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Langzaam maar zeker kruipen Nederland en België uit de corona
pandemie. Ook op de golfbaan is het zeer binnenkort weer business as 
usual. De vraag is natuurlijk of we als golfbaan terug willen naar de status 
quo van begin 2020 of eind 2019. Veel golfbanen gaan aanmerkelijk  
sterker de pandemie uitkomen dan dat ze erin zijn gegaan. Bijna overal 
hoor je dat ledenaantallen in een stijgende lijn zitten en dat golf weer 
populair aan het worden is. De kunst is nu om dat momentum vast te 
houden. Structureel ging het in 2019 namelijk helemaal niet zo goed  
met veel banen. 

Volgens mij zijn de geleerden (inclusief de zelfverklaarde geleerden, zoals 
ongetekende) het er wel over eens wat de belangrijkste oorzaken zijn van 
de neergang in die jaren. Ik zou gaan voor twee belangrijke oorzaken: 

gebrek aan clubgevoel, waardoor leden en greefeespelers zich niet altijd 
welkom voelen op een baan, en ten tweede een productaanbod dat niet 
altijd meer past bij de golfer van de toekomst. De voorzitter van onze 
Greenkeeper of the Year meldt in deze uitgave dat golf traditioneel iets 
was waar je aan begon na een zakelijke carrière. Corona heeft bewezen 
dat de golfbaan ook aantrekkelijk is voor jongere leden, maar zij  
verwachten wel een ander product. Wie heeft nog de tijd om vijf uur  
lang achter een klein balletje aan te wandelen? Jonge golfers in ieder 
geval niet. Zij vinden twee uur meer dan voldoende. Een andere aspect 
betreft de spelvormen. Op steeds meer plekken in Nederland zie je de 
opkomst van Toptracer. Lange ballen oefenen op de driving range  
wordt dan zoveel meer dan verre ballen slaan. Jongeren zijn opgegroeid 
met computergames en vinden spelvormen die daarvan zijn afgeleid 
aantrekkelijk. 

Het belangrijkste aspect van golf is natuurlijk dat je het met anderen 
speelt. Als je als golfbaan in staat bent om nieuwe golfers een welkomst
gevoel te geven en het gevoel mee kunt geven dat jij lid van de familie 
bent, dan ben je al meer dan halverwege.

Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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