
 
 

Hilversumsche Golf Club - Soestdijkerstraatweg 172 - 1213 XJ Hilversum - 035 685 7060 

De Hilversumsche Golf Club is een gezellige familieclub, opgericht in 1895. De club is trots op zijn 

fraaie 18 holes heidebaan die is gelegen in de bosrijke omgeving tussen Hilversum, Baarn en Lage 

Vuursche. De baan is een 'championship course' waar al 27 keer het Dutch Open is gehouden. Ook 

nu worden er regelmatig internationale toernooien georganiseerd. De Hilversumsche is één van de 

oudste, mooiste en beste golfbanen van Nederland. De club heeft zo’n 1.100 leden.  

 

Voor ons gedreven en ambitieuze greenkeepersteam, bestaande uit zeven collega’s, zoeken wij per  

1 maart 2023 voor 38 uur per week een 

 

ENTHOUSIASTE GREENKEEPER (v/m)  

 

Samen verzorgen de greenkeepers het totale onderhoud van het 54 ha grote terrein dat bestaat uit 

de 18 holes baan, een driving range en verschillende oefenfaciliteiten. Zij voeren alle facetten van het 

golfbaanonderhoud uit in eigen beheer. Hiervoor hebben zij de beschikking over een uitgebreid en 

zeer modern, grotendeels elektrisch machinepark.  

 

Wat ga je doen? 

Onderhoud van de golfbaan in de breedste zin, dus onder meer: 

• Alle voorkomende maaiwerkzaamheden  

• Beluchten en bemesten van fairways en greens 

• Plant- en zaaiwerkzaamheden 

• Onderhoud aan de beregeningsinstallatie 

• Onderhoud en renovatie van bunkers 

• Onderhoud van bos en heide 

• Vervaardigen en onderhouden van baanmeubilair 

 

Wij vragen 

• Een opleiding tot greenkeeper of een aan groen gerelateerde opleiding 

• Een spuitlicentie gewasbescherming  

• Liefst werkervaring op een golfbaan 

• Ervaring met maaiers en tractoren 

• Affiniteit met natuur en landschap  

• Zelfstandig en in een team kunnen werken 

• Flexibele instelling t.a.v. werktijden en -dagen (weekenddiensten) 

• Enige ervaring met ICT-toepassingen strekt tot aanbeveling  

 

Wij bieden 

• Een fijne werksfeer en leuke collega's op één van de mooiste banen van Nederland 

• Mogelijkheid tot verdere ontwikkeling in baanonderhoud  

• Het leren/beoefenen van de golfsport 

• Salaris conform de CAO-golfbranche, het betreft een 38-urige werkweek (fulltime) 

 

Solliciteren 

Belangstellenden worden verzocht vóór 15 december 2022 een CV met uitgebreide motivatie te 

zenden aan Anneke den Oude: clubmanager@hilversumschegolfclub.nl.  

Ben je geïnteresseerd, maar voldoe je niet aan alle eisen, reageer dan ook.  

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met onze hoofdgreenkeeper, Adjan Verploegh: 

hoofdgreenkeeper@hilversumschegolfclub.nl. 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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