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Als dit blad op de deurmat is geploft,  
hebben we nog een dikke vier weken voor-
dat ook de herfst valt. September is – dat 
wijzen de statistieken uit – zo’n beetje de 
laatste maand waarin het dringen is op de 
teeboxen voor de beste teetimes en filegol-
fen hier en daar nog de gewoonste zaak van 
de wereld is. September is ook de maand 
waarin het KLM Open wordt gespeeld en 
dit jaar zelfs de honderdste editie. Kom 
kijken, zou ik zeggen! Na september zijn er 
veel spelers die in de rustmodus schieten. 
Oktober kan een verrassend goede golf-
bonus blijken te zijn of - zoals ooit bedoeld 
- een druilerige herfstmaand worden.

Met weemoed neem ook ik straks afscheid 
van de zomer, maar ik trek mijn golfjaar 
nog wel even door tot Kerst. Ik had me begin 
dit jaar met een glas champagne in de hand 
voorgenomen om meer en beter te gaan gol-
fen en van dat goede voornemen is echt wat 
terechtgekomen. Ik heb lesjes genomen, 
vaker gespeeld en mijn handicap verbeterd. 
Dat laatste was eigenlijk een logisch gevolg 
van meer golfplezier. Er moet een causaal 
verband zijn tussen dat én het feit dat ik om 
me heen steeds vaker mensen tref die de 
smaak ook te pakken hebben gekregen. Zo 
ontmoette ik een vrouw, die nieuwsgierig 
werd naar wat haar man zo in extase bracht 
en nu zelf het ook niet meer kan loslaten. 
Eindelijk iets wat we samen kunnen doen. Ze 
vertelde ook niet te kunnen wachten haar 
nu nog iets te jonge kinderen mee te nemen 

naar de baan. Over haar reis in de golfwereld 
binnenkort meer op golf.nl. Mijn buurman 
riep deze zomer plots over de schutting dat 
hij nu begrijpt waar ik het over heb. Zijn 
oudste was al overstag en hij blijkt het nu 
ook verdomd leuk te vinden die bal een 
flinke mep te geven. Thuis heb ik de boel al 
net zo flink aangestoken. Mijn zoon is van 
beginner doorgestroomd naar handicapper 
en ik kijk ernaar uit om met hem die laatste 
vier maanden van het jaar golfbanen af te 
struinen. Hij heeft nu al een swing waar ik 
jaloers op ben. Grote kans dat het vaak drie-
balletjes worden want zijn moeder is ook 
weer begonnen. Ooit dat papiertje gehaald, 
maar afgehaakt uit tijdgebrek en omdat ze 
zich na drie keer achter elkaar in de grond 
slaan wanhopig afvroeg wat er nou eigenlijk 
leuk is aan golf. Maar zie. Een paar lessen 
bij de pro deden wonderen. Bedankt René! 

Na het interviewen van vier herintreders 
in golf voor dit magazine, kwam collega 
Karianne enthousiast terug op de redactie. 
De verhalen van deze mensen die het golf 
hadden teruggevonden, waren stuk voor 
stuk inspirerend. Zelf is Karianne een betere 
tennisser dan golfer. Golf, zegt ze, daar is 
ze niet voor gemaakt. Maar toen ze deze 
zomer verkondigde dat ze gaat stoppen als 
het niet veel beter wordt dan dit, schrok 
ik. Maar neem van mij aan, dat laten we 
op de redactie niet zomaar gebeuren.

Veel leesplezier!

?  EDITORIALCOLOFON

Edwin Alblas,  managing editor GOLF.NL
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APPELTJE TE SCHILLEN 
Europa heeft in de Solheim Cup een appeltje te schillen 
met de Amerikanen. Twee jaar geleden werden wij 
op de Des Moines Golf & Country Club geveegd door 
de girls in stars and stripes (16,5-11,5). En dat was 
natuurlijk koren op de molen van de Amerikaanse fans, 
die het niet konden laten dat ons op originele wijze 
onder de neus te wrijven. Ja, wij en ons. Nederland zit 
in Europa en dus voelen wij ons één met het team van 
captain Catriona Matthew – los van of er wel of niet een 
Nederlandse speelster deel van uitmaakt (lees daarover 
meer op pagina 16). En dit jaar speelt Europa weer 
thuis, op Gleneagles in Schotland. Zet het in de agenda: 
13 tot en met 15 september. Nog net voor de Brexit, als 
het zo’n vaart loopt…
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In opdracht van de NGF is een 
onderzoek gedaan naar onder meer 
de sociale waarde van golf. Golfers 
zelf weten natuurlijk al lang dat die 
waarde groot is, maar dat is nu ook 
gestaafd. Bij sociale waarde moet 
onder meer gedacht worden aan 
gezondheid en sociale integratie. 
De meeste respondenten geven 
aan dat ze voor hun plezier golfen, 
maar gezondheid en sociaal contact 
worden ook vaak als reden genoemd. 

Uit het onderzoek, van december 
2018 en uitgevoerd door Ecorys, blijkt 
dat 92 procent van de golfers tussen 

de 18 en 54 jaar de beweegnorm 
(minimaal 150 minuten per week 
matig intensief bewegen) haalt, 
tegenover 75 procent van alle 
sporters in die leeftijden. In de leeftijd 
55+ is dat zelfs 81 procent tegenover 
50 procent van alle sporters. Wat 
golf gezond maakt, is dat golfers 
grote afstanden lopen (zes tot acht 
kilometer bij achttien holes) en veel 
calorieën verbranden (gemiddeld 
1400 bij achttien holes)  – en dat 
tot op hoge leeftijd. Golfers zijn, 
mede dankzij de sport, gezonder, 
minder vaak ziek en leven langer dan 
mensen die de beweegrichtlijnen niet 

halen. Dat resulteert onder meer in 
lagere zorgkosten; golf bespaart de 
maatschappij op deze manier 17.500 
euro per persoon per leven. Daarnaast 
leidt golf tot veel interactie met 
andere mensen – van alle leeftijden – 
wat het gevoel voor eigenwaarde en 
van geluk verhoogt. Dat de sociale 
waarde van de golfsport groot is, blijkt 
ook uit buitenlandse onderzoeken; 
in een recent Engels rapport werd 
vastgesteld dat golf leidt tot een 
verbeterde gezondheid, betere werk- 
en schoolprestaties en een verhoogd 
welzijn. 

SOCIAAL & GEZOND
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J O O S T  L U I T E N
Tokio staat groot in mijn agenda 
geschreven. Ik ben nog nooit in Japan 
geweest en alleen al dat land bezoeken 
staat hoog op mijn lijstje. Ik ken het 
Tourschema van volgend jaar nog 
niet, maar meestal staat dat niet toe 
om je heel anders voor te bereiden 
op de Olympische Spelen dan op 
andere toernooien. Het is gewoon 
een golftoernooi maar dan onder de 
olympische paraplu. En je moet ook 
eerlijk durven zeggen dat het niet hét 
belangrijkste toernooi in golf is. Dat is 
voor veel sporters anders natuurlijk. Ik 
denk niet dat ik er een keer naartoe ga om 
de omgeving en baan te verkennen. Je 
vliegt niet zomaar even op en neer zonder 
dat het gevolgen heeft voor je ritme. 
Het moet niet ten koste gaan van de 
andere toernooien. En wij golfers zijn het 
gewend om steeds weer ergens anders te 
spelen. Je hebt oefendagen om de baan 
te leren kennen. Dat was in Rio ook zo. 

De ambiance maakt het wel heel 
bijzonder. Ik vind het gaaf om op de 
Olympische Spelen in actie te komen en 
ik wil daar natuurlijk maximaal presteren. 
Maar ik weet ook dat er afleiding is. 
Juist daarom wil ik het zo veel mogelijk 
benaderen als een gewoon toernooi. 
In Rio zat ik in het olympische dorp. De 
kamers waren gehorig en er was veel 
herrie. Ik sliep slecht. Er speelden ook 
wat andere dingetjes, waardoor het niet 
helemaal naar mijn zin liep. Achteraf 
gezien heb ik te lang gewacht om het 
olympische dorp te verlaten en een hotel 
op te zoeken. Ook wennen is dat je de 
regie niet in eigen hand hebt. Je maakt 
deel uit van TeamNL en daar horen  
bepaalde regels bij. Het zal anders zijn 
dan in Rio. Daar was het toch een beetje 
rommelig. De baan was laat bekend en 
klaar, het Zika-virus speelde mee. Maar 
de eerste ervaring met de Olympische 
Spelen is nu uit de weg. Daar kan ik in 
Tokio zeker mijn voordeel mee doen. Ik 
weet enigszins wat me te wachten staat."
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OVER EEN JAAR IN TOKIO...

A N N E  V A N  D A M
In mijn familie staat sport centraal en wij keken thuis 
alles, ook tijdens de Winterspelen. Toen ik nog fanatiek 
zwom, wonnen Pieter van den Hoogenband en Inge 
de Bruin veel medailles. Ik had destijds de droom als 
zwemster naar de Spelen te gaan. Dat is iets anders 
gelopen, maar de Spelen zijn natuurlijk heel mooi om 
mee te maken. Japan is voor mij geen onbekend terrein; 
ik heb er in 2014 het WK voor amateurs gespeeld, dat 
was eigenlijk mijn afscheid als amateur. Tokio speelt nu al 
vaker door mijn hoofd. Ook omdat er bij de Olympische 
Spelen meer komt kijken wat voorbereiding betreft. 
Vluchten moeten ver van tevoren worden geregeld. Wie 
kun je meenemen als coach en slaap je in of buiten het 
olympisch dorp? Dat zijn vragen die al aan de orde zijn 
geweest in het overleg met NOC*NSF. Ik denk dat ik de 
eerste paar dagen in het olympisch dorp wil verblijven, 
maar daarna toch meer de rust van een hotel opzoek. 
Bovendien is de baan een dik uur rijden van het dorp.

De sfeer moet uniek zijn, met al die sporten en 
sporters bij elkaar. Ik wil daarvan genieten. Eigenlijk 
probeer ik dat nu wekelijks te doen als ik een toernooi 
in Amerika speel. Ik en mijn vriend Roelof nemen dan 
op dinsdag of woensdag een halve dag vrij om de 
omgeving te verkennen, een goed restaurant op te 
zoeken of iets anders. Die combinatie werkt voor mij.

Ik zou best vooraf de baan willen verkennen. Dan weet 
je iets meer wat je te wachten staat. Welk gras groeit 
er op de fairways en greens? Is het een drivers course 
of niet? Als je een baan kent, heb je voordeel. Dan kun 
je je meer instellen op welke slagen er op welke holes 
nodig zijn. Misschien is het mogelijk naar Japan te gaan 
als ik me plaats voor de Asian Swing op de PGA Tour aan 
het einde van het jaar. Aan de andere kant: je moet het 
niet groter maken dan het is. Het is een golftoernooi, 
waarvoor de voorbereiding niet zo veel anders zal zijn 
dan normaal. Daar voel ik me ook het prettigste bij."

OVER IETS MINDER DAN EEN JAAR ZIJN DE OLYMPISCHE SPELEN IN TOKIO. GOLF 
STAAT DAAR  NET ALS IN RIO DE JANEIRO OP HET PROGRAMMA. HET MOET HEEL 
RAAR LOPEN ALS HET AANTAL NEDERLANDSE DEELNEMERS TEN OPZICHTE VAN 
2016 NIET MINSTENS VERDUBBELT, WANT NAAST JOOST LUITEN WORDT TEAMNL
IN JAPAN WELHAAST ZEKER VERRIJKT MET DE AANWEZIGHEID VAN ANNE VAN DAM.
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FOCUS S O L H E I M - C U P

OVER EEN PAAR WEKEN 
IN SCHOTLAND…
Met op het affiche grootste evenement in 
vrouwengolf mag je van de Solheim Cup (13 tot 
15 september) natuurlijk spektakel verwachten. 
En doorgaans word je als golfliefhebber niet 
teleurgesteld. De evenknie van de Ryder Cup 
is zeker de moeite waard en nu de kans groot 
is dat er een Nederlandse op het toneel staat 
in de tweestrijd tussen de Verenigde Staten en 
Europa, is het voor ons extra leuk om te volgen!* 

De zestiende editie van de Solheim wordt 
gespeeld op Gleneagles in Schotland, waar in 
2014 de Amerikaanse mannen tevergeefs jacht 
maakten op het heroveren van de Ryder Cup. 
De grond waarop de PGA Centenary Course is 
aangelegd, is Europa dus goedgezind. Jammer 
is dat de Solheim Cup dit jaar concurreert met 
het KLM Open, dat in dezelfde week wordt 
gehouden. Dat wordt dus online en op televisie 
pendelen tussen Amsterdam en Gleneagles.

Als onze Anne van Dam tot de twaalf Europese 
speelsters behoort die het blauw-geel van 
Europa verdedigen, wordt ze de tweede 
Nederlandse ooit in de Solheim Cup. In 
2011 was de primeur voor Christel Boeljon. 
De inmiddels gestopte topspeelster had 
op Killeen Castle Golf Resort in Ierland een 
belangrijk aandeel in de Europese overwinning. 
Dat gunnen we Anne uiteraard ook! 

* Bij het ter perse gaan van deze editie was nog niet zeker 

of Anne van Dam zou deelnemen aan de Solheim Cup.
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In Nederland kennen we slechts één golfclub met het 
predikaat koninklijk, de Koninklijke Haagsche Golf & 
Country Club. Dat het er maar één is, is het gevolg 
van regels. De Nederlandse koning onderscheidt 
niet meer dan één organisatie per branche. Die moet 
een zeer belangrijke plaats innemen, van landelijke 
betekenis zijn en meer dan honderd jaar oud. Plus van 
onbesproken gedrag en financieel solide. De richtlijnen 
in Groot-Brittannië lijken op de onze: de club moet van 
hoge kwaliteit zijn, tussen de vijftig en honderd jaar 
bestaan, een goede financiële positie hebben, geen 
specifieke (politieke) overtuigingen uitdragen en als 
een of meerdere leden van het koninklijk huis lid zijn, 
wil dat zeker helpen. In het VK geldt niet de regel dat er 
maar één golfclub het predikaat koninklijk kan krijgen; 
er zijn er vele. Wat zijn de beste volgens golfers? 
Leadingcourses.com, de site waar je bij meer dan 
850 banen rechtstreeks tee times kunt boeken én 
beoordelingen kunt vinden van 25.000 golfbanen 
over de hele wereld, maakte een top 10. Opvallend: 
Gleneagles, de baan van de Solheim Cup 2019, 
behoort niet tot de koninklijke selectie…

1.    Royal County Down Golf Club, Noord-Ierland
2.    Royal Birkdale Golf Club, Engeland
3.    Royal Dornoch Golf Club, Schotland
4.    Royal Aberdeen Golf Club, Schotland
5.    Royal Porthcawl Golf Club, Wales
6.    Royal Portrush Golf Club, Noord-Ierland
7.    Royal Cinque Ports Golf Club, Engeland
8.    Royal St. George’s Golf Club, Engeland
9.    Royal Lytham & St Annes Golf Club, Engeland
10. Royal West Norfolk Golf Club, Engeland

Zie ook het verhaal vanaf pagina 106 waarin twee 
koninklijke linksbanen aan bod komen: Royal 
Ostend Golf Club in België en de nummer 8 in deze 
lijst Royal St. George’s Golf Club in Engeland.

KONINKLIJK
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TIKKIE GROTER
Sinds het voorjaar verkoopt Callaway een bijzondere golfbal: de Magna.
Bijzonder? De bal is groter dan andere golfballen en moet het spel makkelijker en leuker maken.
Groter? Ja, het is niet veel maar toch. De Magna heeft een doorsnede van 4,39 centimeter, normaal 
is het 4,27 centimeter. Dat is een verschil van drie procent. Het gewicht is hetzelfde.
Mag dat? Ja, er zit geen maximum aan de afmeting van een golfbal. De enige regel is 
dat een golfbal niet kleiner mag zijn dan 4,2672 centimeter in doorsnee.
Hoezo makkelijker spel? Een grotere golfbal krijg je beter de lucht in. Het is immers makkelijker 
de bal onder het zwaartepunt te raken. Het principe lijkt erg op het slaan vanaf een tee.  
Voor wie is deze bal? Callaway mikt met de Magna op beginnende golfers en spelers met 
een minder hoge swingsnelheid. Doorgaans vliegt een grotere bal minder ver maar dit 
verlies in afstand wordt, als het goed is, gecompenseerd door beter contact. 
Hoe duur is die? € 22,99 per dozijn.
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rentabiliteit 
van het eigen 
vermogen

GEOPEND 
DEC. 2018

 80 km 
van Salzburg

 18 km naar 
Zell am See

7 %
hole-
golfbaan

6 x 18

AlpinLodges Maria Alm. Aantrekkelijke vastgoed belegging met een gemiddelde 
jaarlijkse rentabiliteit van ca. 7 % van het eigen vermogen. 4 Weken eigen gebruik per jaar. 
Een premium resort in de Salzburger Alpen. Hoogwaardige vakantiewoningen te koop in ski-
in/ski-out resort met exclusieve infrastructuur. Ervaren Oostenrijkse projectontwikkelaar. 
Professioneel management. 

jaegerprojects.nl   T +31 33 820 02 02

http://www.jaegerprojects.nl


VAN EEN ANDERE PLANEET?
Voel jij je ook wel eens moedeloos 
worden als je golf op tv kijkt? Al die 
onwaarschijnlijke slagen en topscores… 
Dat is van een andere planeet, dat lijkt 
in niets op wat ík doe in de baan, is dan 
snel de gedachte. Maar realiseer je dat 
je de allerbeste golfers van de wereld 
aan het werk ziet, die ook nog in vorm 
zijn op dat toernooi. Als je naar een paar 
statistieken kijkt van alle Tourspelers, 
dan blijken die natuurlijk nog heel 
goed maar wel aards. De cijfers 

bieden in ieder geval een iets fijner 
perspectief voor jouw eigen golfspel.

• Slechts 60 procent van de ballen 
die professionals van de tee 
slaan, eindigen op de fairway. 

• Als ze in de bunker liggen, maken 
ze slechts in 50 procent van de 
gevallen een up-and-down (= 
na de bunkerslag één putt).

• Van 90 meter van de hole eindigen 
professionals gemiddeld 4,6 

meter van de hole (dus zeker niet 
dood bij de hole zoals op tv).

• Van 140 meter van de hole 
in de rough raken ze slechts 
50 procent greens.

• Gemiddeld scoren professionals 
op zowel de par-3-holes als par-
4-holes boven par (ze scoren dus 
vooral goed op de par-5-holes).

• Een putt van zes meter wordt 
slechts in 20 procent van 
de gevallen gemaakt.

S T A T I S T I E K E N  FOCUS
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VOOR NEDERLANDS’ BESTEN
GOLF IS EEN SPORT VAN ETIQUETTE, TRADITIES ÉN HISTORIE. IN 

DE ‘SCHATKAMER’ VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLF 
FEDERATIE STAAN TIENTALLEN TROFEEËN. DE ENE MOOIER 
DAN DE ANDERE, HOEWEL DAT NATUURLIJK SUBJECTIEF IS. 

OVER SMAAK VALT IMMERS NIET TE TWISTEN. MAAR WAT ZE MET 
ELKAAR GEMEEN HEBBEN, IS DAT ER ZONDER UITZONDERING 

SENTIMENTELE WAARDE AAN WORDT GEHECHT.
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Eagles  

Donatie
Een van de oudste trofeeën is The Gairdner 
Challenge Cup. De eerste vraag die deze 
beker bij ons oproept: wie of wat is Gairdner? 
De site nga-earlygolf.nl is bij deze zoektocht 
zeer behulpzaam. Captain Gairdner was in 
1928 Nederlands amateurkampioen. Toen 
was het gebruikelijk dat golfers een beker 
doneerden aan een kampioenschap en ook 
niet uitzonderlijk was dat hier werkzame 
Engelsen een prominente rol speelden 
in het Nederlandse golf. De beker wordt 
uitgereikt aan de winnaar van het Nationaal 
Kampioenschap Matchplay Jongens.

Willekeur
Opvallend aan de meeste bekers die in 
het bezit zijn van de NGF en al dan niet 
nog worden uitgereikt bij wedstrijden, 
is dat bij het vermelden van de winnaars 
willekeur is toegepast. Soms wordt een 
winnaar vermeld mét voornaam, soms 
met voorletter en een enkele keer alleen 
met achternaam. Op bijna geen enkele 
beker is slechts één lettertype gebruikt. 
Ook de grootte van de namen varieert 
en dat is niet alleen toe te schrijven 
aan het feit dat sommige namen nu 
eenmaal korter zijn dan andere…  

Graveur
Navraag leert dat er geen standaard 
graveerregels zijn. Hoe gaat het in zijn 
werk? De toernooileiding geeft de naam 
– vroeger werd dat op een papiertje 
geschreven – door aan de graveur en die 
gaat aan de slag. De ene keer kreeg hij de 
voornaam erbij, de andere keer niet. Bij 
de dames was het eerder gebruik om de 
voornaam erbij te vermelden. Soms ook 
zocht de graveur gewoon een beschikbaar 
plekje op de trofee en hield hij zich niet 
bepaald aan een chronologische volgorde…

Drie keer is…
Van het Nationaal Open Kampioenschap 
zijn meerdere bekers in de omloop. 
Tijdens de eerste editie van dit toernooi 
in 1929 werd de beker aangeboden 

door Jonkheer Arnout Marinus Snouck 
Hurgronje, oud-voorzitter van het 
Nederlands Golf Comité en zelf drie 
keer Nederlands amateurkampioen 
(1904, 1914, 1918). Hij was in de Tweede 
Wereldoorlog als voorzitter van het 
college van secretarissen-generaal in 
Nederland korte tijd de hoogste bestuurder 
in rang. De laatste naam op de beker is 
van Gerard de Wit, 1954. Vermoedelijk 
ging de beker toen definitief over in 
handen van deze winnaar omdat hij ’m 
drie keer achter elkaar had gewonnen. 

Mysterie
Op de tweede Nationaal Open-beker 
komt de naam van De Wit ook veelvuldig 
voor. Die trofee deed slechts zeven edities 
dienst als bokaal, van 1955 tot 1961. De 
Wit, een van de succesvolste Nederlandse 
golfers ooit, zette weer een reeks van drie 
overwinningen neer, de laatste in 1961. In 
dat jaar begint ook het mysterie, want op 
de derde beker staan pas weer winnaars 
vanaf eind jaren ’70 (met overigens een 
dubbele gravure van J.A. Hage in 1982...). 
Er is dus een gat tussen 1962 en eind 
jaren ‘70 of beter gezegd, niemand weet 
waar de beker is want kampioenschappen 
werden er in die periode wel gespeeld.

Superchamp
De beker voor de beste amateur in het 
Nationaal Open werd ooit aangeboden 
door de heer Alfred Calkoen van Limmen. 
Superchamp staat er prominent op. 
Achter een jaartal staan soms meerdere 
namen omdat meerdere amateurs de 
beste score deelden. Op een bepaald 
moment heeft iemand bedacht er ook 
de clubnaam van de winnaar erbij te 
zetten en toen was de chaos compleet.

Beste amateur
De beste amateur in het Internationaal 
Open Kampioenschap Holland – dat meer 
bekendheid geniet onder de naam KLM 
Open (Dutch Open) – kreeg vanaf 1951 
de Heineken Cup. De Engelsman James 

Heath (2004) is de laatste naam op die 
trofee, want daarna kwam er een nieuwe 
bokaal met een nieuwe naam: de Robbie 
Erven van Dorens Trofee, vernoemd naar 
de man die het Dutch Open groot maakte 
en in 2003 stopte met de organisatie.

Dutch Open
De beker van het Dutch Open die in 
september bij de honderdste editie wordt 
uitgereikt, is ruim negentig jaar oud, dus 
niet de originele. Het toernooi werd immers 
in 1912 voor het eerst gehouden. Dit is 
het derde exemplaar. Henry Burrows, een 
Engelse pro die van 1911 tot 1919 op de 
Doornsche Golfclub – voorloper van De Pan 
– werkte, won het kampioenschap in 1920 
en 1921 en mocht de toenmalige beker 
houden. Het kleinood bleef gelukkig in de 
familie. In 2009 besloten nazaten van Henry 
Burrows de trofee aan de NGF te schenken 
in ruil voor een exacte replica. De tweede 
trofee werd drie keer op rij gewonnen door 
een andere Engelsman, Aubrey Boomer, 
in 1924, 1925 en 1926. De zilveren beker 
verhuisde naar huize Boomer en diens 
familie schonk die uiteindelijk aan het British 
Golf Museum in St Andrews. De huidige 
beker werd in 1927 in gebruik genomen. 
Inmiddels zijn er twee ringen onder de 
voet aangebracht om de winnaars kwijt te 
kunnen. En er kunnen makkelijk nog een 
paar ringen bij zodat de bokaal in omvang 
blijft groeien. De graveur die in 2012 de 
taak kreeg toebedeeld om de winnaar erin 
te krassen, lette blijkbaar niet echt op. Het 
was de eerste keer dat naam van de winnaar 
(Peter Hanson) niet in kapitale letters 
maar in onderkast werd gegraveerd… 

  
De oudste
De herencompetitiebeker is de oudste die 
nog jaarlijks wordt uitgereikt. De naam? 
Netherlands Golf Clubs Championship 
Challenge Cup presented by Sir Charles 
D Darling 1924. De eerste winnaar dat 
jaar was de Haagsche Golfclub. Ook op 
deze bokaal vinden we een vooralsnog 
onopgelost mysterie: de winnaar in (of in 
elk geval het jaartal) 1974 ontbreekt… 
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This is a time to be wide awake to the challenge of change;  
to find opportunity in new technologies, new markets and  
new situations. This is a moment to connect to deep and  
broad capabilities. At times of transformation, Deloitte  
never rest in getting to the heart of what matters to make  
sure that these moments count. 

deloitte.nl  

This moment matters

http://www.deloitte.nl
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I J Z E R S E T  WINACTIE  

BEANTWOORD DEZE VRAAG:
Waar vindt dit jaar de 100ste editie van het KLM Open plaats?
A. The Dutch
B. The International
C. Bernardus Golf

Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door:

GA NAAR GOLF.NL/WINACTIE

WIN EEN COMPLETE 
TITLEIST IJZERSET

WINACTIE

WEET JIJ HET? 
GA NAAR GOLF.NL/WINACTIE 
EN GEEF HET ANTWOORD 
Deelnemen kan tot en met 30 oktober 2019 

MAAK KANS OP EEN COMPLETE IJZERSET (4-PW) 
UIT DE GLOEDNIEUWE T-SERIES VAN TITLEIST!

http://www.golf.nl/winactie
http://www.golf.nl/winactie


Luxury Merino Knits for Men

AMSTERDAM
Kerkstraat 167-171

ANTWERPEN
Kloosterstraat 28

DÜSSELDORF
Kasernenstrasse 14

Joe Merino is er voor de stijlvolle man met oog voor detail die kiest voor gemak. 
Bij Joe vind je zorgvuldig ontworpen truien, vesten en shirts in meer dan 50 kleuren. 

Alles gemaakt van 100% extra fine en super fine merinowol. Materiaal dat al eeuwenlang 
geroemd wordt om zijn perfecte warmte- en vochtregulerende eigenschappen: uitermate 

geschikt om in te golfen en er daarna ook nog goed uit te zien.  

Eenmaal overtuigd van de kwaliteit hoef je nooit meer na te denken over je nieuwe truien en 
polo’s. Die koop je bij Joe! Bezoek één van onze winkels in Amsterdam, Antwerpen of

 Düsseldorf of ga naar onze webshop. De verzending is gratis en als de trui toch niet bevalt, 
kun je ‘m gratis retourneren. Any time, any reason!

http://www.joemerino.com


Shirt-Polo Long Sleeve
Stijlvolle polo met lange
mouw. 100% ultra 
fine merinowol.

12 kleuren. € 89,-

Joe V-Neck
De klassieker, fijn gebreid
van 100% extra fine 
merinowol. 

50 kleuren. € 97,- 

Sweathoodie
Je favoriete hoodie gemaakt 
van revolutionaire “corespun”
merinowol.   

6 kleuren. € 120,- 

Joe Jacket
Gevoerd Jack, waterafstotend
en winddicht. Voor alle 
seizoenen. 

5 kleuren. € 240,- 

Joe Zip
Iets dikkere trui met rits.
Slank en stoer. 100% extra fine
merinowol.

40 kleuren. € 130,-

Joe Classic Crew
De ideale fijn gebreide trui
met klassieke ronde hals.

16 kleuren. € 97,- 

http://www.joemerino.com
http://www.jumbogolfwereld.nl
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T E K S T  G E R A R D  L O U T E R  |  B E E L D  W I L L E M  V E R N E S ,  G E T T Y  I M A G E S

DE STAAT 
VAN ORANJE

Het gaat al jaren niet goed met topgolf in Nederland, alleen 
Joost Luiten en Anne van Dam acteren op het hoogste niveau. 

Hoe kunnen we aansluiting vinden bij de toplanden? “Het 
moet op de clubs gebeuren.” 
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  NGF-coach Taco 
Remkes (midden) 

in een training met 
onder meer talent 

Jerry Ji (rechts).

