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Sonja van de Rhoer speelt
met Robbert Woudstra
ROBBERT:

“Op hole 19 moet je
samen lachen”

SONJA:

“Zo is dat, jonkie! Doe mij
maar een Leffe Blond!”

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////

Culinair journaliste Sonja van de Rhoer publiceerde ruim 60 kookgerelateerde boeken.
Robbert Woudstra is oprichter en mede-eigenaar van de Nationale Golfbon en initiator
van GreenFree. Dit duo heeft duidelijk iets met de ondertitel van 19 – golf & genieten
– en speelde samen een Matchplay. Op hole 19 kregen ze welgeteld 18 spreekwoorden
en gezegdes voor de kiezen.
Robbert: “Wat is het heerlijk om onbekommerd een rondje te lopen. Golf reinigt je
geest.”
Sonja knikt: “Het was een cadeautje om op het Rijk van Nunspeet te lopen. Doe mij
maar een Leffe Blond.” Grappig gezicht. Kleine dappere dame achter groot glas
Belgisch bier. “Dit is pas echt lekker. Eentje hoor. Ik moet wel recht naar huis rijden.”

Een van de aardige aspecten van deze
rubriek is dat liefhebbers die elkaar
nog niet kenden – maar wel een klik
hebben met fenomeen 19 – vaak na
een mooie middag als vrienden uit
elkaar gaan. En een vervolgafspraak
op een golfbaan afstemmen. Golf
verbroedert.
Tussendoor geeft Oma Van de Rhoer
via Facetime tips aan manlief, want
Opa past voor het eerst solo op zijn

kleinkinderen (“Goed blijven tellen
Opa of het setje wel compleet is,” zegt
fotograaf Bert behulpzaam) en moet
ook luiers verschonen. SONJA: “Dat
heeft hij bij zijn eigen kinderen nooit
gedaan, dus ik heb gisteren nog even
een spoedcursus gegeven.”
Robbert en Sonja vormen vandaag
een gelegenheidskoppel in een
Matchplay tegen Erik Klap, hoofd
redacteur 19, en golffotograaf Bert

van der Toorn. De beste individuele
score telt voor het duo en Sonja
heeft zo nu en dan een extra slagje
op de mannen. Uiteindelijk spelen
we precies gelijk, vooral dankzij een
ijzersterke tussensprint van de 19tandem, maar we vermoeien de
lezer niet met (incidentele) hoog
standjes of puddingballen.

//////////////////////////////////
HOLE 1 // De eerste klap
is een daalder waard
“Op de eerste hole, als ieder
een staat te kijken, sla ik vaak juist
vanwege die druk een belabberde bal.
Met slag 2 herstel ik dat wel. Vandaag
ook! Maar dat ziet niemand meer.”
ROBBERT: “Ik wel hoor! Op de teebox
wil ik zó graag, maar mijn eerste klap
was geen daalder waard. Nog geen
dubbeltje. Vertaal ik dit spreekwoord
naar mijn golfbusiness dan kom ik
graag goed beslagen ten ijs. Met de
Nationale Golfbon en concept Green
Fee (zie kader, red) was ik de eerste op
de markt. In dat opzicht is die eerste
klap wel een daalder waard.”
SONJA:

//////////////////////////////////
HOLE 2 // Meerdere
ijzers in het vuur hebben
ROBBERT: “Ja, daar heb ik wel wat
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mee. Naast het spreiden van risico is
het ook cruciaal om meerdere net
werken te kunnen aanboren.”
SONJA: “Dit gezegde slaat wel erg op
mij. Zeker zakelijk. Ik begeef me op
veel verschillende vlakken in de culi
naire wereld. En dan is het opbouwen
en onderhouden van een gevarieerd
netwerk en een scala aan opdrachtge
vers van belang voor de continuïteit.”

