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Communicatiespecialist verruilt 
baan voor groundsmanship: 
‘Buiten werken geeft vrijheid’
Eerste vrouwelijke groundsman van Nederland bij een tennisclub

Fabiënne Lansink is vermoedelijk de eerste groundswoman in Nederland volgens de KNLTB, dat maakt John Donners, de voorzitter van 

tennisvereniging Nijmegen Quick, bekend. Sinds begin dit jaar is zij aangesteld om de afgezwaaide groundsman van Nijmegen Quick op te volgen. 

Wat vakblad Fieldmanager niét gewend is, is dat het bij de eerste kennismaking met de groundswoman wordt getrakteerd op haar waterval aan kennis 

over het uitgeversvak.
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6 min. leestijd

‘Heb je een exemplaar van jullie vakblad bij je?’ is 
de eerste vraag. Helaas niet, maar online kan ze 
wel een indruk opdoen voor dit moment. ‘O, staat 
het op ISSUU? Nee? Is het online doorbladerbaar? 
Ga je vaak op reportage? Alles zelf waarnemen is 
toch wezenlijk anders dan wanneer je iemand via 
de telefoon interviewt.’

Opmerkelijke verschijning
Voor mij zit een lange blonde vrouw van 32 jaar 
met rode sportschoenen aan. Ze is sinds vier jaar 
lid van de tennisvereniging. Daarvoor tenniste zij al 
bij een andere vereniging. De plaatselijke krant had 
haar al opgemerkt als eerste vrouwelijke grounds-
man. In het krantenartikel stond dat zij na haar 
studies sportmanagement en communicatieweten-
schappen jarenlang bij een communicatiebureau 
had gewerkt. Tijdens het interview blijkt dat de 
rollen ook omgedraaid konden zijn, dat zij net zo 
goed op mijn plek als interviewer of bladmanager 
had kunnen zitten.

Bladmanager
Lansink werkte als bladmanager bij de redactie 
van een communicatieadviesbureau, PSH. ‘Ik deed 
branded content’, vertelt ze. Voor grote bedrijven als 
Jumbo, Staatsbosbeheer en het Wereldnatuurfonds 
maakte zij de magazines. Als bladmanager op 
kantoor stuurde zij alle freelancers aan om met het 
blad tot een eindresultaat te komen. Ze droeg de 
verantwoording voor de bladen van de redactie-
vergadering tot aan de druk. ‘Ik vond het leuk om 
de strategie van de opdrachtgevers in een maga-
zine tot uiting te brengen en op communicatief 
vlak mee te denken’, legt Lansink uit. ‘Maar de drie-

hoek bureau-lezer-klant werd mij te complex. Als 
bladenmaker had ik maar weinig vrijheid, omdat 
ik altijd in opdracht van klanten bezig was. De 
laatste jaren ben ik meer gaan schrijven; dat was 
leuk. Maar de opkomst van social media vraagt een 
andere manier van communiceren en dat lag mij 
niet. Ik wilde graag achter mijn computer vandaan 
komen en naar buiten.’

Privé en werk in balans
Een betaalde baan in de sport lag niet voor het 
oprapen; dat wist Lansink al vanaf het moment 
dat ze afstudeerde in sportmanagement. En haar 
interesse lag niet in de fitness- of voetbalwereld. 
Uiteindelijk kreeg ze de kans om bij Nijmegen 
Quick aan de slag te gaan, 18 uur per week. Ze is in 
haar nopjes met haar functie. ‘Ik heb nu vrijheid op 
verschillende vlakken: ik ben vooral buiten aan het 
werk, ik kan mijn werktijden zelf indelen en ik heb 
genoeg tijd over voor mijn privéleven.’
Sinds anderhalf jaar heeft Lansink een dochtertje. 
‘Ik wil zo veel mogelijk bij haar zijn. Ik werk om 
te leven, niet andersom. Tegenwoordig is er veel 
stress onder jonge werknemers omdat zij zich ver-
plicht voelen om zich over de kop werken. Ik kies 
daar bewust niet voor, want ik word er niet geluk-
kig van. Ik kon bij het communicatiebureau niet 
twee of drie dagen werken; dat was niet te verant-
woorden tegenover de klant in wiens opdracht ik 
werkte.’

