Vincent de Vries:
Greenkeeper of the Year 2017
‘Ik doe veel op gevoel. Een planning dient vooral als leidraad’
Donderdag 8 december werd op Landgoed de Horst in Driebergen de vierde Greenkeeper of the Year-award uitgereikt. Vincent de Vries,
via J. de Ridder B.V. werkzaam op De Hoge Kleij te Leusden, ging er dit jaar met de titel Greenkeeper of the Year vandoor.
Auteur: Kelly Kuenen

Naast De Vries waren genomineerd Jeroen
Vingerhoets (De Enk, hoofdgreenkeeper Prise
d'Eau), Andrew Knott (De Enk, hoofdgreenkeeper
Turfvaert), Freek Hendrickx (Princenbosch) en
Melissa Minnaard (HGM, The International).
Dagvoorzitter Huub Keijzers stelde de juryvoorzitter en oud-golfbaanmanager Wim Smits de vraag
of er nog bijzondere dingen opvielen, dit jaar.
Deze liet weten dat vooral de tegenstelling opviel
tussen de meer ‘behoudende’ ontwikkelingen en
de zeer technische ontwikkelingen. ‘Greenkeepers
zijn op zoek naar de balans tussen robotisering en
handwerk. Dat is erg leuk om te zien.’ Tijdens de
voorbereiding bestudeerde de jury ingevulde vragenlijsten, maar ze bezocht de kandidaten ook in
hun ‘natuurlijke habitat’, de golfbaan. Ook dit jaar
werd de jury tijdens deze werkbezoeken getroffen
door ‘het enthousiasme, de daadkracht en de inzet
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van de kandidaten’, zo vertelde Smits.
Alle kandidaten werden door de jury geprezen
op verschillende gebieden. Andrew Knott werd
omschreven als een actieve, enthousiaste en
gedreven kandidaat, met een sterke behoefte om
ontwikkelingen te begrijpen en te volgen. Freek
Hendrickx viel op door actief te zijn op veel vlakken. ‘Hij heeft een positieve, leergierige instelling.
Als hij zo doorgaat, zal hij zich verder ontwikkelen
tot een zeer vakbekwame greenkeeper’, zo luidt
het oordeel.
Kandidaat Jeroen Vingerhoets werd omschreven
als iemand ‘die al heel lang door zijn management
op handen wordt gedragen’, een wegbereider wat
betreft het toepassen van innovatie en techniek.
Jeroen is het toonbeeld van een greenkeeper die
zich, vooral op dit vlak, blijft doorontwikkelen, stelt
de jury. De enige dame, Melissa Minnaard, werd

omschreven als enthousiast, positief en met het
hart op de tong. De jury hoopt dat zij nog lang in
het vak blijft en blijft doorgroeien. Wellicht een
opsteker voor de vrouwelijke greenkeepers: Smits
voegde hieraan toe het jammer te vinden dat vrouwen nog altijd flink in de minderheid zijn in deze
competitie.
‘Open en innemend’
De jury typeert De Vries als iemand met een ‘open
en innemende uitstraling’. Vincent is samen met
zijn team en de baancommissie bezig om op De
Hoge Kleij een hoge kwaliteit te bewerkstelligen
en te behouden. Hij is zich bewust van de natuurwaarden en weet deze verder te versterken, zo
luidt het juryoordeel. De Vries viel ook op door het
zoeken naar ‘een gezond evenwicht tussen dat wat
kan en dat wat niet meer mag’, zo vertelde Smits
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Kwaliteitsverbetering
De Vries werkt met vijf teamleden op de 60 hectare
grote bosbaan te Leusden. In de vier jaar dat hij
hier werkt, wist hij de kwaliteit van de baan flink
te verhogen en de hoeveelheid straatgras en de
hoeveelheid ingezette stikstof te verminderen.
Hij bemest en beregent weinig en kijkt elke dag
opnieuw wat de baan nodig heeft. In een interview
met Greenkeeper typeerde De Vries zichzelf als
perfectionist. ‘Je moet er bij straatgras bovenop
zitten en niet denken: het komt wel. Eigenlijk moet
elke greenkeeper daadkracht bezitten: hij of zij
moet direct kunnen constateren wat er nodig is en
vervolgens meteen ingrijpen. Nooit, maar dan ook
nooit wachten tot morgen.’

tijdens de uitreiking. Een voorbeeld daarvan is
volgens de jury dat hij schapen inzet op de baan.
Schapen die hij overigens zelf met brokjes naar de
juiste plek geleidt. De hoofdgreenkeeper van De
Hoge Kleij nam de beker in ontvangst van William
Boogaarts, titelhouder van vorig jaar.
Zichtbaar geroerd noemde De Vries de situatie
‘onwerkelijk’. Hij was die middag ook aanwezig
op het Nationaal Golf & Groen Symposium van
de NVG en kreeg daar meermaals de vraag voorgelegd of er een speech was voorbereid, mocht
hij winnen. ‘Dat heb ik niet gedaan, want dan
win je natuurlijk nooit’, grapte de greenkeeper
donderdagavond. Zijn spontane speech was dan
ook kort en krachtig; naast de jury, organisatie en
medekandidaten bedankte hij nadrukkelijk familie
en collega's, zonder wie hij het naar eigen zeggen
nooit zo ver had geschopt. Tijdens het diner en de
borrel na afloop werd De Vries regelmatig gespot
met GotY-beker in de handen. ‘Ik ben er bijzonder
blij mee’, vertelde hij enthousiast. ‘Als je het greenkeepersvak zo kunt uitdragen, dan is dat hartstikke
mooi!’

