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Alle kleuren van 
de regenboog 
Een dag na de opmerkelijke, politieke 
reddingsactie om het financieringste-
kort binnen de krappe marges van 3% 
te houden hing er plotsklaps een scher-
pe regenboog boven de  golfbaan van 
Best Golf. Zou dit een symbool van 
meer politieke bereidheid om samen 
te werken of markeerde het slechts de 
overgang van een zonnige dag naar een 
meer regenachtig decor? Eigenlijk doet 
het er ook niet zoveel toe, want deze 
vierde Archidat & Bouwformatie Golf 
Challenge werd zo enthousiast bevolkt 
door ruim 150 vertegenwoordigers 
uit de toeleverende bouwindustrie dat 
daardoor hun dagelijkse zorgen sche-
nen te verdampen. De crisis in de bouw 

treft immers ook toeleveranciers, maar 
aan de stemming viel dat nauwelijks 
op te maken. De uiteindelijke scores 
– “weinig sores, goede scores” – wa-
ren dan ook verrassend goed voor een 
doordeweekse golfdag

Best Golf is in particuliere handen 
en dat alleen is uniek. Het betreft een 
landschappelijk gezien afwisselende 
baan. De eerste negen wordt geka-
rakteriseerd door het bos, de tweede 
negen zijn weideachtig, gelegen in een 
glooiende landschap tussen Eindho-

ven en Best. Met een totale lengte van 
5891 meter (heren) en 5067 (dames) is 
sprake van een competitieve baan.       
Gestart werd met een boeiende, in-
houdelijke discussie over het falende 
(woning)bouwbeleid, de rol van de 
overheid en het innovatieve vermogen 
van de sector. Daarna presenteerde 
de wedstrijdleiding de spelregels, 
waarbij vooral het onderdeel etiquette 
de – terechte – aandacht kreeg. Vooral 
de voorgeschreven kwaliteit van de 
golfbal – 46 gram, 400 dimples – werd 
uitvoerig toegelicht. Het gunshot om 
12.00 uur exact betekende de start van 
ruim twintig flights met vier deelne-
mers en de clinics. Er werd op indi-
viduele basis gestreden om de prijzen 
op grond van de stablefordmethodiek. 
Bij de prijsuitreiking in het clubhuis 

bleken de scores op niveau te zijn. Zo 
presteerde Alexander de Vries (hcp 36) 
met een score van 39 hoog in de cate-
gorie 28-36, maar nog overtuigender 
waren de resultaten in de groep 0-27.0 
Geert-Jan Prins met een score van 39 
troefde runners up Koert Veninga (38) 
en Peter Claassen (35) af. Maidy Vro-
lijk en Jules Arts ontvingen een prijs 
uit handen van initiatiefnemer Max de 
Jong voor de longest; Hans Gortworst 
voor de neary.

Opnieuw een mooie dag waarbij ruim 
60 personen ook nog eens actief kennis 
konden maken met de golfsport. Uit-
stekend georganiseerd: zelfs die regen-
boog paste in dat beeld.     

Robbert Coops

Abcoude – Robert Chapman, 13 
jaar, heeft handicap 21.0, zit in de 
tweede klas, is verliefd op Nathalie 
en speelt bij twee clubs: Golfcen-
trum Weesp en Golfclub Olympus 
op de Hoge Dijk. Samen met zijn 
vader en andere trainers wordt 
hard gewerkt aan een lagere han-
dicap. Robert en Dave Chapman, 
vader en zoon, zijn twee handen 
op één buik. Ze kunnen bijzonder 
goed met elkaar opschieten en 
hebben aan één woord genoeg. 
,,Als mijn vader met een wedstrijd 
meeloopt in de baan, presteer ik 
nog beter,’’ aldus het talent uit 
Weesp.

door Adrienne van der Smagt

Is het wel leuk om je vader als 
coach te hebben?
Ja, heel erg leuk zelfs. Ik vind het fijn 
als mijn vader mee is. Ik doe altijd ex-
tra erg mijn best en ik begrijp goed wat 
hij bedoelt als hij iets tegen mij zegt. 
Mijn vader is mental coach van beroep. 
Hij weet ontzettend voor over het brein 
en leest heel veel over dat onderwerp. 
Hij heeft een bedrijf daarin en op mij 
kan hij mooi experimenteren.

Helpt het?
Absoluut. Ik heb al zoveel geleerd van 
mijn vader. Hij is mijn pro en mental 
coach. Hij heeft handicap 0. Als ik 
boos ben, pas ik de 10 meter regel 
toe. Dat heb ik van hem geleerd. Tien 
stappen zetten, boos zijn maar daarna 
niet meer nadenken over een slechte 
bal. Dat werkt echt. Zo kan ik me beter 
concentreren op de volgende hole. Ik 
blaas de teleurstelling van me af, met 
een zucht. En mijn vader zegt ook 
altijd dat ik boven de vlag moet blijven 
kijken, dus nooit naar beneden, maar 
met mijn hoofd omhoog.
Als mijn vader met een wedstrijd mee 
mag lopen in de baan ben ik heel blij. 
Ik presteer beter als hij kijkt.

