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This girl is one of the guys
Jonge talentvolle hoofdgreenkeepster wil niet beoordeeld worden op sekse

Jong, ambitieus én vrouw in een mannenwereld: hoofdgreenkeeper op Golf & Country Club  Hooge Graven, NGA-bestuurslid, voorzitter Pro Turf Care en 

verzorgt groot onderhoud uit op Erve Braakman. Jolanda Vonder drukt een bijzonder stempel op de greenkeeperswereld.
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GREENKEEPER OF THE YEAR

Ik herken iets van Jolanda Vonder in mezelf: toen ik 
nog geen moeder was, was mijn werk mijn leven. 
Ik genoot daarvan, ik kreeg de ruimte om te doen 
waar ik goed in was. Ik ben beste maatjes met mijn 
zoon, maar nu ik Jolanda Vonder spreek, denk ik 
wel terug aan de autonome vrijheid die vroeger 
vanzelfsprekend was en nu niet meer. Het wordt 
ook duidelijk dat moederschap, waar de meeste 
vrouwen bewust voor kiezen, waarschijnlijk de 
reden is dat er meer mannen dan vrouwen in de 
top belanden. Geen calimerocomplex van een 
gefrustreerde auteur, maar ik moet zeggen: ik 
geniet met volle teugen van Vonders verhaal.

Mars of Venus
Sprankelend ís ze. De 29-jarige dame belt me op 
de redactie op. Of ik de telefoonnummers van de 
andere genomineerden heb. Tuurlijk. Mocht ik vra-
gen waarom? Jazeker, ze wilde hen allemaal uitno-
digen om bij haar een rondje te golfen om elkaar 
beter te leren kennen. Binnen de kortste keren had 
ze ook een groepsapp voor de genomineerden 
aangemaakt en had ze al twee andere genomi-
neerden ontmoet op de Groen beurs en het KLM 
Open. Later zegt ze daarover: ‘Ik bel soms ook 
greenkeepers of hoofdgreenkeepers van andere 
banen om samen te golfen. Ja, misschien is dat wel 
iets vrouwelijks, de drive om mensen sociaal nader 
tot elkaar te laten komen, in dit geval vaak om ken-
nis te delen en de neuzen één kant op te krijgen: 
enerzijds wil ikzelf vooruit, anderzijds moeten we 
er samen voor zorgen dat alle greenkeeping-kennis 
behouden blijft. Dat zou elke greenkeeper moeten 
doen. Uit interactie haal ik de meeste kennis.’ Maar 
verder dan dat wil ze niet gaan in de tegenstel-
ling tussen vrouwen en mannen. Voor haar geen 
Mannen komen van Mars en vrouwen komen van 
Venus, al oogt ze totaal niet als een potig manwijf, 
maar is ze een slanke blondine met pretoogjes – in 
een overall, weliswaar. Haar accent verraadt dat ze 
niet uit de stad komt en door haar stem heen klinkt 
een natuurlijk gevoel van eigenwaarde. Vonder 
komt uit de omgeving van Zwolle en woont al 
geruime tijd in het Overijsselse Nieuwleusen, maar 
zoals ze praat, doet ze toch een beetje denken aan 
de nuchtere Friezin Doutzen Kroes. De boeren-
dochter heeft nooit aan zichzelf getwijfeld in haar 
werk: ‘Ik werk al jaren tussen de mannen. Misschien 
hebben vrouwen soms andere inzichten dan man-
nen, maar wat telt, is dat het resultaat hetzelfde is. 
Ik denk dat de omgeving in het begin even moet 
wennen aan een vrouwelijke hoofdgreenkeeper, 
maar mensen kijken ook even op wanneer ze een 
vrouwelijke vrachtwagenchauffeur zien. Maar 
dat wennen zal wel van binnen gebeuren, want 
ik merk er niks van. Het maakt mij ook niet uit of 

iemand een mannetje of een vrouwtje is. Ik hoop 
er dan ook niet op beoordeeld te worden. Ik voel 
me one of the guys.’

