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Een druk baasje, maar neem 
stress niet mee naar huis

Leon van Dijk (36), hoofdgreenkeeper en coördinator van drie Oosthoek Groep-golfbanen, trapte zijn carrière af als een van de jongste hoofdgreen-

keepers van Nederland. Wat de ambitieuze Greenkeeper of the Year-genomineerde betreft, is zijn werklocatie Golfclub Kleiburg niet het eindstation: ‘Ik 

wil een carrière op een topbaan kunnen aftikken.’ 
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GOTY-genomineerde Leo van Dijk heeft een driehoeksverhouding met 

drie banen
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5 min. leestijd

Zestien jaar geleden begon Van Dijk voor aan-
nemer Aha de Man bij Golfclub Kralingen als 
greenkeeper. Toen in 2007 de hoofdgreenkeeper 
daar vertrok, werd Van Dijk naar voren geschoven 
als hoofdgreenkeeper. Hij was toen 25 jaar oud en 
kreeg de leiding over twee personen en een zzp’er. 
In 2011 deed hij de opleiding hoofdgreenkeeping. 
Na acht jaar als hoofdgreenkeeper bij Golfclub 
Kralingen te hebben gewerkt voor Aha de Man, 
werd hij benaderd door Oosthoek Groep in 2015. 
‘Ik was al een poosje hoofdgreenkeeper toen ik de 
opleiding hoofdgreenkeeping deed. Ik heb er veel 
geleerd: over communicatie met alle personen op 
en rond de golfbaan, projectbewaking, financiën 
en leidinggeven.’

Aandacht verdelen over drie banen
Van Dijk geeft nu leiding aan drie personen op 
de achttienholes-golfbaan Kleiburg. ‘Ik maak een 
weekplanning, maar elke ochtend zitten we even 
bij elkaar voor koffie en geef ik aan wat de werk-
zaamheden van de dag zijn. Ik werk bovendien 
met een licht-autistische collega, die ik intensief 
begeleid. Omdat het team klein is, werk ikzelf ook 
mee.’ Daarnaast geeft Van Dijk leiding aan twee 
andere golfbanen die Oosthoek Groep in onder-
houd heeft: Golfclub Ockenburg in Den Haag en 
De Strijensche Golfclub in Strijen. 

‘Ik kan zowel de ene als de andere baan binnen 
drie kwartier bereiken. Budget-, transport- en pro-
jectbewaking zijn hier heel belangrijk. Ik weet pre-
cies wat ik de volgende dag ga doen. Ik heb daarbij 
de cijfers inzichtelijk, die horen erbij. Maar ik ben 
vooral praktisch ingericht en zet mijn ervaring in 
om te schakelen in het onderhoudsprogramma 
wanneer de omstandigheden op een van die drie 
banen daarom vragen. Verder denk ik altijd in 
termen van efficiëntie: door werkzaamheden zoals 
greens prikken op deze drie banen te combineren 
en achtereenvolgend te laten plaatsvinden, kun-
nen we op budget en rijbewegingen besparen.’

‘In het voorjaar maak ik de bemestings- en onder-
houdsplannen. Ik probeer eenmaal in de week 
naar beide banen te gaan. De mensen die werken 
op Golfclub Ockenburg en De Strijensche Golfclub 
zijn zo betrouwbaar, dat ze op dagelijkse basis zelf-
standig draaien. Het team op Kleiburg heeft ook 
zelfstandig leren werken, want ik ben vaak weg 
naar de andere twee golfbanen. ‘s Middags heb ik 
met Ockenburg en De Strijensche vaak telefonisch 
contact om te vragen of ze daar wat nodig heb-
ben of hoe het is gegaan. Als ik hen moet helpen, 
probeer ik ernaartoe te gaan. Daardoor ben ik een 
druk baasje.’