I N - N E D E R L A N D  TOPGOLF

E
en vijfjarig lustrum is doorgaans reden 

tot een mooi feestje. Het lustrum dat 

we dit jaar beleven in het Nederlandse 

topgolf is heel treurigstemmend: al vijf 

jaar is Joost Luiten de enige Neder-

lander op de European Tour. Daan 

Huizing was in 2014 de laatste landgenoot die Luiten 

gezelschap hield op het hoogste niveau, daarna wist geen 

Nederlander speelrecht af te dwingen. De vrouwen dan? 

Met alleen Anne van Dam op de LPGA Tour houdt dat 

ook niet over. Wie begaan is met het Nederlandse topgolf 

kijkt met een jaloerse blik naar Italië, Denemarken en 

België, landen met minder geregistreerde golfers maar 

beduidend meer spelers op de European Tour. En Finland, 

toch niet bepaald een golfnatie, heeft dit jaar zelfs vijf 

spelers op de Tour. Het gat met bovengenoemde landen 

lijkt eerder groter dan kleiner te worden, laat staan dat 

er sprake is van aansluiting met echte golfgrootmachten 

zoals de VS en Groot-Brittannië. Wat gaat er mis in het 

Nederlandse topgolf ? Maarten Lafeber, sinds vier jaar 

bondscoach bij de NGF, wijst als eerste op het geringe 

aantal jeugdgolfers. “We hadden ooit twintigduizend 

jeugdgolfers, nu nog maar elfduizend. De spoeling is 

gewoon heel dun, zeker bij de meisjes. Op golfclubs in 

Scandinavië zie je veel meer jeugd, de kweekvijver is daar 

groter. Ik vind het onbegrijpelijk dat er nog altijd veel 

Nederlandse clubs zijn die jeugd niet belangrijk vinden, 

er weinig tot niets aan het doen om het voor kinderen 

leuker te maken. Dan heb ik het nog niets eens over een 

goed topgolfprogramma voor ambitieuze kinderen.” 

HARD WERKEN
Lafeber roemt de mentaliteit in landen als Zweden en 

Denemarken. “In Nederland vinden we onszelf al heel snel 

goed. Als een jonge speler een paar keer 68 maakt op zijn 

club, gaat de vlag uit, wordt hij of zij bestempeld als  

supertalent. Een rondje 68 op een gemiddelde Neder-

landse golfbaan stelt in het huidige topgolf weinig 

voor, dat besef is er vaak niet. In Scandinavische landen 

zijn ze doorgaans stabieler, stoïcijnser en er wordt ook 

gewoon harder gewerkt.” Gevraagd naar zijn aanpak 

als bondscoach antwoordt Lafeber: “Eigenlijk komt 

het er simpelweg op neer dat de spelers ongegeneerd 

hard moeten trainen. Wij geven met het coachteam een 

platform, de blauwprint is er. Ik ben als bondscoach 

eindverantwoordelijk, als de prestaties uitblijven  
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DUSTIN
JOHNSON

Big Bang Unico Golf Blue Carbon.
Ultra-light blue texalium case. In-house 

chronograph UNICO movement, equipped 
with a unique mechanism dedicated to golf 
scoring. Interchangeable leather and rubber 

strap using patented One-Click system.

HUBLOT BOUTIQUE
PC HOOFTSTRAAT 142-F, AMSTERDAM
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http://www.schaapcitroen.nl
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mag ik daarop afgerekend worden. Maar het zijn 

uiteindelijk de spelers zelf die het moeten doen. Hoe 

graag wil je het echt? Hoeveel uren ben je bereid erin 

te stoppen? Al die duizenden ballen die je slaat in je 

jeugd, al die uren die je staat te chippen en te putten, 

daar heb je later als professional zoveel profijt van.”

ALLROUND
Nederlandse pro’s die spelen op de Challenge Tour of 

op de circuits daaronder, de Alps en ProGolf Tour, zijn 

er genoeg, maar de stap maken naar de European Tour 

blijkt keer op keer te veel gevraagd.  Lafeber: “Som-

mige jongens op de Challenge Tour hebben dit jaar 

zeker een kans om te promoveren. Daan Huizing is er 

al een paar keer heel dichtbij geweest, Darius van Driel 

en Wil Besseling staan er goed voor op de Order of 

Merit en Lars van Meijel heeft ook mooie dingen laten 

zien. Het zou dit jaar zomaar kunnen gebeuren.” Maar 

misschien ook niet. Lafeber vraagt zich bij veel Neder-

landse pro’s af of ze wel een helder beeld hebben van 

het niveau dat vereist is en of ze allround genoeg zijn. 

“Een verre drive slaan is leuk, maar hoeveel verschil-

I N - N E D E R L A N D  TOPGOLF

lende balvluchten kun je slaan? Hoeveel variatie heb je 

in het korte spel? Kun je je aanpassen aan veranderende 

omstandigheden, verschillende grassoorten? En vooral: 

kun je onder druk ook een score maken? Uiteindelijk 

gaat het maar om één ding en dat is je score.” Lafeber 

kan zich ergeren aan wat hij een gebrek aan realisme 

noemt. “Iedereen mag natuurlijk de droom hebben om 

de Tour op te gaan, als iemand die passie heeft voor 

golf vind ik dat op zich mooi. Maar als je niet eens in 

de top 150 van de wereldranglijst bij de amateurs 

Al die duizenden ballen 
die je slaat in je jeugd, daar 
heb je later als professional 

zoveel profijt van

 

  Sinds 2015 is er geen enkele Nederlandse 
golfer doorgestroomd naar de European Tour.
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hebt gestaan, wat heb je dan bij de pro’s te zoeken? Zorg 

er nou voor dat je top 30 van de wereldranglijst haalt 

en maak dan de stap naar de pro’s, uit de statistieken 

blijkt dat je dan wel kansrijk bent. Om op de Challenge 

Tour in de top 15 te eindigen (= promotie naar de 

European Tour), moet je heel veel kunnen. En op de 

European Tour wordt van spelers nog meer gevraagd. 

Het ontbreekt vaak aan zelfreflectie, maar gelukkig zie 

ik die wel bij jongens als Koen Kouwenaar en Jerry Ji. 

Die spreken ook uit dat ze nog niet goed genoeg zijn.”

ROMANTISCH
Taco Remkes begeleidt als coach van de mannenselectie 

van de NGF-spelers zoals Ji en Kouwenaar. In 2008 won 

Remkes drie toernooien op de Challenge Tour, op de 

European Tour redde  hij het niet. “Ik had geen idee 

in welke wereld ik zou terechtkomen. Topgolf op het 

hoogste niveau is keihard, het is ieder voor zich. Het 

leven op de Tour is veel minder romantisch dan het lijkt 

en ik was er in die tijd niet klaar voor, was gewoon niet 

goed genoeg.” Waarom een land als Italië met pakweg 

honderdduizend golfers zo veel beter presteert dan 

Nederland, vindt Remkes lastig aan te geven. “Ik hoor 

vaak dat de Nederlandse talenten verwend zijn, maar in 

Italië is golf nog een stuk elitairder dan bij ons. Als ik naar 

Italiaanse jongens kijk met wie ik ook nog heb gespeeld, 

dan denk ik wel dat ze het heel zakelijk aanpakken. Golf 

wordt als een beroep gezien waar je je geld mee moet 

verdienen. Ze werken gewoon kneiterhard, zijn heel 

hongerig en hebben een reëel beeld van wat er nodig is 

Als Nederlandse clubs een 
topgolfcultuur creëren, zullen er 

meer talenten doorstromen 

om succes te hebben. Pro worden kan iedereen, maar 

een boterham verdienen als pro is een ander verhaal.” 

EIGENWIJS
Remkes ziet in Nederland wel positieve ontwikkelingen. 

“Het ELTK in Zweden viel tegen (Nederland eindigde als 

13de), maar individueel zijn er dit jaar goede prestaties 

geleverd. Koen Kouwenaar won het Spaans Amateur en 

kwam ver in het Brits, Jerry Ji werd tweede in het Frans 

Amateur en zesde bij het EK individueel. En er zijn meer 

spelers die zich goed ontwikkelen.” Remkes probeert 

de talenten die hij onder zijn hoede heeft vooral een 

spiegel voor te houden. “Als je 18, 19 jaar en topamateur 

bent, is het lastig in te schatten hoe groot het verschil 

is met de European Tour. Statistieken en scores maken 

wel iets duidelijk, maar je begrijpt pas echt hoe hoog 

het topniveau is als je het zelf ervaart.” De cultuur op de 

meeste Nederlandse golfclubs helpt niet, vindt Remkes. 

“Er is weinig goede jeugd. Jonge talenten die een paar 

aardige scores maken krijgen daardoor al snel het idee 

dat ze heel goed zijn en dat kun je ze eigenlijk niet eens 

kwalijk nemen. Het is aan mij om ze met beide benen 

op de grond te houden maar dat is niet altijd eenvou-

dig.” Remkes ervaart een groot gebrek aan kennis. “In 

commissies topgolf zitten mensen die het ongetwijfeld 

goed bedoelen, maar vaak nauwelijks iets weten van 

topgolf. Die mensen bepalen wel het beleid op een club 

en hebben veel invloed op de ontwikkeling van talenten. 

We zijn een redelijk eigenwijs volkje, in het golfwereldje 

merk je dat ook. Nog nooit iets met topgolf gedaan en 

toch pretenderen er veel verstand van te hebben.”

FOCUS
Sander van Duijn is headpro op Golfclub Houtrak en heeft 

daar twee jaar terug samen met collega-pro Floris Vos 

een topgolfopleiding opgezet. Het eerste mannenteam 

van Houtrak werd in 2017 en 2018 landskampioen in de 

NGF-hoofdklasse en verloor dit jaar de finale van De 

Rosendaelsche. Van Duijn probeerde eerst als tourpro zijn 

brood te verdienen. “Ik heb 2,5 jaar op de EPD Tour (heet 

nu de ProGolf Tour) gespeeld maar verder dan een keer 

een derde plaats ben ik niet gekomen. Mijn werkethiek 

was heel goed, maar ik miste onbevangenheid, speelde 

te berekenend, vol gas geven lukte mij zelden. Ik koos 

uiteindelijk voor zekerheid, wilde iets opbouwen en ben 

gaan lesgeven.” De nu 35-jarige succescoach kent Joost 
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Luiten goed uit zijn amateurtijd. “Ik deelde een keer een 

kamer met Joost toen we het Brits Amateur speelden. Op 

oefendagen was Joost heel sociaal, zodra de wedstrijd 

begon ging de knop om. Ik ben hier de belangrijkste persoon, 
dat straalde hij uit, een positief soort arrogantie. Joost is 

ontzettend competitief, wilde altijd wedstrijdjes doen en 

haatte verliezen.” Van Duijn mist dat soms bij de jonge 

talenten van nu. “Ik trainde vroeger op Spaarnwoude veel 

met Taco Remkes, wij gingen ook tot het uiterste om niet 

van elkaar te verliezen, zo maakten we elkaar beter. Bij 

jonge spelers mis ik die gedrevenheid soms. Misschien 

komt het door die mobiele telefoons. Ik deed een tijdje 

terug een klein onderzoekje, vier tot zes uur schermtijd 

op een dag bleek heel normaal. Probeer dan nog maar eens 

met focus te trainen.” Van Duijn is ook coach van Philip 

Bootsma die in 2017 en 2018 in het kampioensteam van 

Houtrak speelde en nu als professional op de ProGolf Tour 

speelt. Van Duijn gelooft in de kansen van Boomsma. “Ik 

vind het heel Nederlands om af te geven op spelers die pro 

worden, zo van dat wordt niks, is niet goed genoeg. Ian Poulter 

had handicap 4 toen hij pro werd en iedereen weet wat hij 

heeft bereikt. Er heerst negativisme in het Nederlandse 

golf, daar moeten we vanaf. Als we succesvol willen worden 

moeten alle partijen elkaar steunen en samenwerken.”

KRITIEK
Darius van Driel is na Joost Luiten de hoogst geklasseerde 

Nederlander op de wereldranglijst. Van Driel wordt be-

geleid door professional Roel Verdonschot die vorig jaar 

overstapte van de Noordwijkse Golfclub naar Bernardus, 

de nieuwe topbaan in Cromvoirt. Verdonschot rekent 

erop dat Van Driel na dit jaar op de European Tour speelt. 

“Darius heeft afgelopen winter grote stappen gemaakt. 

Ik denk dat hij zijn Tourkaart dit jaar haalt en dan jaren 

op de European Tour kan blijven.” Voor Verdonschot 

is er maar één manier om in de toekomst meer Neder-

landse spelers (m/v) op de Tour te krijgen: de topgolf-

programma’s op de clubs moeten veel beter. “Golfclubs 

moeten programma’s aanbieden voor ieder niveau, maar 

zeker ook een topsportopleiding. Investeren in topsport, 

zoals hockey en voetbal dat al heel lang doen. Als dat niet 

gebeurt, gaan heel weinig kinderen voor golf kiezen.” 

Verdonschot is een kleine drie jaar terug met collega-pro’s 

Eric der Kinderen en John Boerdonk gestart met GolfTON, 

dat staat voor Golf Talent Ontwikkeling Nederland. 

“Er is veel kritiek op de NGF als het gaat over topgolf, 

maar dat vind ik veel te makkelijk. Er zullen dingen onge-

twijfeld beter kunnen, maar lever als golfclub nou eerst 

eens een paar toptalenten af, ga dan klagen over de NGF. 

Als Nederlandse clubs zelf meer verantwoordelijkheid 

nemen, een topgolfcultuur creëren, kennis in huis halen 

en inzetten op jeugd, zullen er meer en beter getrainde 

talenten doorstromen naar NGF-selecties en van daaruit 

hopelijk naar de Tour. Met GolfTON bieden we talentvolle 

spelers op clubs een topgolfprogramma, wij willen helpen 

het niveau in Nederland op een hoger peil te krijgen.” 

Verdonschot hoopt net als Van Duijn dat er een einde 

komt aan wat hij een pessimistische periode noemt. “De 

resultaten zijn de laatste jaren heel mager dus ik snap dat 

er negatief over topgolf in Nederland wordt gesproken. 

Hopelijk komt er een ommekeer, gaan we er met elkaar 

positieve energie in stoppen. Maar de weg naar succes 

begint op de clubs, daar is een cultuuromslag nodig.”

  Darius van Driel 
heeft volgens 
zijn coach Roel 
Verdonschot goede 
kans na dit jaar op 
de European Tour 
te spelen.
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WAT VINDT JOOST ERVAN?
Natuurlijk mag de mening van Joost 
Luiten, winnaar van zes toernooien op 
de European Tour, niet ontbreken als 
het over topgolf in Nederland gaat. 

JEUGD OP GOLFCLUBS
“Er is structureel nog steeds veel 
te weinig aandacht voor de jeugd, 
kinderen worden op clubs als lastig 
ervaren als ze rennen en een beetje 
lawaai maken. Zo jaag je kinderen weg 
en houden we die kleine kweekvijver 
van talenten. In de clubbesturen 
moet meer gekeken worden naar 
de belangen van jeugdspelers 
en de begeleiding van talenten 
op de clubs moet veel beter.”

LUITEN VS DE ANDERE 
NEDERLANDSE PRO’S
“Sla ik de bal zo veel beter dan 
die jongens op de Challenge of 

ProGolf Tour? Dat denk ik niet. Als 
ik in Nederland op de range aan het 
trainen ben, zie ik genoeg  spelers 
de prachtigste ballen slaan. Maar als 
de druk erop staat in een wedstrijd, 
vallen ze door de mand. Het verschil 
wordt vooral mentaal gemaakt. Dat 
merk ik al als ik talenten uitdaag voor 
een wedstrijdje shortgame en een 
beetje ga zuigen, dan krijgen ze het 
al moeilijk. In topgolf draait het om 
één ding: kun je in een wedstrijd een 
score maken, hoe die bal van A naar B 
gaat doet er niet toe. Je moet vooral 
mentaal sterk zijn om succesvol te 
zijn op de European Tour en heel veel 
geloof in eigen kunnen hebben.”

NEDERLANDSE TALENTEN
“We hebben weinig jeugdgolfers, 
maar er zijn zeker wel talenten. 
Ouders vragen mij wel eens of ik 
denk dat hun kind het kan halen. Dat 
valt niet te voorspellen maar ik zeg 

altijd dat de periode van pakweg 
16 tot 18 jaar heel belangrijk is. 
Ga je dan tot laat uit, met drank, 
of kies je voor golf. Ik ging ook wel 
eens stappen natuurlijk, maar veel 
minder dan anderen en als ik een 
wedstrijd had op zondag, bleef 
ik zaterdagavond sowieso thuis. 
Daar had ik geen moeite mee want 
ik wilde die wedstrijd winnen.”

EENZAAM MAAR NIET ALLEEN
“Natuurlijk hoop ik dat er meer 
landgenoten op de European Tour 
komen, dat is goed voor golf in 
Nederland. Ik zou het ook gezellig 
vinden, af en toe Nederlands 
kunnen praten is wel fijn. Aan de 
andere kant maakt het me weinig 
uit. Ik ben allesbehalve eenzaam 
op de Tour, heb genoeg vrienden en 
uiteindelijk speel ik voor mezelf.”
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ZE ZIJN ER NIET IN OVERVLOED MAAR ER 
LOOPT WEL DEGELIJK NEDERLANDS 

GOLFTALENT ROND. MET AMBITIE. 
EN GESTEUND DOOR HUN 

OUDERS. 
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NOA VAN BEEK, 15 JAAR
➜ Handicap 1,0
“Het leuke aan golf vind ik de afwisseling, er zijn zo veel 
verschillende slagen die je moet beheersen. Ik wil altijd 
beter, de bal verder slaan, alle onderdelen verbeteren. 
Golf is echt een mentale sport, het kan heel frustrerend 
zijn, maar ook dan moet je proberen de lol erin te houden. 
Dat is niet makkelijk want golf is vooral leuk als het heel 
goed gaat. Mijn zusje Fleur is veertien, zij zit in de NGF 
B-selectie, ik in Jong Oranje. Het is gezellig om samen 
met haar te trainen. Ik ben met golf begonnen op mijn 
zevende, toen namen mijn ouders mij en Fleur mee naar 
de Lochemse. We hadden groepslessen en daarnaast 
gingen Fleur en ik ook vaak uit onszelf trainen. Ik denk dat 
ik net iets fanatieker ben dan Fleur. Dat fanatieke heb ik 
vooral van mijn vader, die kan dat op een goede manier 
ook heel erg zijn. Onze ouders doen veel voor ons, er zijn 
altijd trainingen of wedstrijden waar ze naartoe moeten 
rijden. Tijdens het golfseizoen is er geen tijd voor vakan-
tie, maar in oktober gaan we naar Curaçao, dan ligt het 
golf even stil. Mijn doel dit jaar is mijn gemiddelde score 
omlaag brengen naar 77 slagen, daar zit ik nog net boven 
maar er komen nog genoeg toernooien. Sinds drie jaar zit 
ik op het CSE (Centre for Sports and Education) in Zwolle, 
een topsportschool. Daar zitten alleen maar kinderen die 
topsporter willen worden. Fleur zit ook op het CSE. Het is 
voor ons ver; eerst 4,5 kilometer fietsen, dan 45 minuten 
met de bus en dan weer 2 kilometer fietsen. Maar het is 
de ideale school als je veel tijd aan je sport wil besteden. 
Ik ben per week 20 tot 25 uur met golf bezig. Na de zomer 
ga ik naar 5 havo, daarna wil ik naar Amerika, ervaren 
hoe het daar is. Mijn droom is een toernooi winnen op de 
LPGA en voor Nederland uitkomen op de Olympische 
Spelen. Als je er altijd in blijft geloven, is het mogelijk.”

Moeder Esther van Beek over Noa
“Twee kinderen die golfen op dit niveau vraagt veel van 
ouders. Soms speelt Fleur aan de ene kant van het land en 
Noa aan de andere kant. Af en toe denken mijn man en ik 
wel eens, pfff, daar gaan we weer, maar zolang de meiden 
er zo veel plezier in hebben, doen we het graag. Het is ook 
heel leuk om hun ontwikkeling van dichtbij mee te maken. 
Als ouders zijn we chauffeurs, begeleiders en financiers. 
We hoeven Fleur en Noa eigenlijk nooit te motiveren om 
te gaan trainen, veel vaker is het we willen nog even gaan 
trainen, kunnen jullie ons brengen, en dan zeggen wij niet 
nee. Soms proberen we hen wat meer rust te laten nemen 
maar dat gaat niet makkelijk. Het mooiste scenario zou 
zijn als Noa en Fleur uiteindelijk allebei op de LPGA spelen, 
maar dat is nog erg ver weg. Voorlopig zijn het vrolijke, 
gedreven en spontane pubers waar we heel trots op zijn.”
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BENJAMIN REUTER, 16 JAAR
➜ Handicap +1,8
“Ik was zes jaar toen ik met golf begon, mijn ouders hebben 
een huis aan een golfbaan in Portugal. Ik heb ook veel 
andere sporten gedaan, vooral tennis, voetbal en hockey, 
vanaf mijn twaalfde ben ik me echt op golf gaan richten. Ik 
ben voor mijn leeftijd altijd lang en groot geweest en sloeg 
de bal soms wel veertig meter verder dan mijn leeftijd-
genoten, dat vond ik het leukste aan golf. Om kinderen 
aan het golfen te krijgen moet je het meer als teamsport 
organiseren, denk ik. Maar dan nog, tegenwoordig heb je 
zo veel huiswerk, je moet ook tijd hebben om te golfen. Ik 
heb het NK t/m 12 jaar gewonnen en drie keer het NK t/m 
15 jaar. Mijn droomdoel is spelen in de Ryder Cup, die sfeer 
vind ik zo geweldig. Vanwege de Ryder Cup is Ian Poulter 
een van mijn favoriete golfers, hoe hij uit zijn dak gaat, 
prachtig om te zien. In de Ryder Cup zou ik mijn emoties 
waarschijnlijk ook niet kunnen beheersen, maar ik probeer 
op de golfbaan juist heel rustig te blijven. Dat vind ik mooi 
aan Brooks Koepka, hij wint al die majors maar toont 
nauwelijks emotie, heel cool. Ik ga dit jaar van 4 vwo naar 
5 havo. Als ik mijn diploma heb gehaald, ga ik in Amerika 
golf en studie combineren. Daar kennen ze het verschil 
tussen havo en vwo niet. Kan ik net zo goed havo doen, 
is makkelijker en heb ik meer tijd over voor golf. Er zijn al 
diverse universiteiten in de VS die interesse in mij hebben 
getoond. Na Amerika wil ik pro worden. Een plan-B als 
het mislukt heb ik niet, ik ga ervan uit dat ik het als golfer 
ga redden, dat geloof moet je gewoon hebben. Ik heb me 
de laatste jaren heel goed ontwikkeld, zeker ook door de 
steun van de NGF. Vorig jaar haalde ik scratch, inmiddels 
is mijn handicap gezakt naar +1,8. Mijn broertje speelt 
voetbal bij FC Utrecht in de onder 13, hij wil profvoetballer 
worden. Mijn moeder rijdt hem vijf keer per week naar de 
trainingen, mijn vader is veel bij mij. Tijdens wedstrijden 
is hij vaak zenuwachtig, als ik een slechte bal sla moet 
hij bijna aan het infuus. Ik vind dat wel grappig, zeg altijd 
dat hij zich niet zo druk moet maken. Mijn vader leeft 
gewoon heel erg mee en dat vind ik alleen maar mooi.”

Vader Fred Reuter over Benjamin
“Benjamin is heel gedreven en een koele kikker. Hij wordt 
vaak als de favoriet gezien in jeugdtoernooien maar dat 
raakt hem niet. Hij trekt zich sowieso weinig aan van wat 
anderen over hem zeggen, dat lijkt me voor een topsporter 
een goede eigenschap. Benjamin krijgt veel complimenten  
maar hij gaat zeker niet naast zijn schoenen lopen, blijft 
bescheiden. Benjamin doet het heel goed maar wij zijn 
nuchtere mensen, de kans dat je de top haalt in golf 
is klein. Maar mijn vrouw en ik willen het wel alle kans 
geven omdat we zien dat Benjamin dit ontzettend graag 
wil. Met mijn zenuwen tijdens een toernooi valt het wel 
mee, hoor. Alleen op hole 1 klopt mijn hart meestal in 
mijn keel, als die eerste afslag goed is, kom ik tot rust.”

3 7



DE

POWERED BY 
NGF, PGA HOLLAND 

& NVG

Gratis
voor NGF
leden!

Leer beter golfen met 
De Golf Academie 

Krijg inzicht in je spel 
dankzij al je automatisch 
ingeladen scorekaarten

Verbeter je vaardigheden 
met ruim 180 video-
oefeningen en tests

Til je spel naar een hoger 
niveau met tips van je 

golfprofessional

www.degolfacademie.nl

Een initiatief van

http://www.degolfacademie.nl


3 9

T A L E N T E N  INTERVIEW

KOEN KOUWENAAR, 21 JAAR
➜ Handicap +3,3
“Ik ben nu drie jaar verkering met mijn vriendin maar golf 
staat bij mij op de eerste plaats. Dat heb ik ook meteen 
gezegd toen we elkaar leerden kennen. Mijn vriendin kan 
daar prima mee leven, zij heeft haar eigen ding, studeert, 
heeft veel in haar mars. Een succesvolle profgolfer 
worden is mijn droom en om die waar te maken moet alles 
wijken. Ik ben de laatste tijd wel iets relaxter. Voorheen 
ging ik nooit met vakantie omdat ik dat ten koste van het 
golf vond gaan. Een keer een korte vakantie kan nu wel en 
zondag is tegenwoordig mijn rustdag, dus zaterdagavond 
kunnen we leuke dingen doen samen. Maar ik maak het 
zelden laat. Waarom het niet goed gaat met topgolf in 
Nederland? Ik denk dat het vooral met mentaliteit te 
maken heeft. Je moet gewoon keihard werken en een 
killersmentaliteit hebben. Joost Luiten heeft dat volgens 
mij en Tiger Woods zeker. Ik was voorheen iets te sociaal, 
luisterde te veel naar anderen. Nu doe ik wat ík denk 
dat goed voor me is, trek me niets aan van anderen. 
Ik praat veel met mijn vader, over de keuzes die ik maak 
in golf, over mijn mentale benadering. Hij is op een 
realistische manier kritisch. Veel ouders zien alleen maar 
de goede dingen van hun kinderen, zetten ze op een roze 
wolk. Mijn vader is trots op wat ik doe, maar hij wijst me 
er ook op hoe hoog het niveau aan de top is. Hij houdt me 
een spiegel voor en dat vind ik alleen maar prettig. Met 
mijn moeder heb ik dat soort gesprekken over golf niet, 
die zegt vooral het gaat hartstikke goed, lieverd, en dat is 
ook fijn. Mijn ouders steunen me heel erg, als ik in Neder-
land een toernooi speel, komen ze meestal wel een rondje 
kijken. Maar ik regel bijna alles zelf, deed ik ook al toen ik 
jonger was. Hoe eerder je zelfstandig en volwassen  
bent als topsporter, hoe beter. Je hebt vaders die er 
altijd bij zijn, bij de training, bij de warming-up, dat zou 
ik niet willen. Bij mijn ouders stond school op de eerste 
plaats, ik dacht daar anders over, maar de havo heb ik 
afgemaakt. Dat was drie jaar terug, sindsdien golf ik 
fulltime en heb ik echt sprongen gemaakt. Dit jaar heb ik 
het Spaans Amateur gewonnen en in het Brits Amateur 
verloor ik net in de kwartfinale. Het gaat duidelijk de 
goede kant op maar het moet natuurlijk nog veel beter.”

