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INTERVIEW BERT DE BODE EN RINUS GOOR

“Het zakelijke golf heeft die aandacht echt nodig 

en is belangrijk voor ons. Jongere zakenmensen 

hebben het druk met werk, familie, kindertjes 

en allerlei activiteiten. Ze vinden golf leuk, maar 

komen er niet echt aan toe. Ze beseffen echter niet 

dat lunches met relaties net zoveel tijd kosten als 

een rondje van negen holes lopen op de golfbaan, 

ongeveer een uurtje of twee. Achttien holes kan 

natuurlijk ook, maar ik snap dat 95 procent daarvoor 

geen tijd heeft. In een restaurant zitten mensen 

tegenover elkaar, moeten ze wat bestellen, worden 

ze afgeleid en vallen soms vervelende stiltes. Op de 

golfbaan gaat het er heel wat ontspannener aan toe. 

Samen met zijn of haar relatie komt de zakenman 

of -vrouw aan, parkeert, kleedt zich om en komt 

terecht in een wereld vol rust en ruimte, middenin 

de natuur. Sinds 1996 roepen we al dat zakelijk 

golfen heel erg prima past in de leeftijdsfase 25-45 

jaar en nu krijgt die oproep gehoor”, vertelt Bert de 

Bode, directeur van Rhoon GolfCenter. “Tijdens het 

golfen kunnen ze veel gemakkelijker praten over 

moeilijke dingen, doordat ze elkaar beter en vooral 

anders leren kennen dan in een formelere omgeving. 

Ik noem het een nieuwe dimensie in het zakelijk 

bespreken.”

Een veelgehoord tegenargument van veel jonge 

zakenmensen is dat zij de baan niet op mogen 

zonder baanpermissie en het te veel tijd kost die 

te krijgen. Bert en Rinus Goor, eigenaar van de 

Golfschool, hebben daar nu een passend antwoord 

op. Bert: “Vroeger was het Golfvaardigheidsbewijs 

(GVB) in Nederland heilig, maar daarmee is het 

tegenovergestelde bereikt van wat ooit de bedoeling 

was. Mensen kwamen hier met de mooiste sets, 

gepoetste schoentjes en prachtige golfkleding en 

dachten dat ze konden golfen wanneer ze hun GVB 

hadden gehaald. Ze konden vaak helemaal niets. 

Soms hadden ze – weliswaar tegen betaling – het 

bewijs gekregen na wat gebrekkige informatie 

en een examen waarvan de antwoorden letterlijk 

voor de hand lagen en wisten ze niet eens wat die 

ijzeren dingen in hun tas waren of wat het verschil 

was tussen een heren- en een dames-tee. Honderd 

meter recht slaan ging vaak niet en dan voelden zie 

zich belabberd als mensen op een vol terras naar 

hen zaten te kijken. Daarom hadden wij het GWB, 

het Golfwaardigheidsbewijs, bedacht. Golfers wisten 

als ze daarvoor slaagden dat zij wél de beginselen 

van golf onder de knie hadden en realiseerden zich 

dat het dan pas echt begon.”

Bert de Bode, directeur van Rhoon GolfCenter, mist al jaren de spelersdoelgroep 25-45 jaar. Deze drukke 
‘jongeren’ weten de golfbaan nu echter steeds beter te vinden. Bert wil het hen zo aantrekkelijk mogelijk 
maken, met speciale aandacht voor zakelijk golf. Rinus Goor, eigenaar van de gelijknamige Golfschool aan de 
Veerweg, en hij hebben met succes zakelijke kant-en-klaar golfarrangementen gelanceerd, die bedrijven en 
instellingen in staat stellen zonder zorgen relaties en personeel op professionele wijze klaar te laten stomen 
voor de baanpermissie (handicap 54), die in de plaats is gekomen van het Golfvaardigheidsbewijs (GVB). 
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ABONNEMENT 
Rinus Goor en Bert de Bode hebben gezien dat 

steeds meer bedrijven en organisaties meer willen 

doen voor hun personeel en relaties op golfgebied, 

die vaak behoren tot de beoogde leeftijdsgroep. 

In samenwerking met Rhoon GolfCenter biedt de 

Rinus Goor Golfschool een kant-en-klaar, zeer 

aantrekkelijk geprijsd arrangement aan, waarbij 

bijvoorbeeld gedurende enkele dagen achter elkaar 

of een periode van vijf weken drie à vier uur per 

week alles voor de deelnemers wordt verzorgd. 

Van lessen in regels en over gedrag op de baan 

tot de beschikbaarheid van voldoende ballen, aan 

alles is gedacht. Na afloop doen de deelnemers 

examen en krijgen ze een officiële baanpermissiepas 

gebaseerd op handicap 54. Aanbiedingen van 

de winkel (korting op kleding, tassen, trolleys of 

accessoires) of de baan (een gereduceerd tarief 

voor het lopen van een aantal rondjes) horen bij het 

pakket. Rinus: “We hebben hoge verwachtingen van 

deze arrangementen en constateren dat bedrijven 

wildenthousiast zijn. Het grote voordeel is dat een 

groot deel van de deelnemers blijft hangen en vaker 

terugkomt om te spelen. Sommigen komen oefenen, 

anderen nemen privélessen. Er zijn bedrijven die 

hun personeelsleden in ‘de baas z’n tijd’ van acht tot 

tien ’s morgens laten spelen, die op hun beurt hun 

enthousiasme overbrengen op collega’s en klanten.” 

