het spelplezier van veel amateurs verhogen. Maar ook bij
veel profs behoort een hybride
tot de standaarduitrusting als
vervanging van de lange ijzers.’

Theo Erben
De naam Theo Erben is een begrip op het gebied van clubfitting. Coryfeeën als Robert-Jan Derksen, Inder van
Weerelt en Wil Besseling zijn dan ook vaste klant van de voormalige Boeing 747 gezagvoerder van de KLM.
Tekst André Buurman Foto’s Koen Suyk

1 Amateurs spelen vaak met
de verkeerde clubs!
‘Het gros van de amateurs speelt
met een te lange driver. Langer dan
de driver van bijvoorbeeld Tiger
Woods. Vanuit de fabriek worden
clubs met standaardafmetingen
geleverd. Het voeren van slechts
één lengte heeft als reden dat het
de fabricage en het voorraadbeheer een stuk voordeliger maakt.’

lijk verbonden moeten zijn. Daar
gaat dus aardig wat tijd in zitten.
Wat zijn de wensen van de golfer
en wat voor perspectief heeft hij
voor ogen? Single handicapper, of
in de buurt van de dertig?’

3 ‘Ik ben te slecht om mij te
laten fitten’
‘Wat een onzin. Of je nu beginner
bent of al jaren speelt, ook voor de
minder getalenteerde golfer is er
door een goede clubfitter meer uit
zijn of haar spel te halen.’

4 Driver of putter?

6 Groevenlimiet maakt het
spel interessanter!
‘Om te beginnen een belachelijke
regel en het beoogde effect is dan
ook niet bereikt. Als je als federatie
bang bent dat de banen op den
duur te kort en te makkelijk worden, kun je beter de ballimieten
aanpassen. Dat lijkt me logischer.’

7 Een driver van vijf jaar
oud is verouderd!
‘Als het een op maat gemaakte
driver is, dan is die stelling niet
juist. Dat geldt wel voor drivers

van vóór de introductie van het
trampoline-effect.’

8 De belangrijkste ontwik
keling van de laatste jaren
‘Verfijnde apparatuur als de
launchmonitor en highspeed
camera waarmee swing en ook
materiaal tot in de kleinste details
geanalyseerd kunnen worden.’
in de tas
‘Dat geldt meer voor de hogere
handicapper. De hybride kan zeker
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‘Zo is het. Een kwestie van vakliteratuur bijhouden en symposia op
het gebied van clubfitting bijwonen. Heb zelf een keer op een symposium voor clubfitters uit de hele
wereld in Amerika een lezing over
putten en putterfitting mogen
geven. Een geweldige ervaring.’

12 Ik zou graag de clubs
willen fitten van…
‘Van de profvoetballer die wil
gaan golfen. Die staat nog niet op
mijn lijst.’
13 Golf is….

foto: theo erben

2 Clubfitten is een vak!
‘ Luisteren, observeren en analyseren zijn de drie aspecten die aan
het vak van clubfitter onlosmake-

11 Nooit te oud om te leren

9 De hybride is onmisbaar

‘Met de juiste instructies en voldoende geduld zeg ik putter. Wil je
onmiddellijk effect dan kom je toch
bij de driver uit. In tegenstelling
tot de putter levert een betere
driver relatief eenvoudig en snel
verbetering op.’

5 Forged (gesmeed) of cast
(gegoten)?
‘Forged voor de spelers waar
gevoel erg belangrijk is. Heel
grofweg, boven handicap 30 cast,
onder handicap 30 alleen vast te
stellen na goede metingen.’

10 Professionals zijn per
definitie lastig
‘Die ervaring heb ik zeker niet. De
vele dagen die ik met Robert-Jan
Derksen aan zijn clubs werkte,
verdienen het predicaat “goed
teamwerk”. Dezelfde goede
verhouding heb ik met alle professionals met wie ik werk. Met de
golfer die al vijftig jaar de beste is
in zijn omgeving is de uitdaging
om een boodschap over te brengen
vaak wat groter.’

Theo Erben in zijn atelier aan huis met Robert-Jan Derksen.

‘… de microkosmos van het leven.
Klinkt wel wat zweverig, maar een
rondje golf vertelt je zoveel. Over
je tegenstander bijvoorbeeld,
of die eerlijk is, boos wordt bij een
slechte bal of juist niet, plezier in
het leven heeft, noem maar op.
Maar ook van alles wat er om je
heen gebeurt en wat je ziet in de
omgeving. Dat is golf in optima
forma voor mij.’

14 Ik word chagrijnig van…
‘… ongefundeerde kritiek en
wanneer mijn expertise in twijfel
wordt getrokken.’
15 Daarentegen word ik
vrolijk van…
‘… enthousiaste reacties van golfers, die hier zijn geweest en weer
plezier in het spelletje hebben.’

16 Er is veel rotzooi op
de markt
‘Voor elke behoefte is er een product. Als iemand met een complete
set van vijftig euro naar zijn idee de
sterren van de hemel speelt, dan is
dat toch prima.’

17 Beginnerssets bestaan
‘Laat ik het anders stellen. Een
beginnend golfer moet eigenlijk
geen hele set aanschaffen. Drie
clubs, een putter, wedge en een
zeventje. Meer niet. Geen drivers
en houten drieën, want daar kan
iemand die net begint in de regel
niet mee overweg. En vind je na
verloop van tijd golf nog altijd
leuk, dan pas je set uitbreiden.
Op Marktplaats staat het vol met
complete golfsets van ooit over
enthousiaste beginnende golfers.’

18 Tot slot nog een
wijze raad
‘Probeer je niet te ergeren aan van
alles en nog wat tijdens een rondje
golf, want dat gaat ten koste van je
score en je spelplezier. Laat een
langzame flight voor je, een in de
weg lopende greenkeeper je niet
frustreren. Een mislukte slag kun je
alleen jezelf verwijten. Aan je op
maat gefitte clubs kan het tenslotte
niet liggen. Toch?’
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