Moeder Marie Mulder over Koen
“Koen is vastberaden, heeft plichtbesef, gaat op tijd 
naar bed, zet alles opzij voor golf. Hij  heeft wel moeten 
leren zich wat harder op te stellen, dat moet nu eenmaal 
in topsport. Dat lukt hem ook, maar hij blijft mijn Koen, 
een leuke, relaxte en sociaal betrokken gast. Joris, het 
jongere broertje van Koen is een bolleboos, kan heel 
goed leren. Koen heeft die brains ook, maar zijn interesse 
lag altijd al bij sport. Koen heeft natuurlijk ook veel van 
zijn vader, maar qua karakter lijkt hij wat meer op mij, 
denk ik, spontaan, extravert. Ik herken veel van Koen in 
mezelf. Als je iets echt wilt gewoon door blijven gaan, 
niet opgeven, dan valt de puzzel vanzelf wel in elkaar.”
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LAUREN HOLMEY, 16 JAAR
➜ Handicap +1,7
“Mijn droomdoel is met de beste golfsters van de wereld 
toernooien spelen en dan natuurlijk proberen te winnen. 
Ik vind golf het leukst als het om winnen gaat, als het heel 
erg spannend wordt. Ik woon ten zuiden van Parijs, heb 
een Franse vader en Nederlandse moeder. In 2016 won 
ik in Nederland het NK t/m 18 jaar, toen speelde ik nog 
voor Frankrijk. Daarna heb ik voor Nederland en de NGF 
gekozen en daar heb ik geen seconde spijt van gehad. 
Ik sprak de taal nauwelijks maar ik voelde me meteen 
heel goed bij de andere Nederlandse meisjes en de 
organisatie vanuit de NGF was ook perfect. Ik reis veel 
op en neer van Parijs naar Nederland voor trainingen en 
wedstrijden, soms is dat zwaar maar ik heb het er graag 
voor over. Thuis in Parijs besteed ik ongeveer twintig uur 
per week aan golftrainingen en ik ga naar de sportschool. 
Ik volg thuisonderwijs, een Frans programma dat je kunt 
vergelijken met het vwo in Nederland. Ik ga die opleiding 
zeker afmaken, dat moet van mijn ouders. Toen ik vijf 
jaar was, ging ik voor het eerst met mijn vader mee naar 
de golfbaan, hij speelde op Le Golf National waar vorig 
jaar de Ryder Cup is gehouden. Ik vond golf al snel leuk, 
een bal perfect slaan met een mooie vlucht is heel cool. 
Ik speelde veel met jongens, die zijn meestal competi-
tiever. Ik vond het leuk om te laten zien dat meisjes ook 
goed zijn. Mijn sterke punten nu zijn het putten en het 
korte spel rond de greens, daar heb ik veel op getraind. 
De beste golfsters komen meestal uit Azië, ik denk dat 
ze harder werken en beter luisteren naar coaches, dat 
zit in de cultuur waarschijnlijk. Het lijkt soms een beetje 
robotachtig hoe de Aziatische speelsters golfen maar ze 
zijn wel ontzettend goed. Ik lijk op mijn vader en op mijn 
moeder, denk ik. Als ze iets echt willen, dan stoppen ze 
pas als het gelukt is. Ik hoop en denk dat ik dat ook heb.”

Vader Phillipe Holmey over Lauren
“Lauren is enig kind maar ze is lief en sociaal en eigenlijk 
altijd vrolijk. Lauren kan ook heel koppig zijn, ze kan 
er slecht tegen als dingen niet gaan zoals zij het wil, 
vooral op de golfbaan. Haar golf kost mijn vrouw en 
mij steeds meer tijd, dat is soms best pittig want we 
werken allebei. Maar Lauren wil dit heel erg graag dus 
steunen we haar. Vakanties zijn er eigenlijk zelden, het 
is golf of school. Als Lauren rust nodig heeft, geeft ze 
dat zelf aan, ze weet dat evenwicht goed te bewaren. 
Nu Lauren op steeds hoger niveau golft, wordt het 
serieuzer, maar de liefde voor golf lijkt bij haar alleen 
maar groter te worden. Het zou prachtig zijn als ze haar 
droom om topgolfster te worden kan verwezenlijken, 
maar het belangrijkste is dat Lauren blijft wie ze is, een 
heel mooi persoon die geniet van golf en het leven.”
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JERRY JI, 19 JAAR
➜ Handicap +4,2
“Mijn doel is meedraaien in de top, majors winnen en uit-
eindelijk nummer één van de wereld worden. Tiger Woods 
is een groot voorbeeld, zijn dominantie was ongelooflijk. 
Ik heb hem niet zien spelen in zijn beste jaren, toen was 
ik nog maar net geboren, maar ik kijk wel regelmatig 
naar filmpjes van Tiger in zijn toptijd. Ik heb nu handicap 
+4,2, niet slecht nee, maar er is nog veel ruimte voor 
verbetering. Ik geloof in heel hard en structureel werken 
en zo steeds kleine stapjes maken. Mijn ouders zijn een 
jaar of twintig geleden uit China naar Nederland gekomen. 
Mijn oudere zus is in China geboren, ik in Nederland. 
Thuis spreken we Chinees. Mijn ouders werken allebei 
bij een accountantskantoor, ze zijn heel down to earth. 
Ik vind niet dat ik streng ben opgevoed, maar ik heb wel 
de discipline die je moet hebben voor topsport. Mijn 
moeder golft niet, mijn vader een klein beetje. Ze vinden 
het heel leuk om bij mij te komen kijken, zijn ook trots als 
ik goed presteer. Ik ben met golf begonnen toen ik negen 
jaar was, een vriendje vroeg of ik een keer meewilde 
naar Olympus. Ik vond het eigenlijk meteen leuk. Toen 
ik veertien was, speelde ik van scratch. Het mooie van 
golf is dat het iedere keer anders is en hoe goed je ook 
speelt, het kan altijd beter. Ik lees niet zo veel van wat 
er over mij wordt geschreven, maar Jerry Ji, Nederlands 
hoop in bange golfdagen, dat soort teksten heb ik wel 
voorbij zien komen, ja. Ik weet dat er veel van mij wordt 
verwacht, maar er zijn ook andere Nederlandse jongens 
die het goed doen. Eind augustus vertrek ik naar Amerika, 
naar de University of Illinois. Er waren veel universiteiten 
in mij geïnteresseerd, maar Illinois is voor golf een van 
de topuniversiteiten. Thomas Pieters en Thomas Detry 
zijn er ook geweest voor ze pro werden. In principe wil 
ik vier jaar in Illinois blijven maar als ik supergoed speel, 
word ik misschien eerder pro. Hoogtepunten tot nu 
toe zijn het winnen van de Orange Bowl (prestigieus 
internationaal toernooi in de VS) en mijn tweede plaats 
in het Europees Kampioenschap vorig jaar op de 
Haagsche. Het winnen van een bronzen medaille tijdens 
de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires was ook 
bijzonder. Het lijkt me geweldig om ooit goud te winnen 
voor Nederland tijdens de echte Olympische Spelen.”

Moeder Cathy Ji over Jerry
“Als Jerry na de zomer naar Amerika vertrekt, gaan we 
hem heel erg missen, maar het is een prachtige kans 
om zich te ontwikkelen als mens en golfer in een heel 
competitieve omgeving. Jerry is a real Dutch boy, hij 
maakt makkelijk vrienden, is easy going. Tegen ons 
is hij heel open, we praten thuis over van alles maar 
weinig over golf. Jerry vindt het wel heel leuk als we bij 
toernooien komen kijken en daar genieten mijn man en 
ik erg van. Een paar jaar terug had Jerry al bedacht om 
naar een Amerikaanse universiteit te gaan. Hij is heel 
gedisciplineerd en werkt hard om zijn doelen te halen.”

T A L E N T E N  INTERVIEW
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T E K S T  E D W I N  A L B L A S

VERLIEFD OP 
MAURITIUS

Beroemde schrijvers leegden hier hartstochtelijk hun 
pennen. Stelletjes verdrinken op het eiland tegen een 

romantisch decor in elkaars ogen. Maar Mauritius 
is vandaag de dag zeker ook een verleidelijk paradijs 

voor golfers.
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  Golfen tegen het decor van de 
Rempart-berg op de Tamarina GC.
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O
p de kop af 25 jaar geleden 

maakte ik kennis met het 

tropische eiland ten westen van 

Afrika, gelegen in de Indische 

Oceaan. Verliefd, net getrouwd 

en in een onophoudelijke 

romantische bui begonnen aan de wittebroodsweken. 

Over de reis ernaartoe hebben we het nog vaak gehad: 

Amsterdam-Parijs-Seychellen-Réunion-Mauritius. 

Instappen op Schiphol, overstappen in Parijs en op de 

Seychellen en Réunion toucheerden we ook nog het 

asfalt van landings- en vertrekbaan voordat we nau-

welijks uitgevouwen door de poorten van het paradijs 

stapten. Foto’s moeten nog ergens in een schoenendoos 

liggen. Een houten Dodo en inheems masker in huis 

zijn blijvende herinneringen aan die huwelijksreis.

GLIMLACH
Een kwart eeuw later is veel anders. Schiphol is opnieuw 

de vertrekhaven maar dit keer verloopt de vlucht zonder 

tussenstops. KLM brengt ons in een rechte lijn naar 

Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport op 

Mauritius. Gewoon omdat het kan. Na elf uur vliegen is er 

vanuit de lucht al een blijk van herkenning. Die bonkige 
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puist aan de zuidkant van het eiland is er nog steeds.  

Op het vliegveld staat de vriendelijke chauffeur van 

Mautourco klaar voor het eerste ritje naar de noordoost-

hoek van het eiland, Constance Belle Mare Plage. Nee, 25 

jaar geleden reed hij toeristen nog niet het eiland rond. 

Er zijn in die jaren wel wat hotels bijgekomen, zegt hij 

met een glimlach. Veel. En golfbanen. Niet veranderd 

is dat elke Nederlander genietend van Mauritius op 

enig moment wordt geconfronteerd met het koloniale 

verleden van onze voorvaderen. Yep, wij Hollanders 

hebben de Dodo uitgemoord. Dat is de korte weergave 

van het verhaal. Er doen natuurlijk meerdere versies de 

ronde over hoe de fors gewassen vogel van twintig kilo 

 Yep, wij Hollanders hebben 
de Dodo uitgemoord

U LT I E M  C O M F O R T  E N  
O P T I M A L E  S T A B I L I T E I T

Voorzien van de beste eigenschappen  
in zijn soort, inclusief het geheel 
nieuwe TruFit Systeem en de geweldig 
presterende D3 buitenzool. 

©
20

19
 A

cu
sh

ne
t C

om
pa

ny
. A

ll 
ri

gh
ts

 r
es

er
ve

d.
 

RA
FA

 C
AB

RE
RA

 B
EL

LO

www.foot joy.uk

FJ007_NL_Fury_Golf.nlMAG_205x275_1502.indd   1 13.02.19   10:04

http://www.footjoy.com


G O L F . N L

  Constance Belle Mare Plage, met terras aan het strand.
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aan het einde van zijn bestaan is gekomen, maar in alle 

krijgen wij toch wel de schuld in de schoenen geschoven. 

DODO
Toen de Hollandse koopvaarders eind zestiende eeuw 

voet aan wal zetten op het nog redelijk ongerepte en 

weer onbewoonde eiland (de Portugezen hadden het 

afgedankte eiland verlaten), was de bepaalde niet rappe 

en niet vliegende Dodo een makkelijk te vangen maal. 

Het consumptiegedrag van de mens dunde de Dodo-

bevolking in honderd jaar behoorlijk uit en uitroeiing 

werd onvermijdelijk. De eieren werden ook nog eens 

geconsumeerd door varkens en ratten die door de 

Hollanders aan wal waren gebracht. Op het moment 

dat wij Mauritius overlieten aan de Fransen en Britten 

was er op het eiland, vernoemd naar Maurits, de zoon 

van Willem van Oranje, geen dodo meer te bekennen. 

Tijdens het Britse regime vormde de lokale bevolking zich 

door diverse culturen. Van meer dan twee derde van de 

eilandbewoners ligt zijn of haar roots in India, een kwart 

is Creools en de overige vijf procent komt uit China of 

Europa. Het Hindoeïsme, de Islam, het Christendom en 

Boeddhisme, verdeeld over 1,3 miljoen inwoners, leveren 

geen spanningen op in deze smeltkroes, iets waar de 

eilandbewoners best trots op zijn. Mauritius is al ruim 

vijftig jaar onafhankelijk en sinds 1992 een republiek.

HEMELS
De chauffeur parkeert na een uur zijn wagen bij de 

hoofdingang van Constance Belle Mare Plage, een prach-

tig vakantieverblijf aan het strand. Auteur Mark Twain 

schreef ooit dat de hemel een kopie van Mauritius was. De 

eerste die dat daadwerkelijk kan bevestigen, moeten we 

nog tegenkomen natuurlijk, maar Mauritius heeft geen 

vergelijking nodig. De ontvangst met warme doekjes, het 

doorkijkje naar de Indische Oceaan en de eerste proeverijen 

aan de bar terwijl de kamer in orde wordt gemaakt, is wel 

als hemels te kwalificeren. Constance Belle Mare Plage is 

gezegend met twee golfbanen, op plekken waar iets meer 

dan 25 jaar geleden nog een suikerrietplantage in bedrijf 

was. Maar de suikerproductie is al lang geen lonende 

business meer op het eiland. Gefortuneerde families die 

met landbouw hun kapitaal verdienden, kozen voor het 

toerisme. Bouwden luxe hotels en vakantiehuizen, waar-

naast in een aantal gevallen golfbanen werden aangelegd.

 

 De oudste baan wordt gekenmerkt 
door smalle fairways, waar de 

betere golfers zich niet door laten 
afschrikken

  The Legend is de oudste en moeilijkste baan van Belle Mare Plage.

PRIVÉBANEN
Bij Belle Mare Plage kregen ze de namen The Legend 

(1994) en The Links (2004). De oudste baan wordt geken-

merkt door smalle fairways, waar de betere golfers zich 

niet door laten afschrikken. Op deze baan werden grote 

internationale kampioenschappen gespeeld. The Links 

heeft meer brede fairways en dat zou je meer uitnodigend 

voor beginnende spelers kunnen noemen. De fairways 

met bermudagras ervaren de niet zo geoefende golfer 

in de regel als prettig. The Links suggereert het type 

golfbaan, maar behalve dat die aan zee ligt (dat geldt voor 

de meeste banen op Mauritius) heeft de tweede baan van 

het hotel weinig andere kenmerken van een links course. 

Beide banen zijn in principe alleen toegankelijk voor 



Contact our Akasha Spa team on +31 20 570 0067 or email: host@akasha.nl

Conservatorium Hotel, Van Baerlestraat 27, 1071 AN Amsterdam 
+31 (0)20 570 0000   |   contact@conservatoriumhotel.com   |   conservatoriumhotel.com

Wellbeing in the heart  
of Amsterdam

http://www.conservatoriumhotel.com
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hotelgasten, dat is een luxe als je in het vijfsterren- 

hotel verblijft. The Links is een baan die je ook met 

een tasje op de rug kunt spelen, voegt baanmanager 

Sebastian Pilot als nuttige informatie toe. Zelfs als het 

behoorlijk zonnig, warm (en vochtig) is op Mauritius, en 

dat weerbeeld is het eiland niet vreemd. Pilot verwelkomt 

dagelijks spelers uit voornamelijk Frankrijk en Duits-

land en Nederland vecht met een aantal Scandinavische 

landen om plek drie. “De meeste golfers die ik hier 

tegenkom, zijn veelspelers”, zegt Pilot. “En vijftig procent 

van de gasten komt terug om hier te spelen.” Dat is een 

score die meer indruk maakt dan de score die wij op de 

scorekaarten noteren, maar dat wijten we aan de jetlag.

BELONING
Van Belle Mare Plage gaat het naar Cannonier Beach-

comber, dwars oversteken naar de noordelijke westkust 

van het eiland. De naam verraadt al enigszins de historie 

die hieraan kleeft. Op dit punt wachtten eeuwen geleden 

kanonnen vijandelijke schepen op. Restanten uit die 

tijd zijn op de viersterrenaccommodatie nog nadruk-

kelijk aanwezig en deels geïntegreerd in faciliteiten voor 

jeugd (speelhonk) en volwassenen (spa). Dit is dus ook 

een plek voor een vakantie met kinderen. Een van de 

pronkstukken is toch wel The Mont Choisy Le Golf Putt 

Putt, een mini-golfbaan waar vooral kids zich zullen 

vermaken. Hoewel het uitzicht van hier op de oceaan 

voor zowel jong als oud adembenemend is. De baan 

is een kopie van de grote Mont Choisy, iets verderop 

geleden en beide zijn ontworpen door Peter Matkovich. 

Mont Choisy Le Golf (achttien holes) is de enige golfbaan 

  Ooit een suikerrietplantage, nu golfbaan The Mont Choisy.

 

 Verlaat de baan niet voordat je 
op het terras een verfrissende 

Kitsoz hebt gedronken
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in het noorden van Mauritius. De baan ligt niet direct aan 

zee, maar dat doet aan de populariteit van de golfbaan 

niets af. Mont Choisy heeft een eigen golfclub met een 

paar honderd leden, onder wie locals en buitenlanders die 

een vakantiehuis op het complex bezitten. “Een speciaal 

plekje”, vindt de niet geheel onpartijdige golfmanager 

Sebastian Espitalier-Noël. Ook hier was ooit een suiker-

rietplantage in bedrijf. De golfbaan met natuurlijke 

zandvlaktes en brede fairways heeft meer weg van een 

linksbaan dan die bij Belle Mare Plage, maar til daar niet 

te zwaar aan. “Oh ja”, waarschuwt Sebastian, “verlaat 

de baan niet voordat je op het terras bij het evalueren 

van de ronde een verfrissende Kitsoz hebt gedronken.” 

De met grapefruit gemaakte cocktail, geïnspireerd 

op een door de legendarische tennisser en golfer René 

Lacoste bedacht drankje, is een lokale dorstlesser. “En 

eigenlijk een traditionele beloning na een rondje golf, 

ongeacht hoe je hebt gespeeld”, aldus de Zuid-Afrikaan. 

IN DE LUWTE
De laatste stop is Tamarin, zuidelijker aan de west-

kust gelegen. Tamarina Golf & Spa Boutique is een 

klein hotel met slechts veertig kamers. De toevoeging 

Boutique zegt al iets over de sfeer. Gemoedelijk, meer 

geschikt voor stelletjes dan voor gezinnen. Hier zie je 

’s avonds op het privéstrandje de zon in de zee zinken 

en krijg je bij het romantische diner aan het zwem-

bad het eten uitgeserveerd door dezelfde vriendelijke 

vrouw die overdag de handdoeken voor het strandbedje 

aan je had gegeven. Voor wie zich wat ongemakkelijk 

voelt in de luwte in de Ti Baz baai kan natuurlijk ook 

naar het beroemde en drukkere Flic & Flac strand.

PLEIDOOI 
Golfen in de nabijheid doe je op Tamarina Golf Club, 

tegen het decor van de Rempart-berg, die je ook kunt 

beklimmen als je uitputtingsdrang een paar levels hoger 

ligt dan de gemiddelde behoefte van de vakantieganger 

waarin een rondje golf voorziet. In 2018 waren er 55.000 

toeristen op het eiland die voor dat laatste kozen, zegt 

Alain Lenoir, geboren op Mauritius en golfmanager op 

Tamarina. Van de 240.000 rondjes golf in 2018 werden 

er 30.000 op zijn baan gespeeld. Als golfbestemming is 

Mauritius de afgelopen jaren gegroeid. Het eiland telt 

negen volwaardige banen. De rek is er nu een beetje uit, 

maar Mauritius is zo veel meer dan alleen een golfbestem-  

  In 2018 werden 30.000 ronden op Tamarina gespeeld.
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THE LEGEND 
Constance Belle Mare Plage 
Lengte: 6018 meter
Par: 72
Ontwerp: Hugh Biaocchi (1994)

THE LINKS
Constance Belle Mare Plage 
Lengte: 5942 meter
Par: 72
Ontwerp: Rodney Wright 
& Peter Alliss (2002)

TAMARINA GOLF CLUB
Tamarina Golf & Spa Boutique
Lengte: 6886 meter
Par: 72
Ontwerp: Wright Golf Design (2006)

MONT CHOISY GOLF COURSE 
Cannonier Beachcomber
Lengte: 6245 meter
Par: 72
Ontwerp: Peter Matkovich (2017)

Prijzen greenfees variëren en liggen voor 
hotelgasten lager dan voor niet-gasten. 

  The Links 
suggereert het type 

golfbaan, maar het 
heeft weinig andere 
kenmerken van een 

links course.

“De meeste golfers die ik hier tegenkom, zijn veelspelers. En 
vijftig procent van de gasten komt terug om hier te spelen.”



Ware luxe zit niet 
in grote dingen.

Ware luxe zit 
in kleine dingen. 

En in die kleine dingen, 
zijn wij heel groot.

https://www.lauswolt.nl
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ming, houdt Lenoir met liefde een pleidooi voor andere 

geneugten op het eiland. Tamarina doet je wel een beetje 

aan het vasteland van Afrika denken en niet omdat je op 

weg ernaartoe het Casela World of Adventures park pas-

seert, waar je giraffen, leeuwen, cheeta’s en nijlpaarden 

van heel dichtbij kunt zien. De begroeiing op de baan doet 

echt Afrikaans aan en het uitzicht op de Rempart is een 

bijkomende bonus. Dit was vroeger jachtgrond. Nu jagen 

golfers er alleen nog maar op birdies en eagles. Op de 

golfbaan word je gewaarschuwd voor grijpgrage aapjes, 

maar vandaag en in deze tijd (mei) van het jaar zijn ze in 

geen velden of wegen te bekennen. Het fruit hangt al niet 

meer aan de bomen waardoor de Macaca-aapjes hun heil 

elders hebben gezocht. Het gemis van die aandoenlijke 

zakkenrollers is overkomelijk, want om je heen is zo 

veel te zien. “De eerste keer ontdek je de golfcourse, de 

tweede keer geniet je ervan”, had Lenoir vooraf gezegd. 

Ook hij kijkt door een gekleurde bril, maar dit kunnen 

we achteraf met de beste wil van de wereld geen leugen 

maar een understatement noemen. Maar met een nuance. 

Want genieten kan ook best tijdens je eerste rondje…

Bij verblijf in de periode van 7 januari 
tot en met 31 oktober 2020, indien 
geboekt 120 dagen vóór vertrek.

• Transfer luchthaven – hotel v.v.
• 7 nachten tweepersoonskamer   
   Prestige inclusies ontbijt
• 7 diners
• 2 greenfees (The Legend en The Links)

TOT€450 
KORTING P.P.

AANBIEDING PINHIGH GOLFTRAVEL
CONSTANCE BELLE MARE PLAGE

PRIJS VANAF € 949

KLM en Air Mauritius vliegen tot aan het 
winterseizoen (25 oktober) rechtstreeks op 
Mauritius. Daarna is het mogelijk via Parijs, 
Londen en/of Genève te vliegen. KLM/Air 
France vliegt dan dagelijks de route via Parijs.

Voor meer info en boekingen: Pin High 
Golftravel, 023-5569693 of    pinhigh.nl

  De historische kanonnen flankeren het terras van Cannonier Beachcomber. 

 De eerste keer ontdek je de golfcourse, 
de tweede keer geniet je ervan

http://www.pinhigh.nl
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DE APP GOLF.NL 
IN CIJFERS

APP GOLF.NL DOWNLOADS 
AANTAL APP-ACCOUNTS IS HET 
AFGELOPEN HALFJAAR MET 
RUIM 50% GEGROEID.

Begin 2019   102.000        Eind juli 2019   153.500

1. Golfbaan Spaarnwoude   5543

2. Golfbaan Delfland   5109

3. Prise d'Eau Golf   3180

4. Golf- en Businessclub De Scherpenbergh  3180

5. Golfbaan Bentwoud  3117

TOP-5 GOLFBANEN 2019 tot en met juli

Er worden elke week meer dan tweeduizend 

vriendschapsverzoeken gedaan in de app  

GOLF.NL. Logisch, want het is de manier om op 

de hoogte te blijven van wat je golfvrienden  

uitspoken op de golfbaan. Of nog beter: 

daag ze uit voor een qualifying ronde! Als je 

eenmaal vrienden bent, kan je in de Handicap 

Ranking zien hoe je het doet ten opzichte 

van elkaar. Ook krijg je te zien welke awards 

je vrienden hebben gewonnen. Denk dan 

aan het aantal gemaakte birdies of het aan-

tal verschillende banen dat is gespeeld.

 

HOE VOEG IK MIJN VRIENDEN 

TOE IN DE APP GOLF.NL?

Voeg je vrienden toe door op het plusje links 

bovenin je tijdlijn te drukken. Kies voor de optie 

Zoek binnen deze app. Zoek vervolgens op  

naam of NGF-nummer. Heb je vrienden en/of 

vriendinnen die de app nog niet gebruiken? No-

dig hen dan heel eenvoudig uit door op het plusje 

te drukken en de optie Uitnodigen voor deze app 

te kiezen. Je kunt dan vervolgens WhatsApp, 

e-mail, sms of social media selecteren.

VOEG JE GOLFVRIENDEN TOE!

De app GOLF.NL is inmiddels is al meer 

dan 150.000 keer gedownload en dat 

aantal loopt rap naar de 170.000. 

Afgelopen drie maanden waren uit-

stekende golfmaanden. Dit was goed

terug te zien in de cijfers. Er werden in mei, 

juni en juli 123.592 q-kaarten afgerond 

en dat is ruim 61% meer dan in dezelfde 

periode vorig jaar. Gemiddeld werden 

per actieve app-gebruiker in 2018 4,4 

qualifying kaarten ingevoerd. In 2017 

lag dat gemiddelde nog op 3,3.

GESPEELDE Q-KAARTEN MET APP
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ING Private Banking heeft tijdens 
de honderdste editie van het 
KLM Open opnieuw een primeur. 
Samen met toernooidirecteur 
Joost Luiten wordt The Mobile 
Open gelanceerd. In dit allereerste 
mobiele golftoernooi ter wereld 
kunnen deelnemers wildcards 
winnen voor Beat the Pro en 
mogen zij het op hole 13 op The 
International echt opnemen tegen 
de professionals.
 
HOE WERKT HET?
In de game kan je als deelnemer 
afslaan op een digitale hole 13. 
De smartphone fungeert als een 
golfclub waarmee je afslaat. De  
gyroscoop in de telefoon regi-
streert nauwkeurig beweging en 
snelheid zodat de swing perfect 
gemeten wordt. Op een ranking 
board kan je zien hoe goed je hebt 
afgeslagen en of je kans maakt 
op het winnen van een Beat the 
Pro-ticket. Joost Luiten: “Het is 
geweldig dat ING Private Banking 
op deze manier de golfsport 

toegankelijker en vernieuwend 
maakt. Ik vind het ontzettend leuk 
dat ik mijzelf toernooidirecteur 
mag noemen.” Meer informatie 
over The Mobile Open is te vinden 
op   ing.nl/themobileopen. 
 
VERNIEUWING
Als hoofdsponsor van het 
Nederlandse golf heeft ING 
Private Banking de missie om van 
iedere golfliefhebber een betere 
golfer te maken. The Mobile 
Open past bij de ambitie om bij 
te dragen aan de vernieuwing 
van de golfsport. Steven Sedee, 
Manager Sportsponsoring ING 
Nederland: “Hiermee zetten we 
weer een goede stap richting onze 
missie Handicap omlaag, spelplezier 
omhoog." ING Private Banking was 
als partner ook betrokken bij de 
introductie van Beat the Pro, dat 
een enorm succes is bij spelers 
en publiek. Twee jaar geleden 
introduceerde ING op The Dutch 
een wereldprimeur met de 360 VR 
fan-beleving. 

NGF-PAS IN DE APP
Er is een nieuwe functionaliteit in de 
app! Onder Profiel vind je je digitale 
NGF-pas. Je hoeft dus voortaan alleen 
nog je mobiele telefoon bij de hand 
te hebben als je een ronde wil golfen. 
En als je jouw digitale pas hebt laten 
zien, kun je in één zucht je scorekaart 
openen voor de baan die je gaat spelen. 
De digitale pas vind je ook terug in de 
desktopvariant mijn.golf.nl, de online 
portal waar je ook een mooi overzicht 
van jouw golfprestaties kunt bekijken. 

I N G  P R I VAT E  B A N K I N G  L A N C E E R T 

EERSTE MOBIELE GOLF-
TOERNOOI TER WERELD

WIN MET KLM 
OPEN-AWARD 
FLIGHT OP 
BERNARDUS
Kom jij in september naar het KLM 
Open? Als je de app GOLF.NL opent 
op The International ontvang je de 
speciale KLM Open-award. Deel die 
op social media en maak automatisch 
kans op een flight voor vier personen 
op Bernardus Golf, de baan waar in 
2020 het KLM Open wordt gespeeld! 

WIN





KLMOPEN.NL
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GEEN GRIJZE MUIS
Met Patrick Reed komt een grote naam naar de jubileumeditie van het KLM Open. 
De Amerikaan is bepaald geen grijze muis. “Emotie hoort bij golf. Anders lijkt  
het alsof het ons niks kan schelen.”

W
e bellen met Patrick Reed 

als hij zojuist een Pro-Am 

op de PGA Tour heeft 

gespeeld. Het ging er heet 

aan toe, zegt hij door de 

telefoon. Letterlijk. Ook bij 

een temperatuur van 36 graden vergeet Reed niet wat er 

van hem wordt gevraagd. “Entertainment. De Pro-Am 

draait niet om mij, maar om de mensen die ervoor 

hebben betaald. Zij moeten een goede ervaring hebben. 

Ik ben me er wel van bewust dat de Tour niet zonder 

deze sponsors kan. Zij maken het mogelijk dat wij het 

zo goed hebben.” En om nog even terug te komen op de 

hoge, zomerse temperaturen, die zijn bij lange na niet 

het ergste dat hij op de golfbaan heeft moeten door-

staan. “Ik heb ook bij 44 graden rondjes gespeeld. Dan 

heb je het lastig om je aan te passen. Maar dat geldt ook 

voor behoorlijke kou. Extremen maken het moeilijk.”

HOLE 8

Met Patrick Reed komt een speler naar het KLM Open 

die in de Ryder Cup de bijnaam Captain America 
verdiende. Hij is maar wat trots op de vergelijking met 

de superheld uit de Marvel strips. In 2014 verloren de 

Verenigde Staten weliswaar op Gleneagles van Europa, 

maar Reed was met 3,5 punten de beste Amerikaan. 

