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 GOLF.NL/video
Volgens veel golfers is Monte Rei in de Algarve de 
mooiste baan van Portugal. In het vorige nummer stond 
een reisverslag van deze baan en op onze site GOLF.NL 
vind je ook een video. Ga naar  GOLF.NL/monterei.

Op onze website 
GOLF.NL vind je ook een 
banen & clubs-blog met 
allerlei kort nieuws, foto’s 
en video. Hier volgen 
enkele berichten uit deze 
blog.

Naast de A27 verrijst Golfbaan 
de Kroonprins Vianen. De 
baan zal uiteindelijk achttien 
holes tellen. De eerste 
negen holes van de baan 
gaan al op 1 juni open. In de 
banen&clubs blog kun je een 
video bekijken die Kroonprins 
Vianen heeft gemaakt.

Bij G&CC Liemeer, sinds 2012 
GEO-gecertificeerd, is het 
certificaat voor duurzaam 
beheer met drie jaar verlengd. 
De club in Nieuwveen (foto) 
bestaat tien jaar. De baan 
is een van de weinige waar 
je ook kunt overnachten. 
Informatie:  golfclubliemeer.nl

LinkedGolf gaat ook dit jaar 
weer meten welke vereniging 
de meest ‘sociaal actieve’ 
golfclub van Nederland is. Tot 
14 juni houdt LinkedGolf in de 
gaten hoe clubs social media 
inzetten. In 2015 won Golfbaan 
Bentwoud. Lees meer in onze 
blog of op  linkedgolf.nl.

Alle fans van golflegende Seve 
Ballesteros krijgen de kans 
om de vertaalde versie van 
Seve the Movie bij te wonen. 
Op 9 juni wordt Golfcenter 
Seve in Rotterdam voor de 
Nederlandse première van de 
film namelijk omgebouwd tot 
een heuse openluchtbioscoop. 
Meer info:   seve.nl 

ROSÉ ON TOUR 
Golfclub Riel in Geldrop was afgelopen zaterdag weer helemaal 
roze gekleurd. Voor het derde jaar op rij werd een groot feest 
en toernooi georganiseerd met de naam Rosé on Tour. Vijftig 
deelneemsters hadden zich uitgedost in de mooiste en meest 
creatieve roze outfits en de holes waren mooi aangekleed dankzij 
bijdragen van sponsors. Voor het toernooi werd elk stukje gras 
van de golfclub gebruikt: de negen holes van de grote baan, 
alle holes van de Zesgehuchtenbaan en drie tijdelijke holes die 
aangelegd waren op de chipping- en puttinggreens aangelegd 
door Golfschool Geldrop. De dag werd afgesloten met een 
barbecue en prijsuitreiking. Het jaarlijkse evenement is een 
initiatief van twee leden, Cindy de Pee en Jeanne Eikemans. Na 
drie succesvolle edities nemen andere dames de organisatie over.

GOLFBAAN GALECOP GOLF
Op zondag 22 mei is in Nieuwegein Golfbaan Galecop geopend. 
De nieuwe golfbaan bestaat uit een negen holes par-driebaan en 
een negen-holesbaan met par-drie- en par-vierholes. Bovendien 
is er een 250 meter lange range. “Deze combinatie met het korte 
en snelle spel van short golf is uniek in Midden-Nederland”, zegt 
eigenaar Arthur Simons. “Short golf is een goed alternatief voor 
de  golfbanen in de regio en geschikt voor iedere portemonnee. 
Golf is voor iedereen en je hoeft er echt niet een hele dag voor uit 
te trekken.” Je kunt op Galecop Golf een jaarkaart aanschaffen 
of een dagkaart kopen. Meer informatie:   galecop-golf.nl

LONGDRIVING
De negen-holesbaan van Amsterdam Old Course is op vrijdag 
3 juni en zaterdag 4 juni het decor van een jaarlijks toernooi 
van de Long Drivers European Tour. Bij het Holland LDET 
Championship is het concept simpel: de bal zo ver mogelijk slaan 
op een fairway die 45 meter breed is. Het hoofdevenement 
is een wedstrijd voor de pro’s, zoals titelverdediger Maurice 
Allen uit Amerika die het LDET-record van 386 meter in 
handen heeft. Daarnaast is er een wedstrijd voor mannelijke 
en vrouwelijke amateurs. Publiek is welkom en de toegang 
is gratis. Meer informatie:  amsterdamoldcourse.nl

Deze berichten zijn een samenvatting van het 
club- en banennieuws op   GOLF.NL/NIEUWS
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“Ze is er weer na een korte winterslaap, 
onze grachtenschildpad.”
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Het NK Strokeplay voor jongens en meisjes tot en met 21 jaar, 
tevens de strijd om de Trompbeker, is gewonnen door Jerry 
Ji en Romy Meekers. Met een slotronde in 71 slagen eindigde 
Ji op drie boven par op de Noord-Nederlandse G&CC. “Ik 
ben hier heel blij mee”, zei de winnaar die een week eerder 
tweede werd in het NK tot en met 18. “Ik had het doel om in 
de top drie te eindigen maar het is de hoofdprijs geworden.” 
Severiano Prins van de Koninklijke Haagsche eindigde 
met +5 op de tweede plaats. Rilan van Opstal en Vince van 
Veen, werden derde. Van Veen was eerder in de maand 
de beste Nederlander in de Lytham Trophy, hij werd 
gedeeld achttiende op Royal Lytham & St Annes Golf Club 
in Engeland. Albertus en Prins misten toen de cut.
Bij de meisjes was Romy Meekers een overtuigende kampioen 
op de Noord-Nederlandse. De achttienjarige speelster 
van De Pan maakte in de slotronde 65 (acht birdies en een 
bogey), een nieuw baanrecord. Ze eindigde na 72 holes op 
vier boven par. Clubgenoot Zhen Bontan (+15) werd tweede 
en Roos Haarman, ook van De Pan, werd derde met +16.
De volledige uitslagen zijn te vinden op   ngfwedstrijden.com. 

TWEE OP RIJ VOOR ALBERTUS
Max Albertus van de Noordwijkse Golfclub heeft na de eerste 
ook de tweede NGF Maandbeker gewonnen. Op Golf- en 
Businessclub De Scherpenbergh ging de 22-jarige topamateur 
laag: 66 slagen (-6). Hij maakte een bogey en zeven birdies. 
Rody Haije kwam tot dezelfde score maar werd tweede op 
basis van een minder goede tweede negen dan Albertus.
Judith van der Voort van Golfclub Princenbosch won 
ook de eerste en de tweede NGF Maandbeker. Ze 
eindigde met 70 slagen op De Scherpenbergh drie 
slagen voor Valery Stevens van De Hoge Kleij.

OPENING SENIOREN
De openingswedstrijd voor dames en heren senioren (50+) 
is gewonnen door Diana Mulder en Bart Colijn. Mulder, een 
speelster van Edda Huzid, won na een play-off; ze maakte 
een birdie op de eerste extra hole.  Bart Colijn van de 
Rijswijkse was het beste bij de mannen. Met een ronde 74 
(+1) bleef de 51-jarige speler Henk Jansen een slag voor. 

Deze berichten zijn een samenvatting van het 
nationaal topgolfnieuws op   GOLF.NL/NIEUWS

SUPER SENIOREN
Op 9 en 10 juni wordt op de Hattemse Golf & Country Club de 
allereerste editie gespeeld van het Nederlands Kampioenschap 
Super Senioren (65 en ouder). Bij de 36-holeswedstrijd geldt een 
minimale handicapeis van 15,0 voor vrouwen en 13,0 voor mannen. 
De eerste speler die een hole-in-one maakt op de twaalfde hole 
wint een auto. Meer informatie:  ngfwedstrijden.com

STROKEPLAY-WEDSTRIJDSERIE
Voor het tweede jaar op rij organiseert golfkledingmerk Scratz de 
Amsterdam From Scratz Cup. In 2015 werden deze strokeplay-
wedstrijden gespeeld op Amsterdam Old Course, in 2016 verhuist het 
circus naar Golfcentrum Amsteldijk. Iedere golf(st)er met handicap 18 
of lager kan zich inschrijven. Meedoen kost 45 euro en dat is inclusief 
een horeca-arrangement. Meer informatie:   scratzgolf.com

FRANK PONT GOLF TRAIL
De clubs op drie banen van de Nederlandse architect Frank Pont hebben 
het initiatief genomen om samen de Frank Pont Golf Trail te organiseren, 
een stablefordtoernooi op de drie banen. De eerste wedstrijd is op 
2 juli op Land van Thorn, de tweede op 3 september op De Turfvaert 
en de finale op 15 oktober de Swinkelsche.  Inschrijven kan via
  landvanthorn.nl,   deturfvaert.nl of   golfbaandeswinkelsche.nl. 

JEUGDSTRIJD IN AMSTERDAM
Op zaterdag 11 juni wordt op de Amsterdamse Golf Club het jaarlijkse 
Amsterdam Open Jeugd Golfkampioenschap gehouden. Een hole-in-one 
wordt beloond met een bijzondere prijs: een scooter. De prestaties op de 
par 3 waar de scooter is te winnen kunnen via een webcam live gevolgd 
worden in het clubhuis. Meer informatie:  amsterdamsegolfclub.nl

Deze berichten zijn een samenvatting van het 
wedstrijdnieuws op  GOLF.NL/NIEUWS

ZEGE VOOR JI EN MEEKERS 

G E S E L E C T E E R D  GOLF.NL
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  Bloemen en 
de beker voor de 
winnaars Romy 
Meekers en JerryJi.
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“Na mijn tweede plaats op het NK en 
nu de winst op de Trompbeker kan 

mijn jaar al niet meer stuk.”
J E R R Y  J I

  ‘Super Senioren’ 
verzamelen zich op de 
Hattemse.

wedstrijden

nationaal topgolf
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VIJF MAANDEN GELEDEN TRAD MAARTEN LAFEBER AAN ALS BONDSCOACH. ZIJN STRIJDPLAN OM GOLF 

IN NEDERLAND OP EEN HOGER PEIL TE KRIJGEN IS KLAAR. HOOGSTE TIJD VOOR EEN INTERVIEW.

 
M A A R T E N - L A F E B E R  INTERVIEW

“De vruchten gaan 
we over vier, vijf jaar 

plukken”

V
anuit het clubhuis 

van Golfsociëteit de 

Lage Vuursche zien we 

Maarten Lafeber op de 

oefengreen geconcen-

treerd aan zijn putting- 

stroke werken. Precies op het afgesproken 

tijdstip voor het interview stopt Lafeber 

de putter in zijn golftas en loopt richting 

clubhuis. Timemanagement is belangrijk voor 

de veertigjarige golfer nu hij twee zware jobs 

heeft: Tourspeler en sinds 1 januari van dit 

jaar bondscoach bij de NGF. Over die tweede 

functie willen we Lafeber vooral aan de tand 

voelen, maar eerst even kort over zijn niet al 

te florissante seizoenstart op de Challenge 

Tour. In de toernooien in Turkije en Italië 

miste hij de cut, in de Madrid Challenge werd 

Lafeber na de vierde ronde gediskwalificeerd 

vanwege het tekenen voor een verkeerde score. 
 

“In twintig jaar als pro was dat me nog nooit 

overkomen”, zegt Lafeber. “Mijn marker had 

op drie holes een verkeerde score ingevuld. 

