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GOLF NEEMT
EEN NIEUWE

AFSLAG

Golf oubollig en elitair? Geen sprake van! Terwijl de meeste
sporten het door de coronacrisis extra lastig hadden groeide
het ledenbestand golfers explosief. Bij de Noord-Nederlandse
Golf & Country Club in Glimmen is er zelfs een wachtlijst voor
studenten die ook de stokken ter hand willen nemen.
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edenen voor de groeiende
populariteit van de golfsport zijn niet moeilijk te
achterhalen. De weg naar
landgoed De Poll nodigt uit om alle
aardse zorgen bij het hek achter te
laten. De heerlijke bosgeur die de
neus binnendringt, het weelderige
groen dat de ogen streelt en het
schitterende Drentsche Aa-landschap dat zich tot in de wijde omgeving uitstrekt.
Bij de entree van het golfcomplex
staat lid en gastheer Fred van der
Werff al enthousiast te gebaren. De
voormalig directeur van Groningen
Airport Eelde heeft nu de taak op
zich genomen om zoveel mogelijk
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mensen warm te maken voor de
sport die cabaretier Youp van ’t Hek
ooit bestempelde als ‘knikkeren voor
volwassenen’. De tijden zijn echter
veranderd. Golf heeft een dynamische ontwikkeling doorgemaakt en
is toegankelijk voor jong en oud.
SOCIALE BETEKENIS
,,In coronatijd heeft de club een nog
grotere sociale betekenis gekregen
en hebben we er talloze leden bijgekregen”, weet Van der Werff. ,,Op
vrijwillige basis zijn er een heleboel
mooie initiatieven ontplooid. Schoolklassen die een dag de basistechnieken onderwezen wordt. Onze driving range (oefenterrein voor golfers

waar ze hun slag kunnen trainen,
red.) waar iedereen kan meedoen,
speciale tarieven die we hebben
ingevoerd om jeugd te trekken.”
,,Het clichébeeld dat mensen van
golf hebben is niet meer van deze
tijd. Wie wil er nou niet heerlijk in de
natuur een sport beoefenen, daarbij
genoeg beweging krijgen en meteen
ook sociale contacten onderhouden?”
De rest van het ontvangstcomité zit
met een kopje koffie voor zich in het
clubhuis, een gebouw met een rijke

geschiedenis. De statige villa werd
gebouwd in 1914 en is sinds 1954 de
thuishaven van de golfclub. Het
interieur doet denken aan een karakteristieke, sfeervolle Engelse pub.
Met een druk behangpatroon, statige
portretten aan de muur, klassieke
groene vloerbedekking en een gezellig knisperende open haard.
De takken die door de wind tegen

de ramen zwiepen, dragen bij aan
het comfortabele gevoel binnen. Het
fraaie uitzicht completeert het idyllische plaatje. ,,Dit landgoed beslaat 59
hectare natuur waarvan slechts 13
voor het golfen gebruikt worden”,
vertelt baancommissaris Jaap Engbers. ,,Met uitzicht op het unieke
Drentsche Aa-landschap. We hebben
zes ‘greenkeepers’ in dienst die het

enorme terrein netjes houden.”
Bestuurslid Eliane Wintgens, die
verantwoordelijk is voor de gebouwen en horeca van de club, legt uit
dat er veranderingen op til zijn.
,,Architectenbureau Sax uit Groningen heeft de opdracht gekregen voor
een grondige renovatie. Tevens
komt er een nieuwe karrenloods
>>
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waar onze leden hun golfstokken
kunnen opbergen. Voor dit onderkomen gebruiken we hout van eigen
bomen, het dak komt vol te liggen
met zonnepanelen.” Genoeg ondersteunende activiteiten dus in de
‘bestuurskamer’, maar het is hoog
tijd om de baan op te gaan. En daar,
op de driving range, wemelt het op
een grijze, doordeweekse dag van de
studenten.
BLIJVEN OEFENEN
De 21-jarige Oscar Hooiveld en vriend
Sydney Perdon (20) zijn druk in de
weer om de bal zo ver en precies
mogelijk weg te slaan. Hooiveld
studeert farmacie. Het is duidelijk
niet de eerste keer dat hij golft. ,,Ik
doe het nu denk ik zo’n anderhalf
jaar”, zegt Hooiveld, nadat hij een bal
achteloos 150 meter ver weg heeft
geslagen. ,,Je kunt deze sport in je
eentje beoefenen en ziet je spel zienderogen verbeteren.”
Perdon heeft de golfstok zo te zien
nog wat minder vaak in handen
gehad, maar beleeft ook veel plezier