Twee jaar later op Hazeltine, toen de VS wel won, 

haalde hij voor de Amerikanen 4,5 punten binnen met 

als absoluut hoogtepunt de single op zondag tegen 

Rory McIlroy. Reed en de Noord-Ier haalden het beste 

bij elkaar naar boven, gelardeerd met plaagstootjes 

en gebaartjes plus een uitzinnig publiek. Reed won 

op de laatste hole, maar de scène op hole 8 staat de 

liefhebber nog op het netvlies. McIlroy maakte een 

monsterputt van vijftien meter en wendde zich tot 

het Amerikaanse publiek, met zijn hand achter zijn 

oor en duidelijk waarneembaar roepend: I can’t hear 

you! Reed had nog een gelijkmakende putt. Van zeven 

meter. Die maakte hij, om vervolgens in de richting van 

McIlroy zijn wijsvinger voor zijn lippen te houden. “Ik 

gaf hem de boodschap: not today.” Het leek een match 

te worden die de grens van het toelaatbare dreigde te 

overschrijden, maar de twee matadors zweepten elkaar 

op tot grote hoogte. Na die memorabele hole 8 gaven 

de twee elkaar bij het verlaten van de green een boks, 

waarmee ze het respect voor de ander onderstreepten.

TOPJAAR

Het blazoen van Captain America werd in Parijs bij 

de laatste editie van de Ryder Cup wel wat doffer. 

In Frankrijk lukte het Reed niet om een heldenrol 

te vervullen. De Texaan maakte van zijn hart geen 

moordkuil nadat captain Jim Furyk hem niet aan 

Jordan Spieth – de twee waren in de eerdere Ryder Cups 

nagenoeg onverslaanbaar gebleken – had gekoppeld 

maar aan Tiger Woods. Op Le Golf National bleek het 

Amerikaanse team dit keer in zijn geheel van al het 

cement ontdaan. Reed won op zondag wel zijn single 

tegen Tyrrell Hatton en bleef op dat onderdeel in drie 

Ryder Cups ongeslagen, maar dat sneeuwde onder 

door het gebakkelei onder de Amerikanen. Desondanks 

was 2018 een topjaar voor Reed. In april won hij op 

Augusta National The Masters. Sergio Garcia – ook 

aanwezig in deze KLM Open – hing het groene jasje 

om de schouders van de toen 27-jarige Amerikaan. 

Wanneer begon jij te dromen van 
het winnen van The Masters?
“Heel vroeg. Als kind was ik daar al mee bezig. 

Zei ik tegen mezelf voordat ik putte: deze is om The 
Masters te winnen. Of ik deed dat voor een up and 

down. En niet alleen hield ik The Masters in mijn 

hoofd, ook de andere majors. Het is de droom van 

elke golfer om majors te spelen én te winnen.”

T E K S T  E D W I N  A L B L A S  |  B E E L D  G E T T Y  I M A G E S
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Wat is het mooiste moment van die dag geweest?
“Het zijn er eigenlijk twee. Nadat ik de laatste putt had 

gemaakt en de green van 18 verliet, wachtte mijn vrouw 

Justine me op en in de omhelzing zei ze dat het ons was 
gelukt. En op weg naar de Butler Cabin, waar je voor het 

eerst als winnaar wordt geïnterviewd, wachtte mijn 

familie me op en zei mijn vierjarige dochtertje terwijl 

ze me knuffelde: Gefeliciteerd papa, het is je gelukt. Dan 

breek je wel even. Dat zijn de momenten die ik nooit 

meer vergeet. Het wordt ook niet veel beter dan dat.”

De bijnaam Captain Amerika, 
wat betekent die voor je?
“Heel veel. Ik ben een patriot. Ik houd van mijn land 

en speel voor mijn land. Op de Olympische Spelen, 

de Ryder Cup, de Presidents Cup en eigenlijk ook als 

ik in Europa ben. Zo voelt dat voor mij. Mijn zwager 

is een oorlogsveteraan. Sinds mijn eerste Ryder Cyp 

draag ik de Amerikaanse vlag in mijn golftas mee 

in de baan. Altijd. De vlag behoorde toe aan een 

militair die is omgekomen op het slagveld.”

Je lijkt te leven voor toernooien als de Ryder Cup. 
Maakt dat zo veel meer in je los dan al het andere?
“Als het gaat om de voorbereiding op een ronde, is er 

geen verschil. Of ik nu speel in de Ryder Cup, The Masters 

of het KLM Open, de warming-up is identiek. Maar de 

adrenaline die loskomt in de Ryder Cup, de druk, dat 

is compleet anders. In een major speel ik voor mezelf, 

voor familie, coaches. Voor een klein team. Maar in de 

Ryder Cup of Presidents Cup speel je voor je land, voor 

je teamgenoten. In de wedstrijd maakt dat een groot 

verschil, al probeer ik het vooraf wel in mijn hoofd 

terug te brengen tot wat het eigenlijk ook is: gewoon een 

rondje golf. Maar eenmaal daarbuiten… Je moet shots 

maken waarbij je zo veel druk voelt, dan is bijna onwer-

kelijk. Dat is zelfs niet met een major te vergelijken.”

Je zet de Presidents Cup op gelijke 
hoogte met de Ryder Cup?
“Ja, want in beide wedstrijden speel je voor je land. 

Dat gevoel heb ik ook als ik op de European Tour speel. 

Omdat ik dan vaak een van de weinige Amerikanen 

ben, geeft me dat ook het idee dat ik voor mijn land 

speel. Daarom houd ik ervan om overal op de wereld 

te spelen. Ik wil helpen om het golf mondiaal te laten 

groeien en ik sta open voor andere culturen. Golf is 

de laatste jaren al heel divers geworden als het om 

nationaliteiten gaat. Het aantal vlaggen dat je op 

toernooien ziet wapperen, neemt steeds meer toe.”

Als je een Europeaan als partner zou moeten kiezen in 
een wedstrijd zoals de Ryder Cup, wie zou je nemen?
“Dus niet als tegenstander, maar als partner? Oef, 

dat is een vraag die me nog niet eerder is gesteld. Ik 

zou het leuk vinden om een keer met Rory McIlroy te 

spelen. Wat wij op Hazeltine samen hebben beleeft, 

was exceptioneel. Misschien wel het grootste dat ik ooit 

in golf heb meegemaakt, maar zeker in de Ryder Cup. 

Het zou leuk zijn om een keer naast hem te spelen. Al 

was het alleen maar omdat ik dan lekker veel wedges 

naar de green zou mogen slaan. Lijkt me heerlijk.” 

Er is de laatste tijd best wel wat te doen over emoties 
en gedrag op de baan. Jij bent zelf ook onderwerp 
van gesprek geweest. Hoe kijk je daar tegenaan?
“Je moet emoties kunnen tonen in een wedstrijd.  

Als dat niet mag of kan, dan lijkt het net alsof  

het ons niets kan schelen. Maar je moet het 

op een respectvolle manier doen.”

Ook als daarbij een club wordt gebroken?
“Dat gebeurt een enkele keer. Mij ook. Maar ik heb er 

niemand mee afgeleid, geen obscene gebaren gemaakt, 

en de baan niet vernield. Dat zijn drie regels die je in 

acht moet nemen. Dan behoud je wat mij betreft respect 

voor the game. Maar wat is er mis aan vijf seconden je 

emoties laten zien? Je hebt na een shot tien seconden 

om het te verwerken. Daarna vergeet je het en ga je 

verder. We staan zes uur op de baan. Anders dan in 

andere sporten kan iedereen alles horen wat we zeggen. 

Anders dan in andere sporten zijn camera’s continu op 

ons gericht. We zijn gewone mensen. Met emoties.”

Wordt dat weleens vergeten?
“Golf is zo’n mentale sport. Iedereen op de Tour heeft 

het fysieke talent, kan een putt maken. Het gaat om 

details en die worden meestal beslist op het mentale. 

Hoe ga je om met tegenslagen maar ook met de hoog-

tepunten. The bad breaks and good breaks. Want ook als 

je blij bent over dingen, kan het je slagen kosten. Dat is 

in golf het verschil tussen winnen en net verliezen.” 
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Je hebt na het winnen van The Masters een leven  
lang lidmaatschap van de European Tour gekregen.  
Maakt dat je nu een halve Europeaan?
“Haha, nou dat net niet, maar ik houd echt van spelen 

op de European Tour. Het lidmaatschap beschouw ik als 

een grote eer. Ik wilde als golfer altijd over op de wereld 

spelen en nu kan ik dat op de PGA Tour en European 

Tour. Ik kijk ernaar uit om dat jarenlang te doen.”

Wat verwacht je van het KLM Open?
“Ik ben nog nooit in Nederland geweest, ook niet in 

Amsterdam voor een overstap. Maar wat ik van anderen 

hoor, moet het leuk zijn om er te spelen. Dat zegt niet 

alleen Joost Luiten. Ik houd ervan om nieuwe erva-

ringen op te doen. Die kan ik later aan mijn kinderen 

vertellen. Ik heb gehoord dat het een mooi land is 

en dat je er lekker kunt eten. Dat is voor iemand uit 

Texas niet bepaald onbelangrijk. Ik hoop ook echt iets 

van de omgeving te kunnen zien als ik daar ben.”

Hoe bepaal je waar je in Europa speelt?
“Ik wil nieuwe plekken ontdekken en ik vraag spe-

lers waar zij het naar hun zin hebben gehad. En 

ik kom graag terug naar plekken die ik leuk vond. 

Maar ik heb natuurlijk te maken met schema’s; het 

moet passen in de opbouw van mijn seizoen.”

Wat zijn de verschillen tussen spelen op de 
PGA Tour en de European Tour?
“De European Tour is meer relaxt, laid back. In de 

Verenigde Staten reis je makkelijk van staat naar 

staat. Spelers nemen hun families mee, vrouw en 

kinderen. Ze spelen een rondje golf en verdwijnen 

dan weer snel naar het huis of hotel waar ze met 

hun gezin verblijven. Op de European Tour ga 

je van land naar land. Spelers trekken meer met 

elkaar op, er heerst meer kameraadschap. De sfeer 

is een stuk aangenamer. Wat dat betreft hoop 

ik dat ook Amsterdam me niet teleurstelt.”

Ik heb gehoord dat Nederland een mooi land is 
en dat je er lekker kunt eten

 

  Patrick Reed na zijn winnende 
putt op The Masters 2018.
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JUBILEUMEDITIE VAN 
HET KLM OPEN 

WAT IN 1912 BEGON, IS UITGEGROEID TOT EEN NIET MEER WEG TE  
DENKEN SPORTEVENEMENT IN NEDERLAND. DE HONDERDSTE EDITIE VAN 
HET DUTCH OPEN – DAT DE LAATSTE DECENNIA ALS KLM OPEN DOOR HET  

LEVEN GAAT – WORDT IN MEERDERE OPZICHTEN BIJZONDER.

Het is voor het eerst dat het toernooi op The 
International wordt gespeeld. Daarmee is 
het toernooi toe aan zijn elfde bestemming. 
In 1912 werd het eerste International Open 
Kampioenschap van Nederland gehouden op 
de Haagsche Golf & Country Club. Sindsdien 
kent het toernooi 99 illustere winnaars (tijdens 
de oorlogen heeft het toernooi enkele jaren 
niet plaatsgevonden) en daarmee is het een van 
de oudste toernooien van de European Tour. 

VUL JE EIGEN 
WATERFLES
Geen bakken met kleine waterflesjes meer op 
de tee voor spelers. Geen kleine waterflesjes 
meer te koop voor het publiek. Geen waterfles-
jes voor vrijwilligers. Op deze manier neemt 
het KLM Open een belangrijke stap in de strijd 
tegen single use plastic. Met vijftien waterpun-
ten in de baan stimuleert het toernooi iedereen 
eigen flessen mee te nemen en deze te vullen. 
Heb je geen eigen fles mee, dan zijn deze te 
koop in de KLM Open Village bij de KLM Dome. 
Spelers krijgen herbruikbare waterflessen 
aangeboden door ING Private Banking die de 
caddies eveneens kunnen vullen in de baan. Vrij-
willigers ontvangen allemaal een herbruikbare 
waterfles van KLM. Bij de cateringpunten zijn 
drankjes alleen verkrijgbaar in recyclebare PLA 
cups die geheel composteerbaar zijn. Vergeet 
je eigen waterfles dus niet mee te nemen!

FESTIVITEITEN IN THE VILLAGE
•  Donderdag 12 september is er een Live Party met optredens 

van Maan, Jeroen van der Boom en Roel van Velzen! Toegang op 
deze dag is vanaf 16.00 uur gratis. Registratie is wel verplicht, wil 
je na 16.00 uur komen. Dit kan via de ticketshop op klmopen.nl 

•  Vrijdag 13 september treedt de populaire coverband Buckwheat  
op. Ook hier is toegang na 16.00 uur gratis.

•  De Golf Academie biedt golfers en niet golfers dé kans hun 
spel te verbeteren of een eerste lesje te nemen. Er is ook een 
trackman wat een optimale analyse van je swing biedt.

•  RAAK!: voor kids die op een leuke manier willen kennismaken met golf.
•  Met de actie Sla je wereldbal van KLM kunnen alle bezoekers  

kans maken op twee tickets van KLM voor verschillende  
bestemmingen in de wereld. Sla je je bal in een hole, dan 
win je tickets voor de bestemming die erop staat. 

• Ook ontbreekt de Expo niet, dé golfbeurs van Nederland waar  
alles te vinden is op golfgebied. Van golfequipment tot reizen, 
kleding en sieraden. Bij Jumbo Golfwereld kan je het KLM Open 
100 logo laten drukken op nieuw gekochte kleding of hand-
schoenen. Ook kan je hier de nieuwste set van Callaway testen.
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BEAT THE PRO
Dit jaar kunnen amateurgolfers 
het zelfs op vier toernooidagen 
opnemen tegen de professionals 
van het KLM Open in Beat the  
Pro. De par-3 hole 13 van The 
International wordt omgebouwd 
tot een stadionhole met tribunes  
rondom. Slaat de amateur de bal 
dichter bij de hole dan de profes-
sionals, dan wint hij eeuwige roem  
en KLM-tickets. Via de social 
kanalen van KLM Open worden 
veel tickets weggegeven; hou die 
dus in de gaten. Onder anderen 
Joost Luiten daagt je uit om het 
tegen hem op te nemen. Op 
het KLM Open zelf is er ook elke 
dag bij De Golf Academie een 
plek te winnen in Beat the Pro.

KLM Open Radio 
LIVE verslag
Dit jaar doet opnieuw 
een professioneel team 
van reporters elke dag 
live verslag. Je kan de 
radio luisteren via de 
website of via de speciale 
KLM Open Radio app. 

HOE KOM IK OP HET KLM OPEN?
Parkeren vindt dit jaar plaats op enkele parkeerterreinen op en rondom Schiphol. De parkeerplaatsen worden op de snelwegen bij 
Schiphol aangeduid met P KLM Open. Aan te raden (en voordeliger) is om vooraf via de website   klmopen.nl een parkeerkaart te  
kopen. Shuttlebussen rijden in maximaal een kwartier van parkeerplaats naar ingang golfbaan. Met de fiets en het OV is het KLM Open 
nog beter bereikbaar. De bus stopt voor de deur van The International. Kijk op  klmopen.nl voor de meest actuele reisinformatie.

TICKETPRIJZEN VOLWASSENEN

Donderdag 12 september
Vrijdag 13 september
Zaterdag 14 september
Zondag 15 september
Passe-partout voor 4 dagen (volwassene) 
Passe-partout parkeren (incl. shuttle) 
Parkeerkosten per dag (incl. shuttle) 
Shuttle los

TICKETPRIJZEN KINDEREN EN JEUGD

Kinderen t/m 11 jaar
Jeugd 12 t/m 18 jaar
Jeugd 12 t/m 18 jaar met NGF pas
Leden van het NGF-jeugdprogramma RAAK!
Passe-partout

€ 35
€ 35
€ 40
€ 45
€ 90
€ 60
€ 15
Gratis

Gratis
50% van dagkaart volwassene
€ 7,50
Gratis
€ 45

V O O R  M E E R  I N F O R M AT I E :   K L M O P E N . N L



Prijzen zijn per persoon, exclusief € 25,- administratiekosten en € 2,50 bijdrage Calamiteitenfonds per boeking. Kijk voor exacte prijzen per vertrekdatum op pinhigh.nl.
Donker rood  = 0000 083 034 051
Licht blauw = 027 009 000 000
Donker blauw = 100 072 000 006
Goud  = 000 018 100 043
Zwart (clubs) = 000 000 000 100

023 - 556 96 93
www.pinhigh.nl/gnlpakkers

Ons meest populaire hotel van 2018
Voormalige boeren hoeve aan de 
uitdagende Five Nations golfbaan. 
1 nacht, 1 diner, 2 greenfees.

Golf & cultuur in Frankrijk 
Logeren in het historische centrum van
Arras en golfen op een topbaan om de 
hoek. 3 nachten, 1 diner en 2 greenfees.

Comfortabel verblijf in Duitsland
Gezellig hotel op minder dan 2 uur 
rijden van de grens. 2 nachten, 2 diners, 
2 lunchpakketten, 2 greenfees.

Five Nations Golfhotel      VA. € 179,- Hotel de l’Univers            VA.  € 239,- Kranichhöhe                       VA.  € 299,-

PIN HIGH

Kranichhöhe - Der Lüderich

GOLFBREAKS
        AL VANAF € 179,-

PAKKERS

PIN
HIGH

Trustscore 8.8

http://www.pinhigh.nl/gnlpakkers
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DRAMA’S
In september vindt de honderdste editie plaats van het  

Internationaal Open Golfkampioenschap van Nederland, nu  
KLM Open genaamd. In al die jaren waren er hoogte- en diepte- 

punten. Maar zes dramatische gebeurtenissen spanden de 
kroon;  daarmee werd serieuze sporthistorie geschreven.

IN DE HISTORIE VAN HET DUTCH OPEN
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T E K S T  G E R A R D  L O U T E R ,  J A N  K E E S  V A N  D E R  V E L D E N  |  B E E L D  L E O  V O G E L Z A N G 

In 1989 kwam op de Kennemer pas na negen 

holes (met het Spaans Open van 2013 de langste 

play-off ooit op de European Tour) een einde aan 

een heroïsch duel tussen Olazábal en Rafferty. 

"Het was bizar, puur overleven, the wildest by far 

wat ik op de golfbaan heb meegemaakt." Voor 

de nu 53-jarige Spanjaard José Maria Olazábal, 

die in ruim dertig jaar professioneel golf over 

heel de wereld heeft gespeeld in alle denkbare 

omstandigheden, steekt het KLM Open van 1989 

er ver bovenuit. "Het is eigenlijk een wonder 

dat we dat KLM Open hebben afgemaakt." 

Na 72 holes speelden Olazábal, Ronan Rafferty 

en Roger Chapman een play-off, in beestenweer. 

Slagregens, gierende storm, enorme rukwinden. 

Paraplu’s vlogen door de lucht, reclameborden 

sneuvelden. Nadat Chapman was afgevallen 

vochten Olazábal en Rafferty tegen elkaar én de 

elementen. "Op de par 3 17de sloeg ik normaal 

een ijzer 7, in de play-off driver", aldus Olazábal. 

Rafferty kwam als verliezer uit de strijd. Niet dat 

de Noord-Ier daar dertig jaar na dato rouwig om 

is, integendeel. "Ik ben er juist heel trots op dat 

ik in die play-off stond, José Maria en ik hebben 

die dag geschiedenis geschreven." Olazábal 

miste op de negende extra hole een puttje van 25 

centimeter. "Een enorme windvlaag duwde mijn 

putterhoofd opzij net toen ik de bal raakte." Toch 

won de Spanjaard, met een dubbel-bogey 6, want 

Rafferty had zelfs 7 slagen nodig. Olazábal was 

blij met de overwinning, uiteraard, en volledig 

gesloopt. "Je bal controleren was onmogelijk. 

Het enige wat ik probeerde was op een hole een 

slag minder te hebben dan Ronan. Het duurde 

heel lang maar uiteindelijk is dat me gelukt."

‘WE HEBBEN GESCHIEDENIS GESCHREVEN’

  K
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  Links: Olazábal 
houdt de beker 
omhoog onder 
toeziend oog van 
Prins Bernard.
Rechts: De storm 
richtte behoorlijke 
schade aan.
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Een van de allerbeste spelers in de Nederlandse 

golfhistorie won het Open nimmer. Wel werd 

hij vijf keer tweede. Zijn grootste teleurstel-

ling: twee opeenvolgende verloren play-offs. 

In 1954 viel de beslissing op de Haagsche pas 

op de 109de hole toen een putt van de Neder-

lander op de rand bleef liggen. Udo Grappasoni 

maakte een birdie, De Wit een par. Zoveel holes? 

Het was in die tijd gewoon om een dag later 

een play-off over 36 holes te spelen. Gerard 

de Wit verspeelde in de middagronde een 

voorsprong van vier slagen en ze gingen op de 

109de hole over op sudden death, een tot dan 

toe onbekend begrip in het Nederlandse golf.

Een jaar later overkwam het De Wit opnieuw: in 

eigen land in het zicht van de haven stranden. 

Maakte Gerard de Wit in 1954 een achterstand 

van twee strokes goed in de vierde ronde om  

in een play-off te komen, nu moest hij op de  

Kennemer een marge van vier slagen verdedigen, 

tegen weer een Italiaan: Alfonso Angelini. Die 

speelde de slotronde in 67 slagen, een nieuw 

baanrecord. Dat was te veel gevraagd voor De 

Wit. Hij had aan een 70 genoeg gehad voor de 

felbegeerde zege. Maar op de 72ste hole gleed 

een putt van een meter voor die score langs de 

hole. De Wit keek daar jaren later in het boek 

Leer Golf met Gerard de Wit op terug: ‘Het was 

de laatste hole. Een korte putt: die moest erin! In 

de verte hoorde ik het Zandvoortse trammetje 

aankomen. Ik wist, bij de kruising gaat dat ding 

fluiten. Vlug erin ... ernaast!’ Dat betekende 

weer een play-off en De Wit moest daarin zijn 

meerdere erkennen in Angelini. Na 36 extra holes 

was het verschil zegge en schrijve één slag.

DE TELEURSTELLINGEN VAN GERARD DE WIT
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  Gerard de Wit 
verliest in 1955 van 
de Italiaan Angelini 
op de Kennemer.
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'Nog nooit heeft een Continentaal Open 

Golfkampioenschap zo in de publiciteit gestaan 

als deze 59ste uitgave van het Dutch Open. De 

spelersstaking haalde de radionieuwsdienst 

in Amerika en Engeland en de Daily Telegraph 

had er op de voorpagina ruimte voor gemaakt.' 

Zo begon in het Maandblad Golf het verslag 

van een kampioenschap dat voor het eerst 

werd gewonnen door een Amerikaan (Bob 

Byman) en dat moest worden ingekort tot 

54 holes. De Noordwijkse Golfclub had zich 

het eerste Open in 1978 op de splinternieuwe 

course ongetwijfeld anders voorgesteld.

Wat was het probleem? De NGF had drie onbe-

kende Amerikanen een wildcard gegeven en dat 

was tegen het zere been van de European Tour-

nament Player's Division, een belangengroep 

van de vaste spelers op de Europese Tour. De 

ETPD wilde niet dat een deel van het prijzengeld 

van 130.000 gulden naar deze mannen zou gaan. 

Lange vergaderingen boden geen oplossing en de 

eerste ronde werd alleen door de drie Ameri-

kanen en de Nederlandse amateurs gespeeld. 

Uiteindelijk - na overleg op het pad bij de eerste 

tee - kwam er een compromis: het toernooi werd 

tot 54 holes ingekort, voor de Amerikanen zou 

een apart potje geld komen en het prijzengeld 

telde niet mee voor de Order of Merit van de 

Europese Tour. Voormalig NGF-President Jan 

Willem Verloop maakte in 1978 al deel uit van het 

bestuur en hij kan zich het nog goed herinneren. 

“Terecht stelde de President Rahusen toen dat 

het een Open Kampioenschap was en dat de 

organisator NGF het recht had spelers uit te  

nodigen. Maar dat kon dus niet volgens de ETPD."

NIET TEVREDEN? STAKEN!
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  Bestuursleden 
van de NGF en 
de European 
Tournament Player’s 
Division zetten 
hun discussie in de 
buitenlucht voort.
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D R A M A ' S - D U T C H - O P E N  INBEELD  

Zondag 26 juli 1992, tegen vijf uur in de middag. 

De 29-jarige Michael McLean holede op de 18de 

een putt voor een 70. Zijn tweede zege op de 

Europese Tour is een feit. McLean wordt echter 

meteen apart genomen door toernooidirecteur 

Michael Tate. De twee rijden naar het tv-dorp en 

daar worden beelden getoond van een voorval 

op de 11de hole: McLean legt in de rough een 

braamrank opzij. Die lag niet los en dus trad de 

toenmalige regel 13-2 in werking. De ligging van 

de bal, de ruimte voor de voorgenomen swing 

of de speellijn mag niet worden verbeterd door 

[onder andere] het ‘bewegen, buigen of breken 

van iets dat groeit of vastzit'. Dat is nu overi-

gens regel 8.1a; het mag dus nog steeds niet. 

Er waren beelden van, niet rechtstreeks 

uitgezonden, maar wel bewaard. Die werden 

door de Britse zender SportNet uitgespeeld 

zodat ook de Chief Referee van de Tour, John 

Paramor, kon meekijken. Hij zag het, Tate zag 

het, de tv-kijkers wisten het nu ook en Michael 

McLean realiseerde het zich: ik zat fout. Ik krijg 

twee strafslagen en dat kost mij de titel. ‘In ben 

geen regelkenner en dat manco breekt me nu 

op’, zei Michael McLean na alle commotie. Maar 

als de tv het voorval niet live uitzond en McLean 

zich van geen kwaad bewust was, hoe kon het 

allemaal zo ver komen? Feit is dat twee regel-

scherpe leden van de Noordwijkse, die spot-

terswerk voor GOLFjournaal deden, zagen wat 

McLean deed. Ze meldden dat bij de Nederlandse 

referee Tom Kruijs en hij bracht Michael Tate op 

de hoogte. Bernhard Langer en Gordon Brand 

Jr. waren nu de nieuwe nummers een. Langer 

won in de play-off op de tweede extra hole. 

EEN KOSTBARE BRAAMRANK
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  Tv-beelden van 
McLean die een 
braamstruik opzij 
legt, kosten hem de 
overwinning.
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De vrijlating van Nelson Mandela in 1994 maakte 

een einde aan een sportboycot die 46 jaar had 

geduurd. Veel evenementen moesten het in 

die lange tijd zonder atleten uit Zuid-Afrika 

doen. In 1982 scherpte de Nederlandse regering 

de sportboycot aan met als gevolg dat Zuid-

Afrikaanse golfers geen visum kregen en niet 

aan het KLM Open op de Noordwijkse Golfclub 

konden meedoen. Maar daar werd creatief mee 

omgegaan. Zo hadden Mark McNulty en Tony 

Johnstone ook Zimbabwaanse papieren en Hugh 

Biaocchi bleek tevens de Italiaanse nationaliteit 

te hebben. Dat schoot bij het Komité Zuid-

Afrika in het verkeerde keelgat. Die beweging 

organiseerde buiten maar ook binnen de baan 

demonstraties. Het Maandblad Golf schreef: ‘De 

gram van de actiegroepen vond een dieptepunt 

in de nacht van donderdag op vrijdag toen de 

groep Mollen tegen Apartheid drie greens met 

schoppen overhoophaalden. De 3de, 7de en 11de 

green moesten het ontgelden. Een uiterst laffe 

daad, die vele partijen ernstig dupeerde.’

Twee jaar eerder hadden overigens actievoerders 

op enkele holes de cups met cement gevuld, maar 

nu ging het dus heel wat verder. De 7de green kon 

provisorisch worden hersteld, maar de andere 

waren pas op dag twee beschikbaar, zodat de 

eerste ronde over zestien holes ging. Het eerste 

70-holes-toernooi van de Europese Tour was een 

feit. NGF-President Jan Willem Verloop reageer-

de destijds: 'Dit was puur vandalisme en doet de 

zaak tegen apartheid, waar we uiteraard volledig 

achter kunnen staan, bepaald geen goed.' Het 

Open van 1986 werd overigens voor de derde 

keer gewonnen door Severiano Ballesteros. 