Twee van de drie corrigeerde ik, de derde heb 

ik over het hoofd gezien. Het was heel slordig 

van die marker, maar vooral stom van mij, ik 

had gewoon beter moeten opletten.”

Toch te veel aan je hoofd met twee 
banen tegelijk?
Lachend: “Nee, ik denk niet dat het daardoor 

kwam.”

Je bent 1 januari begonnen als bonds-
coach. Heb je wel genoeg tijd gehad om 
aan je eigen spel te werken?
“Dat was wel een uitdaging. De eerste 

maanden van het jaar heb ik veel tijd aan de 

NGF besteed maar ik ben ook een paar keer 

naar Lake Nona geweest (in Florida waar 
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ING Private Banking 
is trotse hoofdsponsor 
van het Nederlandse golf
Samen met de Nederlandse Golf Federatie zetten we ons in om het 
Nederlandse golf te vernieuwen en te verjongen, zodat de huidige en de 
toekomstige generatie golfers nog meer plezier kan beleven aan de sport. 

Kijk voor meer informatie en de spectaculaire afslag op ing.nl/golf

http://www.ing.nl/golf


Lafeber een huis heeft, red). Daar heb ik goed 

aan mijn spel kunnen werken. In Nederland 

heb ik veel mensen gezien en gesproken, 

spelers, ouders, begeleiders, om een goed 

beeld te krijgen van de bestaande situatie. 

Vervolgens heb ik met Niels (Boysen, Manager 

Topsport NGF ) en Jeroen (Stevens, directeur 

NGF) een structuur uitgewerkt voor het 

topgolfbeleid in de komende jaren. De balans 

tussen bondscoach zijn en zelf spelen is nu 

goed.”

Terugkeren op de European Tour in 
2017 is nog steeds het doel?
“Uiteraard. Ik heb mijn spel snel weer op de 

rit, daar zit ik niet over in. Ik werk aan de 

goede dingen, ik voel nog altijd dat ik op de 

European Tour thuishoor.”

Vooralsnog is Joost Luiten nog steeds 
de enige Nederlander op de European 
Tour. Een schande voor een golfland als 
Nederland?
“Het woord schande zou ik zelf niet 

gebruiken, maar één speler op de Tour is 

natuurlijk wel heel teleurstellend, zeker als 

je het vergelijkt met landen als Denemarken 

en Italië. Het geeft aan dat er iets niet goed is 

gegaan de afgelopen jaren.”

Waar is het misgegaan?
“De keuze om de homepro’s meer verantwoor-

delijkheid te geven is niet goed uitgepakt. 

Onze talenten trainden voornamelijk op hun 

eigen club individueel met de homepro; ze 

zagen de coaches van de NGF maar een keer 

of dertig per jaar. Er werd niet of veel te laat 

ingegrepen als een speler zich niet goed 

ontwikkelde.”

Zijn de homepro’s, de pro’s op de clubs, 
niet goed genoeg?
“Dat zeg ik niet, maar ik twijfel of zij het 

maximale uit hun talenten halen. Natuurlijk 

zijn er genoeg homepro’s die dat wel goed 

doen, maar er is ook een groot deel dat we, 

door intensiever samen te werken, kunnen 

helpen om de kwaliteit van trainen beter te 
 

maken. Als we aansluiting willen krijgen met 

de toplanden, moeten we de talenten anders 

en veel intensiever begeleiden.”

Wat gaat er veranderen?
“De spelers van Oranje gaan ongeveer 120 

dagen per jaar trainen onder begeleiding 

van vaste NGF-coaches. Veel trainingen zijn 

op Papendal, vrijdag arriveren en daar het 

weekend ook slapen. In de winter is er een 

aantal trainingsstages in Zuid-Europa. Al die 

trainingen staan los van de toernooien die 

gespeeld worden, het is dus bijna een voltijds 

programma. De Jong Oranje-selectie gaat naar 

honderd trainingsdagen per jaar, grotendeels 

ook op Papendal.”

 

Is al bekend wie de NGF-coaches gaan 
worden?
“Er komen binnenkort vacatures voor zes 

fulltime coaches die in dienst komen bij de 

NGF. De huidige NGF-coaches zullen ook 

moeten solliciteren als ze interesse hebben. 

Een van de functie-eisen is oud-speler zijn 

met minimaal ervaring op de Challenge Tour 

voor de mannen en de Ladies European Tour 

voor vrouwelijke coaches.”

Dan is de spoeling dun en kom 
je vanzelf weer uit bij de huidige 
NGF-coaches zoals Inder van Weerelt, 
Niels Kraaij en Marjet van der Graaff?
“Dat zou zeker kunnen maar ik hoop dat er 

bij de sollicitanten ook verrassende namen 

zitten.”

De balans tussen bondscoach zijn en 
zelf spelen is nu goed
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Inder van Weerelt heeft een jaar 
European Tour gespeeld, Niels Kraay 
alleen Challenge Tour, zijn dat coaches 
met wie je de wereldtop gaat halen?
“Ik snap die vraag, maar we kiezen heel bewust 

voor coaches die al veel in huis hebben maar 

zich ook nog moeten ontwikkelen. Je ziet nu 

al bij Jong Oranje dat de invloed van jongens 

als Inder en Floris de Vries heel positief is. 

De meeste golfleraren zoeken het snel in de 

techniek, een coach die op hoog niveau heeft 

gespeeld kijkt anders, voelt eerder aan wat een 

speler nodig heeft.”

Moeten de coaches Nederlander zijn of 
kunnen buitenlanders ook solliciteren?
“We kiezen voor coaches die in Nederland 

wonen of eventueel net over de grens in België. 

Je kunt voor heel veel geld een buitenlandse 

coach aantrekken, maar die zijn vaak binnen een 

paar jaar weer weg en een garantie op succes heb 

je niet. Ik ga mijn ervaring en expertise inzetten 

om de coaches beter te maken en we zullen ook 

kennis in huis halen van buiten als dat nodig 

is. De NGF-coaches kunnen ook altijd terecht 

voor advies bij onze senior adviseurs Tom 

O’Mahoney, Cees Renders en Phil Allen.”

Is er nog een kans dat Robert-Jan 
Derksen een rol krijgt?
“Nee, dat is een gepasseerd station, Robert-Jan 

heeft zelf ook aangegeven dat hij uit beeld is. Ik 

vind het jammer dat het zo is gelopen.”

Waar is het misgegaan?
“Toen ik werd benaderd door Jeroen (Stevens) 

heb ik gezegd: probeer er eerst met Robert-Jan uit 
te komen, dan kunnen we daarna zien wat mijn rol 
eventueel kan zijn. De NGF kon of wilde niet aan 

het eisenpakket van Robert-Jan voldoen, vervol-

gens ben ik er met de NGF wel uitgekomen.”

Je wilde samenwerken met Derksen?
“Natuurlijk, ik ben voor de krachten bundelen. 

Robert-Jan heeft ook veel ervaring op de 

European Tour, zonde dat we zijn kennis niet 

kunnen gebruiken.”

1 0

LONG LIVE 
THE KINGS

Discover the optimum distance for your swing 
with dialed in adjustable sole weighting. Low and 
penetrating ball fl ight with weight in the front, or 
high and towering with weight in the back.

More spin control. More speed. More precision. 
Extreme Distance under your control.

http://www.cobragolf.com


Jullie zijn in veel opzichten tegenpolen. 
Had het toch kunnen werken?
“Toen we op de Tour speelden zei Robert-Jan 

vaak: als we stoppen moeten we samen een Golf 
Academy beginnen. In mijn optiek hadden we 

nu de kans om samen golf in Nederland naar 

een hoger niveau te tillen. Ik denk zeker dat we 

tegenpolen zijn, maar dat kan juist heel goed 

werken. Mijn vrouw en ik zijn ook enorme 

tegenpolen maar we hebben een heel goed 

huwelijk.”

Blijft de NGF wel werken met de 
Putting Academy van Derksen?
“Ja, de faciliteiten op de Academy zijn erg 

goed en Hayo (Bensdorp) is een uitstekende 

putt-coach. Maar we gaan het wel iets anders 

aanpakken. Ik geloof in metingen en statistie-

ken, maar je kunt ook doorslaan. Er is ook niet 

één methode voor iedere speler, putten is heel 

persoonlijk.”

Je bent ook geen fan van Trackman?
“Ik vind Trackman geweldig, maar je moet 

ermee oppassen. Alles meten is mooi, maar 

het gevaar is dat je golf veel te technisch en 

gecompliceerd maakt. Wat ik mis bij veel 

jonge spelers is creativiteit, zelf oplossingen 

zoeken, en niet alles in handen leggen van 

coaches of apparaten die cijfertjes geven over 

iedere swing.”

Wat zijn de plannen voor de jongste 
jeugd, de B- en C-selecties?
“Met de C-selectie (tot en met twaalf jaar) en 

de B-selectie (tot en met vijftien jaar) gaan 

we regionaal trainen, de C-selectie iedere 

woensdagmiddag en de B-selectie ieder 

weekend. Voor die groep worden twee coaches 

aangenomen die vooral technisch heel goed 

moeten zijn. Het is essentieel dat we de basis 

bij kinderen op zo jong mogelijke  leeftijd 

goed hebben. Het komt nu nog veel te vaak 

voor dat we met spelers van Jong Oranje bezig 

zijn de grip aan te passen, dan ben je eigenlijk 

al te laat.”

Is er nog wel een rol voor de homepro 
in de nieuwe opzet?
“Zeker, de homepro blijft heel belangrijk. Als 

kinderen gaan golfen, komen ze als eerste 

onder de hoede van een clubpro. Ook daarom 
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Wat ik mis bij 
veel jonge spelers 

is creativiteit, 
zelf oplossingen 

zoeken

  De helft van de 
Holland 8 die op 
de Challenge Tour 
actief is. Maarten 
Lafeber meest 
links. 
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is het zo belangrijk dat het niveau van de 

homepro’s omhoog gaat.”

Zijn spelers uit de selecties verplicht 
met NGF-coaches te werken?
“Als een speler aangeeft liever met zijn 

homepro te willen werken, dan is die ruimte 

er. Ik ben de laatste die een speler weg wil 

halen bij zijn pro als hij of zij top presteert. 

Maar als we zien dat de ontwikkeling van een 

speler stagneert, dan zullen we meteen aan 

de bel trekken. En een verschil met de oude 

situatie is dat de NGF de lessen van selectie-

spelers bij hun homepro niet meer betaalt.”

De ouders draaien voor die kosten op?
“Ja. Ik vind dat ook niet zo raar. Mijn ouders 

hebben mijn golflessen vroeger ook betaald. 

Ik heb trouwens al met veel ouders van 

talenten gesproken en die zijn bijna allemaal 

positief over onze nieuwe aanpak.”

Klopt het dat je een aantal spelers uit 
de Oranje-selectie hebt afgeraden 
eind dit jaar pro te worden?
“Ja. Ze hebben mij om advies gevraagd 

en ik heb gezegd dat ik hen nog niet goed 

genoeg vind. Als die spelers een superzomer 

hebben en veel toernooien winnen, zal ik 

er waarschijnlijk anders over denken, maar 

vooralsnog vind ik dat ze niet klaar zijn 

om die stap te maken. Pro worden en op de 

ProGolf Tour spelen kan altijd, maar ik kijk 

of spelers de potentie hebben de European 

Tour te halen. Nee, ik heb er geen moeite 

mee een negatieve boodschap te brengen, 

topsport is hard. En ik geef alleen maar mijn 

mening, de beslissing om wel of niet pro te 

worden ligt uiteindelijk bij de spelers zelf.”