Het nieuwe concept werkt, zegt Rinus: “We hebben 

pas met z’n tweeën naar mensen gekeken die met 

hun tweede les van ons arrangement bezig waren en 

echt al swings konden doen. Het zijn hele intensieve 

lessen. Het is zoiets als een taal in korte tijd leren bij 

de nonnen. Op het ogenblik hebben we hele goede 

professionals als leraren, onder wie twee echte 

toppers: Rinus van Blankers, die vele toernooien 

wint, en de Engelsman Antony Morgan, die wat golf 

betreft echt een bizarre gereedschapskist heeft. 

Hun inspanningen combineren we met onze studio, 

die eigenlijk de heilige graal aan het worden is. 

Alles is geautomatiseerd. De deelnemers worden 

opgenomen, terwijl ze virtueel op de mooiste 

banen ter wereld spelen, zoals het Schotse St. 

Andrews. Als ik lesgeef moeten zij mij maar geloven 

op mijn blauwe ogen, in de studio zien ze de 

gewichtsverdeling, bijvoorbeeld links 80, rechts 20. 

Dan weten ze dat het niet goed is, ook al dachten 

ze dat alles in evenwicht is. Keiharde, automatisch 

gegenereerde getallen zeggen precies hoe het is. 

Dat geeft vertrouwen. Bovendien zien ze zichzelf 

vanuit allerlei camerastandpunten op een scherm 

van 20 vierkante meter. Die studio vol geavanceerde 

techniek heeft een enorme investering gevraagd, die 

we nu eindelijk terugverdienen.”

DE JONGSTE VOLWASSENEN
Covid-19 heeft de Golfschool, die nu zelfs een 

gedigitaliseerde ballenautomaat heeft die via een 

app op de telefoon is te bedienen, en het GolfCenter 

geen windeieren gelegd. “De lessen waren de laatste 

jaren mondjesmaat. Ik had anderhalve pro om les te 

geven, nu zijn het er vier. Na de verplichte sluiting 

van ruim twee maanden, is het alleen maar beter 

gegaan. De aanvankelijk bizar grote inhaalslag 

daarna is nu permanent.” Volgens Rinus Goor had 

niemand dat verwacht. “Integendeel, we dachten dat 

corona de doodslag zou zijn en het nog slechter zou 

worden. Het is tegenovergesteld.” Bert: “Golf is in de 

coronaperiode ideaal. Mensen zijn in de buitenlucht 

en er is alle ruimte om afstand te houden. De matten 

op de oefenbaan liggen 1,5 meter uit elkaar. Ook 

de naastgelegen brasserie Rhoonse Polder, die als 

aparte horecavoorziening ook voor voorbijgangers 

toegankelijk is, is coronabestendig. Mensen zoeken 

weer een vaste baan, wat eveneens gunstig is.” 

Rinus: “We gaan nu ook een abonnement aanbieden 

dat aantrekkelijk is voor jongvolwassenen tussen 

18 en 25 jaar. Die groep is redelijk actief, maar gaat 

puur af op de prijs. Zij spelen waar de tarieven 

het laagst zijn. Voor jongeren onder de 18 is hier 

golfen niet echt een optie, alleen wanneer ouders 

of vrienden hen kunnen brengen en halen kunnen 

ze bij Rhoon GolfCenter komen.” Bert en Rinus zijn 

blij met de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. 

De arrangementen zijn succesvol en ‘een broeikas 

voor de baan, omdat nieuwe mensen het GolfCenter 

weten te vinden’. 

MAATWERK
Samengevat: Niet alleen met het aanbieden van de 

kant-en-klare arrangementen onderscheidt Berts 

golfbaan zich van andere, het is vooral het maatwerk 

dat opvalt. Elk arrangement is naar wens van de klant 

in te vullen, doordat Bert en Rinus beschikken over 

een veelheid aan faciliteiten en snel kunnen inhaken 

op nieuwe ontwikkelingen. Rinus: “Personeelsleden 

en relaties van bedrijven en organisaties kunnen 

onder andere gebruik maken van de mooie 

golfbaan in dit prachtige natuurgebied, de vele 

oefenfaciliteiten zoals de deels overdekte ‘driving 

range’ en een minibaan van zes par-3 holes, de 

technisch geavanceerde Trackmanstudio en lessen 

volgen onder leiding van een golfprofessional.” 

Ook voor golfmaterialen, -kleding en accessoires 

hoeven de klassieke en nieuwe golfers niet ver 

weg. Tot de eerder genoemde faciliteiten behoort 

ook de golfwinkel, Golf & Fashion Rhoon, een van 

de grootste van Nederland (500 vierkante meter en 

een outlet van 100 vierkante meter). Daar ontbreken 

ook de belangrijkste modieuze, toonaangevende 

kledingmerken niet, evenals topmerken op het gebied 

van tassen en trolleys. Natuurlijk biedt de shop 

eveneens maatwerk. 

MEER INFORMATIE: 
www.rhoongolfcenter.nl; 

www.rinusgoor.nl 

 Veerweg 2a, Rhoon 

(navigatie geeft huisje rechts langs 

de weg aan, even doorrijden en u 

ziet het parkeerterrein). 

  Pesetastraat 84, 2988 CN  Ridderkerk         010-7542150         info@bal-projecten.nl         www.bal-projecten.nl

Bal Projecten B.V. richt zich op 

het renoveren van een bestaand 

gebouw of het gebruiksklaar 

maken van een casco pand. Hierbij 

moet u denken aan het plaatsen of 

vervangen van wanden en plafonds 

tot het realiseren van een volledig 

instapklare ruimte (turn-key).

• Wanden en plafonds 

• Binnenafbouw 

• Turn-key projecten 

• Volglaswanden
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