MOLLEN TEGEN APARTHEID
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  De vernielde 
green van hole 11.
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D R A M A ' S - D U T C H - O P E N  INBEELD  

Flory van Donck had al vijf keer het Open gewon-

nen (daarmee nog steeds recordhouder) en 

overleefde in 1972 op de Haagsche keurig de cut, 

maar na een incident op de 13de was er volgens 

het Nederlandsch Golf Comité geen plaats 

meer in ons Open voor de zestigjarige Belg die 

ongeveer zestig Opens op zijn naam schreef en 

met afstand de beste golfer ooit van de Benelux 

is. In het officiële orgaan van het NGC stond een 

zwart omrand stukje afkomstig van het bestuur:

Flory van Donck is door het Nederlandsch Golf 

Comité uitgesloten van deelneming aan toekom-

stige Open kampioenschappen, aangezien hij zich 

in het recente Open ernstig heeft misdragen. In 

de derde ronde belandde Van Donck’s drive op 

de 13e hole in een groepje jonge bomen naast de 

fairway in een perkje zwarte grond. De ter beslis-

sing geroepen scheidsrechter verklaarde dat, 

aangezien er geen local rule was getroffen, de bal 

gewoon moest worden gespeeld. Van Donck deed 

dit en rukte vervolgens het boompje, dat hem in 

zijn swing had gehinderd, woedend uit de grond. 

Een diskwalificatie van Van Donck zou op zijn 

plaats zijn geweest, al had hij gelijk; de wedstrijd-

commissie had een fout gemaakt door vooraf 

niet te bepalen dat je bij deze jonge aanplant 

relief kreeg. Maar levenslange schorsing? Om 

een groot speler als Van Donck, in de nadagen 

van zijn carrière, zo te behandelen, moet als een 

van de drama’s uit ons Open worden beschouwd. 

Jaren later had Golfers Magazine contact met 

een dochter van Van Donck. Zij vertelde dat haar 

vader tot zijn dood – in 1992 – last had gehad 

van wat hem op de Haagsche was overkomen.

GROOTSTE KAMPIOEN VOOR HET LEVEN GESCHORST
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   Flory van Donck, 
in zijn nadagen voor 
altijd geschorst van 
het Dutch Open.
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S W I N G  INSTRUCTIE  

S
ergio Garcia heeft zijn hele leven maar 

één golfleraar gehad, zijn vader Victor  

die professional was op de Mediterraneo 

Golf Club in het Spaanse stadje Borriol.  

Consuelo, de moeder van Sergio, 

bestierde de golfshop van de op een 

uur rijden van Valencia gelegen baan. De golfbaan was 

Sergio’s speeltuin en toen hij drie jaar was, kreeg hij 

van Victor een op maat gemaakt golfsetje. De swing 

die Garcia als kind van zijn vader leerde, heeft hem 

veel successen gebracht: vijftien overwinningen op 

de European Tour en tien op de PGA Tour. De zege in 

de Masters in 2017 was natuurlijk de mooiste. Sinds 

vorig jaar is Sergio ook de meest succesvolle Europese 

Ryder Cup-speler ooit. In negen optredens tegen de 

Amerikanen bracht hij 25,5 punten binnen voor het 

Europese team, een half punt meer dan Nick Faldo. 

NATUURLIJK ONTWIKKELD
De swing van de inmiddels 39-jarige Garcia is in 
al die jaren nauwelijks veranderd. Kenmerkend is 
de start van de downswing, de handen en armen 
gaan vanuit de top naar beneden, de club komt wat 
achter het lichaam waarmee Sergio ontzettend veel 

DE SWING VAN SERGIO
Majorwinnaar Sergio Garcia is een van de grote trekpleisters in het honderdste 
KLM Open. Wat is er zo goed en bijzonder aan de swing van de Spanjaard?

lag creëert, de hoek die gevormd wordt tussen de 
linkerarm en shaft. Dat helpt hem om later in de 
swing veel snelheid te generen. Volgens de Spanjaard 
is die start van de downswing heel natuurlijk ont-
staan. “Ik was als kind nogal klein en niet erg sterk 
en om de bal toch ver te kunnen slaan heb ik die 
beweging min of meer op natuurlijke wijze ontwik-
keld, ik heb er nooit heel specifiek aan gewerkt.”

GROENE JASJE
Als Garcia eens een iets mindere periode had, was er 
kritiek op zijn swing. Zou het toch niet verstandig zijn 
een keer bij een andere swingcoach te rade te gaan en 
iets te veranderen? Sergio bleef zijn vader en swing  
altijd trouw en met het winnen van het groene jasje 
van de Masters twee jaar geleden legde hij de criticas-
ters voorgoed het zwijgen op. Garcia wordt door zijn 
collega’s al jaren gezien als een van de beste ballstrikers 
op de Tour; als hij beter was geweest op de greens had 
de Spanjaard nog veel meer toernooien gewonnen.  
Vooral met de driver is Garcia een geweldenaar. 
Tijdens het KLM Open op The International kun je 
Sergio's swing van heel nabij bewonderen. Hier laten 
we vast zien wat er zo goed en bijzonder aan is.  

T E K S T  G E R A R D  L O U T E R  |  B E E L D  G E T T Y  I M A G E S , C A L L A W A Y
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Set-up
Mooie atletische set-up, de handen zijn vrij hoog 
en de rechterhand is wat meer op de grip. De 
balpositie met de driver is voor de meeste
spelers tegenover de linkerhiel, bij Sergio wat 
meer naar het midden, onder zijn linkeroog. Hij 
teet de bal vrij laag op. Garcia slaat het liefst een 
fade, een bal die van links naar rechts gaat. 

Take-away
Een wijde zogenoemde one-piece take-away, 
de club wordt niet weggenomen met de handen 
of de armen maar vanuit het bovenlichaam. 
De schouders draaien weg van het doel, het 
onderlichaam is in deze fase van de swing nog 
bijna in dezelfde positie als bij de set-up.
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S W I N G  INSTRUCTIE  

Schouderdraai
Sergio is nog niet in de top van de backswing 
en de schouders zijn al minstens negentig  
graden gedraaid. Typisch voor Sergio’s swing: 
het bovenlichaam helt wat richting het doel. 

Top backswing
In de top van de backswing is de shaft niet parallel  
aan de grond, er is ook vrij weinig polsknik. De 
schouders zijn nóg verder doorgedraaid tegen-
over relatief weinig heupdraai, het lichaam is 
daardoor strak opgewonden als een veer. 

  



G O L F . N L 

Downswing
Na de start van de downswing zitten de handen 
wat achter het lichaam, de rechterelleboog is 
tegen het lichaam, de shaft is in een heel vlakke 
positie gekomen en raakt bijna Sergio’s rechter-
schouder. Kijk naar de hoek tussen de linker-
onderarm en de shaft: hooguit 45 graden!

Passieve handen
Sergio zorgt er nu voor dat hij mooi achter de bal 
blijft. De draai van het lichaam brengt  de club in de 
juiste positie naar de bal, de handen blijven passief. 
Je moet een atleet zijn om deze swing uit te voeren.
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S W I N G  INSTRUCTIE  

Na impact
Het lichaam blijft na impact mooi doordraaien,  
de armen zijn gestrekt en wijzen naar het doel,  
perfecte extension. De bal is al een eind op weg  
richting fairway maar de ogen zijn nog op de  
grond gericht. 

Eindstand
Een ontspannen eindstand van een swing 
die niet helemaal textbook is, maar wel 
in alle opzichten homemade en daarom 
voor Garcia heel natuurlijk aanvoelt. 
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MEEDOGENLOOS GOLF
IN MYTHISCHE WERELD

Als je ooit in je leven met plezier hebt gegolft, dan 
lijk je veroordeeld tot een levenslange liefde. In 
sommige tijden sluimert het, maar het vuur dooft 
nooit helemaal. Dat geldt zeker voor deze vier 
herintreders die golf opnieuw hebben omarmd en 
er (nog) meer waarde aan hechten dan voorheen.
T E K S T  K A R I A N N E  V A N  D E R  Z A N T

B E E L D  M E R L I J N  D O O M E R N I K

HET TWEEDE 
GOLFLEVEN
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H E R I N T R E D E R S  INTERVIEW  

M ijn hernieuwde kennismaking met golf was in 2015 

tijdens een vriendinnenavond op Mariënweide in 

Aerdenhout. Vriendin Pien nam me mee naar de  

par-3-baan. Op mijn vraag waar de kleedkamer was, 

luidde het antwoord: die hebben we hier niet. Je kon na het toernooitje 

gewoon met je golfkleren aan op het terras gaan zitten voor de borrel.  

Ik voelde me meteen thuis. Toen ik vijftien was en hoog hockeyede, 

kreeg ik een rugblessure waardoor ik hockey kon vergeten. Mijn broer 

golfde, ik ging wel eens met hem mee (voor de tosti's) maar het bleek 

een goed alternatief. We werden met de hele familie lid bij de toen 

nieuwe Twentsche en al snel zakte ik in mijn handicap. Ik speelde 

wedstrijden op de mooiste banen en deed met handicap 11 mee aan 

de Jeugd Challenge Tour. Daar kijk ik met veel plezier op terug. Met 

achttien jaar braken de volgende levensfasen aan: studeren in Utrecht, 

werken, trouwen, kinderen krijgen, en golf verdween op de achter-

grond. Ik had twintig jaar geen club aangeraakt, tot vier jaar geleden. 

Mariënweide heeft me omarmd en de liefde voor golf is helemaal terug. 

Zij het op een andere manier. Waar ik vroeger veel met het fysieke bezig 

was, de techniek van de swing, de buitenkant, zo richt ik me nu meer 

op het mentale, de ademhaling, waar voel ik spanning en hoe krijg ik 

die weg. En onze kleine baan helpt daar enorm bij. Ik ben een longhitter 

maar ik ben erachter gekomen dat golf zoveel meer is dan die bal een 

ram geven. Je moet hier heel precies spelen waardoor ik mijn mentale 

vaardigheden sterk heb ontwikkeld. En dat zorgt er weer voor dat ik 

me op de baan goed kan opladen voor het drukke leven erbuiten. In 

niet al te veel tijd; in driekwartier ben je rond. Ik woon vijf minuten 

fietsen van de baan, gooi de stokken in de bakfiets en zo is het goed te 

combineren met mijn werk als zelfstandige en het gezin met man en 

drie zoons van 5, 8 en 10 jaar. En wat ik het allerleukste vind, is met die 

jongens spelen. Golf lijkt een individuele sport maar is dat helemaal 

niet. We spelen, ieder vanuit zijn eigen kracht, samen. Ze hebben alle 

drie een eigen setje. Onlangs had de jongste met het verkopen van 

limonade wat geld verdiend. Daarvan wil hij op golfvakantie. Ik ben 

blij dat golf weer in mijn leven past en zoveel ontspanning en gezellig-

heid brengt. En als ik eerlijk ben, een single handicap, die ik in mijn 

jeugd net niet heb gehaald, is ook een doel. Maar nu nog niet.”

Ik gun alle vrouwen met een druk (gezins-)
leven de rust, ontspanning en fitheid die 
golf brengt. Kies voor een lidmaatschap 
van een uitdagende par-3-baan (ook nog 
goedkoper) en sta jezelf toe af en toe los 
te komen van de dagelijkse bezigheden.

CARLIJN BERTELS-VOLKER (37)

“Golf is zoveel meer dan die 
bal een ram geven”
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MEEDOGENLOOS GOLF
IN MYTHISCHE WERELD

Golf is bij uitstek een sociale sport. Ook al heb 

je jaren niet gespeeld, haak aan bij een gezellige 

club die veel organiseert en verrijk je leven met 

het leren kennen van leuke, nieuwe mensen.
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H E R I N T R E D E R S  INTERVIEW  

G olf heeft voor mij bevrijding betekend. Niet toen ik in 1974 begon, op de 

net geopende club van Spaarnwoude. Toen was ik gewoon meteen verliefd 

op de sport. Mijn vriend Ben en ik waren echte sportgekken en keken naar 

golf op de BBC met de legendarische oud-golfer en commentator Peter 

Alliss. We wilden het zelf een keer proberen, huurden een setje en gingen de baan in. 

Dat kon toen gewoon. In het begin misten we de ballen natuurlijk maar bij de eerste 

goede slag, was het raak. Ik heb mijn GVB gehaald en veel gespeeld. Toen kocht je geen 

greenfee voor een ronde maar dagkaarten. Zelfs voor prachtige banen als De Pan, de 

Kennemer en Eindhovensche. Ik heb op De Pan eens 43 holes op een dag gespeeld! Naast 

golf speelde ik fanatiek tafeltennis en 1989 was voor mij een topjaar: ik werd kampioen 

van de tafeltennisclub, kampioen van Spaarnwoude en met mijn film Hotdogs on a sunny 
day – ik was lid van een amateurfilmclub – won ik ook een hoofdprijs. Maar het werd te 

druk met al die hobby’s, naast het runnen van onze dierenspeciaalzaak. In 1990 stopte ik 

met golfen. Degene aan wie ik te danken heb dat ik weer op de golfbaan sta, is Marijcke. 

Ik ontmoette haar als vriendin van mijn zus, ze bood me een slaapplaats aan toen mijn 

huwelijk strandde en ik ben nooit meer weggegaan. De liefde ontstond vanzelf, we 

versterkten elkaar. Het klikte ook voor honderd procent met haar twee zoons voor wie ik 

een vader ben geworden en die mijn achternaam dragen. In 2001 trouwden we. Mede door 

onze verhuizing was het lastig om tafeltennis te blijven spelen en ik verruilde het voor 

handboogschieten, een geweldige sport met veel raakvlakken met golf. Beide een gevecht 

met jezelf. Toevallig golfden twee vrienden die ik kende van het handboogschieten, bij de 

Noordhollandse Golfclub. Marijcke drong er bij mij steeds op aan ook lid te worden. Ze 

gunde me dat. Maar ik was bang me er te veel in te verliezen want ik wist hoe leuk ik het 

spelletje vond. Zes weken voor haar dood stond Marijcke, op 1 juni, met een grote glim-

lach op haar gezicht voor me met een envelop. Vanaf nu ben je lid van de golfclub, zei ze. Ze 

had vier jaar eerder de diagnose uitgezaaide borstkanker gekregen. Gelukkig hebben 

we in de tijd van haar ziekte, zelfs tot het einde, nog een relatief goed leven kunnen 

leiden maar begin juli 2018 was het einde daar; ze is in haar slaap overleden. Het huis was 

opeens leeg en stil, ik was alleen. De golfclub werd een fijne vlucht. Een bevrijding, van 

de leegte thuis. De Noordhollandse is een gezellige, sociale club met veel evenementen 

en toernooitjes. Ik heb les genomen en ben er minimaal vier keer per week te vinden. Ik 

voel me erg gesteund door alle leuke mensen die ik heb leren kennen en met wie ik af en 

toe ook mijn verdriet heb kunnen delen. Marijcke zal het zo voor ogen hebben gehad.”

JAN DE GOEDE (70)

“De golfclub werd een fijne 
vlucht van de leegte thuis”
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INTERVIEW  H E R I N T R E D E R S

MEEDOGENLOOS GOLF
IN MYTHISCHE WERELD

I k was 33 jaar toen ik met golf begon. Op een clinic tijdens de Open Golfdagen 

werd ik meteen enthousiast. De pro zei dat ik aanleg had en ik voelde al snel dat 

het me kon helpen om rust te vinden. En die was nodig. In 2007 kreeg ik, als 

veteraan gediend in diverse uitzendgebieden waaronder voormalig Joegoslavië, 

de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het lesgroepje waarmee ik toen 

speelde, beviel goed. Het waren wat oudere, rustige mensen bij wie ik me veilig voelde. 

Golf bracht me momenten van ontspanning in een verder chaotisch leven met PTSS, een 

scheiding, onzeker werkperspectief en financiële problemen. Die problemen leidden 

ertoe dat ik in 2008 stopte met golf. Tien jaar later, in oktober, zag ik een bericht van 

een mede-veteraan op Facebook over een golftoernooitje. Van het een kwam het ander 

en ik raakte in contact met de teaching professional José Loomans die meer mensen 

met een beperking onder haar hoede heeft, ook veteranen met PTSS. Zij weet wat ons 

mankeert, kent de problemen waar we tegenaan lopen. Zij geeft les op de Gooise Golfclub 

waar ik nu met veel plezier minimaal een keer per week vanuit mijn woonplaats Gouda 

naartoe rijd. De club heeft een 9-holes par-3-baan, is laagdrempelig, het is er rustig en 

er is begrip voor ons. Bovendien, niet onbelangrijk voor mij, is het lidmaatschap goed 

betaalbaar. Het is fijn om met andere veteranen te trainen. Een half woord is genoeg. 

Onder begeleiding van José doen we mee met wedstrijden voor mensen met een 

beperking. Je ziet dan misschien niets aan ons maar als er bijvoorbeeld zoals laatst een 

Apache-helikopter over de golfbaan vliegt, kunnen wij een goede score meteen vergeten. 

De wedstrijden gebruiken we ook om de handicaps omlaag te krijgen. Zomaar op een 

onbekende baan spelen en daarvoor een dure greenfee betalen is voor mij niet weggelegd. 

Ik zit nu op 29,1. Het doel? Veel plezier hebben! Nou ja, ik heb wel met José afgesproken 

dat het mogelijk moet zijn onder de 20 te komen maar dat is niet het belangrijkste. 

Golf geeft me de energie die ik nodig heb voor mijn werk – ik heb een eigen autorij-

school – en privéleven. Dat is nu waar het om draait. Mijn vriendin heeft inmiddels ook 

kennisgemaakt met golf en een aantal lessen gehad van José. We zijn al een keer samen 

de baan in geweest en dat ging goed. Het zou leuk zijn als we dat vaker kunnen doen.”

JACO HOFMAN (46)

“Met een Apache boven de baan 
kunnen wij een goede score vergeten”
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X X X X X X X  INBEELD  

Laat welke beperking dan ook je niet weerhouden  

weer te gaan golfen. Zoek een club waar ze er 

aandacht voor hebben en neem een paar proef-

lessen. Golf biedt een geweldige afleiding.
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MEEDOGENLOOS GOLF
IN MYTHISCHE WERELD

Zoek een par-3-baan of drivingrange 

op en ervaar weer het gevoel van een 

goed geslagen bal. Ga genieten van 

nieuwe ronden en nieuwe kansen. 
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H E R I N T R E D E R S  INTERVIEW  

E ind jaren ’90. Fenomeen Tiger Woods stond aan het begin 

van zijn carrière, sloot een miljoenencontract met Nike, 

stuwde de kijkcijfers en golf was booming. Ik werkte in de IT 

en ook daar ontkwam je er niet aan; klantenevents, relatie-

beheer, het vond plaats op de golfbaan. Ik kreeg via het werk gratis lessen 

en wildcards voor de mooiste banen. Ik speelde temperamentvol, vol 

risico en om te winnen. En ’s avonds voor de buis om Tiger in actie te zien. 

Toen ik dertig werd, heb ik een afslag genomen. Ik kreeg voor mijn ver-

jaardag een coachingsessie die me bepaalde inzichten gaf; ik twijfelde al 

over mijn carrière in de IT en maakte de stap naar een trainingsbureau om 

zelf coach te worden. Ondertussen trokken veel van mijn golfvrienden de 

stad uit. Ik kwam steeds minder op de baan, het lukte me niet om onder 

handicap 24 te komen en die golfdagjes bleken best duur. Al met al reden 

om mijn clubs op zolder te zetten. Toen ik die, 17 jaar later in het najaar 

van 2018, afstofte om met mijn vriendin mee te gaan naar de golfles die ze 

van haar ouders – fervente golfers – had gekregen, bleek het een te korte 

vrouwenset. Hoewel ik er mijn eerste ballen best goed mee sloeg, ben ik 

naar een golfwinkel gegaan voor advies. Dat raad ik elke herintreder aan 

want de equipment en fitting hebben zich de laatste twintig jaar enorm 

ontwikkeld, mede dankzij meetapparatuur als Trackman. En je speelt met 

passende stokken meteen een stuk beter. Mijn ijzerset is nieuw, de rest 

heb ik op Marktplaats gekocht. Ook een aanrader, want als je een beetje 

goed zoekt, vind je de beste stokken voor weinig geld. En mij leverde het 

nog een mooi gesprek op; ik heb met een verkoper een uur in de deurpost 

over golf staan praten. Over de magie van golf, want zo zie ik het. Het is 

voor mij een heel andere sport geworden, met een andere betekenis. Ik 

beschouw het als een edele sport die je met respect moet benaderen en 

waarin het mannelijke en vrouwelijke gecombineerd zit. Een krachtige 

drive kan helpen maar er is veel meer nodig. Het kortere spel behoeft juist 

elegantie. Je moet in de krachtsinspanning ontspanning vinden. En de 

enige manier om beter te worden is plezier hebben. Als coach van onder 

andere managers gebruik ik golf vaak als metafoor want ik zie eigenlijk 

alleen maar parallellen met het (bedrijfs)leven. Mijzelf lukt het nu veel 

beter om rustiger, slimmer en meer ontspannen in de baan te staan. En 

om nog meer te genieten. Van alle verschillende aspecten van het spel.”

PETER MULDER (47)

“In golf zit het mannelijke en 
vrouwelijke gecombineerd”
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Daar sta je dan, met een lang ijzer in je hand. Meer dan 150 meter naar de 
green, over water, met een bunker achter de green. ‘Hoe ga ik die bal de lucht 
in krijgen en zacht op de green laten landen?’ Wees gerust, er zijn hybrides, 

clubs die het slaan van een lange hoge bal eenvoudiger maken. Waarom is een 
hybride makkelijker en wanneer is het tijd je lange ijzers te vervangen?

HOERA! HYBRIDES

T E K S T  S I E T S E  H E R R E M A

A
ls je in een storm op de golfbaan 
staat, en bang bent voor de bliksem, 
houd dan een ijzer-1 in de lucht. 
Zelfs God kan geen ijzer-1 raken.’ 
Misschien heb je deze quote 

weleens gehoord. Hij is van de 

beroemde golfer Lee Trevino, die eigenlijk zegt dat je 

je niet hoeft te schamen omdat iedereen – zelfs God – 
worstelt met de lange ijzers. Maar waarom is het zo 

moeilijk? Je hoort het vaak in instructievideo’s: als je 

een lang ijzer goed wilt raken, heb je een neerwaartse 

invalshoek nodig waarbij je eerst de bal raakt en dan 

pas de grond. Tourspelers als Joost Luiten komen met 

een ijzer-5 ongeveer vier graden neerwaarts in op de bal. 

Gecombineerd met een aardige swingsnelheid is dit het 

recept voor een goed geslagen lang ijzer. Consistent met 

snelheid neerwaarts inkomen op de bal is niet voor ieder-

een weggelegd. Wat zeggen de cijfers? Volgens de data van 

Arccos, een systeem waarmee golfers hun spel kunnen 

analyseren met sensoren op hun clubs, is een hybride-4 

voor bijna alle golfers een betere keuze dan een ijzer-4. 

Op basis van de gegevens van miljoenen slagen blijkt dat 

alleen spelers met een handicap tussen de 0 en 5 (ietsje) 

verder slaan en vaker de green raken met een ijzer-4.

HOE WERKT EEN HYBRIDE?
Er zijn aardig wat golfers die een of meerdere  
hybrides in hun tas hebben, maar wat doet de club 
eigenlijk anders dan een ijzer? Een hybride is simpel 
gezegd een golfclub met het DNA van een ijzer én een 
fairwaywood. Het clubblad en clubhoofd zijn groter 
dan die van een ijzer, maar niet zo groot als van een 
fairwaywood. Door de jaren heen zijn de lofts van de 
lange ijzers flink omlaaggegaan. Zo heeft de gemid-
delde ijzer-5 tegenwoordig een loft van 21 graden, 
een hellingshoek die nog niet zo heel lang geleden bij 
een ijzer-3 hoorde. Het heeft de hybride, die je ook 
makkelijker uit de rough kunt slaan en prima kunt 
gebruiken van de tee, aantrekkelijk gemaakt voor 
gemiddelde golfer. Ook mooi: nieuwe materialen in 
het flexibele clubblad zorgen ervoor dat de ballen (net 
als bij een driver) sneller van het blad komen en dus  
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verder vliegen. “Het design van het grotere clubhoofd 
in hybrides, met een lager zwaartepunt, zorgt ervoor 
dat het makkelijker is de bal de lucht in te krijgen”, 
zegt Steven Sourigno, product- en fittingexpert bij 
Callaway. “De vorm van het clubblad zorgt voor meer 
vergevingsgezindheid.” Sourigno wijst daarmee op 
het feit dat het clubblad van een hybride (net als bij 
een fairwaywood of driver) niet helemaal recht is, 
maar een lichte bolling heeft. Deze bolling heet roll 
and bulge en heeft als kenmerk dat als je de bal op de 
teen raakt, deze meer op rechts vertrekt en door het 
zogenaamde gear effect terug naar het doel komt. Hoe 
dat werkt? De bolling zorgt ervoor dat de bal bij het 
raakmoment naar het zwaartepunt (de sweetspot in 
het midden van het clubblad) wil. Dit veroorzaakt 

een draw spin (van rechts naar links) op de bal. Het 
werkt ook andersom. Zo zal een bal die je op de hiel 
raakt met een gesloten clubblad naar links vertrekken 
en dankzij het gear effect met een slice terugkomen 
naar rechts. “Het is interessant”, vertelt Sourigno, 
“hoe sinds 2007, het jaar waarin de speciale club voor 
het eerst verscheen, de hybride steeds populairder is 
geworden onder amateurgolfers. In het begin waren 
mensen sceptisch en wisten veel golfers niet goed hoe 
ze een hybride moesten slaan, maar met uitzondering 
van een paar traditionalisten, zijn hybrides omarmd.”

HEB IK EEN HYBRIDE NODIG?
Wanneer zou jij – als je dat nog niet hebt gedaan – 
moeten overstappen? Stel jezelf om te beginnen de 
vraag wat de langste ijzer in je tas is waarmee je nog 
eenvoudig afstand kunt maken. Krijg je de bal met 
een ijzer-5 nog makkelijk de lucht in? En stopt de bal 
redelijk snel op de green? Sla jij echt constant tien 
meter verder met je ijzer-5 dan met een ijzer-6? Als het 
antwoord ja is, dan is dit artikel niet voor jou en mag 
je trots zijn op jezelf. Als je ijzer-6 de langste in je tas 
is – met een flink gat in afstand tussen deze langste 
ijzer en de kortste fairwaywood – wordt het tijd om te 
kijken naar een (of meer) hybride(s). “Dankzij steeds 

H Y B R I D E S  EQUIPMENT  

Bij het samenstellen van je tas – en het even-
tueel toevoegen van een of meer hybrides – is 
het belangrijk dat je geen clubs hebt waarmee 
je dezelfde afstand slaat. Dat is niet alleen 
goed voor je portemonnee (en je rug als je je 
tas draagt), maar ook voor je spel. Veel spelers 
hebben niet voldoende swingsnelheid om met 
elke club een andere afstand te slaan en dat 
gaat vooral op voor de langere clubs in je tas. 
Heb jij dertien clubs (exclusief putter) waarmee 
jij in mooie stappen van circa twaalf meter van 
lobwedge naar driver gaat?

In het begin waren mensen sceptisch en wisten veel 
golfers niet goed hoe ze een hybride moesten slaan

NIET IEDEREEN HEEFT 
14 CLUBS NODIG
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IJZER-6 ≠ HYBRIDE-6
Als je je ijzer-5 vervangt voor een hybride wil dat 
niet zeggen dat je per definitie een hybride-5 nodig 
hebt. De lofts van ijzer-5 en een hybride-5 zijn 
niet altijd gelijk en het clubblad is flexibeler (meer 
afstand). Ook kan je swing veranderen en is je 
balvlucht met een hybride heel anders dan met een 
ijzer. Nogmaals: je wilt voorkomen dat je met twee 
clubs dezelfde afstand slaat, dus zorg dat je je af-
standen in kaart brengt, bepaal waar de eventuele 
gaten in afstand zitten en met welke club je die kan 
opvullen. De onderstaande tabel is een goed start-
punt als je de lofts van je hybride gaat bepalen:

Hybride loft IJzer equivalent 
14-16  1
17-19  2
19-21  3
22-23  4
24-27  5
29-32  6
32+  7+

H Y B R I D E S  EQUIPMENT  

betere fittingmogelijkheden zijn er meer opties om  
het spel makkelijker te maken. Voor elke speler is er  
een goede hybride die bij hem of haar past. De betere 
speler wil misschien een wat kleinere hybride die 
meer weg heeft van een ijzer, terwijl er genoeg golfers 
zijn die vooral vertrouwen krijgen van een groter 
clubhoofd”, legt Sourigno uit. “Het vervangen van 
je ijzers is natuurlijk ook een egokwestie. Sommige 
golfers willen die lange ijzers in de tas laten, het ziet 
er goed uit, en dat snap ik ook wel. Tegelijkertijd is 
het spel al lastig genoeg. Iedereen die een ijzer-3, -4 
of -5 heeft, zou ik altijd aanraden om eens te inven-
tariseren. Neem de proef op de som, ga naar een 
clubfitter of golfshop, en vergelijk de prestaties van 
je lange ijzer met een hybride. Begin gewoon met 
één hybride, en zie wat het voor je spel doet. Volgens 
het Amerikaanse Golf Datatech heeft bijna een kwart 
van alle golfers drie of meer hybrides in hun tas.” 