Zijn er Nederlandse golfers die jij de 
komende jaren structureel ziet door-
breken naar de European Tour?
“Van de acht jongens die nu Challenge Tour 

spelen zijn er zeker bij die de stap kunnen 

maken, maar als je naar de huidige top-

amateurs kijkt, wordt het worden. Ik hoor 

van Taco Remkes en Niels Kraaij positieve 

geluiden over Rowin Caron. Rowin zit in 

Amerika, ik heb hem zelf nog niet zien 

spelen. Maar hij schijnt een erg goede putter 

te zijn, dat is een enorme asset. En van Anne 

van Dam heb ik hoge verwachtingen op de 

Ladies European Tour.”

Over vrouwen gesproken, je hebt ooit 
gezegd dat je vrouwengolf niet echt 
volgde.
“Dat is verleden tijd natuurlijk. Ik heb onlangs 

meegetraind met Oranje en geloof het of niet, 

ik had een heel goede klik met die vrouwen. 

Met Dewi Weber, Romy Meekers, Zhen Bothan 

en Roos Haarman hebben we trouwens een 

sterk team voor het WK dit jaar in Mexico. We 

praten steeds over de Tour halen, maar voor 

de NGF is beter presteren op WK’s en EK’s 

natuurlijk ook een belangrijk doel.”

En wanneer wordt dat andere doel, 
structureel meer Nederlandse golfers 
op de European Tour, gehaald?
“De structuur staat nu, dat is positief. Maar 

we zullen geduld moeten hebben. Incidenteel 

zullen er successen zijn, maar de vruchten van 

de nieuwe aanpak gaan we pas over een jaar 

of vier, vijf plukken. Iedereen die betrokken is 

bij topgolf in Nederland, moet dezelfde kant 

op willen en de bereidheid hebben keihard 

te werken. Ik eis ook veel van mezelf, ben 

veel onderweg en zie mijn gezin heel weinig. 

Maar ik wil dit heel graag, vind het erg leuk 

om talentvolle golfers te helpen. Ik wil weer 

succesvol zijn als speler en ik wil successen 

boeken als bondscoach.” 

Ik eis ook veel van mezelf, ben veel 
onderweg en zie mijn gezin heel weinig 
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WINST EMOTIONELE MCILROY, LUITEN MIST CUT

B E E L D  G O L F S U P P O R T . N L

SERGIO GELIJK MET SEVE
Sergio Garcia won in een play-off tegen Brooks Koepka het AT&T Byron Nelson. Voor 
Garcia was het de negende overwinning op de PGA Tour, net zo veel als zijn idool en 
landgenoot Seve Ballesteros. “Om naast Seve te staan betekent heel veel voor me en 
ik speelde vandaag ook een klein beetje Seve-achtig”, zei Garcia. “Ik sloeg mijn drives 
absoluut niet goed en een paar ijzerslagen ook niet maar mijn chippen en putten 
was geweldig.” Jordan Spieth begon de laatste ronde op de tweede plaats, maar de 
nummer twee van de wereld worstelde met zijn swing en eindigde als achttiende. 
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Vorig jaar werd Joost 
Luiten gedeeld elfde, 

dit jaar in de top 
tien?

T O P G O L F  FOCUS

Rory McIlroy heeft majors gewonnen, 

een hoofdrol gespeeld in de Ryder Cup 

maar hij vertelde nog nooit zo nerveus te 

zijn geweest als op de laatste holes van 

het Dubai Duty Free Irish Open. McIlroy 

sloeg onder grote druk een paar sublieme 

ballen, de mooiste een 5-wood op hole 

achttien van 230 meter die op een halve 

meter van de hole eindigde. De nummer 

drie van de wereld gaf toe emotioneel te 

zijn toen hij de green opliep en de zege in 

eigen land een feit was. “Ik raak niet zo 

snel emotioneel maar ik vocht tegen de 

tranen”, aldus de Ier die zijn winnaars-

cheque van 666.660 euro ten goede laat 

komen aan zijn Rory McIlroy Foundation. 

Joost Luiten miste met 75 en 80 (+11) 

ruim de cut. Vooral de tweede dag was 

niet best, “een dag die je als professional 

zo snel mogelijk wilt vergeten. Zeker 

als het waait moet de putter lopen en 

het korte spel scherp zijn, maar dat 

was niet het geval. Nu de focus op 

Wenthworth en vooral goed aandacht 

DEZE WEEK

LIVE

BMW PGA 
CHAMPIONSHIP 

DATUM   |   26-29 MEI

BAAN   |    WENTWORTH CLUB, WEST COURSE, 
SURREY, ENGELAND

PRIJZENPOT   |  5.000.000 EURO 

EERSTE PRIJS   |  833,330 EURO

TITELVERDEDIGER   |  BYEONG HUN AN

FAVORIETEN   |   DANNY WILLETT, RAFA CABRERA
BELLO, MARTIN KAYMER, RUSSEL KNOX

UITZENDTIJDEN ZIGGO SPORT GOLF   |   DO EN VRIJ 
11:00-19:00; ZA EN ZO 13:30-18:30

  Byeong Hun 
AN hoopt op 
een tweede 
zege op rij.

besteden aan het korte werk. Dan zijn er 

weer nieuwe kansen!”  In tegenstelling tot 

McIlroy speelt Luiten deze week het BMW 

PGA Championship, op Wentworth.

http://www.ziggosporttotaal.nl/nieuws/4-golf/


Het nieuwe format
De internationale speelsters sloegen 
letterlijk en figuurlijk af in een swingende 
setting. Met onder meer een dj en 
speaker op de baan, kortere holes en 
het aantrekkelijke matchplayformat 
werd het publiek vermaakt. Iedereen 
reageerden enthousiast. “In deze sfeer is 
het leuk spelen, terwijl er niets verandert 
aan de competitieve insteek, want alle 
speelsters willen elke bal goed slaan en 
winnen”, aldus Dewi-Claire Schreefel.

(TOP)GOLF & FUN 
HET ZAL WEINIG GOLFERS IN NEDERLAND ZIJN ONTGAAN: VAN 20 TOT EN MET 22 MEI 

VOND OP THE INTERNATIONAL IN AMSTERDAM DE EERSTE EDITIE VAN DE ING PRIVATE 

BANKING GOLF WEEK PLAATS, EEN NIEUW TOERNOOI DAT MET MEER SPEKTAKEL EN 

MEER ACTIE HET ‘OUDE’ DELOITTE LADIES OPEN VERVANGT. ONDANKS DE WISSELENDE 

WEERSOMSTANDIGHEDEN EN IETWAT TELEURSTELLENDE VIERDE PLEK VAN DE NEDERLANDSE 

DAMES, WAS IEDEREEN ENTHOUSIAST OVER HET NIEUWE EVENEMENT DAT NU AL GELDT ALS 

EEN VERRIJKING VAN DE GOLFAGENDA. HIER EEN BEELDIMPRESSIE VAN DE DRIE DAGEN.
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Vierde plek voor Oranje-dames
Het drietal Carly Booth, Laura Murray en Kylie Walker won 
de finale van de ING Ladies Nations Invitational. Zo ging de 
hoofdprijs van 18.000 euro naar Schotland, dat in de eindstrijd 
rivaal Engeland klopte. Nederland legde beslag op de vierde 
plaats. Oranje, dat aantrad met Dewi-Claire Schreefel, Christel 
Boeljon en de pas achttienjarige amateur Roos Haarman, werd 
in het veld van acht Europese landen vierde. In de halve finale 
verloor Oranje nipt van Engeland en in de strijd om de derde 
plaats was Denemarken net iets te sterk. De meest in het oog 
springende prestatie kwam op naam van Haarman (op de foto) 
die in al haar vijf partijen (foursomes en single) ongeslagen bleef.

De Cupstrijd
Zestien teams namen het drie dagen lang in fourball-format tegen 
elkaar op voor een prestigieuze nieuwe prijs in het Nederlandse 
clubgolf: de ING Private Banking Cup. Niet over achttien, maar over 
negen holes werden er per ontmoeting twee fourballs (elk team 
bestond uit twee heren en twee dames) gespeeld. Het team van 
de Utrechtse Golf Club De Pan (op de foto van links naar rechts 
Jan Ottink, Maarten van Mourik, Zhen Bontan en Romy Meekers) 
heeft de eerste editie op zijn naam geschreven. In een spannende 
finale werd gewonnen van de Noordwijkse. De hoofdprijs die De Pan 
naast de felbegeerde cup in ontvangst mocht nemen - een bedrag 
van 7.500 euro - komt ten goede aan het jeugdbeleid. De tweede 
prijs voor het team van de Noordwijkse bedraagt 5.000 euro.

Het weer
Grillig. Zo waren de weersomstandigheden het 
beste te omschrijven. Op zaterdag genoot iedereen 
van een lekker voorjaarszonnetje, op zondag was 
het koud en nat. Gelukkig wist iedereen, publiek en 
golfers, zich prima aan deze wisselende situaties 
aan te passen. Bovendien leverde het voor de 
fotografen nog grappige plaatjes op ook.

De jeugd
Ook voor de jeugdige bezoeker was de eerste ING 
Private Banking Golf Week er een om niet snel te 
vergeten. Op de Kids Playground stond RAAK! - het 
nieuwe jeugdprogramma van de NGF - met allerlei leuke 
activiteiten. Naast golf konden kinderen hun energie 
kwijt met een potje knotshockey of sumogolf en werd 
er driftig getafelvoetbald of geracet met skelters. 

1 5

I N G - P R I V A T E - B A N K I N G  GOLFWEEK



Het publiek
Een nieuwe, nog 
onbekende opzet 
en minder goede 
weersvoorspellingen; 
het weerhield de 
golfliefhebber er niet van 
om naar The International 
af te reizen. Natuurlijk 
ging de meeste aandacht 
uit naar Oranje!

De sfeer
Speakers in de baan 

en harde muziek op de 
eerste tee en de green 

van 18 zorgde voor een 
levendige en andere sfeer 
dan de gebruikelijk ‘stilte’ 

rond golftoernooien. 
Bovendien konden de 

bezoekers genieten van 
lekkere, verantwoorde 

snacks bij verschillende 
foodtrucks. 

De kinderheld
Nederlands beroemdste 
vlogger Enzo Knol (meer 
dan een miljoen (!) 
abonnees op YouTube) 
kwam op zaterdag 
een kijkje nemen bij 
RAAK! en was figurant 
in een gewaagde stunt 
tijdens de trickshow 
van Mark Reynolds!  
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Het vervolg
Volgens Jeroen Stevens, directeur 
van NGF, krijgt de Golf Week 
volgend jaar een mooi vervolg. “Ik 
geloof na deze editie nog meer in 
dit format. Ik ben ervan overtuigd 
dat wanneer we de mensen meer 
kijkplezier willen geven in golf, het 
spel aantrekkelijker moet worden. 
Ik heb veel mensen gesproken, 
onder wie bezoekers die het oude 
Ladies Open kenden en nu deze 
nieuwe opzet. Ze waren zonder 
uitzondering enthousiast.”

De winnaars
Het flamboyante team van Schotland ging er 
met de hoofdprijs vandoor in de eerste editie van 
het ING Ladies Nations Invitational. Carly Booth, 
Laura Murray en Kylie Walker dansten zich letterlijk 
van tee tot green naar de overwinning.

