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NOG STEEDS BIJZONDER

Op de redactie zie ik regelmatig collega’s een ijzer
of putter pakken en zich inbeelden dat de vloerbedekking een groene fairway of kortgeschoren
green is. Alsof het onderdeel is van de dagelijkse
werkzaamheden. De een is er meer bedreven in dan
de ander, maar steevast gaan deze taferelen gepaard
met verhalen over wat ze zelf hebben ervaren op de
golfbaan of op televisie hebben gezien in een toernooi met de beste spelers van de wereld.
We zijn stuk voor stuk jaloers op de swing van Garcia,
het putten van Patrick Reed, de lengte vanaf de tee
bij Thomas Pieters en de driving accuracy van Joost
Luiten, en ga zo maar door. Niemand van ons kan
daaraan tippen natuurlijk, maar we blijven oefenen.
En de kunst afkijken. Bij het KLM Open bijvoorbeeld,
als die toppers in levende lijven zijn te aanschouwen.
Geen OLED-scherm kan daar tegenop. Dat moeten
natuurlijk zo veel mogelijk golfers en bijna-golfers in
Nederland doen, want zelfs na 99 edities is dat nog
steeds niet de gewoonste zaak van de wereld.
Edwin Alblas
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KLMOPEN

MET PATRICK REED, MATT WALLACE EN
SERGIO GARCIA HEEFT HET KLM OPEN DRIE
WERELDTOPPERS ÉN TEMPERAMENTVOLLE
GOLFERS IN HUIS GEHAALD. MET GLORIEUZE
KWALITEITEN EN GELUKKIG OOK WAT
MENSELIJKE ONVOLKOMENHEDEN.

P

atrick Reed groeide op in Texas waar
het snikheet is in de zomers. Tijdens
jeugdgolftoernooien droegen alle kinderen korte broeken, op één ventje na:
Patrick Nathanial Reed. Had hij geen
last van de verzengende zon? Zeker

wel, hij snakte naar verkoeling, maar op de PGA Tour
zijn korte broeken verboden en de jonge Reed wilde daarom wennen aan spelen in de hitte met een lange broek.
Het zegt veel over de drang om de top te halen van de nu
29-jarige Amerikaan. Die enorme gedrevenheid heeft hij
gemeen met Sergio Garcia en Matt Wallace, twee andere
wereldtoppers die naar The International komen om
de jubileumeditie van het KLM Open op te luisteren.
Reed, Garcia en Wallace hebben nog een overeenkomst:
de Amerikaan, Spanjaard en Engelsman tonen hun
emoties op de golfbaan. En een enkele keer gaan ze over
de schreef, weten ze die emoties niet te beheersen.

TEMPERAMENT
De internationale golfwereld leerde Sergio Garcia echt
goed kennen tijdens het US PGA Championship van 1999
op Medinah. Tiger Woods was op jacht naar zijn tweede
majorzege, maar het lukte hem in de laatste ronde
maar niet de 19-jarige Garcia definitief van zich af te
schudden. Op hole 16 lag de bal van de Spanjaard tegen
een boomstam, een tikkie terug naar de fairway leek
de enige optie. Met gevaar voor de polsen en nog wat
ledematen produceerde Garcia een gigantische slice en
tot verbazing van de tv-commentatoren en het publiek
kreeg hij de bal nog op de green ook. Garcia rende na die
wonderslag opgewonden over de fairway, sprong een
paar keer in de lucht, de adrenaline spoot nog net niet
uit zijn oren. De onverstoorbare Woods won uiteindelijk
toch, maar de golffans sloten de temperamentvolle
jonge golfer uit het Spaanse Boriol in hun harten.
5
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DOOR HET STOF
Dit jaar kreeg Garcia veel kritiek te verduren. In februari
tijdens de Saudi International in Saoedi-Arabië kreeg
hij geen putt in de hole op de niet al te beste greens. Uit
frustratie beschadigde Garcia met zijn putter minimaal
vijf greens. Uit woede een club breken na een mislukte
slag, het hoort niet, maar bijna iedereen die golft heeft er
begrip voor. Golf is nu eenmaal een prachtige maar soms
ook gekmakende sport en de behoefte even af te reageren
door een ongehoorzame ijzer 6 over de knie te leggen is heel
menselijk. Maar greens beschadigen is een doodzonde, ook

Ik ben een emotionele golfer en hoewel
ik ervan overtuigd ben dat dat een
van mijn sterkste punten is, is het ook
een van mijn grootste zwaktes

omdat je de spelers die na je komen benadeelt. Garcia werd
gediskwalificeerd maar een schorsing bleef uit. Een duidelijk

opnieuw na een mislukte drive. Garcia hakte na een afzwaaier

geval van klassenjustitie want een minder grote naam dan

hard op de grond, de kluiten vlogen de lucht in en weer ver-

Garcia was ongetwijfeld zwaarder gestraft. Steeds vaker

spreidde een toeschouwer een filmpje via social media. Het

nemen Europese topgolfers de wijk naar de PGA Tour waar

doet het imago van Garcia geen goed. Maar slecht spelen, het

veel meer geld valt te verdienen. De leiding van de European

is voor een eerzuchtige en trotse winnaar als Garcia – vijftien

Tour is dolblij met ieder optreden van stergolfers in een van

toernooizeges op de European Tour, groene jasje van de

hun toernooien en daarom werd Garcia gespaard. Op social

Masters in 2017 en met 25,5 vergaarde punten recordhouder

media kreeg de Spanjaard er wel flink van langs. Een paar

in de Ryder Cup – soms gewoon niet te verkroppen.

dagen na het voorval ging Garcia op Instagram door het stof.
“Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan de fans

EXCUSES

en mijn collega’s. Wat ik heb gedaan, is niet het voorbeeld

Matt Wallace is geboren in Hillingdon, niet ver van Londen.

dat ik wil stellen en het is ook niet wie ik echt ben. Ik ben

Een Engelsman dus, maar geen man van het understate-

een emotionele golfer en hoewel ik ervan overtuigd ben dat

ment. Wallace is juist van de grote gebaren. Met reuzen-

dat een van mijn sterkste punten is, is het ook een van mijn

stappen is hij in korte tijd opgeklommen naar de top 30

grootste zwaktes. Ik werk er hard aan die emoties op de

van de wereld. In 2016 speelde Wallace nog op de Alps Tour,

juiste manier te kanaliseren en te leren van mijn fouten.”

op dat circuit won hij vijf toernooien achter elkaar. 2017
begon de Engelsman op de Challenge Tour, maar na een

SMIJTEN MET DRIVER

overwinning in het Open de Portugal promoveerde hij al

“Dit is niet wie ik ben.” Je snapt dat Garcia het zegt na zo’n

vroeg in het seizoen naar de European Tour. In 2018 won

pijnlijk incident, maar het is overduidelijk ook een kant van

Wallace drie keer op de European Tour en hij kwam dicht bij

de Spanjaard. Een emotionele golfer die zichzelf een heel

kwalificatie voor de Ryder Cup. Ook dit jaar speelt Wallace

enkele keer niet kan beheersen. En in deze tijden van mobiele

weer ijzersterk, in de Race to Dubai staat hij op plek vijf.

telefoons waarmee toeschouwers op de baan voortdurend

De 29-jarige golfer kwam veelvuldig positief in het nieuws,

filmpjes maken komt alles in de openbaarheid. In juli in de

maar een akkefietje waar Wallace minder trots op was, werd

laatste ronde van het Brits Open sloeg Garcia een drive die

ook breed uitgemeten in de pers. In de British Masters in

nog miserabeler was dan het weer die dag op Royal Portrush.

mei had hij een putt op de laatste hole voor birdie om in een

Zonder te kijken smeet Garcia uit ergernis zijn driver naar

play-off te komen met de Zweed Marcus Kinhult. Wallace

zijn caddie die de club ternauwernood kon ontwijken. Die

miste en sloeg uit teleurstelling met zijn putter hard op

caddie is nota bene Victor Garcia, de oudere broer van Sergio.

de green, noem het een Garciaatje. Daarna tikte hij met de

Een week later in de WGC-FedEx St. Jude ging het weer mis,

putter nog zes keer op de green om een plekje dat in de
7
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ogen van Wallace de oorzaak was van de gemiste putt te
‘repareren’. Een paar dagen later schreef Wallace dit in een
column in de Evening Standard. “Mijn reactie op de green
van hole 18, slaan met de putter op de grond, was fout en
daarvoor kan ik alleen maar mijn excuses aanbieden. Mijn
gedrag was heel teleurstellend. 71 holes deed ik het geweldig
en dan verpest ik het met een heel kwalijke actie. De beste
spelers in de wereld doen dat niet, dus waarom zou ik het
wel doen? Dit is niet wie ik echt ben, op dat moment was
het de pure passie om te winnen die de overhand kreeg.”

LICHT ONTVLAMBAAR
Wallace een golfend vaatje buskruit noemen gaat wat ver,
maar licht ontvlambaar op de baan is hij zeker. Hij laat altijd
zien hoe hij zich voelt, na een goede slag en na een mislukte
slag. Flink mis ging het eind juni in de laatste ronde van het
BMW International Open. Wallace deed andermaal mee om
de overwinning en sloeg op de par 3 12de hole een ijzer recht
op de vlag. Tot zijn ontzetting vloog de bal veel te ver, over de
green, geen korte putt voor birdie maar hopen met een par
weg te komen. De woordenwisseling die volgde tussen speler

Matt Wallace is geen man van het understatement.

en caddie, Dave McNeilly, was op televisie niet hoorbaar
maar de beelden lieten aan duidelijkheid niets te wensen
over: McNeilly, klein van stuk en met 67 jaar de oudste caddie
op de European Tour, werd verbaal afgebrand. “Sorry, maar
dit vind ik heel vervelend om naar te kijken”, zei Rich Beem,
commentator bij Sky Sports. “Ik weet dat je een intense
speler bent, maar doe eens normaal zeg.” Een paar dagen
later schreef Wallace op Instagram. “Twee jaar samen, alles
wat ik heb bereikt was zonder jou niet mogelijk geweest.
Op een mooie toekomst samen, bedankt voor alles Dave.”
Een maand later na het Brits Open werd McNeilly ontslagen.

Dit is niet wie ik echt ben, op dat
moment was het de pure passie om te
winnen die de overhand kreeg

De caddie nam het sportief op. “Ik had het waarschijnlijk
ook beter kunnen doen. Ik vond werken voor Matt heerlijk,
juist omdat hij dat vuur in zich heeft en zo gedreven is.
Het is de droom van iedere caddie om een speler te hebben

staan bij veel golfvolgers op het netvlies gebrand, Reed die

die altijd alles geeft, tot het uiterste gaat om te winnen.”

de Amerikaanse fans met wilde armgebaren opzweept en
de Europeanen pesterig met de vinger tegen de lippen tot

PATRIOT

zwijgen maant na een gemaakte putt. Door zijn goede spel

Patrick Reed is ook zo’n golfer. En nergens komt dat meer

en de passie die hij toont in de Ryder Cup kreeg Reed de

aan de oppervlakte dan tijdens de Ryder Cup. De beelden

bijnaam Captain America. In een interview in het tijdschrift
9
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Patrick Reed
gooit nog wat olie
op het vuur tijdens
de Ryder Cup 2018.