EN MIJN HOUTEN-5, -7 OF -9 DAN? 
Op de Tour zie je veel spelers die een driving-iron of 
een houten-5 in de tas hebben om de par 5’s in twee 
slagen te halen. Zij hebben wel de swing(snelheid) om 
steil/neerwaarts op de bal in te komen. Als je een fan  
bent van fairwaywoods, dan is een houten-5, -7 of -9  

zeker geen slecht idee. Het grotere clubhoofd zorgt 
ervoor dat het zwaartepunt nog verder achterin 
het clubhoofd kan worden geplaatst met als ge-
volg dat je de bal makkelijker hoog kunt lanceren. 
Bedenk wel dat de shaft van een fairwaywood 
langer is (de shaft van een houten-5 is twee inch 
langer dan een hybride-3). Dat geeft meer afstand 
maar maakt het ook moeilijker de bal constant 
goed te raken en je afstanden te controleren. 



“WINNEN DOEN
 WE SAMEN ”

Waarom TeamNL ons trots maakt
Nederland is een klein land, maar het oranje gevoel zit diep. Die nationale trots en verbondenheid 
voelen we bijna nergens zo sterk als in de sport. Voor zo’n klein landje doen we het daarin dan ook 
aardig goed, al zeggen we het zelf. Dat is bijzonder. Dat voelen we allemaal. 

Onze topsporters dragen de kleur oranje met trots. En wat zijn we op onze beurt trots op hen. 
Leveren onze sporters een prestatie, dan vieren we met heel Nederland het succes. Want als 
TeamNL wint, dan winnen we allemaal.

Ga naar TeamNL.org of volg onze social media 
en ontdek op welke sporters we samen trots zijn.

TeamNL Tweets

Echt TeamNL

@TeamNLinsta
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12
Hybrides zijn bijna niet meer weg te denken uit de moderne golftas. 

Het zijn – ongeacht je niveau – de ideale clubs waarmee je de ‘gaten’ in 
afstand tussen je langste ijzer en kortste fairwaywood kunt overbruggen. 

Welke hybride je ook op het oog hebt, zorg dat je je laat fitten. In dit 
overzicht zetten we de nieuwste twaalf modellen voor je op een rij. 

CALLAWAY APEX
De Apex hybride van Callaway is net als 
de Big Bertha uitgerust met jailbreak, 
de tralies die het clubhoofd stijver 
maken waardoor de energieoverdracht 
van club naar bal beter is. Vergeleken 
met de andere hybrides van Callaway 
is de Apex gericht op de betere speler 
die zoekt naar een penetrerende 
balvlucht en een clubhoofd die 
meer weg heeft van een ijzer.

Lofts: 18, 20, 22, 24 graden. 
€ 299

T E K S T  S I E T S E  H E R R E M A

hybrides

TITLEIST TS2 & TS3
De gloednieuwe TS hybrides van 
Titleist zijn net als de gelijknamige 
driverlijn een grote stap vooruit 
als het gaat om prestaties. De TS2 
hybride heeft wat meer weg van 
een fairwaywood en is geschikt voor 
de speler met een vegende swing, 
terwijl de TS3 lijkt op een ijzer en wat 
beter past bij de betere speler met 
een steilere aanvalshoek. 
 
Lofts: 17, 19, 21, 23, 25, 27 (alleen 
TS2) graden. 
€ 299
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MEEDOGENLOOS GOLF
IN MYTHISCHE WERELD

hybrides
CALLAWAY BIG BERTHA
Met de Big Bertha haal je een grotere 
hybride in huis. Ze zijn flink forser van hiel 
tot teen en van voor naar achter. Deze 
grootte maakt de dikke Bertha geschikt 
voor de hogere handicapper (20+). De 
OptiFit hosel, waarmee je de hybrides kan 
afstellen, is kleiner geworden om gewicht 
te besparen. En net als bij de ijzers is dat 
gewicht laag in het clubhoofd geplaatst 
voor een betere lancering. Bijzonder: 
er is zelfs een Big Bertha hybride-8. 

Lofts: 19, 21,  24, 27, 30, 33 graden. 
€ 299

CALLAWAY EPIC FLASH HYBRID
Alles wat Callaway aan technologie in huis 
heeft, zit in de Epic Flash hybrides. De 
hybride – volgens Callaway voor spelers 
met een handicap tussen de 6 en 20 – 
heeft naast jailbreak een ultradun clubblad 
(voor extra afstand) en een kroon van 
koolstof voor extra gewichtsbesparing. De 
Epic Flash is wat duurder, maar daarvoor 
krijg je wel de laatste technologie.

Lofts: 18, 21, 24, 27 graden. 
€ 329
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hybrides
PING G410
In de G410 hybrides van PING is extra 
wolfraam achterin het clubhoofd 
geplaatst. Dit zorgt voor een hoge 
lancering. Net als de driver en  
fairwaywoods hebben de hybrides een 
aanpasbare hosel voor verschillende loft- 
en lie-settings. Handig als je je afstanden 
net even wat scherper wilt afstellen. 

Lofts: 17, 19, 22, 26, 30 graden.  
€ 259

COBRA F9 SPEEDBACK & F9 ONE LENGTH 
De beroemde baffler rails, die ervoor zorgen 
dat de club goed door het gras gaat, komen 
terug in de F9 hybrides. Vergeleken met het 
vorige model (de KING F8) is het clubhoofd 
tien procent groter, wat extra vertrouwen kan 
geven. Om de variatie in je swing te verkleinen 
zijn de F9 hybrides ook verkrijgbaar in de ONE 
Length configuratie, oftewel in ijzer-7 lengte.   

Lofts heren: 17, 19, 21, 24 graden. 
Lofts dames: 22, 25, 28, 31 graden. 
Lofts one length: 19, 21, 24 graden. 
€ 219



P O R T U G A L ' S  N . 1  
G O L F  C O U R S E

The golf offering at Monte Rei is
unrivaled in the region with its Jack
Nicklaus Signatures course
considered, for the past 10 years,
as the best golf course in Portugal
and nr 1 by Leadingcourses. The
breathtaking course together with
highest levels of service make for
an experience like no other.. Each
hole is an individual design
triumph, blending effortlessly into
the natural canvas and intervals
between tee times are always a
generous 12 minutes, so play is
never rushed and there is always
time to fully appreciate this world-
class course.

G A S T R O N O M I C  
D E L I G H T S

Gastronomy is another element of
the resort experience that is taken
very seriously at Monte Rei. The
cuisine at Monte Rei’s four
restaurants is now overseen by 
Chef Rui Silvestre, the youngest
chef in Portugal to earn the
Michelin Star. You can choose from
having a light lunch / dinner at The
Grill or Veranda, our poolside
restaurant, or to have an amazing
gastronomic experience at our fine
dining restaurant - Vistas,
overlooking the amazing 18th hole
and lake.

E L E G A N T  
A C C O M M O D A T I O N

Monte Rei offers a wide range of
villa accommodation options for
holiday and short-stay rentals, from
one-bedroom villas to three and
four-bedroom villas. Villa sizes
range from 300m2 up to 400m2
with the latter having its own
private swimming pool and garden. 
The resort operation offers all of its
guest’s a five-star hotel level
service, including housekeeping
and turndown service, in-villa
dining, and a dedicated 24/7
concierge team. 

Dennis van Leuwen 
Tel. nr: + 31 (0) 614811141 

Email: info@golfarrangementje.nl 
www.golfarrangementje.nl 

J A C K ' S  E S S E N T I A L
I t ' s  E s s e n t i a l  t o  E x p e r i e n c e

4 Nights Accommodation; 
3 Rounds of Golf; 
Daily Breakfast in the Grill; 
Welcome Drinks; 
1 Vistas' Degustation Dinner 

FROM 
€ 1.052,00* 

Travel Partner in the Netherlands

* Prices are per person based on occupancy chosen

This bespoke experience offers an amazing opportunity to enjoy the 
best golf course in Portugal whilst staying in a world-class resort:

For further information and rates, please contact Golfarrangementje

hybrides

http://www.golfarrangementje.nl
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TAYLORMADE GAPR HI
De GAPR HI hybride van TaylorMade is 
volgens het merk voor iedereen, wat je 
niveau ook is. Het zwaartepunt is niet alleen 
laag maar ook verder naar achter gebracht 
voor een hogere balvlucht en minder spin 
voor die extra rol als de bal eenmaal geland 
is. De teen van het clubhoofd is iets groter 
en de club is dankzij het grotere ontwerp 
makkelijker op te lijnen. Tiger Woods had 
vorig jaar tijdens een paar toernooien de 
kleinere GAPR LO (#2) in zijn tas zitten.  

Lofts: 19, 22, 25, 28 graden.  
€ 299

hybrides

TAYLORMADE M6 
Net als de driver heeft de M6 hybride 
twist face. Deze voor het blote oog 
onzichtbare bolling van het clubblad 
zou moeten zorgen voor minder 
afwijking naar rechts en links als je 
de bal niet helemaal op het midden 
van het clubblad raakt. Er is ook 
een speciale versie van de M6 voor 
dames met een lichtere shaft. 

Lofts: 19 (alleen heren), 22, 25, 28, 31. 
€ 249



Gratis 
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klanten
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Voor gratis Ziggo Sport heb je digitale televisie nodig.
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hybrides

http://www.ziggosport.nl/kijken
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PXG 0317X GEN 2
Net als alle andere PXG clubs zijn de 
GEN 2 hybrides alleen via een clubfitter 
te koop. De nieuwe lijn is gericht op 
vergevingsgezindheid, dus maximale 
afstand als je de bal niet perfect raakt. 
Dankzij acht kleine gewichtjes kan 
tijdens een fitting de gewichtsverdeling 
in het clubhoofd aangepast 
worden om de lanceercondities 
(hoog, laag, spin) te wijzigen. 

Lofts: 17, 19, 22, 25, 28 graden. 
€ 429

hybrides
MIZUNO CLK
Het grote gat in afstand tussen je langste 
ijzer en kortste fairwaywood is verleden 
tijd want de nieuwe CLK Hybrides zijn op 
maar liefst acht verschillende manieren 
af te stellen. Niet alleen de loft maar ook 
de lie is aan te passen. De shockwave sole 
zorgt voor extra gewicht laag en voor in 
het clubblad. Dat leidt tot meer balsnelheid 
en een hogere balvlucht met minder spin. 

Lofts: 16, 19, 22, 25 graden.  
€ 299

http://www.ziggosport.nl/kijken


Uw maximale voordeel
- € 650,–1)

p. p.

Een van de populairste cultuurhistorische reizen onder Nederlanders – inclusief spectaculair excursieprogramma + inkom!

   Heen- en terugvlucht met € 309,–1)

gerenommeerde luchtvaartmaatschappij2)

Dubrovnik, inclusief hoteltransfers & 
luchthaventoeslagen

    7 overnachtingen in een € 275,–1)

tweepersoonskamer in geselecteerde
4-sterrenhotels (nat. categorie)
7× royaal ontbijtbuffet
    Rondreis in onze moderne touringcar met 
vakkundige, Nederlands sprekende reisleider

    Fascinerende cultuurhistorische reis naar € 265,–1)

Kroatië, Montenegro & de 4 beroemdste UNESCO 
werelderfgoedplaatsen aan de Adriatische Zee! 
Geniet van een spectaculair excursieprogramma + 
entrees (volgens programma)

 24 uur arts op oproep

 Totale prijs per persoon € 849,–1)

 Uw maximale voordeel p. p. – € 650,–1)

 Uw voorkeursprijs p. p.
 vanaf slechts € 199,–*

€ 309,–

€ 275,–

€ 265,–

€ 849,–

Voor u inclusief:
(Prijsvoorbeeld voor zelf-boeken)1)

8-daagse cultuurhistorische 4-sterrenreis Kroatië & Montenegro
en de 4 beroemdste werelderfgoedplaatsen aan de Adriatische Zee

Verloop van uw reis – Inclusief programma:
• Dubrovnik: Wandeling door de pittoreske oude binnenstad  

(Werelderfgoed) vol paleizen, kerken, prachtige huizen en 
machtige vestingmuren

•  Adriatische Zee: Panoramarit langs een van de mooiste kusten 
ter wereld

•  Ston: 5,5 km lange vestingmuur – ‘s werelds tweede langste 
muur, na de Chinese Muur

•  Neum: pittoreske havenstad
•  Split: Rondleiding langs machtige paleizen, zuilen en historische 

paleizen die doen herinneren aan de Romeinse heerschappij.
Vooral het Paleis van Diocletianus (Werelderfgoed) is 
adembenemend. Het is een van de best bewaarde Romeinse 
bouwwerken ter wereld (entree inbegrepen).

•   Trogir: wondermooie oude binnenstad (Werelderfgoed)
op een klein eilandje

•  Pocitelj: een van de meest interessante dorpen van de Balkan
met kasteelmuren, moskeeën en karavanserais

•  Omis: Havenstad & voormalige piratennederzetting
•  Herceg Novi: een van de populairste vakantieoorden van 

Montenegro met idyllische baaien
• Kunstambacht in traditionele tapijtenknoperij
•  Medjugorje: een van de bekendste christelijke pelgrimsoorden in Europa
•  Trebinje: fascinerende rondleiding langs de Aslanagic-brug, het 

historische stadscentrum ‚Kastel‘ en de Osman Pasha Moskee

Trogir
(Werelderfgoed)

Kotor
(Werelderfgoed)

MedjugorjeSplit
(Werelderfgoed)

Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief

Dubrovnik
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per persoon

i.p.v. € 849,–1)€ 849,–€199,–*
Luchthaven Schiphol
Luchthaventoeslag p. p. € 40,–   € 0,–
Vertrekdagen vri

Reismaanden oktober 2019
(4 – 11-10-2019)

oktober 2019
(18 – 25-10-2019)

november 2019
(1 – 15-11-2019)

november 2019
(22 – 29-11-2019)

december 2019
(6-12-2019)

Seizoenstoeslag p. p. € 220,– € 190,– € 120,– € 70,– € 0,–

Nederlandse staatsburgers hebben een identiteitskaart of een paspoort nodig om Kroatië, Montenegro en Bosnië-Herzegovina in te reizen, dat geldig is voor
de duur van het verblijf. Er is geen visum verplicht. Burgers uit andere landen wordt aªngeraden om te informeren bij de ambassades van Kroatië, Montenegro 
en Bosnië-Herzegovina wat de voor hen geldende inreisbepalingen zijn.
*  Staats toeristenbelasting in Kroatië, Bosnië-Herzegovina en Montenegro van maximaal € 1,50 per persoon per nacht (vanaf december 2018) ter plaatse te betalen. 

Bij ontvangst van de schriftelijke reserveringsbevestiging is een aanbetaling verschuldigd ter hoogte van 15% van de reissom. Het resterende bedrag dient 42 dagen 
voor vertrek te zijn voldaan. Deze prijs geldt voor reizen met vertrekdatum 6-12-2019. Bij andere vertrekdatums gelden de toeslagen zoals vermeld in de tabel.
Als u bijvoorbeeld een vlucht boekt met vertrekdatum 11-10-2019 vanuit Amsterdam dient u bijkomende kosten te betalen, bestaande uit een seizoenstoeslag
van € 220,– per persoon. Deze aanbieding geldt alleen voor de ontvanger en een meerderjarige reisgenoot. De reisvoorwaarden van de ANVR en de aanvullende 
reisvoorwaarden van RSD Reise Service Deutschland GmbH zijn van toepassing op de tot stand te komen reisovereenkomst tussen u en RSD Reise Service 
Deutschland GmbH. U kunt deze opvragen bij de Reishotline of raadplegen op www.rsd-reizen.nl. Deze aanbieding is vrijblijvend. Het kan zijn dat de reis niet
meer beschikbaar is. In voorkomende gevallen kan de aanbieding na uw aanvaarding en onze eventuele bevestiging ervan worden herroepen. De reis kan enkel 
worden gereserveerd voor de in de tabel aangegeven datums, op basis van beschikbaarheid. RSD Reise Service Deutschland behoudt zich conform de Algemene 
Reisvoorwaarden het recht voor in geval van aanzienlijke prijsstijgingen toeslagen bij de klant in rekening te brengen. Voor alle data geldt dat eventuele drukfouten 
zijn voorbehouden. Alle foto’s zijn algemene voorbeeldfoto’s. Geplande grootte van de groep: ca. 38 personen. Niet geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 
Let op: minimaal aantal deelnemers 15 personen per reis. Voor de doorgang van deze reis is een minimum aantal deelnemers vereist. Als er te weinig deelnemers
zijn voor deze reis, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. In dat geval kunnen wij de reisovereenkomst opzeggen. Dat doen wij uiterlijk 20 dagen voor vertrek.

1)  De genoemde voorbeeldprijzen zijn gebaseerd op de prijs voor de reis van 6-12-2019 t/m 13-12-2019 en werden berekend op 3-5-2019. Vluchten van Amsterdam naar 
Dubrovnik op www.expedia.nl (goedkoopste, opzegbare beschikbare vlucht inclusief bagage), transfers luchthaven – Dubrovnik – luchthaven op www.holidaytransfers.com, 
excursie op www.viator.com, Grand Hotel Park, Hotel Jona, Hotel Marconi, Palmon Bay Hotel & Spa en Hotel Bracera op www.booking.com.

2) bv. Freebird Airlines (bekende charterluchtvaartmaatschappij) of Croatia Airlines (lid van Star Alliance – de grootste luchtvaartalliantie ter wereld)
Let op: Houd er rekening mee dat de reis om organisatorische redenen ook in een andere volgorde kan worden uitgevoerd.

De insolventieverzekering van RSD is afgesloten bij Touristik Versicherungs Service GmbH.
Tel.: 0049 40 244 288 80, ons klantnummer: 1130468320.

Uw voordeelcode:

Bel nu gratis om uw gewenste reisdatum te reserveren:

Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 18.00 uur, zaterdag van 9.00 – 15.00 uur

Touroperator: RSD Reise Service Deutschland GmbH,
Elsenheimerstraße 61, 80687 München, Duitsland

Extra services tegen voorkeurscondities: 
Genieterspakket: Het pakket omvat een 
comfortabel halfpension met dagelijks 
uitgebreid buffet met internationale 
specialiteiten: slechts € 139,– per persoon.
Toeslag eenpersoonskamer: € 249,– 
per persoon/week (indien beschikbaar).

•  Panoramatocht met een veerboot van Kamenari naar Lepetane
•  Sveti Stefan: klein pittoresk eilandje aan de Adriatische kust 

(Fotopauze)
•  Ambachtelijke traditie in juwelen- en een lederatelier
•  Porto Montenegro: mondaine jachthaven ademt luxe en beroemdheid
•  Budva: Wandeling door een van de oudste stadskernen langs de 

Adriatische Kust
•  Kotor (Werelderfgoed): een van de mooiste baaien van de 

Europese Middellandse Zeekust

Onze bijzondere dank voor u als trouwe lezer van GOLF.NL!

Klantentevredenheidsoordeel

Eindcijfer: 82%

Betrouwbaarheid | Vriendelijkheid | Competentie

40 350 personen ondervraagd 01/2018
Enquête onder klanten door 
RSD Reise Service Deutschland GmbH2)

'zeer goed'

Door ons voor u getest:

Wij nemen de luchthaventoeslagen 

voor onze rekening !

Inclusief

Totale prijs € 849,–1)

Uw voordeel  - € 650,–1)

€ 849,–

vanaf   €199,–slechts
p. p.

*

Lezen en reizen: Onze voorkeursprijs voor u als
lezer van GOLF.NL vanaf slechts

0800 0226 243

GOLF31072

Voor u als lezer van
GOLF.NL

31072_NL_GolfNL_Kroatien_205x275_ANZ.indd   1 31.07.19   14:01
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H Y B R I D E S  EQUIPMENT  

XXIO X SERIES
Het relatief onbekende merk XXIO (spreek 
uit als sexy-yo) richt zich voornamelijk op de 
oudere doelgroep (dames en heren) en spelers 
met een lage swingsnelheid. Die focus vertaalt 
zich in golfclubs met heel lichte shafts en een 
licht clubhoofd om meer swingsnelheid te 
bevorderen. In de X-lijn hybrides is dat niet 
anders. Een laag CG (zwaartepunt) zorgt voor 
een hoge lancering en zo min mogelijk spin. 

Lofts: 18, 20, 23, 26 graden.  
€ 299

HONMA TW747 UT
Met topspelers als Justin Rose in de stal 
probeert het in Azië zeer populaire en 
exclusieve merk Honma in Europa voet 
aan de grond te krijgen. Het is de enige 
clubfabrikant die iedere stap in het proces 
(van ontwerp tot productie) in house 
uitvoert. In de nieuwste hybride van 
Honma is de hosel vijf millimeter korter 
zodat de lanceerhoek met twee graden is 
verhoogd. Dit zorgt voor een hoge balvlucht 
en een zachtere landing op de green.

Lofts: 19, 22, 25, 28 graden. 
€ 299

hybrides
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The view's better from here. 
Our lightweight PolarizedPlus2® lenses are as flexible as you are,  
adapting to different light conditions while reducing glare and 
enhancing color. Try on a pair and see for yourself.  
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  Afslaan op hole 7 van Wimereux.
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MET 
ZICHT 

OP 
ZEE

Golfen langs de Noordzee, in vier verschillende landen: Nederland, België, 
Frankrijk en Engeland. Een roadtripje langs linksbanen in het laagland. 
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W
ie denkt dat de Brexit iets 

van nu is, willen we graag 

even wijzen op een gebeurte-

nis van zo’n elfduizend jaar 

geleden. Toen nam Enge-

land op geheel natuurlijke 

wijze, zonder referendum, al afstand van het Europese 

vasteland. Met deze scheiding ontstond ruimte voor de 

Noordzee. Eeuwenlang heeft Moeder Natuur de vrije 

hand gehad om te werken aan een nieuw duinland-

schap dat door de Engelsen links wordt genoemd. Pas 

duizenden jaren later kwam er een briljant bestem-

mingsplan: aan beide zijden van de zee werd de kust 

versierd met golfbanen. Voor ons een goede reden om 

in vier landen rond de Noordzee linksgolf te ervaren. 

DOMBURG, NEDERLAND
In vier dagen vier linksbanen spelen, een prettig vooruit-

zicht. We beginnen in de provincie Zeeland en rijden naar 

Domburg. Het wemelt van de toeristen die waarschijnlijk 

geen idee hebben dat hier, volgens de kenners, de enige 

echte Nederlandse linksbaan ligt. De eerste indruk is 

meer dan goed. Geen zeezicht maar een hoge duinwal 

met daarvoor de negen holes die de baan rijk is. Ons 

golfhart gaat direct sneller kloppen voor deze beroemde 

negen-holesbaan op Walcheren die al sinds 1914 bestaat 

en daarmee een van de oudste golfbanen van Nederland 

is. Aanvankelijk was het een commerciële onderneming 

die zich richtte op buitenlandse toeristen. Later werd 

Domburg een verenigingsbaan, maar gasten zijn nog 

altijd welkom. De negen holes, ontworpen door E.C. 

Warren, zijn in de Tweede Wereldoorlog flink vernield. 

De Duitse bezetter zocht hier in 1944 de verdediging 

tegen de geallieerden die, op hun beurt, talloze bommen 

op de baan gooiden en het terrein volledig verwoestten. 

Pas na vele jaren van herstel werd de baan in 1955 in de 

oorspronkelijke lay-out opnieuw in gebruik genomen. 

Sommige bomkraters werden geïntegreerd in de baan. 

In de afgelopen jaren zijn met hulp van baanarchitect 

Alan Rijks aanpassingen gedaan ter modernisering. 

DUBBEL GENIETEN
We moeten een klein stukje klimmen naar de eerste tee 

en dat blijkt de moeite waard: wat een uitzicht! Rechts de 

  De Domburgsche vraagt slim spel.
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Driven met windkracht 
zes in de rug zorgt voor 

McIlroy-achtige afstanden

WAT IS EEN LINKSBAAN? 
In het boek True Links van George Peper en 
Malcolm Campbell is een aantal elementen 
omschreven waaraan een echte linksbaan moet 
voldoen. 1. De baan moet naast een riviermonding 
liggen. 2. Er moet minstens gedeeltelijk of 
incidenteel zeezicht zijn. 3. Er moeten een paar 
bomen zijn. 4. Talrijke bunkers en 5. De eerste 
negen holes gaan richting een ver punt en de 
laatste negen richting het clubhuis. Volgens dit 
boek zijn er 246 true linksbanen in de wereld, 
waaronder vier in ons land: de Haagsche, de 
Kennemer, de Noordwijkse en de Domburgsche. 
Voldoen deze banen aan alle elementen? Nee. 
Mogen we het linksbanen noemen? Toch wel.

zee, links de weilanden en direct onder ons de golfbaan. 

Dit kunnen we zonder overdrijven een van de indrukwek-

kendste afslagen van Nederland noemen. Het klinkt een 

beetje dubbel maar de kraters uit het pijnlijke verleden 

voegen iets toe wat geen architect had kunnen bedenken. 

In de fairways zien we aardig detail. In het kader van het 

105-jarig bestaan liggen er tijdelijk blauwe afstandsmar-

kers met de leeftijd van de club. Bij ieder tee shot wordt 

slimheid gevraagd, veel fairways zijn niet goed zichtbaar 

maar je wordt geholpen met blauwwit gestreepte palen 

die de richting aangeven. En dan maar hopen dat je bal 

op de nauwe fairways ligt. Het aanspelen van de greens is 

tricky, een goede approach rolt maar zo de green af in een 

bunker. Even achteloos een puttje maken? No way, dit is 

puur linksgolf. Met goed spel kom je ver maar met slim 

spel een stuk verder. Is het jammer dat er slechts negen 

holes zijn? Nee, je moet genieten van wat je krijgt en speel 

je de baan als twee keer negen, dan geniet je dubbel.  

DE HAAN, BELGIË
We zetten koers richting België. In het begin van de 

twintigste eeuw was het Koning Leopold II die meer 

Engelse toeristen naar de Belgische kust wilde trekken.  

In deze periode van welvaart, ook wel bekend als  

La Belle Époque, mocht een golfbaan niet ontbreken  

en in 1903 werd Royal Ostend Golf Club geopend. We 

arriveren in een enorme plensbui en onder de luifel 

van het statige, witte clubhuis zoeken golfers beschut-

ting. Het onderkomen heeft het zwaar gehad; in twee 

oorlogen is het even vaak verwoest als opgebouwd 

maar de klassieke elementen zijn behouden. 

Gelukkig waait de bui over, de harde wind blijft. 

“Vandaag gaan jullie de baan ervaren zoals het hoort. 

De lengte is niet zozeer het probleem, de wind en 

een kleine honderd bunkers maken het uitdagend”, 

aldus president Yves Dewitte die er nog even op wijst 

dat de Royal de enige linkscourse van België is.

  

WIND, POTBUNKERS & BIKINI’S
Klassieke elementen kenmerken ook de eerste tee, 

omringd door een wit hekje en ernaast een traditioneel 

startershuisje. De wind trekt nog wat aan en vanaf de eerste 

drive moeten we alle zeilen bijzetten om fatsoenlijke 

scores te noteren. Na vier holes lopen we plotseling op 

een drukke verkeersweg, de Koninklijke Baan geheten, die 

ook de oversteek mogelijk maakt naar het strand. En zo 

lopen we als keurige golfers tussen de slippers en bikini’s. 

We stappen uit de vrolijke parade richting de tee van hole 

vijf. Wat een waanzinnig uitzicht op de pure links. Nog 

meer wind en potbunkers, het maakt ons niet uit; we 

willen getest worden. Alhoewel, op de par 5 7de hole zijn 

drie goedgeraakte houtjes zelfs niet genoeg om de hoger 

gelegen green te bereiken. Maar driven met windkracht 

  Royal Ostend Golf Club.



Beeld: Cromvoirt. Credit: 

GOLF RAAK! IS EEN INITIATIEF VAN:

Vraag de gratis RAAK!-golfpas aan!
GOLFRAAK.NL/AANMELDEN

Samen golfen met je (klein)kind?

http://www.golfraak.nl/aanmelden
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zes in de rug zorgt voor McIlroy-achtige afstanden van 

ruim driehonderd meter! Na tien holes komt er een 

abrupt eind aan de opwinding wanneer we opnieuw de 

Koninklijke Baan kruisen, ditmaal landinwaarts. Hier 

treffen we vier holes die prima zijn maar de links-sensatie 

van de vorige holes duidelijk ontberen. Na nogmaals twee 

keer oversteken eindigt de crosscountry met een fijne par 

5 naast het clubhuis. Het Belgisch pintje is dik verdiend! 

De Royal Ostend laat veel indrukken achter en we zijn 

blij dat we deze enige Belgische links kunnen afvinken.

WIMEREUX, FRANKRIJK
We rijden verder naar het zuiden en bereiken de Franse 

Opaalkust. Aan de prachtige duinweg zien we het niet 

te missen bord van Wimereux Golf, onze volgende 

linksbestemming. Ook deze baan kent een rijke historie 

(1901) maar in het clubhuis dat in 1958 is gebouwd, 

zien we hier weinig van terug. Het oogt modern en 

daarom wellicht meer toegankelijk. Het weer is mild, 

een zonnetje en een lichte bries vanuit de Noordzee zal 

ons vandaag niet uit balans brengen. Op de scorekaart 

lijkt de baan vrij kort en daarom spelen we van de back 

tees. De eerste holes spelen prettig, landinwaarts met 

weids uitzicht op het Franse boerenlandschap. Een 

aantal blinde afslagen, sterk glooiende fairways en 

 

grappige greens maken de baan niet makkelijk maar wel 

amusant. Het wow-moment komt bij hole zes want bij 

het passeren van het hoogste punt krijgen we een open 

zicht op de baan en kustlijn. De wind neemt toe maar 

met een clubje meer of minder redden we het wel. Helaas 

blijft het bij deze verrassing en dat is jammer want de 

back nine kan met creatief maaien een stuk spannender 

worden. Een beetje extra aandacht voor het onderhoud 

kan sowieso geen kwaad. De fairways zien eruit alsof 

de geallieerden onlangs zijn vertrokken; kale plekken 

door droogte is normaal maar er kan iets aan worden 

Heb je nog niet eerder een 
linksbaan gespeeld? Dan zou 
dit een goede kennismaking 

kunnen zijn.

