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VOORDELIGE
        GOLFBREAKS

Belgische charme

Gelegen op minder dan 1 uur rijden van 
Breda nabij het centrum van Antwerpen. 
2 nachten, 2 greenfees, 1 diner. 

Bossenstein Golfhotel      VA. € 259,- WestCord De Veluwe         VA. € 269,- Kranichhöhe                      VA.   € 279,-

GOLFTR AVEL

Het Rijk van Nunspeet

Comfortabel verblijf in Duitsland

Gezellig hotel op minder dan 2 uur rijden 
van de grens. 2 nachten, 2 greenfees op 
topbanen, 2 diners, 2 lunchpakketten.

Voordelig genieten op de Veluwe

Logeer middenin de bossen van Garderen 
en golf op Het Rijk van Nunspeet. 2 nachten, 
2 greenfees, 2 diners.

PIN HIGH
PAKKERS

http://www.pinhigh.nl
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…NK STROKEPLAY

Een van de grote kampioenschappen 

in eigen land met winnaars die vooraf 

ook in de polls hoog scoorden. Bij de 

heren won Jerry Ji met maar liefst tien 

slagen voorsprong de nationale titel en 

bij de dames kroonde Romy Meekers 

zich tot de koningin van strokeplay…

VROUWENGOLF
Haar successen al schaatser 
heb ik voor de buis bejubeld. 
Haar passie voor golf heb ik van 
nu van dichtbij meegemaakt. 
Het gaat te ver om van een 
carrièreswitch te spreken, maar 
dat Marianne Timmer de ijzers 
onder haar schaatsschoenen 
heeft verruild voor een setje 
ijzers in een golftas is een feit.
De liefde voor het ijs is na 25 
jaar topsport als rijder en coach 
enigszins bekoeld. Sinds twee jaar 
golft Marianne Timmer. Met bijna 
hetzelfde fanatisme waarmee ze 
haar schaatscarrière zo veel kleur 
gaf. Nou, bijna zo fanatiek dan.
Bevlogen is misschien wel een 
passender omschrijving.  
Over het verzoek om met ons 
in de week van Women’s Golf 
Day – de internationale dag ter 
promotie van het vrouwengolf 
– wat leuke dingen te doen 
ter inspiratie en motivatie 
van meer vrouwen, hoefde 
ze niet lang na te denken. 
Ik zou zeggen: lees en bekijk 
het resultaat nog eens terug op 
www.golf.nl. En in dit nummer 
wilden we het enthousiasme van 
Marianne ook nog eens breed 
uitmeten. Omdat Marianne in 
mijn ogen ‘model’ staat voor 
wat golf zou moeten zijn: leuk, 
bevlogen, sociaal, ontspanning, 
uitdaging en sport. En daar 
mogen zeker niet alleen vrouwen 
een voorbeeld aan nemen.

Edwin Alblas

W E  K I J K E N  T E R U G  O P . .

…DE ING GOLFWEEK

Het was weer een mooi golffeestje 

daar op Prise d’eau in Tilburg. Meer 

dan 1000 inschrijvingen voor een 

lesje bij De Golf Academie (vol was 

vol), de par-3 baan volgeboekt, 

rennende kids in het Golf Raak 

Funpark en de vele handen op 

elkaar voor de Legends uit de 

sport, die een hel goede bal slaan. 

Kortom, de derde editie van de 

ING Private Banking Golfweek was 

er weer eentje om in te lijsten.

…DE NGF COMPETITIE

Meer dan 17.000 golfers waren 

weer weken in de ban van het 

spelletje matchplay! Club tegen 

club, team tegen team, man tegen 

man en vrouw tegen vrouw. Op het 

allerhoogste niveau, de hoofdklasse, 

gingen de titels naar Houtrak 

(heren) en het toch wel verrassende 

Noordwijk (dames). Met uiteraard de 

traditionele kampioensduik tot slot.

G O L F . N L

http://www.golf.nl
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…HET KLM OPEN

Nog minder dan 100 dagen tot het KLM Open in 

september (13-16 september). De eerste namen 

zijn al ‘gedropt’ en niet de minste ook. Naast Joost 

Luiten (foto), komen ook Bernd Wiesberger, Lee 

Westwood en Shubhankar Sharma naar The Dutch 

in Spijk (Lingewaal). In de komende weken ‘tovert’ 

toernooidirecteur Daan Slooter ongetwijfeld 

nog meer grote namen uit de hoge hoed.

 W E  B L I K K E N  V O O R U I T  N A A R …

…HET EUROPEES KAMPIOENSCHAP VOOR AMATEURS

Dat vindt van 27 tot en met 30 juni plaats op de 125-jarige 

Haagsche Golf & Country Club. Wil je de kampioenen en 

Europese Ryder Cup-spelers van de toekomst zien, ga daar dan 

een kijkje nemen. Onder de oud-winnaars illustere namen  als 

Sergio Garcia (1995), Rory McIlroy (2006) (foto), Victor Dubuisson 

(2009) en Lucas Bjerregaard (Den) 2010. De laatste keer dat het 

EK in ons land werd gehouden was 1986 (Eindhovensche).

…HET BROEKPOLDER INTERNATIONAL OPEN 

Het KLM Open en de European Tour kennen we allemaal, maar 

de tweede divisie van het professionele golf in Europa is veel 

minder bekend. Toch kan het voor veel spelers een springplank 

naar een succesvolle carrière zijn, zoals het bijvoorbeeld voor 

Martin Kaymer (foto), en Joost Luiten was. Het prijzengeld van het 

Broekpolder International Open (5-7 juli, Vlaardingen) bedraagt 

30.000 euro maar veel belangrijker misschien nog wel is dat meer 

dan 30 Nederlanders de kans krijgen zich op dit niveau te meten. 



T E K S T  E D W I N  A L B L A S   |   B E E L D  K O E N  S U Y K

G O L F . N L

MEER DAN 25 JAAR SCHAATSTE MARIANNE TIMMER RONDJES. OP IJS. NU LOOPT ZE RONDJES. OP 

GRAS. EN ALS HET AAN HAAR LIGT, DOET ZE DAT ZEKER DE KOMENDE 25 JAAR…
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E
igenlijk staat Marianne Timmer 

symbool voor heel veel golfers. Bij 

de eerste gedachte aan zelf spelen, 

dringen scepsis en desinteresse 

om voorrang. Je moet even dat 

drempeltje over misschien. Maar 

eenmaal fysiek kennisgemaakt met de sport, viel je als 

een blok voor de golfsport. Net als Marianne Timmer.

“Ik ben 25 jaar dagelijks bezig geweest met schaatsen, 

na mijn actieve periode als schaatser ook als trainer en 

coach. Schema’s uitwerken, de verantwoordelijkheid 

voor een ploeg, de zorg voor je schaatsers; het hield me 

24 uur per dag bezig. Ik heb heel veel aan die wereld 

te danken, maar ik mis het twee jaar na mijn stoppen 

nog helemaal niet. Ik heb nu meer vrije tijd, ruimte om 

andere dingen te ontdekken en om andere mensen te 

ontmoeten. Andere verhalen te horen, andere praat. Ik 

geef nu vaker lezingen bij bedrijven en mijn man Henk 

en ik hebben nu tijd voor elkaar. We zijn nu vijftien jaar 

samen, vijf jaar getrouwd, hebben nog geen huwelijks-

reis gemaakt of zelfs een lange vakantie samen gehad. Ik 

ben nu twee keer met Kerst thuis geweest, dat was een 

heel aparte ervaring. Als we er een paar dagen tussenuit 

gaan, dan zoeken we nu wel vaak een golfresort op.”

TANDVLEES
“Ik had nooit verwacht dat ik golf leuk zou vinden”, 

aldus de 43-jarige Timmer. “Ik heb een verleden in het 

schaatsen, waar ik gewend was aan een hoge intensiteit 

van bewegen en inspanning. Daar kun je tot op het 

tandvlees gaan. En als het even niet gaat zoals je wilt, 

dan doe je er nog een schepje bovenop en zet je desnoods 

je benen in de brand. Dat vond ik er zo mooi aan.”

Maar bij golf werkt het héél anders. “Golf is eigen-

lijk het tegenovergestelde: ontspanning. Soms 

is dat juist ook frustrerend, omdat het geen zin 

heeft om je extra in te spannen of er een schepje 

bovenop doen. Dat werkt alleen maar tegen je.”

Ja, daar heeft ze wel aan moeten wennen. “In het begin 

heb ik die bal ook wel vervloekt hoor. Je bent blij als 

je ‘m al raakt. Ik verbaasde me er ook over dat je zo’n 

balletje 180 meter ver kon slaan! Ver slaan, daar krijg 

ik toch wel een kick van. Als ik ‘m goed raak dan haal 

ik de 170, 180 meter ook wel. Maar als ik dan hoor dat 

Anne van Dam 260 meter slaat. Tja, dan heb ik nog 

wel wat even te doen. Ik swing nog te veel met mijn 

bovenlichaam. Als ik maar weet wat ik fout doe, dan 

vind ik het niet zo erg om iets fout te doen. Wel wil ik 

MARIANNE 
TIMMER

ALS EEN BLOK GEVALLEN VOOR GOLF
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M A R I A N N E - T I M M E R  INTERVIEW

 Als ik ‘m goed raak 
dan haal ik de 170, 
180 meter ook wel
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het graag allemaal analyseren. Toch blijven er meestal in 

een ronde genoeg dingen over die ik niet kan verklaren.”

Timmer is nu twee jaar bezig en het golf loslaten, dat 

gaat haar moeilijk af. “Twee jaar geleden ben ik als 

trainer/coach gestopt bij het schaatsteam en in juli zijn 

we precies twee jaar lid van de golfclub. De eerste zomer 

heb ik wel nodig gehad om erin te komen. Het scheelde 

dat we al snel een leuke groep om ons heen hadden, ook 

vrienden van ons gingen golfen. Ik vind het ook gewoon 

heel erg gezellig. Ook op golfdagen voor goede doelen, 

waar je altijd wel leuke, nieuwe mensen ontmoet.” 

