07 juni 2022 , pag. 38

De Trompbeker wordt sinds 1960 uitgereikt en is vernoemd naar
oud-voorzitter Loek Tromp.

Gedurende het Pinksterweekend streden
144 talentvolle golfers
in de leeftijdscategorie
tot en met 21 jaar om dee
felbegeerde Trompbeker. Overvloedige regenval gooide maandag
op de baan van de
Noord-Nederlandse
Golf & Country club in
Glimmen roet in het
eten tijdens de afsluitende vierde sessie. De
resultaten na drie gespeelde rondes leverden
de eindstand op.

IK KAN MET
RECHT ZEGGEN DAT
DIT ÉÉN VAN DE
MOOISTE BANEN VAN
NOORD-NEDERLAND IS

Enkele deelnemers van het golftoernooi met hun gevolg.
MACHIEL AKKERMAN

D

e laatste sessie van de 62ste
editie van dit evenement werd
vanwege het weer volledig geschrapt. Voorafgaand aan de
geplande beslissende ronde van
achttien holes zijn er vier kanshebbers op de
eindzege. Lars van der Vight (-8), Thom Linssen (-4), Denny Kloeth (-2) en Jack Ingham (-1)
zijn de leiders in het algemeen klassement.
Totdat de regen op Tweede Pinksterdag
met bakken uit de hemel begint te vallen. De
organisatie kijkt het even aan, maar besluit
om 17.15 uur de wedstrijd definitief te staken.
De tussenstand na drie rondes wordt als
eindstand gemarkeerd. Hierdoor mag Van
der Vight de felbegeerde Trompbeker in de
lucht steken en is daarmee tevens Nederlands kampioen tot en met 21 jaar. Bij de
meisjes gaat de zege naar Anne-Sterre den
Dunnen met een score van vijf onder het
baangemiddelde (-5).
De wisselende weersomstandigheden
zorgen voor een uitdagend wedstrijdverloop
voor spelers en medewerkers. Hier weet
hoofd greenkeeper Allan Salmond (54) alles
van. De Schot is in aanloop naar de wedstrijddagen naar eigen zeggen zo’n achttien
uur per etmaal in touw om de baan zo goed
mogelijk te verzorgen.
Hij heeft op dag één van het driedaagse
toernooi even kort de tijd om een kopje
koffie te drinken op een houten bankje bij de
afslag van de eerste hole. ,,Met mijn team
van acht mensen beginnen we om 05.30 uur
’s ochtends”, vertelt Salmond. ,,Ik werk nu
vijftien jaar hier en kan met recht zeggen dat
dit één van de