GOLF.NL zegt Reed wat dat voor hem betekent. “Ik ben een
patriot. Ik houd van mijn land en speel voor mijn land. Op
de Olympische Spelen, de Ryder Cup, de Presidents Cup
en eigenlijk ook als ik in Europa ben. Zo voelt dat voor mij.
Mijn zwager is een oorlogsveteraan, sinds de eerste Ryder
Cup draag ik de Amerikaanse vlag in mijn golftas mee in

Als ik slecht speel probeer ik me te
beheersen, maar dat lukt niet altijd

de baan. Altijd. De vlag behoorde toe aan een militair die is
omgekomen op het slagveld.” Reed vindt dat golfers emoties
moeten tonen in een wedstrijd. “Anders lijkt het net alsof
het ons niets kan schelen.” De Amerikaan, winnaar van
zeven toernooien op de PGA Tour waaronder natuurlijk de

VAN VLEES EN BLOED

Masters in 2018, geeft ruiterlijk toe dat hij vaak moeite heeft

Het is Reed vergeven, en Garcia en Wallace ook. Greens

zijn emoties te bedwingen. Tijdens het US Open in juni brak

beschadigen is onacceptabel, daar moeten spelers voor

hij uit woede nog een wedge over zijn knie. “Maar ik heb er

gediskwalificeerd worden en in geval van recidive voor

niemand mee afgeleid, geen obscene gebaren gemaakt en de

langere tijd geschorst. Maar honderd keer liever golfers

baan niet beschadigd. Dat zijn drie regels die je in acht moet

die emoties tonen en een heel enkele keer over de schreef

nemen, dan behoud je wat mij betreft het respect voor the

gaan, dan de grijze muizen waarvan er tegenwoordig

game. Wij zijn gewone mensen, met emoties en de camera’s

veel te veel rondlopen op de Tours. Passie willen we zien,

zijn continu op ons gericht, anders dan in andere sporten

golfers van vlees en bloed, met al hun glorieuze kwaliteiten

kan iedereen alles horen wat we zeggen. Als ik slecht speel

en wat menselijke onvolkomenheden. Aan zulke golfers

probeer ik me te beheersen, maar dat lukt niet altijd.”

gelukkig geen gebrek in het honderdste KLM Open.
1 1
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“HOE GAAF IS DIT!”
ANNE VAN DAM SPEELT VAN 13 TOT EN MET 15 SEPTEMBER IN DE SOLHEIM CUP, HET TWEEJAARLIJKSE

BELADEN DUEL TUSSEN DE BESTE GOLFSTERS VAN EUROPA EN AMERIKA. “EERST WAS DE SOLHEIM CUP
EEN DROOM, NU WORDT HET REALITEIT.”

A

fslaan op de eerste hole in de Solheim

te zijn van een wildcard.” Hoezeer de Solheim Cup leeft,

Cup met duizenden mensen op

merkte Van Dam aan de stroom van reacties. “Ik kreeg

de tribunes en het gevoel dat je je

berichtjes van oud-klasgenoten die het kennelijk ergens

teamgenoten niet in de steek wilt

hadden gehoord of gezien, die lieten weten het mega-gaaf

laten… Het geeft een druk die met

te vinden dat ik Solheim ga spelen. Ook veel mensen van

niets te vergelijken is in golf. “Je gaat

de Edese, de Rosendaelsche en de Eindhovensche, de clubs

het op de eerste tee in je broek doen van de zenuwen, dat

waar ik heb gespeeld, stuurden een berichtje. Ik weet nu al

vertellen de meiden die eerder Solheim hebben gespeeld

dat er straks veel Nederlanders zullen zijn op Gleneagles.”

allemaal tegen me”, zegt Anne van Dam. “Ik hoop daarom
maar dat de tribunes niet helemaal vol zullen zitten, dan

ELITEGROEPJE

valt het misschien mee.” Van Dam lacht, ze kijkt juist enorm

Aankloppen voor tickets bij Van Dam heeft geen zin. “Ik

uit naar uitpuilende tribunes met luidruchtige toeschou-

heb al mijn kaarten al weggegeven aan familie en vrienden,

wers bij haar debuut in de Solheim Cup op Gleneagles in

mensen die veel voor mij hebben betekend, mij altijd hebben

Schotland. “Ik speel graag met veel publiek, dat stimuleert

gesteund en er mede voor hebben gezorgd dat ik nu in de

me, een mooie bal slaan als er niemand kijkt, is veel minder

Solheim Cup sta. Mooi dat we dit event straks met elkaar

leuk. Ik begrijp dat er meer dan honderdduizend mensen

kunnen delen, daar kijk ik erg naar uit.” Wie er uiteraard ook

komen in die week en bijna alle toeschouwers hopen dat

bij is, is Van Dams vriend, Roelof Koopmans, dit jaar haar

wij gaan winnen, de sfeer zal dus geweldig zijn. Natuurlijk

vaste caddie op de LPGA. “Voor Roelof is het ook speciaal

zullen de zenuwen door mijn keel gieren als ik op de eerste

om caddie te zijn in een Solheim Cup, ik heb gemerkt

tee sta, dat is heel normaal. De kunst is om die spanning om

dat je dan echt toetreedt tot een elitegroepje. Er zijn veel

te zetten in iets positiefs. Dat hebben de captain (Catriona

LPGA-caddies naar me toe gekomen die aanboden die week

Matthew) en de speelsters die eerder Solheim hebben

voor mij te werken, ook bij de caddies leeft het enorm.”

gespeeld ook tegen me gezegd: kijk op die eerste tee vooral
om je heen en denk wow, hoe gaaf is het om hier te staan!”

RELATIETEST
Van Dam koos er bewust voor om in haar rookie-jaar op

Tijdens de
presentatie van
het Europese team
half augustus
op Gleneagles
mochten Anne
van Dam (midden)
en teamgenoten
Bronte Law en
Celine Boutier de
Solheim Cup (al?)
even vasthouden.

1 2

STROOM VAN REACTIES

de LPGA niet met een ervaren Tour-caddie te werken. “Ik

Van Dam stelde haar plek in het Europese team vorige

ben nauwelijks in Nederland geweest dit jaar, heb veel

maand veilig met een knappe zesde plaats in het Schots

toernooien gespeeld, ik weet niet of ik dat in mijn eentje

Open. Dat zorgde bij de 23-jarige Arnhemse voor blijdschap

had volgehouden. Als Roelof niet mijn caddie was geweest,

én opluchting. “Ik stond het hele kwalificatieproces hoog

hadden we elkaar nauwelijks kunnen zien. Of we het

in de ranking, als ik het team niet had gehaald zou het

volgend jaar weer zo gaan doen, weten we nog niet maar dit

bijna als verliezen hebben gevoeld. Ik maakte het nog flink

jaar heeft het heel goed uitgepakt. Het is fijn om iemand

spannend, maar na die zesde plaats in Schotland was het

bij je te hebben die dicht bij je staat, met wie je over alles

eindelijk zeker. Dat gaf een enorm goed gevoel, ook omdat

kunt praten. Over golf, de druk en verwachtingen, maar

ik me als tweede kwalificeerde en niet afhankelijk hoefde

ook over alle andere dingen in het leven. Als je zo veel tijd

SOLHEIM-CUP

TOPGOLF

samen doorbrengt is het wel een test voor je relatie, maar
we hebben het onwijs leuk gehad samen en veel gezien
van Amerika. Los Angeles, San Francisco, Hawaï, soms
keken we elkaar aan met een blik van hoe gaaf is dit!”

BESTE SWING TER WERELD
Over haar prestaties in het eerste seizoen op de LPGA is
Van Dam niet ontevreden. “Natuurlijk hoop je op meer,

Het is fijn om iemand bij je te
hebben die dicht bij je staat, met wie
je over alles kunt praten

maar ik weet nu hoe lastig het is als je nieuw bent op een
circuit, de banen niet kent en moet wennen aan het leven
en reizen in Amerika. Ik speel na de Solheim Cup in ieder

natuurlijk”, zegt Van Dam. “Als je credits krijgt voor je swing

geval nog twee toernooien op de LPGA , het doel is de top 60

en hoe ver en recht je de bal slaat is dat mooi. Er worden

halen, dan kan ik de toernooien van de Asia Swing spelen.”

veel filmpjes van mijn swing gemaakt door toeschouwers

De beste golfster van Nederland heeft over een gebrek aan

en ik merk ook dat coaches, caddies en andere speelsters

aandacht niet te klagen. Kenners spreken lovend over haar

soms even blijven kijken als ik op de range ballen sla. Ik

swing die perfect en zelfs de beste van de wereld wordt

kijk zelf naar speelsters die heel goed kunnen putten of

genoemd. En door haar verre drives –260 meter gemiddeld,

een goed wedgegame hebben, je wilt van elkaar leren. Er

niemand slaat verder op de LPGA – krijgt Van Dam voor een

komt veel meer kijken bij golf dan de bal ver slaan.” Dat

rookie veel media-aandacht. “Die complimenten zijn leuk

zal iedereen beamen, maar voor het grote publiek spreekt
1 3

www.faber-av.com
+31 (0)88 322 3700

“Get closer to the action!”

ver slaan nu eenmaal het meest tot de verbeelding. Van

Ja, er zijn wel wat speelsters
die hebben aangegeven graag
met mij te spelen

Dam: “Ja, dat snap ik, maar zo zou het niet moeten zijn,
alle onderdelen van het spel zijn even belangrijk.”

AGRESSIEF SPELEN
Omdat Van Dam de bal met die prachtige swing zo ver
slaat, zijn de verwachtingen torenhoog. En dat is niet altijd
makkelijk. “Ik snap dat er veel van mij wordt verwacht, ook
omdat ik al vier toernooien heb gewonnen op de Ladies
European Tour. Ik speel zeker niet slecht de laatste maanden,
heb de cut gehaald in de majors, dat is sowieso goed. Veel
mensen denken dan dat ik op de LPGA ook even een toernooi
ga winnen, maar zo werkt het niet. Het niveau op de LPGA
is heel hoog, ik heb gewoon wat tijd nodig. Maar zelf heb ik
ook hoge verwachtingen, ik weet wat er uiteindelijk voor
mij mogelijk is. Ik praat daar ook veel over met de mensen
in mijn team, we hebben duidelijke doelen en plannen.” Het
eerstvolgende doel is natuurlijk schitteren in de Solheim
Cup. Het spel van Van Dam lijkt vooral geknipt voor de Fourballs (twee tegen twee, iedereen speelt zijn eigen bal en de
beste score van het tweetal telt). “In Fourballs kan ik agressief spelen, voor de birdies gaan. Maar ik sla de bal ook heel
recht, dus in de Foursomes (tweetallen slaan om en om met
één bal) kan ik ook goed uit de voeten. Ik ben heel benieuwd
met welke pairings de captain gaat komen.” Duidelijk is dat
veel teamgenoten graag aan de longhitter uit Nederland gekoppeld willen worden. Van Dam lachend: “Ja, er zijn wel wat
speelsters die hebben aangegeven graag met mij te spelen.”