Ze lacht: ‘Ik werk op vijf minuten fietsen van mijn 
huis; beter kan toch niet? Ik werk vast op maandag, 
dinsdag en donderdagmiddag en ben er graag bij 
speciale activiteiten, zoals de nieuwjaarsborrel en 
de algemene ledenvergadering. Is er ’s avonds of 
in het weekend een probleem op de club, dan kan 
ik vaak wel even komen. Mijn partner kan dan op 
onze dochter letten. Wij hebben ’s ochtends en ’s 
avonds geen stress met halen en brengen van en 
naar de gastouder, omdat mijn begin- en eindtij-
den flexibel zijn.’ 

Groundsvrouw
Lansink doet het hele parkbeheer, de ledenad-
ministratie, het baanonderhoud en ondersteunt 
de commissies. Bij binnenkomst van het clubhuis 
is haar invloed al direct zichtbaar: overal aan het 
plafond en langs de muur hangen paaseieren, 
gekleurde linten, haasjes en kippetjes en op tafel 
staan gekleurde kaarsjes. Ze glimlacht: ‘Een vrijwil-
liger vond het leuk om het clubhuis voor Pasen aan 
te kleden. We hebben dat samen gedaan.’ 

Persoonlijkheid staat als een huis
Ook al is Lansink nog maar een paar maanden 

aan de slag, ze staat haar mannetje behoorlijk. 
Aannemer Silica Nova is bezig om baan één en 
twee te revitaliseren. Kleine zaken zitten tegen, 
zoals een pomp die niet loopt zoals het hoort, en 
de vorst van de afgelopen dagen heeft de plan-
ning van de aannemer wat in de war gebracht. Er 
is later begonnen en het werk zal later klaar zijn. 
Bastiaan Doornewaard komt Lansink dat persoon-
lijk vertellen. Lansink is geen jaknikker; ze luistert 
met volle aandacht en neemt de informatie in zich 
op. Daarna neemt ze de tijd om een mening te vor-
men. Even later geeft ze duidelijk aan dat het werk 
toch echt vrijdag klaar moet zijn. Ze legt uit: ‘Dit 
weekend hebben we een jeugdtoernooi en een 
ledenmiddag. Bovendien duurt het enkele weken 
voordat de gerevitaliseerde baan zich ‘zet’, en dat is 
belangrijk voordat de competitie begint op 8 april. 
Het werk moet dus vrijdag gewoon klaar zijn, dat 
was de afspraak. Vertraging is niet wenselijk. De 
aannemer had de weersomstandigheden en data 
van bespeling moeten incalculeren door de inzet 
van een extra zzp’er.’

Manager
De mate waarin Lansink naar haar rol als beheerder 
moet zoeken, valt mee. ‘Ik heb nog technische 
onderhoudszaken te leren, vanzelfsprekend. Hoe 
meer ik meemaak, hoe beter ik het werk van de 
onderhoudsmensen zal kunnen beoordelen. Maar 
ik laat me als nieuweling niet voor het blok zetten. 
Dat valt te omzeilen door aan te geven dat ik er 
even rustig over wil nadenken of dat ik een second 
opinion wil. Als manager ga ik hetzelfde te werk als 
in mijn vorige baan. Ik heb begrip voor de mensen 
die het werk moeten doen, maar het moet wel 
op tijd af zijn en in hoofdlijnen gebeuren zoals ik 
het heb uitgezet. Omgaan met mensen vergt een 
beetje tact. Als je iemand afsnauwt, gebeurt er 
helemaal niks.’