De vrijwilligers
Ongeveer honderd vrijwilligers 
droegen hun steentje bij om 
van de eerste Golf Week een 
succes te maken. NGF-
president Willem Zelsmann 
sprak na afloop tijdens 
de vrijwilligersbingo de 
passende woorden: “Zonder 
vrijwilligers geen golf!”

1 7

I N G - P R I V A T E - B A N K I N G  GOLFWEEK



LEREN BAL ANCEREN

KNALLEN!

Alle goede golfers hebben het volgende gemeen: ze staan, bewegen en eindigen in balans. Een 
goede balans bij het swingen is superbelangrijk en ik heb daar een leuke oefening voor.

1

TOM STAM HEEFT EEN PASSIE VOOR TALENTONTWIKKELING EN 

VEEL ERVARING IN JEUGDTRAININGEN. IN DIT ARTIKEL GEEFT HIJ 

EEN AANTAL ALGEMENE TIPS VOOR JEUGDSPELERS OVER BALANS 

EN CHIPPEN PLUS EEN GOLF-ABC WAAR OOK VOLWASSEN GOLFERS 

HUN VOORDEEL MEE KUNNEN DOEN.

TO M  STA M  I S  G O L F. N L TO P- 2 5  P R O  e n  p r o -fe s s i o n a l  o p  G o l fc l u b A l m e e r d e r h o u t .

KLAAR OM TE

•  Eén been rechts: 
ga alleen op je 
rechterbeen staan 
en sla vijf ballen. 
Eindig steeds 
mooi in balans. 

•  Eén been links  
(zie foto links):  
sla daarna vijf 
ballen op je 
linkerbeen. 
Niet omvallen, 
maar goed 
blijven staan!

•  Voeten bij elkaar 
(zie foto rechts): 
weer vijf ballen 
maar nu met je 
voeten tegen 
elkaar. Lichaam 
mooi meedraaien 
en natuurlijk 
weer goed 
blijven staan. 
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B A L A N S  INSTRUCTIE

 

INSTAPOEFENING
 1. ga gewoon staan, 2. doe  je linkervoet bij je rechter, 3. start je swing en stap uit met je linkervoet, 4. eindig in balans

TAPDANSOEFENING
1. ga gewoon staan, 2. start je swing, 3. tik je linkervoet tegen je rechter, 4. stap uit met links, zwaai door en eindig in balans.  
TIP: Zeg tijdens het swingen in je hoofd tik aan-stap uit-zwaai door. 

Sla vervolgens nog vijf ballen met een volle zwaai en houd je eindstand net zo lang vast totdat de bal geland is. 

1 2 3 4

1 2 3 4

Check 
  GOLF.NL/

balans

voor een 
filmpje

T E K S T  T O M  S T A M  |  B E E L D  K O E N  S U Y K
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GOLF-ABC’TJE3

CHIP NAAR JE L ANDINGSGEBIED

Mijn bal ligt ongeveer vijftien 
meter van de hole. Ik ga met mijn 
ijzer 8 een zogenaamde chip-
and-run spelen, dus geen hoge 
maar een lage bal met vrij veel 
rol. Voordat ik sla probeer ik me 
voor te stellen hoe de bal gaat 
vliegen, landen en rollen zodat ik 

een inschatting kan maken waar 
ik de bal moet laten landen om 
bij de hole te eindigen. Markeer 
je landingsplek en laat de bal 
hierin landen en kijk hoe ver de 
bal doorrolt. Goed geraakt, in je 
landingsgebied geland en toch 
te ver? Leg dan het matje iets 

dichterbij. Doe dit tot de bal op 
een afstand van de hole eindigt 
waar jij tevreden mee bent...

BELANGRIJK! 
Een slag met een sand wedge 
gaat natuurlijk hoger dan 
een ijzer 8 en krijgt minder 

rol. Doe deze oefening dan 
ook met verschillende clubs 
in verschillende situaties, 
variëren = leren! Als je dit veel 
en goed oefent, word je zeker 
een heel goede chipper!

2
Als je goed wilt worden in chippen, moet je weten waar je de bal wilt laten landen. Deze oefening met een 
gemarkeerd landingsgebied (bijvoorbeeld een hoepel, handdoek of een paar tees) gaat je daarbij helpen.

Wanneer je als (beginnende) jeugdspeler golf speelt, komen er nogal wat termen, technieken, spel- en gedragsregels 
op je af. Het golfbasis-ABC’tje is een erg leuke en goede manier om je te helpen met de basistechniek .

PUTTEN IS BELANGRIJK, 
DAT IS EEN VY-T
Doel: rollende bal spelen 
Situatie: op de green

Zorg dat je benen in de beginstand 
een stevige omgekeerde V vormen, 
maak met je armen, handen en club 
een hoofdletter Y. Tijdens de zwaai 
slinger je de Y naar achteren en 
vervolgens weer naar voren terwijl 
de V stevig blijft staan. Kan jij in je 
eindstand nog steeds een stevige 
omgekeerde V en mooie Y herkennen?

INSTRUCTIE C H I P P E N
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PITCHEN IS EEN L-ACHERTJE
Doel: een bal spelen met een 
grote (hoge) boog die weinig rolt 
Situatie: buiten de green 
waarbij de bal meer moet 
vliegen dan rollen

Begin in de Y-stand, slinger de 
club naar achteren totdat je 
arm en club een mooie L- vorm 
maken. Slinger de club weer 
terug naar een omgekeerde 
L-stand in je doorzwaai waarbij 
de club tijdens deze beweging 
de bal in de y-stand tegenkomt.

STA BIJ DE DRIVER IN DE K-NALSTAND
Doel: verre vliegende bal spelen 
Situatie: op de afslagplaats

Net als bij de ijzers slinger je de driver om je heen 
in een cirkelvormige beweging, er is alleen wel 
een verschil. Bij een ijzer is het laagste punt van 
de cirkel voorbij de bal en raak je dus eerst de bal 
en dan de grond, bij de driver is dit andersom. 
Dat betekent natuurlijk niet dat je de grond voor 
de bal moet raken, maar wel dat de club de bal 
pas na het laagste punt tegenkomt. Om dit voor 
elkaar te krijgen kan je beginnen een omgekeerde 
K te maken met de club, armen en achterste 
been zodat je K-laarstaat om te K-nallen!

CHIPPEN IS EEN Y-TJE
Doel: een bal spelen met een 
klein (laag) boogje met veel rol 
Situatie: net buiten de green

Maak met de club, handen 
en armen de kleine letter y. 
Tijdens de zwaai slinger je de 
y naar achteren en vervolgens 
naar voren, waarbij de club 
tijdens deze slingerbeweging 
de bal tegenkomt. Controleer 
in je eindstand of je nog steeds 
een y kunt herkennen.

G O L F - A B C  INSTRUCTIE
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Op zoek naar een uitdaging?

O
p de ene baan is het 

makkelijker om 

onder de honderd 

slagen te blijven dan 

op de andere. In het 

handicapsysteem 

is daar iets op gevonden. Om de handicaps 

van spelers nauwkeuriger te bepalen wordt de 

moeilijkheidsgraad van banen bepaald. Dat 

gebeurt in Nederland en de meeste andere lan-

den volgens het USGA Course Rating Systeem. 

Bij een course rating wordt de CR (Course 

Rating) en SR (Slope Rating) van een baan 

bepaald en worden per kleur tee handicap-

slagentabellen gemaakt. Op de ene baan (A) 

krijgt een speler met handicap 16 bijvoorbeeld 

achttien slagen. Op een andere baan (B) kan 

BIJ EEN COURSE RATING WORDT DE MOEILIJKHEIDSGRAAD VAN EEN BAAN BEPAALD. HOE WERKT DIT SYSTEEM EN WAT 

ZIJN DE MOEILIJKSTE BANEN VAN NEDERLAND?

de playing handicap van deze persoon 15 zijn. 

Dankzij het USGA-systeem zal de speelsterkte 

van een 16-handicapper die vooral op baan 

A speelt weinig afwijken van een speler met 

handicap 16 die vooral op baan B speelt. Bij 

het in kaart brengen van de moeilijkheids-

graad van een baan wordt niet alleen gekeken 

naar de lengte van holes maar ook naar andere 

zaken die een baan lastig maken, bijvoorbeeld 

de breedte van landingsgebieden en de aan-

wezigheid van water, bomen en out of bounds. 

GOED HANDVAT
De CR staat voor het aantal slagen waarin 

een scratchspeler (hcp 0) de baan kan spelen.  

Een relatief makkelijke baan heeft een CR 

in de 60, een moeilijke in de 70. De CR van 

de US Open-baan van dit jaar, Oakmont CC, 

is bijvoorbeeld 77,5. De SR geeft alleen maar 

het aantal slagen aan dat een speler extra 

ontvangt ten opzichte van een scratchspeler;

het is een misvatting dat de SR ook de moei-

lijkheidsgraad van een golfbaan aangeeft. Het 

is ingewikkelde materie en wie er meer over 

wil weten kan de NGF-brochure Wegwijs in 
Course Rating lezen (via het NGF Informatie-

plein, ook online). Maar zeker is dat de CR 

een goed handvat is om banen te vergelijken. 

Op basis van de CR presenteren we daarom 

hier enkele top vijfs van de moeilijkste banen 

in Nederland. Kijk voor langere ranglijsten 

op  GOLF.NL/moeilijkstebanen. Bij banen 

met 27 holes of meer staat de combinatie 

van de holes achter de naam van de baan.

  Duurswold in Slochteren 
kan beschouwd worden 
als de moeilijkste baan van 
Nederland voor mannen 
vanaf de witte en gele tee en 
voor vrouwen vanaf rood. 
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OPROEP Dit seizoen besteden we geregeld aandacht aan de GOLF.NL Handicapranking. We schrijven over snelle stijgers, clubs met 
veel lage handicappers of de beste spelers in een bepaalde leeftijdscategorie. Hiervoor kijken we naar de Handicapranking,  
maar we horen het ook graag van golfers zelf. Lever jij op handicapgebied een bijzondere prestatie? Laat het ons weten 
 via mail (redactie@golf.nl) of Twitter (@golfnl).  redactie@golf.nl

  @golfnl

WIL JE WETEN HOE GOED JE BENT TEN 

OPZICHTE VAN ALLE ANDERE NEDERLANDSE 

GOLFERS? RAADPLEEG DAN DE NATIONALE 

HANDICAPRANGLIJST. GA NAAR GOLF.NL EN 

KLIK BIJ ‘ZELF GOLFEN’ OP ‘HANDICAP’. DE 

GEGEVENS DIE JE MOET INVULLEN STAAN 

OP JE NGF-PASJE. JE ZIET VERVOLGENS HOE 

JOUW HANDICAP ZICH VERHOUDT TOT DIE 

VAN ANDERE GOLFERS IN NEDERLAND, IN JE 

PROVINCIE, IN JE WOONPLAATS EN OP JE CLUB.

CHECK 
JOUW EIGEN 
RANKING OP 
GOLF.NL

         De Course 
Rating van de US 
Open-baan van dit 
jaar, Oakmont CC, 
is bijvoorbeeld 77,5

Moeilijkste baan vanaf zwarte tees*
1.  The International  76,4
2.  The Dutch  75,8
3.  Heemskerkse  73,9
4.  Rosendaelsche  73,8
4.  Swinkelsche  73,8
* Dit zijn championship tees voor heren, nog 

verder van de green dan witte tees. Er zijn 

maar weinig banen met zwarte tees.