Zout water, hoge gws, storende lagen
De afgelopen zomer moest Van Dijk creatief 
optreden. ‘Door de lange droge en warme periode 
moesten we afwijken van ons bemestingsschema 
en beregeningsschema. Wij beregenen met 
water dat we onttrekken aan de omgeving, uit de 
Brielse Maas. Dat is een plas naast de golfbaan. 
Normaliter heeft dit water een pH van 8,5 met een 
hoog gehalte bicarbonaten. Maar door de droogte 
kwam het zoute water landinwaarts, waardoor de 
kwaliteit van het beregeningswater slecht werd. 
We zouden het kunnen aanzuren, maar dat is nog 
niet gebeurd. Toch hebben we minder beregend, 
ook omdat er een sproeiverbod gold in de omge-
ving vanwege watertekort. We hebben ook niet 
bemest. Meststoffen zijn immers ook zout. Het 
water waarmee we wel hebben beregend, hebben 
we behandeld met een pH-verlagend middel, maar 
dat is prijzig. Het gras was wel verdroogd, maar we 
hebben inmiddels alles flink door gezaaid en het 
gras is voor 95 procent terug. Daaraan kun je zien 
dat gras een taaie plant is die zich goed herstelt. 
De wortels blijven in leven. Dat zagen we trouwens 
ook al nadat we in deze droge periode eenmaal 
hadden beregend, ’s nachts. Nu zitten wij hier 
natuurlijk op klei, waardoor gras zich beter vestigt, 
sterker blijft in droge periodes en winterharder is 
dan het gras op zandgrond.’
Op golfbaan Kleiburg ligt een oud rangeerterrein. 
Daar bevinden zich op een halve meter diepte sto-
rende lagen in de fairway. Omdat de drainage ook 
op die diepte ligt, is renovatie van de ondergrond 
voorlopig niet aan de orde. Van Dijk: ‘We accepte-
ren dat we daar natte plekken aantreffen in de win-
ter. Wel prikken en bezanden we daar, waardoor de 
situatie mondjesmaat verbetert.’ 

Budget
‘Om zuinig om te gaan met tijd en middelen, laat 
ik ons team niet blindelings het programma uit-
voeren. Ik stuur elke maand een greenmaaisel naar 
een lab om vast te stellen waarvan de grasplant 

precies te veel of te weinig heeft. Met biologische 
middelen sturen we bij. Als een klus niet nodig is 
vanwege de weersomstandigheden, dan probeer 
ik te besparen.’ Maar van dit extreem droge seizoen 
heeft Van Dijk wel geleerd dat zuinigheid niet altijd 
leidt tot de beste oplossing. 
‘Dit jaar gaan we evalueren en overleggen hoe we 
het volgende groeiseizoen aanpakken. Wellicht 
moeten we toch iets meer gaan beregenen. Ik 
denk dat dit geldt voor de gehele branche. De 
trend is om zo min mogelijk water te geven, maar 
vaak blijkt dat je vervolgens meer in het onder-
houd moet doen om de boel recht te trekken: 
doorzaaien op kale plekken, prikken, bezanden. 
Wij werken bij Oosthoek Groep namelijk niet alleen 
graag met zo min mogelijk water en meststoffen, 
maar werken ook al tien jaar zonder chemie. We 
zetten enkel bemesting en sporenelementen in uit 
de kassen in de omgeving. Elke tien dagen spuiten 
we sporenelementen voor egale groei, gezonde 
grasplanten en goede bacteriën in het bodemle-
ven en passen we zeewier toe.’
 
‘Door alle randvoorwaarden waar we mee werken, 
moeten we als greenkeeper voortdurend onze kop 
erbij houden. Het is een uitdaging om een mid-
denweg te vinden tussen zuinig zijn en investeren, 
om tot een optimale kwaliteit te komen. Maar wij 
accepteren dat er hier en daar schimmels voorko-
men. Als een baan geen schimmels heeft, weet je 
dat er gespoten wordt. Nederland heeft immers 
geen schimmelvrij klimaat. Het grote voordeel van 
onze manier van werken is dat wij al twee stappen 
vooruitlopen op de rest als het gaat om het che-
mievrij beheer dat vanaf 2020 wordt verwacht.’