GEDREVEN
Timmer heeft de smaak dus te pakken. Ze neemt 

geregeld les, brengt het geleerde daarna in de praktijk 

uit en liet zich zelfs fitten door de specialisten van 

Titleist. “Ik ben begonnen met een setje dat ik heb 

overgenomen van een vriendin. Maar bij zo’n fitting 

kom je wel tot de ontdekking dat je nog meer uit je 

golfspel kan halen als je clubs hebt die echt die bij je 

passen. Ook voor iemand zoals ik, met handicap 22.”

En als het aan Timmer ligt, blijft het daar niet bij. “Ik 

wil deze zomer nog onder de twintig duiken. En in 

de toekomt naar single handicap, dat zou mooi zijn. 

Ik heb in de winter met Dames 1 van Dorhout Mees 

meegetraind en dan merk je wel het verschil. Ik leer ook 

veel door naar anderen te kijken. Wat dat betreft ben 

ik net een klein kind, die doen elkaar ook altijd na.”

VALKUILEN
Inmiddels kent ze ook de valkuilen van het golfspel maar 

al te goed. “Natuurlijk weet ik ook dat er meer is dan ver 

slaan. Ik verlies het nog te vaak met chippen en putten. 

Eigenlijk is er altijd wel iets op je spel aan te merken. De 

bal had op die hole ietsje meer naar links gekund, of daar 

naar rechts of iets verder. Behalve bij een hole-in-one. 

Die is perfect. Ik heb me er maar bij neergelegd dat je 

mindere dagen hebt. Ik ga niet flippen als het niet loopt, 

maar ik moet altijd wel lachen als ik dat bij anderen 

zie. Je leert elkaar goed kennen bij golf. Dat zeker.”

Voor vrouwen die wellicht nog wat moeilijk de stap 

zetten naar de golfbaan, heeft Timmer een duidelijke 

tip: trek je niks van anderen aan. “Ik merk ook wel dat 

voor vrouwen de drempel om te beginnen met golf ho-

ger ligt. Ze voelen zich wat ongemakkelijker op de baan 

dan mannen wanneer ze het nog niet zo goed kunnen. 

Dat is jammer. Ik merk dat mensen van mij ook het een 

en ander verwachten omdat ik een topsportverleden 

heb. Maar ik sla de ballen ook heus nog weleens goed 

mis. Nou ja, dat is dan maar zo. Maar dat weerhoudt 

me er zeker niet van om lekker de baan in te gaan. En 

eigenlijk zou iedereen er zo over moeten denken.” 

Kijk voor meer over Marianne Timmer & golf op www.
golf.nl. Marianne stond in de eerste week van juni cen-
traal in de week van vrouwengolf. Op 5 juni was het 
Women’s Golf Day, een internationale dag die eraan moet 
bijdragen om meer vrouwen aan het golfen te krijgen.

M A R I A N N E - T I M M E R  INTERVIEW

Over Marianne Timmer
Timmer won in 1998 de gouden medaille op de 1000 en de 1500 
meter bij de Olympische Winterspelen in het Japanse Nagano. 
Zes jaar later werd ze – wéér in Nagano - wereldkampioen sprint, 
als eerste Nederlandse vrouw in de schaatsgeschiedenis. 
Bij de Winterspelen van 2006 in Turijn voegde Timmer 
nog een derde Olympische gouden medaille toe aan haar 
verzameling prijzen. Ze won verrassend de 1000 meter, nadat 
ze een week eerder op de 500 meter vanwege valse starts 
was gediskwalificeerd. Tijdens het wereldkampioenschap 
schaatsen sprint 2011 in Heerenveen nam Timmer op 22 
januari 2011 officieel afscheid. Daarbij werd ze benoemd tot 
erelid van de KNSB. Na haar actieve carrière als schaatser was 
ze een aantal jaren actief als trainer/coach. Sinds enkele jaren 
is ze onder meer lifestyle-coach en motivational speaker.

http://www.golf.nl
http://www.golf.nl
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HET SEIZOEN IS IN VOLLE GANG EN HET IS DRUK OP DE GOLFBANEN. DAT MAAKT HET NALEVEN 

VAN ETIQUETTEREGELS NÓG BELANGRIJKER WANT DIE GAAN OVER VEILIGHEID, SPELTEMPO EN 

SOCIAAL GEDRAG. GOED DUS OM JE GEHEUGEN EVEN OP TE FRISSEN.

W E E T  J E  N O G  H O E  H E T  Z I T ?
ETIQUETTE

G O L F . N L
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PITCHMARKS REPAREREN
Pitchmarks repareren is een must. Gelukkig zijn veel 
spelers van goede wil maar helaas repareren sommigen 
een inslag per ongeluk op de verkeerde manier. We 
leggen het uit in een video op  GOLF.NL/pitchmark.

  Greenkeepers 
hebben altijd voorrang.

  Leg divots terug en 
stamp ze aan

  Hark de bunker zo aan zoals je 
het zand zelf wilt aantreffen.

1 1

E T I Q U E T T E  GOLFREGELS

D
e etiquette – deel 1 van de golf-

regels – is samen te vatten in 

een paar korte zinnen: houd 

rekening met de veiligheid van 

anderen, zorg ervoor dat andere 

spelers ook kunnen genieten en 

laat de baan goed achter. De belangrijkste etiquettevoor-

schriften staan op de illustratie op deze pagina. Als je 

alles doet zoals op de poster staat, dan doe je het goed!

VEILIGHEID
Wacht met slaan totdat andere spelers buiten bereik zijn. 

Als een bal de verkeerde kant op gaat, roep altijd 

hard ‘fore’. Ook als je niet kunt zien of er spelers 

zijn op de plek waar je bal naartoe vliegt. Schreeuw 

hard! Je krijgt heel veel spijt als je geen ‘fore’ hebt ge-

schreeuwd en jouw bal een andere speler raakt. 

Ga op een veilige plek staan als iemand anders 

slaat. Een gevorderde speler die met een begin-

ner speelt, moet niet te ver vooruit lopen.

Greenkeepers hebben altijd voorrang, 

wacht op een teken dat je mag slaan.

Maak geen oefenswing in de richting van iemand anders. 

Het gebeurt wel eens dat een clubhoofd losschiet of dat er 

plaggen of kiezelsteentjes richting een andere speler vliegen.

ZORG VOOR DE BAAN
Neem altijd een pitchfork mee en repareer pitchmarks. 

Kun je jouw pitchmark niet vinden, repareer dan een 

andere. Een meteen gerepareerde pitchmark herstelt 

heel snel, een niet gerepareerde pitchmark herstelt niet 

of heel laat. In het kuiltje zamelt zich vuil op en dat leidt 

tot schimmels op de greens. Maak er een gewoonte van 

om allereerst je pitchmark te repareren voordat je andere 

handelingen uitvoert op de green, dan vergeet je het niet 

meer. Op weg naar je pitchmark kun je de green lezen. 

Leg plaggen terug, ook op de afslagplaats, en 

stamp ze een beetje aan met je voeten. 

Hark de bunker aan. Doe het met enige zorg en niet met één 

arm, bedenk hoe je de bunker zelf zou willen aantreffen.

Loop niet met golfkarren op de voorgreen of tussen 

de green en bunkers. Die gebieden moeten schade-

vrij blijven omdat er veel van gespeeld wordt.

Sla geen plaggen met een oefenswing.

SOCIAAL GEDRAG
Wees stil en beweeg niet wanneer een andere spe-

ler slaat. Kijk ook altijd mee als je medespelers 

slaan, dat scheelt een hoop tijd bij het zoeken.

Zet je telefoon uit of op trillen en beantwoord berich-

ten na de ronde. Dat is beter voor je concentratie en 

je spel en je veroorzaakt geen oponthoud. Je mag bij 

naderend onweer wel een weer-app raadplegen.

Ga niet op iemands puttinglijn staan en 

houd rekening met je schaduw. 

Blijf bij de green tot iedereen heeft uitgeholed. 

Als het druk is in de baan, zorg dan dat je anderen niet 

ophoudt. Zorg ervoor dat je klaar bent om te slaan. Speel 

een provisionele bal als je bal misschien verloren is. Zet je 

tas aan de goede kant van de green zodat je na het uitho-

len snel naar de volgende tee kunt lopen. Verlaat meteen 

de green en noteer de scores pas op de volgende tee.

Ga op een veilige 
plek staan als iemand 

anders slaat.
G
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CLEVELAND GOLF WEDGES
DOMINATING THE SHORT GAME SINCE 1979
Cleveland Golf Wedges have dominated the golf wedge industry for nearly four decades, 
constantly pushing the envelope with score-dropping innovations. Trusted by PGA Tour 
champions, Cleveland Golf offers a wedge specifically created for every kind of golfer.
Learn more at ClevelandGolf.eu

http://www.clevelandgolf.eu
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6 FIJNE TIPS VOOR MEER BIRDIES

1 | GEEN IJZER MEER TE DUN
Die pijnlijke te dun geraakte ijzers zijn vaak 

het gevolg van een te vlakke zwaaibaan of 

het feit dat je omhoog komt bij het moment 

van impact. Probeer daarom de club steiler 

op de bal in te laten komen. Dat kan door 

minder breed te gaan staan en te zorgen dat 

je linkerschouder naar beneden wijst in de 

downswing. Laat het gewicht van de club het 

werk doen en swing niet te veel met je armen 

en schouders.

2 | WEG MET DIE SHANKS
Je slaat een shank als je handen bij impact 

dichterbij de bal zijn dan normaal (en je de 

bal met de hosel van je club raakt. Creëer het 

gevoel dat je het uiteinde van de grip in je 

linkerdij steekt. Deze simpele beweging zorgt 

ervoor dat je handen niet naar de bal bewegen 

maar zelfs licht van je handen af waardoor je 

onmogelijk een shank kunt slaan.

3 | GA VOOR ZEKER MET DE HOUTEN-3
Zet je driver even op de bank en gebruik een 

houten-3. ‘Je slaat je houten-3 rechter en 

waarschijnlijk net zo ver’, aldus achtvoudig 

majorwinnaar Tom Watson. Als hij het zegt…

4 | KORT MAAR KRACHTIG
Als je geen tijd hebt voor een goede war-

ming-up voor een ronde en slechts een paar 

ballen kan slaan, gebruik dan je ijzer-8. 

