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ALLES OVER BOUNCE • EARLY BIRDS • TAS VAN TIGER • MOEILIJKSTE HOLE

SPECIAL

Check jij deze zomervakantie ook bij ons in?



Prijzen zijn per persoon, exclusief € 25,- administratiekosten en € 2,50 bijdrage Calamiteitenfonds per boeking. Kijk voor exacte prijzen per vertrekdatum op pinhigh.nl.

Château Holtmühle - Geijsteren GC

GOLFTR AVEL

Waar wilt u straks genieten?
Scherp geprijsd hotel in Frankrijk   
Op slechts 2 uur van de Nederlandse grens 
ligt dit trendy hotel op het hoogste punt van
de Aa St. Omer GC. 2 nachten, 2 greenfees.

Het populairste resort in de Algarve   
Compleet vijfsterrenresort met veel rust
en ruimte en eigen 9-holesbaan. 
7 nachten, 4 diners, 4 greenfees, auto.

Tophotel in eigen land   
Prachtig gerestaureerd château middenin
het groen met fijne keuken en keuze
uit 4 banen. 3 nachten, 2 diners, 2 greenfees.

023-556 9691  -  www.pinhigh.nl/golfnl2020

€ 179,-

€ 679,-

€ 329,-

Hotel du Golf Saint Omer  vanaf

Pine Cliffs  vanaf

Château Holtmühle  vanaf

TOT

KORTING
€ 100,-

GRATIS
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Donker rood  = 0000 083 034 051
Licht blauw = 027 009 000 000
Donker blauw = 100 072 000 006
Goud  = 000 018 100 043
Zwart (clubs) = 000 000 000 100

Trustscore 4.6

https://pinhigh.nl/golfnl2020?utm_source=golfnl&utm_medium=emagazine&utm_campaign=extern_juni2020&utm_content=weekly
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ALLES OVER BOUNCE

DE TAS VAN TIGER

EARLY BIRDS
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ZOMERACTIES

SPRINGLEVEND
We zijn jarig in coronatijd. GOLF.NL bestaat vijf jaar. 
En zoals best gebruikelijk is voor een boreling die in 
2015 het levenslicht zag, zijn we in onze peuter-
jaren flink gegroeid. Ook de afgelopen maanden, 
toen er even niet kon worden gegolfd, hadden we 
over aandacht (lees: websitebezoek) niet te klagen. 
Hopelijk hebben we, wat betreft het coronavirus, 
het ergste achter de rug en blijft ons dit in de toe-
komst verder bespaard. De golfsport laat na het 
dieptepunt een ware opleving zien. In de maand 
juni werden in vergelijking met dezelfde maand in 
2019 bijna 40 procent meer greenfees verkocht, 
speelden clubleden twee keer zo veel en werden 
ruim 30 procent meer rittenkaarten afgenomen. 
Op de golfbaan is de app GOLF.NL niet meer weg 
te denken. We vieren deze week ook nog eens 
het feit dat deze handige tool 200.000 keer is 
gedownload. En de vraag naar Golfstart-cursussen 
stijgt opvallend. Kortom: golf is springlevend, net 
als deze kleuter! 

Edwin Alblas

GOLF.NL is een uitgave van de 
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie 

in samenwerking met TIG Sports. 

ONLINE
WEBSITE  - GOLF.NL

FACEBOOK - FACEBOOK.COM/GOLF.NL
TWITTER - TWITTER.COM/GOLFNL

INSTAGRAM - INSTAGRAM.COM/GOLFNL

REDACTIE
REDACTIE@GOLF.NL

Edwin Alblas -  managing editor
Karianne van der Zant -  eindredacteur

Sietse Herrema -  redacteur 
Eefje Kievits -  redacteur 

Niels Hooft -  videoproducer
Saskia van Geijlswijk -  art director
Frank Mulders - online marketeer

MEDEWERKER
Gerard Louter

FOTOGRAFIE/ILLUSTRATIES 
 Ronald Speijer  - Koen Suyk 

Getty Images - Golfsupport.nl

CONCEPT VORMGEVING 
YA Z O K A 

Sacha Serano - Maarten de Ru

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE
T I G  S P O R T S

Diederick Camphuysen
diederick@golf.nl • 06-12867870

©  2 0 2 0  N G F,  U T R E C H T
Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit 

deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of 
enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de NGF.
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HUIZING 
HELPT JE 
UIT DE 
BUNKER
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T R A V E L
A U S T R A L I Ë ,  P O R T U G A L  & 

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

VERRIJK 
JE BREIN!