Moeilijkste baan vanaf witte tees*
1.  Zeewolde AB  75,8
2.  Zeewolde BP  75,7
3.  Duurswold  75,6
4.  Haagsche  75,2
4.  The International  75,2
* Bij witte tees is er alleen een course rating voor heren. 

Moeilijkste vanaf gele tees voor heren
1.  Duurswold  74,7
2.  Zeewolde AB  73,9
3.  Brugse Vaart  73,2
3.  The International  73,2
5.  Drentsche RW  73,1

Moeilijkste vanaf blauwe tees voor dames
1.  The International  78,9
2.  Hoge Kleij  76,3
3.  Broekpolder  76,2
3.  Brunssummerheide 
        rood-blauw  76,2
3.  Zeewolde AB en BP  76,2

Moeilijkste vanaf rode tees voor dames
1.  Duurswold  75,2
2.  Hoge Kleij  75,1
3.  Zeewolde AB  74,9
4.  Zeewolde BP  74,6
5.  Haagsche  74,2
5.  Broekpolder  74,2
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WIE DENKT AAN DE FRANSE ZUIDKUST, DENKT AAN ZONNEN, FLANEREN EN LEKKER ETEN. 
WELGESTELDE TOERISTEN VAREN ER MET EEN BOOTJE, KAPITAALKRACHTIGE PENSIONADOS 
HEBBEN ER EEN HUISJE. OOK DE GOLFER KOMT ER UITGEBREID AAN ZIJN TREKKEN. MITS 
GOED INGESMEERD, NATUURLIJK.

GOLF D’AZUR
T E K S T  E D W I N  A M M E R L A A N  |  B E E L D  P I N  H I G H ,  E D W I N  A M M E R L A A N

  Mooi uitzicht op 
de Middellandse Zee 
vanaf Sainte Maxime.



GOLF D’AZUR

 

Golf de Valescure

Golf de L’Esterel
St. Maxime

Marseille

Z
odra zon, zee en horeca in een 

mooi decor samenkomen, heb 

je het al snel over het goede leven. 
Reislustige golfers voegen daar 

liefst nog een extra element 

aan toe: veel kort gemaaid 

gras. De Côte d’Azur heeft het allemaal. Het goede 

golfleven in Zuid-Frankrijk biedt namelijk een 

gevarieerde en uitdagende keuze aan banen, 

waarvan wij er vier bezochten:  Golf de Valescure, 

Golf de L’Esterel, St. Endreol en Sainte Maxime.

SPORTIEVE UITVALSBASIS
Op een klein uurtje rijden vanaf de luchthaven 

in Nice, halverwege Cannes en Saint-Tropez, ligt 

Saint-Raphaël, onze uitvalsbasis voor een sportieve 

shortbreak onder de Franse zon. We melden ons in 

het Najeti Golf Hotel de Valescure, waar we aller-

hartelijkst worden ontvangen. In uitstekend Engels 

wordt ons vriendelijk verteld dat de golftassen 

niet mee naar de kamers mogen, maar veilig in 

een afgesloten ruimte worden gestald. Als we later 

vragen om de deur van die ruimte te openen, blijkt 

dat twee receptionistes uit Nederland afkomstig 

zijn. Wel zo handig bij bijvoorbeeld het reserveren 

van de restaurants. Golf Hotel de Valescure is een 

prima, rustige en eenvoudige middenklasser, 

met ruime, modern ingerichte en schone kamers. 

Inclusief zitje op balkon. Naast een compact 

wellnesscentrum, buitenzwembad en een wat saai 

ingericht, maar uitstekend restaurant, onder-

scheidt Valescure zich vooral door het aangrenzen-

de tennis- en golfcomplex. Het in Brits koloniale 

stijl opgetrokken clubhuis grenst aan het hotel en 

doet tevens dienst als hotelbar waar je binnen en 

Nice

St. Endreol

2 5

C Ô T E - D ’ A Z U R  TRAVEL



buiten heerlijk kunt borrelen en lunchen. 

Als we de golfbanen (ook Golf de L’Esterel 

ligt om de hoek) en het verrassend goede 

restaurant Le Sud (  Restaurant-lesud.fr) 

buiten beschouwing laten, valt er op loopaf-

stand niet zo heel veel te beleven. Voor meer 

ontspanning of culinair vertier kun je met de 

auto naar het centrum van Fréjus of naar de 

boulevard van Saint-Raphaël, bijvoorbeeld.

Najeti Golf Hotel de Valescure
Plaats: Saint-Raphaël
Prijzen standaard tweepersoonskamer: 
circa 130 tot 150 euro
Faciliteiten: golfbaan, tennisbaan, 
sauna, wellnesscentrum, bar, 
restaurant, gratis parkeren, wasserij
  valescure.najeti.fr

Golf de Valescure
Plaats: Saint-Raphaël
Hcp: 24 (heren), 28 (dames)
Greenfee: 70 euro
Leadingcourses.nl: 7,4
  golfdevalescure.com

Dat leverde een hachelijke situatie op waarbij een 
passerende auto op een haar werd gemist

  Hotel & clubhuis van Valescure
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1. Golf de Valescure: Relaxte vakantiebaan
“Kijk, daar loopt de voormalige coach van PSV en Ajax Kurt 

Linder”, zegt een van onze lokale flightgenoten, wijzend vanaf het 

terras naar de oefengreen. We hadden de 82-jarige oefenmeester 

niet zo snel herkend, maar ook zijn collega’s Laurent Blanc 

en Ruud van Nistelrooij zijn onlangs al door hen op Valescure 

gespot. Eerder die dag sloegen we aan de overkant van de weg 

af op de, in 1895 door Lord Aschcomb ontworpen, klassieke 

parkland course. Een korte (5019 meter, par 68) baan met slechts 

één par vijf, waar fraaie, eeuwenoude parapludennen de licht 

glooiende fairways flankeren. Met de soms wat kleine greens 

gaat het hier vooral om precisie, niet om afstand. Opvallend 

is de zevende hole, een par drie van 144 meter (wit), waarbij 

over een – met een hoog net afgeschermde – drukke weg 

moet worden geslagen. En dat leverde, nadat diezelfde lokale 

flightgenoot een tak had geraakt, meteen een hachelijke situatie 

op waarbij een passerende auto op een haar werd gemist. Op 

deze merkwaardige hole, de wel erg krappe drivingrange, en 

de anti-climax van de slecht ontworpen achttiende (met een 

teebox grenzend aan de achterkant van die korte range) na, 

hebben we ons uitstekend vermaakt op het relaxte Valescure. 

Een onderhoudende vakantiebaan, waarna je je met een paar 

passen in je kamer kunt opfrissen. Of snel op het terras belandt.

2. Golf de L’Esterel: Pittige uitdaging
Op een paar minuten rijden van Valescure liggen de achttien holes 

(5585 meter, par 70) van Golf de L’Esterel. De fairways van deze 

heuvelachtige bosbaan (Robert Trent Jones sr., 1989) zijn lastiger 

te bespelen dan op Valescure, de greens aanmerkelijk sneller en 

meer geonduleerd. Glooiing en doglegs zorgen voor opvallend 

veel blinde slagen en maken in combinatie met waterhindernissen 

plus die snelle greens een pittige uitdaging. Daar staan wel enkele 

mooie vergezichten tegenover. Hoewel de vele pijnbomen ons 

ondertussen een aangenaam mediterraan gevoel geven, zorgen 

de villa’s en het veelvuldig oversteken van wegen (en zelfs een 

korte rit langs een klein winkelcentrum) ervoor dat je op de eerste 

negen holes nooit helemaal weg bent van de bewoonde wereld. 

De tweede negen hebben wat dat betreft meer te bieden. Minder 

positief zijn we over de keiharde bunkers en het ontbreken 

van een drivingrange. Het clubhuis kan een opknapbeurt 

gebruiken, al worden we er wel heel vriendelijk en vlot bediend.

Golf de L’Esterel
Plaats: Saint-Raphaël
Hcp: n.v.t.
Greenfee: 70 euro (laagseizoen), 75 euro (hoogseizoen)
Leadingcourses.nl: 6,7
  esterel.bluegreen.com
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4. Sainte Maxime: Gimmick met uitzicht
Met uitzichten over afwisselend het massief van La Sainte Baume en 

de baai van Saint-Tropez staan ook bij Sainte Maxime (5847 meter, 

par 72) de hoogteverschillen centraal. Nergens komt dat beter tot 

uiting dan op de fotogenieke green van hole zestien. Een green 

waar je liefst een ligstoel neerzet en een half uurtje pauze inlast. Om 

onder de Franse zon naar zeilboten en jachten in de verte te turen. 

Wegdromen en fantaseren over, inderdaad, het goede Franse leven. 

Grote eiken, oude platanen, cipressen, olijfbomen en aromatische 

planten vervolmaken het decor. Vanuit de buggy (lopen raden we, 

zeker in de zomermaanden, af ) moeten we aantekenen dat we vooral 

enthousiast zijn over de tweede negen. Daar is, in tegenstelling tot 

de eerste negen, vrijwel alle bebouwing uit het zicht verdwenen. 

Zijn we enthousiast over all? Deels. De hoogteverschillen voelen hier 

een beetje als een gimmick. Daardoor komen we nooit echt lekker 

in het spel. De snelheid van de greens wisselt van hole tot hole en 

dat helpt niet echt mee. Bovendien is het onderhoud niet altijd even 

best. Zo stemmen de matten van kunstgras op sommige teeboxen 

(geel) ons wat droevig. Aan de andere kant levert het ontwerp 

van deze baan wel veel verhalen op over spectaculaire missers en 

minstens zo spectaculaire toevalstreffers. En dat vergoedt veel, 

na afloop op het fraaie terras van Sainte Maxime’s clubhuis.

Sainte Maxime
Plaats: St. Maxime
Hcp: n.v.t.
Greenfee: 70 euro (laagseizoen), 75 euro (hoogseizoen)
Leadingcourses.nl: 7,1
  sainte-maxime.bluegreen.com

3. St. Endreol: Avontuurlijke topbaan
Smalle fairways, fikse hoogteverschillen (buggy is aan te raden), 

snelle, vaak sterk aflopende greens, tiptop onderhoud, verbluffende 

vergezichten; het zijn zomaar een paar karakteristieken van 

het in 1992 geopende St. Endreol. Deze topbaan ligt op een half 

uur rijden van Valescure langs de route naar Draguignan en de 

Gorges du Verdon. De baan (5883 meter, par 72) kan soms wat 

intimiderend overkomen en dat begint al meteen met het steile 

verval op de eerste hole. Het nemen van risico’s kan goede scores 

opleveren, zoals op de twaalfde: een dogleg par vier (283 meter) 

waarbij de green met een goede, blinde drive over de bomen 

haalbaar is. Een baan die je moet leren kennen dus. De signature 

hole is de par drie dertiende (wit: 178 meter, geel: 141 meter), 

waarbij we op een spectaculaire, dertig meter dieper gelegen 

eilandgreen moeten mikken. Omdat het met de doorstroming 

van de flights tijdens ons bezoek niet helemaal soepel verloopt, 

botsen we met regelmaat op de spelers voor ons. Een van hen, een 

gepensioneerde Nederlander, zegt dat het steeds drukker wordt op 

St. Endreol en geeft een goede tip voor golfen in Frankrijk: “Je kunt 

het beste zo rond twaalf uur starten, want dan zitten de meeste 

Fransen aan de lunch.” Op de vertragingen, de wat verouderde 

voorzieningen van de drivingrange en de horeca na, kunnen we 

aan het eind van een avontuurlijke dag golfen weinig kritische 

kanttekeningen plaatsen. Hier komen we beslist weer eens terug.
 