Volgens golfstatisticus Mark Broadie is dit de 

club waarmee je het makkelijkst het goede 

gevoel creëert voor zowel de kortste clubs als 

je driver.

5 | EVEN BOOS, DAN WEER DOOR
Iedereen mag boos zijn na een slechte slag, 

maar niet te lang. Spreek met jezelf af dat 

je 10 stappen na je laatste slechte slag boos 

mag blijven en dat het daarna afgelopen is. 

Dit is precies wat Tiger Woods doet als hij 

even kwaad is en wilt voorkomen dat hij 

de negatieve gedachten meeneemt naar de 

volgende slag.  

6 | ZONDER TWIJFEL
Ben je iemand die (te) lang boven de bal kan 

staan? Denk dan terug aan de tijd dat je begon 

met golf en niet nadacht over wat je deed. 

Probeer om binnen twee seconden nadat je 

voor het laatste naar het doel hebt gekeken te 

swingen. Dit zorgt ervoor dat je niet te lang 

naar de bal blijf staren en dat het beeld van het 

doel in je hoofd - bijvoorbeeld de vlag - vers is.

Ga naar GOLF.NL/app om de app gratis te downloaden!

IN DE APP GOLF.NL

1 3
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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
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MARIANNE OP DE 
GROENE CATWALK
MET DE INTREDE VAN GOLF IN HAAR LEVEN, HEEFT 

MARIANNE TIMMER ER NOG IETS BIJ GEKREGEN.  

HAAR LIEFDE VOOR GOLFKLEDINGSETJES. 

“IK VAL MISSCHIEN NOG NIET HEEL ERG OP DOOR 

MIJN GOLFSPEL, MAAR TOT DIE TIJD MOET IK 

DAN MAAR HEBBEN VAN MIJN OUTFITS”, ZEGT DE 

SCHAATSDIVA MET EEN GLIMLACH. “IK TREK GRAAG 

GEKKE BROEKEN AAN, GOUDEN SCHOENTJES, 

KNALROZE SHIRTS. IK VIND DAT ER OOK ECHT EEN 

BEETJE BIJ HOREN. EN WAT DAT BETREFT IS ER 

GENOEG TE KRIJGEN.”

Marianne: “Korte broeken, rokjes, lange broeken 
of jurkjes. Eigenlijk draag ik het allemaal wel. En 
ik vind het leuk als er iets opvallends tussen zit. In 
dit geval is dat de hoed” Kleding: Kjus en Chervo (hoed)

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


De heer Wouters is met zijn 70 jaar een zeer vitale 

man die nog midden in het leven staat en actief 

betrokken is bij het familiebedrijf: W. Wouters en 

zonen, gespecialiseerd in auto-onderdelen. ‘Lyric is 

echt een uitkomst voor mij’, vertelt de heer Wouters. 

‘Onder andere vanwege het gemak. Ik zet overdag 

onbelangrijk is dat het zijn tinnitusklachten sterk 

heeft doen afnemen. ‘Ik had altijd last van een ruis 

in mijn oren, maar ook dat ben ik helemaal kwijt nu 

mijn Lyric aan staat.’ Lyric is een perfecte oplossing 

voor mijn gehoorprobleem: onzichtbaar, prettig 

geluid en je merkt niet eens dat je ze in hebt.’

‘Onzichtbaar, prettig geluid en je merkt 
niet eens dat je ze in hebt’

Wie denkt aan hoortoestellen zal niet 

meteen stilstaan bij het wonderlijke 

stukje techniek dat dit eigenlijk is. 

Lyric is hierin wel heel bijzonder. Dit 

piepkleine hoortoestel wordt ver in het 

oor geplaatst waardoor de drager een 

zeer natuurlijke geluidskwaliteit ervaart. 

De heer Wouters deelt die ervaring, maar 

het leverde hem nog iets op: ‘Nu mijn 

Lyric aan staat, is de ruis in mijn oor weg.’

— Advertorial —

wel honderd keer mijn leesbril op en af en dat is erg 

lastig met gehoorapparaten achter het oor. Omdat 

Lyric diep in mijn oor zit, ervaar ik geen enkel 

ongemak. En het mooiste: ik kan weer goed horen. 

Ik merkte pas wat ik al die tijd gemist had, toen de 

Lyric aan werd gezet.’

Niet alleen thuis ervaart de heer Wouters het gemak 

van Lyric. Ook op andere situaties heeft het een 

positieve invloed. ‘Voorheen ging ik hooguit een 

half uurtje naar een verjaardag, ik verstond alles 

maar amper en het rumoer was erg vermoeiend: 

Met Lyric kost het me helemaal geen moeite meer 

en kan ik weer van een feestje genieten. Ook in 

vergaderingen met meerdere personen tegelijk 

kan ik iedereen weer goed verstaan.’ En niet 

Voor meer informatie of een vrijblijvende test 

www.probeerlyric.nl/golf

phonak_adv_golf_juni_190x117,5_02.indd   1 07-06-18   15:10

6 x overnachting, ontbijt,
6 x verwenpension, 5 x Green-Fee 
voor 18 holes, Driving Range, spa

Relax Golf

vanaf 983,- € per persoon
in een tweepersoonskamer

De golf paradise van de  
zuidelijke Alpen: 4 x overnachting, 
halfpension, unlimited Green-Fee

voor de 36 holes baan!

Golf total

vanaf 490,- € per persoon 

TOP LOCATIE! 
3 ON COURSE-HOTELS 
  VOOR DE PERFECTE GOLFVAKANTIE

+49 6724 / 600 405 · info@golfhotel-stromberg.de
www.golfhotel-stromberg.de

+49 8641 / 40 10 · info@golf-resort-achental.com 
www.golf-resort-achental.com

+43 4852 / 6 11 22 · info@dolomitengolf-resort.com
www.dolomitengolf-resort.com

2 x overnachting, ontbijt, 18 holes, 
halfpension en gebruik maken van 

2.500m² in de SOONWALD spa

vanaf 309,- €  per persoon 
in de comfortkamer

TEE TIME

Advertorial

Advertentie

http://www.probeerlyric.nl/golf
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S H O O T   MODE

Marianne: “Felle kleuren, daar houd ik ook 
wel van. Iets meer sportief. Het voordeel is dat 
je in golf zelf je kleuren kunt uitkiezen. In het 
schaatsen had ik maar de kleur van het pak, 
vaak bepaald door de sponsor, te accepteren.” 
Kleding: Nike



www.hotelfivenations.com

WIJ KIJKEN ERNAAR UIT U TE 
VERWELKOMEN IN DE ARDENNEN

Golf Hotel Five Nations

Ferme du Grand Scley

5372 Méan

Tel: +32 (0)86 21 44 54

Gelegen tussen Marche-en-Famenne en Luik en dichtbij Durbuy is een prachtig nieuw hotel golf hotel gerealiseerd. 

In de voormalige 18de-eeuwse boerderij, omgeven door de golfbaan van Five Nations, bieden wij 35 luxe kamers aan. U vindt alle 

benodigde faciliteiten voor een heerlijke golfvakantie zoals een proshop, kleedkamers, een bar-restaurant en een terras met uitzicht 

op de greens van 9 en 18 holes. Bekijk al onze aantrekkelijke arrangementen op hotelfivenations.com

GOLF HOTEL FIVE NATIONS
IN HET HART VAN DE ARDENNEN

NIEUW

http://www.hotelfivenations.com
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S H O O T   MODE

Marianne: “Een mooi setje met kleuren 
die goed bij me passen. Beetje klassieke 
uitstraling. Vooral de lichte bodywarmer 
vind ik heel fijn, voor als het iets frisser is. 
En het belemmert je niet in je swing.” 
Kleding: Golfino
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www.hotelfivenations.com

WIJ KIJKEN ERNAAR UIT U TE 
VERWELKOMEN IN DE ARDENNEN

Golf Hotel Five Nations

Ferme du Grand Scley

5372 Méan

Tel: +32 (0)86 21 44 54

Gelegen tussen Marche-en-Famenne en Luik en dichtbij Durbuy is een prachtig nieuw hotel golf hotel gerealiseerd. 

In de voormalige 18de-eeuwse boerderij, omgeven door de golfbaan van Five Nations, bieden wij 35 luxe kamers aan. U vindt alle 

benodigde faciliteiten voor een heerlijke golfvakantie zoals een proshop, kleedkamers, een bar-restaurant en een terras met uitzicht 

op de greens van 9 en 18 holes. Bekijk al onze aantrekkelijke arrangementen op hotelfivenations.com

GOLF HOTEL FIVE NATIONS
IN HET HART VAN DE ARDENNEN

NIEUW

http://jumbogolfwereld.nl
http://www.hotelfivenations.com
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O
p vrijdag 28 september vroeg in de 

ochtend wordt op de Albatros baan 

van Le Golf National de eerste bal 

geslagen in de 42ste Ryder Cup. 

Het ‘olé!’ ’olé!’ ‘olé’, ‘olé!’ bij de tee 

van hole 1 zal zo’n beetje tot in de 

beroemde tuinen van het tien kilometer verderop gelegen 

paleis van Versailles te horen zijn. De sfeer bij de eerste 

afslag in het tweejaarlijkse duel tussen Amerika en Europa 

is altijd bijzonder met spreekkoren die doen denken aan een 

voetbalwedstrijd. Op Le Golf National gaat eind septem-

ber alles wat we in eerdere Ryder Cups hebben gezien en 

gehoord overtroffen worden. Alleen al rond de tee van de 383 

meter lange par-4 eerste hole is plaats voor 6600 toeschou-

wers die voor een waar pandemonium zullen zorgen. 