Greenkeeping
In deze wereld is zij als jonge, leidinggevende vak-
vrouw een zodanig grote uitzondering, dat bij vak-
blad Greenkeeper de vragen op de lippen branden. 
Waarom koos ze voor greenkeeping? Hoe kijkt haar 
omgeving aan tegen een leidinggevende vrouw en 
hoe gaat die taak haar af? Om te beginnen maar 
de geijkte inleidende vragen. ‘Ik kom van een boe-
renbedrijf’, vertelt Vonder. ‘Maar na mijn driejarige 
hoveniersopleiding was er niet genoeg werk en 
het werk dat er wel was, was erg zwaar.’ Ze kwam 
terecht bij een hoveniersbedrijf dat veel maaiwerk 
uitvoerde. ‘Daar leerde ik schaduwbanen maaien 
met de kooimaaier. Ik voelde me tijdens het maai-
werk heel vrij en op mijn plek in de natuurlijke 
omgeving. Ik wist toen dat ik greenkeeper wilde 
worden, maar de opleiding was duur. Toen ik een 
advertentie zag bij golfbaan Amelisweerd, heb ik 
gesolliciteerd en werd ik aangenomen. Dat weet 
ik overigens nog heel goed: toen ik daadwerkelijk 
het telefoontje kreeg – van Femke Tolsma – heb 
ik letterlijk alles uit mijn handen laten vallen, zo 
blij was ik. In 2005 ging ik daar aan de slag. Terwijl 
ik daar werkte, heb ik de greenkeepersopleiding 
gevolgd. Na tweeënhalf jaar stapte ik over naar Vos 
Ruinerwold Golf BV, omdat ik dichter bij huis wilde 
werken.’

NGA
Vanaf 2006 is ze lid van de NGA. Ze begon zich al 
snel in te zetten voor de NGA, zo begon te met 

het schrijven van artikeltjes voor de Groen en Golf, 
probeerde alle vrouwelijke greenkeepers jaarlijks 
samen te brengen, coördineerde de samenwerking 
tussen de regio’s, vanaf 2009 nam ze plaats in het 
bestuur als Regio-coördinator en sinds 2014 heeft 
ze de functie als secretaris. Eind 2014 is daar de 
commissie Pro Turf Care bijgekomen. In de loop 
van de tijd behaalde ze haar diploma assistent-
hoofdgreenkeeper en kreeg ze deze functie. Via 
vakblad Greenkeeper kwam Vonder een paar 
jaar geleden in contact met Jeremy Kramer van 
Prograss Duitsland, die een oproep deed aan 
greenkeepers om vrijwillig mee te draaien in het 
Duitse toptoernooi BMW Open. ‘Ik wilde er per se 
naartoe en kreeg toestemming van mijn toenma-
lige hoofdgreenkeeper. Samen met vier greenkee-
pers van andere banen deed ik daar een wereld-
ervaring op. Hierna zijn op uitnodiging van mij 
twee dames uit Duitsland naar ons damestoernooi 
gekomen! Dat vond ik geweldig. Binnenkort gaan 
we daar op de Gut Lärchenhof een rondje golfen, 
om het contact goed te houden, en weer ideeën 
op te doen. De Ladies Only Day staat ook weer op 
de planning, ditmaal zijn we te gast op Flanders 
Nippon In Hasselt te België.’

Hoofdgreenkeeper
In 2013 rondde Vonder haar hoofdgreenkeepers-
opleiding af. Toen ze dit jaar door Portugal was 
voor haar werk als NGA-bestuurder, hoorde ze 
dat ze haar hoofdgreenkeeper per 1 maart kon 
opvolgen. ‘Ik sprong een gat in de lucht!’ Naast 
haar hoofdgreenkeeperfunctie op Hooge Graven 
is ze verantwoordelijk voor het groot onderhoud 
op golfbaan Erve Braakman Dat houdt in dat ze 
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daarvoor ook de offerte aan begin van het jaar 
maakt om eens in de zes weken daar te bezanden 
en beluchten, zaken te regelen met de projectlei-
der en uit te voeren. Verder houdt ze contact met 
de greenkeeper daar om gezamenlijk de baan zo 
goed mogelijk te houden. 

Aanpakken
Hoe zou Vonder haar eigen karakter omschrij-
ven? Na even nadenken zegt ze: ‘Recht door zee, 
teamplayer, regel graag dingen en leg de lat hoog. 
Ik houd van aanpakken. Verder ben ik, denk ik, 
vlot en flexibel en ik houd van efficiënt werken.’ 
Haar karakter vertaalt zich direct naar haar werk. 
‘Collega’s van mij staan nooit met lege handen; 
ik heb altijd wel wat voor ze te doen en ben veel 
meer buiten dan binnen. Ik zit zelf ook op alle 
machines, dat wil ik zo, dat zal niet veranderen.’ Ze 
lacht en refereert aan haar eerdere uitspraak: ‘One 
of the guys. Ik geef graag zelf het goede voorbeeld, 
maar laat mijn collega’s ook graag hun eigen idee-
en uitvoeren. Leukste voorbeeld wat ik daarvan 
kan geven is dat we zelfs de semi-rough op één 
hole net zo cross maaien als op de rest van de fair-
ways. Greenfee-spelers zagen dit ook en plaatsten 
dit op Leadingcourses, super mooi! De club waar-
deert het en de mensen vinden het prachtig.’ 
Aanpakken betekent voor Vonder dat ze alles doet 
om de baan goed erbij te hebben liggen. ‘Door 
s’ morgens eerder te beginnen kan ik de werkzaam-
heden van later op de dag ook makkelijker schui-
ven. Dan zijn we de meeste golfers voor.’

