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al aan mannen voorbehouden zou moeten zijn. De dames doen alle voorkomende werk op de baan. Een mogelijk
vooroordeel dat het werk van een greenkeeper zwaar is en veel fysieke kracht
vraagt, zien ze ook als een mogelijke
reden dat er maar weinig vrouwen in het
vak te vinden zijn. Onterecht weten de
dames. Het is vrij veel machinewerk,
maar echt zwaar vinden ze het niet.
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Greenkeepers… niet alleen
een mannenwereld
Vrouwen in het team is in de wereld van de greenkeepers nog steeds een uitzondering.
Maar ze zijn er wel en ze hebben het best naar hun zin. Nieuwe collega’s zijn welkom.
Tekst en foto’s: Martin Smits

H

et aantal vrouwelijke greenkeepers is in Nederland zowat op
de vingers van een hand te tellen.
Groen&Golf sprak met drie dames over
hun werk en hun ervaringen. Esther van
der Voort, hoofdgreenkeeper op de

16

Haarlemmermeersche Goflclub, Meike
Poppe, course manager op Spaarnwoude
en Marion Borsboom, greenkeeper op de
Lage Vuursche. Alle drie kwamen ze bij
toeval in het vak terecht. En eigenlijk
kan het ook bijna niet anders want het

vak is tamelijk onbekend. Zowel bij mannen als vrouwen. Wat dat betreft zouden
de dames graag wat meer promotie van
het vak zien bij de groenopleidingen.
Ook voor meisjes, want er zijn eigenlijk
geen redenen waarom het vak toch voorGroen&Golf april 2005

Hoe is het om als vrouw te starten in een
team dat uitsluitend uit mannen bestaat?
Geen punt, als je gewoon je werk doet
dan wordt je door de mannen meteen
geaccepteerd. Veel hangt af van hoe je
jezelf opstelt. Een nieuweling wordt al
gauw wat kritischer bekeken, maar dat
heeft niks met het vak of met man of
vrouw te maken. Wel hebben de dames
het idee zich meer te moeten bewijzen
dan mannen. Meike: “Niet zozeer in het
werk als greenkeeper, maar bijvoorbeeld
wel tegenover bestuurders. Een nieuwe
baancommissaris heeft nog wel eens
andere ideeën dan de greenkeepers en
dan kan het wel eens gebeuren dat die
van een vrouw minder snel iets aannemen dan van een man.” Esther: “Je moet
goed gebekt zijn en altijd je woordje
klaar hebben.” Maar de sfeer in een
mannenteam vinden de dames juist wel
prettig. Mannen zeggen direct waar het

op staat. Vrouwen roddelen meer, weten
de dames. Marion begon op een nieuwe
baan met een compleet nieuw team.
“Iedereen was nog nieuw en we kenden
elkaar nog niet, dat heeft het voor mij
wel makkelijker gemaakt om te beginnen”.

elkaar kun je veel leren.” Marion: “In het
begin speelde ik wel, maar ik heb er toch
te weinig tijd voor. We hadden ook een
competitie met vijf golfclubs onderling.
Dit jaar is er geen onderling kampioenschap, maar we gaan wel bij elkaar op
bezoek.”

Heeft het vak ook nadelen?
Je moet een ochtendmens zijn. Voor
Esther en Meike was dat in het begin wel
even wennen. En in de winter nog steeds
wel. Marion komt het wel goed van pas.
“Ik werk part time. In het seizoen weet
ik vaak al van te voren waar ik ’s morgens moet maaien. Dan ben ik soms al
om zes uur op de baan en ga ik aan de
slag. Overigens is het wel jammer dat
part time werken in ons vak vaak maar
beperkt mogelijk is. Maar op de Lage
Vuursche kon het goed worden ingepast”.

Hoe krijgen we meer vrouwen op de baan?
De onbekendheid van het vak is het
grootste probleem. Het aantrekken van
stagiairs, zowel meisjes als jongens is een
belangrijke impuls om het vak bekendheid te geven. De Haarlemmer-meersche
gaat bijvoorbeeld ook rondleidingen
doen voor scholen om zo meer stagiairs
te interesseren en Spaarn-woude is bij
Lobas geregistreerd als gecertificeerd
stagebedrijf in de groene sector. Groene
scholen zouden meer aandacht aan
openbaar groen moeten besteden en
daar ook een stuk greenkeeping in
moeten opnemen. Voor de toekomst
voorzien de dames niet dat de greenkeepers voor de helft mannen en
vrouwen zullen zijn. Een beetje een
mannenberoep zal het altijd wel blijven.
Maar dat er plaats is voor meer vrouwelijke collega’s dat staat vast. Het werk is
leuk. Ook voor vrouwen.

Spelen jullie zelf ook golf?
Ja, en dat is erg belangrijk. Spelen is de
enige manier om te leren wat er aan te
pas komt om de baan optimaal te krijgen. Dan leer je ook dat het storend is als
er op de baan wordt gewerkt. Meike: “Wij
spelen als greenkeepers in een competitie
met vier golfclubs. Gezellig maar ook erg
leerzaam.” Esther: “We komen eigenlijk
te weinig op andere banen. Maar van
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Biddinghuizen.
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Studeerde commerciële economie en
kwam acht jaar geleden door een
studentenbaan bij de caddiemaster op
Spaarnwoude toevallig in contact met
de golfsport. Ook haar afstudeerscriptie
ging over Spaarnwoude en toen zij drie
jaar geleden afstudeerde kwam daar
ook zicht op een vacature. Meike kwam
in dienst als assistent course manager.
Deed de greenkeepersopleiding bij de
HAS in Breda en werkte een jaar fulltime als greenkeeper. Nu sinds oktober
vorig jaar is Meike course manager,
maar springt nog regelmatig bij op
de baan.

Heeft geen enkele ervaring of achtergrond die veel met het vak van greenkeeper te maken heeft en deed eerder
allerlei ander werk. Via een advertentie
in een plaatselijke krant maakte ze kennis met het vak van greenkeeper. Vooral
het buiten werken sprak haar erg aan.
Op 1 mei 2000 is Marion begonnen op
de Lage Vuursche die toen nieuw werd
aangelegd. Eerst maar eens gewoon
meewerken om te kijken of het beviel.
“De eerste keer op de trekker vond ik
wel erg stoer.” Het werk bevalt haar
prima en in 2002-2003 heeft ze de
greenkeepersopleiding gevolgd.
“Net iets voor jou,” zegt iedereen die
haar kent. Door haar paardenhobby
was ze ook wel gewend om de handen
uit de mouwen te steken.

Heeft acht jaar gewerkt bij Burggolf in
Zoetermeer en nu alweer zeven jaar op
de Haarlemmermeersche en is inmiddels 12 jaar hoofdgreenkeeper. Esther
heeft middelbare tuinbouwschool
gedaan en werkte bij een hovenier toen
in Zoetermeer een nieuwe golfbaan
werd aangelegd. Ze werd getipt dat er
personeel nodig was en dat leek haar
wel wat. Deed vervolgens de greenkeeper- en hoofdgreenkeeperopleiding bij
het IPC. Esther kan het werk ook goed
combineren met het moederschap
omdat haar man, ook een greenkeeper,
veel in de huishouding doet.

Groen&Golf april 2005

17