Als de GOLF.NL driebal eind mei op een zonovergoten 

woensdagmiddag afslaat op die eerste hole is het heerlijk 

‘VOORSPELEN’ IN PARIJS
EIND SEPTEMBER WORDT OP DE ALBATROS BAAN VAN LE GOLF NATIONAL BIJ PARIJS DE RYDER CUP 

GESPEELD. DE BAAN IS OPENBAAR DUS IEDERE GOLFER KAN ER SPELEN. GOLF.NL DEED DAT EN GING, 

‘SPLASH’, GENIETEND KOPJE ONDER.

rustig. Alleen een Zweeds echtpaar dat de volgende start-

tijd heeft, kijkt toe hoe twee ballen keurig op de fairway 

belanden en één net in de rough aan de rechterkant. Om 

enigszins te ervaren wat de beste golfers van Amerika 

en Europa in september gaan meemaken, hebben we 

besloten van de zwarte tees te spelen. Alle holes van de 

Albatros-baan hebben een naam en hole1 heet ‘En Avant’: 

voorwaarts/vooruit. En of we nog een stukje vooruit 

moeten na de afslagen, pfff. Bij green wacht ook nog 

eens een serieuze plas water. We komen er niet onaardig 

vanaf met slechts één waterbal en staren daarna op de 

tee van hole 2 naar water, heel veel water, nog meer 

water en dan eindelijk achter een houten wal een green 

met een vlag op 192 meter van de tee. De par-3 luistert 

naar de naam L’apontage, te vertalen als de landing. 

Landen doen de ballen absoluut, maar wel twee keer met 

een harde ‘splash’. Na twee holes en al drie waterballen 

2 0



 

worden we (handicap-8, -9 en -11)  wijs: niet meer afslaan 

van zwart, wit ook maar negeren, de resterende zestien 

holes spelen we van geel. Niet dat de Albatros-baan dan 

een makkie wordt. Daarover later - ‘splash’ - meer. Eerst 

maar even iets over het ontstaan van Le Golf National. 

STADIONBAAN
De Franse Golf Federatie wilde in de jaren ’80, toen golf 

flink in de lift zat, een eigen golfcomplex waar de nati-

onale selecties konden trainen. Ook moest er een vaste 

baan komen voor het Frans Open met veel ruimte voor 

publiek. Er werd gekozen voor een stuk grond van 139 

hectare op 25 kilometer van Parijs en tien kilometer van 

Versailles. Het terrein was helemaal vlak en werd gebruikt 

als landbouwgrond, dat was al zo in de tijd van Louis XIV, 

de Franse zonnekoning die hof hield in het Paleis van 

Versailles. Voor de creatie van heuvels werd 1.6 miljoen 

kubieke grond naar Le Golf National getransporteerd, drie 

jaar lang reden er dagelijks vierhonderd vrachtwagens 

het terrein op. Op 5 oktober 1990 werd de Albatros baan 

feestelijk geopend door een vierbal met Greg Norman, 

Ray Floyd, Jeff Sluman en de Franse golfer Marc Farry.

Le Golf National heeft vooral in tijden van economi-

sche crisis financieel zware tijden gekend, maar is nu 

uiterst succesvol. Het Frans Open is er niet meer weg te 

denken. Eind juni vindt de 26ste editie plaats en het 

deelnemersveld is ijzersterk met tal van Europese Ryder 

Cup-helden en de aanwezigheid van de Amerikaan Justin 

Thomas. In 2024 vinden de Olympische Spelen plaats 

in Parijs. Over de vraag waar het Olympische golftoer-

nooi moest plaatsvinden was iedereen het snel eens, 

natuurlijk op de Albatros-baan van Le Golf National. 

De baan is getekend door de architecten Hubert 

Chesneau en Robert von Hagge. Ze kozen voor wat 

tegenwoordig zo mooi een ‘inland links’ wordt 

genoemd. Bomen kom je op Albatros nauwelijks 

tegen, ook omdat de opdracht was een baan te ma-

ken die na de opening meteen volwassen zou ogen 

en jonge aanplant zou dat beeld verstoren. 

Om de door de Franse Golf Federatie gewenste 

ruimte voor vele duizenden toeschouwers te creë-

Le Golf National heeft financieel 
zware tijden gekend, maar is nu 

uiterst succesvol

  De Ryder Cup baan, spektakel gegarandeerd
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ren, ontwierp het architectenduo een ‘stadionbaan’ 

met hoge heuvels als natuurlijke tribunes vanwaar 

toeschouwers het spel perfect kunnen volgen. 

De Albatros baan behoort nu tot de bekendste cour-

ses van Europa en de Tourpro’s spreken stuk voor 

stuk lovend over ‘een baan die alle onderdelen van 

je spel test’. Beroemd en berucht zijn de laatste vier 

holes, met eilandgreens en een zee aan water. 

‘Neem vooral voldoende ballen mee’, drukte Philippe 

Pilato GOLF.NL voor de ronde dan ook op het hart. 

Pilato, een voormalige teachingpro die nu plaatsver-

vangend directeur is op Le Golf National, lachte er 

veelzeggend bij. Had Philippe misschien nog een tip? 

‘Blijf uit de rough, die is heel gemeen momenteel.’

Daarmee bleek niets te veel gezegd. Het gras direct naast 

de fairways is maar een paar centimeter hoog, oogt 

goed te doen, maar probeer er met een iets langer ijzer 

doorheen te komen en het taaie spul slaat het clubblad 

ongenadig dicht. Uit de rough zo ‘splash’ het water 

in, het overkomt GOLF.NL meerdere keren totdat we, 

net als eerder in de keuze voor de tee, de ambities bij 

slagen in de rough drastisch naar beneden bijstellen. 

VOLDOENING
Zware rough, water dat op negen holes serieus in het 

spel komt, greens die ook nog eens lastig zijn want snel 

en flink geonduleerd, is zo’n baan nog wel leuk om te 

spelen voor de gemiddelde amateur? Mais bien sûr! Veel 

hangt af van je instelling. Ga het gevecht met de 18 holes 

van Albatros niet aan als je doel is 36 stablefordpuntjes 

of meer over de streep te trekken. Vanaf handicap 24 

krijg je van de gele tees wel dertig slagen mee, maar 

wie dat bedacht c.q. berekend heeft was niet bepaald in 

een vrijgevige bui. Maakt uiteindelijk allemaal niet uit, 

TOP LOCATIE! 
3 ON COURSE-HOTELS 
       VOOR DE PERFECTE SHORT-STAY

Gunstige arrangementen –  
Goed bereikbaar vanuit Nederland

1 x overnachting, 2 Green-Fee,  
koffie en cake, halfpension

vanaf 163,- €  per persoon

Golf puur

+49 5932 / 727 40 · info@golf-emsland.de
www.golf-emsland.de

+49 2243 / 92 32 32 · hotel@gut-heckenhof.de 
www.gut-heckenhof.de

2 x overnachting, ontbijt, 
18 holes en diner

vanaf 238,- €*
 per persoon

* voor groepen vanaf 10 personen  
vanaf 218,- € per persoon

2 x overnachting, ontbijt,
18 holes en diner

vanaf 275,- € per persoon  
in een tweepersoonskamer, 

voor groepen tot zes personen

Puur golf

+49 202 / 648 22 - 0 · info@golfhotel-vesper.de
www.golfhotel-vesper.de

Advertentie

  De Ryder Cup 
captains op de 
Eiffeltoren

2 22 2
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deze baan spelen is gewoon een belevenis. De GOLF.NL 

driebal ging spelend vanaf de gele tees ook nog her-

haaldelijk ‘splash’ kopje onder, maar de voldoening als 

een bal spectaculair over het water vliegt en wel veilig 

op één van die eilandgreens landt is ook extra groot. 

Le Golf National heeft naast de Albatros-baan nog 

een 18 holes baan (Aigle) en een 9 holes parcours 

(Oiselet). Een club is er niet, golfers die vaak op Le 

Golf National willen spelen kunnen wel een jaar-

kaart kopen. De standaardprijs voor een greenfee 

op het Albatros parcours is tweehonderd euro, 

maar het kan een stuk goedkoper (zie kader). 

Alleen al om die vier befaamde slotholes een keer te 

kunnen spelen zou je naar Le Golf National moeten gaan. 

Hole 15, par-4 345 meter (geel). Naam: Le juge, de rechter. 
Robert-Jan Derksen stond in het Frans Open van 2010 op de tee 
van hole 15 alleen aan de leiding. IJzer-3 rechts in het water, 
droppen op 172 meter van de vlag, water voor de eilandgreen, 
droppen, water, droppen en uiteindelijk een 10 op Le juge. Er 
wordt doorgaans hoog en hard gestraft op de Albatros baan. 

Hole 16, par-3 137 meter. Naam: L’appel, de oproep, 
de lokroep. Ondanks de 10 op hole 15 in 2010 is de 
Albatros baan een van de favoriete courses van Ro-
bert-Jan Derksen. Op hole 16 maakte hij in 2013 een 
hole-in-one en won daarmee een dikke BMW.

Hole 17, par-4 405 meter. Naam: Le verdict, het vonnis. Een 
hole zonder water en een bunker ga je er ook niet vinden. Toch 
is ook hier het vonnis vaak hard met veel bogeys en erger 
want de hole speelt doorgaans in de wind, de rough links en 
rechts is meedogenloos en naar de green gaat het flink uphill.

Hole 18, par-5 411 meter. Naam: La foule, de menigte. Van 
geel een par-5 die, als je uit de bunkers rechts en het water 
links en rondom de eilandgreen blijft, redelijk goed te doen is. 
Van zwart 431 meter lang en dan wordt het een duivelse par-4 
zeker als de hole de beslissing gaat brengen in de Ryder Cup.

Die laatste vier holes liggen in een soort vallei, rond-

om de hoge heuvels vanwaar een enorme menigte het 

schouwspel in de Ryder Cup straks kan gaan gade-

slaan. Dat gaat bloedstollend spannend en dramatisch 

golf opleveren, een betere baan voor het Matchplay 

in de Ryder Cup kun je eigenlijk niet bedenken. 

Bij recente Ryder Cups lag het maximum aantal toe-

schouwers per dag op 45.000. Op Le Golf National 

zullen dat er 61.000 zijn. Ongeveer 35 procent van de 

kaartjes is gekocht door golffans uit Groot-Brittan-

nië en Ierland, 33 procent door Fransen en vijftien 

procent door Amerikanen. Een kaartje kopen voor de 

Ryder Cup zit er nu niet meer in, alles is uitverkocht, 

ook de oefendagen met 30.000 toeschouwers. 