Word een betere golfer 

2 0  N I E U W E  R E G E L S 
V O O R  I N 

J E  B R O E K Z A K

I N T E R V I E W
' B E W E E G P R O F E S S O R ' 

E R I K  S C H E R D E R 

JAARGANG 5• MAART  2019

jaargang 1 • nummer 1 • maart 2015

t e s t :
g p s - r a n g e f i n d e r s

g o l f e n  v o o r 
e e n  t i e n tj e

u i t w a a i e n 
o p  d e  w a d d e n

Girl 
powerrr

anne van dam: 
   ‘Dit is wat ik wil!’

vijf onmisbare tips
rory mcilroy geeft les

‘mooi hoe de mensen meeleven!’
aan tafel met 
de familie luiten

15wereldbanen
leKKer wegdromen

KLEDINGVOORSCHRIFTEN
NIET VAN 
DEZE TIJD

12 
SPIKELOZE 

GOLFSCHOENEN

DE STELLING:

INSTRUCTIETIPS MARC WARREN • INTERVIEW KLM’S HARM KREULEN
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E X C L U S I E F  I N T E R V I E W
L E G E N D E  T O M  W A T S O N 
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SAXTON RULES: ADVIES VRAGEN • OORDEEL SPIERDIJK 

PUTT-
BASICS

I N S T R U C T I E 
L U I T E N

MENTALE UITDAGING 
OP CHAMBERS BAY

18 VRAGEN
DOMELA NIEUWENHUIS  

& WEBER IN HET 
DELOITTE LADIES OPEN

HCP-RANKING
AMSTERDAM WINT 
VAN ROTTERDAM

13
1 0 / 0 6  -  1 6 / 0 6

2 0 1 5

W E E K L Y

MCILROY
MATCHPLAYKONING

INSTRUCTIETIPS VAN ANNE • WIN EEN REISCHEQUE T.W.V. 500 EURO

ROCKERS & GOLF
VERSLAAFD AAN 

HET SPEL

JOUW CLUBS 
OP MAAT

DE ZIN EN ONZIN  
VAN CLUBFITTING
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HIJ IS ER!
DE APP GOLF.NL
✔  S C O R E KAARTE N I NVU LLE N
✔  HAN D I CAP B IJ H O U D E N
✔  PR E STATI E S D E LE N
✔  VR I E N D E N U ITDAG E N
✔  AWAR D S WI N N E N
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KLM OPEN ACHTER DE SCHERMEN • TESTFLIGHT: DE BATOUWE

OLYMPISCHE OVERMACHT

INBEE PARK 
PITCH & PUTT: VEEL SPANNENDER? • GOLF BIJ DE MARINE
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TOPPERS MET
TEMPERAMENT
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JOOST & OOM WIM • DE BAAN OP Z’N BEST • EQUIPMENT

SPECIAL
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DEWI-CLAIRE SCHREEFEL 
OVER GELUK, LIEFDE EN AMBITIE

LEVEN IN 
EXTREMEN

G A R Y  P L AY E R 
S P R E E K T  Z I C H  U I T

T R A V E L :  P A L M  S P R I N G S  & 
E U R O P E S E  K A S T E L E N

A LT I J D  R A A K !  
G O L F F U N  V O O R  J U N I O R S

MEVROUW SWANEBEKER • 9 TOPOEFENINGEN • JUNIOR EQUIPMENT

STELLING
‘GOLF GRATIS VOOR 

JEUGDLEDEN’

KIDS & GOLF
ZO MAAK JE HET LEUK! 