Het Lansink-effect
Een maand lang is Lansink door haar voorganger 
ingewerkt. Ze heeft onderhoudsadviezen opge-
vraagd bij de KNLTB en leest zo nu en dan vaklite-
ratuur. Ze borstelt en sleept de tennisbanen, ruimt 
het park op en houdt de kantine netjes. Die wil ze 
gezonder maken. ‘Ik ga zorgen voor verse broodjes 
tijdens de competitieweekenden, volkorentosti’s, 
fruit en limonadesiroop met minder suiker. Ik heb 
de plaatselijke groenteboer gevraagd om met ons 
samen te werken.’ Door haar communicatieachter-
grond vindt ze het ook leuk om de commissies te 
ondersteunen: ‘Ik denk graag mee, bijvoorbeeld 
over hoe je een evenement gezelliger maakt. Dat 
kan door kleine dingen, zoals het opzetten van de 
tafeltennistafel en het ophangen van de vlaggen.’
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Doedagen
Lansink is gestart met een soort ‘doemiddagen’ op 
maandag. Ze roept de leden op om dan mee te 
helpen met het repareren van bankjes, het oprui-
men van rommel, het ophangen van winddoeken, 
met viooltjes in potten zetten, klein onderhoud 
aan het groen en het voorjaarsklaar maken van de 
perken. En met succes. ‘Wanneer leden meehelpen, 
zorg ik voor koffie en bak ik thuis een taart. Dat is 
het minste waar ik voor kan zorgen. De doemidda-
gen zijn vooral erg gezellig.’

C’est le ton qui fait la musique
Het verenigingsleven is belangrijk voor Lansink. 
‘Lid zijn van een sportvereniging is meer dan een 
uurtje sporten en dan weer naar huis. In onze maat-
schappij is al genoeg individualisme.’ Maar ze beseft 
dat verandering van een bestaande verenigingscul-
tuur niet afgedwongen kan worden. ‘Het is de toon 
die de muziek maakt’, weet ze vanuit haar commu-
nicatieachtergrond. ‘De een moet anders benaderd 
worden dan de ander.’ Met haar vaardigheden doet 
ze wat ze kan om activiteiten op de club te ont-
plooien; zo ook bij haar werk rond de ledenadmi-
nistratie. ‘Hierdoor heb ik inzicht in wie er lid willen 
worden of weg willen gaan. Ik neem persoonlijk 
contact met hen op. Dat maakt soms een groot 
verschil. Zo heb ik onlangs een potje getennist met 
een nieuw lid en haar wegwijs gemaakt in de ver-
eniging. Daardoor raakt zo iemand sneller thuis op 
de tennisvereniging.’
Deze benadering verschilt van die van de door-
snee-groundsman, die in de regel liever op zichzelf 
is. ‘Dit werk trekt wellicht mensen aan die wat indi-
vidualistisch zijn’, aldus Lansink. Ze werkt op het 
tennispark dan ook vaker alleen dan bij het com-
municatiebureau. Maar dat vindt ze niet erg. Ik ben 
overdag nog niet alleen geweest. Er is altijd wel 
iemand; nu jullie vakblad en de werkmannen van 
de aannemer, maar vaak ook vrijwilligers.’

Dankbaar werk
‘Als ik zie dat iedereen tevreden staat te spelen op 
de baan of gezellig wat drinkt in de kantine, dan 
heb ik het idee dat ik iets tastbaars doe. Het maken 
van bladen was een concreet proces, waarbij ik aan 

het eind van het traject een blad in handen hield. 
Dit werk is dat ook.’

Mannenwereld
Lansink werkt op een tennisbaan, waar ze alleen 
te maken heeft met de leden, de commissies en 
het bestuur; mannen én vrouwen dus. Toch is er 
wel een verschil met haar oude werk als het om 
collega’s gaat: ‘In de communicatiebranche werken 
allemaal vrouwen. Dat is een wereld op zich. Hier 
komen vooral mannen langs als het gaat om de 
klussen op het sportpark en in het clubgebouw. 
Een verademing! Mannen zijn vaak lekker recht-
doorzee.’
Lansink merkt er dus weinig van dat de sport-
veldenwereld een mannenwereld is. Wie weet, 
inspireert zij met haar werk ook andere meisjes en 
vrouwen om groundsman te worden.
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