 Tot eind augustus kun je wel de baan spelen, er zijn nog 

voldoende starttijden want vanwege de vakantie is het in 

die periode minder druk. Als je de baan zelf hebt ervaren, 

wordt kijken naar de Ryder Cup op televisie straks nog 

veel leuker. ‘Kijk, daar sloeg ik de bal ook in het water!’ 

Als de beelden van de Ryder Cup eind september heel de 

wereld over zijn gegaan, verwacht Le Golf National een 

veel grotere toeloop van golfers die allemaal in de sporen 

willen treden van de helden van de Ryder Cup.  

De standaard greenfeeprijs voor de 
Albatros baan van Le Golf National is 
200 euro. Maar golfreisbureaus als Pin 
High Golf Travel bieden aantrekkelijke 
arrangementen naar de Ryder Cup 
venue aan. Bijvoorbeeld een shortbreak 
van twee nachten in het onlangs 
gerenoveerde Novotel hotel direct aan 
de baan (2-pk/LO) en twee greenfees 
vanaf 399 euro. De Eifeltoren is niet 
ver weg van Le Golf National en in 
Versailles, met al die leuke pleintjes en 
restaurantjes, zit je in een minuut of tien. 
Pinhigh.nl

Advertentie

De standaardprijs voor een 
greenfee op Albatros is € 200, maar 

het kan een stuk goedkoper

  Hole 15, Le juge 
(de rechter)

SHORTBREAK LE GOLF NATIONAL

2 32 3
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  Durf vol door te slaan
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DURF TE DRAAIEN
OLYMPISCH SCHAATSKAMPIOENE 

MARIANNE TIMMER IS VERSLINGERD 

GERAAKT AAN GOLF. ZE SPEELT 

VAAK EN STEEDS BETER (HANDICAP 

22.3). MAAR DAT CHIPPEN EN DIE 

BAL UIT DE BUNKER KRIJGEN, 

BLIJFT LASTIG. DEWI-CLAIRE 

SCHREEFEL, TOERNOOIWINNAAR OP 

DE LADIES EUROPEAN TOUR EN NU 

NGF-COACH, BIEDT MARIANNE DE 

HELPENDE HAND. 

G O L F . N L



BUNKER: SLA DOOR!
Een bal uit de bunker op de green krijgen, het is voor veel golfers lastig. Ook voor Marianne Timmer. 
Dewi-Claire Schreefel ziet bij Marianne twee belangrijke fouten die heel veel andere amateurs ook maken.

•  het clubblad is niet 
‘open genoeg’ 

•  niet door durven 
slaan in het zand, 
inhouden bij de bal

•  links van het doel oplijnen, een 
denkbeeldige lijn langs de voeten wijst 
een meter of twee links van het doel 

 
•  zand geeft minder stabiliteit dan gras. 

Graaf de voeten iets in het zand zodat 
je stevig staat. Niet te diep want je 
moet nog wel vrijuit kunnen draaien

 
•  de handen zijn bij de beginstand 

in lijn met de bal

•  zet het clubblad meer open, zo voeg 
je loft toe, de bal moet met een 
mooie boog uit het zand komen

•  swing langs de voetenlijn en 
draai het lichaam goed door 

•  je raakt de bal niet bij een slag 
uit de bunker, het opstuivende 
zand tilt de bal de green op. 

•  je moet dus veel snelheid 
ontwikkelen, anders komt er niet 
genoeg zand omhoog. Sla lekker door, 
net als bij een gewone slag in de baan

•  dat bankbiljet ligt er als oefening, 
sla er goed onderdoor en het zand 
stuift de bal en het biljet omhoog! 

•  maak de swing af, eindig alsof het een 
volle swing is met de driver of een ijzer

GOED FOUT

2 5
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BILDERBERG

Pure ontspanning en ongeëvenaarde klasse komen samen 
in het best bewaarde geheim van Friesland

Het arrangement is boekbaar tot 1 november 2016. Bij aankomst 
op vrijdag of zaterdag geldt een toeslag van 30 euro per persoon.

www.bilderberg.nl | lauswolt@bilderberg.nl | (0)512 38 12 45

GOLFARRANGEMENT

Prĳs per persoon 
o.b.v. verblĳf met 2 personen

Het arrangement is boekbaar tot 1 november 2018. Bij aankomst 
op vrijdag of zaterdag geldt een toeslag van 30 euro per persoon.

- Ontvangst met koffie/thee en Fries suikerbrood
- 2 maal overnacting in een comfortabele  
  2-persoonskamer
- 2 maal champagneontbijt aan tafel geserveerd
- 1 maal driegangendiner in restaurant De        
  Heeren van Harinxma
- 2 maal 18-holes greenfee
- Keuze uit 25 minuten rug-nek-schoudermas    
  sage of 30 minuten gezichtsbehandeling
- Gebruik van zwembad, sauna en Turks  
  stoombad
- Gebruik van badjassen en slippers

http://www.bilderberg.nl
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BILDERBERG

Pure ontspanning en ongeëvenaarde klasse komen samen 
in het best bewaarde geheim van Friesland

Het arrangement is boekbaar tot 1 november 2016. Bij aankomst 
op vrijdag of zaterdag geldt een toeslag van 30 euro per persoon.

www.bilderberg.nl | lauswolt@bilderberg.nl | (0)512 38 12 45

GOLFARRANGEMENT

Prĳs per persoon 
o.b.v. verblĳf met 2 personen

Het arrangement is boekbaar tot 1 november 2018. Bij aankomst 
op vrijdag of zaterdag geldt een toeslag van 30 euro per persoon.

- Ontvangst met koffie/thee en Fries suikerbrood
- 2 maal overnacting in een comfortabele  
  2-persoonskamer
- 2 maal champagneontbijt aan tafel geserveerd
- 1 maal driegangendiner in restaurant De        
  Heeren van Harinxma
- 2 maal 18-holes greenfee
- Keuze uit 25 minuten rug-nek-schoudermas    
  sage of 30 minuten gezichtsbehandeling
- Gebruik van zwembad, sauna en Turks  
  stoombad
- Gebruik van badjassen en slippers

CHIPPEN: DURF TE DRAAIEN
Net als veel andere golfers heeft Marianne de neiging de bal bij het chippen met de armen en handen omhoog te willen helpen in plaats van 
de loft op de club goed te gebruiken. Dat zorgt voor die vervelende toppers, ‘de bal een hersenschudding slaan’, noemt Marianne dat zelf. 

•  net als in de bunker wijst de 
denkbeeldige lijn langs de 
voeten links van het doel, dat 
maakt het makkelijker het 
lichaam door te draaien

•  de handen zijn in de beginstand 
en bij impact iets voor de bal

•  smallere voetenstand 
dan in de bunker

•  niet scheppen, laat de loft op 
de club de bal omhoog helpen. 
Het  lichaam is de motor bij een 
chip, niet de handen en armen

•  de armen blijven gestrekt, maar 
wel ontspannen en zeker niet stijf

•  durf het lichaam door te 
draaien, eindig op links  

Bekijk op  GOLF.NL/marianne de 
instructievideo van  Marianne Timmer samen 
met NGF coach Dewi-Claire Schreefel

GOED

http://www.bilderberg.nl


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

HET GROOTSTE BALLENMERK BREIDT VOOR HET EERST IN 15 JAAR DE TOPLIJN UIT MET DE LANCERING VAN EEN NIEUWE 

TOURBAL: DE AVX. VOLGENS TITLEIST WAS ER NOG RUIMTE VOOR EEN BAL NAAST DE PRO V1 EN PRO V1X. BELANGRIJKER: 

DE AVX MOET HET ANTWOORD ZIJN OP DE OPMARS VAN DE SUCCESVOLLE CHROME SOFT VAN CALLAWAY. 

TITLEIST AVXNET EVEN ANDERS: 
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De nieuwe bal, die vanaf 2 juli te 
koop is in Nederland, was er niet 
zomaar. Een testperiode van drie 

maanden in de staten Arizona, Californië 
en Florida moest laten zien of de AVX 
aansloeg. Het gat wat Titleist met de 
AVX wil vullen is simpel: een nog zachter 
gevoel dan de Pro V1 én minder spin 
voor extra afstand bij de lange slagen. 
‘In de prototype fase zagen we al dat 
de AVX heel goed presteerde’, zegt 
Michael Mahoney, vice-president Golf 
Ball Marketing van Titleist. ‘Uiteindelijk 
is het de golfer die bepaalt of de AVX 
een plek heeft in onze productlijn en de 
resultaten tijdens de proeffase waren 
positief. Uit onderzoek bleek dat aardig 
wat golfers, ondanks mindere prestaties, 
een zachter aanvoelende bal de voorkeur 
gaven. Met de AVX krijgen ze niet alleen 
het zachte gevoel waar ze naar op zoek 
zijn, maar ook de langere afstanden 
zonder dat dat ten koste gaat van spin 
bij het korte spel’, aldus Mahoney.

WAT IS ER NIEUW?
AVX staat voor ‘Alternatief voor Pro V1 
en X’, maar wat is er echt anders aan de 
nieuwe golfbal? De bal bestaat uit drie 
lagen, inclusief een lage compressie kern 
voor meer balsnelheid. Om deze kern zit 
een nieuwe flexibele laag waarmee de spin 
bij de lange slagen wordt beperkt. Net 
als alle andere premium tourballen heeft 
de AVX een buitenste laag van GRN41 

thermoset urethaan. Deze buitenlaag 
zorgt voor het extra zachte gevoel en 
de spin die je nodig hebt rond de greens. 
Het aerodynamische dimplepatroon 
(dat Titleist omschrijft als een catenary 
= ketting) is ook aangepast voor een 
lagere en meer penetrerende balvlucht. 