JEUGD
SPECIAL
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EQUIPMENT: WANTEN & HANDSCHOENEN • VIER BANEN IN DE ALGARVE

SLUITER & DE VRIES 
GESTOPT MET GOLF

WAT GING ER MIS?

‘Een carrière 
gaat met ups    

  en downs’

JOOST LUITEN OVER 2015
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KLASSE APART EN 
MAATJE TE GROOT

ULTIEME KLM OPEN-MOMENTEN • PRO’S VAN DE ACADEMIE • UIT DE BUNKER

TRAVEL
VERSCHILLENDE 

SMAKEN IN 
NOORD-FRANKRIJK

VAN DRIEL & 
VAN DAM
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SUPER SENIOREN • GEIJSTEREN GETEST • TRAVEL: SICILIË

 
US OPEN
JOHNSON MAAKT 
HET EINDELIJK AF!

REVIEW 
TOMTOM 
GOLFER 2

TOP VIJF
MAKKELIJKSTE 
BANEN
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DE MASTERS
NIET VOOR GROENTJES

(OF WEL?)
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W E E K L Y

GOLFREGELS OP DE SCHOP • INSTRUCTIE LUITEN • KIES JE TEE



EEN MOMENT OM EVEN BIJ STIL TE STAAN: GOLF.NL BESTAAT 
VIJF JAAR! HET EERSTE JUBILEUM WAARVAN WE HOPEN 
DAT ER NOG VELE ZULLEN VOLGEN. WE MAKEN EEN KLEINE 
BALANS OP BIJ DEZE MIJLPAAL.

6

G O L F . N L

H
et platform GOLF.NL is sinds 

maart 2015 méér dan alleen 

het magazine dat tweemaal 

per jaar wordt geprodu-

ceerd door de redactie. 

In de voorgaande jaren 

verscheen de GOLF.NL Weekly in alle clubhuizen, nu 

is er nog af en toe een special. De online content voor 

onze website wordt strak vooruit gepland, natuurlijk 

rekening houdend met de actualiteit. De belangrijkste 

items worden wekelijks verspreid via de e-mailnieuws-

bief. Een aantal keer per dag zijn we zichtbaar in de 

social-mediatijdlijnen van onze volgers. En tot slot: de 

app GOLF.NL is al meer dan 200.000 keer gedownload. 

Hoogtepunten in de afgelopen vijf jaar zijn makkelijk 

terug te vinden als we de statistieken erop naslaan; 

rationeel en cijfermatig is het heel interessant om bij-

voorbeeld te zien hoe een bericht heeft gescoord. Maar 

we laten de statistieken even voor wat ze zijn en richten 

ons op het gevoel. Wat zijn nu eigenlijk de persoonlijke 

hoogtepunten van de makers in vijf jaar GOLF.NL?

DE VIJF ZIT 
IN DE KLOK, 
PROOST!



EDWIN ALBLAS • HOOFDREDACTEUR
Mijn job bij GOLF.NL brengt mij op plekken waar ik 
anders niet zo snel zou komen. Mijn job bij GOLF.
NL brengt mij in contact met mensen, die ik anders 
niet zo snel zou ontmoeten. Aan de ontmoeting met 
José-Maria Olazábal in het Griekse Costa Navarino - we schrijven no-
vember 2018 - denk ik nog regelmatig terug. De aanleiding (hij is de 
architect van twee golfbanen op een prachtige plek in een land dat mij 
om meerdere redenen dierbaar is) was nog niet half zo mooi als het 
minutenlange onderonsje daar bovenop de berg. Een spontaan onder-
onsje. Niet vooraf gescript door het pr-leger dat het persmoment  
voor een groot aantal buitenlandse journalisten had georganiseerd.  
We praatten over het legendarische Dutch Open van 1989 op de  
Kennemer dat hij bij windkracht 9 na een play-off van negen holes won. 
Maar wat hem vooral emotioneerde waren zijn herinneringen aan zijn 
landgenoot, voorbeeld en vriend, Seve Ballesteros. Met letterlijk tranen 
in zijn ogen deelde hij zijn ontzag, zijn liefde voor Seve. Dat ontroerde 
mij. Zie ik nu ergens een foto of bewegend beeld van Seve, dan denk ik 
aan Ollie. En vice versa. Dan denk ik ook weer aan dat bijzondere  
moment, daar bovenop de berg, en voel ik me een bevoorrecht mens.

