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Nederland nog relatief onbekend,
besloot hij samen met zijn vader een
Pitch&Putt Golf baan op te zetten.
Uiteindelijk kwamen vader Jans en
zoon Richard Schrik twee jaar geleden
op Papendal terecht. “Pitch&Putt Golf
Papendal is een golfbaan met 27 holes.
Een Pitch&Putt Golfbaan lijkt in veel
opzichten op een gewone golfbaan. Het
heeft dezelfde opbouw, alleen speel je
op holes met een lengte van tussen de
dertig en zeventig meter. Op de grote
golfbanen zijn de holes veel langer. Je
bent verplicht vanaf de teebox op te
teeën. Het doel is om in één slag (pitch)
op de green te komen en de bal daarna
in de cup te putten. Verder gelden in
principe dezelfde regels als bij het
golfen.” Van 16 tot en met 18 oktober
wordt het Wereldkampioenschap
Pitch&Putt Golf op de baan gehouden,
waaraan veertien landen deelnemen.
Dat zorgt voor extra werkzaamheden.
“Gelukkig hoeven we niet alles zelf te
regelen. Er is een toernooicommissie
die heel veel regelt, zoals de start
schema’s, huisvesting van spelers en
coaches en vervoer van de luchthavens
naar Papendal. Wij zijn zelf druk met
het onderhoud van de baan, die moet
er tijdens het WK zo goed mogelijk bij
liggen. De baan moet het visitekaartje
zijn voor het WK”, zegt Richard Schrik.
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Links Richard Schrik (eigenaar) en rechts Johan Aalderink (adviseur).

Richard Schrik:

v

baan bij Papendal. Hij heeft een commerciële instelling en is
druk met managen, greenkeepen en de laatste tijd met het WK.
Tekst en foto’s: Chantal Holweg

R

ichard Schrik heeft geen opleiding in de groensector gedaan,
maar een detailhandelopleiding.
Hij heeft altijd in de retail gezeten, als
store manager en inventarisatiemanager. Hij houdt van reizen en cultuur
snuiven en sport graag. Schrik junior
16

z

heeft een grote passie voor Pitch&Putt
Golf en speelt zelf al acht jaar dit
uitdagende spel. De mede-eigenaar van
de baan op het Nationaal Sportcentrum
Papendal heeft van nature een commerciële instelling. Omdat Pitch&Putt Golf
nog een jonge tak van sport is en in
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Heb je een adviseur?
“Ja, Heijmans Sport&Groen begeleidt
ons. Deze taak wordt uitgevoerd door
Johan Aalderink die ook leiding geeft
aan het greenkeepersteam van de
Edese golfclub.”

Hoeveel greenkeepers zijn er op Pitch&Putt
Golf Papendal?
“Er is een echte greenkeeper die samenwerkt met nog een medewerker. Ik
help zoveel mogelijk, maar heb ook
veel andere taken. Eigenlijk hebben we
anderhalve man fulltime nodig om de
baan goed te kunnen onderhouden.”

Maak je zelf een bemestingsschema voor de
greens of gaat dit in overleg?
“Heijmans Sport & Groen verzorgt voor
ons het bemestingsschema voor de
gehele baan. Het bemestingsschema
wordt bepaald aan de hand van
bodemanalyses en de wensen ten
aanzien van het gebruik van de
Pitch&Putt Golfbaan.”
Zijn er dit jaar nog belangrijke toernooien?
“Afgelopen jaar hebben we geen
belangrijke wedstrijden gehad. In
verband met het WK hebben we de
baan zoveel mogelijk willen sparen.”
Hoe komt het dat jullie de eer kregen om
het WK hier te houden?
“De uiteindelijke keus ging tussen ons
en Chili, maar wij kregen de voorkeur.
Ik denk omdat wij naast een golfbaan,
ook een hotel en congrescentrum op
het terrein hebben. Bovendien heeft de
toernooicommissie al eerder een EK en
een Dutch Open georganiseerd. Deze
commissie heeft het vertrouwen van
de EPPA (Europese bond) en FIPPA
(wereldbond) om ook dit WK goed over
het voetlicht te brengen. Tijdens het
WK worden er ook nog evenementen
georganiseerd en aandacht geschonken
aan het 10-jarig bestaan van Pitch&Putt
Golf.”
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Op wat voor grond is de baan aangelegd?
“De grondsoort is licht leemhoudend
zand.”

Hebben de greens last van ziekten en plagen?
“We hebben weleens last gehad van
schimmelaantastingen. Echter, op dit
moment zijn de greens in topconditie.”

18

‘Breed publiek bij Pitch&Putt’
Richard Schrik heeft samen met zijn vader een Pitch&Putt golf-

kunnen barbecueën. Dat staat allemaal
op onze website.”

