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De Veluwse Golf Club is één van de golfbanen 
die deze rustige periode benut om andere 
werkzaamheden te doen. Bij deze negenholes-
golfbaan nabij Apeldoorn zijn drie greenkee-
pers in dienst. De Veluwse is natuurlijk gesloten: 
de baan is afgezet met linten, op de website is 
medegedeeld dat de baan dicht is en alle leden 
hebben een brief gehad. Hoofdgreenkeeper 
André van der Woude, in 2019 verkozen tot 
Greenkeeper of the Year, spreekt van een 
unieke situatie. ‘De situatie is bizar. In heel mijn 
tijd als hoofdgreenkeeper, ook toen ik nog bij 
de Nunspeetse werkte, heb ik dit nog nooit 
meegemaakt.’

Doorzaaien in maart
Van der Woude en zijn collega’s zijn direct 
aan de slag gegaan toen bekend werd dat 
de baan voorlopig gesloten zou blijven. ‘Wij 
pakken het werk zeker anders aan’, vertelt de 
hoofdgreenkeeper. ‘Het is hartstikke mooi 
weer en de groeiomstandigheden zijn goed. 
Werkzaamheden die we normaal pas later in 
het seizoen zouden doen, halen we daarom 

naar voren. Dinsdag 17 maart hebben we de 
greens allemaal al doorgezaaid en bezand. 
Het is heel vroeg, dat weet ik, maar het kan nu 
gewoon! Doorzaaien in maart heb ik ook nog 
nooit eerder kunnen doen.’ Verder gaat het 
reguliere werk natuurlijk door. Van der Woude: 
‘We zijn hole 2, die onlangs ingezaaid is, aan 
het renoveren. En ik ben bezig om mos te ver-
wijderen door er met de wiedeg over te gaan; 
daarna zuigen we dat met de Amazone op. 
Normaal pest je de golfers daar behoorlijk mee, 
omdat je veel rommel achterlaat die je weer 
moet opruimen. Nu heeft niemand er last van.’

Het glas halfvol
De baan zal er de komende weken flink op 
vooruitgaan, verwacht Van der Woude. ‘De 
baan heeft nu een bepaalde rust. Je ziet hem 
gewoon opfleuren doordat er veel minder 
betreding is. De natuur is ook veel rustiger; je 
hoort de vogels om je heen. Het glas is voor mij 
halfvol. Als de baan straks weer opengesteld 
wordt, ligt hij er voor de golfers helemaal top 
bij: strakke greens met stimp 9.’

Het is stil op de Nederlandse golfbanen. Van-

wege het coronavirus zijn banen gedwongen 

om hun deuren te sluiten. Toch gaat het werk 

van greenkeepers onverminderd door. Het 

groeiseizoen is immers begonnen, en dus is het 

belangrijk dat banen gewoon onderhouden 

worden. Hoe is het om te werken tijdens deze 

‘corona-stilte’? Greenkeeper sprak medio maart 

– toen net een week bekend was dat de banen 

voorlopig gesloten zouden worden – met twee 

hoofdgreenkeepers: André van der Woude en 

Jannes Landkroon.
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Het werkritme is in deze periode ook anders; 
de greenkeepers op de Veluwse beginnen wat 
later met werken dan gebruikelijk. ‘Normaal 
gesproken begin je vroeg om voor de golfers 
uit te werken; nu hoef je daar geen rekening 
mee te houden’, aldus Van der Woude. ‘Dat is 
voor nu wel heel relaxed. Maar alles is heel 
dubbel, hoor. De leden zijn natuurlijk veelal op 
leeftijd en kwetsbaar voor het virus. De golfclub 
heeft nu geen inkomsten; de pro en de horeca 
– beiden zzp’ers – zitten zonder werk. Daar 
zijn natuurlijk wel zorgen over; we weten niet 
wat de toekomst ons zal brengen. De horeca 
is nu gestart met thuisbezorgen en daar wordt 
gelukkig goed gebruik van gemaakt.’

Kapitaliseren
Ook op Golfcentrum De Batouwe, gelegen in 
de Betuwe bij Tiel, gaat het werk door. Op deze 
locatie, die bestaat uit een 27-holesbaan en een 
9-holes-par-3-baan, is Jannes Landkroon de 
hoofdgreenkeeper. Landkroon vertelt dat zijn 
team, dat bestaat uit acht man, het onderhoud 
op dezelfde manier voortzet als normaal. Hij 
legt uit: ‘Wij gaan gewoon op volle kracht door. 
Maandag [direct nadat bekend werd dat de 

banen gesloten werden, red.] heb ik de jongens 
bij elkaar geroepen en gezegd: we hebben een 
heel natte winter achter de rug waarin we veel 
op onze donder gehad hebben. Nu krijgen we 
weken droog weer zonder spelers. Daar moeten 
we op kapitaliseren.’
Landkroon kiest er bewust voor om het onder-
houdsschema op de baan niet helemaal om te 
gooien. ‘Qua werk is het voor ons business as 
usual, met hier en daar wat kleine aanpassin-
gen’, vertelt hij. ‘Het clubhuis is nu bijvoorbeeld 
gesloten, dus ik heb gezegd dat de jongens 
daar niet hoeven te werken. Eind maart had-
den wij groot onderhoud op de planning 
staan. Normaal laten we daar drie machines 
voor komen en moeten er negen holes voor 
afgesloten worden. Nu hebben we maar één 
machine nodig en kunnen we alles hole voor 
hole afwerken.’

Waardeloze situatie
De samenstelling van het team blijft op De 
Batouwe voorlopig gelijk. Landkroon: ‘Ik heb 
gehoord dat er banen zijn die in ploegendien-
sten werken. Daar kiezen wij niet voor. Maar we 
hanteren wel de regel: heb je lichte klachten, 

blijf dan direct thuis. Binnen het team zijn we 
heel voorzichtig. Als er iemand iets onder de 
leden heeft: gelijk thuisblijven, en bij twijfel 
ook vooral nergens op visite gaan. Zo liet laatst 
één van de jongens weten dat hij een snotneus 
had, dus die is uit voorzorg thuis gebleven. Zo 
maken we korte metten met het virus.’
Landkroon hoopt dat de Nederlandse golfba-
nen snel weer open kunnen. ‘Ik doe dit werk 
al tien jaar, en mijn motto is altijd: als green-
keepers onderhouden we de golfbaan voor de 
golfers. Dus de huidige situatie zonder golfers 
vind ik waardeloos. Hier doe je het niet voor. Ik 
vind het goed dat de clubhuizen gesloten zijn, 
maar de tees hadden misschien wel open kun-
nen blijven. Het kan volgens mij geen kwaad 
om met twee man een rondje golf te spelen. 
Maar ik snap dat er één duidelijke lijn getrok-
ken moet worden, en daar staat de NGA ook 
achter. Ik verwacht dat de maatschappij weer 
mondjesmaat zal gaan draaien als de piek 
van het aantal besmettingen is afgenomen. 
Hopelijk mogen onze golfbanen dan ook snel 
weer open.’

ACTUEEL
3 min. leestijd

'De huidige situatie zonder golfers 
vind ik waardeloos: hier doe je het 
niet voor'

‘Ik heb gehoord dat er 
banen zijn die in ploegen-
diensten werken. Daar 
kiezen wij niet voor’

Jannes Landkroon De Batouwe 
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