  Traditioneel startershuisje op de Royal Ostend Golf Club.
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gedaan. En te vaak blijft een bal in de bunkerrand hangen 

waar die eigenlijk naar het laagste punt moet rollen. 

GEEN PRETENTIES
“Een lollige baan”, aldus Bram en Peter die we onderweg 

tegenkomen. De golfvrienden hebben niet bewust voor 

een linksbaan gekozen maar “het past wel goed bij ons 

spel, wijde fairways zonder bomen.” De populariteit 

van Wimereux is dus goed te verklaren, het is een 

fijne linkscourse zonder pretenties. Heb je nog niet 

eerder een linksbaan gespeeld? Dan zou dit een goede 

kennismaking kunnen zijn. De drie banen waar we 

inmiddels hebben gespeeld,  zijn aangelegd met het 

doel Britse toeristen te trekken. Opmerkelijk want van 

een tekort is bepaald geen sprake aan de overkant. 

SANDWICH, ENGELAND
De overkant én bakermat van linksgolf bereiken we via 

de ferry die vanuit Calais naar Dover vaart. De overtocht 

neemt anderhalf uur in beslag en vanaf het buitendek 

krijgen we steeds beter zicht op de machtige White Cliffs. 

In het verre verleden waren deze verbonden aan Europa. 

Links golfen voelt inmiddels vertrouwd, links rijden 

vergt even wat extra aandacht. We volgen de borden 

Sandwich, niet voor de lunch maar voor de finale van 

ons avontuur. Het historische dorpje zal over precies 

een jaar het middelpunt zijn van de golfwereld. Op een 

steenworp afstand ligt namelijk Royal St George’s, het 

theater voor de 149ste editie van The Open. We melden 

ons bij de caddiemaster. Op een klein schermpje kijkt hij 

live naar The Open dat in Noord-Ierland wordt gespeeld. 

“What makes this course different? Well, it’s not green.” 

Engelse humor? Nee, hij is serieus, een echte linksbaan 

is volgens de Engelsen bruin. Slechts de tees en greens 

krijgen water en de rest mag de natuur verzorgen. In 

1894 werd The Open voor het eerst hier in het zuiden van 

Engeland gespeeld maar in de jaren daarna kreeg de baan 

kritiek en verdween tijdelijk van the rota, een lijst met true 
links die het prestigieuze toernooi mogen organiseren. 

QUIRKY HOLES
Voor we beginnen, brengen we een bezoek aan het 

clubhuis. Gelukkig is het vroeg want na elf uur is toegang 

alleen toegestaan met een jasje en dasje. Binnen lijkt het 

  Zicht op het plaatsje Wimereux.
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wel een museum, prachtig. Er is zoveel zorg besteed aan 

de herinneringen, dat we besluiten om het inslaan iets 

in te korten. Op weg naar de eerste tee maken we kennis 

met caddie Simon. Om hem hebben we niet gevraagd 

maar is verplicht. Eigenlijk wel fijn want hij kent de baan 

door en door. En Simon blijkt geen overbodige luxe want 

St George’s geeft zijn geheimen niet snel prijs. Een slag 

blijkt pas echt goed als de bal op het juiste plekje landt en 

wordt meegenomen door de contouren van de fairways 

of tegen de heuvels rond de greens stuitert. Hoewel je de 

zee kunt zien, voegt die niet veel toe aan onze beleving; 

onze aandacht ligt volledig op de baan en de quirky holes. 

Dat is Engels voor wat wij raar en onverklaarbaar vinden. 

In tegenstelling tot andere oude banen is St George’s wel 

aangepast aan de lengte-eis van het huidige topgolf. Het 

maakt het nog moeilijker om sommige goed bewaakte 

greens aan te spelen. Daarom spelen wij van de blauwe 

tees, een goed advies van Simon. Hij heeft het laatste 

Open in 2011 meegemaakt. Hij woonde toen tijdelijk vlak 

bij de baan naast het huis van winnaar Darren Clarke. 

“Er werd natuurlijk een after party gehouden en mijn 

tuin stond vol met auto’s. Ik ben toen maar even gaan 

kijken en werd direct uitgenodigd. Om half zes in de 

ochtend ben ik naar huis gekropen, wat een feest!” 

PRIJSKAARTJE
Mooie verhalen maar wat betaal je daar nu eigenlijk voor? 

Het vaste tarief voor een caddie is 50 pond en daarnaast 

word je geacht een passende tip te geven variërend tussen 

10 en 40 pond. Tel hierbij de greenfee van 225 pond…. Is 

dat het waard? Eigenlijk niet. Natuurlijk is het geweldig 

een Open-baan te spelen maar om de hoek liggen twee ba-

nen die op the rota list hebben gestaan, Royal Cinque Ports 

Club en Prince’s GC. Voor het bedrag dat je bij St George’s 

kwijt bent, heb je greenfees voor deze beide banen en 

je loopt op dezelfde door de natuur gemaakte links.  

  Caddie Simon kijkt toe op een slag uit een van de potbunkers van Royal St George’s.



Eindejaarsactie van ANWB Golf

ANWB Golf biedt:
• NGF- handicapregistratie
• € 25,- korting per boeking bij Pin High
• Meerdere gezellige ledendagen per jaar
• Greenfee korting bij circa 100 golfbanen
• Korting op golfcursussen en -lessen
• Deelname aan ruim 100 wedstrijden
• Samenwerking met Jumbo Golfwereld

* Let op, deze actie is geldig tot en met 31 december 2019. 
 Klanten van Pin High betalen het eerste jaar slechts € 25,-.

Voor meer voordelen en aanbiedingen
bezoek je onze site anwbgolf.nl

 39,-*

lidmaatschap

tot 1-1-2021
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R O N D - D E - N O O R D Z E E  TRAVEL

DE BANEN
1. DOMBURGSCHE GOLF CLUB
Domburg, Zeeland
Greenfee: vanaf 37,50 euro  
(9 holes), vanaf 55 euro (18 holes)
Minimaal handicap 36
Overnachtingstip: Badhotel Domburg

Meer info:   domburgschegolfclub.nl 
en   badhotel.com

2. ROYAL OSTEND GOLF CLUB
De Haan, België
Greenfee: vanaf 80 euro
Overnachtingstip: Martin’s 
Brugge. Op 25 minuten, midden 
in de historische binnenstad. 

Meer info:   pinhigh.nl/
golfvakantie/chateau-clery

3. WIMEREUX GOLF CLUB
Wimereux, Frankrijk
Greenfee hoogseizoen: vanaf 60 euro
Overnachtingstip: Najeti Hotel Chateau 
Cléry. Romantisch hotel met een goed 
restaurant op 20 minuten rijden.

Meer info:   pinhigh.nl/
golfvakantie/martins-brugge

4. ROYAL ST GEORGE’S
Sandwich, Kent
Greenfee: vanaf 250 euro 
(exclusief caddie)
Let op: er zijn strenge kledingregels
Overnachtingstip: The Lodge at Prince’s. 
Het kleine golfhotel met twaalf kamers 
ligt aan de fairway van The Royal 
St. George en Prince’s Golf Club. 

Meer info:   royalstgeorges.com 
en   princesgolfclub.co.uk/stay

De overtocht
Vanuit Calais vertrekken dagelijks 
circa veertig boten richting Dover. De 
overtocht duurt negentig minuten. 
Er zijn twee aanbieders en de prijzen 
variëren. Kijk online voor de beste 
deal:   directferries.nl. Wil je sneller, 
ga dan met de autotrein want in 35 
minuten ben je aan de overkant, 
viermaal per uur:   eurotunnel.com.

  De green van hole 6 van Royal St George's.

“What makes this course 
different? Well, it’s not green.” 

Engelse humor? Nee, hij is 
serieus, een echte linksbaan is 

volgens de Engelsen bruin. 

Eindejaarsactie van ANWB Golf

ANWB Golf biedt:
• NGF- handicapregistratie
• € 25,- korting per boeking bij Pin High
• Meerdere gezellige ledendagen per jaar
• Greenfee korting bij circa 100 golfbanen
• Korting op golfcursussen en -lessen
• Deelname aan ruim 100 wedstrijden
• Samenwerking met Jumbo Golfwereld

* Let op, deze actie is geldig tot en met 31 december 2019. 
 Klanten van Pin High betalen het eerste jaar slechts € 25,-.

Voor meer voordelen en aanbiedingen
bezoek je onze site anwbgolf.nl

 39,-*

lidmaatschap

tot 1-1-2021

http://www.directferries.nl
http://www.eurotunnel.com


G O L F . N L 

MACKENZIE ORIGINAL 
WALKER DRAAGTAS
Geen standaard tas, dat is de 
filosofie achter de MacKenzie 
golftas. Als je speciale wensen 
hebt voor materiaal en logo’s op 
je vintage golftas, dan is dit het 
adres. Elke tas wordt met de hand 
gemaakt in de Verenigde Staten, 
om precies te zijn Portland (toevallig 
ook de plek waar de Jones-tassen 
gemaakt worden, zie pagina 121). 
Sinds de oprichting, zo’n dertig jaar 
geleden, zijn er nieuwe materialen 
als ballistic nylon en waxed canvas 
toegevoegd zodat er naast leer 
ook andere mogelijkheden zijn. 

$ 399 (verzendkosten $ 110) 
  mackenziegolfbags.com

Vintage is hip and happening.  
En de oude spullen in een nieuw 
jasje hebben ook hun weg 
naar de golfsport gevonden.

P R O D U C T I E  S I E T S E  H E R R E M A

FOR OLD 
TIMES' SAKE
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V I N T A G E  EQUIPMENT  

UNIQLO KANDO PLOOIBROEK
Sinds enige tijd valt de 39-jarige wereldtopper 
Adam Scott niet alleen op vanwege 
zijn prachtige swing, maar ook met zijn 
plooibroeken. De voormalig nummer één 
wordt (net als tennisser Roger Federer) 
gesponsord door de Japanse kledinggigant 
Uniqlo en doet ons met zijn wijde modellen 
met plooi denken aan de jaren '50. Als er 
iemand mee wegkomt is het Adam Scott, 
die onder zijn broeken een classic schoen 
draagt uit de FootJoy 1857-collectie (helaas 
niet verkrijgbaar in Nederland). Toch wil Scott 
met zijn look niet helemaal terug naar Ben 
Hogan. "Dit gaat om de moderne klassieker, 
dat je van de golfbaan op een stijlvolle manier 
direct uit eten kan of naar kantoor kan gaan."  

€ 39,90 (verzendkosten € 3,95) 
  uniqlo.com

SEAMUS GOLF HEADCOVERS
Je ziet ze steeds vaker: vintage headcovers. Het 
Amerikaanse merk Seamus Golf is groot geworden 
met de wollen clubbeschermers. Tartain plaid 
headcover voor je driver, fairwaywoods, hybrids 
of putter? Om het af te maken kan je een leren 
label met inscriptie toevoegen. Seamus maakt 
ook balmarkers, pitchvorken, schoenentassen (zie 
Arnold Palmer, pagina 119) en andere accessoires 
waarmee je de blits kunt maken op de golfbaan.   

1. Red Stewart (putter) $ 75
2. Hiwahiwa (driver) $ 65 
3. County Kerry (fairwaywood) $ 55
(verzendkosten $ 45) 
  seamusgolf.com

1

2

3



G O L F . N L 

PUMA TOUR DRIVER CAP
De opvallende Tourspeler Bryson 
Dechambeau (bekend om het feit 
dat elk ijzer in zijn tas dezelfde 
lengte heeft) brengt de vintagestijl 
terug met zijn klassieke driver cap.  
 
1. Driver cap  € 29,95 
2. Tour Driver cap  € 39,95 
  pumagolf.com

KOFFIETAFELBOEK  
ST ANDREWS –  
THE HOME OF GOLF
Een beetje liefhebber van 
vintage golf heeft een mooi 
boek nodig voor op de 
koffietafel. En wat is er dan 
beter dan de mooiste plaatjes 
van het dorpje waar het 
allemaal begon, de bakermat 
van golf: St Andrews.  

$ 145 
  amazon.com 

1

2

MEEDOGENLOOS GOLF
IN MYTHISCHE WERELD
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V I N T A G E  EQUIPMENT  

NEBULONI HANDGEMAAKTE 
LEREN GOLFSCHOENEN
Leren golfschoenen van 
Italiaanse makelij? Het 
Milanese familiebedrijf 
Nebuloni bestaat al meer 
dan honderd jaar en stuurt 
de handgemaakte schoenen 
naar golfers in alle uithoeken 
van de wereld. Niemand 
minder dan Miguel Ángel 
Jiménez en Gary Player 
spelen al jarenlang op deze 
klassiekers. Online kan je 
zelf elke kleurencombinatie 
samenstellen. 

€ 520 (inclusief 
verzendkosten) 
  nebulonigolfstore.com

ARNOLD PALMER 
SCHOENENTAS
In stijl je schoenen 
meenemen naar de baan? 
Dan is er weinig beter dan 
een schoenentas van het 
grootste golfstijlicoon ooit. 
Met deze Arnold Palmer 
schoenentas maak je voor 
de ronde al een statement.
 
$ 195 (verzendkosten $ 45) 
  seamusgolf.com

BEN HOGAN: FIVE LESSONS 
Bij al die mooie vintage 
golfspullen hoort natuurlijk 
een dito swing. Het boekje 
Five Lessons van Ben 
Hogan – de man met de 
mooiste swing uit de historie 
–  gaat je daarbij helpen.

€ 13,99 (verzendkosten € 2,99) 
  bol.com



G O L F . N L 

SEAMUS FESCUE PROJECT 
SUNDAY BAG HARRIS TWEED 
Als een golftas voor jou meer is dan 
een manier om veertien clubs, een 
paar ballen en tees mee te nemen, 
dan is deze Harris Tweed tas iets 
voor jou. De tas gemaakt van wol is 
afgewerkt met leer dat met de tijd er 
nog wat meer vintage uit gaan zien. De 
gebruikte wol is met de hand geweven 
en komt uit de Schotse Buiten-
Hebriden. De kwaliteitsstandaard 
is zelfs vastgelegd in de Harris 
Tweed Act. Als dat niet goed is…

$ 595 (verzendkosten $ 75) 
  seamusgolf.com

MEEDOGENLOOS GOLF
IN MYTHISCHE WERELD
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V I N T A G E  EQUIPMENT  

ORIGINAL JONES DRAAGTAS
Dit was in de jaren '70 en '80 dé golftas. Als je een beetje 
kon golfen, had je een George Jones Bag om je schouders 
hangen. In 2011 is er nieuw leven in het merk geblazen en 
de iconische Original Jones-tas is het vlaggenschip. De 
styling is als vanouds en dankzij de moderne materialen 
heb je als lopende golfer ook een tas die droog blijft als 
je die op het natte gras neerlegt. Dankzij drie grotere 
vakken kan je nog aardig wat meenemen. Voor het echte 
retrogevoel draag je de tas aan één band. Simpel en stijlvol.  

$ 145 (verzendkosten $ 55) 
  jonessportsco.com

BUBBA WHIPS TOURSTICKS
Bubba & Whip. Het zijn 
de bijnamen van de twee 
zoons van de ondernemer 
achter deze hickory houten 
toursticks. De oplijnstokken, 
onmisbaar in de tas van 
elke serieuze golfer, zijn 
visueel geïnspireerd op 
oude boogschutterspijlen. 

$ 69  
  bubbawhips.com



G O L F . N L 

ALAN RIJKS
“Het karakter van Dirkshoorn is 
een polderlinks. De wind heeft 
normaal gesproken veel invloed, 
daarom zijn er niet te veel bunkers 
neergelegd maar wel strategische, 
op verschillende windrichtingen. 
Dankzij die veranderlijke wind kun 
je de ene dag een hole goed scoren 
en de volgende dag helemaal niet. 
Vaak is een andere clubkeuze 
noodzakelijk. De 17de hole is vanaf 
de witte tee circa 340 meter lang 
en wanneer de zuidwesten wind 
waait (en dat is vaak) moet je met 
heel wat factoren rekening houden. 
Eerst moet je bepalen waar je 
wilt landen met je afslag. Kort bij 
de green? Dan moet je langs een 
aantal fairwaybunkers. Neem je dat 
risico niet, dan heb je een langer 
schot naar de green. En daar gaat 
het juist om, de green ligt namelijk 
op een eiland met water en een 
grote bunker, omgeven door een 
houten damwand die veel indruk 
maakt. Doorat de hole een lichte 
dogleg naar rechts is, komt de 
wind uit twee verschillende kanten, 
namelijk bij je afslag van opzij en 
je schot naar de green recht in de 
wind. Het geheim is om de afstand 
naar de green goed te meten bij je 
tweede of derde schot. Je moet 
oppassen dat je niet te hard wil 
slaan tegen de wind in. Dan vliegen 
de golfballen vaak hoger waardoor 
de afstand minder wordt, met alle 
gevolgen van dien. Neem daarom 
een club minder en sla met minder 
kracht. De green is ruim maar 
heeft wel verschillende niveaus. 
Hole 17 was op de definitieve 
tekening een mooie uitdaging, en 
in de praktijk blijkt dat golfers ‘m 
op veel verschillende manieren 
spelen. Maar of je nu een goede of 
juist minder goede ervaring hebt 
op deze hole, als je ‘m uitholed 
zonder balverlies, geniet je er des 
te meer van. Dat is het idee.”

GOLFBAAN 
DIRKSHOORN, HOLE 17

B E E L D  N I E L S  H O O F T
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HET ONTWERPEN VAN EEN GOEDE HOLE IS EEN HELE KUNST.  
HET BEDENKEN VAN UITDAGENDE GREENS OOK. OP DE ENE GREEN 
LOOP JE TRIOMFANTELIJK WEG, OP EEN ANDERE WORD JE TOT 
WANHOOP GEDREVEN. WAT HEEFT DE ARCHITECT AAN DE TEKEN-
TAFEL BEZIELD? WIE HEEFT DAT NIET EENS GEDACHT NA EEN 
DRIE- OF VIERPUTT... VIJF GOLFBAANARCHITECTEN LATEN EEN 
VAN HUN FAVORIETE HOLES ZIEN EN LEGGEN HET ONTWERP UIT.    

GOED BEWAAKT



V I C E  G O L F  A DV E RTO R I A L

T ijdens een rondje match-
play met mijn vriend 
Fiete, die na de � rst-nine 
maar liefst drie onder par 

stond en vier ronden voor stond op 
mij tijdens ons rondje matchplay, 
grapte hij dat z‘n Vice PRO-ballen 
gemanipuleerd waren. Ik vroeg of 
ik één van zijn „magische knikkers“ 
eens uit mocht proberen, en ik 
dacht na de volgende drive meteen: 
„Wow, dat had ik niet verwacht“. De 
slag van de tee en over de greens 
voelde fantastisch, maar na 17 
holes moest ik nog steeds mijn 
meerdere in mijn vriend erkennen 

en hem feliciteren met zijn 
overwinning. Mijn eerste ervaring 
met Vice Golf-ballen bleef mij 
echter bij en ik had zoveel vragen. 
Waar kwamen deze ballen vandaan? 
Waar kon ik ze krijgen? En hoeveel 
kostten ze wel niet?

Na een beetje onderzoek online, 
kwam ik erachter dat er twee Duitse 
mannen waren die deze golfballen 
maakten, met als uitgangspunt dat 
ze ballen van premiumkwaliteit een 
stuk goedkoper aan konden bieden 
via hun eigen website. Geen tus-
senpersonen, geen andere partijen 
die ook een stukje van de taart wil-
len: ze verkopen hun premiummo-
dellen voor slechts €2,49 per bal. Ik 
stond perplex. De komende dagen 
had ik het alleen nog maar over 
Vice Golf. Ik was een echte ‚fanboy‘ 
geworden. Mijn vrouw wilde net een 

bijdehante opmerking maken,
 toen ik haar een dozijn golfballen 
overhandigde met het gezicht van 
onze zoon Edwin erop geprint! Mijn 
poging om ook haar te overtuigen 
bleek een echte hole-in-one! Op 
ons volgende huwelijksjubileum 
hadden we Vice PRO-ballen met 
onze huwelijksdatum erop. Ik 
herinner mij ook nog een dozijn 
ballen die ik voor de verjaardag van 
oom Rafael gehaald had. Vice Golf 
werd langzaam maar zeker een deel 
van onze familie, en iedereen op 
de golfbaan bleef mij maar om een 
paar ballen vragen. Het duurde een 
tijdje voordat ze zich realiseerden 
dat ook zij gewoon naar vicegolf.
com konden surfen en dat de ballen 
– heel snel – internationaal geleverd 
worden. Toen ik meer en meer 
gepersonaliseerde Vice Golfballen 
op de club zag, met allemaal 
verschillende logo‘s, besefte ik dat 
het een rage was geworden!

Ons clubteam werd een soort 
Vice-team, met Vice-caps, 
handdoeken, tassen, ballen, noem 
maar op… En toen iemand de 
kleedkamer van onze clubhuis 
binnenkwam met een Vice-rugzak, 
kon ik het niet laten om mijn hoofd 
te schudden en te lachen.

Deze Duitse mannen hebben iets 
op poten gezet waar we ons 
allemaal mee kunnen identi� ceren: 
een merk, een ander soort gevoel. 
En er is geen betere beschrijving 
voor dan “Vice”. Als je beter kijkt, zie 
je dat het merk steeds meer 
persaandacht geniet en prijs na
prijs verdient. Ik ben ongelofelijk 
trots om daar deel van uit te maken 
en te kunnen zeggen: ”Hoogwaar-
dige golfballen hoeven niet duur te 
zijn.” Maar dat ik deze ballen met 
allerlei leuke onzinnige prints kan 
laten drukken, die ik dan zelf kan 
gebruiken of als cadeau kan geven, 
is zelfs nog leuker dan de prijs. 
Ze toveren altijd een lach op mijn 
gezicht.  www.vicegolf.com

GOLF IS 
MY VICE!
DE GOLFSECTOR HEEFT MOEILIJKE TIJDEN 
DOORGEMAAKT, MAAR DE TOEKOMST IS 
ROOSKLEURIG – EN DIT GELDT OOK VOOR 
HET DUITSE GOLFMERK VICE GOLF. HUN 
BALLEN LIJKT MEN STEEDS VAKER TE ZIEN 
OP GOLFBANEN OVER DE HELE WERELD. IK KEN 
DIE JONGENS NU DRIE MAANDEN, MAAR HET 
VOELT ALSOF WE AL JAREN VRIENDEN ZIJN.

http://www.vicegolf.com
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WELEVELD GOLF, HOLE 9
MICHIEL VAN DER VAART 
“Deze hole is eigenlijk wat te kort voor een par 5 (421 
meter) maar het is mijn bedoeling dat golfers met 
een glimlach en goede score van deze hole kunnen 
komen. Er zitten tegenstellingen in het ontwerp: 
rechts is die relatief makkelijk, links zwaar bewaakt 
met een bunker. Van die kant is de green moeilijk 
aan te spelen, ook al doordat de bunker een hoge 
rand heeft. Deze is grillig waardoor het lijkt alsof die 
spontaan is ontstaan en niet door mensen geculti-
veerd. De bunker is met een reden groot ontworpen: 
natuurlijk om het moeilijker te maken maar ook om 
op te vallen. Wat je namelijk niet op de foto ziet, is dat 
je vanaf het terras bij het clubhuis zicht hebt op de 
green. Niets is leuker dan vanaf het terras te kijken 
naar golfers die proberen hun bal uit het zand te slaan. 
Een beetje sadist mag je als golfbaanarchitect wel zijn, 
toch?! Dus op deze hole heb je zeker een goede kans 
op een birdie, maar als je zoveel risico neemt dat je in 
de bunker terechtkomt, mag je gestraft worden…”

Het is mijn bedoeling dat 
golfers met een glimlach en 

goede score van deze hole 
kunnen komen



7 nachten All Inclusive
Golf: Unlimited golf FALDO
Incl. vlucht, bagage & golfbag,
transfers

7 nachten All Inclusive
Golf: 3 x CARYA & 3 x NATIONAL
Incl. vlucht, bagage & golfbag,
transfers

7 nachten All Inclusive. 
Golf: 3 x MONTGOMERIE, 1 x TITANIC, 1 x KAYA
Incl. vlucht, bagage & golfbag,
transfers

7 nachten All Inclusive, 
Golf: 3 x TITANIC
Incl. vlucht, bagage & golfbag, transfers

CORNELIA DIAMOND

VOYAGE GOLF & SPA

ZEYNEP GOLF HOTEL

TITANIC DELUXE

SPECIALIST IN HET ORGANISEREN 
VAN GOLFREIZEN NAAR O.A. TURKIJE

• GROTE VOORRAAD STARTTIJDEN 
• ALLE TRANSFERS INCLUSIEF

  OOK NAAR DE GOLFBANEN 
• SCHERPE TARIEVEN 

• SNELLE COMMUNICATIE 
• PERSOONLIJK ADVIES 

vanaf€ 999,-euro p.p.

vanaf€ 875,-euro p.p.

vanaf€ 899,-euro p.p.vanaf€ 999,-euro p.p.

Meer info of boeken:

go4golfreizen.nl
Go4Golf Reizen

M. van Reigersbergenweg 41
4254 EE  Sleeuwijk

info@go4golfreizen.nl06 23 44 52 77

Meer of minder nachten, meer of minder greenfees, andere hotels, andere golfbanen, en andere periodes kunnen wij u op maat aanbieden.

Specials Belek december 2019 en januari 2020

http://www.go4golfreizen.nl
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GOLFPRAK DE HAENEN, HOLE 17
GERARD JOL
“Ik had bij het ontwerpen van hole 16 en 17 een 
uitdaging: het was een klein kwadrant waar twee holes 
in moesten passen. Het zijn beide doglegs geworden. 
Hole 17 is een par 4 (339 meter). De green is door 
longhitters met één slag te halen maar dat wil je als 
architect extra moeilijk maken op deze par 4. Daarom 
ligt de bunker daar als verdediging, om de spelers te 
ontmoedigen. Het is een soort eilandgreen met een  
bunker ervoor, geinspireerd op een van de beste 
banen in Frankrijk Les Bordes Golf International. Ook 
moest een publiek pad achter de fairway beschermd 
worden. Speel je te ver, dan gaat je bal daaroverheen. 
Dus het devies is hier: korter slaan en fairway raken. 
En niet te veel naar rechts want dan kom je in de rough 
terecht en wordt de slag naar green moeilijker. Snijd 
je af, dan moet je eerst over een kleine bunker heen. 
Ideale slag vanaf de tee: een bal van links naar rechts 
zodat je over de heuvel halverwege komt. De bal rolt 
dan netjes richting de grote bunker en heb je ongeveer 
honderd meter over naar de green met plateaus.”

De green is door longhitters  
met één slag te halen maar 

dat wil je als architect extra 
moeilijk maken op deze par 4



G O L F . N L 

FRANK PONT
“Het is een korte hole (par 3, 124 
meter) met een grote green.  
Misschien wel iets te groot, 
achteraf gezien. Daarmee is het 
een contra-intuïtief ontwerp. 
Normaal gesproken maak je bij 
een korte hole een kleine green, 
maar van dat idee ben ik hier 
afgeweken. Het voordeel is dat 
er meer plek is om de vlag neer te 
zetten waardoor je de green kunt 
ontzien en de pitchmarks beter 
kunt verdelen. De tee van deze 
hole ligt wat hoger, aan de rand 
van de baan en redelijk krap tegen 
een geluidswal aan. Een moeilijke 
plek. Dat geldt zeker voor de witte 
tee vanwaar je een nauwelijks een 
zicht- en speellijn hebt wanneer de 
vlag links staat. Vanaf de rode tee 
(97 meter) wordt het makkelijker, 
want zelfs als je laag slaat, kan de 
bal tussen de bunkers door de 
green oprollen. De bunkers zijn 
ruw, twee meter diep en hebben 
roodzwenkgras op de randen; die 
wil je graag vermijden... Een grote 
green mag dan makkelijk ogen, 
er is voldoende gevaar. Ik ben de 
eerste architect in Nederland 
die kort gras rond greens heeft 
gezet waardoor de bal makkelijk 
doorrolt. Bij deze hole heb je een 
probleem als de bal rechtsachter 
wegrolt; dan wordt het lastig om 
een up & down te maken. De green 
is verdeeld in hogere en lagere 
delen, de plek van de vlag bepaalt 
de moeilijkheidsgraad. Als die aan 
de rand staat, wordt het helemaal 
interessant. Speel je de bal op het 
goede gedeelte, dan heb je easy 
putt, anders niet. Deze hole 17 
is een typische risk & reward- en 
daarmee ook een goede match-
play-hole; neem je risico en pakt 
dat goed uit, dan word je beloond.”

