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• HET KÁN WEL: ROTTERDAM EN AMSTERDAM GEWOON GEZELLIG IN GESPREK.

• EEN THUISWEDSTRIJD IN AMSTERDAM VOOR DE HOOFDREDACTEUR. DAT GEEFT VERTROUWEN.

• ZELDEN VIND JE ‘GROEN’ EN ‘GRIJS’ ZO DICHT NAAST ELKAAR.
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van’, zegt Schreuder, als we onze bal achter 
een grote boom terugvinden. Eeuwig 
zonde dat deze baan uit 1935 nu echt plaats 
lijkt te moeten maken voor woningen en 
kantoren. Of gaat de stikstofproblematiek, 
de nabijheid van Schiphol of een woud aan 
vergunningen nog voor een Houdini-waar-
dige ontsnapping zorgen?
Het is een voorbeeld van waar een golf-
clubmanager mee te maken kan krijgen, 
naast alledaagse zaken als lekkage in de 
kleedkamer, discussies met het bestuur, 
puzzelen over de baanbezetting en de staat 
van de ballen op de driving range. ‘We heb-
ben een veelomvattend vak en de Vereni-
ging van Golfclub Managers is opgericht 
om de kennis over al die zaken te bunde-
len, zodat we van elkaar kunnen leren’, 
zegt founding mother Schreuder. ‘Ik had 
zo’n acht jaar geleden een probleem en 
dacht: ik ben vast niet de eerste manager 
van een golfclub in deze situatie, hier moe-
ten draaiboeken van bestaan. Zo is het bal-
letje gaan rollen. Inmiddels zijn er zo’n 75 
managers van Nederlandse golfclubs op 
eigen titel lid, plus een Vlaming.’
‘We zijn collega’s, geen concurrenten’, 
voegt bestuurslid en penningmeester 
Schuurman hieraan toe. ‘We spelen af en 
toe samen, volgen opleidingen en discus-
siëren over nieuwe ontwikkelingen of 
producten op de markt.’ Bijna achteloos 
slaat hij zijn bal op de vijfde hole uit het 
zand binnen een meter van de vlag. ‘Ik 
ben vorige week in Wales geweest en heb 
daar eindeloos staan hakken in een diepe 
potbunker’, is zijn verklaring. ‘Dit is 
nu een eitje.’ Nog steeds all square.

TEKST FOEKE COLLET
FOTOGRAFIE KOEN SUYK

•

‘POEH, ALS ROTTERDAM-
MER NAAR AMSTERDAM 
KOMEN... ALTIJD LASTIG’, 
verzucht Arnaud Schuur-

man (hcp. 11), manager van Schaerweijde 
Golf. Op de derde hole van de Amsterdam 
Old Course heeft hij net een parputt van 
nog geen vijftig centimeter gemist om 
team Golfclub Managers naar 1 up te 
brengen. Eigenlijk had Golfers Magazine 
‘m al geteld en vroegen we onze sympa-
thieke tegenstander de putt ‘voor de 
vorm’ nog even te maken. Dat ging dus 
mis. ‘Kennelijk betekent ‘voor de vorm’ 
bij de Nederlandse golfpers dus heel wat 
anders’, moppert hij quasi serieus. ‘Dat 
wordt echt een héél lange ingezonden 
brief naar Golfers Magazine.’ Zijn speel-
partner Annick Schreuder (hcp. 6), mana-
ger van de midden in de stad verstopte 
9-holesbaan waar we te gast zijn, klopt 
hem bemoedigend op de rug. ‘Komt goed, 
maatje, ik heb hier als Rotterdammer ook 
mijn weg gevonden.’ Het blijken profeti-
sche woorden.

EITJE
Woensdagmorgen negen uur. Ondanks 
het geweldige zomerweer hebben we de 
baan bijna voor ons alleen. Het blijft 
bizar, zo’n groene oase van rust tussen de 
kantoorgebouwen van Amsterdam-Zuid-
oost. Boven de baan ligt een metrolijn, 
maar wat overheerst is het geluid van 
vogels, afgewisseld met de luide knal van 
een goed geraakte drive of de ingehouden 
vloek bij een te vet geraakte pitch.
‘Daar heb je over twee jaar geen last meer 

   ‘DE COMPETITIE 
       IS UIT HAAR
 JASJE GEGROEID’

Als je twee in 
 Rotterdam  geboren 

en getogen golf-
clubmanagers 

 uitnodigt om op een 
steenworp afstand 

van de ArenA een 
fourball te spelen, 

dan vraag je er 
natuurlijkom...
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• GEWOON EEN MOOIE BABY FADE LANGS DE METROLIJN. SIMPEL.