WAT VINDEN WIJ?
Tijdens een eerste kennismaking met de 
AVX was GOLF.NL zeer te spreken over 
de nieuwe bal en is de AVX een logisch 
antwoord van Titleist op de huidige 
trend: een zacht voelende golfbal. Rond 
de green (de plek waar het verschil in 
golfballen echt zichtbaar wordt) presteerde 
de AVX uitstekend en voelt deze nog 
wat zachter aan dan de ProV1. Speel je 

met de ProV1x (of de ‘x’ versie van de 
tourballen van bijvoorbeeld Callaway, 
Taylormade of Bridgestone) omdat je die 
extra spin juist wel kan gebruiken, dan 
is de AVX een minder logische keuze. In 
de baan was met name de extra lengte 
met de ijzers opvallend. Als je niet op 
zoek bent naar extra lengte met je driver 
en je ijzers, en wil je juist een hogere 
balvlucht en nog wat extra spin, dan is 
de AVX waarschijnlijk niet voor jou. 
De prijs van de AVX is hetzelfde als die 
van de Pro V1 en Pro V1x. Naast wit 
is de bal voor het eerst in dit hogere 
segment ook verkrijgbaar in fel geel. De 
Titleist AVX is vanaf 2 juli verkrijgbaar.

€ 59 per dozijn
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GROTE SPIN, KLEINE SPIN
TaylorMade heeft nog steeds veel succes met de 
Spider Tour putters, de putterlijn waar Jason Day aan 
meewerkte en waar Dustin Johnson de nummer-1 
positie mee bereikte. Voor de golfers die de mallet 
putters net een maatje te groot vinden komt het 
merk met (weer) een nieuwe versie: de Spider Mini. 
Net als de normale Spider heeft de Mini een Pure 
Roll insert voor een mooie voorwaartse rol en zit 
het verschil vooral in het formaat. Zonder vleugels 
– of kleine rakketten – oogt de Spider Mini een flink 
stuk kleiner. Toch is de Mini nog steeds een echte 
mallet en is het hoofd slechts 15% kleiner dan de 
Spider Tour. Het clubhoofd weegt 355 gram en met 
meer gewicht aan de zijkanten zorgt dat voor veel 
moment of inertia, oftewel een stabieler clubhoofd.    
Dustin Johnson stopte de Mini al in zijn tas, 
al was dat van korte duur en speelt hij deze 
week het US Open op Shinnecock gewoon 
met zijn oude vertrouwde Spider Tour.
De Spider Mini is vanaf nu verkrijgbaar 
in een Tour Red of Diamond Silver finish 
met shafts van 33, 35 of 35 inch.  

€ 329

GRAFISCHE INNOVATIE IN DE GARMIN Z80
Eerder dit jaar kwam concurrent Bushnell met de Hybrid, een 
laser met GPS functionaliteit. Nu is het de beurt aan Garmin, 
een merk dat minder ervaring heeft met laser rangefinders, 
maar met de Z80 een mooi visitekaartje afgeeft.
De nieuwe Approach Z80 is flink aan de prijs (€ 650) maar daar 
krijg je flink wat snufjes voor. Naast de combinatie van afstanden 
via laser en GPS onderscheidt de Z80 zich vooral door het 
kleurenscherm en de innovatieve grafische weergave van de 
informatie die je nodig hebt. Zo zie je in de kijker naast accurate 
afstanden aan de linkerzijde van het scherm een 2D bovenaanzicht 
van de hole die je speelt. Dit komt vooral van pas als je wilt bepalen 
of bepaalde hindernissen in het spel komen als je geen rechte 
bal slaat. Naast ‘overlays’ van de hole kan je ook inzoomen op 
de green en krijg je ook je favoriete lay-up afstanden te zien.  
Net als veel andere laser rangefinders heeft de Z80 een 
‘Plays Like’ functie bij hoogteverschillen die gelukkig ook 
eenvoudig uitgeschakeld kan worden voor wedstrijden. 

€ 650
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MOTOCADDY LANCEERT 
NIEUWE M-SERIES
In 2013 lanceerde Motocaddy de M-Series, de 
kleinste opvouwbare elektrische trolley op de 
markt. Vijf jaar later krijgen de trolleys een update, 
en je raadt het al: de M-Serie is nu nog makkelijker 
mee te nemen, ook als je niet zo’n grote achterbak 
hebt. Het volume van de trolleys is iets hoger, maar 
is door het slimme design beter opvouwbaar. 

Aan batterijvermogen heeft de nieuwe M-Series 
niet ingeboet. Dankzij de nieuwe 24V batterij, 
verkrijgbaar in een Standard of Extended versie, 
pers je nu nog meer holes uit de trolley.

‘De M-Series zijn eenmaal opgevouwen 11% 
kleiner dan de trolleys van onze naaste concurrent’, 
zegt David Well, Chairman van Motocaddy. ‘De 
batterij is kleiner en lichter, maar kan nog steeds 
opgeladen worden zonder deze uit de trolley te 
hoeven halen. Het aluminium frame heeft een 
simpel inklapsysteem waarbij het voorwiel onder 
het frame gevouwen kan worden’, aldus Well.

Vanaf juli zijn de trolleys uit de M-Series verkrijgbaar 
in 3 nieuwe modellen. Om te beginnen is er de M1, 
het goedkoopste model, gevolgd door de M3 Pro, een 
trolley met net wat meer extra’s. Denk dan aan extra 
informatie (afstand van je laatste drive, afgelegde 
kilometers per ronde en totaal) en een beter LCD 
display. Met de M5 Connect, het vlaggenschip van 
de M-Series, is het mogelijk om op het scherm van 
de handgreep afstanden naar de green te krijgen. 
Dat gaat via een Bluetooth verbinding met je 
smartphone en de gratis Motocaddy app. Naast 
afstanden krijg je (als je dat wilt) ook notificaties 
op het scherm bij een bericht of gemiste oproep. 
Dankzij de ingebouwde USB poort hoef je niet 
bang te zijn dat je telefoonbatterij leeg raakt. 

Wat betreft de bediening, die nog steeds via de 
verstelbare handgreep gaat, is er weinig nieuws 
onder zon. Zoals we van Motocaddy gewend zijn 
hebben alle trolleys negen snelheden. Daarnaast 
zijn de M1 en M5 verkrijgbaar in een DHC (Down 
Hill Control) versie. Voor een meerprijs van 100 
euro heb je dan een trolley die op zeer heuvelachtig 
terrein beter (en veiliger) zijn werk kan doen.

 

M1 (Standaard lithium batterij) €799
M1 (Extended lithium batterij) €849
M1 DHC (Standaard)  €899
M1 DHC (Extended)  €949
M3 Pro (Standaard)   €849
M3 Pro (Extended)   €899
M5 Connect (Standaard)  €949
M5 Connect (Extended)  €999
M5 Connect DHC (Standaard) €1049
M5 Connect DHC (Extended)  €1099
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IN IERLAND EN GROOT-BRITTANNIË STIKT HET ERVAN: POTBUNKERS. 

IN NEDERLAND ZIJN ER MAAR ZO’N 25. WAT IS ER BIJZONDER AAN ZO’N 

BUNKER EN – BELANGRIJKER – HOE KOM JE ERUIT?

POTBUNKERS: 
DE SCHRIK VAN DE GOLFBAAN

3 2

W O E N S D A G  1 3  J U N I  2 0 1 8

O
p de baan van Golfclub Heelsum 

bij Arnhem liggen vanaf het 

begin (2004) twee potbunkers. 

De zandkuilen zijn dit jaar 

gerestaureerd en nu weer erg 

intimiderend. Ze zijn diep, 

klein en gemeen. Eén potbunker ligt bij de green van hole 

Sandr 7, de andere op de fairway. Ze zijn ongeveer 1,60 

meter diep en de meeste spelers kunnen net boven de 

rand uitkijken als ze in de kuil staan. De bal rolt meestal 

naar het midden van de potbunker en dan kun je in elk 

geval een swing maken, maar heel soms eindigt de bal 

vlakbij de steile wand en dan is een herstelslag zelfs voor 

professionals heel moeilijk. Wat is eigenlijk de oorsprong 

van bunkers in het algemeen op golfbanen? Martin Watt, 

hoofdpro van Golfschool Heelsum, komt uit Schotland, 

waar golf vandaan komt, en weet er alles van. “In de tijd 

voordat er met paarden en machines gemaaid werd, zorgden 

schapen ervoor dat het gras kort bleef ”, legt Watt uit. “De 

‘maaiende’ schapen rustten en sliepen op plaatsen achter 

heuveltjes, uit de wind. Op hun rustplaatsen werd het door 

de beweging van de hoeven zanderig. Toen er behoefte 

ontstond aan meer golfbanen ging men bewust bunkers 

graven op de nieuwe banen, als hindernis voor de golfers.”

T E K S T  C H R I S  V E L D K A M P

G O L F . N L
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KOOKPOT
Het verschil tussen een bunker en potbunker? Gewone 

bunkers zijn in het algemeen langgerekt, ze hebben flauw 

aflopende wanden en zijn niet diep. Een potbunker is 

rondvormig, diep en bijna altijd klein. De bal moet dus 

snel omhoog als je hem uit het zand terug het gras op wil 

slaan. De naam is niet een afkorting van de Engelse term 

‘pothole’ (kuil, gat) maar van het woord ‘cooking pot’: 

een potbunker is een kuil in de vorm van een kookpot. 

Een strenge definitie van potbunkers is moeilijk te geven 

maar er zijn wel vaste kenmerken. Aan de voorkant zit een 

ingang, soms met een trapje, en links en rechts van die 

entree loopt de wand meteen snel steil omhoog. Als je erin 

staat, kun je maar net zien waar je naartoe moet. En in bijna 

honderd procent van de gevallen zijn de wanden van pot-

bunkers opgebouwd met gestapelde graszoden. Potbunkers 

zijn er pas in een later stadium van de golfsport gekomen 

want de eerste zandhindernissen – door schapen gevormd 

– waren vrij vlak en ruig. Het waren golfers en greenkeepers 

die de zandhindernissen dieper maakten en ze hadden daar 

een goede reden voor. Als het zand wat dieper kwam te 

liggen, waaide het niet bij elke storm over het gras heen. Een 

potbunker is dus niet de moeder van alle bunkers, maar wel 

de grootste schrik van alle hindernissen op een golfbaan. 

RENOVATIE
Potbunkers komen vooral voor op linksbanen aan zee, 

waar het altijd waait, maar je treft ze soms ook aan op 

binnenlandse golfbanen die op zandgrond zijn gebouwd. 