Klik hier voor het  artikel over Costa Navarino.

Koninklijke Haagsche 
in Chinese handen 

 Emoties daar 
bovenop de berg

7

V I J F - J A A R  GOLF.NL

Mijn eerste werkdag 
vergeet ik niet snel. Ik 
mocht me begin 2015 
melden op Schiphol 
voor een vlucht naar 
Dubai om met Joost 
Luiten een serie  
instructievideo’s op 

te nemen. Pas drie maanden 
later werd het platform GOLF.NL officieel 
gelanceerd in het Olympisch Stadion in 
Amsterdam. Inmiddels zijn we vijf jaar 
verder en staan er meer dan twaalf- 
honderd video’s in ons archief. Een aantal 
daarvan heeft een bijzondere herinnering 
achtergelaten, zo ook deze. In een  
redactievergadering in maart 2017  
hadden we een brainstorm over een 
1-aprilgrap. Ergens riep ik dat we iets 
moesten doen met Chinezen die een 
golfbaan overnemen, zoals gebruikelijk 
in het betaald voetbal. Het voorstel 
moest even bezinken, maar we vroegen 
NGF-directeur Jeroen Stevens om dit 
eens voorzichtig voor te leggen bij Coks 
Bosman (van de Koninklijke Haagsche!). 
Tot ieders verbazing wilde hij graag 

meewerken. Het script zorgde alleen al 
voor de nodige hilariteit. De opnames, 
met gecaste Chinese acteurs, moesten 
wel een beetje stiekem plaatsvinden, 
want we wilden niet dat leden al vragen 
zouden stellen over het theaterstuk in de 
baan. Coks Bosman legde haarfijn en met 
stalen gezicht uit waarom de verkoop 
ter waarde van 200 miljoen een niet te 
negeren voorstel was. Ook het plan voor 
een enorme fontein bij de achttiende 
hole was geen bezwaar. De video was snel 
gemonteerd, nog wat ondertitels erbij 
voor de CEO van het Chinese consortium 
en klaar. Zaterdag 1 april stond de nieuws-
reportage online en direct sloeg de vlam 
in de pan! Mensen reageerden met  
verontwaardiging over de val van zo’n 
instituut naar het kapitalisme. Een enke-
ling had al snel door dat het een 1-april-
grap moest zijn maar dat mocht de pret 
op kantoor niet drukken. Het leverde ons 
in de landelijke media een vermelding op 
in de top 10 van best geslaagde 1-april-
grappen. En voorzitter Bosman was het 
hele weekend druk met het geruststellen 
van bezorgde leden…

NIELS HOOFT • VIDEO PRODUCER

Klik hier voor de video met de 1-aprilgrap.

https://www.golf.nl/golfingriekenland
https://www.golf.nl/nieuws/2017/mrt/3103-chinese-haagsche


Tranen met Luiten

Verleiden
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GERARD LOUTER • FREELANCE REDACTEUR
‘Joost wil zich het liefst terugtrekken, Geer.’ 
Sorry?! ‘Joost slaat geen bal, het is echt ver-
schrikkelijk, hij wil eigenlijk niet spelen.’ Dat 
zei Nico Luiten - de vader van - tegen mij op 
de woensdag van het KLM Open 2016 bij de 
drivingrange van The Dutch. Een dag later, 
hopeloos uit vorm, zonder enig vertrouwen 
in zijn swing, gaat zoon Joost toch maar van 