HELDENROL
Van Dam verheugt zich op het deel uitmaken van een team,
voor topgolfers een zeldzaamheid. “Ik heb de Junior Solheim
Cup gespeeld, meiden tegen wie ik vaak speelde en op de
baan wilde afmaken, werden in heel korte tijd vriendinnen,
je groeit tijdens zo’n teamwedstrijd snel naar elkaar toe. Dat
zal nu niet anders zijn. Veel speelsters ken ik natuurlijk al
goed, bij de teampresentatie afgelopen maand was de sfeer
heel relaxt. We hebben een goeie mix van ervaren speelsters
en maar drie rookies, dat zal in ons voordeel zijn.” Van Dam
is de tweede Nederlandse die Solheim Cup speelt na Christel
Boeljon in 2011. Boeljon stond op de slotdag in haar single
tegen Brittany Lincicome 1 up en ze móest haar partij winAnne van Dam
tijdens het Schots
Open waarin ze haar
plek in het Europese
team veiligstelde.

nen om Europa in de race te houden. Ze sloeg op hole 18 een
geweldige ijzer 6, veroverde het volle punt en Europa won
de Solheim Cup. Droomt Van Dam ook van zo’n heldenrol?
“Het zou prachtig zijn als ik een beslissende rol kan spelen,
maar het gaat er vooral om dat we als team winnen.”
1 5
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DANKZIJ
OOM WIM…

Oom Wim is trots op zijn neefje.
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J O O S T- E N - W I M - L U I T E N

INTERVIEW

STEL JE VOOR DAT JOOST LUITEN NOOIT MET GOLF WAS BEGONNEN, DAN WAS HET
HELEMAAL DROEVIG GESTELD MET TOPGOLF IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET DE MAN
DIE DE TWEEVOUDIG WINNAAR VAN HET KLM OPEN AAN HET GOLFEN KREEG.

W

illibrordus Adrianus Maria

tegen als iets niet lukt. Joost wil altijd winnen.” Joost: ‘Maar

Luiten. Golfend Nederland

dat heb ik niet van vreemden. Wim en mijn vader zijn net

moet hem dankbaar zijn, want

zo fanatiek, jullie wilden zakelijk ook altijd scoren.” Dat

zonder hem was die andere

lukte goed want Nico en Wim Luiten hadden allebei grote

Willibrordus Adrianus Maria

en succesvolle kwekerijen. Wim is op 74-jarige leeftijd nog

Luiten misschien nooit met

steeds actief met een florerend bedrijf dat mediterrane plan-

golf begonnen. Verwarrend? Het zit zo: Wim Luiten (74) is

ten importeert. “Maar ik ben daar niet zo heel vaak meer,

de oom van Joost (33) en voluit heten ze allebei Willibrordus

hoor.” Joost: “Je zit er hele dagen, je vindt het ook gewoon

Adrianus Maria Luiten. “Ik ben naar oom Wim vernoemd”,

leuk.” Wim: “Pensioen betekent toch niet dat je niet meer

aldus Joost in Golfcenter Seve in Rotterdam, de plek waar

mag werken.” Wim loopt hard, fietst en probeert één keer

hij een jaar of 27 terug voor het eerst tegen een golfbal sloeg.

in de week op de golfbaan te staan. “Ik speel nu van handicp

Dankzij oom Wim dus die op een grasveld in een recreatie-

24.” Wat is volgens Willibrordus Adrianus Maria Luiten,

gebied in zijn woonplaats Bleiswijk iemand golfballen zag

roepnaam Joost, de grootste golfkwaliteit van de man die

slaan. “Dat zag er best leuk uit en ik wilde golf ook wel eens

hem voor het eerst meenam naar een golfbaan? “Wim

proberen. Ik ging naar Seve Golf Center in Rotterdam dat

heeft een heel mooie, rustige putting-stroke. Vroeger putte

toen net open was. Een half jaar later heb ik Joost voor het

hij met een houten putter met St. Andrews onderop, een

eerst meegenomen, hij was toen zes.” Nico Luiten, de vader

prachtig ding. Die putter heb ik voor mijn 25ste verjaardag

van Joost, had helemaal niets met golf. “Nico vond het maar

gekregen. Mijn speelkamer thuis staat vol met golfspullen

een raar spel voor mensen met een hete aardappel in de keel”,

maar die putter behoort tot de mooiste dingen die ik heb.”

aldus Wim over zijn vijf jaar jongere broer (die overigens zijn
weerzin snel overwon en nu heel regelmatig speelt). Joost

LIMONCELLO

daarentegen vond golf meteen leuk. “We gingen die eerste

In de pakweg 25 jaar die volgden, heeft Joost bekers veroverd

jaren minimaal één keer in de week naar Seve. Ik had wat

in allerlei soorten en maten en zes keer won hij op de

clubs korter laten maken voor Joost en haalde hem altijd

European Tour. Voor Wim springen twee toernooien eruit.

thuis op.” Joost: “Wim had toen al een Porsche, dat vonden

“De eerste keer dat Joost het KLM Open won (september

mijn broers en ik fantastisch. We zeiden nooit oom Wim komt

2013 op de Kennemer) stroomden de tranen over mijn

maar de Porsche komt. Ik denk dat mijn liefde voor auto’s toen

wangen. Een paar maanden eerder in Oostenrijk (Lyoness

al is ontstaan. Op de terugweg van Seve stopten we trouwens

Open) was ook heel speciaal. Joost stond na drie dagen

altijd bij een benzinestation en kreeg ik zakken snoep; ik

bovenaan en zondagochtend ben ik van Rotterdam naar

werd flink verwend door Wim.” Dat Joost golftalent had,

Wenen gevlogen. Joost won en diezelfde avond zijn we

werd heel snel duidelijk. Wim: “Op Seve won Joost de eerste

samen teruggevlogen. Op het vliegveld stonden familie en

wedstrijd die hij speelde, tussen de volwassenen. Die vonden

vrienden ons op te wachten. Vervolgens zijn we met het

het in eerste instantie maar niks: moeten we zeker als babysitter

hele gezelschap naar Van Eijk (café in Rotterdam) gegaan

gaan optreden. Tot ze Joost een paar ballen zagen slaan. De

om het te vieren.” Joost: “In golf win je zo zelden, als het

beker die hij kreeg was bijna net zo groot als Joost zelf.”

gebeurt moet je dat goed vieren vind ik. Ik had Wim nog
nooit dronken gezien, maar die avond hakte de limoncello

STREBER

er aardig in.” Een paar keer per jaar gaat Wim naar een

Na bijna ieder toernooi hebben Joost en Wim wel even

toernooi om Joost van nabij te volgen. Dat verloopt niet

kort contact. “En natuurlijk volg ik Joost heel de dag via

altijd volgens plan. Joost: “Half juni speelde ik het BMW

de live scoring. Ik ben trots op mijn neefje. Joost is door

International Open in München. Vrijdagmiddag kreeg ik een

de successen niet veranderd, hij staat met beide benen op

berichtje van Wim: ben naar München gekomen, net geland,

de grond en is een sympathieke persoonlijkheid.” En een

zullen we vanavond wat eten? Ik appte terug: dat wordt lastig

enorme streber. “Joost is heel fel en hij kan er erg slecht

want ik zit al op het vliegveld om naar huis te gaan, cut gemist!
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BELEEF
HISTORIE.
Kom naar de 100e editie
van het KLM Open.

12 t/m 15 september 2019. The International te Amsterdam.

Het KLM Open kent honderden, zo niet duizenden momenten van ongekende spanning, hoogte- en
dieptepunten. En u kunt er bij zijn. Voor een fantastisch uitzicht over de baan heten wij American Express
cardmembers van harte welkom op het Birdie’s Nest. Geniet met een hapje en een drankje van het toernooi.
Voel de spanning van dichtbij. En beleef historie.

Heeft u nog geen American Express kaart?
Vraag dan snel uw kaart aan op americanexpress.nl

J O O S T- L U I T E N

INTERVIEW

Na de winnende putt in 2013

SPECIALE DINGEN
Joost Luiten speelt dit jaar voor de
vijftiende keer in het KLM Open. Twee
keer won hij, in 2013 op de Kennemer
en in 2016 op The Dutch. “Met de
steun van het Nederlandse publiek
ben ik tot speciale dingen in staat.”
2013: EEN DROOM DIE UITKOMT
In 2007 wordt Luiten als 21-jarig talent
al een keer tweede in het KLM Open
op de Kennemer, zes jaar later weet hij
het toernooi te winnen op de duinbaan
in Zandvoort. Na 72 holes eindigt de
Nederlander gelijk met Miguel Angel
Jiménez op -12. Op de eerste play-off
hole krijgt Luiten nadat de Spanjaard
bogey maakt een putt van een kleine
meter voor de winst “Mijn handen trilden
van de spanning, maar dat is normaal
op zo’n moment. Ik zei tegen mezelf dat
ik die putt zeker een miljoen keer had
gemaakt en dat ik mezelf nergens in
Nederland meer kon vertonen als ik zou
missen.” Luiten schuift de putt vervolgens
gedecideerd in de hole en wint. “Mijn
eerste overwinning op de European Tour

in Maleisië (2011) was een opluchting, de
zege in Oostenrijk (drie maanden voor het
KLM Open) was een bevestiging, winnen
in eigen land een droom die uitkomt.”
2016: VAN SHANKEN EN
FLUFFEN NAAR WINNEN
In 2016 wordt het KLM Open voor het eerst
op The Dutch gespeeld. Luiten kent de baan
waar hij lid is en vaak traint heel goed, maar
de vorm ontbreekt volledig. Een dag voor
het toernooi twijfelt hij zelfs of hij moet
starten. “In de oefenronden speelde ik zo
ongelooflijk slecht. Shanken, fluffen, ik sloeg
geen bal vanuit het midden van het blad.
Hoe ga ik hier een ronde onder de 80 maken?
Dat dacht ik echt. En zondag stond ik met
de beker in mijn handen. Dat is ook golf, als
je het slechtste verwacht gebeuren er soms
de mooiste dingen. Toen ik in de eerste
ronde een goede ijzer 8 sloeg op hole 9, had
ik het gevoel opeens terug.” Luiten, die op
zondag een schitterende 63 (-8) maakt, wint
met een totaal van -18, drie slagen beter
dan de Oostenrijker Bernd Wiesberger.

Dat is ook golf, als je
het slechtste verwacht
gebeuren er soms de
mooiste dingen.

Met vader Nico na de winst in 2016
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Tom Maddison laat ballen
rollen van een stimpmeter;
zo wordt de snelheid van de
greens gemeten.

KLM OPEN
IS NIET EVEN
EEN WEEKJE
VAKER MAAIEN
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GREENKEEPING

S U Y K

BANEN

HET KLM OPEN ONTVANGEN VERGT VAN EEN GOLFBAAN EEN JARENLANGE VOORBEREIDING.
TOM MADDISON, DE GOLF COURSE SUPERINTENDENT VAN THE INTERNATIONAL, VERTELT WAT ER
ALLEMAAL BIJ KOMT KIJKEN ALS DE EUROPEAN TOUR NEERSTRIJKT OP EEN GOLFBAAN.