De Heelsumse is een baan op zand. “Op Golfclub Heelsum 

streven we ernaar een fraaie heidebaan te creëren zoals 

je ze veel in Groot-Brittannië aantreft”, vertelt baancom-

missaris Peter Smits. “We hebben recent de renovatie van 

alle 110 bunkers afgerond, in overleg met onze architect 

Steve Marnoch en onderhoudspartij De Enk. Ze zijn nu 

allemaal voorzien van beter zand en we hebben bij deze 

bunkerrestauratie ook onze twee potbunkers opgeknapt.”

KUNSTGRAS 
De wanden van potbunkers worden zoals gezegd opge-

bouwd met opgestapelde graszoden. Alle zandhindernissen 

waarbij deze techniek is gebruikt, worden ‘revetted bunkers’ 

genoemd. De laag zoden zorgt ervoor dat de bunkers 

niet instorten én ze voorkomen dat golfballen zich in de 

wanden boren. Bij de renovatie van de potbunkers op 

Heelsum is gekozen voor gestapelde kunstgrasplaggen. 

Smits: “Een potbunker die is opgebouwd met grasplaggen 

moet je eens in de drie tot vijf jaar opnieuw opbouwen. 

In een video op 
 GOLF.NL legt de 

Heelsumse pro  
Michael Versteege 
uit hoe je uit een 
potbunker slaat.  
Ga naar GOLF.NL/
potbunkers.



            

http://www.monterei.com
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Met kunstgrasplaggen hoeven we dat naar verwachting 

maar eens in de twintig jaar te doen en er is tussentijds ook 

minder onderhoud nodig. We streven op Heelsum naar 

duurzaam beheer en we gebruiken liever geen kunstgras in 

de baan, maar in dit geval vinden we het verantwoord. In de 

potbunkers is kunstgras van hockeyvelden hergebruikt en 

we voeren het na twintig jaar weer af.” Als je niet weet dat het 

kunstgraszoden zijn, zie je het niet. Maar mocht het plastic 

later toch zichtbaar worden, dan is er een trucje voor. Smits: 

“De wanden insmeren met een laagje yoghurt en bier, dan 

krijg je een soort algenvorming en een natuurlijke aanblik.”

POTBUNKERWEDSTRIJDJE
De afronding van de bunkerrenovatie op de Heelsumse en 

de opening van de nieuwe potbunkers is in april gevierd 

met een potbunkerwedstrijd. Hieraan voorafgaand gaven 

de pro’s een demonstratie met welke techniek je het beste 

uit de bunkers komt. In een video op onze website (golf.nl/

potbunkers) heeft Michael Versteege, een van de vier pro’s 

op Heelsum, deze demonstratie nog eens over gedaan. Wie 

bij hole Sandr 7 gaat kijken, zal zien dat de potbunker naast 

de green heel veel ballen opslurpt. Bij de zandkuil op de 

fairway is dat niet het geval. Die ligt op zo’n tweehonderd 

meter van de tee en is vooral in spel voor de betere golfer die 

ver slaat. De potbunkers bieden een fraai aanblik maar zijn 

de leden wel blij met de kookpotten in hun baan? “De meeste 

leden zijn positief ”, zegt baancommissaris Smits. “Som-

migen vinden zelfs dat we er meer moeten gaan aanleggen 

in onze baan; daar gaan we over nadenken.” De andere 108 

bunkers op de Heelsumse? Ze zijn een makkie vergeleken 

met de potbunkers. Ze zijn niet heel diep en hebben ruwe en 

onregelmatige randen. Waarom? Omdat dit een natuurlijker 

beeld geeft. De schapen die vroeger het gras op de golfbanen 

maaiden, maakten immers nooit een ronde diepe kuil... 

Volgens golfbaanarchitect Alan Rijks 
hebben de oude kustbanen (Domburgsche, 
Noordwijkse, Kennemer, Haagsche) allemaal 
‘potbunkerachtige’ hindernissen: “Dat heeft 
te maken met het grote voordeel dat een 
potbunker biedt: het zand blijft in de bunker, 
zelfs als het stormt.” Echte potbunkers zijn 
er in Nederland niet veel. De meeste liggen 
op de 9-holes baan van de Domburgsche 
Golfclub uit 1914. Rijks: “De Domburgsche 
heeft de meest originele potbunkers van 
Nederland. Hoofdgreenkeeper Arjen 
Bosschaart van de Domburgsche zorgt 
ervoor dat ze er prachtig bij liggen, hij is een 
van de weinigen in Nederland die weten 
hoe een echte potbunker gebouwd moet 
worden. Het is namelijk een hele kunst om 
het goed te doen. De bodem moet niet 
vlak zijn maar licht hellen, op zo’n manier 
dat ballen naar het midden rollen. Anders 
kom je er nooit uit. De wanden moeten 
opgebouwd worden met speciaal daarvoor 
gesneden graszoden en je moet goed zand 
gebruiken zodat ballen niet pluggen.”

WINTERKLUSJE
Hoofdgreenkeeper Bosschaart vertelt dat 
alle twaalf de bunkers op de Domburgsche 
potbunkers zijn. “En ze zijn allemaal 
opgebouwd met gestapelde zoden. We 

gebruiken zoden die we zelf snijden uit 
een oud weitje op het terrein. Dat weitje 
is niet zo zanderig en daar kunnen we 
goede, stevige zoden uit halen. We snijden 
er zogenoemde blokzoden uit, een soort 
stoeptegels zeg maar. Ze zijn dertig bij 
dertig centimeter en vijf centimeter dik.” 
Bosschaart moet elke bunker ongeveer eens 
in de vijf jaar renoveren. “Een gemiddelde 
potbunker is qua zandoppervlakte zo’n acht 
bij zes meter groot. Als je een potbunker 
helemaal opnieuw moet opbouwen, zijn 
twee man daar een weekje mee bezig. We 
doen potbunkerrenovaties altijd in de winter, 
in de zomer zijn we druk met maaien. Het 
is een mooi winterklusje, een potbunker 
opbouwen, je wordt er lekker warm van.”

POTBUNKERS IN NEDERLAND

  De Domburgsche heeft 
maar liefst twaalf potbunkers.

In Nederland kun je op de volgende banen 
stranden in een of meer potbunkers.
•  Golfclub Heelsum (2, ontwerp Hans 

Hertzberger en Steve Marnoch, 2004)
• Heiloo (1, ontwerp Alan Rijks, 2004)
•  Texel (2, diep en ondiep, 

ontwerp Alan Rijks, 1997)
•  Marine Golfclub Nieuwediep (1, 

ontwerp Alan Rijks, 1995)
•  De Scherpenbergh (5, ontwerp Tom 

MacAulay en Alan Rijks, 1999; de potbunkers 
zijn geïntroduceerd door de vroegere 
Engelse hoofdgreenkeeper op de baan)

•  Golfbaan Midden-Brabant (2, 
ontwerp Alan Rijks, 2001)

•  Kennemer (1, ontwerp Harry Colt, 1928)
•  Domburgsche (12; ontwerp 

E.C. Warren, 1914)



Winnen doe
je niet alleen

Fans, sporters, bonden en partners, samen zijn we TeamNL. 

Steun jouw favoriete topsporters het hele jaar door! 
Via de sociale media van TeamNL krijg je alles mee.

TeamNLTweets EchtTeamNL @teamnlinsta

http://www.inggolfweek.nl


G O L F B A A N - W E E S P  CULINAIR

DE REDACTIE VAN GOLF.NL BESTAAT UIT FIJNPROEVERS VAN GOLFBANEN. 

DE HORECA HOORT DAAR VANZELFSPREKEND BIJ. EEN RECENSIE WILLEN WE 

HET NIET NOEMEN MAAR WE VERTELLEN WEL HOE WE HET BEZOEK AAN HET 

RESTAURANT EN DE BAAN ERVAREN HEBBEN. DIT KEER GOLFBAAN WEESP.

OPTIMALE ONTSPANNING

WAAR ZIJN WE?
Op Golfbaan Weesp, een 9-holes baan gelegen 

tussen Amsterdam Zuid en het Gooi. Die 

baan was toch in het nieuws vanwege een 

faillissement? Klopt, maar dat is echt al weer 

een flinke tijd geleden. En door de inzet van de 

leden die zelf voor het onderhoud van de baan 

zorgden werd er gewoon doorgespeeld. Het 

faillissement had sowieso niet veel te maken 

met een gebrek aan belangstelling bij golfers, 

maar was vooral een gevolg van het plotseling 

opstappen van de directeur die naar later bleek 

kampte met persoonlijke problemen. De club, 

Golfvereniging Weesp, wilde de baan graag 

overnemen maar dat is niet gelukt. Een com-

merciële exploitant die eerder betrokken was 

bij Golfbaan Regthuys in het Noord-Hollandse 

Winkel is er met de buit vandoor gegaan. 

Zaterdag 2 juni is Golfbaan Weesp feestelijk 

geopend. De blauw-witte ballonnenboog waar 

we onderdoor lopen op weg naar de tee van 

hole 1 herinnert nog aan die heuglijke dag. 

WAT IS HET VOOR BAAN?
Noem het geen par-3 baantje, want daarmee 

doe je Golfbaan Weesp echt tekort. Zelf speekt 

Weesp van een ‘par 3 plus baan’. Leuk bedacht 

en niets aan overdreven wat naast acht par-3 

holes is er namelijk ook één par-4 met een 

lengte van 237 meter. Er zijn op alle holes twee 

teeboxen (wel afslaan van matten) waardoor 

je de negen holes van verschillende afstanden 

kunt spelen. De kortste hole op de scorekaart 

meet 90 meter, de langste is dus die par-4 van 

237 meter waar Weesp trots op is. Op de site 

staat bij die par-4 apart vermeld ‘met dogleg 

naar rechts kunt u met de driver afslaan’. Dat 

deden we dan ook en het liep niet goed af. 

geopend – maar deze rubriek heet natuurlijk 

wel Culinair en dus moet er gegeten worden. 

WAT STAAT ER OP HET MENU?
Aan veel poespas en heel verfijnde gerechten 

doen ze niet in Bar en Brasserie Golfbaan 

Weesp. Zou ook niet passen bij de sfeer op de 

baan. Gewoon lekker eten voor een eerlijke 

prijs wel. En dat wordt dan ook geserveerd. 

