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Dit vakblad bestaat inmiddels al weer ruim 25 jaar, maar uitgerekend in deze 
editie doen we iets bijzonders. Een editie die grotendeels gewijd is aan één 
specifieke baan. En dan hebben het natuurlijk over Bernardus.  De special over 
deze baan heeft weinig te maken met de lange wordingsgeschiedenis van 
Cromvoirtse golfclub. Ik heb het even nagezocht, maar de eerste melding in 
onze redactionele kolommen over een baan in Cromvoirt komt uit 2008. Toen 
wisten wij te melden dat de familie Hendriks weer een stap verder was met 
een baan op hun grond. Een baan die getekend zou gaan worden door golfar-
chitect Gerard Jol. Wie het allemaal nog een keer na wil lezen, verwijs ik met 
alle plezier naar onze website waar een groot aantal berichten terug te lezen 
is. Heel interessant is het allemaal niet. 

De gerealiseerde baan is heel anders geworden dan dat bericht uit 2008 doet 
vermoeden. Zowel de architect als de initiatiefnemer is gewijzigd en op het 
fijne en arme Cromvoirtse zand is een baan gecreëerd van on-Nederlandse 
proporties. Dat is goed voor de Nederlandse golfwereld, maar ook vooral goed 
voor greenkeeping in Nederland. Het bijzondere van Bernardus is wat mij 
betreft niet het feit dat de golfarchitect, de aannemers en de greenkeeping 
staf over een budget kon beschikken waar de meeste greenkeepers alleen 
maar van kunnen dromen, maar vooral vanwege hun on-Nederlandse com-

promisloze manier om met baanonderhoud om te gaan. Het is misschien een 
stap te ver voor de gemiddelde baan om te zeggen ‘Waarom tevreden zijn met 
een 8 als 9 met hetzelfde budget ook mogelijk is?’, maar hetzelfde trucje kun je 
in de door een zesjes-cultuur geregeerde branche ook toepassen op dat zesje 
waar veel Nederlandse greenkeepers al tevreden mee zijn. Natuurlijk heb je 
geld nodig en meer is altijd makkelijk, maar passie en de onwil om compro-
missen te sluiten helpen evengoed.  Dat compromisloze kunnen we allemaal 
meepikken uit de aanleg van deze nieuwe championship course. 

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur
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