Spelmoment op de moederbaan
te Ruinerwold bij Koekange

Laat duizend bloemen bloeien!
Allereerst zou ik namens de organisatie Pitch&Putt Support b.v. het blad ‘de Greenkeeper’ van harte willen feliciteren met het 15 jarige
bestaan. Het betekent zonder eerdere pioniers voor het hoofd te willen stoten, dat dit blad getuige is geweest van- en een belangrijke
bijdrage heeft geleverd aan- de opkomst en professionalisering van de golfsport in Nederland. En in navolging daarvan ook de komst van
verwante bedrijven aan het golfspel zoals pitch&putt.
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Pitch&Putt Golf
In 1997 zijn wij gestart met ons bedrijf, niet
gehinderd door enige kennis van de golfsport.
Dat is iets overdreven, want we hebben uiteraard
onderzoek gedaan naar de golfmarkt in
Nederland. Het van start gaan was echter
belangrijker dan het beheersen van alle finesses
die bij het bedrijf horen. Die start hebben we
gemaakt in Koekange (Drenthe), waar we langs
de N375 op slechts 3 hectare een 18 holes
pitch&puttbaan aangelegd hebben. De stallen
van de boerderij hebben we omgebouwd tot een
gezellig clubhuis.
Van meet af aan heeft het bedrijf goed gelopen
en de bezoekers zijn nog steeds erg enthousiast.
Het grote voordeel van pitch&putt ten opzichte
van het originele golf is dat het een zeer laagdrempelige manier is om kennis te maken met
het golfspel. Klanten kunnen direct bij hun eerste
bezoek de baan op en zelfstandig een rondje
spelen. Natuurlijk niet met 14 stokken en met
afstanden boven de 400 meter per hole, maar
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beperkt tot datgene wat je na een korte instructie
wel beheerst. In die zin kan ik stellen dat het een
voordeel geweest is juist niet afkomstig te zijn uit
de golfsport.
Franchise
Dat klinkt simpel, maar er komt erg veel bij kijken.
De kennis die we in de praktijk opdoen, zowel
qua exploitatie als onderhoud, hebben we in
kaart gebracht. Deze wordt nu aangewend binnen
ons franchise-bedrijf Pitch&Putt Support.
Inmiddels zijn er 7 vestigingen in bedrijf en staan
er even zoveel projecten klaar om te beginnen.
Het streven is om middels vier nieuwe vestigingen
per jaar door te groeien naar landelijke dekking.
De organisatie is er klaar voor.

competities gespeeld worden, daarnaast zijn er
landelijke toernooien. Er is een handicap-registratie
en een landelijke ranking. Het clubblad ‘de
Birdiemail’ wordt 4x per jaar uitgegeven voor
de leden. Vanaf het komende seizoen wordt
het mogelijk ‘kaarten te lopen’ waardoor een
aanzienlijke stijging in het aantal bondsleden
verwacht wordt, die niet per definitie lid zijn van
een vereniging. Dat is ook een prima mogelijkheid
om meer golfers te interesseren voor een bondslidmaatschap bij Pitch&Putt naast het lidmaatschap
bij de NGF. Zo kan men geregistreerd werken aan
het korte spel zonder lid te hoeven worden van
een vereniging. Via internet wordt voor de speler
in kwestie een historie per baan bijgehouden
evenals de handicap.

NPPB
Vrijwel vanaf het begin is er een groep vaste spelers
ontstaan, die behoefte heeft aan competities,
toernooien en een ranking. Daartoe is de stichting
Nederlandse Pitch&Putt Bond in het leven geroepen.
Per vestiging zijn er kleine verenigingen waarbinnen

In het jaar 2000 is er ook een Europese Bond
opgericht, waar inmiddels 9 landen in samenwerken
met 1x per 2 jaar een Europees Kampioenschap.
Dit zal in augustus 2005 in de gemeente
Overbetuwe gehouden worden op de baan te
Rijkerswoerd in Elst.

www.greenkeeper.nl

Vestiging Groningen met
op de achtergrond het
onder architectuur
gebouwde clubhuis

Vooroordelen
Vanuit de golfwereld merken we dat de vooroordelen als zouden wij een veredeld midget-golf
zijn beginnen af te nemen. Meer en meer
golfspelers maken geregeld gebruik van onze
banen, met name lage handicappers erkennen
de moeilijkheidsgraad van de banen. Ze zien de
mogelijkheid om hun korte spel te verbeteren,
waardoor de golfhandicap nog meer kan zakken.
Ook de in verhouding korte achterzwaai is een
goede opstart gebleken voor het reguliere golf.
Beginners hebben hier veel baat bij.
Bij nagenoeg alle vestigingen van pitch&putt is er
een samenwerking met een naburige golfbaan
inzake lessen bij de golfbaan en praktijkervaring
op de korte baan.
Greenkeeping
Ook in de greenkeeping zijn veel raakvlakken
met het reguliere golf. Het grootste verschil is
echter de hogere betredingsgraad op een kleiner
oppervlak. We kiezen ervoor om veel greenfee’s
te verkopen en de groep vaste leden klein te
houden, waardoor de baan intensiever bespeeld
wordt op in verhouding kleine greens. Tevens zijn
onze bezoekers over het algemeen niet erg
bekend met het golfspel, waardoor makkelijker
beschadigingen ontstaan.
Toch hebben we ook op dat vlak, door veel
te experimenteren, een behoorlijke kennis
opgebouwd en komt de kwaliteit steeds dichter

Bondsbal

www.greenkeeper.nl

bij die van de golfbanen. Dat is ook iets wat
in onze ogen geëist wordt door recreërend
Nederland. We beschouwen pitch&putt complementair aan het reguliere golf en zo verwachten
we dat ook naar de toekomst toe.
Toekomst
Nu zijn het nog vooral mensen die willen gaan
golfen die bij pitch&putt starten. Een deel daarvan
blijft bij ons en een deel stroomt door naar de
golfbaan. Op termijn hopen we eveneens een
omgekeerde beweging te zien, zodat meer golfers
die middels pitch&putt hun spel willen perfectioneren
de weg naar onze banen weten te vinden.
De vergrijzing is immers in hoog tempo ingezet en
alhoewel je prima 4 uur door kan brengen op een
golfbaan is het voor een groeiend aantal mensen
aantrekkelijk om een vergelijkbare ervaring te hebben
in anderhalf uur middels een eveneens gezonde
maar kortere wandeling met een minder inspannende
moeilijkheidsgraad qua spelen.

Erik Jorritsma

Al met al zijn wij er van overtuigd dat pitch&putt
over 15 jaar een zeer levenskrachtig alternatief
voor de traditionele golfsport zal zijn. Waarbij het
klassieke golf en pitch&putt elkaar over en weer
positief zullen beïnvloeden. Wie was het ook
al weer die zei: laat duizend bloemen bloeien.
De auteur is eigenaar van het pitch&putt concept,
oprichter van de NPPB en mede-oprichter van EPPA.
www.pitch-putt.nl

4 personen van het Nederlands Team op de World
Invitational in oktober waar Nederland net achter
Spanje tweede werd.
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