Het slechtste zand van de wereld!
Robert Jan Derksen
over golf in Nederland

over 15 jaar.

Wie zeker niet bij onze toekomstvisie “golf
in Nederland over 15 jaar” mag ontbreken
is een golfer. Deze bijdrage wordt verzorgd door niet zomaar een golfer, maar
een man die al geruime tijd meedraait in
de wereldtop: Robert Jan Derksen. Nu is
het niet makkelijk om een interview te
organiseren met een playing professional
als Derksen. Dit hoewel zowel Derksen als
het vakblad Greenkeeper dezelfde stad,
Nijmegen als thuisbasis hebben.
Auteur: Hein van Iersel

Jij komt veel op banen in het buitenland. Wat is
jouw visie op de het niveau van greenkeeping in
Nederland in vergelijking met het buitenland?
Wat vindt je hiervan goede voorbeelden?
Voorbeelden kunnen zijn snelheid, totale
presentatie van de baan.
Als ik eerlijk ben lijkt het dat op buitenlandse
banen meer tijd aan greenkeeping wordt
besteed, dan in Nederland. In Nederland zie je
bijvoorbeeld vaak dat greenkeepers zich vaak
met heel andere zaken bezighouden, dan het
onderhoud van de baan. Hierbij valt te denken
aan bijvoorbeeld het ophalen van de ballen.
Dat zou ook iemand anders kunnen doen.
Dan kan de greenkeeper zich beter op de baan
richten. Volgens Derksen heeft dat gebrek aan
aandacht voor de baan niet alles met geld te
maken. Het zijn vaak relatief kleine zaken, die
meer aandacht nodig hebben. Derksen:“Ik kom
in Nederland op banen waar de fairway al een
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aantal dagen niet gemaaid is. Het is dan moeilijk
om een bal met backspin te slaan en zodoende
dus controle te hebben over het schot. Een ander
probleem ziet Derksen in het totale gebrek aan
fantasie en creativiteit waarmee pinposities worden
bepaald. In Nederland worden deze altijd maar
midden op de green geplaatst of een beetje links
of een beetje rechts. Op de tour zijn de referees
soms een halve dag bezig om de pinposities voor
18 holes te bepalen. Er wordt dan naar een
goede mix gezocht, dus zes makkelijke, zes
moeilijke en zes gemiddelde pinposities.
Op een gewone baan is dat veel gevraagd, maar
iets meer variatie moet kunnen. Wat geldt voor
de pinposities op een green, geldt ook voor
de plaatsing van de teemarkers. Plaats beide
teemarkers eens helemaal aan een kant.
Op die manier kun je een hole moeilijker of juist
makkelijker maken en kun je variatie in het spel
brengen. Dat is uitdagend voor scratch spelers,
maar ook voor mensen met handicap 50.

Wat verwacht jij dat er in Nederland in de
komende jaren gaat gebeuren op het gebied
van golf. En wat is de rol van tourspelers in
deze ontwikkeling?
Ik denk dat het blijft groeien, meer banen meer
'witte' golfers. Ik denk dat wij als tourspeler er
voor moeten zorgen, dat we de sport promoten.
Maarten Lafeber en ik zijn pas nog 5e bij de
World cup geworden. Hoe meer in het nieuws,
hoe meer aandacht voor golf.

In Nederland is golf booming. In het buitenland
(Engeland, Amerika) heeft golf de neiging te
krimpen. Gaat dat in Nederland ook gebeuren?
Nee, dat denk ik niet. Niet voor de eerste
5 à 10 jaar.
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interview

Welke ontwikkelingen uit het buitenland zie jij
binnenkort hun entree doen op de Nederlandse
markt?

Hoeveel Nederlands talent zit er over 15 jaar bij
de wereldtop?

Ik denk dat er steeds meer met video les wordt
gegeven. Er zijn tegenwoordig goede programma’s
op de computer, die je helpen je swing te
verbeteren. Verder wordt de handicap minder
belangrijk en gaat het meer om het golfen zelf.

Moeilijk te zeggen, het gaat steeds beter met de
jeugd, maar ik zeg altijd je moet niet alleen kunnen golfen, maar je hebt ook heel veel andere
capaciteiten nodig. Je moet mentaal sterk zijn.
Je moet er tegen kunnen om veel van huis te
zijn. Goed kunnen relativeren, en nog veel meer.

Wat zou er in Nederland moeten gebeuren om
golf als (volks)sport nog meer op de kaart te
zetten?

Wat voor andersoortige vormen van golf zie jij
sterk opkomen (Indoor, P&P, Boerengolf, Urban
Golf) of zullen dat altijd rare incidenten blijven, die

Ik denk vooral dat het belangrijk is dat de jeugd
ruimte en gelegenheid krijgt om te spelen. Jeugd
moet ook de gelegenheid krijgen om op de baan
te komen door middel van het openbaar vervoer
of door samen rijden met de ouders. Hoe dan
ook; jeugd is de toekomst en moet gestimuleerd
worden.

net als midget-golf de naam golf niet waardig zijn.
Ik denk dat die vormen even leuk zijn, ik zie het
als spelletjes en niet zozeer als echt golf. Golfen
vind ik een sport.

Wat doe jij zelf over 15 jaar?
Ik zou het niet weten. misschien golfen, misschien het zakenleven in, maar zie mezelf zeker
nooit op de senior tour.

Op de Dutch Open hoorde ik een clublid zeggen dat
wij met pinposities speelden, die hij met 10 of 15 jaar
baanervaring nooit gezien had. Dat is jammer. Je kunt
daar veel creatiever meer omspringen.

Wat moeten Nederlandse banen en baanexploitanten doen om golf leuker te maken
in Nederland?
Banen moeten beter onderhouden worden. Het
zijn vaak simpele dingen, die een baan beter en
mooier maken. Fairways en greens regelmatig
maaien, rechte tees, goede pinposities en goed
zand in de bunker. Greenkeepers moeten meer
bij hun leest blijven. Ik zie ze vaak bezig om een
vlag op te hangen voor een clinic of bezig een
struikje te knippen. Dat kunnen toch ook andere
mensen doen?

Wat irriteert jou het meeste op Nederlandse
banen?
Ik heb altijd gedacht dat mijn bunkerspel matig
tot slecht was, maar op de tour ben ik er achter
gekomen, dat ik meer dan gemiddeld meekom.
Dat mijn bunkerspel dus heel goed is. Naar mijn
mening is het Nederlandse bunkerzand het
slechtste zand dat er is. In een Nederlandse
bunker raakt bijna iedere hoog inkomende bal
begraven. Dat kan soms gebeuren, maar niet in
8 van de 10 gevallen. Dat is niet de bedoeling
van een bunker. Daar ligt ook een belangrijke
taak van de greenkeeper. Zorg dat de bunkers
goed aangeharkt zijn. Dat is belangrijk voor het
golfspel.

www.greenkeeper.nl

11