•

GM Fourball 

‘Misschien is de WhatsApp-groep wel 
onze grootste kracht’, gaat hij verder. ‘Je 
kunt hierin open en eerlijk een vraag stel-
len aan collega’s. Er is altijd wel iemand 
die je verder kan helpen. Met twee vragen 
heb je die contributie van 75 euro er al uit. 
Gegarandeerd.’
Schreuder beaamt dit: ‘Ik heb laatst nog 
een heleboel lake balls voor de driving 
range op de kop weten te tikken, en voor 
hetzelfde geld kan ik weer iemand blij 
maken met een koffiezetapparaat of een 
rij lockers. Ik denk dat we honderd leden 
kunnen halen.’ Dat streefgetal getuigt van 
ambitie, net als de pogingen om internati-
onaal aansluiting te vinden. We hopen dat 
ze de wind mee houden. Want als de 
managers van onze clubs effectiever hun 
werk kunnen doen, dan merkt uiteinde-
lijk ook de golfer dat. Wij dus.

KNELPUNTEN
Onaangedaan door een vlak achter haar 
voorbijrazende trein levert Schreuder op 
hole zes weer een streep van een drive af, 
gevolgd door de zoveelste laag gespeelde 
precisiechip, die keurig op twee meter 
van de vlag eindigt. ‘Geleerd op Broekpol-

der’, zegt ze. ‘Onder de wind houden.’ Dat 
is vandaag niet nodig, maar voor de vol-
gende linksgolftrips zouden we deze slag 
graag in het repertoire hebben, bedenken 
we jaloers. Gelukkig drukt ze de birdie-
putt net naast de hole (‘Schrijf daar maar 
*piep* op.’), maar we zijn gewaarschuwd: 
de managers ruiken bloed.
‘Ik zie beslist een zonnige toekomst voor 
golf’, probeert Schreuder de sfeer luchtig 
te houden. ‘De sport is tijdens corona flink 
gegroeid, maar we moeten er wel met z’n 
allen aan blijven werken. We hebben twee 
mooie jaren gehad, maar je ziet dat er 
alweer gaten in de baanbezettingen gaan 
vallen. Mensen kunnen weer andere din-
gen doen en er zijn ook nog wel wat knel-
punten op de Nederlandse golfbanen.’
Voordat ze dit uitlegt, slaat ze op de 
waterrijke par-3 zevende een prachtige 
fade naar het midden van de green, die na 
twee keer stuiteren zelfs nog anderhalve 
meter naar rechts richting de vlag spint. 

‘Die mocht er wezen’, grijnst ze van oor 
tot oor. ‘Misschien moet ik weer wat 
vaker gaan spelen.’
Een van de knelpunten waar onze flight-
genoten op doelen is de NGF-competitie, 
die volgens hun volledig uit haar jasje is 
gegroeid. ‘De club waar ik lid ben, heeft 32 
competitieteams’, zegt Schreuder vol 
ongeloof. ‘Twee-en-dertig! Je kunt in het 
voorjaar bijna nergens meer terecht voor 
een rondje golf. Hopelijk gaan de NGF en 
de clubs daar wat aan doen.’ En dan 
lachend: ‘Sprak iemand die al veertig jaar 
competitie speelt.’
Schuurman haakt hierop in: ‘Het voorjaar 
is een knooppunt geworden en het is ook 
niet zo dat je in Nederland twaalf maanden 
kunt golfen. Wel proberen steeds meer 
clubs het seizoen te verlengen door te kie-
zen voor hardere greens. Als je dan toch 
aan de slag gaat, zorg dan meteen voor een 
goede wintergreen, in plaats van een hob-
belig stuk fairway dat je een keer extra 
maait. Ook in Nederland moet golf een 
twaalf maanden-sport kunnen worden.’
We knikken instemmend – goede greens 
zijn essentieel voor een lekker rondje golf 
– en krijgen meteen de rekening gepre-

‘Schrijf daar 
maar *piep* op’
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• TOEN TEAM GOLFERS MAGAZINE NOG DACHT DAT HET GOED ZOU KOMEN... • ‘KOEN, KUN JE DEZE FOTO VOOR ME UITVERGROTEN?’

