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DUINZICHT: TRADITIE
EN VERNIEUWING
Tekst en foto Robbert Coops
Op 19 en 20 augustus vinden op de
Haagse golfvereniging Duinzicht de
traditionele Pro-Am en Invitational
plaats. De actieve vereniging is niet
alleen druk in de weer met de voorbereidingen van deze twee gedenkwaardige toernooien maar bevindt
zich ook nog eens in een forse en
complexe verhuizing.
Pro-AM
Vooraf gaande aan de Invitational zullen
in principe negen gesponsorde teams –
elk bestaande uit vijf spelers en een pro
– elkaar bestrijden tijdens de Pro-Am.
De spelvorm is strokeplay met ¾ handicap verrekening voor de spelers; pro’s
spelen uiteraard van scratch. De score
per hole wordt bepaald door de score
van de professional en de drie beste
netto scores van de teamleden. Bij een
gelijke stand volgt een shoot-out. De
professional en het winnende team ontvangen 250 euro, maar dat blijkt in de
praktijk eigenlijk een bijzaak. Het gaat
immers om het golfplezier, hoewel er
wel vaak op het scherpst van de snede
wordt gestreden om de hoofdprijs.
Een van de teams die zich ook in 2017
manifesteerde is dat van Einfach.
Opnieuw speelt het team met pro Neil
Moran, de head pro van Duinzicht. Dat
kan van beslissende invloed zijn, aldus
Erwin Klerks van Einfach. “Vorig jaar was
ons team in vergelijking met het jaar
daarvoor evenwichtig qua samenstelling. Maar toch lukte het ons niet om op
het juiste moment toe te slaan. Er sloop
ongewild een zekere spanning in de gelederen, hetgeen zich vertaalde in een
niet al te geweldige eindscore. Hoopvol was het dat naarmate de spanning
afnam, het plezier en de scores zich

verbeterden. Dit jaar pakken we het wat
professioneler aan. Tenminste dat is de
bedoeling. Onder leiding van Neil gaan
we een paar oefenrondjes maken en
een strategie uitdenken. Dan komt vast
alles goed”, aldus de ceo van Einfach.
Invitational
Vorig jaar won Richard Kind met een
totaalscore van -4 over 27 holes de
Invitational na een opnieuw spannende
eindstrijd met 54 vooral Nederlandse
playing en teaching pro’s. Onder hen
ook eerdere winnaars als Chris Setford,
Ralph Miller, Inder van Weerelt, Joes
van Uden, Mark Reynolds en Gary Jack.
Ook het komende (23e!) toernooi belooft weer een interessant deelnemersveld te krijgen.
Een van die spelers is Rick Logmans,
teaching pro op Hitland. Hij doet voor
het eerst mee, maar verwacht veel van
zijn debuut op Duinzicht. “De verhalen
over de Invitational die de ronde doen
zijn altijd positief. Mooie sfeer, veel
toeschouwers en een sterk deelnemersveld. Ik ben erg benieuwd naar de
baan die ik van tevoren zeker een keer
ga verkennen. Anders ben je kansloos,
zeker op al die par-3 holes. Ik hoop in
ieder geval er in de finale te staan. En
mocht dat niet lukken dan verwacht ik
in ieder geval een mooie dag met mijn
collega’s.
De belangstelling van spelers maar
zeker van toeschouwers en sponsors
voor de Duinzicht Invitational is traditioneel groot. De sfeer is ontspannen
door de geserveerde fish & chips en
saté. Vele leden van Duinzicht zetten
zich in om beide dagen te laten slagen.
Maar afgezien daarvan: de Invitational
zelf is ook een boeiende wedstrijd over
27 holes (waarvan de meeste een par 3
hebben) met als inzet de wisselbeker en

de titel (inclusief eeuwige roem) en een
aanzienlijk geldbedrag voor de winnaar
(en de runners up). Niet voor niets is het
elk jaar een druk bezochte gebeurtenis
met enkele honderden bezoekers (als
het weer een beetje mee zit).
Er zijn verschillende, vooral lokale,
sponsors, die de Invitational mede
mogelijk maken. Een van hen is Bas
Eenhoorn, golfer bij Duinzicht en daarnaast waarnemend burgemeester van
Amstelveen. Zijn adviesbureau sponsort
voor de derde keer de Invitational. “De
Invitational is een prachtig toernooi,
vooral omdat je eigenlijk niet verwacht
dat zo’n relatieve kleine club als 23 jaar
in staat is op hoog niveau te presteren
met een aantrekkelijk deelnemersveld,
een voortreffelijke organisatie en een
sportieve en vrolijke ambiance. Dan
mag je als lid niet verzaken. Alleen al
daarom is mijn adviesbureau graag bereid de organisatie opnieuw te ondersteunen”, aldus Eenhoorn.
Dit jaar zal de ambiance van de Pro-Am
en de Invitational wat anders zijn. Er is
een nieuw clubhuis en een nieuw adres,
terwijl ook de parkeermogelijkheden
zijn vergroot. Dat alles heeft te maken
met de (gedeeltelijke) verhuizing naar
het eveneens op de gemeentegrens
van Wassenaar en Den Haag liggende
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Winnaar Richard Kind met de
Duinzicht-beker 2017.

complex Duyngheest. Een geweldige
operatie die nodig was omdat drie
Haagse hockeyverenigingen een hightech veld met (financiële) steun van
de overheid wilden realiseren op de
driving range van Duinzicht. Ook hole-1
moet er (per 1 januari 2020) aan geloven. Er komen op de nieuwe locatie
die aansluit op de huidige twee nieuwe
holes (op de twee niet meer in gebruik
zijnde voetbalvelden), een driving range
(op de reeds geruimde tennisbanen),
een nieuwe putting green en een nieuwe karrenloods. Er zijn weliswaar nog
enkele procedurele en organisatorische
hobbels te nemen, maar in feite staan
alle seinen op groen. Het clubhuis is
aangepast en verbouwd, de verhuizing
is gerealiseerd en de nodige voorbereidingen voor de aanpassingen van de
baan en de bijbehorende infrastructuur
zijn gerealiseerd. Dat betekent voor
Duinzicht een mooi vooruitzicht en een
duurzaam perspectief, hoewel er nog
het nodige gedaan moet worden.
De baan is nog hetzelfde, dus het zal
gelet op de moeilijkheidsgraad opnieuw een uitdaging zijn om onder par
te scoren. Dat geldt voor de Pro-Am
teams, maar zeker ook voor de aanwezige pro’s. Kortom, komt dat zien en
beleven.

De golfvereniging Duinzicht is nu gevestigd aan de Waalsdorperlaan 40 in
Wassenaar (Landgoed Duyngheest), tussen de renbaan Duindicht en golfvereniging Groendael.
De Pro-AM start om 12.00 uur (op zondag 19 augustus); de Invitational (op
maandag 20 augustus) start om 11.00 uur (de finale – “super nines”- vindt
vanaf 17.00 uur plaats). De toegang voor beide toernooien is gratis.