start. De eerste acht holes houdt hij met kunst en vliegwerk de 
bogeys van de kaart. Dan komt de klik, dat magische moment 
waar iedere golfer van droomt. Een perfect geraakte ijzer 8 en 
de puzzelstukjes van Luitens swing vallen als door een wonder 
in elkaar. Het vertrouwen groeit met de hole en drie dagen en 21 
birdies later gaat Luiten op een zonovergoten zondagmiddag 
aan de leiding. Worden de ogen al waterig? Als verslaggever voor 
GOLF.NL mag ik binnen de touwen meelopen. Op hole 17 van 
The Dutch wil Joost - zo bevestigt hij later - zijn bal een meter 
of vijf rechts van de gevaarlijk bij het water gestoken vlag laten 
landen, maar hij trekt de bal een fractie om. Resultaat: meter van 
de hole, birdie nummer 22, de zege kan hem niet meer ontgaan. 
In de GOLF.NL Weekly die een paar dagen later verschijnt schrijf 
ik: ‘Links van die prachtige zeventiende hole van The Dutch zie je 
in de verte de kerktoren van de Hersteld Hervormde Gemeente 
in Spijk. Sporten op zondag wordt daar niet op prijs gesteld, maar 
de golfgoden hadden duidelijk hun zegen gegeven aan een glo-
rieuze overwinning van Joost Luiten in het KLM Open 2016.’ Na 
de winnende putt wordt Joost door duizenden toeschouwers op 
een ovationeel applaus getrakteerd. Ik zit op het gras links van 
de green van hole 18, een meter bij me vandaan, in een feloranje 
polo, zit Nico Luiten. De vader van is in tranen. Ik draai mijn hoofd 
weg, verslaggevers huilen niet…
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SASKIA VAN GEIJLSWIJK • ART DIRECTOR
Ik ben (nog) geen golfer en heb daarom normaal 
gesproken weinig te zoeken op een golfbaan. 
Maar je kunt me er wel vinden voor fotoshoots,  
bijvoorbeeld voor de cover van het magazine 
GOLF.NL. Dat geluk heb ik. Bij mooi weer de 
baan in op sandaaltjes. Samen met de fotograaf 
de locatie uitzoeken, met het mooiste licht, de 
beste achtergrond en dan de verschillende per-

spectieven uitproberen. En als we zeker weten dat dé coverplaat 
ertussen zit, hup de buggy in richting terras voor een drankje. In 
mijn werk als art director van GOLF.NL mag ik de lezer proberen 
te verleiden. Met originele invalshoeken én mooie beelden waar-
bij je gaat fantaseren over die perfect geslagen drive richting de 
Indische Oceaan. Sta ik ooit ook op Mauritius te golfen? Dat zou 
fantastisch zijn… Ik ga me nu inschrijven bij Golfstart!



Marketing is als 
popcorn maken

Golfnachtje weg
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FRANK MULDERS • ONLINE MARKETEER
Drie jaar geleden startte ik als online 
marketeer bij GOLF.NL. Mijn missie en 
opdracht: het popcornen - zoals Dragons 
Den’s Pieter Schoen dat altijd zo mooi 
zegt - van het platform GOLF.NL en  
bijbehorende producten. Popcornen is 
vrij vertaald: ontwikkel een marketing-
strategie waardoor de NGF zo relevant 
mogelijk wordt voor golfers én potentiële golfers. Toen ik 
bij de NGF begon wist ik niks van golfen, wel veel van mar-
keting. In het hol van de leeuw ging ik zelf als potentiële 
golfer aan de bak binnen het redactieteam voor wie de 
sport geen geheimen meer kent. Met het plan en de  
analyses op basis van onder meer zoekgedrag en quick 
cases wist ik mijn collega’s te overtuigen van de noodzaak 
van herijking van het marketing- en communicatiebeleid. 
Nu drie jaar later is het webbezoek met ruim 200 procent 
toegenomen, het aantal nieuwsbriefabonnees met ruim 
500 procent en de app GOLF.NL met 800 procent. Om ant-
woord te geven op de vraag wat mijn favoriete moment is? 
Dan zeg ik, dat is nu! Onze media en het mediagebruik van 
onze volgers laten zien dat de NGF ertoe doet en relevant 
is met GOLF.NL als communicatiemiddel. 

