
 
 

Lonkend parklandschap
Het is het oostelijke deel van het 43 ha grote 
golfterrein van Golfbaan Waterland-Amsterdam. 
Slingerend de ringdijk volgend met het Fluite-
kruid bijna heuphoog langs beide zijden van de 
smalle weg, lonkt links de golfbaan, steeds sterker. 
Heuvels, zachte glooiingen, natuurlijke waterhin-
dernissen, volwassen bomen die het zonlicht 
subtiel fi lteren. Na ongeveer een kilometer doemt 
het terras op van het clubhuis, restaurant, het 
kantoor, de Businessclub, de golfshop, samenge-
bracht in een passende bouwstijl aan de rand van 
hetzelfde parklandschap. Het is vrijdag namiddag, 
eind van de werkweek, voorjaar, zonnetje, windstil, 
buitenterras gezellig vol, uitzicht op de eindeloze 

baan, en in de verte zo hier en daar wat kleurrijke 
golfspelers die helemaal in het landschap opgaan.

Meteen verkocht!
“Toen ik vijf jaar geleden op gesprek ging in 
Amsterdam Noord om het team te komen verster-
ken, had ik zo mijn bedenkingen, die de eerste 
keer dat ik door Noord reed bewaarheid leken 
te worden. Maar toen ik dit zag, was ik meteen 
verkocht!” Aan haar hele houding en uitstraling 
zie je dat Jeanny Oosterman haar ding gevonden 
heeft. Samen met haar collega Ton Hilderink runt 
zij de golfbaan Waterland-Amsterdam die dit jaar 
zijn 25-jarig bestaan viert.

Secretariaat: 
Postbus 9, 1120 AA Landsmeer
Tel.: 088 220 2357
E-mail: info@bvl-landsmeer.nl

Golfbaan Waterland-Amsterdam: 

Golfen in een idyllische omgeving
op vijf minuten van Landsmeer

Het is een verademing als je aan het 
eind van de Beemsterstraat in 

Amsterdam-Noord, Nieuwendam 
plotseling oog in oog staat met 

Landelijk Noord. Recht voor je, slechts 
enkele centimeters boven het 

gemiddelde waterpeil van het laagveen, 
het 500 inwoners tellende Zunderdorp 

met zijn karakteristieke 15e eeuwse 
kerktoren. En links, veel dieper, het 

noordelijke deel van de polder 
Buikslotermeer, een oase van groen en 

water en… veel, heel kort gras. Een 
totaal ander landschap dan we gewend 

zijn in Waterland, bijna idyllisch.
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BVL OPEN GOLF

NIEUWSFLITS
Tekst en fotografi e: Olav Lammers

Woensdag 20 mei 
15:00 - Ontvangst

16:00 - Start 9 holes wedstrijd (Shotgun start) / Golfclinic
18:30 - Borrel en prijsuitreiking
19:15 - Aanvang 3 gangen diner

 
Locatie: Golfbaan Waterland



Opmaak: Nile Grafi care, Landsmeer

Ontspannen zaken doen
“Leuk dat de BVL hier een dagje komt genieten. 
Heel toevallig is vandaag ook de ondernemingsver-
eniging van Amsterdam-Noord, de VEBAN, hier weer 
te gast”, zegt Jeanny. “Dat zie je hier vaker, bedrijfs-
uitjes en ook groepjes zakenmensen, die ontspannen 
toch wel zo’n vier en een half uur op de 18-holes 
baan vertoeven, om daarna wat op het terras te 
drinken en meestal ook te blijven dineren. Of ze echt 
tot zaken komen weet ik natuurlijk niet, maar ik zie 
ze wel regelmatig terugkeren.”

Landsmeer goede buur
Jeanny kent ook ondernemers uit Landsmeer die hier 
vaak komen ontspannen, maar ze voelt zich vereerd 
dat nu het bestuur van de BVL Golfbaan Waterland 
Amsterdam heeft gekozen om op 20 mei met haar 
leden een dag door te brengen. “Ik zal als gastvrouw 
zorgen dat ze het hier helemaal naar hun zin hebben. 
Landsmeer is per slot van rekening onze goede buur 
en we hebben hier natuurlijk de bekende Landsmeer-
der Daniël Jung als geliefde instructeur; die kwam 
hier al vanaf zijn zesde met zijn vader op de baan.”