//////////////////////////////////
HOLE 3 // Oefening baart
kunst
“Ja. Niet alleen op de golfbaan.
Ik les nog altijd veel. Culinair blijf ik
ook schaven. Als je het net zo kunt
opschrijven als je over eten en drinken
kunt vertellen, dan moet jij eens een
boek maken. Dat zei ooit de vrouw
van de toenmalige hoofdredacteur
van Elsevier tegen mij. Hoewel ik in
tussen zo’n 64 culinaire boeken verder
SONJA:
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ben, blijf ik juist dankzij dat oefenen
hopelijk af en toe een kunstwerkje
afleveren.”
ROBBERT: “Ik heb ooit single handi
cap gespeeld, maar gek genoeg speel
ik sinds ik zakelijk actief ben in golf
steeds minder. Dan moet je ook je
verwachtingen bijstellen. Speel je een
paar keer per week of slechts drie keer
per jaar? Ritme heeft ook met veel
spelen te maken en in dat opzicht
oefen ik veel te weinig. Helaas.”

//////////////////////////////////
HOLE 4 // Alles op
één kaart zetten
“Nee, juist niet. Je moet het
verdelen. Voor opdrachtgevers is het
wel praktisch als je alles op één kaart
kunt zetten. Het is dus niet alleen
handig om recepten te bedenken en
te kunnen uitwerken, maar ook om
zelf de foodstyling te doen en even
SONJA:
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tueel (als het een kleine opdracht is)
te fotograferen. Ik heb de basiscursus
op de Fotovakschool gedaan, zodat
ik het complete productieproces kan
beheersen.”
ROBBERT: “Ik vind het juist leuk om
met meerdere concepten – voor
particulieren en bedrijfsleven – aan
het werk te zijn, maar wel binnen
één omgeving: de golfmarkt. En ik
zet meer dan één bon op de kaart:
de Nationale Golfbon, GreenFree en
binnenkort Play2for1Golf.”

//////////////////////////////////
HOLE 5 // De boog kan
niet altijd gespannen
staan
ROBBERT: “Nee, daarom is een rondje

golf ook zo ontspanend. Je bent alleen
maar bezig met dat balletje, die vlag
en dat gaatje. Verder niks. Heerlijk.
Golf reinigt je geest.”
SONJA: “Voor mij is golf puur genie
ten. Ik sla liever een goede bal dan
een slechte, maar een beroerde bal
achtervolgt me niet. Zoals van
daag, op die prachtige bosbaan van
Nunspeet, waan ik me bijna in het

buitenland. Ik geniet ook van mooie
slagen van anderen.”

//////////////////////////////////
HOLE 6 // Je moet het
ijzer smeden als het
heet is
“Als zich een kans voordoet,
moet je hem grijpen. Zowel zakelijk
als in de baan. “
SONJA: “Jazeker. Je moet vooral goed
weten wanneer het heet moet zijn,
want dan maak je de beste gerechten.
Weet je wat ik steeds vaker hoor, en
dat klinkt dan hip en trendy, om bij
eten en drinken het accent te leg
gen op de combinatie: spijs én wijn.
Onzin! Dom ook. Draai het om. Wijn
verandert niet. Die smaak is iden
tiek, je kunt een wijn alleen koeler
of wat meer op kamertemperatuur
serveren. Dus: de wijn is de basis en
daar bedenk je gerechten bij die je
afhankelijk van het seizoen of de wijze
van bereiden – wokken, oven, bakken,
rauw of grillen op de BBQ – heerlijk
kunt combineren bij wijn. Want de
inhoud van de fles kun je niet anders
kruiden…”
ROBBERT:

//////////////////////////////////
HOLE 7 // Kleren maken
de man/vrouw
“Ik heb jarenlang in pak
gelopen. Ze hangen nog in mijn kast,
maar het tijdsbeeld is wat veranderd.
Anderzijds, ik vertegenwoordig wel
mijn eigen toko. Het maakt uit of je
voor de eerste of zesde keer bij een
baan op visite komt, maar een beetje
verzorgd is van belang.”
SONJA: “Met ons damesteam willen
we tip top voor de dag komen. We
spelen competitie en dat kost nu
eenmaal geld. Elke twee jaar vernieu
wen we onze golfuitrusting, dat weten
de dames, dus daarvoor moeten we
ook in de buidel tasten. Maar met een
goede outfit en verzorgde uitstraling
heb je de eerste slag al gewonnen.”
ROBBERT:

//////////////////////////////////
HOLE 8 // De aanval is
de beste verdediging
“In sport kun je daarmee
’spelen’, zeker in Matchplay. Het is
belangrijk om je verdediging op orde
te hebben, maar met de aanval kun
je ook verrassen. En winnen. Ik win
ROBBERT:

DE PENNENVRUCHTEN VAN

SONJA VAN DE RHOER
Het is niet zo vreemd dat Sonja van de Rhoer haar brood verdient als
culinair journalist. Als dochter van een limonadefabrikant, ook directeur
van een drankengroothandel, nipte ze als zesjarige al vrolijk aan een
glaasje Fleurie. Uit de Beaujolaisfamilie. Verdund met water. Maar toch.
Sonja werd docent koken en gaf Voedingsleer in plattelandsdorpen.
“Kooklessen voor boerinnen die gewend waren om alleen met volle melk
te koken.” Ze schrijft wekelijks recepten voor dagblad Trouw, was op tv
te zien bij AVRO’s Service Salon, maakte radiorubrieken en van haar
ruim 60 kookboeken zijn het grote Vegetarische Basiskookboek en het
Margriet Kookboek haar bekendste
pennenvruchten.

graag. Zakelijk kan het juist soms
beter zijn om niet te gretig te zijn. Als
jonge hond wilde ik altijd scoren, nu
ben ik rustiger en meer in balans.”
SONJA: “De aanval wordt ook niet
altijd gewaardeerd. Sterker nog, dat
kan zelfs heel agressief overkomen en
dan werkt het eerder tegen je.”

SONJA: “Filosofisch hoor. De tijd zal

lemaal uit, maar dromen zijn mooi.
Zowel zakelijk als privé. Ik ben geen
dagdromer, maar fantaseer graag over
wat je nog zou willen in je bestaan.
Dromen voeden je ambitie.”
SONJA: “Dromen inspireren. Stimule
ren. Enthousiasmeren. De weg naar
die droom is ook mooi. Of ik mijn
ultieme droomgerecht als eens heb
gemaakt? Jazeker, meerdere keren.
Die bedenk je niet van tevoren,
droomgerechten ontstaan spontaan.”

het leren klinkt ook zo ver weg. Je
doet iets omdat je denkt dat het goed
is, niet omdat het op de lange duur
gunstig zou kunnen uitpakken...”
ROBBERT: “Tijd is een relatief begrip.
Ik ben met GreenFree begonnen in de
hoop dat het sneller een succes zou
zijn, maar je kunt geen crisis voorzien.
Misschien liep ik wel iets op de markt
vooruit. Ik heb niet de illusie dat ik
mijn eentje de Nederlandse golfwe
reld – laat staan de mondiale markt –
kan veranderen. Soms heb je de tijd of,
misschien beter nog: het tij, mee. Nu
heb ik het gevoel dat ik op de golven
van een veranderende mentaliteit de
tijd aan mijn zijde heb. Aanvankelijk
wilde ik scoren, targets halen. Dan
werkt de factor tijd tegen je. Je moet
mensen ook tijd gunnen om aan
nieuwe concepten te wennen.”

//////////////////////////////////
HOLE 10 // Voor niets
gaat de zon op

//////////////////////////////////
HOLE 12 // Met open
armen ontvangen

“Klopt. Je moet hard werken.
Inzet tonen, het komt echt niet van
zelf aanwaaien.”
ROBBERT: “Eens.”