KARIANNE VAN DER ZANT • EINDREDACTEUR
Voor 250 euro een golfnachtje weg met twee 
personen in eigen land. Dat was de opdracht 
aan drie redactieleden, van wie ik er één was. 
Onderling overleg was ten strengste ver-
boden, pogingen om de andere bestemmin-
gen op slinkse wijze te achterhalen faalden 
en het was dan ook een volledige verrassing 
welke andere twee tripjes ik als eindredac-

teur mocht samenvoegen met mijn eigen verhaal. Het bleken 
Golfcenter Seve in Rotterdam, de Stippelberg in Noord-Brabant 
en Land van Thorn in Limburg, terwijl ikzelf Lauswolt in Beet-
sterzwaag had ontdekt. Drie totaal verschillende golfervaringen 
passend bij de verschillende karakters, binnen het budget (hoewel, 
ik had een tekort van 50 eurocent…), op mooie plekken verspreid 
over heel Nederland. Natuurlijk was mijn ‘golfnachtje weg’ op zich 
al superleuk maar daarnaast was onze coproductie, die in GOLF.NL 
Magazine van maart 2018 verscheen, precies geworden zoals het 
bedoeld was. Het laat zien waarom golf, met alles eromheen, voor 
iedereen zo ontzettend leuk is. En dat golf helemaal niet zo duur 
hoeft te zijn en dat het heel goed kan in ons eigen Nederland. Het 
is het soort verhaal waardoor andere golfers - hoop ik - meteen 
hun clubs willen oppakken en zelf een golfweekend boeken. Hup, 
de Nederlandse banen op!

Klik hier voor het artikel over de drie golfnachtjes weg in eigen land. 

https://www.golf.nl/-/media/pdfs/bladen/glossy/2018_2/losse-pdfs/078-gm1-2018-golfnachtje.pdf?rev=1587144776


Think. Create. Do.
Theory is only good in theory. In the real
world, action counts. Action backed by
business acumen and knowledge. To help plot
the way forward, get in touch.

Deloitte.com/makeyourimpact

http://www.deloitte.com/makeyourimpact
http://www.deloitte.com/makeyourimpact


Als mensen mij vragen 
wat voor een baan ik heb, 
zeg ik altijd ‘ik heb een 
golfbaan!’ Ik volg de cre-
ativiteit van de redactie 
sinds 2016 toen ik op 
een andere positie in het 

NGF-team kwam. Voor het platform 
GOLF RAAK! maakte ik puzzelpagina’s 
en ( jeugd)artikeltjes voor de magazines 
maar in 2020 wilde ik niets liever dan 
een echte content editor worden. Mijn 
eerste werkweek bij de redactie was 
vanuit huis vanwege de coronamaatre-
gelen. Allereerst een dikke duim om-
hoog voor alle collega’s die ongekend 
creatief en inventief met de situatie zijn 
omgegaan. De inwerkperiode kende 
dus een vliegende start, maar aangezien 
ik het reilen en zeilen op de redactie 
al kende, vloog ik gewoon mee. Alle 
mooie momenten van vijf jaar GOLF.NL 
kreeg ik dus vanaf de zijlijn mee, maar 
op evenementen stond ik zelf binnen 
de touwen. Zo zat ik tijdens de putt van 
Joost in 2016 klaar om alle social-medi-
akanalen te voorzien van ‘Gefeliciteerd 