D

e 18-holesbaan onder de rook van

The International maar in de aanloop naar het KLM

luchthaven Schiphol is voor het eerst

Open vaker. De leden van The International zijn hun

gastheer van het KLM Open. The

baan korte tijd kwijt aan het KLM Open maar ze pro-

International is een exclusieve club

fiteren ook enorm van het toernooi. Door al het extra

en daar hoort een hoge kwaliteit bij.

werk kan Maddisons team structurele speelkwaliteit

Maar als Sergio Garcia, Patrick Reed,

bereiken; het hele jaar, niet alleen in het hoogseizoen.

Joost Luiten en andere wereldtoppers straks op de tee staan,
dan moet de baan topkwaliteit bieden. Dit vereist een goede

HOGE ROUGH

voorbereiding en het legt een enorme druk op de man die de

Bij een wedstrijd van de European Tour wijkt de set-up van

verantwoordelijkheid draagt dat The International op tijd in

een baan af. De Tourspelers zijn zo goed, dat ze een korte en

Tour-condities verkeert: Tom Maddison. Toen we de 27-jarige

gemakkelijke baan zouden afbreken. Een baan wordt dus

Engelsman ruim een maand voor het KLM Open vroegen

op verschillende manieren tijdelijk moeilijker gemaakt.

of hij gespannen was, volgde een eerlijk antwoord: “Ja. Het

Maddison: “Het publiek onderschat misschien hoe moeilijk

geeft stress. Maar gezonde stress.” Het greenkeepingteam

de baan zal zijn in de week van het KLM Open. Dat heeft

op The International is veel groter (veertien personen) dan

onder meer te maken met de lengte van de holes. Ze spelen

op een gemiddelde 18-holesbaan (vier tot zes personen). Wat

op bijna elke hole van de achterste, zwarte tees. Bovendien

zorgt dan voor stress? “Dat ik niet alles onder controle heb”,

is de rough heel pittig en ook is de gemiddelde golfer niet

zegt Maddison. “De baan was half juli toernooiklaar maar

gewend aan de hardheid en snelheid die de greens in het

toen volgde een reeks dagen met 30 tot 40 graden. Die zorgde

KLM Open hebben. Ik heb, met handicap 16, enkele holes van

ervoor dat we zo’n twee weken werden teruggeworpen, ook

zwart gespeeld en ik kan je vertellen: het is echt niet leuk!”

al stonden we met z’n allen de hele dag met een slang in de

Enkele fairways zijn een fractie smaller. “De European Tour

hand bij te sproeien. De natuur heb je niet in de hand.”

wil graag overal smalle fairways maar we moeten hierbij een
balans vinden. The International is voor en na het KLM Open

GEZONDE BODEM, GOED GRAS

een ledenbaan waar gewone spelers rond moeten komen.”

Maar wat die natuur ook in petto heeft, Maddison kan de

De rough was begin augustus al flink hoog en dus moeilijk.

hoge kwaliteit bieden die door de European Tour gevraagd

Dat zal in de week van het KLM Open niet anders zijn. “Op

wordt dankzij een degelijke voorbereiding. Het team voert

sommige plekken is het echt US Open-rough! De spotters in

voortdurend bewerkingen uit waardoor de baan snel een

de landingsgebieden, de vrijwilligers die de bal volgen, krij-

teveel aan water kwijt is maar niet uitdroogt en de greens

gen belangrijk werk te doen. Een bal in de hoge rough is een

stevig en droog zijn en geen ziektes oplopen. Maddison,

echte straf en de Tour vindt dat prima. De fairways zijn im-

voorheen werkzaam op PGA National Sweden, The Dutch

mers best breed, de rough is de bescherming van de baan.”

en The Belfry, is sinds maart 2018 superintendent van The

Joost Luiten, die half augustus een eerste oefenronde op The

International en eigenlijk zijn de voorbereidingen toen al

International speelde, bevestigt dat: “Eén ding is me in ieder

begonnen. “In die tijd is de bodemdeskundige van de Euro-

geval duidelijk geworden: je moet uit de rough blijven! De

pean Tour vier keer langsgekomen en hij zal er enkele dagen

eerste paar meter naast de fairway is het nog wel te doen, als

voor het KLM Open weer zijn”, vertelt Maddison. “Dat is

je schever bent van de tee wordt het uithakken, vrees ik.”

gebruikelijk. Ik ken hem goed en heb mijn onderhoudsplan
toegelicht. We waren het eens over de aanpak. Vervolgens is

HOPEN OP WIND

het bijsturen op basis van wat de natuur doet.” Het team van

Naast het hoge gras biedt ook de lengte van de baan bescher-

Maddison heeft op gezette tijden de greens en fairways door-

ming tegen het hoge niveau van de topspelers. The Inter-

gezaaid (zaaien van nieuw tussen bestaand gras). “De gras-

national is in de toernooiweek ongeveer 6.350 meter lang,

mat moet zo dicht mogelijk zijn.” Verder zijn de greens in de

even lang als The Dutch in het KLM Open van 2018. Maar de

afgelopen veertien maanden zeven keer geprikt en bezand.

allerbeste wapens tegen lage scores zijn firm (stevige) greens

Dit zorgt voor een gezonde bodem waardoor de graswortels

én wind. Hoe meer wind, hoe moeilijker de open baan in

langer worden en de grasplant minder ziektegevoelig is.

de gemeente Badhoevedorp speelt. Maddison verwacht bij

Allemaal bewerkingen die normaal ook gebeuren op

kalm weer een winnende score van 15 onder par maar hoopt
2 1

THE SPIRIT
OF THE OPEN

@lochlomondmalts

@lochlomondwhiskies

GREENKEEPING

BANEN

Tijdens het toernooi zijn
we met 45 greenkeepers,
dus dat is in zekere zin de
makkelijkste week
ook nog vaak heel licht bezanden, dusten. We gooien er dan
een klein beetje zand op dat wordt uitgesleept. Daardoor
zijn er geen oneffenheden en wijkt de bal niet van zijn lijn
af. Ik heb geen stress over de kwaliteit van de greens.”

KUNDE DOOR ERVARING
De natuur kan niemand sturen maar gezien Maddisons

De binnenkant van
de holes worden wit
gemaakt zodat ze voor
spelers, publiek en op tv
beter zijn te zien.

ervaring mogen we verwachten dat The International er
prachtig bij ligt in de week van het KLM Open. Hij is nog
jong (27) maar heeft een berg aan toernooi-ervaring. “Ik heb
vier jaar op The Dutch gewerkt en daar twee KLM Opens

dat het anders uitpakt. “Een betere winnende score dan -15

meegemaakt. Verder heb ik op veel toernooien meegedraaid

zou ik niet leuk vinden. Maar het zou kunnen, als een speler

als vrijwilliger-greenkeeper: het Waste Management Open

als Garcia het op zijn heupen krijgt en elke dag vijf onder

op TPC Scottsdale in Phoenix, Belgian Knockout, Andalucia

speelt… Het hangt erg van het weer af. Ik zelf hoop dat er

Masters op Valderrama en het Turkish Airlines Open. Daar

vier dagen veel wind staat.” De greens zullen tijdens het KLM

heb ik veel van geleerd en soms ook hoe ik het niet wil. Op

Open een snelheid van 11 op de stimpmeter hebben. Dat bete-

TPC Scottsdale worden stukjes van de baan met speciale

kent dat een bal gemiddeld 11 feet (3,35 meter) rolt als hij van

verf groen gespoten om het mooier te presenteren, maar

een stimpmeter losgelaten wordt. “De snelheid ligt normaal

dat doe ik niet. Als de baan door de natuur een beetje bruin

in het seizoen rond de 10, dus we hoeven niet veel te doen om

is, dan is dat zo.” Maddison verwacht in de toernooiweek

ze op de Tour-snelheid te krijgen. Ze zullen maximaal stimp

zelf geen stress meer te hebben. “Het harde werk is dan

11 zijn want de greens zijn flink geonduleerd. Als ze sneller

gedaan. Tijdens het toernooi zijn we bovendien met 45

zijn, blijft de bal bij wind niet stilliggen op schuine stukken.”

greenkeepers, dus dat is in zekere zin de makkelijkste

Nog belangrijker dan de snelheid is dat alle greens even snel

week. Het steken van de holes op de toernooidagen doe

zijn en dat de bal betrouwbaar rolt. Maddison: “Ze liggen

ik zelf – de cup staat zoals bekend elke dag op een andere

er al goed bij en in de laatste weken zullen we de greens

plaats van de green – en verder ga ik vooral genieten.”

GREENKEEPING UITBESTEED
Voor het eerst in de honderdjarige
geschiedenis van het kampioenschap wordt
het KLM Open gespeeld op een baan waar de
greenkeepers niet in eigen dienst zijn. Op The
International is het onderhoud uitbesteed
aan het gespecialiseerde bedrijf HGM
(Hollandsche Greenkeeping Maatschappij),
opgericht in 2010 door eigenaar Hans
Schaap. “Op steeds meer Nederlandse
banen is het onderhoud uitbesteed aan
golfaannemers”, vertelt Joris Slooten,
operationeel directeur golf bij HGM. “Het

geldt nu voor ruim de helft van alle banen.”
HGM heeft in Nederland 21 golfbanen en
8 pitch & putt-banen in onderhoud. “Van al
die banen is The International natuurlijk een
project waar we heel trots op zijn. We zijn
trots op Tom en zijn team en ondersteunen
hem waar nodig.” Het bedrijf, met rond de
150 personeelsleden, is ook bezig met de
aanleg van twee golfbanen: Golfclub De Haar
en Golfpark Rotterdam. Bij alle golfbanen
stimuleert HGM zijn opdrachtgevers
om het kwaliteitszorgsysteem GEO

toe te passen. “Dit garandeert een
planmatige beheeraanpak met meetbare
kwaliteitsdoelstellingen”, aldus Slooten. De
HGM neemt een actieve rol in het GEOcertificeringsproces. Zo heeft het een
bijdrage geleverd aan de GEO-hercertificering
van The International in augustus van dit jaar.
2 3
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Sergio Garcia wint The Masters in 2017.
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Have a
good flight
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KLMOPEN

KLM OPEN 100!

10 REDENEN WAAROM JE ERBIJ MÓET ZIJN
HET KLM OPEN IS NATUURLIJK VOOR ELKE GOLFLIEFHEBBER IETS OM JAARLIJKS NAAR UIT
TE KIJKEN. HET KAN OOK NIEMAND ZIJN ONTGAAN DAT DIT JAAR DE HONDERDSTE
EDITIE VAN HET DUTCH OPEN WORDT GEHOUDEN. HET GOLFFEEST VINDT PLAATS OP
THE INTERNATIONAL, DE PRACHTIGE GOLFBAAN DIE NAAST SCHIPHOL LIGT.

The International

Beat the pro

De echte golfliefhebbers hoeven we

natuurlijk niet te overtuigen, maar wie
dit artikel nu leest en nog geen tickets

dan wel plannen heeft, geven we met alle

liefde tien redenen om een bezoek aan het

Joost Luiten

meer informatie kun je natuurlijk altijd
terecht op de website van GOLF.NL.