St. Endreol
Plaats: La Motte
Hcp: 30
Greenfee: 78 euro
Leadingcourses.nl: 8,4
  st-endreol.com
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5 TOPBANEN
aan de Côte d’Azur

TERRE BLANCHE (36 holes)
Plaats: Bagnols-en-Forêt

Hcp: 35
Greenfee: 105 euro (laagseizoen), 

170 euro (hoogseizoen)
Leadingcourses.nl: 9,0

 Terre-blanche.com

GOLF DE TAULANE
Plaats: La Martre

Hcp: 35
Greenfee: 102 euro

Leadingcourses.nl: 8,8
 Chateau-taulane.com

ROYAL MOUGINS GOLF CLUB
Plaats: Mougins

Hcp: 28 (heren), 32 (dames)
Greenfee: 175 euro (weekdagen), 

200 euro (weekend)
Leadingcourses.nl: 8,5

 Royalmougins.fr

GOLF DOLCE FREGATE PROVENCE 
(27 holes)

Plaats: Saint Cyr sur Mer
Hcp: 36

Greenfee: 79 euro (werkdagen), 
84 euro (weekend)

Leadingcourses.nl: 7,9
 Dolcefregate-golf-provence.com

GOLF CLUB BARBAROUX
Plaats: Brignoles

Hcp: 36
Greenfee: 64 euro

Leadingcourses.nl: 7,6
 Barbaroux.com

Dit reisverhaal kwam mede tot stand met hulp van Pin High Golftravel. 
De specialist in golfreizen geeft vijftig euro korting per persoon bij 
een shortbreak met overnachtingen in Golf Hotel de Valescure.

299 euro (in plaats van 349 euro, exclusief vlucht).
• 4 nachten (2-pk charme/LO) 
• 2 greenfees (Valescure en L’Estérel) 
  pinhigh.nl

LEZERSAANBIEDING

5We moeten op een spectaculaire, dertig meter 
dieper gelegen eilandgreen mikken 

SHORTBREAK

€ 299
i.p.v € 349

Marseille

Nice

Brignoles

La Martre

Mougins

Saint Cyr sur Mer

 Bagnols-en-Forêt
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AL JE IJZERS OP DE LENGTE VAN EEN IJZER 7 

OF MISSCHIEN ZELFS EEN 8. WORDT GOLF DAN 

MAKKELIJKER? EN DAARDOOR LEUKER? DE VOOR- EN 

NADELEN VAN DE SINGLE LENGTH SET.

 ALLE 
IJZERS 

EVEN 
LANG

 R E V O L U T I E  O F  H Y P E ?
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D
e nieuwsgierigheid naar de single length 

set groeit. Clubfitters, golfjournalisten 

en steeds meer amateurgolfers zijn er 

door geïntrigeerd. Kan de single length 

set - alle ijzers een identieke lengte 

en gewicht, alleen de lofts verschillen 

-  voor een revolutie zorgen in golfequipment? Wordt golf, die 

lastige technische sport, er een stuk makkelijker door? Theo 

Erben, de bekendste clubfitter van Nederland en de man die 

jarenlang de clubs van Robert-Jan Derksen piekfijn afstelde, is 

ervan overtuigd. “Ik denk dat vooral de hogere handicappers 

er baat bij zullen hebben. Een groot voordeel is dat de balpo-

sitie steeds hetzelfde is, je hoeft de set-up niet te veranderen 

bij ieder ijzer en maakt met iedere club dezelfde swing.”

DECHAMBEAU ALS INSPIRATIEBRON
De man die in hoge mate verantwoordelijk is voor de toe- 

nemende interesse in de single length set is Bryson Dechambeau. 

De 22-jarige Amerikaan maakte in april als amateur indruk in 

The Masters en werd een week later in de RBC Heritage, zijn 

eerste toernooi als professional op de PGA Tour, vierde. Alle 

ijzers van Dechambeau, inclusief de wedges, hebben de lengte 

van een ijzer 6 (37,5 inch) en wegen 280 gram. Bij conventionele 

sets worden de ijzers steeds ongeveer een halve inch langer, 

36 inch in de wedges tot ongeveer 39 inch bij de langste ijzers. 

Ook verschillen de clubheads in gewicht, zwaarder bij de 

korte ijzers en lichter bij de lange. De shafts van zo’n conven-

tionele set zomaar afzagen op dezelfde lengte werkt daarom 

niet omdat balans, swing weight en lie angle veranderen.

Maar een speciaal gemaakte single length set is volgens clubfit-

ter Erben voor veel amateurgolfers wel een uitkomst. “Vooral de 

hogere handicappers, en in Nederland is dat toch gauw tachtig 

procent, hebben grote moeite met de langere ijzers. Als je een 
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  Clubfitter Theo Erben 
is ervan overtuigd dat de 
single length set voor veel 
amateurs uitkomst biedt. 
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kop met de loft van een traditionele ijzer 5 combineert 

met de shaftlengte van een ijzer 7 of als je dat nog fijner 

vindt een ijzer 8, dan sla je die club veel makkelijker.” Veel 

afstand inleveren met kortere shafts doe je volgens Erben 

niet. “Bij een conventionele set sla je per oplopend ijzer 

steeds ongeveer tien meter verder. Van die tien meter komt 

maar twee meter door het verschil in lengte van de shaft, 

de andere acht meter komt door het verschil in loft.”

HOLY SHIT!
Erben heeft in zijn fittingruimte in Nieuwegein een afslag-

plaats en een launchmonitor waarop alle informatie over 

balvlucht en -afstand wordt weergegeven. GOLF.NL- 

redacteur Sietse, handicap 6, neemt de proef op de som: 

ballen slaan met een single length ijzer 5 met een 37 inch 

shaft (de lengte van een conventionele ijzer 7). “Het oogt en 

voelt wel vreemd, zo weinig loft op een korte club”, merkt 

Sietse op als hij zijn stand inneemt. Na het slaan van een 

handjevol ballen is dat onwennige gevoel helemaal ver-

dwenen. “Holy shit!, deze ijzer 5 slaat wel heel makkelijk, 

het is net of ik met een ijzer 9 in mijn handen sta.” Gaat dat 

ten koste van de afstand? Integendeel. Met de ijzer 5 uit zijn 

eigen set met een beduidend langere shaft (Sietse is 1,89 

meter en heeft zijn shafts een inch langer dan standaard) 

slaat hij zelfs een paar meter mínder ver. Erben ziet het 

met genoegen aan. “De balvlucht is wel iets lager met de 

kortere shaft dan bij zijn eigen ijzer 5, maar dat lijkt mij 

geen probleem.” Zo denkt Sietse er ook over. “Ik sta hier 

van te kijken. Ik zou graag een keer met een hele set single 

length ijzers willen experimenteren.” Robert-Jan Derksen 

sloeg een tijdje terug ook ballen met de ijzer 5 met de kortere 

shaft. Erben: “Robert-Jan sloeg er net als Sietse perfecte 

ballen mee, de afstand was ook prima. Hij vond de iets 

lagere balvlucht en minder spin op de bal de enige nadelen. 

Voor een Tourpro kan dat een probleem zijn, voor bijna alle 

andere golfers niet. Amateurs zijn eerder gebaat bij minder 

spin want daardoor gaat de bal wat verder door meer rol.”

CONSERVATIEF
Het concept van de single length ijzers is niet nieuw. Het 

merk Tommy Armour probeerde in de jaren ’80 het grote 

publiek er al warm voor te krijgen. Toen sloeg het niet 

aan. Erben: “Tommy Armour maakte niet alleen de ijzers 

op één lengte. Hij maakte ook alle woods, inclusief de 

driver, op één lengte, die van een 5-wood. Dat werkte niet, 

de afstanden met die korte driver vielen flink tegen. Haal 

lengte weg bij golfers en het merendeel haakt af.” Erben is 

er zeker van dat single length ijzers wel een succes kunnen 

worden. “De voordelen zijn voor mij evident. De materialen 

voor clubheads zijn nu ook beter, er is technisch veel meer 

mogelijk.” Hij gaat er vanuit dat Cobra, de clubsponsor van 

Bryson Dechambeau, binnenkort single length ijzers voor 

de gewone golfconsument op de markt brengt. “Dat lijkt 

me logisch als je zo’n golfer contracteert.” Erben denkt dat 

bijna alle grote merken in meer of mindere mate bezig zijn 

met single length. “De grote fabrikanten roepen dat het een 

hype is, dat het wel overwaait. De golfwereld is doorgaans 

heel conservatief, dat geldt ook voor de equipment- 

industrie. Het makkelijkst is natuurlijk gewone sets blijven 

verkopen, dan hoef je niet te veranderen. Maar geloof mij 

maar dat alle fabrikanten single length heel erg in de gaten 

houden. Als het aanslaat, willen ze de boot niet missen.”

REVOLUTIE?
Erben hoopt dat Bryson Dechambeau goed blijft presteren, 

het liefst een major wint. “Dan komt er veel aandacht in de 

media voor zijn ijzers en worden nog meer golfers nieuws-

gierig.” Erben, enthousiast golfer met handicap 17,2, speelt 

zelf natuurlijk ook met single length ijzers. Lachend: “Nee, 

nog niet. Het is net als met de loodgieter, die lekkende 

kraan in zijn eigen huis wordt niet gemaakt. Het is ook niet 

makkelijk om aan clubheads te komen voor single length 

sets. Er liggen hier maar vier sets clubheads en die heb ik al 

aan klanten beloofd, er wordt bijna om gevochten. Ik heb 

een flinke voorraad besteld; zodra die clubheads er zijn, 

ga ik zelf ook de overstap maken.” De belangstelling voor 

single length groeit, dat is duidelijk maar zal het tot een 

revolutie leiden in golfequipment? “Ik hoop het, want ik 

geloof hier heel erg in. Single length is iets anders dan een 

nieuw kleurtje op een driver. Dit kan golf echt veranderen.”

Het oogt en voelt wel 
vreemd, zo weinig 

loft op een korte club
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Sander Haas (50 jaar, 1,81 meter, hcp 6) speelt 
sinds een maand met ijzers met allemaal de 
lengte van een ijzer 7. Het lid van Golfclub 
De Goyer is er erg enthousiast over. “Golf 
wordt er absoluut makkelijker door. Ik heb er 
als handicapper 6 baat bij, maar ik denk dat 
hogere handicappers er nog meer voordeel 
bij zullen hebben.” Haas raakte gefascineerd 
door het verhaal van Bryson Dechambeau. 
“Ik ben een fervent golfer, ben echt met 
het spel bezig, zeker ook met de techniek. 
Ik vond de uitleg van Dechambeau over de 
voordelen van single length ijzers heel logisch. 
Een paar maanden terug heb ik alle ijzers van 
een oude Titleist-set op mijn ijzer 7 lengte 
laten afzagen. Dat is natuurlijk niet ideaal, de 
langere ijzers worden te licht en de kortere 
te zwaar, toch sloeg ik er prima ballen mee.”
 