Flexibiliteit
Vonders flexibiliteit blijkt volgens haar met name 
uit het feit dat ze openstaat voor noviteiten en 

andere ideeën. ‘Op zaterdag ga ik wel eens kijken 
op een andere baan om inspiratie op te doen. De 
laatste baan was de Gelpenberg om te kijken hoe 
en met welke machine ze daar de greens doorzaai-
en. Het leukste is dat er tijdens een rondje golf veel 
informatie wordt uitgewisseld, en waar je je eigen 
dingen mee kunt aanpassen. Dit soort dingen kop-
pel ik dan weer terug naar onze projectleider.’

Netwerken
Aangezien de club zojuist heeft ingezet op het 
behalen van het GEO-certificaat en Vos Ruinerwold 
Golf BV dat ondersteunt, probeert Vonder wel 
ideeën op te doen bij banen waar ze al gecertifi-
ceerd zijn. ‘Ook hier is het netwerken zeer handig. 
De club heeft net de eerste stappen gezet om 
GEO-gecertificeerd te worden. Tijdens één van de 
Iceteam-wedstrijden op de club op zaterdagavond 
speelde ik met een vogelaar, en had hem beetje 
uitgelegd wat de club graag wil in de toekomst. 
Deze man ondersteunt nu de commissie GEO bin-
nen de club. Hartstikke leuk, en zo komt het net-
werken en het golfen weer goed van pas.’’

Terugdringen chemie
De wens om het GEO-certificaat te behalen hangt 
nauw samen met de visie van Vos Ruinerwold, en 
ook van Vonder zelf, op golfbaanonderhoud. ‘We 
zijn bezig om de chemie zo veel mogelijk terug te 
dringen en de waterkraan dicht te houden voor 
zover dat kan’, legt ze uit. ‘Dankzij onze projectlei-
der en Olaf Bos ProGrass zijn we dit jaar begonnen 
met vloeibare producten die de plantgezondheid 
ten goede komen. We hebben bij Melspring drie 
producten aangeschaft, waarmee we in vergelij-
king met vorige jaren vier keer zo weinig chemi-

sche middelen hoeven in te zetten. We spuiten 
preventief.’ Vonder merkt al resultaat. ‘Mijn gras is 
minder vatbaar voor ziektes. Ik houd mijn omge-
ving op de hoogte via een blog en een maandelijks 
stukje in het clubblad. Spelers hebben begrip voor 
het beleid. Vooral de baancommissie is erg blij met 
de resultaten. Meestal schrijf ik er dan zelf ook nog 
iets over in mijn greenkeepersblog of de digiscore. 
Zo weten de leden ook een beetje dat we niet 
zomaar met de spuit in de weer zijn maar dat dit 
juist heel nuttig is, en dat er heel bewust wordt 
omgegaan met het milieu.  Ik hoop deze trend te 
kunnen volhouden.’
Verder wil ze wel benadrukken dat het vele beluch-
ten en vooral bezanden hierbij zeker hun meer-
waarde hebben. ‘We prikken één keer in de twee 
weken – soms met gewone en soms met lange 
pennen – en beluchten en bezanden één keer in 
de twee weken of zelfs één keer in de week.’

Golf golf golf
Vonder gniffelt. ‘Eigenlijk ben ik altijd bezig met 
golf: na mijn werk ga ik graag een rondje negen 
holes golfen met mijn collega’s en als ik daarna 
thuis kom, maak ik mijn eten klaar en zet ik meestal 
de televisie op Sport 1 Golf om de grote wed-
strijden op de voet te volgen. Juist ook dat soort 
wedstrijden zie je vaak hoe er gemaaid wordt, en 
hoe de baan er optisch uitziet. Daarnaast en zeker 
niet onbelangrijk volg ik Joost Luiten op de voet. 
Mocht er nog werk vanuit de NGA, of Pro Turf Care 
zijn zit ik meestal met televisie aan voor de buis 
met laptop op mijn schoot. ’s Morgens ga ik weer 
naar de baan. Ik heb een hartstikke leuk leven.’ 
Schaterlachend voegt ze hieraan toe: ‘Maar ik heus 
niet alleen maar aan het werk hoor. Ik doe nog veel 
leuke andere dingen doet naast mijn activiteiten 
in de golfwereld. Ik ben gewoon erg blij met hoe 
alles gaat.’

