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Het was al eerder opgevallen, maar er waait 
echt een positieve wind door golfland. De pes-
simistische grondhouding van een paar jaar 
geleden lijkt grotendeels verdwenen. Covid-19 
was een geluk bij een ongeluk omdat velen 
zagen dat golf een prima tijdverdrijf is: gezond 
in de buitenlucht en geen vaste speeltijden, 
zoals die voor leden van veel sportverenigingen 
gelden. Veel clubs gingen – al dan niet mor-
rend – op een andere manier naar de markt 
kijken; daardoor lijkt de weg naar boven te zijn 
gevonden. Het helpt ook dat de Nederlandse 
Golf Federatie, de Nederlandse Vereniging 
van Golfaccommodaties en de Nederlandse 
Greenkeepers Associatie hun steentje bijdra-
gen.

Ligging
Het zijn niet alleen de bekende en gewilde 
clubs die het beter doen, maar ook al die ande-
re verenigingen met een baan die misschien 
– vaak onterecht –minder tot de verbeelding 
spreekt. Even ten oosten van Rotterdam ligt de 
18-holescourse van Golfclub Capelle, op een 
rechthoekig terrein van pakweg 1500 bij 300 m, 
op twee plaatsen doorsneden door een weg. 
De baan is ook nog eens laaggelegen; een digi-
tale topografische kaart geeft aan dat de course 
voor het grootste gedeelte een meter onder 
NAP ligt. Daar komt nog bij dat de grondsoort 
– laagveen – niet bepaald ideaal is voor de 
aanleg van een golfbaan. ‘Ik was op voorhand 
sceptisch in verband met de ligging in een 

woongebied’, schreef een golfer recentelijk op 
de website van Leading Courses. Ook dat nog.

Kenmerken
Golfclub Capelle werd in 1977 opgericht, vlak 
voor de boom van golf in de jaren tachtig. 
David Harradine was de architect, maar vreemd 
genoeg komt Capelle niet voor in het meer 
dan 190 banen tellende online portfolio van 
het bedrijf Harradine Golf, opgericht aan het 
eind van de jaren twintig. Zijn familie zet de 
onderneming al lange tijd met succes voort. De 
in Zwitserland wonende architect, die overleed 
in 1996, tekende een typische parkbaan, met 
een par van 69 en een lengte van 5155 meter 
(vanaf de gele tee). Vanzelfsprekend komt er op 
nagenoeg alle holes water in het spel. De moei-
lijkste hole is de par-5 achttiende, een dogleg 
naar rechts met drie bunkers als verdediging 
van de green.
‘De uitgangspunten lijken inderdaad niet 
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gunstig voor een goede golfcourse’, zegt baan-
commissaris Peter de Munnik, die deze functie 
alweer een paar jaar vervult. ‘Het is al met al 
een compacte baan. Maar wel een die lastig 
speelt, ook voor goede golfers.’
De course- en slope-rating zijn daarvan het 
bewijs. Hoewel de baan relatief kort is, hoef je 
geen slagen in te leveren. Je exact handicap 
komt aardig overeen met je playing handicap.

Succes
Bij Golfclub Capelle heeft men goed door dat 
voor een succesvolle golfclub meer nodig is 
dan een prima baan of een overvloedig leden-

bestand. Zo’n club moet goed georganiseerd 
zijn en een visie op de toekomst hebben. Er 
moet evenwicht zijn, in alle facetten.
Rond de crisis van 2008 bleek dat de leden 
gingen rekenen, zeker degenen die weinig 
speelden. Dat zette het verdienmodel zwaar 
onder druk. Veel clubs, ook Capelle, hanteren 
tegenwoordig dan ook een uitgekiend systeem 
dat is gebaseerd op een keuzemodel. ‘Ik denk 
dat we wel zeven of acht verschillende soorten 
lidmaatschappen aanbieden’, zegt De Munnik, 
die voordat hij baancommissaris werd al in 
het bestuur zat. ‘Mede daardoor is de curve 
in positieve zin omgebogen. We hebben ruim 
1000 leden; als je het fte-model uit het bedrijfs-
leven erop toepast, zitten we op 720.’ Maar de 
club pakte ook andere zaken aan: er kwamen 
betere oefenfaciliteiten, er werd een goede pro 
aangetrokken, het clubhuis werd doelmatig 
verbouwd en het GEO-certificaat behaald.

Water
Aan de grondsoort kan men op Capelle niets 
doen. Die is er nu eenmaal. ‘Het waterpeil kun-
nen we wel controleren’, zegt De Munnik. ‘De 
baan vormt een eigen polder, die iets lager ligt 
dan de omgeving. Daarnaast doen we er alles 

aan om het water zo snel mogelijk af te voeren. 
In 2021 zijn we tot half oktober per saldo vijf 
dagen dicht geweest. Natuurlijk hielp het dat 
het weer dit jaar meezat. Wel zijn er vier of vijf 
holes waar we wat meer wateroverlast hebben.’
‘Voor een betere afwatering doen we met 
het greenkeepingteam dingen die je op een 
baan op goede grond niet of niet zo snel zou 
hoeven doen’, zegt hoofdgreenkeeper Thijs de 
Jongh, die al dertien jaar op Golfclub Capelle 
werkt. Sinds een paar jaar doet hij dat als 
werknemer van de Hollandsche Greenkeeping 
Maatschappij, die het onderhoud verzorgt. ‘Om 
de afvoer van overtollig water te bevorderen, 
onderhouden we de duikers extra goed en wor-
den de sloten vaak schoongemaakt. Gelukkig 
hebben de leden begrip voor onze uitdagin-
gen. We doen er met elkaar veel aan om elk 
jaar weer verbeteringen aan te brengen. Denk 
bijvoorbeeld aan sandbanden.’