Beter contact
Haas ging zich verder verdiepen in de single 
length ijzers en kwam uit bij clubfitter Theo 

De salesmanager: 
‘ Testen wat werkt’
Ivo Lancee, salesmanager bij Cobra Puma 
Golf: “Cobra is momenteel druk bezig 
met onderzoek naar de prestaties van 
single length ijzers en er wordt getest wat 
werkt voor grote verschillende groepen 
consumenten. Cobra onderscheidt zich 
graag van andere, wat traditionelere 
golfmerken,  een single length set 
zou daarom zeker bij ons passen. 
Bryson Dechambeau speelt al met 
onze woods en wedges, de prototype 
single length ijzers worden voor hem 
ontwikkeld. Wanneer hij die ijzers in zijn 
tas stopt, is niet bekend maar dat hij 
de switch gaat maken, staat vast.”

De golfpro:  

‘Het klinkt heel logisch’
John Woof , golfleraar en commentator bij 
Ziggo Golf, zegt heel benieuwd te zijn naar 
de single length ijzers. “Ik heb er zelf nog 
nooit mee gespeeld maar zou het graag 
een keer proberen.  Het idee erachter 
klinkt in ieder geval logisch. Ik weet niet 
precies hoe het zit met afstanden per club 
maar ik kan me voorstellen dat amateurs 
die moeite hebben met langere ijzers, 
hier beter mee uit de voeten kunnen.”

DE AMATEUR: “MAKKELIJKER EN LEUKER”
Erben die een set op ijzer-7-lengte voor 
hem maakte. “Die set heb ik sinds een paar 
weken in mijn tas en het bevalt heel erg 
goed. Afstand verlies ik eigenlijk niet, ook 
al omdat ik nu veel beter contact maak. 
Hoeveel golfers in Nederland kunnen goed 
overweg met een ijzer 5? Heel weinig 
toch. Al die golfers zijn veel beter af met 
single length ijzers. Ik sta nu met veel meer 
vertrouwen achter de bal met mijn ijzer 
5.” Hoe zit het met de wedges, die nu een 
langere shaft hebben dan standaard? “Het 
was heel even wennen maar ik vond ook 
de wedges al snel makkelijker spelen. Ik 
swing nu veel rustiger, sla verder en de bal 
gaat heerlijk hoog. Bij het chippen is het 
gewoon een kwestie van korter grippen.”
 
Overstappen
De nieuwe set van Haas wekt de interesse 
bij mede-golfers. “Twee spelers uit mijn 
competitieteam overwegen al over te 

stappen naar single length, heel veel anderen 
zijn nieuwsgierig. Iedereen die ik het idee 
er achter uitleg, vindt het logisch klinken.” 
Haas heeft de shafts van drie woods – 3, 5 
en een rescue met 21 graden loft – op 41 
inch laten snijden. “Zo heb ik voor mijn ijzers 
en voor die drie woods steeds dezelfde 
balpositie, dat is veel makkelijker.” Zijn 
driver heeft een shaft van 44 inch, iets korter 
dan wat in de golfwinkels ligt maar nog 
altijd flink lang. “Misschien zou het slimmer 
zijn ook in mijn driver een kortere shaft te 
nemen, maar vooralsnog laat ik het zo.”
 
Geen wondermiddel
Haas ziet zichzelf niet meer teruggaan naar 
conventionele ijzers. “Alle ijzers op gelijke 
lengte is geen wondermiddel; als je niet 
kunt golfen ga je niet opeens superballen 
slaan. Maar golf wordt er wel makkelijker 
en leuker door. We hebben een spelletje 
verzonnen dat erg lastig is, je ziet zo veel 
golfers gefrustreerd raken. Ik ben er zeker 
van dat veel van die golfers erg geholpen 
worden met single length ijzers.” 

  Sander Haas vond de 
uitleg van Dechambeau 
over de voordelen van single 
length ijzers heel logisch 
klinken en ging overstag. 
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  Een boerderij uit 
1926 is verbouwd tot 
clubhuis.



BAAN

We wisten al van eerdere bezoeken dat het ont-
werp van architect Alan Rijks op Midden-Brabant 
leuk en gevarieerd is. Wat ons nu opviel, is dat de 
baan op het bosrijke Landgoed De Utrecht in vijf-
tien jaar een prachtig golflandschap is geworden, 
mede dankzij veel nieuwe aanplant. Het terrein in 
Esbeek is het best te omschrijven als een mix van 
een bos- en parkbaan met prachtige  
solitaire bomen en struiken. Hier en daar groeit 
heide en er zijn ook fraaie vennetjes en beekjes. 

KWALITEIT

Het is heerlijk rustig op de baan: bijna muisstil, 
maar aan één kant ligt wel een weg met auto-
verkeer. De achttien-holesbaan wordt uitstekend 
onderhouden. In de winter zijn sommige holes 
wat nat, maar in het seizoen rolt de bal overal 
flink door. Een ijsvogelwand bij hole veertien (een 
lustrumcadeau van het clubbestuur) en vogel-
huisjes in honderden bomen (deels betaald door 
de leden) getuigen van aandacht voor de natuur. 

SERVICE

Het clubhuis is gevestigd in een boerderij uit 1926 
met de naam De Ekster. De exploitant meldt in 
een brochure dat gestreefd wordt naar een “ge-
moedelijke, bourgondische sfeer” en dat is wat 
je aantreft. Brasserie Klein Utrecht in het clubhuis 
heeft zelfs iets weg van een bruine kroeg - een 
ouderwetse stijl die ons wel bevalt. Rondom de 

boerderij is een groot terras. Alle oefenfaciliteiten 
en de par-driebaan liggen vlakbij het clubhuis. Het 
rugbydoel op de range is een leuk target. 

OPVALLEND

Midden-Brabant is een commerciële baan waar 
gastspelers van harte welkom zijn en de home 
course van de gelijknamige golfclub. De vereniging 
bestaat sinds 1995 en speelde tot 2001 op een 
kleine negen-holesbaan elders in Brabant. In 2015 
kreeg Midden-Brabant de Golf Award Golfbaan 
van het jaar voor innovatief, milieuvriendelijk 
beheer. De greenkeepers hebben bijvoorbeeld een 
unieke methode om greens en fairways biologisch 
(chemievrij) te bemesten: met zelf gebrouwen 
compost van materiaal uit de naaldbossen.

OORDEEL GOLF.NL: 8

Midden-Brabant is een prettige baan voor golfers 
van alle niveaus. Omdat de par-72-baan relatief 
kort is (5596 meter van geel en 4942 van rood) 
krijg je niet veel slagen mee, maar het leuke is dat 
de greens voor veel spelers in regulation zijn te 
bereiken. Er is variatie en er zijn mooie holes (zo-
als elf) en leuke holes (zoals de par-vier tweede 
waar longhitters worden uitgedaagd in één keer 
over water naar de green te slaan). Holes acht, 
negen en tien zijn een beetje hetzelfde maar een 
ronde op Midden-Brabant is verder heel 
afwisselend.

PRAKTISCH

PAR 72, 18 HOLES
Dunsebeek 1, 5085 ND Esbeek

013-5169966
 golfclubmiddenbrabant.nl
Twitter/gcmiddenbrabant

Facebook.com/
GolfclubMiddenBrabant

Banen in de buurt 
Landgoed Nieuwkerk 10 km, 

De Achterste Hoef 13 km,
 ’t Caves 13 km, Prise d’Eau 
16 km, Gendersteyn 17 km, 

Weilenseind 18 km, Steenhoven 
(België) 18 km, Welschap 19 km.

Wat kost het?
Greenfee: negen holes 35 euro, 

achttien holes 52,50 euro
Andere prijzen: Mais- of wald-
kornbroodje jong belegen kaas 

4 euro, uitsmijter ham/kaas 
8 euro, kipsaté 11,50 euro.

  Een gemoedelijke, 
bourgondische sfeer in het 
clubhuis.
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http://www.golfclubmiddenbrabant.nl
http://Twitter.com/gcmiddenbrabant
http://www.Facebook.com/GolfClubMiddenBrabant


VARIATIE
“Veel variatie door waterpartijen, 
slootjes, doglegs, bomen, wallen. 
Vrijwel alles komt een keer in het 
spel. De baan is zelfs vanaf de 
backtees nog vrij kort waardoor 
er genoeg kansen zijn op goede 
scores, maar door de hindernissen 
is dat toch geen eenvoudige klus.”
Toine (hcp 18)
Cijfer: 7,9

“We zijn hier al een paar keer 
geweest en het blijft een mooie 
golfbaan. Mooi gelegen in de bos-
sen van een landgoed. De eerste 
zes holes liggen in een bosrijke 
omgeving en de andere holes 
hebben een beetje open karakter.”
Mr. Vercammen (hcp onbekend)
Cijfer: 8,8

“Leuke baan, echter net te kort 
om uitdagend te zijn. Tip aan de 
baan: backtees verlengen.”
Hanske (hcp 9)
Cijfer: 6,9

8,0

Volgende keer
In de volgende GOLF.NL Weekly: 
G&CC Geijsteren. Jouw mening 
geven? Schrijf een beoordeling op 
Leadingcourses.com of GOLF.NL. 
Leadingcourses.com is een partner 
van GOLF.NL.

HET OORDEEL VAN DE GOLFER

GOLF.NL TESTFLIGHT 
OP GC MIDDEN-BRABANT
GOLF.NL bezoekt Nederlandse 
golfbanen met testflights: 
golfers van verschillende niveaus 
beoordelen een baan en GOLF.NL 
legt het op video vast. Bekijk het 
filmpje van GC Midden-Brabant 
op    GOLF.NL/flightMB. 

Hier is alvast een voorproefje van 
het oordeel van de golfers in de 
testflight. 
Kees: “We zijn hier heel gastvrij 
ontvangen door vriendelijke 
mensen en ik heb me prima ver-
maakt. Het is echt een hele leuke 
baan om te spelen. De baan is niet 
zo lang, de moeilijkheid zit meer in 
de greens. Hij is ook afwisselend 
en goed onderhouden, ik geef de 
baan een 8,5”
Jolanda: “Het is een hele leuke 
baan met snelle greens.”
Tim (11 jaar, op de foto): “Ik vond 
de greens heel goed, er is bijna 
geen kaal plekje te vinden. De 
chipping- en puttingreen zijn ook 
goed onderhouden”

Wat vinden golfers van Midden-Brabant? Zij geven de baan gemiddeld een 8,0, net als het beoordelings-
team van GOLF.NL. Hier volgen enkele beoordelingen op Leadingcourses.com en GOLF.NL.

“Een prachtige golfbaan waar 
het moeilijk is om je handicap te 
spelen, een korte maar lastige 
golfbaan met veel hindernissen.”
Hjahoppenbrouwers (hcp 22)
Cijfer: 7,8

KWALITEIT
“Bijzonder goed onderhouden en 
heel fijne greens. Topbaan!”
Fhmanders (hcp 17)
Cijfer: 9,0

“Ik kom hier graag, vanwege de 
ligging en de rust!”
Mariekehillaert (hcp 18)
Cijfer: 8,2

“Het afgelopen jaar is er heel veel 
werk verzet want ik vind de baan 
steeds beter worden en nu zelfs 
zeer goed onderhouden.”
L. Kuilen (hcp 8)
Cijfer: 8,0
 
GASTVRIJHEID
“Clubhuis als een bruin café, 

gezellige uitstraling.”
Ironkees (hcp 19)
Cijfer: 8,3 

“Wat elke keer opvalt, is de vrien- 
delijkheid bij de receptie.”
Toine (hcp 18)
Cijfer: 7,9

“Het personeel is supervriendelijk 
en de marshal gaf ons wat tips in 
de baan. Na het spelen heerlijk ge-
geten dus al bij al zeer geslaagd.”
RobertBertolin (hcp 33)
Cijfer: 8,0

FACILITEITEN
“Pitch- en chipfaciliteiten te be-
perkt, voor de rest perfecte baan.”
Verheyenmarcel1 (hcp 13)
Cijfer: 8,7

“Fantastische ligging en gastvrije 
ontvangst. Kleedkamers met dou-
cheruimte zijn zeer eenvoudig.”
Kees Helene (hcp 19)
Cijfer: 9,1

Check 
  GOLF.NL/

flightMB

voor een 
filmpje 

  De par-drie 
vijftiende hole wordt 
verdedigd door vijf 
bunkers.
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DE EERSTE TEST

In les 4 staan, naast oefeningen met chippen 

en swingen, een heuse test op het programma. 

