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Ik denk dat het 1992 was dat ik voor de eerste keer een stukkie mocht 
schrijven voor dit gele vakblad. Met een beetje hersengeknars zie ik beide 
interviewpartners nog voor mij zitten. Zij vonden het spannend om geïn-
terviewd te worden. En ik vond het nog spannender om te interviewen.
Die moeten wel gedacht hebben: wat moeten wij met die snotneus die 
volgens mij nog nooit op een golfbaan is geweest en het verschil niet 
weet tussen een tee, green en fairway. Inmiddels ben ik al wat stukjes 
verder en heb ik me vooral leren verbazen over enerzijds de snelheid 
waarmee sommige dingen in no time lijken te veranderen en andere 

zaken ogenschijnlijk hetzelfde blijven. En zelfs dingen waar maatschappe-
lijk gezien bloed uitloopt. Hoe wij met water omgaan, is bijvoorbeeld zo’n 
onderwerp dat enorm veel aandacht trekt, zonder dat dit leidt tot een 
principieel andere manier van werken.
Hoewel banen zijn er nu helemaal die bijvoorbeeld het water, dat op de 
baan gebruikt wordt, in vijvers of bassins opslaan om het in de droge 
periode in te zetten voor beregening van de baan. Juist dat zijn er heel 
weinig. De enige voorbeelden die ik ken zijn Best Golf en golfbaan 
DeTexelse. Bij dit laatste voorbeeld wordt het bassin heel slim dubbel 
gebruikt. Het wordt ook gebruikt om zonnepanelen op te leggen.
Waarom er zo weinig bassins worden aangelegd, lijkt me wel duidelijk. 
Het bouwen van zo’n bassin is niet goedkoop en betekent een enorm 
ruimtebeslag. Niet iets dat je zo maar tussen de eerste en achttiende hole 
aanlegt.
Ik voorspel dat we in de toekomst meer van dit soort bassins gaan aan-
leggen. Gewoon omdat waterschappen gedwongen zijn om steeds vaker 
naar het instrument van wateronttrekkingsverboden te grijpen. Moeten 
we alleen nog een goede oplossing vinden voor de ruimtelijke invulling 
van een dergelijk bassin. In potentie zou zo’n enorme plens water ook 
voor de ecologie van de baan en de beleving van de golfer een forse toe-
gevoegde waarde moeten kunnen betekenen.
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