2

DE BAAN
The International in Amsterdam. Hier

KLM Open wel in de agenda te zetten.

wordt voor het eerst en enige keer het

1

biedt mooie plekjes waar je als toeschou-

DE SPELERS
“Het sterkste spelersveld sinds

tijden”, meent Joost Luiten, winnaar

KLM Open 2013 en 2016 en ambassadeur.
Met Sergio Garcia, Patrick Reed, Martin

Kaymer, Matt Wallace, Thomas Pieters zit
hij er inderdaad niet ver naast! Uiteraard

doen er ook veel Nederlanders mee. Jong

deze spectaculaire stadionhole en bewonder hen die het aandurven tegen de pro’s!

4

BEREIKBAARHEID
Nog nooit was het KLM Open zo

KLM Open gespeeld. Het glooiende terrein

goed bereikbaar. Dichtbij Amsterdam

wer over meerdere holes kunt uitkijken.

toernooi heel goed te bereiken vanaf

De baan ligt praktisch naast Schiphol, waar
de honderdjarige KLM kind aan huis is. Zo
komt veel samen in deze jubileumeditie.

3

BEAT THE PRO
Op hole 13 kunnen amateurs het weer

talent, routiniers, van alles wat. Die namen

opnemen tegen de professionals op deze

perse gaan van dit nummer. Maar voor

en krijgt nu op veel plekken in de wereld

waren nog niet allemaal bekend bij het ter

navolging. Zoek een plek op de tribune van

par 3! Het idee is in het KLM Open ontstaan

en naast Schiphol. Ook met OV is het

Station Amsterdam Zuid WTC en Schiphol. De bus zet je naast de ingang af.

5

JUBILEUM
Het is de honderdste editie, daarmee

een van de oudste toernooien op de

European Tour én het oudste internationale sporttoernooi van Nederland!
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Shop Amsterdam - Stadhouderskade 24 B
Head Office - Tel. + 31 (0)85 250 00 10

www.ducadelcosma.com
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GOED FEESTJE
Bij een verjaardag hoort een feestje.

Op donderdagavond kun je genieten

van een mooie line-up van artiesten op

het podium in The Village. Maan, Jeroen
van der Boom en Van Velzen komen een

feestje bouwen en op vrijdagavond treedt
de steengoeie coverband Buckwheat op!

7

WERELDBAL
De pro’s kunnen natuurlijk flink wat

geld verdienen in het KLM Open, maar

met een beetje geluk kunnen bezoekers
ook met een flinke prijs aan de haal

KLMOPEN

gaan. Bij Sla je Wereldbal – de KLM

een drankje en lekkere hapjes in de

tickets naar een bijzondere bestem-

Open om even te genieten is de laatste

Winactie in The Village – kun je twee

ming ergens op de wereld verdienen.

8

KLM OPEN RADIO
Volg het KLM Open vier dagen

lang live met KLM Open Radio! Kom

KLM Open Village! De plek bij het KLM
jaren meer en meer verrijkt met de
leukste foodtrucks van Nederland.

10

DE EXPO
Test de nieuwe Callaway- en

je naar het toernooi, vergeet dan niet

Titleist-set bij Jumbo Golf, pas

load de KLM Open Radio App.

proef de wijnen van Activin of plan

je oordopjes mee te nemen. Down-

9

FOODTRUCKS

de nieuwste trui van Joe Merino,
je volgende golfreis bij Pin High.

Genieten en ontspannen met

Het is de honderdste editie en daarmee
het oudste internationale sporttoernooi van Nederland!
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ING PRIVATE BANKING LANCEERT
EERSTE MOBIELE GOLFTOERNOOI
TER WERELD

ONLINE MAGAZINE OVER 99 EDITIES DUTCH OPEN

Ter gelegenheid van de 100ste editie van het KLM Open publiceert de
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie een online magazine. Van het eerste
Internationaal Golfkampioenschap van Nederland in 1912 tot het KLM Open
2019. Met mooie verhalen, foto’s en filmpjes over de rijke historie van dit
toptoernooi. Drama’s, wereldsterren, Nederlands succes en euforische
taferelen hebben van ‘ons’ Open een toernooi van wereldformaat gemaakt.
De online editie biedt een inspirerend overzicht en is te vinden op
klmopen100.golf.nl.

PAK DE KLM OPEN AWARD EN
WIN EEN FLIGHT OP BERNARDUS
Wie het KLM Open bezoekt, maakt kans op het winnen van een
flight op Bernardus Golf, de prachtige nieuwe golfbaan bij Vught,
waar vanaf volgend jaar het KLM Open drie jaar op rij zal worden
gespeeld. Wat moet je daarvoor doen? Simpel: zorg dat je de app
van GOLF.NL hebt gedownload én geactiveerd voordat je naar
het KLM Open komt. Als je op The International de app opent,
ontvang je de speciale KLM Open-award. Die moet je delen
via de social media en daarbij (de hashtag) #KLMOpenAward
vermelden. Uit alle deelnemers wordt de gelukkige getrokken,
die een flight voor vier personen op Bernardus Golf wint.

ING Private Banking heeft tijdens de komende
honderdste editie van het KLM Open opnieuw
een primeur. Samen met toernooidirecteur Joost
Luiten lanceert ING Private Banking ‘The Mobile
Open’. Tijdens dit allereerste Mobiele golftoernooi
ter wereld kunnen deelnemers wildcards winnen
voor Beat the Pro en mogen zij het op hole
13 op The International opnemen tegen de
professionals tijdens de officiële wedstrijden.
In de game kan de deelnemer afslaan op een digitale
hole 13. De
smartphone
fungeert als
een golfclub.
De gyroscoop
in de telefoon
registreert
nauwkeurig
beweging en
snelheid, zodat
de swing perfect
gemeten wordt.
Met een ranking
board kan de
deelnemer zien
hoe goed er is
afgeslagen en
of er kans is
op het winnen
van een Beat
the Pro ticket. Joost Luiten: “Het is geweldig dat
ING Private Banking op deze manier de golfsport
toegankelijker en vernieuwend maakt. Ik vind het
ontzettend leuk dat ik mijzelf toernooidirecteur mag
noemen van het allereerste mobiele golftoernooi
ter wereld.” Meer informatie over The Mobile
Open is te vinden op ing.nl/themobileopen.

Cadeaubon
4 Daymemberships
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HELIKOPTERSWING
VAN REED
PATRICK REED IS EEN VAN DE GROTE PUBLIEKSTREKKERS IN
HET KLM OPEN. WIE DE AMERIKAANSE WERELDTOPPER GAAT
VOLGEN OP THE INTERNATIONAL, WORDT GETRAKTEERD
OP ZIJN BIJZONDERE HELIKOPTERSWING.

T

he International grenst aan
Schiphol. De directe nabijheid van die luchthaven zal

Patrick Reed er wellicht toe aanzetten
nog iets vaker dan gebruikelijk zijn
inmiddels befaamde helikopterswing
te produceren. Vorig jaar tijdens
Reeds overwinning in de Masters en
ook afgelopen maand bij zijn zege in
het Northern Trust Open, sloeg Reed
er flink wat ballen mee. Wat houdt
die helikopterswing in en heb je er als
gewone amateurgolfer ook iets aan?

EINDPOSITIE
Reed slaat de bal het liefst van rechts
naar links, met een draw dus, daar voelt
hij zich het meest comfortabel bij. Maar
op het hoogste niveau ben je erg in het
nadeel als je niet op afroep ook een
fade kunt slaan, een balvlucht die links
van het doel vertrekt en afbuigt naar
rechts (voor rechtshandige golfers).
Reed had lang veel moeite met het
slaan van een fade. Maar die tijd is
voorbij, dankzij de helikopterswing
waarbij hij in de doorzwaai de club als
het ware tegenhoudt om het clubblad
zo lang mogelijk open te houden. In
de eindpositie van Reed zie je heel
duidelijk of hij een draw (foto boven) of
een fade heeft geslagen (foto onder).

3 2
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SWING

INSTRUCTIE

Een golfer die meerdere balvluchten beheerst, scoort beter. Dat geldt voor pro’s maar zeker ook voor
amateurs. Ralph Miller speelt dit jaar voor de zestiende keer mee in het KLM Open. Miller, pro op de
Lage Vuursche, legt uit waarom Reed die helikopterswing nodig heeft om een fade te produceren.
En hij geeft een tip hoe je, ook zonder helikopterswing, de bal van links naar rechts kan slaan.

STERKE LINKERHAND

Neutrale grip

Miller: “Reed gript de club met een relatief sterke
linkerhand, dat wil zeggen dat de linkerhand meer naar
rechts gedraaid is dan bij een neutrale grip. Als je van
boven kijkt, zie je bij een neutrale grip twee knokkels
van de linkerhand, bij Reed zie je er minimaal drie. Bij
een fade wil je op het moment van raken het clubblad
iets open hebben ten opzichte van het doel. Bij de

Sterke grip

sterke grip van Reed heeft het clubblad juist de neiging
om te sluiten, voor een draw is dat prima maar bij een
fade wil je dat voorkomen. Om het clubblad open te
houden, moet Reed heel hard werken en de doorzwaai
als het ware tegenhouden, dat resulteert in die
helikopterswing. Het ziet er niet mooi uit, maar who cares
als je er een groen Masters-jasje mee kunt winnen.”

TIP: VAN SLICE NAAR FADE
Volgens Miller is het voor de gemiddelde amateur eigenlijk niet zo moeilijk om een fade te slaan. “Veel amateurs
hebben een neutrale grip of zelfs een zwakke linkerhand, je ziet dan van boven minder dan twee knokkels. Ook
hebben veel hogere handicappers een swingbaan van buiten naar binnen, vooral bij de driver zie je daarom veel
slices. Om van die slice een mooie gecontroleerde fade te maken moet lukken. Lijn het clubblad op naar het
doel, de schouders, heupen en voeten wijzen iets links van het doel. Swing langs de lichaamslijnen – dus van
buiten naar binnen ten opzichte van het doel – en probeer het clubblad iets open te houden bij impact. Wees niet
bang om lekker hard door te slaan. Het voelt misschien alsof je de bal naar links gaat slaan, maar door het open
blad en de swingbaan van buiten naar binnen zal de bal links vertrekken en mooi afbuigen naar het doel.”
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“WINNEN DOEN
WE SAMEN ”

Waarom TeamNL ons trots maakt
Nederland is een klein land, maar het oranje gevoel zit diep. Die nationale trots en verbondenheid
voelen we bijna nergens zo sterk als in de sport. Voor zo’n klein landje doen we het daarin dan ook
aardig goed, al zeggen we het zelf. Dat is bijzonder. Dat voelen we allemaal.
Onze topsporters dragen de kleur oranje met trots. En wat zijn we op onze beurt trots op hen.
Leveren onze sporters een prestatie, dan vieren we met heel Nederland het succes. Want als
TeamNL wint, dan winnen we allemaal.
Ga naar TeamNL.org of volg onze social media
en ontdek op welke sporters we samen trots zijn.