Deze par-drietest vind je, nadat je bent in-

gelogd, op de site van De Golf Academie en 

laat zien hoe je ervoor staat met je korte spel.  

Pro Egbert Nieboer: “Het testen van vaardighe-

den is belangrijk omdat golfers daar soms een 

verkeerd beeld van hebben. Zo hoor ik cursis-

ten wel eens zeggen dat ze totaal niet kunnen 

putten, terwijl uit de test blijkt dat de chip niet 

dicht genoeg bij de hole komt.” 

Op de printbare pdf staan negen oefeningen, 

tijdens de les doen de cursisten er vier: chip 

12 meter fairway, pitch 20 meter semi-rough, 

bunker 15 meter normaal, chip 18 meter rough. 

OP GOLF.NL VOLGEN WE MET FILMPJES ACHT GOLFERS DIE HUN BEST DOEN OM IN 

TIEN LESSEN MET MINIMAAL HANDICAP 36 DE WINTER IN TE GAAN. GOLF.NL WEEKLY 

DOET VERSLAG VAN DE GROEPSLESSEN OP AMELISWEERD, DIE ONDER LEIDING 

STAAN VAN PRO EGBERT NIEBOER. DEZE WEEK LES 4: CHIPPEN, SWINGEN EN EEN 

EERSTE TEST!

LES 4
In de omgeving van De Golf Academie 
zet Egbert de belangrijkste punten 
van les 4 op een rij met huiswerk: zes 
oefeningen in beeld die zijn terug te 
vinden op de site van De Golf Academie. 

Chippen
•  Smalle, open stand
•  Handen voor de bal
•  Gewicht wat op links
•  Bal rechts van het borstbeen
Huiswerk Stap 3:  
  Chippen, Pitchen, Swing, Oefening 1:  
   GOH (Grip, Oplijning, Houding) 
 Oefening 2:  Ligging veranderen 
 Oefening 3: Vlucht-rolverhoudingen

Swing
• Grip met twee knokkels  
   zichtbaar op iedere hand
• Natuurlijk rechte rug 
• Volle schouderdraai met een  
   lange (ruime) linkerarm.
Huiswerk Stap 3: 
 Oefening 1: Swinghouding - 

    3-puntencontact; 
 Oefening 3: Afstandstabel
 Oefening 4: Recht van de tee 

“De variatie is heel belangrijk. Je kunt wel hon-

derd ballen vanaf dezelfde plek chippen maar 

dat komt natuurlijk niet overeen met echt golf. 

Je bal ligt elke keer op een andere plek, op een 

andere afstand van de hole. Deze test is een per-

fecte allround training van het korte spel. Ook 

leuk om zelf vaker te doen zodat je kunt meten 

of je beter wordt.” De cursisten pakken de vier 

‘holes’ in tweetallen aan. Winnaar van de dag? 

Pieter! Met 12 slagen, dus par. Niet slecht! 

DE

POWERED BY 
NGF, PGA HOLLAND 

& NVG

De Pro
Egbert Nieboer is al 21 jaar golfpro en 
werkt sinds 2010 op de Utrechtse club 
Amelisweerd. Wat vond hij van de vierde 
les? “Het chippen blijft een punt van 
aandacht. Dat zag je ook terug in de test. 
Het is een kwestie van heel veel oefenen.” 

“Dit doet Woods echt 
niet beter, haha” 

Denise (49, nog geen hcp)

De Par-3 test is gebaseerd op het maken van een korte slag met 

daarna maximaal 2 putts. Het doel is om in elke afzonderlijke 

situatie uit te holen. 

• Zet bij een (oefen)hole een aantal afstanden uit en markeer 

deze. Alle afstanden worden gemeten in meters tot de hole.

• Voor de chip 12, 15 en 18 meter tot de hole, maximaal 5 meter 

van de greenrand.

• Voor de pitch 20, 25 en 30 meter tot de hole, minimaal 5 me-

ter van de greenrand.

• Voor de bunkerslag 9, 12 en 15 meter tot de hole vanuit een 

greenside-bunker.

• Er wordt met 1 bal gespeeld, zodat er bij iedere situatie maar 

1 kans is om te scoren. 

• Speel de test in de volgorde zoals is aangegeven. 

• Noteer bij iedere situatie het aantal putts gemaakt op de 

green.

PAR-3 TEST OVER 9 HOLES - PUTTEN, CHIPPEN, PITCHEN, BUNKER

STAP 4, 5 EN 6 - PAR-3 TEST
DE

POWERED BY 
NGF, PGA HOLLAND 

& NVG

VOER JE RESULTATEN IN OP WWW.DEGOLFACADEMIE.NL
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   AANTAL

‘HOLE’ SCORE PUTTS

1  CHIP 12 METER  
 FAIRWAY

2  PITCH 20 METER  
 SEMI-ROUGH

3  BUNKER 15 METER  
 NORMAAL

4  CHIP 18 METER  
 ROUGH

5  PITCH 25 METER  
 FAIRWAY

6  BUNKER 12 METER  
 NORMAAL

7  CHIP 15 METER  
 ROUGH

8  PITCH 30 METER  
 FAIRWAY

9  BUNKER 9 METER  
 UPHILL

 TOTAAL 
 

   AANTAL

‘HOLE’ SCORE PUTTS

1  CHIP 12 METER  
 FAIRWAY

2  PITCH 20 METER  
 SEMI-ROUGH

3  BUNKER 15 METER  
 NORMAAL

4  CHIP 18 METER  
 ROUGH

5  PITCH 25 METER  
 FAIRWAY

6  BUNKER 12 METER  
 NORMAAL

7  CHIP 15 METER  
 ROUGH

8  PITCH 30 METER  
 FAIRWAY

9  BUNKER 9 METER  
 UPHILL

 TOTAAL 
 

DATUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ZELF OOK OEFENEN?
Wil je net als deze groep oefenen met chippen of swingen? Of wil je de par-drietest doen? Ga dan naar 
de site van De Golf Academie, maak een account aan als je die niet hebt en/of log in. Daar vind je de 
filmpjes met de oefeningen die hier genoemd staan en nog veel meer.     degolfacademie.nl. 
De oefeningen zijn ook terug te vinden op   GOLF.NL > Zelf golfen > Instructie > De Golf Academie.

http://www.golf.nl/zelf-golfen/de-golf-academie/stap-3/stap-3-oefening-chippen-grip-oplijnen-houding
http://www.golf.nl/zelf-golfen/de-golf-academie/stap-3/stap-3-oefening-chippen-grip-oplijnen-houding
http://www.golf.nl/zelf-golfen/de-golf-academie/stap-3/stap-3-oefening-chippen-ligging-veranderen
http://www.golf.nl/zelf-golfen/de-golf-academie/stap-3/stap-3-oefening-chippen-vlucht-rol-verhouding
http://www.golf.nl/zelf-golfen/de-golf-academie/stap-3/stap-3-oefening-swing-houding-drie-punten-contact
http://www.golf.nl/zelf-golfen/de-golf-academie/stap-3/stap-3-oefening-swing-houding-drie-punten-contact
http://www.golf.nl/zelf-golfen/de-golf-academie/stap-3/stap-3-oefening-swing-afstandstabel
http://www.golf.nl/zelf-golfen/de-golf-academie/stap-3/stap-3-oefening-swing-recht-van-de-tee
http://www.degolfacademie.nl
http://www.golf.nl/zelf-golfen/de-golf-academie


Op tientallen golfclubs zijn afgelopen week vogelsoorten geteld 
als onderdeel van de jaarlijkse NGF Birdwatching Day. Ook op de 
Kennemer gingen vogelliefhebbers de baan in. Onder hen was 
oud-tophockeyer Floris Jan Bovelander. Het kanon van Bloemendaal 

is namelijk niet alleen een verwoed golfer maar ook een vogelaar, 
oftewel een amateurkenner. Kijk voor meer informatie over de 
jaarlijkse vogelteldag op   birdwatchingday.nl.

KANON EN VOGELAAR

“GOLF.NL zoekt de 
‘slechtste fanatieke 

golfers’ van Nederland.”

Een oproep (zie   golf.nl/
slechtstegolfers). De 

uitverkorenen gaan The Dutch 
spelen, van de achterste tees!

“We zullen het kampioenschap 
niet organiseren op een club die 
geen vrouwen toelaat als leden.”

Muirfield stemde vorige week 
tegen vrouwelijke leden. De 

R&A bant de club vanaf nu als 
baan voor het Brits Open.

“Vrouwen hebben altijd mogen 
spelen op Muirfield. Het is 

triest als de baan nooit meer 
gastheer is, het is bullshit.”

BBC-commentator Peter 
Alliss vindt het onzin dat 
Muirfield in de ban gaat. 

“Colin Montgomerie, geweldig 
dat je langskwam op Trump 

Turnberry! Bij jou zag het winnen 
van majors er zo makkelijk uit!” 

Een tweet van Donald Trump 
met een foutje: Montgomerie 

won nooit een major (wel 
majors op de seniorentour). 
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http://www.birdwatchingday.nl


KANAAL 1
4  

JOOST LUITEN THE REST

HET PLEZIER VAN DE MOOISTE DUELS

GRATIS VOOR ALLE ZIGGO KLANTEN. GEEN ZIGGO KLANT?

Voor gratis Ziggo Sport heb je digitale televisie nodig. Nog geen digitale televisie? Kijk op ziggo.nl/ziggosport of bel 0900-1884

BEL 0900-1884 OF GA NAAR ZIGGO.NL/ZIGGOSPORT

ALLE MAJORS · EUROPEAN TOUR · PGA TOUR 
WORLD GOLF CHAMPIONSHIP (WGC) · KLM OPEN · RYDER CUP

Simon Flitter
Digitally signed by Simon Flitter 
Date: 2016.02.26 10:56:15 
+01'00'

http://www.ziggo.nl/ziggosport


MIJN GOLFBAL MOET ALLES KUNNEN.

JORDAN SPIETH

LANGE AFSTAND VANAF DE TEE.

I HAVE TO BE ABLE TO FLIGHT IT.

STOPPEN OP EEN  
VIERKANTE CENTIMETER.

JOOST LUITEN

DE BAL MOET DUURZAAM ZIJN.
EVA DE VRIES 

AMATEUR

RICKIE FOWLER

AZAHARA MUNOZ

LIJN HOUDEN OOK BIJ TEGENWIND.

ADAM SCOTT

MOET ZACHT AANVOELEN.

IK MOET DE VLUCHT KUNNEN STUREN.

HANS GEERTS 
AMATEUR

DE BAL MOET  
CONSISTENT TE ZIJN.
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