aan het spelletje. ,,Blijven oefenen in
mijn geval, haha. Toch boek ik ook
vooruitgang. De sfeer op de baan is
heel relaxed, je ziet vaak dezelfde
gezichten. Ik vind het ontspannend
om hier een paar uurtjes door te
brengen. Daarna heb ik meer motivatie om me weer op mijn studie
bedrijfskunde te storten.’’
Op de plek naast hen starten studenten en vrienden Hugo van den
Broek, Max Bruin en Benjamin Perdok een wedstrijd op de zogenaamde
toptracer, een op een televisie getoond computerprogramma waarin
op elke baan ter wereld gespeeld
kan worden. Hun slagen in de driving range worden automatisch
geconverteerd naar een willekeurig
gekozen baan in bijvoorbeeld de
Verenigde Staten of Australië.
De drie wonen in een studentenhuis in Groningen-Noord en komen
hier om stoom af te blazen. ,,Tijdens
de coronapandemie is de golfsport
echt populair geworden onder studenten”, vertelt Van den Broek. ,,Ik
speel al acht jaar. In ons huis speelden voor corona twee bewoners golf,
nu zijn alle acht huisgenoten geïnteresseerd.” En weg zoeft weer een bal
die minstens 100 meter verderop
weer op de perfect onderhouden
grasmat ploft.
Bruin en Perdok volgen zijn voor-

beeld. Van der Werff is enorm blij
met de aanwas van jonge leden. ,,Er
is nu zelfs een wachtlijst voor studenten, iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. Alle tachtig plekken zijn ingevuld, er zijn vijftien
jongeren die staan te trappelen om
ook toegelaten te worden.” Dit op
een totaal van 1051 leden.
Om een ronde te lopen op een
golfbaan moet eerst wel een golfvaardigheidsbewijs behaald worden.
Gemiddeld gesproken staan hier tien
lessen voor. Een lidmaatschap komt
neer op een jaarlijkse contributie van
rond de 1000 euro. Tel daarbij de
aanschaf van een set golfclubs (stokken, red.) op en het bedrag loopt
behoorlijk op.
,,Dat klopt, maar je krijgt er ook
heel veel voor terug”, betoogt Van
der Werff. ,,Je kunt elke dag spelen,

bent in een prachtige omgeving. Wij
willen de drempel wegnemen die
mensen misschien voelen bij golf. Ik
probeer mensen die hier langs fietsen over te halen om een kopje koffie te komen drinken op ons terras.
Onze club is toegankelijk voor iedereen. Dat willen we uitstralen.”
NIEUWE AFSLAG
Dat besef is in ieder geval ook bij
Matthijs Kroon (16) doorgedrongen.
Hij slaat samen met zijn vader een
balletje. Hoofdschuddend kijkt hij
een paar pogingen van zichzelf na.
,,Ik sta ze niet zo lekker te raken
vandaag”, zegt hij. ,,Het komt heel
precies. Na een paar slechte ballen
sta je echt tegen jezelf te spelen. Ik
hou het vandaag denk ik maar bij
een uurtje oefenen.”
Zo vindt iedereen zijn of haar
eigen weg op de baan. Na werk,
school of studie, het blijft een heerlijk gevoel om de bal gecontroleerd
(qua afstand) een paar voetbalvelden
ver weg te slaan. De golfsport heeft
duidelijk een nieuwe, moderne en
jeugdige afslag genomen

GOLFCLUBS IN
HET NOORDEN
GRONINGEN:
Golfclub de Compagnie, Veendam
Noord-Nederlandse Golf & Country Club, Glimmen
Golfclub Duurswold, Steendam
Golfclub Westerwolde
Golfclub Losdorp
DRENTHE:
Drentse Golfclub
de Gelpenberg, Aalden
Golfparc Sandur, Emmen
De Drentsche Golf & Country Club,
Zeijerveen
Golfclub de Semslanden, Gasselternijveen
Golfclub Holthuizen, Roden
Golfclub Havelte
Country Golf Ees
Golfpark Exloo
Golfclub Martensplek, Tiendeveen
Golfbaan Zuid-Drenthe, Erica
Sportlandgoed, Zwartemeer
FRIESLAND:
Golf & Countryclub Lauswolt,
Beetsterzwaag
Golfclub Gaasterland, Oudemirdum
Leeuwarder Golfclub De Groene Ster
Golfpark de Hildenberg, Appelscha
Golfbaan Ameland, Hollum
Burggolf Golfclub Sint Nyk, Sint Nicolaasga
Golfclub Heidemeer, Heerenveen
PITCH&PUTT
Dit is een laagdrempelige vorm van golf. Iedereen kan
dit spelen, je hebt geen golfvaardigheidsbewijs nodig,
er zijn ook geen specifieke kledingvoorschriften. Dus
voor mensen die gewoon een keer een golfstok in
handen willen hebben en zien hoe het voelt. Het gaat
in deze vorm van golf om een afstand naar de hole van
minimaal 30 en maximaal 90 meter.
GRONINGEN:
Pitch&Putt Golf Groningen, sportcentrum Kardinge
Pitch&Putt Golf Oostwold
DRENTHE:
Pitch&Putt Golf Koekange
Pitch&Putt Golf Orveltermarke, Witteveen
FRIESLAND:
Pitch&Putt Golf Koudum
Pitch&Putt Golf Leeuwarden
Pitch&Putt Golf Esonstad, Anjum