ROBBERT:

//////////////////////////////////
HOLE 9 // Dromen zijn
bedrog
ROBBERT: “Nee, ze komen niet al

SONJA:
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//////////////////////////////////
HOLE 11 // De tijd zal
het leren

“Toen banen nog veel
leden hadden, hielden ze zich niet
met hospitality bezig. Maar golfbaan
exploitanten zien in dat dit steeds
belangrijk gaat worden. Mensen gaan
vrije tijd anders invullen. Wil je gasten
daadwerkelijk met open armen
ontvangen dan moeten de beslissers
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op banen dat ook echt willen. Vooral verenigingsbanen,
waar ledenaantallen teruglopen, moeten een commerciële
vertaalslag maken. Ze hebben daar moeite mee en zijn er
ook niet op ingericht.”
SONJA: “Dat was ook lange tijd niet nodig. Het was ‘hun’
baan hè…”
ROBBERT: “Klopt. Je krijgt dan ook spastische reacties. Voor

hoteliers, sommeliers en andere mensen die het gewend
zijn om een goede gastheer of gastvrouw te zijn is het
een ambacht. De voorzitter van een golfvereniging, in het
dagelijks leven bankdirecteur, is hiermee niet bezig. Banen
worstelen met nieuwe businessmodellen.”
SONJA: “Geef gasten het gevoel dat ze echt welkom zijn. Of
dit nu op de golfbaan, in een winkel of in een restaurant is.
Schenk aandacht. Mocht een gast een klacht hebben, ga
dan niet in discussie. Een – gratis – kopje koffie of glas wijn
doet vaak al wonderen.”

Goed gastheerschap
“Weet je waarop mensen een restaurant vooral beoorde
len? Op ambiance. Op sfeer. Voor zeventig procent is dat
deel het belangrijkste. Slechts dertig procent gaat voor de
kwaliteit van het eten. Ik vind het niet erg om in Frankrijk
aan een formica tafeltje onder fel TL-licht iets heerlijks te
eten, maar de meeste mensen vinden dat niet ‘gezellig.’
Mensen willen bij binnenkomst het gevoel hebben: hier
ben ik welkom, hier ben ik echt te gast.”
ROBBERT: “Wij moeten hier toch ook lachen om 15 hapjes
voor de bittergarnituur, terwijl we met zijn vieren zitten.
Doe er dan 16. Desnoods zet je 35 cent extra op de reke
ning, maar doe daar niet zo kleinzielig over… Als je met zijn
3-en zit, krijg je 8 bitterballen. Daar is dus over nagedacht.
Maar het heeft natuurlijk niets met goed gastheerschap te
maken.”

MISTER GREENFREE
HEEFT OOK NATIONALE
GOLFBON

Robbert Woudstra speelde hoofdklasse hockey bij Pinoké en EHV en begon
op zijn 32ste met golfen. De laatste periode, voordat hij voor zichzelf begon,
was Woudstra voornamelijk op interim basis actief in marketing en sales.

“Ik herinner me een klus in Driebergen. Vanaf de snelweg zag ik dagelijks
de golfbaan van Amelisweerd liggen. Die baan was vrijwel altijd leeg. Dat
fascineerde me. Omdat ik bezig was met vrije tijdsconcepten ben ik daarheen gereden. De baanmanager maakte zich echter totaal niet druk. Het
feit dat er amper werd gespeeld vond hij helemaal niet erg. Er waren toch
voldoende leden? Nou dan! Op mijn vraag of een betere bezettingsgraad
niet meer dynamiek zou geven, haalde hij zijn schouders op. Inmiddels
zijn de tijden wel veranderd! Met mijn concept GreenFree kunnen golfers
genieten van greenfee voordelen tot 50% op diverse banen in binnen- en
buitenland. Nadat je bent ingelogd kun je, per locatie, je GreenFree voucher
downloaden. Maar we bieden meer. Vooral voor de golfbranche. Via slimme
technieken brengen wij golfers van C- en D-clubs in beweging richting
onze partnerlocaties. Meer informatie? GreenFree.com.”
Bovendien is Woudstra mede-eigenaar van de Nationale Golfbon. “Die kun
je besteden bij aangesloten golfbanen voor een rondje golf of aan golf
artikelen én aan golfarrangementen. De bon is te koop op logische plekken,
zoals de Libris Blz filialen en Primera online. Aan die bon kun je waarde
toekennen, te beginnen bij 10 euro, oplopend tot 150 euro. Je kunt de bon
ook gebruiken voor golflessen. Golfbanen kunnen de Nationale Golfbon
eenvoudig accepteren via hun bestaande Pin-terminal. Wij verzorgen het
hele traject en het werkt perfect. Kijk maar eens op golfbon.nl.”