Joost’ in passende huisstijl met act-
uele foto. Na de job kwam ik zwetend 
en euforisch het kantoortje uit - een 
verstikkende portal cabin - waarna een 
collega mij belde. ‘Eef, ik zag dat je een 
paar keer had gebeld, mocht je het niet 
meegekregen hebben, ik zat net bij de 
green van 18, Joost heeft gewonnen. Wil 
je een foto?’ Waarop ik antwoordde dat 
ik in plaats daarvan wel een biertje lustte 
en of hij nu naar het dorp kon rennen 
voor het persmoment met de vrijwil-
ligers. We kunnen er nog steeds hartelijk 
om lachen. Ik kijk als newbee graag 
vooruit naar de jaren, want vanaf nu ga 
ik de archieven vullen waar we over vijf 
jaar op terugkijken. In de toekomst ga 
ik me storten op een nieuwe invalshoek 
voor de content en hoop ik op nog meer 
mooie fan-engagementsnufjes zoals we 
al een keer op Instagram hebben laten 
maken. In drie dagen tijd werd deze ruim 
drieduizend keer gebruikt door onze 
volgers. De filter is te vinden op ons 
Instagramaccount    instagram.com/
golfnl.

Mijn eerste Solheim Cup

Ik heb een golfbaan!
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SIETSE HERREMA • CONTENT EDITOR
Mijn persoonlijk hoogtepunt in vijf jaar GOLF.NL 
viel in de week van het honderdste KLM Open. 
Nee, niet op The International maar in Schot-
land, op Gleneagles waar ik verslag deed van 
mijn eerste Solheim Cup. Anne van Dam was al 
een superster nadat haar perfecte swing eind 
2018 via social media de golfwereld over ging, 

maar een jaar later was het tijd voor het grootste podium. 
Het golf dat ze op donderdag liet zien aan de hand van haar  
rolmodel Suzann Pettersen - die later de winnende putt voor 
Europa zou holen - was geweldig. In de laatste partijen en haar 
single kon ze het niet helemaal bolwerken, maar als rookie deed 
ze een berg ervaring op en genoot ze zichtbaar van Team  
Europe. De waanzinnige sfeer en ontknoping vormden de kers op 
de taart. Ik hoop dat er volgend jaar gewoon weer een Solheim 
Cup gespeeld kan en mag worden, en zonder twijfel is dat met 
Anne van Dam.

Lees hier het artikel over de finaledag  
van de Solheim Cup 2019.

De komende weken blikken we ook online terug op vijf jaar GOLF.NL. Via onze social-mediakanalen mis je niks!

EEFJE KIEVITS • CONTENT EDITOR

http://www.deloitte.com/makeyourimpact
https://www.golf.nl/nieuws/2019/sep/1509-anne-van-dam-solheim-cup-dag-3-zondag-singles
https://www.golf.nl/nieuws/2019/sep/1509-anne-van-dam-solheim-cup-dag-3-zondag-singles
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DE STELLING: 
HET CORONAGOLF-

PROTOCOL 
IS EEN ZEGEN!

T E K S T  G E R A R D  L O U T E R  |  B E E L D  K O E N  S U Y K
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MINIMAAL TIEN MINUTEN TUSSEN 
STARTTIJDEN, VOORAF EEN STARTTIJD 

RESERVEREN, READY GOLF EN (OP 
DE MEESTE BANEN) MAXIMAAL DRIE 
PERSONEN IN EEN FLIGHT, ZO WERD 

ER VANWEGE HET CORONAPROTOCOL 
GEGOLFT NA DE HEROPENING VAN 

DE BANEN OP 11 MEI. DOOR DIE 
MAATREGELEN  WERD ER EEN STUK 

SNELLER GESPEELD MET VEEL MINDER 
OPSTOPPINGEN IN DE BAAN. VOOR 
ALTIJD INVOEREN DUS, DAT MAAKT 

GOLF EEN STUK AANTREKKELIJKER!