Wat is er mooi aan golf?
Het buiten zijn vind ik heerlijk. Maar 
ik vind het ook geweldig om een goede 
drive te horen. Hoe zo’n drive klinkt, 
dat is een prachtig geluid. Maar het 
is net zo mooi als een bal die door de 
lucht vliegt. Heb je weleens gehoord 
hoe leuk het klinkt als de bal in de cup 
plopt?

Nog meer?
Wat ik het allermooiste vind is ’s mor-
gens vroeg spelen als het klein beetje 
vochtig is. Dat je met douw om je heen 
loopt en het vers gemaaide gras ruikt, 
heerlijk. Ik heb al heel veel dieren 
gezien op de baan, vossen, fazanten en 
herten. Dat is ook bijzonder van golf.

Doe je ook een andere sport?
Ik heb gehockeyd. Maar ik ben een 
keer heel hard geraakt door een bal. 
Mijn beugel was er nog maar één dag 
uit, ik stond in het veld en ik kreeg 
door een strafcorner een bal keihard 
op m’n kaak. Toen ben ik gestopt, niet 
alleen door die bal, maar ook omdat ik 
liever meer tijd besteed aan golf.

Is Chapman een goede achter-
naam voor een golfer?
Hoezo?

Klinkt wel goed voor een Neder-
landse pro?
Ja, dat is misschien wel zo omdat het 
een Engelse naam is.
Mijn vader is Engels. Dat is hart-
stikke leuk want onze familie woont 
in Engeland.
We gaan soms naar Engeland op fami-
liebezoek. Dan krijg ik altijd een heel 
fijn vakantiegevoel. Als ik van de boot 
afkom in Dover, vind ik het ontzettend 
leuk dat ik familie heb in Engeland. 

Hoe zijn de golfbanen daar?
Super moeilijk, veel moeilijker dan in 
Nederland. Heel veel heuvels, ontzet-
tend snelle greens die ook nog eens 
hobbels hebben. Hele andere rough, 
als je bal daar in ligt krijg je hem er 
niet makkelijk uit. Het is een enorme 
uitdaging om daar te spelen.

Goed gespeeld in Engeland on-
danks de moeilijkheidsgraad?
Ja, ik speelde met mijn vader voor 
het eerst een linkscourse, de Channel 
course in Brunham en Barrow, een hele 
mooi baan. Maar het was ontzettend 
slecht weer. Het hagelde heel hard, met 
grote dikke hagelstenen. De volgende 
dag had ik allemaal putjes in mijn 
gezicht. Het waren kleine wondjes ge-
worden. Je zou het niet denken met dat 
weer, maar op de achtste hole maakte 
ik een birdie. 

Wat doen je vader en jij nog meer 
samen behalve golfen?
Lachen, heel veel lachen.

Tijdens golf?
Ook, maar vooral om Mister Bean.

Wat wil je leren?
Een nog betere swing, stabiliteit in 
mijn spel en goed coursemanagement. 
Als ik een wedstrijd ga spelen op een 
baan die ik niet ken, ga ik op internet 
kijken hoe de holes in elkaar zitten. 
Het is goed om van te voren de holes te 
bestuderen. Dat doe ik thuis met mijn 
vader.
Ik heb verschillende trainers, Stuart 
Mathie, Ashwin Dannenburg, Peter 
Vrakking en mijn vader natuurlijk. Van 
alle trainers leer ik heel veel. Ik hoop 
ooit op de Amerikaanse Tour te spelen. 
Als ik dan eenmaal meespeel en veel 
geld verdien, koop ik een huis voor 
mijn ouders en mijn zusje. En ik koop 
een Rolls Roys of een Bugatti, maar ik 
geef ook veel geld aan Greenpeace om 
te voorkomen dat walvissen worden 
gedood.

Heb je dan een vrouw en kinderen?
Dat denk  ik wel. Ik heb nu een vrien-
din. Ze heet Nathalie en we hebben 
verkering. Vanaf het moment dat wij 
elkaar zagen, waren we verliefd. Ik 
vind haar lief, aardig en heel erg be-
hulpzaam. Maar wat ik het aller-leukst 
vind, is dat ze altijd zo vrolijk is. Ze zit 
alleen niet op golf.

Het Talent

Robert Chapman met passie en opgeheven hoofd

‘Als mijn vader kijkt presteer ik beter’