TeamNL Tweets
Echt TeamNL

@ TeamNLinsta
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VRIJWILLIGERS

INTERVIEW

BELANGRIJKE RADERTJES
HET DUTCH OPEN IS SINDS JAAR EN DAG AFHANKELIJK GEWEEST VAN
VRIJWILLIGERS. EN GELUKKIG ZIJN ER ELK JAAR WEER VOLDOENDE ENTHOUSIASTE
GOLFLIEFHEBBERS TE VINDEN DIE HUN STEENTJE WILLEN BIJDRAGEN AAN HET
GROOTSTE GOLFEVENEMENT VAN NEDERLAND. WIE DOET WAT?

PRACTICE AREA - BAG STORE - SHUTTLE SERVICE SPELERS

CLUBCO HOLE 2 THE INTERNATIONAL

HARRIËT KOOPMAN
53 jaar, woont in Hilversum
Was lid bij Almeerderhout, nu handicapregistratie

ROB LAM
74 jaar, woont in Hilversum
Vroeger lid en marshal op Naarderbos, nu lid en marshal op De Goyer

Wat is jouw taak?
“Mijn ploeg beheert de drivingrange, de bag store (het bewaken
van de tassen van de spelers) en we pendelen de spelers tussen
de practice area en de tee van hole 1 en 10. We werken met drie
shifts per dag. Op drukke dagen 22 personen per shift, in het
weekend 18 personen. Wij beginnen al op maandag, de oefendag,
en op dinsdag en woensdag zijn we er met de pro-am’s waarbij
de amateurs op de oefenfaciliteiten mogen. De drivingrange
is eigenlijk de mooiste plek om te werken. Je staat dicht bij de
spelers, je ziet wat ze allemaal doen en aan tools gebruiken, en je
hoort de gesprekken van coaches en caddies met de spelers.”

Wat is en doet een clubco?
“Een clubco(ördinator) begeleidt en informeert de marshals
die op de hole staan, vaak van één golfclub. Op onze hole
zijn de meesten lid van Naarderbos geweest. We kennen
het klappen van de zweep, ik doe dit al twaalf jaar. Daarom
krijg ik vaak een hole die wat lastig te bemannen is zoals dit
jaar hole 2. Hier ligt bij de afslagplaats de doorgang van het
promodorp naar de baan, dat moet je goed begeleiden.”

Leukste herinneringen?
“Tijdens een wedstrijddag verlieten een speler en zijn caddie de
drivingrange omdat ze moesten starten. Maar na een tijdje stond
die caddie ineens weer voor mijn neus. Ik snapte er niks van! Na
twee dagen had ik pas door dat die caddie een tweelingbroer had die
ook caddie was. Het afslaan bij Beat the Pro was ook super. Ik werd
aangekondigd als de CEO van de drivingrange! Gelukkig kreeg ik de
bal op de green, maar een pro lag binnen een meter van de vlag.”

Ben je streng?
“Ik ben wel een streber. Het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend.
Je moet gewoon je best doen, anders ben je er volgend jaar niet bij.”
Zijn spelers aardig voor marshals?
‘De meeste spelers zeggen geen boe of bah. Maar het kan gelukkig
ook anders. Ooit liep ik als recorder mee in een flight met
Graeme Storm. Hij heeft me zijn hele levensverhaal verteld.
De bezoekers zijn ook altijd aardig en best gedisciplineerd.
Dat maakt ons werk zo leuk, daarom blijven we dit doen.”
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INDELING VRIJWILLIGERS
KARIN EIZEMA
60 jaar, woont in Haarlem
Lid op Houtrak
Wat doe jij bij het KLM Open?
“Ik maak samen met Pieter Bijnen van de NGF de indeling van de
vrijwilligers. Toen de NGF de organisatie van het KLM Open overnam
van de golfclubs, was ik mede verantwoordelijk voor het indelen
van de vrijwilligers voor dat jaar. Een grote klus, want er was toen
nog geen draaiboek. Verder was ik twee jaar hoofd leaderboards.”

MARSHAL BEAT THE PRO-HOLE
LIEVE VAN VEGGEL
23 jaar, woont in Maastricht
Golft in hoofdklasse voor Eindhovensche Golf
Is secretaris Nederlandse Studenten Golf Vereniging (NSGV)
JORDY KEMMEREN
27 jaar, woont in Eindhoven
Geen clublid, wel handicapregistratie
Is voorzitter Nederlandse Studenten Golf Vereniging (NSGV)
Wat doen jullie bij het KLM Open?
Lieve: “Met ruim twintig leden van onze vereniging zijn
wij dit jaar marshal op hole 13, de Beat the Pro-hole.
De afgelopen drie jaar hebben we ook bij Beat the Pro
gestaan.” Jordy: “Onze taak is vooral crowd control. Je
moet bij deze hole niet te veel eisen. De kletsende mensen
in de vip-boxen met een drankje in de hand krijg je natuurlijk
niet stil. Daar moet je ook niet te moeilijk over doen.”
Zijn studenten wel serieus genoeg?
Jordy: “Vooral oudere marshals die ons nog niet kennen
reageren nog wel eens wat neerbuigend op die jonge gastjes.
Maar als ze ons een dag aan het werk hebben gezien en
merken dat we alles uitstekend hebben geregeld, vinden
ze het juist heel leuk dat studenten dit werk doen.”
Wat is de grootste uitdaging?
Jordy: “Je moet alles goed managen. Iedereen wil als marshal
bij de tee staan als een Luiten, Garcia of Reed slaat. De
volgende dag moeten dat dus andere marshals zijn.”
Lieve: ‘Die grote namen zorgen sowieso voor extra druk. Er
lopen grote groepen mee die nog even snel de tribune op willen
en er na de putt van de bekendste speler gelijk weer af willen.
Ze wachten niet op de putt van de onbekendere speler.”
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Genoeg vrijwilligers dit jaar?
“Vorig jaar hadden duizend mensen zich opgegeven, nu al
twaalfhonderd. De inschrijving was nog niet eens gepubliceerd
en toen stroomden de aanmeldingen al binnen. Het in de
baan bijhouden van de score en die doorgeven is de meest
gevraagde taak. Er zijn in het weekend zo’n 25 mensen per dag
nodig die meelopen met scoreborden, maar op donderdag
en vrijdag zijn dat er dubbel zoveel. Ook leaderboards zijn
populair; het grote leaderboard, maar ook de leaderboards
in de baan. En er zijn veel aanmeldingen voor het Crew Café.
Opvallend, want met die twee taken zie je vrijwel niks van het
toernooi. Het meest gevraagd is caddie, maar daar zijn er niet
veel van nodig bij een toernooi als dit. Alle vrijwilligers willen
graag bij het toernooi zijn en hun steentje bijdragen, dus ook
met hun tweede of derde keuze van taken zijn ze blij.”

Het meest gevraagd is caddie,
maar daar zijn er niet veel van
nodig bij een toernooi als dit

VRIJWILLIGERS

INTERVIEW

Garcia is mijn favoriete speler.
Hij is zo sympathiek en zijn
vrouw is ook heel aardig.
DIENSTHOOFD CREW CAFÉ
ANS DE ROOIJ
68 jaar, woont in Muiderberg
Vroeger lid op Naarderbos, nu 3 jaar lid op Almeerderhout
Wat moet je kunnen als diensthoofd?
“Teamwork! Een leuke ploeg aansturen en samen gezelligheid
brengen. We hebben aan het eind van de dag een rad van
fortuin. Dat was eerst wat saai. Ik heb toen een colbert gekocht
met pailletten van goud zodat de persoon die het rad gaat
draaien eruit ziet als echte showmaster. Zelfs de directeur
van de KLM of de ING trekt dat jasje nu graag aan.”

LEIDERS RECORDING - LEADERBOARDS
- WALKING SCORES & PDA’S
TJAMKO BOOTSMA
42 jaar, woont in Zwolle
Speelt op De Hattemse G&CC
KEES BROESE VAN GROENOU
23 jaar, woont in Santpoort-Zuid
Geen clublid, wel handicapregistratie
Worden er weleens verkeerde scores genoteerd?
Tjamko: “Het systeem is vrij waterdicht. De vrijwilligers die voor
de score met een personal digital assistent (PDA) meelopen
in de flight, krijgen ook een sheet mee. Een clipboard met
een potloodje. Op die sheet staat welke spelers ze in de flight
hebben. Ze moeten elke slag turven.” Kees: “Daarnaast is er de
afstemming tussen degene met de PDA, de drager van het bord
en, bij twijfel, met de caddie.” Tjamko: “De European Tour heeft
over het hele terrein een wifi-netwerk aangelegd. Zodra je de
score na een hole invoert in de PDA en op verzenden drukt, wordt
de score direct doorgezet naar de European Tour. Zij verspreiden
de score naar de leaderboards op de baan en op het internet.”

Zijn er dingen veranderd in de loop der jaren?
“Het eerste jaar op The Dutch werd er voor ontbijt een enorm
buffet neergezet. Mensen vulden hun tassen met lekkernijen alsof
ze een jaar niet gegeten hadden. Je wordt niet vrijwilliger om gratis
te kunnen eten en naar het toernooi te kunnen kijken. Je moet
vrijwilliger uit je hart zijn en uit liefde voor de sport. Het ontbijt is dus
vereenvoudigd, maar we krijgen wel elke dag een topverzorging.”
Wat zijn je wensen voor dit jaar?
“We hadden een jaar met een enorme rain delay. Toen stonden
er ineens zo’n 650 vrijwilligers in het Crew Café. Ik hoop dit
jaar dus op mooi weer! Garcia is mijn favoriete speler. Hij is
zo sympathiek en zijn vrouw is ook heel aardig. Maar ik hoop
vooral dat Joost Luiten weer wint, dat zou zo goed zijn voor het
toernooi. Luiten en Garcia in de laatste flight op zondag!”

Moeten vrijwilligers goede spelers zijn?
Kees: “Nee, je moet goed kunnen tellen en goed ter been zijn.
Kennis van de sport is een pre. Maar je moet je ook goed gedragen
in de baan: op gepaste afstand blijven, het liefst aan één kant van
de hole blijven en niet onnodig met de spelers of caddies praten.”
Hebben jullie wel eens iemand ‘ontslagen’?
Tjamko: “Het zijn allemaal vrijwilligers en je kunt niet
over iedereen de baas gaan spelen. Maar als iemand te
veel fouten maakt tijdens de eerste dagen, dan moet je
die persoon misschien anders indelen. Die zet je niet op
zondagmiddag met een PDA in een van de laatste flights.”
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Leer beter golfen met
De Golf Academie
Krijg inzicht in je spel
dankzij al je automatisch
ingeladen scorekaarten

Verbeter je vaardigheden
met ruim 180 videooefeningen en tests

Til je spel naar een hoger
niveau met tips van je
golfprofessional

www.degolfacademie.nl
Een initiatief van
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IJZERS

H E R R E M A

M

et drie gloednieuwe
modellen en een volledig
nieuwe naam zegt Titleist
na meer dan tien jaar gedag tegen
de ijzers uit de AP-lijn. De nieuwe
T100, T200 en T300 ijzers moeten
elke golfer helpen aan meer afstand,
vergevingsgezindheid en precisie.
Gelukkig houdt het doorgaans wat
meer conservatieve merk met de
T-Series vast aan een belangrijk
motto: Length means nothing if you
don’t have control. Oftewel: je hebt
niets aan extra lengte als de bal
niet fatsoenlijk stopt op de green.
Het verlagen van lofts ten behoeve
van extra afstand is vergeleken
met andere merken wat minder
buitensporig bij Titleist en je kan
dan ook aardig wat spin verwachten
met deze ijzers. De belangrijkste
technologische innovatie in de
T-Series is Max Impact, een rond
stukje polymeer achter het dunne
clubblad dat een beter gevoel,
geluid en meer snelheid geeft. Wat
zijn de belangrijkste verschillen
tussen de drie nieuwe modellen?