Golfbaan De Hoge Kleij ligt in een bosrijke omgeving, wat de nodige uitdagingen met zich meebrengt. In de wintermaanden voert De Vries ook
zelf onderhoud uit aan de bomen, om de greens
voldoende licht en lucht te gunnen en bepaalde
bomen meer ruimte te geven. Het blessen doet hij
in overleg met een bosbeheerspecialist. Doel nummer één is voor hem dat mensen zeggen: wauw,
wat een mooie baan; hier wil ik terugkomen!
Wat hem daar ongetwijfeld ook bij helpt, is
de ervaring die hij zelf op doet als golfer op
Kagerzoom in Warmond, de baan waar hij tot vier
jaar terug werkte. De Vries heeft een lage handicap
van 6.7, maar lijkt zelf de laatste om daar over op
te scheppen. Tegen Greenkeeper vertelt hij: ‘Het
gaat aardig. Ik heb inderdaad een lage handicap,
maar daar gaat het me niet om. Je moet iedereen
in zijn waarde laten en ik speel graag met golfers
van ieder niveau.’ De Vries hielp bij evenementen
op de Kennemer, de Hilversumsche en The Dutch.
Ervaring die ook door de jury werd opgemerkt en
waarvan hij dingen leert die hij in de eigen praktijk
kan toepassen.

‘The week after’
Als je Greenkeeper of the Year wordt, dan
komt er natuurlijk veel op je af. Daarom belde
de redactie van Greenkeeper na de uitreiking
nog even met de kersverse winnaar, die naar
eigen zeggen een bijzonder druk weekend
achter de rug heeft. De jury stipte diverse
competenties van De Vries aan. Op de vraag
waar hij zelf denkt dat hij zich het meest in
onderscheidt, reageert hij: ‘Ik vind het leuk om
anderen te vertellen wat we doen op de baan.
Maar het belangrijkste is dat ik plezier in mijn
werk heb en graag samen werk met anderen.
Daarbij is het geven en nemen. Dat betekent
ook kritisch op jezelf zijn en accepteren dat je
niet alles weet. Verder doe ik veel op gevoel.
Een planning gebruik ik vooral als leidraad. Dat
geldt bijvoorbeeld voor het uitproberen van
nieuwe producten, maar ook voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. In dat
proces betrek ik ook de greenkeepers.’ En die
ambassadeursrol? ‘Als we het hebben over het
vak positief uitdragen, dan sta ik daar natuurlijk achter. Na de uitreiking werd ik gebeld
door een plaatselijke krant voor een interview,
dat is natuurlijk hartstikke leuk.’ Over de avond
zelf zegt hij: ‘Ik vond de award-uitreiking een
superleuke ervaring en kan het iedereen aanraden zich op te geven, jong en oud.’
Gemengd gezelschap
In het betreffende interview met Greenkeeper
sprak De Vries ook de hoop uit dat de verkiezing
toegankelijker wordt voor greenkeepers die niet
aan het hoofd staan. Dat die verhoudingsgewijs
weinig meedoen, ligt volgens hem ook aan de
bescheiden aard van greenkeepers, die niet altijd
even graag in de schijnwerpers staan. Toch leek
daar dit jaar enige positieve verandering in te
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komen. In juli meldde de jury dat zich onder de
opgegeven kandidaten ook nieuwe en jonge
gezichten en meer greenkeepers bevonden. Een
vergelijkbaar gemêleerd gezelschap stond 8
december op het podium. Bestond de groep genomineerden vorig jaar uit hoofdgreenkeepers, dit
jaar was er sprake van drie hoofdgreenkeepers en
twee greenkeepers. De jury gaf ook aan verrast te
zijn door de diversiteit aan competenties van deze
kandidaten.
In twee voorgaande jaren ontvingen de professionals Derck Versteegh en Jolanda Vonder een
High Potential-award. De jury reikte deze award
dit jaar niet uit. Ze achtte een nominatie voor de
GotY-award voor alle kandidaten van voldoende
waarde. Juryvoorzitter Smits lichtte toe: ‘We zijn
van mening dat ze iets verder in hun carrière moeten zijn om zo'n vertrouwen in de toekomst uit te
spreken.’
Prijzen
Net als vorig jaar werd de award mogelijk gemaakt
door Toro, ICL Group, Bayer en DLF. Zij hadden
weer mooie prijzen voor de winnaar en genomineerden in petto. DLF stelde diverse dinerbonnen beschikbaar, ICL tickets naar Camp Nou in
Barcelona, Jean Heybroek (Toro) tickets naar de
KLM Open en Bayer neemt de genomineerden
ook dit jaar mee naar Bayer Leverkusen. Tijdens de
avond werd een presentatie verzorgd door Tinus
Vernooij over robotisering op de golfbaan, waarin
hij stelde dat ook greenkeepers de komende
decennia nog hard nodig zijn. Rhydian Lewis van
het Engelse bedrijf Durabunkers vertelde over het
gebruik van gerecyclede kunstgrasmatten ter
versteviging van bunkers. De uitreiking werd
feestelijk afgesloten met een diner en aansluitend
een borrel. Ook werd tijdens het evenement een
nieuwtje gepresenteerd: William Boogaarts,
GotY-winnaar van vorig jaar, zal komend jaar de
jury versterken.
Namens Greenkeeper gefeliciteerd, Vincent!

Be social
Scan of ga naar:
www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6357

www.greenkeeper.nl

15