////////////////////////////////////
HOLE 13 // Zaken gaan
voor het meisje
“Ja, werk gaat voor. Dat kan ik,
over het algemeen, thuis goed uitleg
gen want mijn man Boudewijn ziet
ook wat voor producties ik draai…”
ROBBERT: “Soms kun je kiezen, soms
niet. Tijdens een vakantie kan zich ook
iets voordoen, technische malheur,
waarop je onmiddellijk moet anticipe
ren. Tja, leuk is anders, maar het moet
wel gebeuren. Handelen. Als eigenaar
van een onderneming is dat part of the
game…”
SONJA: “Op vakantie reisden wij van
camping naar camping, maar in die
periode maakte ik ook ‘gewoon’ twee
of drie keer per week een rubriek in
een live radioprogramma. Voor de EO
(Vrouw Zijn), NCRV (Ontbijtradio) en
AVRO (Lunchtime) verpakte ik sma
kelijke inhoudelijke ingrediënten in
culinaire columns. Dan was ik vanuit
een telefooncel, met de brandende zon
door het glas op mijn hoofd, heerlijke
recepten aan het voordragen.”
SONJA:

//////////////////////////////////
HOLE 14 // Geven is
beter dan nemen

dan volmondig: “Ja!”
Robbert knikt.
SONJA: “Uiteindelijk levert het altijd
wel iets op.”

//////////////////////////////////
HOLE 15 // Heb je nog
seks of golf je al?
“Mooie wijsheid. Dat tegeltje
hangt bij ons in de gang!”
ROBBERT: “Ik gaf al aan dat ik maar
drie keer per jaar tijd heb om te
golfen, dus met de seks zit het wel
goed. Oeps, ik geloof nu dat ik thuis
iets moet uitleggen.”
SONJA:

//////////////////////////////////
HOLE 16 // Beter ten
halve gekeerd, dan ten
hele gedwaald...
“Soms moet je een traject
he-le-maal afmaken om daarna tot
inkeer te komen. Ik kan hier dus
niet honderd procent ‘ja’ of ‘nee’ op
zeggen.”
SONJA: “Ik begin wel eens aan een
recept en denk dan halverwege: ‘dit
wordt niks!’ Dan stop ik ook en begin
gewoon opnieuw.”
ROBBERT:

Sonja denkt drie tellen na, maar zegt
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//////////////////////////////////
HOLE 17 // Wie het laatst lacht
Sonja schatert. “Vandaag niemand, het was een gelijkspel.”
ROBBERT: “Als iemand op het laatst lacht, is een ander aan
het huilen. En daar ben je niet op uit. Sportief lach ik graag
op hole 19, maar zakelijk moet je samen kunnen lachen.”
Sonja vult aan: “Het is voor alle partijen goed als je er al
lemaal baat bij hebt. Cliché of niet, maar van een win-win
situatie wordt iedereen vrolijk.”

//////////////////////////////////
HOLE 18 // In onze formule is hole
19 de metafoor voor genieten na het
golf. Kunnen jullie ook genieten als
je slecht, of onder je kunnen, hebt
gespeeld?
SONJA: “Ik geniet altijd van golf en van het gezelschap. Van

begin tot eind. Ik kan heel blij worden als er in de baan
dingen lukken en baal ook wel als ik minder heb gespeeld.
Maar ik heb er geen last meer van als het niet zo goed
gaat.”
ROBBERT: “Ik ben wel héééél fanatiek geweest. Nu niet
meer. Ik speelde hoofdklasse hockey bij Pinoké en EHV,
zat in nationale jeugdselecties als hockeyer, maar ook als
cricketer en dan train je vier keer per week om op zondag
te presteren. Dan is er geen excuus. Nu sla ik slechte en
goede ballen. Is dat raar? Nee! Ik oefen nooit meer, loop
een paar rondjes per jaar, dus kan beter genieten van de
goede ballen die ik gelukkig ook nog af en toe sla.”

