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Alles groengeel wat de klok slaat;
Portret van Leo van der Kraan

Leo van der Kraan (42) is hoofdgreenkeeper en terreinbeheerder op De
Roggewoning, een ongeveer twintig
hectare groot sportcomplex, dat
onderdak biedt aan voetbalclub Graaf
Willem Vac, hockeyclub HGC, cricketclub Groen Geel en Countryclub Groen
Geel. Het is allemaal groen geel wat
de klok staat op De Roggewoning. Het
complex ligt tegen de duinen aan,
gedeeltelijk op grondgebied van Den
Haag en gedeeltelijk op de grond van
Wassenaar. Tegen de duinen grenst
het sportcomplex aan de Waalsdorper
Vlakte, bekend van de herdenking op
vier mei.
Auteur: Marlies van Iersel

Voorjaar op De Roggewoning
Op deze voorjaarsachtige woensdagmiddag rond
één uur ligt sportcomplex De Roggewoning er rustig bij. De voornamelijk oudere golfers werken rustig en zo te zien heel gedisciplineerd hun rondjes
af. Vanaf twee uur wordt het drukker. Vaders en
moeders komen met hun kleine kindertjes voor de
voetbal- en hockeytrainingen. Kleine jongetjes met
groen geel gestreepte shirts die aan het begin van
een voetbalcarrière staan. In een onopvallende
schaftkeet heeft de Zoetermeerse
Leidschendammer Leo van der Kraan met zijn
team en zijn bijna tien jaar oude Berner
Sennenhond Dinah zijn vaste stek. De heren zitten
aan de middagboterham. De hond ligt rustig
onder tafel in zijn mand. Het team van Groen Geel
bestaat naast van der Kraan uit Anton
Wolfswinkel, terreinknecht en Simon Ceulemans
en Bert Arkestein, beiden sportservicemedewerkers
en in dienst van de gemeente Den Haag. Van der
Kraan en Wolfswinkel zijn in dienst van Groen
Geel. Zij werken allen full-time.
www.greenkeeper.nl
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Gemoedelijke golfclub
Het werk op Groen Geel is heel anders dan op
veel andere golfterreinen, om de simpele reden
dat Groen Geel veel meer is dan een golfterrein. Als je op zondag op De Roggewoning
komt, ziet het er zwart van de mensen. Als
HGC, een club die in de hoofdklasse van de
KNHB thuis speelt, komen er toch wel 500
mensen kijken. Dankzij het grote ledenaantal
van Groen Geel kunnen ze een goed wagenpark in stand houden en de twee arbeidsplaatsen van Leo en Anton. Op de maandag na een
drukke zondag zijn ze de hele dag bezig met
opruimen. “Het is soms om gek van te worden,
al die rotzooi. We hebben het al bij het bestuur
aangekaart, maar ja, wat kun je er aan doen?
Het is een kwestie van de zaak gewoon weer
opruimen,” aldus Leo. Leo is in de dertien jaar
dat hij bij Groen Geel werkt onderhand wel
wat gewend. Hij haalde zijn greenkeepersdiploma bij IPC en later deed hij ook de opleiding
voor hoofdgreenkeeper. Hij begon als hovenier
in dienst van de gemeente Den Haag en deed
daar ook een terreinmeesterscursus.
“Wij zijn nu 20 jaar bezig als golfclub. 80%
van onze leden bestaat uit 65-plussers. Mensen
die gezellig een balletje willen slaan. De
gemoedelijkheid onderling is heel belangrijk.
We kennen elkaar allemaal. Ik golf zelf ook.
Met een handicap van 30 doe ik heel aardig
mee. Maar in het seizoen heb ik weinig tijd.
Om half acht in de vroege ochtend de greens
maaien. En als je dan tegen de avond klaar
bent met je werk, dan wil je graag naar huis.”
Golf, hockey, cricket en voetbal broederlijk
samen. Groen Geel is een 9 holes baan waar de
golfer over de voetbalvelden heen speelt. De
kunstgras hockeyvelden liggen apart. De golfbaan is voorzien van een beregeningsinstallatie,
en dat moet ook wel, want de droge zandgrond houdt het water niet vast. Aangrenzend
aan Groen Geel ligt Voorlinde, een natuurge-

20

bied dat eigendom is van KPN. De golfclub is
bezig om toestemming te krijgen om op dat
terrein drie holes te mogen aanleggen, om wat
meer ruimte te krijgen.
We zijn benieuwd naar de veiligheid op een
baan als deze. Leo doet daar niet moeilijk over
en in de praktijk blijkt het allemaal erg mee te
vallen. De regel is dat er niet gegolfd wordt als
er gevoetbald wordt. Het werkt zonder veel
problemen. Nadeel is dat het gras zeer zwaar
belast wordt doordat er twee sporten op beoefend worden. Het grote voordeel van dit soort
sportcomplexen is dat de cultuur van hockey en
voetbal en golf gemengd worden. Bij onze
rondgang over de baan komen we voetballers
tegen, die lekker aan het golfen zijn. Op De
Roggewoning geen sektarisch golfgebeuren,
maar allemaal gezellig door elkaar en met
elkaar.
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Gelukkig met de nieuwe Vertidrain
Tijdens het interview krijgt van der Kraan bezoek
van de firma Perfors. Ze komen een nieuwe
Vertidrain afleveren. Vertegenwoordiger Eduard
van der Zwam is er ook bij en drukt van der
Kraan de hand om hem te feliciteren met de
nieuwe aankoop. Leo doet de greens met de
maaier en de vertidrain, en de rest van het werk
wordt uitbesteed aan aannemer van de Holst.

Ook het onderhoud aan lichtmasten is uitbesteed. Er blijft voor de greenkeepers nog genoeg
werk te doen, zoals het onderhoud aan bomen
en buitenmeubilair. En ze doen zoveel mogelijk
zelf. Onlangs hebben ze hun schaftkeet verbouwd. Als ze naar huis gaan doen de heren de
luiken voor de ramen en de hele zaak zit piekfijn
achter slot en grendel, om eventuele dieven niet
op rare ideeën te brengen.

Machinelijst Groen Geel:
Greenmaaier John Deere 2500
Teemaaier John Deere 2555
Kubota tractor 1750
Kubota tractor 2150
Toro cirkelmaaier
Vertidrain 120
Klepelmaaier Bomford
2 Yamaha handicarts
Dresser Rink 1005
Vertiseed 1 meter breed
MUG schoonmaakmachine
Kiepaanhanger Vlastuin
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