We krijgen geen menukaart, de vriendelijke 

uitbater komt met klein schoolbord waarop 

de gerechten staan geschreven. Uit de vier 

voorgerechten kiezen we voor een prima 

dagsoep van kreeft en knoflookchampignons 

met brie uit de oven. Die op het oog toch wel 

aparte combinatie zie je wel vaker en de knof-

lookchampignons en de gesmolten brie gaan 

ook heel aardig samen. De hoofdrechten op 

het schoolbord zijn kipsaté, hamburger XXL, 

spareribs, kogelbiefstuk en kabeljauwhaas 

met hollandaise saus. Het varkenshaasje met 

roomsaus had in dit rijtje niet misstaan. Buiten 

de kaart is er ook nog zalm en tonijnsteak. Het 

wordt zalm en kogelbiefstuk. Die laatste drijft 

lekker in een laagje jus. Ook bij het dessert 

doet Bar en Brasserie Golfbaan Weesp niet al te 

ingewikkeld: dame blanche is de enige optie. 

Hoor je ons niet over klagen. De leden van de 

club die de baan het liefst zelf hadden gekocht 

schijnen ook niets te klagen te hebben over de 

nieuwe exploitant. Op Golfbaan Weesp ‘Voor 

optimale ontspanning, sportbeleving en culi-

nair genot’ hangt weer een aanstekelijke sfeer. 

Laat die vrolijke blauw-witte ballonboog bij de 

tee van 1 daarom nog maar even hangen.  

LASTIGE BAAN?
Laten we voor het antwoord op die vraag 

maar weer een stukje tekst van de site kopi-

eren. ‘Een hoge bomensingel van 30 meter 

tussen de holes 1,2 en 9 (resp. 10,11,18) en 

de waterpartijen op de holes 4, 7 en 9 (resp. 

13,16 en 17) vergen een grote accuratesse van 

de spelers. Men kan dus met recht spreken 

over een golfbaan met karakter en moei-

lijkheidsgraad. Speelt u hier uw handicap 

dan speelt u dat overal.’ We speelden onze 

handicap niet en dat kwam niet alleen door 

die ene afzwaaier met de driver. De accu-

ratesse liet ons op meer holes een beetje in 

de steek en dan wordt Weesp inderdaad een 

verdraaid lastige ‘par 3 plus baan’. De greens 

zijn zoals vaak op kortere banen vrij klein, 

en op veel plekken loert water. Een pittige 

baan dus maar wel erg leuk om te spelen. 

Omdat de holes uitdagend zijn en zeker ook 

door de mooie ligging in een relatief rustig 

gebied en die dertig meter hoge ‘bomen-

singel’ zorgt voor een mooie afscheiding 

tussen de diverse holes op de baan. 

EEN ICONISCH CLUBHUIS?
Tijdens de roerige periode van het faillisse-

ment werd er gewoon doorgespeeld maar het 

clubhuis was wel gesloten. Gelukkig is ook 

het clubhuis nu weer open. Golfbaan Weesp 

spreekt op de site van ‘het iconische en gezel-

lige clubhuis’. Iconisch is misschien een tik-

kie overtrokken, maar het houten clubhuis 

is wel heel speciaal en gezellig is het er zeker. 

Wie lekker wil golfen in een ontspannen en 

gemoedelijke sfeer zal zich hier absoluut 

thuis voelen. We kozen voor een bezoek aan 

Golfbaan Weesp vanwege de actualiteit – net 
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GOLFBAAN WEESP
Basisweg 2, 

1383 NC Weesp
tel: 0294 415 623

  www.golfweesp.nl

http://www.golfcentrumnoordwijk.nl
http://www.golfweesp.nl


Dit is een column over vrouwen 
en golf. Meer in het bijzonder 
een column over vrouwen die 

zich onzeker en niet vrij voelen op de 
golfbaan. Daar schijnen er namelijk 
heel wat van te zijn. Ook in Nederland. 
Ben jij zo’n type onzekere golfvrouw 
lees dan verder want ik ga je helpen. 
Dinsdag 5 juni was het ‘Women’s Golf 
Day’. Op 711 golfbanen in 46 landen 
werd golf voor vrouwen gepromoot. 
GOLF.NL haakte daar ook op in. Op de 
site was vorige week volop aandacht 
voor vrouwengolf met olympisch 
schaatskampioene Marianne Timmer in 
de hoofdrol. En in dit mooie krantje kun 
je ook niet om ‘Timmertje Timmertje 
wat doe je nou’ heen. De boerendochter 
uit het Groningse Sappemeer is ook 
een perfecte ambassadeur voor 
vrouwengolf. Ze is als een blok gevallen 
voor de sport en noemt zichzelf ‘flink 
golfverslaafd’. Waren er maar meer van 
zulke vrouwen. Het aantal vrouwen 
dat golft blijft namelijk flink achter bij 
de mannen. En dat is slecht voor de 
ontwikkeling van de sport. De Royal 
& Ancient, het opperinstituut in de 
golfsport, presenteerde daarom vorige 
week een ‘Women in Golf Charter’, 
een manifest dat wereldwijd moet 
leiden tot acties om meer vrouwen 
en meisjes aan het golfen te krijgen. 
Bij de Nederlandse Golf Federatie staan 

pakweg 375.000 golfers geregistreerd. 
Daarvan is een derde vrouw. In een toch 
flink geëmancipeerd land als Zweden 
ligt het percentage nog een stuk lager: 
slechts 26% van alle golfers is vrouw. 
In Amerika is recentelijk een stijging 
te zien van het aantal jonge meisjes 
dat golft, maar ook in de VS is de 
verhouding golfmannen-golfvrouwen 

nog heel scheef. Waarom blijven de 
golfvrouwen achter? En waarom spelen 
vrouwen als ze met golf zijn begonnen 
zo weinig? ‘18Birdies’, een succesvolle 
app met onder meer een rangefinder 
voor meer dan 35.000 golfbanen, 
deed een grootschalig onderzoek om 
die vragen beantwoord te krijgen. De 
uitkomst? Veel vrouwen voelen zich 
erg onzeker en niet vrij op de golfbaan, 
zeker als ze (nog) niet zo goed golfen. 

Dat maakt dat ze minder vaak naar de 
golfbaan gaan en in veel gevallen zelfs 
weer afhaken. Zo schiet het natuurlijk 
niet op met die scheve verhouding 
golfmannen-golfvrouwen. Ik ben maar 
een bescheiden golfstukjesschrijver, 
mijn invloed reikt niet ver. Toch 
wil ik mijn steentje bijdragen om 
meer vrouwen aan het golfen te 
houden. Daarom nodig ik hierbij drie 
onzekere golfvrouwen uit voor een 
geheel verzorgd dagje golf op mijn 
homecourse, Golfclub Broekpolder in 
Vlaardingen. Programma: ontvangst in 
het clubhuis rond het middaguur met 
een broodje, 18 holes spelen, drankjes 
en een lekkere hap na (verlenging van 
het programma behoort vervolgens 
tot de mogelijkheden). Wil je hiervoor 
in aanmerking komen? Stuur dan een 
mail naar gerard@golf.nl en leg in een 
paar zinnen uit waarom jij een onzekere 
golfvrouw bent. Misschien schaam je je 
voor je swing en word je heel onzeker 
als er mensen, mannen in het bijzonder, 
naar je kijken als je de tee opstapt. Ik 
snap dat heel goed, maar geloof me, 
van geremde, onzekere golfvrouw naar 
vrijuit en vol zelfvertrouwen de tee 
opstappen is een veel kleinere stap 
dan het lijkt. Alle mails zal ik uiteraard 
vertrouwelijk behandelen. Beloven 
dat er geen column verschijnt over 
ons golfdagje, dat kan ik helaas niet. 

ONZEKERE GOLFVROUWEN

 IK NODIG HIERBIJ 
DRIE ONZEKERE 
GOLFVROUWEN 
UIT VOOR EEN 

GEHEEL VERZORGD 
DAGJE GOLF

Gerard Louter schrijft regelmatig een column op   GOLF.NL. Wil je ook je mening geven of reageren? Reageer 
via Twitter (twitter.com/golfnl), Facebook (facebook.com/golf.nl) of mail (redactie@golf.nl).
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Hoofdsponsor van het Nederlandse golf 

De belangrijkste bal 
is de volgende
Topgolfer Joost Luiten staat nooit te lang stil bij zijn laatste bal. 
De volgende bal is wat telt. IJzer 7 of toch een wedge?

What’s next? Het startpunt van een gesprek met onze bankers. 
Ervaar het zelf. Bel of app Lotte: 06 3400 4800

https://www.ing.nl/privatebanking/over-private-banking/golf/index.html


Specialist  in het organiseren van  o.a. golfreizen naar Belek

• Grote voorraad starttijden
• Alle transfers inclusief, ook naar de golfbanen
• Scherpe tarieven
• Snelle communicatie 
• Persoonlijk advies
• 8ste persoon gratis (excl.vlucht)

www.go4golfreizen.nl | Tel. 06- 23 44 52 77

WINTERAANBIEDINGEN 2015 | 2016                                  BELEK: Mooie hotels met prachtige golfbanen! 
  

         

    
Meer of minder nachten, meer of minder greenfees, andere hotels, andere golfbanen, 

 en andere periodes kunnen wij u op maat aanbieden. 

euro p.p.

 

   

SUENO GOLF RESORT 5*****
7 nachten All Inclusive
Unlimited Golf op Pines & Dunes
Transfers luchthaven en golfbanen
Vlucht inclusief ruimbagage & golfbag
01.12.18 – 03.02.19   € 795 p.p.
Alle faciliteiten van het naastgelegen hotel Sueno Deluxe zijn inclusief 

ZEYNEP GOLF RESORT 5*****
7 nachten All Inclusive 
7 greenfees: 4x(of 3x) Carya , 3x(of 4x) National
Transfers luchthaven en golfbanen
Vlucht inclusief ruimbagage & golfbag
01.12.18 – 20.12.18   € 850 p.p.
08.01.19 – 18.02.19   € 850 p.p.
8e persoon is bij Zeynep niet gratis.

http://www.go4golfreizen.nl
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