Omgaan met spanning of tegenslag
Toen Van Dijk bij Golfbaan Kleiburg aantrad als 
hoofdgreenkeeper en coördinator werd van 
Ockenburg en De Strijensche, zat Kleiburg mid-
den in een grote renovatie. Inmiddels zijn er zeven 
greens gerenoveerd. ‘Ik heb veel meegeholpen 
met de renovatie van de laatste twee greens en 
heb ze daarna in laten groeien. Eind vorig jaar was 
het project afgerond. Nu zijn we nog van plan om 
de schelpenpaden op te knappen met granulaat 
en een nieuwe bunkerrand te maken, en alle 
bunkers krijgen nieuw, ander zand. Hopelijk gaan 
we de komende jaren nog een of meerdere holes 
renoveren.’ 

Van Dijk heeft het druk, maar is niet echt ontvan-
kelijk voor stress. ‘In elk geval zullen de mensen om 
mij heen niet aan mij zien wanneer ik gestrest ben’, 
lacht hij. ‘Ik neem mijn zorgen niet mee naar huis. 
In mijn privéleven heb ik genoeg afleiding: ik ben 
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 ‘Het is het een uitdaging om 

een middenweg te vinden 

tussen zuinig zijn en 

investeren’
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teambegeleider bij vv Sliedrecht en heb een fijn 
gezin. Mijn zoontje Jesse voetbalt bij vv Sliedrecht 
en mijn vrouw Agnes en dochters Anne Marie en 
Leonie rijden paard. Daar kan ik allemaal erg van 
genieten.’ 

Van Dijk is wel een natuurlijke kartrekker. ‘Ik pak 
alles aan en leid door het geven van het goede 
voorbeeld. Ik vind het belangrijk om te denken 
in mogelijkheden en om dingen uit te proberen. 
Zo werd het bij Golfclub Kralingen onmogelijk 
geacht om in de winter drainage aan te leggen in 
de green, die het laagste ligt ten opzichte van de 
grondwaterstand in heel Europa. Ik heb de green 
vervolgens met de hand opengegraven en de drai-

nage weten aan te leggen, ook al kwamen we een 
heleboel stenen en puin tegen in de ondergrond. 
Deze green is nu veel droger. Achteraf bekeken 
maak ik ook weleens een verkeerde keuze. Die 
wordt vaak ingegeven door de planning die ken-
merkend is voor een aannemer. Een voorbeeld is 
prikken en bezanden van de fairways in het voor-
jaar, wanneer de ondergrond te nat is en de boel 
dichtslibt. Ik baal stevig wanneer iets niet goed 
gaat, maar leer ervan en laat het daarna los. Je 
hebt er niets aan om jezelf op de kop te zitten en 
met negatieve gevoelens rond te lopen.’ 

Ambities
Van Dijk was al een van de jongste hoofdgreenkee-
pers van Nederland, maar wil ook in de toekomst 
nog een carrièreklapper maken. ‘Deze golfbaan is 
niet mijn eindstation. Het is een tussenstap naar 
werken op een kwalitatief nog betere golfbaan. Ik 
doel dan niet direct op wereldtoppers zoals The 
Dutch, maar wil wel een topbaan op mijn lijstje 
kunnen aftikken. Ik wil deskundig worden op het 
gebied van vaker en handmatig maaien en met 
een groter team werken, waarmee je meer aan 
je greens kunt doen. Maar voorlopig werk ik hier, 
want Oosthoek Groep heeft zojuist een contract-
verlenging voor vijf jaar getekend. De kwaliteit 
gaat ook hier vooruit door de toename van het 
budget. Dat is ook geweldig om te zien.’ 

‘Door de droogte kwam het 

zoute water landinwaarts; 

dat beïnvloedde de 

beregeningswaterkwaliteit’

Zowel Marc Grooteman, Fieldmanager of the Year 2018 en Arjen Westeneng, Greenkeeper of the Year 2018 

weten het al jaren. De GrasGids is de enige objectieve bron van informatie voor de prestaties van natuurgras. 

Doe daarom net als Marc en Arjen en ga naar www.grasgids.nl. De gegevens op deze site zijn gebaseerd op 

actueel en objectief onderzoek Cultuur- en Gebruikswaarde Grasrassen onder Nederlandse omstandigheden. 

www.grasgids.nl

De GrasGids, de enige objectieve bron 
van informatie over natuurgras! 
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www.greenkeeper.nl/article/27584/leon-van-dijk-
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