Wat is Pitch&Putt Golf Papendal voor een
club?
“We zijn een commerciële baan met
ruim tweehonderd leden en we bestaan
nu bijna twee jaar. Er spelen bij ons
ook veel recreanten. Eigenlijk komt
iedereen hier: van clubteams tot
mensen die nog nooit hebben gegolfd.
We hebben een heel breed publiek,
doordat het laagdrempelig is. Het is
veel goedkoper dan een partijtje golf
op de grote banen en je hebt minder
materiaal nodig: een club om af te slaan
en een club om te putten is alles.
Bovendien is het minder tijdrovend.
Daarnaast hebben we wel vaker feestjes
en partijen van bedrijven en instellingen.
Ook vanuit het sport- en bedrijfsleven
bestaat ruime belangstelling. Wij bieden
meer dan alleen een gezellig spelletje
Pitch&Putt Golf. We hebben tal van
arrangementen samengesteld waarbij
bezoekers bijvoorbeeld ook nog

14
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Hoe ziet je werkplan eruit?
“We hebben in samenspraak met
Heijmans Sport en Groen een jaarplan
opgesteld. De reguliere werkzaamheden
voeren wij zelf uit en het specialistische
werk hebben we uitbesteed aan
Heijmans Sport&Groen. We zijn zeer
content met de uitvoering van deze
planning. Voor de werkzaamheden die
regelmatig terugkeren maak ik geen
echt urenplan. De commerciële kant
moet gewoon door kunnen blijven
gaan, dus de werkzaamheden verschuiven dan. Vergeleken met een gewone
golfbaan moeten wij wel vaker de holes
versteken. Dat is normaal op zo’n
kleine baan, want er gaan meerdere
mensen over een kleinere oppervlakte.
Daarnaast hebben we op het moment
extra werkzaamheden in verband met
het WK. We moeten bijvoorbeeld vaker
maaien om het gras mooier te krijgen.
Verder moeten we vaker rollen, dressen,
verticaal maaien, beregenen en
bemesten. Ook stellen we de maaiers
op andere maaihoogtes in voor de
snelheid van de greens. Visueel moet
het er natuurlijk ook goed uit zien.
Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld al
begonnen met echt detailwerk. We
zijn ook bezig met extra vrijwilligers
die ons kunnen helpen.”

Wat is jouw beleid ten aanzien van wintergreens?
“We maken geen gebruik van de
wintergreens. We bewaken de greens
in de winter dagelijks en nemen naar
verantwoording ons besluit. Dit kan
zijn dat we 9 holes roulerend uit het
spel nemen of de baan sluiten bij
extreme weersomstandigheden.”
Wordt het machinepark zelf onderhouden
of wordt dit uitbesteed?
“De machines worden onderhouden door
de dealer. Op de kleine dingetjes na als
smeren en dergelijke, dat doen we zelf.
We hebben hier wel bijna alle machines,
maar tijdens het WK krijgen we extra
ondersteuning van John Deere.”
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Het moeilijkste deel van de baan door de boog van bomen.

Wat voor manager ben je en aan wie draag
je verantwoording af?
“Ik zie mezelf als een meewerkend
manager, samen met mijn vader en
nog iemand anders. We doen alle
werkzaamheden, van onderhoud
tot reserveringen. We zijn allemaal
gelijkwaardig aan elkaar. Ik bespreek
de werkzaamheden met hen, maar van
echt verantwoording afleggen kun je
niet spreken. Verder ben ik flexibel,
kritisch en perfectionistisch. Ik moet
daarin soms wel afgeremd worden.”

w

Vaste afslagplaatsen op de baan.

Zijn jullie committed to green?
“Onze buurbaan, de Edese golfclub, is
committed to green. Wij zijn te klein
van opzet om ons beleid van betekenis
te laten zijn, maar wij profiteren wel
mee van de ervaring van de buurman.
We staan hier dan ook positief tegenover.”
Heb je nog een mening over de Nederlandse
golf- en greenkeepingwereld?
“Pitch&Putt Golf staat nog een beetje in
de kinderschoenen, maar iedereen is

De baan met de voor de golfbaan zo bekende vijver.
18
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druk bezig om het op de kaart te
zetten. Je moet constateren dat golf
laagdrempelig is.”

Hoe zie jij je toekomst?
“Over een jaar of vijf stopt mijn vader
ermee en dan ga ik zelfstandig verder.
Verder denk ik na over een tweede
vestiging. Dan zal ik ook meer een
managersfunctie krijgen en niet meer
zoveel op de baan zelf aan het werk
zijn.”
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