Noord op de kaart
Het gaat crescendo met Golfbaan Waterland-Amster-
dam. De optimale ligging in de hoek van de Ringweg 
A10 en de N247 naar Purmerend en Volendam (de 
drukte op deze wegen is vrijwel niet merkbaar) maakt 
dat de baan van alle kanten gemakkelijk bereikbaar 
is. Vanuit de stad is het slechts een paar minuten 
rijden, maar de (vaste) bezoekers komen van heinde 

en verre. “We merken de laatste tijd heel goed 
dat Amsterdam-Noord zelf ook in de lift zit. De 
opwaardering van de noordelijke IJ-oevers, het 
toenemend aantal nieuwe bedrijven en nieuwe 
inwoners geeft een duidelijk toename te zien 
van het aantal golfers.”

Gezonde mix beoefenaars
In Nederland beoefenen zo’n 400.000 mensen 
de golfsport. Het oude imago dat golf een 
elitaire sport is, klopt volgens Jeanny allang 
niet meer. “Zie alleen al het grote aantal 

banen dat er de laatste jaren is bijgekomen. 
De tijden zijn ook veranderd. Mensen willen 
zich niet zo gauw meer binden. Dat merk je 
ook aan het teruglopend aantal vaste leden. 
Natuurlijk zijn wij zuinig op onze leden, maar 
de golfsport is veel toegankelijker geworden 
voor iedereen. Daar spelen wij goed op in en 
we hebben hier een gezonde mix van gerou-
tineerde beoefenaars en recreatieve spelers.”

Goede service en creativiteit
Dat gaat niet vanzelf, benadrukt zij: “Je moet 
toch voortdurend blijven zorgen dat je ‘in the 
picture’ komt. De mensen die hier tevreden zijn 
vertellen het rond; een goede service is dus van 
groot belang. Maar je moet ook creatief zijn met het 

bedenken van aanbiedingen. Waar wij ons de laatste 
tijd sterk voor maken is om in overleg met klanten 
evenementen en pakketten op maat te organiseren. 
Men kan van te voren aangeven wat men wil en wij 
zorgen zo goed mogelijk dat dat ook gerealiseerd 
wordt. Tegelijkertijd hebben wij naast privélessen 
ook weekendcursussen en inlooplessen.”

Laagdrempeligheid
“Die laagdrempeligheid is voor de kleinere 
beurs aantrekkelijk”, vervolgt Jeanny, “en je 
ziet dat de mensen op die manier makkelijker 
met elkaar in contact komen en je ziet ook 
vriendschappen ontstaan. Voor 8 euro kun je 
al de hele dag oefenen op de Par 3 baan en 
zodra je je Handicap 54 hebt gehaald kun 
je in feite op elke baan terecht.” Geïnteres-
seerden hoeven niet bang te zijn dat 
ze eerst een kostbare outfi t moeten 
aanschaffen; in de golfshop is ook van 
alles te huur.

Gastvrouw en  scherpte
Tussen het gesprek in het restaurant 
door verexcuseert Jeanny zich een paar 
keer om op een vriendelijke manier 
personeelsleden even te wijzen op een 
aantal zaken; niets gaat aan haar voorbij. 
“Los van de andere taken die ik als 
verantwoordelijk manager heb, zoals de 
fi nanciën, commercie, planning et cetera, 

is de rol van gastvrouw heel belangrijk. Het moet hier 
soepel en correct verlopen, want mond op mondre-
clame, waar we het toch voornamelijk van moeten 
hebben, kan je maken en breken in deze sector.”

‘Buitengebeuren’ niet onderschatten
Vervolgens wordt collega Ton Hilderink voorgesteld. 
“Ton is verantwoordelijk voor al het ‘buitengebeuren’ 
en onderschat dat niet. Dat is een full-time job, zeker 
in het hoogseizoen dat van april tot oktober duurt. 
Het is continu onderhouden en faciliteren van alle 
banen, scherp zijn, zodat het ook de mensen buiten 
aan niets ontbreekt. Hij wordt daar dagelijks in bijge-
staan door een team van vier man van de Grontmij!”
De golfbaan is op twee dagen na het gehele jaar 
geopend. In het hoogseizoen van zonsopgang tot 
zonsondergang. In de winterperiode wordt veel tijd 
aan groot onderhoud besteed en als het sneeuwt, 
worden de greens zoveel mogelijk sneeuwvrij gehou-
den.

Eigen jargon
De golfsport is een beleving en elke slag is anders. En 
zoals elke sport hanteert ook golf zijn eigen jargon. 
BVL-leden die zich, net als ik, nog niet vertrouwd 
hebben kunnen maken met deze tak van sport, doen 
er goed aan als huiswerk alvast de volgende link te 
raadplegen:
http://golfersinfo.nl/Uitleg/terminologie
En natuurlijk de website van de golfbaan die binnen-
kort helemaal wordt vernieuwd. 
Daarop is alle informatie te vinden: 
http://www.golfbaanwaterlandamsterdam.nl/
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