GOLFPARK DE TURF-
VAERT, HOLE 17
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 Ik ben de eerste architect in 
Nederland die kort gras rond 

greens heeft gezet waardoor de 
bal makkelijk doorrolt



BRUNO STEENSELS
“De opdracht was een baan cre-
eren in een typisch Amerikaanse 
stijl. In het contract van 1997 staat 
zelfs dat mijn ontwerp zal worden 
gecontroleerd door Robert Trend 
Jones II! Het terrein ligt tegen 
het heide- en stuifduingebied bij 
Hilversum, op zand met hier en 
daar een bosje met hoofdzakelijk 
dennenbomen. Om daarbij aan te 
sluiten heb ik zandverstuivingen 
geïncorporeerd in het ontwerp, 
zo ook op hole 13. Zoals steeds 
maak ik graag achttien verschil-
lende holes, gebaseerd op drie 
filosofieën: strategie, heroïek en 
afstraffing. Ik wilde wel een echte 
ledenbaan maken waar iedereen 
tot zijn recht komt, van grootmoe-
ders tot jonge single handicappers. 
Hole 13 is een excellent voorbeeld 
van heroic design, waarbij spelers 
hun bekwaamheden moeten 
aanpassen aan de baan. Als je hier, 
zoals vaak voorkomt, je spel en 
vaardigheden oplegt aan de baan, 
zul je zwakkere scores noteren. 
Voor golfbaanarchitecten zijn er 
drie hoofdcategorieën spelers: 
scratch-, bogey- en dubbelbogey-
spelers. Zo is een golfer met 
handicap 18 een bogey-speler 
die op een par 5 niet in drie slagen 
op de green moet zijn. Deze hole 
laat duidelijk zien met zijn waste-
area-strategie vóór de green, dat 
bogey-spelers met hun derde 
schot rechts van de waste-area 
moeten opleggen en vervolgens 
met hun vierde slag de vlag mogen 
aanvallen. De uitdaging is natuurlijk 
om in drie (of in twee voor de 
topspelers) slagen naar de green 
te gaan, en dit is juist de venijnig-
heid. Ook de green is van een 
duidelijk heroic design, met een 
uitdagende pinpositie linksachter. 
De naam van hole 13 is His Masters 
Golf, vernoemd naar mijn bedrijf 
omdat het mijn favoriete hole is.”

GOYER GOLF & CC, 
HOLE 13

G O L F . N L 
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Ik wilde wel een echte 
ledenbaan maken waar 

iedereen tot zijn recht komt, 
van grootmoeders tot jonge, 

single handicappers



http://www.ducadelcosma.com
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IN DE 
VOETSPOREN 
VAN LOWRY

Wie naar The Open heeft gekeken en de Ier Shane Lowry 
zag winnen, zal ongetwijfeld ook genoten hebben van de 

geweldige sfeer op de baan langs de Noord-Ierse kust. Een 
prachtige golfbestemming waar ook genoeg ander vertier 

te vinden is. 
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IN DE 
VOETSPOREN 
VAN LOWRY
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T E K S T  H A N S  B O T M A N  |  B E E L D  G E T T Y  I M A G E S

Vanaf Schiphol is het 
mogelijk om binnen enkele 

uren op de teebox van de 
eerste hole te staan

H
et kon ook haast niet 

anders, Shane Lowry 

vierde zijn grandioze 

overwinning in The 

Open in een traditio-

nele pub in Dublin, de 

stad die hij op zijn duimpje kent uit zijn studen-

tentijd. Met zijn caddie Bo Martin, vrienden en 

familie zong hij tot in de kleine uurtjes Ierse 

folksongs als The Fields of Athenry, beroemd 

geworden door The Dubliners. En steeds werd 

de Claret Jug, de Golf Champion Trophy, de 

lucht in gestoken door een breed lachende 

Lowry. Met in de andere hand een pint met 

Guinness. Het was een zeldzame uitspatting 

na vier zenuwslopende dagen op de Dunluce 

Course van Royal Portrush, waar de beste 

spelers van de wereld werden geconfronteerd 

met het meedogenloze, pure linksgolf. De 

beelden van de laatste major van het jaar waren 

adembenemend. De ruige Atlantische Oceaan, 

de vergezichten, de duintoppen, diepe bunkers 

en het hoge helmgras, waar zelfs de lokale held 

Graeme McDowell zijn bal op de achttiende hole 

niet binnen de vereiste tijd kon terugvinden.

DROOMBANEN
Royal Portrush ligt direct aan de Causeway 

Coastal Route en wie met een huurauto de kust 

van Noord-Ierland gaat ontdekken, ontkomt er 

eigenlijk niet aan. National Geographic plaatste 

de route bij een van de mooiste autowegen in 

de wereld. Onderweg vele hoogtepunten naast 

de prachtige uitzichtlocaties, zoals de Carrick-

a-Rede loopbrug dertig meter boven de Oceaan 

en de oudste nog werkende whiskeystokerij 

Bushmills. Al ruim vierhonderd jaar wordt hier 

de populaire drank gedistilleerd. Of bezoek een 

van de vele locaties waar de hitserie Game of 

Thrones is opgenomen. Zelf een ronde spelen 

op Royal Portrush, of een van de vele linksbanen 

in de buurt, is een droom voor veel golfers. Van-

af Schiphol is het mogelijk om binnen enkele 

uren op de teebox van de eerste hole te staan. 

De baan ligt op een kleine anderhalf uur rijden 
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vanaf de hoofdstad Belfast, dat voor een redelijke prijs is 

te bereiken met lowbudgetmaatschappijen als Easyjet. 

Voor een ronde golf moet wel bijna 300 euro worden neer-

geteld, afhankelijk van de starttijd. Wie niet zo veel kwijt 

wil zijn moet zeker naar Castlerock Golf Club in de buurt 

van Portrush gaan. Voor ruim 100 euro speel je ook direct 

aan de kust op een uitdagende baan met hoogteverschil-

len. De 9 holes Bann Course ligt nog dichter bij zee en her-

bergt een par 5 die bekend staat om het prachtige uitzicht. 

Een andere beroemde baan in Noord-Ierland is Royal 

County Down Golf Club, in 2016 en 2017 door Golf Digest 

uitgeroepen tot de beste baan van de wereld. County 

Down ligt in het zuiden bij het pittoreske dorpje Newcas-

tle. Vooral veel Amerikanen, zelfs aangevoerd met bussen 

vol, zijn bereid de hoge greenfee (gelijk aan Portrush) neer 

te tellen. En wie niet kan wachten en vanaf het vliegveld 

de clubs ter hand wil nemen is de Royal Belfast Golf Club 

een aanrader. Een prachtige parkbaan uit 1881, de oudste 

baan van Ierland. Of bezoek Shandon Park Golf Club ten 

oosten van de stad, die bekend staat om de snelle greens.

FOLKSONGS
Om de honderden Ierse banen te ontdekken, is vliegen 

naar Dublin of Cork eveneens op een goedkope manier 

mogelijk. Op dertig minuten rijden van de levendige 

hoofdstad van Ierland is het goed toeven op de prestigi-

euze K-Club in Straffan, waar in 2006 het Europese team 

de Amerikanen vernederde in de Ryder Cup. Vanaf Cork 

is de Ring of Kerry Golf Club goed te bereiken. Prachtige 

baan voor een redelijke prijs (75 euro). Meer naar het 

oosten ligt, onderaan in het zuidelijke puntje van de 

Ring of Kerry, langs de kust de Waterville Golf Links. 

De Amerikaan Payne Stewart, om het leven gekomen 

bij een bizar vliegtuigongeluk, kwam daar regelmatig 

met vrienden. Na een rondje golf vond hij het geweldig 

om met zijn mondharmonica op te treden in de bar van 

het Butler Arms Hotel. Feesten met zijn golfvrienden, 

goede gesprekken met de lokale bevolking, Stewart 

kreeg er geen genoeg van. Het spelen van muziek zit in 

de genen van de Ieren. Met de fiddle (viool) en accordeon 

kunnen de avonden lang zijn in de vele pubs. Ierland 

kent vele folksongs, soms honderden jaren oud en vaak 

geïnspireerd door de eeuwenlange Engelse overheersing 

in Ierland. Het spelen van muziek geeft de Ieren een ge-

meenschapsgevoel en ze houden die traditie graag in ere. 

In veel dorpen worden ieder jaar drukbezochte festivals 

georganiseerd met Ierse folk- en Keltische muziek.

  Causeway 
Coastal Route.
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Influencers rennen in alle soorten en 
maten rond. De meeste delen hun 
inkijkjes, belevenissen, boodschappen 
en meer via de populaire kanalen  
Instagram, YouTube, Twitter en  
Snapchat. En zeg nou zelf? Van al dat 
enthousiasme krijg je zelf ook zin om 
te gaan golfen. Onze greep van tien 

uit de talloze influencers is een kleine 
selectie. Nederlandse toppers als 
Joost Luiten en Anne van Dam – of wat 
te denken van de grootste influencer in 
golf ooit: Tiger Woods – zijn gezien hun 
enorme invloed zeker influencers, maar 
deze helden laten we voor nu even wat 
ze zijn: topgolfers. 

GOLFFANATEN 
MET INVLOED

Ze zijn niet meer weg te denken uit het social media-landschap: influencers. 
Personen die zich in de (online) golfwereld profileren met een schare  

volgers, die naar hem of haar luistert. Wie moet je online volgen om het 
beste en leukste op golfgebied op je beeldscherm te krijgen? 
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ERIK ANDERS LANG
 Instagram @erikanderslang - 77.5k volgers 
 YouTube eriklang12 - 64k abonnees

Hij is niet bepaald het prototype golfer. In gekleurde 
bloemenblousejes en hippe petjes (meestal achterste-
voren) is Erik Anders Lang een beeldenstormer in de 
golfwereld. Hij heeft meer weg van een surfer of skater. 
Sommige conservatieve golfers zullen hem als oneer-
biedig beschouwen, maar de 38-jarige influencer heeft 
veel respect voor de schoonheid en kameraadschap die 
golf biedt. Collega-influencer Rick Shiels (zie verderop) 
noemde hem de The Coolest Man in Golf. Lang begon  
als ober in New York terwijl hij zich toelegde op zijn  
talent: fotografie. Na succesvolle publicaties en zijstapjes 
(Lang produceerde videoclips voor onder anderen Moby 
en Sia) richtte hij zich langzaam meer op golf toen hij zelf 
verslaafd raakte aan de sport. Voor het populaire You-
Tube-kanaal Skratch reisde hij de wereld over voor de 
serie Adventures in Golf. Denk bij avontuur aan het spelen 
van een golfbaan bij een zwaarbewaakte gevangenis, de 
langste golfbaan ter wereld in Australië, golf aan de voet 
van de Himalaya of de sloppenwijken van Mumbai. Zijn 
verslaving en passie voor golf is aanstekelijk. Naast  
video’s maakt EAL ook podcasts waarin hij celebrities als 
Samuel L. Jackson en Tourprofessionals zoals Henrik 
Stenson interviewt.

PAIGE SPIRANAC
 Instagram @_paige.renee – 1.8mln volgers 
 Twitter @PaigeSpiranac – 250k volgers

In een eerder magazine GOLF.NL noemden we 
haar al een typische golfbabe. Inmiddels is Paige 
Spiranac met bijna twee miljoen volgers op Insta-
gram een dame om rekening mee te houden. Ze 
wordt ook wel de Anna Kournikova van het golf 
genoemd. Paige, die haar souplesse te danken 
heeft aan een korte turncarrière, gebruikt haar 
platform om serieuze onderwerpen aan de kaak te 
stellen. Zoals pesten, waar ze zelf als tiener mee 
te maken kreeg en wat haar zelfs nu nog parten 
speelt op internet. Daarnaast wil ze met haar  
content nieuwe golfers op gang helpen en de 
sport toegankelijker maken. 

PAIGE, EEN DAME OM REKENING 
MEE TE HOUDEN



http://www.numa.nl
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ME AND MY GOLF
 Instagram MeAndMyGolf - 239k volgers 
 YouTube  MeAndMyGolf – 575k abonnees 
 Twitter  @MeAndMyGolf – 36k volgers

Je kan niet om MeAndMyGolf heen als je 
niet genoeg krijgt van instructievideo’s. Het 
YouTube-kanaal van het duo Andy Proudman 
en Piers Ward is het grootste op dit gebied. 
Er is werkelijk geen onderwerp die de twee 
niet hebben behandeld. Van biomechanica 
tot fitness, alles wordt op een innovatieve 
(met graphics) en heldere manier uitgelegd. 
Omdat ze worden gesteund door Taylor- 
Made hebben ze toegang tot de spelers in 
de TaylorMade-stal voor instructies. Zo pro-
beren ze de geheimen achter de goede ijzers 
van Rory McIlroy, de putts van Jason Day of 
de wedges van Dustin Johnson te ontrafelen. 

RICK SHIELS
 Instagram @RickShielsPGA - 163k volgers 
 YouTube RickShielsPGA – 600k abonnees 
 Twitter @RickShielsPGA – 68k volgers

Met meer dan zeshonderdduizend abonnees op 
YouTube is Rick Shiels misschien wel dé influencer 
op golfgebied. Op het grootste YouTube golf- 
kanaal dat er is, richt de Brit zich vooral op instructie  
en equipment. Hij geeft een oordeel over de 
nieuwste golfclubs, -ballen en -gadgets, maar is 
ook heel goed in het helder uitleggen van basis-
technieken. Zo heeft hij een aantal goed bekeken 
series waarin hij je in meerdere video’s helpt om 
van slice af te komen of de basis van het korte 
spel uitlegt. Het blijft gelukkig luchtig, want bij 
Shiels kan je ook terecht voor leuke experimenten 
met extreem lange golfclubs, een wedge zonder 
groeven of een op marktplaats gekochte gouden 
golfclub. 

RICK SHIELS IS DE #1 ALS HET GAAT OM ABONNEES OP YOUTUBE 
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ENZO KNOL
 Instagram  @EnzoKnol – 1,5 mln volgers 
 YouTube  EnzoKnol – 2,2 mln abonnees

Enzo Knol is een van de populairste Neder-
landse vloggers van het eerste uur. Vlogt al 
sinds 2013 en heeft een bizar groot aantal 
fans. Hoewel hij op Instagram maar liefst 1,5 
miljoen volgers heeft, is YouTube het kanaal 
waarop hij naam maakte. In 2016 maakte de 
nu 26-jarige Knol kennis met golf tijdens de 
ING Private Banking Golfweek. Hij maakte 
er een leuke vlog over en golfen kwam lat-
er nog eens terug in zijn YouTube-video’s. 
Daarnaast maakte hij al enkele afleveringen 
over het spelen van online golfspelletjes. 
Minecraft, Call of Duty of Fortnite zijn aan 
deze vlogger niet besteed, maar je kunt hem 
wakker maken voor een gave Golf Battle. 
We zijn bang dat Enzo daar een beetje in 
blijft hangen en niet direct een buitengolfer 
wordt. Maar hij is jong, dus we geven de 
hoop zeker niet op!

GEORGE GANKAS
 Instagram @GeorgeGankasGolf – 164k volgers
 YouTube GeorgeGankasGolf– 15k abonnees 
 Twitter @GeorgeGankas – 8k volgers 

Er zijn veel populaire golfinstructeurs die het goed 
doen op YouTube en social media maar George 
Gankas is een bijzondere, want deze Amerikaan 
werd dankzij zijn bekendheid op internet zelfs  
benaderd door wereldtoppers. Dankzij de tips 
op zijn kanalen vroegen majorwinnaars als Adam 
Scott en Padraig Harrington hem voor een golf-
lesje. De populariteit van de coach op slippers zal 
alleen maar toenemen nu zijn pupil Matthew Wolff 
de nieuwe sensatie is en op weg naar de absolute 
wereldtop. Binnenkort kan je voor 49 dollar per 
maand persoonlijk advies krijgen van de hottest 
coach in golf. Ook een goed zakenman dus. 

ZELFS TOPGOLFERS BENADEREN 
GEORGE GANKAS VOOR EEN LESJE
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NO LAYING UP
 Instagram @NoLayingUp – 98k volgers
 YouTube  NoLayingUp – 29k abonnees 
 Twitter @NoLayingUp – 171k volgers 

Volg je het professionele golf op de voet? 
Dan zijn de vijf mannen van No Laying Up 
onmisbaar. Tijdens toernooien geven deze 
golfnerds scherp en gevat commentaar. In hun 
wekelijkse podcasts interviewen ze spelers en 
bespreken ze alles wat er gebeurt in de golf-
wereld. Op YouTube plaatsen de Amerikanen 
vlogs van jaloersmakende buitenlandse trips 
naar onder andere Australië en Schotland. 
Inmiddels sponsoren ze een aantal golfers  
en hebben ze later dit jaar een eigen  
conventie. Voor golffreaks die van een 
ongezouten mening houden, is No Laying Up 
een must-follow.  

MARK CROSSFIELD
 Instagram @CrossfieldMark - 88k volgers 
 YouTube 4GolfOnline – 283k abonnees 
 Twitter @4GolfOnline – 68k volgers

Als je een serieuze golfer bent en echt iets 
wilt opsteken, is het YouTube-kanaal van Mark 
Crossfield een aanrader. De geschoolde golf-
leraar, die spullen verkocht in een golfshop en 
bij toeval ontdekte dat er behoefte was aan 
video’s over nieuwe golfclubs, ontkracht veel 
fabeltjes. Wat is de invloed van de shaft van 
een golfclub op de prestaties? Wat heb ik aan 
een dure golfbal? Hij legt het op een nuchtere 
manier uit en is niet bang om daarbij wat 
heilige huisjes omver te schoppen. Samen 
met Coach Lockey, Rory en Dan (ze noemen 
zichzelf de Muppets) post Crossfield ook 
course-vlogs waarin de mannen de mooiste 
banen spelen. 

VOOR GOLFFREAKS DIE VAN EEN ONGEZOUTEN 
MENING HOUDEN, IS NO LAYING UP EEN MUST-FOLLOW
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RUUD GULLIT
 Instagram @ruudgullit – 217k volgers

De Nederlandse voetbalheld is verslingerd 
aan golf, en dat is goed te zien op Insta-
gram, waar hij wekelijks (en af en toe dage-
lijks) deelt waar en met wie hij speelt. De 
fanatiekeling (handicap 9) is elk jaar een 
vaste gast en deelnemer tijdens het Alfred 
Dunhill Links Championship, een toernooi 
op de Europese Tour waar de professionals 
vier dagen lang met een amateur spelen. 
Hij heeft al meerdere malen op tv en radio 
moeten uitleggen wat er zo leuk is aan golf 
en dat het ook echt een sport is. Een echte 
ambassadeur van de golfsport dus, en met 
zijn enthousiasme zeker een influencer die 
in dit rijtje thuishoort.  

ILENA INGWERSEN
 Instagram IlenaInWonderland – 24k volgers 

Ilena Ingwersen is een Nederlands model dat - zoals ze zelf zegt 
- niet kan stilzitten en een fascinatie heeft voor wintersport, berg-
beklimmen én golf. Dat laatste overviel haar zo’n anderhalf jaar 
geleden en inmiddels is het een verslaving. Tussen het modellen-
werk en haar opdrachten voor fotografie (niet vóór maar mét de 
camera) door probeert ze in haar vriendenkring zieltjes te winnen 
voor de golfsport. “Vriendinnen willen wel een keer mee, maar dan 
vooral om te netwerken. Maar beetje bij beetje trek ik ze over de 
streep.” Als Ilena al een missie heeft, dan is die om te laten zien 
dat golf echt niet saai is! “Ik vind het leuk om te merken dat steeds 
meer jonge mensen golf in Nederland gaan waarderen. Dat maak 
ik ook op uit de reacties op mijn foto’s. Ik houd erg van extreme 
sporten, maar juist de moeilijkheidsgraad en het mentale van golf 
vind ik inspirerend en soms ook frustrerend. Ik volg zelf veel influ-
encers in de golfwereld buiten Nederland. Wat ik jammer vind, is 
dat het vaak over the top is maar dat zal in Amerika goed werken.” 
Eerlijk is eerlijk, haar avonturen op de golfbaan zijn niet het enige 
dat Ilena op dit Instagram-account laat zien.

IK HOUD ERG VAN EXTREME SPORTEN, MAAR JUIST 
DE MOEILIJKHEIDSGRAAD EN HET MENTALE VAN GOLF VIND IK 

INSPIREREND EN SOMS OOK FRUSTREREND
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Golf leert je dingen 
waar mensen een heel 

leven aan therapie, 
spiritualiteit of 
meditatie voor 
nodig hebben

Wat is tot nu toe je raarste 
Adventure in Golf geweest?
“Mijn gekste golfervaring is Nullarbor 
Links in West Australië. De ronde 
duurde een week, uitgestrekt over 
duizend mijl. We reden langs de 
vreemdste plekken in een kleine 
camper. Veel verder van wat je als 
normaal golf beschouwt kan je, denk 
ik, niet komen. Het was een enorme 
uitdaging en onvergetelijk.”

Je bent ook bezig met een 
documentaire over golf? 
“Ik ben 38 en ik begon pas op m’n 
30ste met golf maar het heeft mij 
nooit meer losgelaten. Ik was direct 
gegrepen omdat golf je dingen leert 
waar mensen een heel leven aan 
therapie, spiritualiteit of meditatie 
voor nodig hebben. De titel van de 
documentaire is Be the Ball en ik noem 
het zelf het grootste sportexperiment 
ooit. Ik onderzoek het mentale en de 
spirituele kant van golf. Golf leert je 
om gelukkig te zijn op dit moment. 
Het is een manier om even los te 
komen van deze gekke wereld.”

Hoe is het om The Coolest 
Guy in Golf te zijn?
“Dat is een mooie titel die collega Rick 
Shiels heeft verzonnen. Maar ik zie 
mezelf absoluut niet zo. Ik ben gewoon 
mezelf, en speel golf. Het ironische 
is dat het bijna impliceert dat golf 
niet cool is. Ik hoop dat het een teken 
is dat golf steeds gaver wordt.”

Is het cooler maken van golf ook het 
doel van je video's en podcasts?
“Het doel is om het stigma van golf 
te doorbreken en meer mensen golf 
te laten proberen. Toen ik begon, 
dacht ik ook dat het alleen een sport 
was voor rijke witte mensen, maar ik 
kwam erachter dat dit niet zo is.”

Waar haal je de energie 
en motivatie vandaan om 
nieuwe video’s te maken?
“Video’s maken, reizen en golfen 
zijn dingen waar ik van geniet, zelfs 
van houd, dus als je dat bij elkaar 
optelt, voelt het niet als werk. Ik blijf 
gemotiveerd door de berichten die 
we krijgen van mensen die hebben 
gespeeld, weer beginnen met golf of 
een mening hadden over golf die niet 
klopte. Ik ben ook pas laat begonnen 
en nu staat mijn hele leven in teken 
ervan. Dan vraag ik me af wat ik nu 
zou doen als iemand in mijn omgeving 
mij niet had meegenomen naar de 
baan. Dat motiveert enorm. Golf 
heeft zoveel te bieden. Je bouwt 
karakter, je ontmoet nieuwe mensen, 
ontdekt nieuwe plekken en het leert 
je over pijn en genot. Het idee dat 
iemand begint met golf dankzij ons, 
is wat mij constant motiveert.”

Je hebt handicap 6. Heb 
je nog doelen als het gaat 
om je eigen golfspel?
“Tuurlijk ben ik net als iedereen 
bezig om beter te worden, maar 
ik ben liever in het gezelschap van 
iemand die mij uitlacht na een slechte 
slag dan dat ik in mijn eentje moet 
genieten van een goede slag.”

Je hebt al heel wat golfbanen over de 
wereld gezien. Welke is je favoriet? 
“Deze vraag krijg ik vaak, maar hij is 
moeilijk te beantwoorden want er 
zijn zoveel dingen waar ik naar kijk. 
Meestal heb ik een voorkeur voor een 
bescheiden hidden gem in plaats van 
een exclusieve baan. Maar ik heb echt 
genoten van National Golf Links of 
America, een van de meest exclusieve 
banen, op een plek die in zekere zin de 
geboorteplek is van golf in Amerika: 
Long Island. Alle holes zijn interessant 

en ongewoon, en gebaseerd op holes 
uit Schotland. Het is verrassend dat 
de baan zo oud is, ongeveer honderd 
jaar. Over Schotland gesproken, waar 
ik met veel plezier heb gespeeld, is 
Western Gailes, een baan die meer 
buiten de gebaande paden ligt.”

Ben je al in Nederland geweest?
“Nee, ik ben nog niet in Nederland 
geweest om golfen. Eigenlijk heel 
weinig op het Europese vasteland, 
maar het staat zeker op mijn 
lijstje. Hebben jullie tips?” 

8 VRAGEN 
AAN DE 

COOLSTE 
MAN IN 
GOLF



DAGVERS PRODUCT
“Toen ik negen jaar geleden 

stopte met voetballen, stond ik twee 

maanden later voor het eerst met 

vrienden op een golfbaan. Ik had 

het altijd afgehouden omdat ik me 

alleen op voetbal wilde concen-

treren. Ik werd gelijk gegrepen 

door het spelletje. Verslaafd. Ik 

had een groepje vrienden dat elk 

jaar in Zuid-Frankrijk een soort 

Ryder Cupje speelde. Voorwaarde 

was dat je rond de handicap 10 

had. Dat werd dus mijn eerste 

doel. Een jaar later mocht ik mee.

Het mooie van golf vind ik dat 

je er alleen voor staat. Je kunt 

niemand of niets de schuld 

geven, al zijn er natuurlijk genoeg 

recreatieve golfers die juist wel 

excuses verzinnen. Dat hoor je de 

professionals nooit doen. Ook het 

mentale aspect spreekt me aan.

Ik kan me niet veel leukere dingen  

voorstellen. Lekker buiten in de  

natuur, vier uur lang. Ik noem golf 

vaak een dagvers product want 

tussen de ene en andere dag kan 

zomaar tien slagen verschil zitten. 

Dat zie je zelfs bij de beste golfers 

van de wereld. Ik speel bij De Goyer 

vaak met een groepje van zo’n zes 

spelers die aan elkaar gewaagd zijn. 

Strokeplay vind ik het puurst en 

leukste, maar als het iets minder 

serieus mag, zijn Amerikaantje, 

matchplay of high-low leuke 

spelvormen. Als ik opnieuw mocht 

kiezen, voetbal of golf ? Absoluut 

voetbal. Op professioneel niveau 

is golf een eenzaam bestaan. Ik 

houd van het teamgevoel, het met 

teamgenoten iets kunnen delen. 

Ja, als je McIlroy bent, kun je in je 

privéjet vrienden meenemen naar 

een toernooi om het gezellig te 

maken, maar de weg naar dat leven 

is lang. Van veel jongens die ik ken, 

hoor ik andere verhalen. Die reizen 

in een auto rond van toernooi naar 

toernooi. Daar is niks mis mee als 

je jong bent, maar bij een jaar of 27 

houdt dat wel op. Ik mocht niet zo 

lang geleden een klein beetje proeven 

aan profgolf met een deelname aan 

een Pro Golf Tour-toernooi. De baan 

was speciaal voor ons geprepareerd, 

toeschouwers liepen mee. Dat is wel 

iets spannender en dynamischer 

dan een maandbeker... Maar hier 

blijft het wel bij. Ik ben fanatiek, 

heb een handicap van ongeveer 1,5, 

maar ik ga niet meer blind voor 0.”

G O L F . N L

MIJNGOLF K E N N E T H - P E R E Z

Kenneth Pérez (45 jaar, hcp 1,5) is een voormalig Deens  

profvoetballer en kwam uit voor onder meer Ajax, PSV  

en FC Twente. Hij heeft 24 interlands voor het Deense elftal  

gespeeld. Nu is hij analist bij Fox Sports en NOS.

http://www.ing.nl/golf


Hoofdsponsor van het Nederlandse golf

Handicap 
omlaag,
spelplezier 
omhoog

Als hoofdsponsor van het Nederlandse golf 
stimuleert ING Private Banking de sport in  
de volle breedte. Daarnaast willen we van 
iedere liefhebber een betere golfer maken.  
Kortom: handicap omlaag, spelplezier omhoog.

Kijk hoe jij meer plezier uit het spel kunt halen 
op ING.nl/golf

http://www.ing.nl/golf
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Waar je ook wilt afslaan, 
wĳ  vliegen je ernaartoe
Elke golfer heeft wel een droombaan. Zo’n baan met palmbomen, parel-
witte bunkers en uitzicht op een azuur blauwe zee. Een baan met nieuwe 
dimensies en spectaculaire uitdagingen. Welke baan je ook wilt 
bespelen, met KLM kom je er wel. Met vluchten naar meer dan 
160 bestemmingen wereldwĳ d, vliegen wĳ  je comfortabel
en rechtstreeks naar jouw favoriete golfbestemming. 
Zodat je meteen de baan in kunt - klm.nl 
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