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Volgens mij was het Einstein die zei: ‘If you always do what you always did, 
you will always get what you always got’. Volgens mij gaat dit ook op voor-
de golfsector. Misschien gaat het inmiddels wat beter in de Nederlandse 
golfpolder, maar wellicht het belangrijkste probleem van de klant van de 
golfsector, de golfer dus, is gebrek aan tijd. Mensen willen best golfen, 
maar het ontbreekt jonge mensen simpelweg aan de tijd om een rondje 
golf te plannen van vier uur of meer. Door de week lukt dat niet door 
werk- en filedruk. In het weekend wacht zo mogelijk nog meer druk en 
drukte: het gezin, een partner, vrienden en rotklussen rondom het huis. In 
de tijd dat dit vakblad voor het eerst verscheen, was de norm een negen-
holesgolfbaan. Nu, bijna dertig jaar later, is dat tijdsprobleem steeds gro-
ter geworden en hoe heeft golf daarop gereageerd? Juist, door de bouw 
van grotere golfbanen, 18, 27, 36 en nog groter. 

Puur uit het oogpunt van sport en zakelijk rendement is dat een begrij-
pelijke keuze. Maar met het oog op het tijdsprobleem moeten we waar-
schijnlijk naar andere zaken kijken. De NGF lijkt daar inmiddels ook wel 
van overtuigd. De focus op topsport is komen te vervallen en de hoge 
handicappers komen weer wat meer in de spotlights te staan. Mag ik daar 

nog een goede tip aan toevoegen? Gisteren heb ik voor de zevende keer 
de prijs voor de ‘Greenkeeper of the Year’ uitgereikt. Ik krijg daar altijd een 
goed humeur van. Het is mooi om jonge mensen te belonen voor hun 
passie om de mooiste en de beste golfbaan van de wereld aan te leggen 
en te verzorgen. Het enige wat je dan spijt, is dat je geen vier awards mag 
uitdelen. Dat probleem had de jury overigens ook, volgens mij. Ik heb 
de juryrapporten over de vier genomineerden zorgvuldig nagelezen en 
zou alleen daaruit niet kunnen opmaken wie als winnaar uit de bus zou 
komen. Natuurlijk, de uiteindelijke numero uno, Tom Maddison, heeft het 
meest uitdagende toernooi van 2019 achter de rug, maar dat bepaalt 
natuurlijk niet wie van de vier genomineerden als eerste over de finishlijn 
gaat. Hoe dan ook, het was jammer dat we niet vier winnaars konden 
aanwijzen, maar dat is nu eenmaal het spel.

Terug naar mijn tip: juist deze jonge mensen, die een passie voor golf en 
greenkeeping delen, moeten we meer aan het woord laten. 
Het belangrijkste leermoment van zo’n avond zou moeten zijn dat de 
golfsector veel meer zou moeten leren luisteren naar deze jonge men-
sen. De golfsector is traditioneel. Daar is niks mis mee, maar de wereld 
verandert in een razend tempo en de golfsector kan dat tempo niet altijd 
bijhouden. Het gaat nog steeds niet zo geweldig met de golfsector en de 
oplossing ligt niet in meer van hetzelfde. 

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