GREENKEEPER OF THE YEAR
Optimalisatie via het blad
Preventie door optimale voeding

Bewezen resultaten: weerbaarder tegen stress

Met zorgvuldige bodemverbetering en bodemvoeding krijgt golfgras de gelegenheid rustig uit te groeien tot 
een gezonde en sterke mat. Echter, op golfbanen krijgt gras met zoveel stress te maken dat de plant ook via het 
blad bijgestuurd dient te worden. Resultaten van onderzoeksinstituten STRI en DOC bewijzen dat het sterke 
Melgreen Liquid preventie programma van Melspring zorgt voor verlaagde ziektedruk, verminderde stress voor 
de plant, groener en gezonder gras en betere bespeelbaarheid van de banen.

Waar de langwerkende meststoffen van Marathon bewezen hebben schimmelziektes op golfbanen te vermin-
deren, vraagt ziektebestrijding om extra maatregelen. In plaats van curatieve oplossingen te gebruiken, wil 
Melspring ziekteproblemen voorkomen. Onderzoeksproeven bij Dutch Outdoor Concepts en STRI bewijzen dat 
de Marathon Liquid producten (Melgreen) het pesticide gebruik op golfbanen tot een minimum kunnen beper-
ken. Dr. Christian Spring van STRI deed in Bingley (Groot-Brittanië) van 2012 tot en met 2014 onderzoek naar 
het effect van het Liquid programma op de ziektedruk en de gezondheid van het gras in vergelijking met 
producten van concurrenten. Hieruit bleek dat het Melgreen Liquid programma zorgt voor significant betere 
bescherming tegen ziektedruk, een goede intense graskleur en minder lengtegroei.

De liquids kwamen bij het STRI in Engeland dus goed uit de test. Reden voor Ir. Maurice Evers van adviesbureau 
Dutch Outdoor Concepts om op verzoek van Melspring tijdens potproeven en op een golfbaan de liquid-line te 
testen. De liquids zijn toegevoegd, met als doel een zodanig sterke plant te krijgen dat hij beter bestand is tegen 
ziektedruk, zodat gebruik van pesticides tot een minimum kan worden beperkt. Tijdens de proeven werd 
gekeken naar spel-, bodem- en graskwaliteit. Het gebruik van het Melgreen programma leidt tot minder ziekte-
druk, groener en vitaler gras op de fairways en greens en een beter bespeelbare baan. 

MelgreenMn

MelgreenMn bevat Mangaan dat gecom-
plexeerd is met een geraffineerd extract 
van zeewier. Het product heeft een biosti-
mulerende werking door betere nutriën-
tenopname als gevolg van extra 
wortel(haar)groei. Mangaan versterkt de 
opwaartse sapstroom en haalt daarmee 
het gras uit zijn winterslaap. Daarnaast 
zorgt mangaan voor een hogere kieming 

MelgreenSi

De ingrediënten van MelgreenSi zorgen 
voor meervoudige aanzet tot bescherming 
van het gras tegen een groot scala aan 
stressfactoren. Het extract van zeewier 
zorgt ervoor dat de plant sneller reageert 
op stress. Silicium zorgt bij regelmatig 
gebruik voor een ondoordringbaar 
beschermend laagje rond de buitenste 
celwanden van het grasblad.

MelgreenCu

MelgreenCu verhoogt de weerbaarheid van 
de plant en zorgt voor een betere 
bladstructuur en lager vers gewicht bij 
gelijkblijvende lengtegroei. Dat betekent 
een hoger droge stof-gehalte van het gras 
en resulteert in weefselverharding en 
groeiremming. Deze effecten worden 
bereikt met de laagste hoeveelheid koper 
per hectare.

>  Betere kieming
>  Verbeterde benutting van nutriënten
>  Snelle start van de groei in het voorjaar

>  Steviger en harder gras
>  Lager watergebruik
>  Versterkt afweermechanismen in de 
    plant

>  Gezond en weerbaar gras
>  Laagste koperdosering
>  Stimuleert lignificatie

van graszaad, waar- 
door MelgreenMn ook 
zeer geschikt is voor 
de doorzaai in het 
voorjaar na beluch-
ten.

Melspring International B.V.
Postbus 268
6880 AG, Velp
Tel. 026 384 2015
www.olmix.com/plant-care

De beschermende cocktail van nutriënten!
De kostenbesparende Melgreen range bestaat uit een complete serie producten, met synergetische 
werking, die in verschillende perioden van het jaar ingezet kunnen worden.
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