Duidelijkheid laat niets te wensen over
Het succesverhaal van Piet Oosthoek Greenkeeping

>

Oosthoek kon een 5-jarig onderhoudscontract
afsluiten met een optie voor drie jaar verlenging.
Hij stuurde enkele mensen van zijn personeel
naar de greenkeeperscursus en oriënteerde zich
op de markt voor golfmachines. Uiteindelijk
besloot hij om Toro machines te kopen bij van
den Berg machines in Pijnacker. Oosthoek, directeur-eigenaar en Laurens van Muijen, calculator
en werkvoorbereider, zijn trots op hun machinepark. De Toro machines bevallen goed en over
de service is Oosthoek erg tevreden.

De Koro Recycling Dresser, bij Oosthoek in
eigendom, werd reeds beschreven in
Greenkeeper no. 3 van 2002. Oosthoek heeft
een nuchtere kijk op het greenkeeperswereldje.
Volgens hem wordt een greenkeeper overgewaardeerd. Oosthoek: "Als je een green maait
volgens de regels, dan is dat goed. Je bent niets
meer dan iemand die in de groenvoorziening
werkt." Oosthoek doet het greenkeepers werk
erbij met zijn bedrijf. Hij heeft ook sportvelden
in onderhoud en doet allerlei aannemerswerk.

Zevenvoudige fairway maaier.

>

reportage

Met Holle pennen beluchten, Pro Care van Toro Kleiburg.

Twee jaar geleden besloot Piet Oosthoek
om zijn kans te wagen in de golfwereld.
Hij was met zijn mensen al enkele jaren
bezig met de aanleg van Golfclub Kleiburg
in Brielle, toen hem gevraagd werd om de
baan in onderhoud aan te nemen. Voor
Oosthoek, die altijd in is voor iets nieuws,
was dit een uitdaging, die hij met beide
handen aangreep.
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Bredel, bezander 800 kuub per dag
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Delftland inzaaien van de greens. 9 holes pas 3.
In opdracht van Grantmij

>>

Iedereen mag op cursus
Oosthoek heeft dertig mensen in dienst. Drie
daarvan hebben het greenkeepersdiploma
behaald. Bij Oosthoek mag je eenmaal per jaar
een cursus volgen, die te maken moet hebben
met het aannemers- of greenkeepersvak.
Iedereen mag het aanhangwagenrijbewijs
halen."
Oosthoek heeft uitgesproken ideeën over leidinggeven.
Zijn lijfspreuk is: "Duidelijkheid laat niets te
wensen over," en iedereen, die de robuuste
Zuid-Hollander kent zal dat kunnen beamen.
Piet geeft het goede voorbeeld: hij is erg duidelijk in zijn uitspraken en zit niet om ferme uitspraken verlegen.
Piet heeft een zoon van eenentwintig jaar,
Johan, die zijn vader wil opvolgen. Maar voorlopig moet zoonlief de kans hebben om rustig toe
te groeien naar zijn taak. Hij werkt nu als tractorchauffeur bij zijn vader in het bedrijf.
Steeds meer werk op golfbanen
Inmiddels werkt Oosthoek op twee golfbanen,
namelijk Golfbaan Delfland en Golfclub Kleiburg
en is het bedrijf regelmatig te vinden op de
Goese Golf en Broekpolder. Golfclub Kleiburg
ziet er veel beter uit sinds Oosthoek
Greenkeeping er aan het werk is.
Piet Oosthoek vindt het heel belangrijk om precies uit te leggen wat hij doet.
Piet zegt het zo:" Je moet uitleggen waarom je
iets doet. Als je vertelt wat je doet met de
Recycling Dresser dan moet je dat ook goed vertellen. Anders krijg je het verwijt dat je de golfbaan om ploegt. Als je je werk inzichtelijk weet
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Freegolf, Vlaardingen.

te maken, zijn mensen ook bereid de prijs te
betalen, die je vraagt."
Snertdag voor greenkeepers
Plannen voor de toekomst zijn er genoeg.
Samen met Rob Spruyt, hoofdgreenkeeper van
de Noordwijkse Golfclub wil Oosthoek een
snertdag gaan organiseren voor greenkeepers.
Gewoon gezellig onder mekaar, waarschijnlijk
op Delfland, een rondje golfen en vooral veel
informatie uitwisselen naar elkaar. Het moet een
onderhoudend dagje zijn zonder commerciële
opsmuk.
Niet alledaagse oplossingen
Oosthoek vindt het erg belangrijk om goed na
te denken over wat en vooral waarom je iets
doet. Dat verwacht hij ook van zijn greenkeepers. Het veld van voetbalclub AZ wordt ook verzorgd door Oosthoek. Op een gegeven moment
was het veld erg slecht. Het zag er uit als een
knollentuin, aldus Oosthoek. Oosthoek heeft het
toen belucht met de Vertidrain met holle pennen. Vervolgens heeft Oosthoek samen met zijn
vriend Jan Tardie een compost uitgezocht die
veel koolstof bevat. Hij heeft 100 kubieke meter
opgebracht op het veld. Vervolgens is het veld
bespoten met zeewierextract. Het veld ziet er nu
heel goed uit, het voelt weer zacht aan en is
toch sterk en goed bespeelbaar.
Oosthoek is tevreden en gesterkt in zijn idee dat
je niet altijd moet kiezen voor schijnbaar voor de
hand liggende oplossingen. Hij wil verder samen
gaan werken met Jan Tardie, die zich onder
andere bezighoudt met het kweken van wormen voor groeiplaatsverbetering bij bomen.

Meer informatie over Oosthoek Greenkeeping?
Neem dan contact op met:
Piet Oosthoek
Woudseweg 178a
2636 AW Schipluiden
tel 015-380 87 83
fax 015-380 72 38
e-mail p.b.oosthoek@tref.nl
www.oosthoek-groep.nl
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