mooiste banen van Noord-Nederland is. Ik
heb een enorme passie voor golf, ga altijd
met heel veel plezier naar mijn werk.”
Zijn werkterrein beslaat maar liefst zestig
hectare grond. Het gras zo sterk mogelijk
maken met zo weinig mogelijk (onnatuurlijke) voeding. Dat is het uitgangspunt van de
man die de golfbaan onderhoudt. Hij studeerde voor dit vak in Schotland. Zijn carrière heeft hem verder in landen als Ierland,
Engeland en Duitsland gebracht. De spelers
profiteren optimaal van zijn vakmanschap.
De baan ligt er, tot de stortbuien komen,
schitterend bespeelbaar bij. Nu is het aan de
talenten zelf.
In deze categorie valt Julian Dijk. Een 19jarige Veendammer die zich heeft geplaatst
voor het meest prestigieuze jeugdtoernooi
van Nederland en er alles voor overheeft om
professional te worden. Hij heeft hoge verwachtingen van zichzelf. ,,Als ik een supertoernooi draai kom ik in de top dertig. Ik ga
alles geven.”
Dijk maakt deel uit van het zogenaamde
GolfTON programma dat staat voor Talent
Ontwikkeling Nederland. Een opleidingsinstituut waar talentvolle spelers tot volledige
ontwikkeling hopen te komen. In drie periodes van drie jaar worden talenten stapsgewijs opgeleid om uiteindelijk na negen jaar
het traject af te ronden. Met daarna hopelijk
een carrière in de golfsport tot gevolg.
Vader Marco Dijk (53) steunt zijn zoon
volledig. Hij wandelt in het spoor van hem
mee tijdens de eerste van hopelijk vier volledige rondes die over achttien holes gaan.
Tijdens de wedstrijd mogen de deelnemers
geen nauw contact hebben met coaches of
andere belangstellenden. Daarom
loopt het gevolg van Julian altijd
op zo’n vijftig meter afstand.
,,Je wilt hem niet storen tijdens
zijn wedstrijd, maar af en toe een
duimpje omhoog of gebalde vuist
mag best hoor”, lacht Dijk senior.
,,Ik vind het mooi dat hij er alles
voor overheeft, traint zeven dagen in de week. Hij jaagt zijn
droom na, daar heb ik respect
voor.”
Het gaat echter niet over een
leien dakje voor de Veendammer
golfbelofte. Al snel in zijn eerste
ronde moet er tot twee keer toe
een plus drie op de scorekaart
genoteerd worden, terwijl het
juist de bedoeling is om zo min
mogelijk slagen te gebruiken. Na
dit slechte begin herpakt Dijk
zich.
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Jacht op Trompbeker is
vooral een mentale strijd
Hij blijft niet in de teleurstelling hangen
en laat door middel van zijn lichaamstaal
zien dat hij door wil. Met gezwinde pas
wordt telkens de volgende hole aangevallen.
Dit resulteert in het tweede gedeelte van zijn
eerste ronde in een paar mooie puts waardoor hij uiteindelijk met een score van plus
zeven de eerste dag afsluit.
,,Ik begon dramatisch door de spanning”,
analyseert Dijk. ,,Maar mentaal ben ik wel
vrij sterk, ik geef niet op. Dat heb ik laten
zien met een aantal goede scores in het tweede gedeelte van de baan. Morgen moet het
beter.” Zijn vriendin Ellen, die hem als caddy
(drager van de tas met golfstokken, red.)
heeft bijgestaan, knikt instemmend. Moeder
Patricia spreekt bemoedigende woorden.
Maar beter gaat het niet. Na twee volledige
rondes plaatsen de eerste 47 golfers zich voor
de eindstrijd. Julian Dijk haalt de zogeheten
cut (afscheiding van beste spelers, red.) niet.
Hij scoort over zijn tweede ronde van achttien holes zelfs plus negen en is met een
totaalscore van zeventien boven par uitgeschakeld.
Een bittere pil voor het talent dat nog met
zulke hoge verwachtingen aan het toernooi
begonnen was. Gelukkig voor hem wacht van
donderdag 16 tot en met zaterdag 18 juni
alweer een kans op revanche tijdens het NK
matchplay in het Limburgse Geijsteren.
Eens te meer blijkt dat golf naast de benodigde technische vaardigheden ook een sport
is waarin het geestelijke aspect ongelooflijk
belangrijk is. ,,Je moet mentaal heel sterk zijn
om deze sport op hoog niveau te beoefenen”,
legt Willemijn Schonewille (37) uit.
De aanvoerster van het eerste damesteam
van de Noord-Nederlandse Golfclub spreekt
uit eigen ervaring. ,,Je speelt altijd tegen
jezelf, kan niemand anders de schuld geven
van een mislukte bal. De sleutel is constant
spelen, elke hole en elke bal weer. Dat heeft
in je hoofd een enorme invloed op dit ni-

Golfstokken worden met allerlei hulpmiddelen
beschermd.

Uiterste concentratie is te allen tijde vereist.

veau.” Zelfs op Nederlands’ beste speler heeft
dit zijn weerslag. De psychisch uitgeputte
Joost Luiten (winnaar van de Trompbeker in
2004) kondigde afgelopen week aan een
tijdje helemaal afstand te nemen van de
sport en noemde als reden voor dit besluit
dat hij lijdt aan een ‘golfdepressie’.
Het mentale worstelen is ook af te zien
aan enkele minder succesvolle deelnemers
die voorbij trekken in Glimmen. Na een
minder geslagen bal wordt er af en toe met
een club gegooid, of het golfkarretje met de
stokken expres net iets te hard vooruitgedrukt. Met bijbehorend gefrustreerd gezicht.
Schonewille kijkt toch begripvol toe. Ze
speelde ooit zelf voor Jong Oranje en kent de

druk waarmee de sport op hoog niveau gepaard gaat.
Vandaag maakt ze deel uit van een groep
van honderd vrijwilligers die allerhande
taken uitvoeren op en rondom de baan.
Schonewille fungeert als een zogenaamde
‘spotter’: officials die in de natuur langs de
kant staan om afzwaaiende ballen te lokaliseren. Het komt neer op veel wachten, omdat
de meeste ballen gelukkig goed geslagen
worden, maar dat dit toch geen overbodige
taak is blijkt als haar teamgenote Marloes
van den Brink een afzwaaier produceert.
De captain plant een wit vlaggetje in het
hoge gras om de plek aan te duiden waar de
bal gevonden is. Van den Brink loopt naar

deze gemarkeerde plek toe, bevrijdt haar bal
uit deze benaderde positie en vervolgt met
een corrigerende slag haar ronde. Zo ligt de
weg naar de eindoverwinning bezaaid met
allerlei, zowel letterlijke als figuurlijke, obstakels.
En als de (stort)regen dan ook nog zijn
intrede doet is het qua weersomstandigheden zo glorieus begonnen toernooi zomaar
ineens voorbij. Na de prijsuitreiking maken
de deelnemers aanstalten om hun thuisreis
te aanvaarden terwijl de organisatie, ondanks het noodweer, toch met een goed
gevoel terugkijkt op het evenement. Greenkeeper Salmond heeft in ieder geval het
nodige werk de komende dagen.