T300

De T300 is de meest vergevingsgezinde
ijzer in de lijn, voor als je moeite hebt de
bal de lucht in te krijgen. “Ons Research
& Development-team is zes keer groter
dan toen we elf jaar geleden de eerste AP
ijzer lanceerde”, vertelt Josh Talge, vicepresident Golf Club Marketing van Titleist,
over de investering in de nieuwe clubs.”De
T300 is de ultieme game-improvement
ijzer. Deze ijzers gaan hoog en ver, zijn
buitengewoon veelzijdig en zien er goed
uit. De T300 heeft een hoger moment of
inertia (traagheidsmoment, red.) dan onze
vorige game improvement ijzers voor nog
meer afstand en vergevingsgezindheid
bij ballen die je niet helemaal perfect raak.
Bij het adresseren geloof je niet hoeveel
technologie in de club is gestopt.”

EQUIPMENT

TITLEIST LANCEERT
NIEUWE T-SERIES

T200

De T200 is het tussenmodel en is daarmee
iets groter dan de T100. Je kan de T200 het
beste typeren als een distance ijzer met
strakke looks. De grootste vernieuwing is, net
als in de T300, de Max Impact technologie. De
balsnelheid over het hele blad (dus ook als je
de sweetspot mist) wordt beter behouden.
Daarnaast is het geluid (minder klik) en het
gevoel (minder trilling) ook verbeterd.
Prijs per ijzer (4, 5, 6, 7, 8, 9, P, W48)
200 euro (staal)
220 euro (graphite)

T100

De T100 - het kleinste model van de
drie en zonder Max Impact - is een
echte players’ iron, oftewel het model
waarmee de mannen op de Tour
(bijvoorbeeld Jordan Spieth) spelen.
Het gesmeden clubblad zorgt voor het
goede gevoel en dankzij nauwkeurig
geplaatst wolfraam is de afstandscontrole
volgens Titleist ook beter dan het oude
model, de AP2 ijzers. De T100 is niet
gericht op afstand, maar op precisie.
Prijs per ijzer (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, P, W50)
200 euro (staal)
220 euro (graphite)

Prijs per ijzer (4, 5, 6, 7, 8, 9, P, W48, W53)
150 euro (staal)
170 euro (graphite)
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• GROTE VOORRAAD STARTTIJDEN
• ALLE TRANSFERS INCLUSIEF
OOK NAAR DE GOLFBANEN
• SCHERPE TARIEVEN
• SNELLE COMMUNICATIE
• PERSOONLIJK ADVIES

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

Specials Belek december 2019 en januari 2020
CORNELIA DIAMOND
7 nachten All Inclusive
Golf: Unlimited golf FALDO
Incl. vlucht, bagage & golfbag,
transfers

vanaf

€ 999,

-

euro p

.p.

vanaf

ZEYNEP GOLF HOTEL

€ 875,
euro p

.p.

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

-

VOYAGE GOLF & SPA

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

vanaf

€ 999,
euro p

.p.

-

vana

€ 899f ,
euro p

.p.

-

TITANIC DELUXE

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

go4golfreizen.nl
Meer info of boeken:

06 23 44 52 77

Go4Golf Reizen
M. van Reigersbergenweg 41
4254 EE Sleeuwijk
info@go4golfreizen.nl

IJZERS

EQUIPMENT

TS2 & TS3 HYBRIDES

De gloednieuwe TS hybrides van Titleist zijn net als de
gelijknamige driver-lijn een grote stap vooruit als het gaat
om prestaties. Met een 16 procent dunner clubblad dan
hun voorganger - de 818 hybrides - zijn ze in ieder geval
een stukje sneller. De TS2 hybride heeft wat meer weg van
een fairwaywood en is voor de speler met een vegende
swing, terwijl de TS3 lijkt op een ijzer en wat beter past
bij de betere speler met een steilere aanvalshoek.
Prijs per hybride (lofts: 17°, 19°, 21°, 23°, 25° & 27°
(exclusief voor TS2))
299 euro

CB & MB

Naast de T-Series lanceert Titleist ook nieuwe 620 CB
en MB ijzers. De 620 is een verwijzing naar de originele
600 Series ijzers. Deze twee ijzers zijn vooral interessant
voor de puristen en echte ballstrikers (of de golfers
die dat van zichzelf vinden). Beide ijzers hebben een
progressieve blade lengte; grotere blades in de lange
clubs en kleinere in de kortere ijzers. De CB biedt iets
meer vergevingsgezindheid in de ijzer-3 en -4, te
danken aan wat extra gewicht van wolfraam onderin het
clubhoofd. Op de Tour is onder anderen Joost Luiten een
CB -speler. De MB is een echte blade. Vergeleken met
de vorige MB is de 620 MB nog wat cleaner met alleen de
Titleist letters op de achterkant van het clubhoofd.
Prijs per ijzer
185 euro (staal)
199 euro (graphite)

UTILITY IJZERS

Als je geen fan bent van hybrides, heeft Titleist ook nieuwe
utility ijzers. De U500 en U510 vliegen verder dan je normale
lange ijzers en spinnen minder dan een hybride. Het verschil
tussen de twee? De U500 is voor de shotmaker terwijl de U510
een iets grotere zool heeft en wat meer vergevingsgezind is.
Prijs per ijzer (lofts U500: 2I (17°), 3I (20°), 4I (23°),
lofts U510: 1I (16°), 2I (18°), 3I (20°), 4I (22°))
279 euro

Alle nieuwe clubs van Titleist zijn vanaf nu verkrijgbaar. Informeer bij je golfclub of -shop voor een fitting. Meer weten? Kijk op titleist.de
4 1
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IJZERS UIT ‘TOPKLASSE’:

CALLAWAY EPIC
FORGED

M

et de nieuwe Epic Forged ijzers wil
de marktleider op het gebied van
ijzers ook in de duurdere premium
categorie de grootste blijven. Naast een
gesmeed clubhoofd krijg je dankzij de
nieuwste technologie veel afstand in de
nieuwe toplijn van Callaway. Hoogwaardige
materialen en innovatieve gewichtsverdeling
zijn in de Epic Forged de belangrijkste
ingrediënten om een grote groep golfers aan
meer afstand te helpen. Tel daarbij het gevoel
op van een gesmeed ijzer en je hebt volgens
Callaway een winnende combinatie. Maar
hoeveel technologie en snufjes moet je in een
ijzerset (7 ijzers) stoppen om een prijs van
bijna 2300 euro te kunnen verantwoorden?
Kostbaar fabricatieproces
Die hoge prijs zit vooral in het feit dat
het clubhoofd van de Epic Forged uit
meerdere materialen bestaat; dit brengt
een kostbaarder fabricatieproces met zich
mee. Daarnaast is er alles aan gedaan om
zoveel mogelijk meters uit deze ijzers te
persen. De gesmede kop en het clubblad
is van 1025 koolstofstaal. Maar daar begint
het pas. Voor de eerste keer heeft Callaway
een suspended tungsten core gebruikt in
een gesmeed ijzer. Deze core bestaat uit
een gewicht van wolfraam waarmee het
zwaartepunt precies op de juiste plek zit
om de bal op de juiste hoogte te lanceren.
Hoe zit dat? In de lage ijzers (zoals 5 of 6) zit
het extra gewicht vooral laag voor een hoge
balvlucht. Bij de ijzer 9 en pitching wedge
zit dat gewicht hoger ten behoeve van
controle. Ter compensatie van ongewenste

vibraties, die vaak gepaard gaan met een
dun clubblad, heeft Callaway een strip met
urethaan achter het clubblad geplaatst.
“Dankzij de combinatie van een snel clubblad
en de juiste gewichtsverdeling zou elke golfer
direct extra afstand moeten krijgen”, zegt
Alan Hucknell, directeur R&D van Callaway.
“Daarnaast is de vergevingsgezindheid
en het gevoel dat hoort bij een gesmeed
clubhoofd van deze ijzers ongeëvenaard.”

EQUIPMENT

de Epic Forged verscheen ook de Star-lijn.
Deze lichtgewicht versie, overgewaaid
uit Japan, is voor golfers met een lagere
swingsnelheid en heeft een nog iets hoger
prijskaartje van 2499 euro (set van 7 ijzers).
Prijs per set (4-PW, 7 ijzers)
2299 euro
Epic Flash Hybrid
Naast een nieuw Epic ijzer komt er ook
een nieuwe versie van de Epic hybride,
de Epic Flash hybride. Met, net als in de
ijzers, alle mogelijke technische snufjes.
De hybride heeft naast jailbreak (tralies die
het clubhoofd stijver maken, waardoor de
energieoverdracht van club naar bal beter
is) een ultradun clubblad (voor nog wat extra
afstand) en een kroon van koolstof voor
gewichtsbesparing. De Epic Flash hybride
is vergeleken met de Apex en de Big Bertha
(de andere twee hybrides in de line-up) wat
duurder, maar daarvoor krijg je - net als bij de
Epic Forged ijzers - de laatste technologie.
Prijs per hybride (lofts: 18°, 21°, 24°, 27°)
329 euro
Alle nieuwe clubs van Callaway zijn
vanaf nu verkrijgbaar. Informeer bij je
golfclub of golfshop voor een fitting.
Meer weten? Kijk op callawaygolf.com

Focus op afstand
Kort samengevat: Epic Forged is de ijzerlijn
waarmee Callaway alles uit de technologische
kast haalt. Voor de buitenkant is gekozen voor
een platinum chrome finish, en dat ziet er wat
ons betreft heel goed uit. Je kan zien dat het
hier gaat om een premium golfclub. Duidelijk
is ook dat deze clubs gericht zijn op golfers
die niks anders willen dan afstand (en met een
gesmeed clubblad niet al te veel inleveren op
gevoel). Volgens het merk zijn de Epic Forged
ijzers geschikt voor golfers met een handicap
tussen de 6 en 20, een grote groep dus.
Diep in de buidel
Callaway is zeker niet het enige grote merk
dat de prijs van een setje premium ijzers
flink aan het opschroeven is. Natuurlijk zijn
er goedkopere alternatieven maar er zijn
inmiddels aardig wat fabrikanten die een
super-premium ijzer in hun catalogus hebben.
Denk aan de Taylormade P790 TI (400 euro
per ijzer), de Titleist CNCPT (559 euro per
ijzer) of de PXG 0311 ST (650 dollar per ijzer).
Callaway is dan nog relatief bescheiden met
een prijs van 330 euro per ijzer. Tegelijk met
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THUIS OP
THE INTERNATIONAL
MARK REYNOLDS IS HOMEPRO OP DE BAAN VAN DEZE KLM OPEN. EN HIJ DOET MEE.

