TEKST LAURA VAN DER MEER FOTOGRAFIE BAS ADRIAANS

MENSEN BLIJ MAKEN
EN ZORGEN DAT ER VOOR
IEDER WAT WILS IS

BEACHCLUB DE GOLFSLAG

Heerlijk AAN

ZEE
Genieten van de zon, de zee en het strand en
na afloop zalig eten terwijl het zand nog
tussen je tenen zit. Beachclub De Golfslag is
zo’n plek die daar perfect voor is.

A

ls 17-jarige jongen heeft Guido Venema als horecajongen de oude strandtenten in Scheveningen nog meegemaakt, die met een paar planken en spijkers aan elkaar
getimmerd waren. Hier kon je destijds terecht voor een
bal gehakt of een frietje, veel meer keuze was er niet. Die tijden
zijn allang niet meer; de keuze, de kwaliteit én de mogelijkheden
zijn vandaag de dag vele malen groter aan het Scheveningse
strand. Dat is mede te danken aan Venema, die inmiddels onder
andere eigenaar is van beachclub De Golfslag. Hier strijken gezinnen, jongeren en collega’s neer voor een heerlijke sliptong, hamburger of biefstuk. Want wie eet er niet graag iets lekkers voor een
goede prijs aan het strand, vlak achter het statige Kurhaus?

Vakantiegevoel
Mensen blij maken en zorgen dat er voor ieder wat wils is, daar wilde Venema zich mee profileren toen hij de oude Golfslag twintig
jaar geleden overnam. Inmiddels is hij ook eigenaar van het naastgelegen Beachclub Day by Day, waar je net even wat luxer kunt
eten. “Hier hebben we kreeft, lady steak en Hereford rib eye uit
Nieuw Zeeland op de kaart. Mensen willen kwaliteit, en een goed
gevoel als ze ergens zitten. Dat is wat Day by Day uitstraalt,” aldus
Venema, die zelf ontspannen op zijn slippers rondloopt. “Ik heb altijd al wat met Scheveningen gehad. Zodra de strandpaviljoens
weer geopend zijn is er weer reuring aan de boulevard. Mij geeft
het aan het eind van de dag voldoening als alle gasten blij zijn en
dat ik daar met mijn personeel voor heb kunnen zorgen. Wij trekken ’s avonds niet de stoelkussens onder je vandaan. Hier sluiten
we pas als iedereen tevreden is.”
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Guido Venema

Alles kan
Van een high wine tot een barbecue op het strand en van een
bedrijfsfeest tot een bruiloft: zowel De Golfslag als Day by Day
heeft alles in huis om een goed feest te geven. ‘Nee’ bestaat
niet en niets is onmogelijk, is het motto van Venema. “De ene
keer hebben we een schoolfeest met 250 kinderen die zich met
een trampoline op het strand en een ijsmachine prima vermaken. De andere keer lopen er 650 chirurgen de trap van het
Kurhaus af waar ze net een congres hebben gehad en zich vervolgens naar hartenlust bij De Golfslag laven aan bier met bitterballen. Als mensen een feest willen zonder zorgen, dan
regelen we dat van A tot Z.”

Beachclub De Golfslag

Beachclub Day by Day

Strandweg 35 (trap af bij het Kurhaus), Scheveningen
T 070 355 38 11
info@degolfslag.nl
www.degolfslag.nl
Dagelijks geopend vanaf 09.00 uur

Strandweg 35 (trap af bij het Kurhaus), Scheveningen
T 070 322 32 23
info@daybydaybeach.nl
www.daybydaybeach.com
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