
Leen van Beelen: ‘Er is genoeg om trots op te zijn’

De NGA interviewt haar (nieuwe) leden, met als doe/ elkaar 
te leren kennen en te inspireren.
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Het jaar 2019 staat voor de NGA in het teken van TROTS. 
Nadat een jaar lang nieuwe leden zijn gei'nterviewd, zullen 
de interviews in 2019 in het teken staan van TROTS. In 
december sprak ik je via de telefoon. Je vertelde mij dat je 
al 49 jaar, sinds I augustus 1970, als greenkeeper werk- 
zaam bent. 49 jaar! Ik vroeg me af: hoe trots ben je dan op 
je werk, je vak? Kun je beamen dat je trots bent op wat je 
doet en hoe uit zich dat? En wat betekent trots zijn voor 
jou?

Als tienjarig jongetje begon ik als caddie op de oude locatie van de 
Noordwijkse. Ik woonde daar om de hoek en kwam door mijn vriendje, 
ook caddie, in aanraking met golf. Op mijn eerste werkdag arriveerde ik 
op een zondagmiddag om 12.00 uur op de golfbaan. Om 12.30 uur kreeg 
ik een tasje, een kachelpijpje, van de caddiemaster en ging ik mee met een 
mevrouw. Ik wist van toeten noch blazen. Zij sloeg af op de eerste tee. Ik 
rende vervolgens naar de bal en raapte hem op ... Gelukkig kreeg ik na 
afloop toch nog de beloofde gulden.Trots ging ik de eerste dag naar huis 
met twee guldens. In die tijd werd ik Leentje genoemd. Er zijn nog steeds 
leden die mij zo noemen. Dat gevoel van erbij horen, ertoe doen, geeft 
mij een trots gevoel. Ik loop nog wel eens met leden naar de oude locatie. 
Hole I en 9 liggen er nog.

Ik begon aan de Nijverheidsschool met een opleiding tot banketbakker.
Na tweeenhalf jaar ben ik van school afgegaan in verband met bronchitis. 
Ik werd gevraagd om op de golfbaan te komen werken als vaste caddie op 
de oude baan. Oud-secretaris Wenkenbach vroeg mij of ik het greenkee- 
persvak wilde leren. En zo geschiedde. Op maandag, woensdag en vrijdag 
was ik greenkeeper, op dinsdag, donderdag en in het weekend caddie.
Ik vind het een eer om te mogen werken op een van de mooiste golfba- 
nen van Nederland. Als ik op televisie de beelden zag van het Open op 
onze, op mijn baan, was ik trots.Televisiebeelden die de hele wereid over 
gingen. He, daar loop ik.zei ik dan. Omdat ik ervaring had, mocht ik tijdens 
de Pro Am mee als caddie. Ik mochtTransavia-topman Peter Legro, tevens 
lid van de Noordwijkse, begeleiden.Tom O’Mahoney, de pro van Legro,

koppelde ons, omdat ik rustig ben en Legro erg zenuwachtig was. Ik ben 
hier ruimschoots voor bedankt.Voor wat, hoort wat, vond Legro. Met 
mijn gezin ben ik een week naar Gran Canaria geweest.
Ik heb passie voor mijn werk. Het is vakwerk, zeven dagen per week de 
baan in topconditie houden. Ik ervaar veel saamhorigheid met collega’s 
en leden. Nieuwe leden leid ik rond in ons greenkeepersonderkomen. Dit 
doe ik altijd een keer per jaar tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Ik vind het 
een eer dat ik daar nog steeds voor word gevraagd. Het geeft me een 
groot gevoel van betrokkenheid.

Wanneer en waarom ben je lid geworden van de NGA?
Ik ben lid van de NGA sinds het eerste uur. Ik ben niet veel naar verga- 
deringen geweest. De reden om lid te zijn is het ontmoeten van collega’s, 
horen hoe het reilt en zeilt op andere golfbanen. Dat het lidmaatschap 
inclusief het blad Greenkeeper is, vind ik ook een grate meerwaarde.

Hoe zou je (jonge) mensen motiveren om greenkeeper te 
worden?
Twee zonen van een dierbare collega heb ik, uiteraard samen met hun va- 
der, enthousiast gemaakt voor het vak. Het enthousiasme dat wij uitstraal- 
den, het plezier waarmee we aan onze werkdag begonnen, de verhalen die 
we vertelden over het buiten werken, het in en met de natuur bezig zijn, 
heeft deze jongens doen besluiten in onze voetsporen te stappen.

Wat zijn je activiteiten naast je werk?
Mijn vrouw en ik passen een keer in de week een hele dag op onze 
kleinkinderen.We vinden dat beiden geweldig om te doen.Verder fluit ik 
op zaterdag bij onze voetbalclub en kijk ik graag naar sport op televisie, 
met name snookeren en bowlen.Tien jaar gelden, toen ik 40 jaar in dienst 
was, kreeg ik de leans om naar St. Andrews te gaan voor het Brits Open. 
Toevalligerwijs speelde Jack (William) Nicklaus (bijnaamThe Golden Bear) 
daar zijn laatste wedstrijd. Ik heb het geluk gehad met hem op de foto te 
mogen.

Hoe zouden collega’s en vrienden jou omschrijven?
Leen maakt van zijn hart geen moordkuil en kletst veel. Ik vind het heer- 
lijk om bijvoorbeeld met clubleden en oud-clubleden en met oud-hoofd- 
greenkeeper Simon van der Ploeg oude koeien uit de sloot te halen.

Wie is je grote voorbeeld, op wie ben jij trots?
Mijn vrouw. Zij is 40 jaar met mij getrouwd.Tegenwoordig houden veel 
echtparen het niet zolang uit met elkaar. Ik ben ook trots op mijn schoon- 
moeder. Zij was een wijze vrouw. Een gevleugelde uitspraak van haar was: 
Je hebt allemaal koren op’t veld staan.Wat betekent: oordeel niet te snel, 
het lean jou ook overkomen.

Wat moet bij de lezer bijblijven na het lezen van dit 
interview?
Geniet van het leven. Er is genoeg om trots op te zijn. Qua carriere ben 
ik er trots op dat ik 49 jaar voor dezelfde werkgever werkzaam ben, het 
naar mijn zin heb, fluitend naar mijn werk ga, goede collega’s heb en een 
nationale titel op zak heb: de Prins Claus Belter.
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