DANKZIJ ZIJN OVERWINNING IN HET PGA KAMPIOENSCHAP OP KLEIBURG HEEFT HIJ
DEELNAME OP EIGEN KRACHT AFGEDWONGEN. EN HIJ BEREIDT ZICH GOED VOOR, MET
YOGALESSEN EN MINIMAAL DRIEHONDERD PUTTS PER WEEK.

M

et zijn ontwapenende lach komt

misschien had Joost wel de cut gemist.” Dit jaar deed hij het

Mark Reynolds aanlopen in het

wederom volledig op eigen kracht; hij won begin juli het

clubhuis van The International,

PGA kampioenschap op Kleiburg na een spannende strijd

waar redelijk vroeg in de ochtend

met Ralph Miller. “Een homepro krijgt vandaag niet zomaar

een serene rust heerst. Naast

meer een startbewijs. Dus ik was heel blij mee met die

het gebouw is een nog groter

overwinning, het gaf me een enorm goed gevoel. Natuurlijk

tentencomplex verrezen om tijdens de KLM Open onder

wilde ik graag meedoen aan het KLM Open, zeker op de

meer de gasten van de jubilerende vliegmaatschappij te

baan waar ik zelf lesgeef. Het was een van mijn belangrijkste

vertroetelen. Op de baan zijn slechts enkele flights actief,

doelen dit jaar. Kort daarvoor werd ik op Geijsteren nationaal

greenkeepers verrichten op de green van de fraaie slothole de

matchplaykampioen. Het geeft vertrouwen, al besef ik ook

dagelijkse werkzaamheden. Reynolds, een van de golfpro’s

wel dat het geen garantie geeft voor een goed resultaat bij

op The International, heeft er net negen holes op zitten.

het KLM Open. Maar ik doe in ieder geval mee. Anders had

Een paar uur eerder was hij al te vinden in een hot yoga

ik als spreekstalmeester bij Beat the Pro gestaan op hole 13.

studio, waar het lichaam in een kamer met een tempera-

Dan toch met een dubbel gevoel. Ik ben wel weer gevraagd

tuur van veertig graden celsius aan allerlei bewegingen en

om het op Bernardus volgend jaar weer te doen, ha ha.”

houdingen wordt onderworpen. “Tja, ik ben al 41, dus ik
zal er wel wat aan moeten doen om mijn body in een goede

ONDERNEMEND TYPE

conditie te houden en flexibel te blijven”, zegt Reynolds.

Bij het grote (golf )publiek is Mark Reynolds wellicht beter
bekend door zijn trickshows, die hij door het hele land

BELANGRIJKSTE DOEL

geeft en waarin hij zijn gevoel voor het golfballetje op alle

De oorspronkelijke Engelsman met een dubbel paspoort

mogelijke manieren laat zien. “En niet alleen in Nederland,

staat voor de vierde keer in zijn loopbaan aan de start van

hoor. Ik heb zelfs shows gegeven in Koeweit en Qatar. Het

het belangrijkste golftoernooi van Nederland na 2004, 2009

is leuk om te doen, maar ik heb het wat teruggeschroefd. Ik

en 2018. Twee keer kwalificeerde hij zich direct en vorig jaar

geef er nu nog zo’n twaalf per jaar en dat was in het verleden

kreeg hij een uitnodiging. Het resulteerde op The Dutch in

soms het dubbele of meer. Mensen vinden het wel mooi

zijn beste klassering: 53 , wellicht door het ontbreken van

geloof ik, wat ik met een golfballetje kan. Het moet niet zo

de toen geblesseerde Joost Luiten. “Ho, ho, dat weet je niet,

zijn dat je werk als golfpro eronder gaat lijden. En ik wil zelf

ste

ook veel ronden lopen om mijn spel op niveau te houden.”
Als jongetje van een jaar of tien ontwikkelde Reynolds het
balgevoel bij de golfclub van zijn vader. “Hij is nog steeds
lid van de Rotherham Golf Club en heeft handicap 7. Mijn

Dan werd de auto zo
geparkeerd dat hij met de
autolampen kon bijschijnen

vader nam mij vaak mee naar een openbare club in de buurt,
Crookhill Park. Hij oefende daar zijn korte spel en ik mocht
met mijn vriendje Scott de putting green op. Dan werd de
auto zo geparkeerd dat hij met de autolampen kon bijschijnen. Zoiets vergeet je nooit. En thuis speelde ik in de tuin
met plastic balletjes. Tegen het keukenraam aantikken. Mijn
moeder werd er gek van. Al snel mocht Mark, een talent in
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MARK-REYNOLDS

NAAM: Mark Reynolds
GEBOREN: 5 maart 1978, Rotherham (GBR)
WOONPLAATS: Noordwijkerhout
PARTNER: Mariska
DOCHTER: Britt (16 jaar)
HOBBY’S: snooker, films, gitaar spelen, zingen
ERELIJST:
• Winnaar PGA strokeplay in
2004, 2005 en 2019
• PGA National Matchplay Championship 2005
• PGA Twente Cup: winnaar in 2005 en 2007
• Winnaar van de PGA Holland
order of merit 2005 en 2009
• Deelname KLM Open in 2004 (66ste), 2009
(MC), 2018 (53ste, beste Nederlander)

INTERVIEW

de dop, meedoen aan wedstrijden op de Rotherham GC en
later in de regio. “En dan ga je steeds een stapje hogerop.
Ik won wel eens een wedstrijd, maar had al snel door dat de
weg naar de top heel lang was. Ik kon best aardig golfen.
Het probleem was alleen dat er nog duizenden jongens in
Engeland net zo goed of misschien wel beter waren. Dus
heb ik goed nagedacht wat ik nu eigenlijk wilde met dat
golf. En zo kwam ik op het idee die driejarige PGA-opleiding
te gaan doen. Ik heb ook een opleiding in graphic design
gedaan. De kant van het golf trok me toch het meeste.”
In Engeland was het hard werken, voor weinig. “Zeventig
pond per week en dan werkte je zestig tot zeventig uur. Ik
kwam in contact met een Schotse pro, die me overhaalde
naar Nederland te gaan. Heel erg vond ik het niet, want de
mentaliteit in Engeland begon me tegen te staan. Als je
daar in een leaseauto van de golfclub reed, kreeg je allerlei
opmerkingen naar je hoofd. Ik heb het idee dat mensen in
Nederland je wel iets gunnen. Ik heb een paar mooie jaren
4 5
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Daar zijn topspelers vaak
wel gevoelig voor, een rondje
lopen met de homepro
Open. Ik kreeg er van langs en dacht: als hij niet op de Tour
komt, dan stop ik helemaal met dat golf. Die wilskracht, die
verbetenheid, dat killersinstinct. Ik was er echt van onder
de indruk. Dat mis ik bijvoorbeeld bij Daan Huizing. Een
heel goede speler, maar ja, daar zijn er duizenden van. En
slechts enkelen halen de top.” De focus van Reynolds is nu
volledig op het KLM Open. “Ik heb een schema gemaakt in
gehad bij een kleine par-3-baan in Noordwijkerhout en heb

de voorbereiding. Naast de yogalessen heb ik me verdiept

het nu erg naar mijn zin op The International. Ondertussen

in ademhalingstechnieken en oefen ik het putten veel

leerde ik mijn vrouw Mariska kennen, heb een dochter, en

thuis, ik maak er zeker zo’n driehonderd per week. En voor

voel me helemaal thuis.” Reynolds is een ondernemend

mijn swing ga ik langs bij Tom O’Mahoney. Om alles aan

type. Naast het lesgeven en de trickshows is hij importeur

te scherpen.” Reynolds heeft ook zo’n vijf topspelers die

van hippe Druh golfriemen. “En ik organiseer samen met

het KLM Open aandoen, gemaild met de vraag of ze in de

mijn goede vriend Simon Dyson (drievoudig winnaar KLM

week voor het toernooi met hem een oefenronde willen

Open, red) golfreizen op maat, een keer of drie, vier per jaar.

lopen. “Daar zijn ze vaak wel gevoelig voor, een rondje lopen

Leuk om te doen en het is ook nog redelijk ontspannend.”

met de homepro. Ik hoop dat ze reageren, ik kan van hen
wat leren.” Voorzichtig durft Reynolds in de toekomst te

Mooi doel

kijken. “Ik bereik een leeftijd waarop het steeds moeilijker

Dat Nederland slechts één speler op de Europese Tour heeft

wordt om je te meten met die jonge gasten. Wedstrijden

verbaast Reynolds. “Er is zeker veel talent. Die laatste stap

spelen blijft het leukste. Dus wil ik proberen om op de

naar de top is erg lastig, ik weet het uit ervaring. In 2005

Senior Tour te komen. Daar wil ik echt aan gaan werken, al

speelde ik een wedstrijd tegen Joost Luiten in het Nationaal

duurt het nog even. Maar het is een mooi doel, toch?”

BESLISSENDE HOLES
Mark Reynolds kent alle gevaren
en valkuilen van The International.
Hij verwacht dat de topspelers
de baan niet helemaal gaan
afbreken, mede door de moeilijke
greens en de verraderlijk hoge
rough rond de fairways. Hij
neemt ons mee langs enkele
mogelijk beslissende holes.
HOLE 1, PAR 4: ,”Voor de leden
een par 5, voor de profs een
par 4. Ze proberen de bunkers
en rough te vermijden door
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de hole af te snijden. Maar de
green is moeilijk aan te spelen.
Ik ben echt benieuwd.”
HOLE 3, PAR 5: “Veel spelers
willen in twee slagen naar de
green. De boom en de vijver
voor de green maken dat echter
lastig. Moeilijke keuze voor een
hoop spelers, verwacht ik.”
HOLE 5, PAR 4: “Hier moet
je erg zuiver zijn, want
de fairway is smal.”

HOLE 9, PAR 4: “Ongetwijfeld de
moeilijkste hole. Rond de green
ligt een aantal lastige bunkers. Op
links een met een waterhindernis
erachter en diepe rough.”
HOLE 10, PAR 4: “Je moet echt
met een stop of spin op de
green terechtkomen, anders
rol je er vanzelf weer vanaf.”
HOLE 13, PAR 3: “De hole voor
Beat the Pro. Erg leuk voor
het publiek. Hij is wat lastiger

geworden door het verleggen van
de teebox. De pinpositie bepaalt
de moeilijkheidsgraad, want de
green heeft twee plateaus.”
HOLE 18, PAR 5: “Mooie slothole,
met een mooi uitzicht over de
Zuidas en Schiphol op de backtee.
Als je er met twee slagen voor
gaat, dan komt het water voor
de green misschien in het spel.
Leuke hole om mee te eindigen.
Voor de spelers én het publiek.”

KLMOPEN.NL