Drainage
Sandbanding, zo schreef Hein van Iersel ooit 
in Greenkeeper, is een vorm van (top)drainage 
waarbij gebruikgemaakt wordt van twee haaks 
op elkaar gelegde stelsels van drainagesleuven. 
Het bovenste stelsel bestaat uit relatief ondiepe 
en smalle sleuven (20 cm diep en 4 cm breed) 
die circa 0,5 m uit elkaar liggen. Dit stelsel van 
sleuven ligt boven op een tweede stelsel, dat er 
haaks op staat. Dit tweede stelsel is veel dieper, 
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Belgisch advies
Al jaren wordt Golfclub Capelle geadvi-
seerd door Robin de Vooght, oom van de 
voormalige topgolfer Didier de Vooght. 
Hij is als agronoom aan meer Nederlands 
clubs verbonden. ‘Ik kom zo’n acht keer per 
jaar naar de club’, zegt hij. ‘Natuurlijk is de 
afvoer van water een belangrijk punt. De 
drainage is de laatste jaren een stuk verbe-
terd. Daarnaast zijn de greens steeds beter 
geworden.’

Hole 1

Onderhoud door Hollandsche 
Greenkeeping Maatschappij
‘HGM is al jaren een trotse partner van 
Golfclub Capelle, een professionele 
opdrachtgever die gestaag en overtuigend 
werkt aan algemene kwaliteitsverbetering’, 
zegt operationeel directeur Joris Slooten. 
‘Zo is er recent fors geïnvesteerd in aanpas-
singen aan het clubhuis. De club heeft zijn 
zaken goed op orde. Het GEO-dossier is 
volledig en wordt jaarlijks geactualiseerd. 
De zorgplicht ten aanzien van de alge-
mene veiligheid op de locatie voor golfers 
en bezoekers wordt serieus genomen.’ ‘Als 
onderdeel daarvan hebben wij vorig jaar 
een boomveiligheidsplan opgesteld, waar 
nu gefaseerd aan gewerkt wordt. Net als 
op veel andere golfbanen zijn er destijds 
bij de aanleg veel snelle groeiers geplant. 
Die moeten plaatsmaken voor duurzamere 
soorten, waarmee het park een nog vol-
wassener indruk maakt. De club heeft een 
duidelijke marktpositie als een “voor de 
leden, door de leden-baan”.’
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doorgaans zo’n 50 tot 60 cm onder het maai-
veld bij een breedte van 15 cm. Onder in deze 
sleuven is een drainpijp gelegd. Regenwater 
en water dat over het oppervlak loopt, kan dus 
snel in de grond doordringen.

‘Maar er zijn altijd situaties waar geen kruid 
tegen gewassen is’, aldus De Jongh. ‘Onlangs 
viel er in een paar uur tijd 37 mm. Dan zijn niet 
alleen wij, maar ook veel andere banen dicht.’
De klimaatverandering heeft tot gevolg dat er 
vaker relatief korte, hevige buien zijn en veel 

meer droge perioden. Is dat een probleem op 
een baan die aangelegd is op veengrond? De 
Jongh: ‘Het hoge waterpeil werkt bij droogte in 
ons voordeel. We laten dan het peil zo stijgen 
dat de drainageleidingen vollopen.’

Bomen
‘Als je oude foto’s van de baan bekijkt’, zegt De 
Munnik, ‘zie je in feite een polderbaan. Nu is de 
situatie heel anders. De vele bomen hebben 
het karakter van de baan veranderd; je kunt nu 
van een parkbaan spreken. De club is er trots 

op dat de course steeds beter wordt. De greens 
worden door iedereen geroemd. We organise-
ren elk jaar het Capelle Senior Open. Daar doen 
lage-handicappers aan mee; ook zij zijn vol lof 
over de greens. Dat er veel bomen zijn, brengt 
ook verantwoordelijkheid met zich mee. Er is 
daarom een boomveiligheidsplan. Takken kun-
nen nu eenmaal afbreken en je hebt ook met 
de speelbaarheid van de baan te maken. Als we 
kappen, gaan we uit van het motto een boom 
voor een boom. Herplanten, dus.’

Mening
Nog even terug naar de gastspeler die zijn 
mening gaf op Leading Courses. Hij besloot zijn 
commentaar zo: ‘Maar daardoor des te meer 
verrast dat daar in de baan nagenoeg niets van 
[de omringende huizen] te merken was! Het 
was een mooie parkbaan met voldoende water-
uitdagingen. De baan, tees, fairways en greens 
waren in uitstekende staat.’

Baancommissaris Peter de Munnik
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