• ROTTERDAM HAD 
HET LASTIG IN HET 
HOL VAN DE LEEUW.

• GOED ADVIES: 
EERST DE TREIN 
LATEN PASSEREN, 
DAN PAS JE DRIVE 
SLAAN.

senteerd: Schreuder leest de lijn van haar 
birdieputt en rolt de bal vervolgens vanaf 
zeven meter in het midden van de hole. Er 
is niet eens een vuistje, alleen een onder-
koeld: ‘Ik weet niet waarom er wordt 
geklaagd over de greens, ze zijn echt prima.’
De Golfclub Managers gaan naar 1 up. Dát 
is pas een knelpunt, zeker als je maar 
negen holes speelt

MET DE TIJD MEE
Op hole acht zet Schuurman de deur nog 
even op een kier door op de korte par-4 
dogleg een gigantische drive door de fair-
way heen in een rietkraag te slaan. ‘Het is 
inderdaad geen driver-hole, maar ik had 
‘m al in mijn hand en had eigenlijk geen 
zin om een andere club uit mijn tas te 
pakken’, legt hij uit. ‘Dan moet je er 
gewoon vol voor gaan. Commitment en 

zo.’ Het lukt ons niet dit staaltje mis-
plaatste overmoed af te straffen. 
‘Elke club is natuurlijk anders, maar golf 
moet met zijn tijd mee’, gooit Schreuder 
op de slothole nog even een flinke knup-
pel in het hoenderhok. ‘Denk aan negen 
holes in plaats van achttien. Communice-
ren via WhatsApp in plaats van via e-mail. 
Meer jongeren in besturen, en natuurlijk 
ook meer vrouwen. En net zoals wij met 
onze vereniging doen, moeten de bestu-
ren ook meer kennis gaan delen.’
Team Golfers Magazine heeft intussen de 
laatste strohalm gegrepen met twee 
solide drives en dito lay-ups op de afslui-
tende par-5. De door drie bunkers 
bewaakte green ligt bijna tegen het prach-
tige, rietgedekte clubhuis aan, waarachter 
de enorme betonnen ArenA oprijst. Het 
blijft een bizar gezicht. ‘Als ik mik op vak 

403, dan zit ik goed’, hoor ik mijn team-
genoot tegen zichzelf mompelen. Zo dicht 
bij de thuisbasis van zijn cluppie wint de 
Ajacied het even van de hoofdredacteur.
Voor Schuurman is het afzien, die laatste 
hole. Zijn blik is strak op het gras voor 
hem gericht, zodat hij het bolwerk van de 
landskampioen niet hoeft te zien. ‘Ik ben 
geboren náást De Kuip en wil niet met de 
ArenA op de foto, hoor!’, waarschuwt hij 
de fotograaf. De golfgoden blijken te 
beschikken over een vlijmscherp gevoel 
voor humor: hij vindt zijn bal terug naast 
een Amsterdammertje dat fungeert als 
100-meterpaal.
Maar Schuurman heeft universelere zor-
gen: ‘Het baanonderhoud is veel duurder 
aan het worden door de inflatie, de duur-
dere grondstoffen en het gebrek aan men-
sen. Waar ga je dat geld vandaan halen? 
Van de leden? Van de greenfeespelers? 
Of ga je bezuinigen op het onderhoud? 
Dat wil je niet. De golfclubs wachten de 
komende jaren volop uitdagingen.’
Een beetje golfclubmanager is echter cre-
atief en zet de schouders eronder, en dat 
is precies wat de Rotterdammer nu ook 
doet. Hij blokt het Amsterdammertje 
naast zijn bal uit zijn gedachten, vergeet 
de ArenA op de achtergrond en slaat vol 
overtuiging een wedge naar de voorkant 
van de green. Zelfs onze Amsterdamse 
marker kan hem niet meer van slag bren-
gen. Hij rolt zijn putt er gedecideerd langs 
en maakt de noodzakelijke par.
De Golfclub Managers winnen 1 up. Rot-
terdam zegeviert in  het hol van de leeuw. 
Golfers Magazine likt wéér zijn wonden. •