1 3

D E - S T E L L I N G  GOLF.NL



ROB SCHROEN
Manager Golf & Country Club Liemeer

“Wij hadden al tien  
minuten tussen 
de starttijden en 
de laatste weken 
hebben we de vierbal 
heel erg omarmd, 
we delen golfers 

bij elkaar in. Daar was voor corona veel 
weerstand tegen, nu vindt niemand het 
eigenlijk een probleem. We proberen wel 
zo veel mogelijk leden met andere leden 
in een flight te doen. Als we twee leden 
met twee greenfeespelers in een flight 
indelen, vragen we vooraf of ze dat een 
bezwaar vinden en dat is van beide kanten 
eigenlijk zelden het geval. Het lijkt wel of 
de golfers vriendelijker en verdraagzamer 
zijn geworden. De doorstroming in de baan 
is heel goed, geen harken in de bunkers 
helpt en niet qualifying spelen zeker ook. 
Mensen voelen minder druk om een score 
te moeten maken, er wordt gewoon lekker 
gegolft en hopelijk blijft dat zo. Op een 
enkele heel sober gehouden wedstrijd 
voor senioren na, hebben we de afgelopen 
periode geen wedstrijden gehad. Dan 
merk je hoeveel beschikbare ruimte er 
vrijkomt voor greenfeespelers maar ook 
voor onze leden die geen wedstrijden 
willen spelen. Ik ga aan het bestuur 
adviseren voortaan minder wedstrijden 
te organiseren,  zeker in de periode na de 
NGF-competitie in het voorjaar. Ik ben 
zelf lid op de Amsterdamse Golf Club, 
vanwege corona is starttijden reserveren 
daar nu ook verplicht, maar de club wil 
er zodra het kan weer vanaf. Ik snap dat 
wel, geen starttijden is een unique selling 
point, maar als manager van een golfbaan 
weet ik dat het veel minder efficiënt is.”

ANNICK SCHREUDER
Manager Amsterdam Old Course

“Voor de lockdown 
werkten we op de 
Amsterdam Old Course 
niet met starttijden, leden 
kwamen gewoon naar de 

baan en sloegen af als er niemand op de 
eerste tee was of moesten op hun beurt 
wachten. Dat ging op zich ook goed, maar 
starttijden, zoals die nu worden gebruikt, 
vind ik een grote verbetering. Je krijgt 
een veel evenwichtiger verdeling van de 
bezetting in de baan. De verruiming van 
tien minuten tussen de flights en het 
maximum van drie spelers zorgt ook voor 
meer rust. Als de verplichting er straks 
af is, zal ik het bestuur adviseren door 
te gaan met starttijden, eventueel in 
een hybridevorm. Uit exploitatieperspectief 
vind ik het eigenlijk een must want start- 
tijden reserveren levert gouden data op. 
Als je inzicht hebt in wie wanneer speelt,  
kun je doelgerichte marketingcampagnes 
opzetten en in de toekomst zelfs je 
lidmaatschappen aanpassen aan de  
behoefte van de golfer. Je ziet in de 
opgedane data duidelijk dat bepaalde 
leeftijden altijd op dezelfde dagen en tijden 
komen golfen, daar kan je iets mee!”

DIRK-JAN VINK
Eigenaar/exploitant Golfbaan 
Welderen en Golfbaan Bleijenbeek

“Als golfbaanexploitant 
wil je natuurlijk dat 
iedereen het naar 
de zin heeft. Ben je 
een fanatieke, goede 
golfer dan zijn jouw 
prioriteiten wellicht 

anders dan van een golfer die recreatief 
speelt . Flights van vier moeten mogelijk 
blijven om vooral de gezelligheidsgolfer 
het naar de zin te maken, denk aan twee 
echtparen die er samen een dag op uit 
zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat 
doorstroming niet belangrijk is. Ook met 
flights van vier is het heel goed mogelijk 
een ronde binnen 4,5 uur af te ronden.
Als het druk is in de baan moet je je daar op 
instellen. Tip voor de snelle spelers: ga niet 
op prime time! Als je dat wel wil, ga er dan 
vanuit dat je minimaal 4,5 uur onderweg 
bent en geniet van je spel, de natuur en 
van elkaar! En wees nou eerlijk, als je jouw 
favoriete sport mag beoefenen in een 
mooie omgeving met gezellige mensen, dan 
kan zo’n ronde toch nooit te lang duren.” 
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Als de 
verplichting er 

straks af is, 
zal ik het  

bestuur adviseren 
door te gaan 

met starttijden, 
eventueel in 

een hybridevorm 



LODEWIJK KLOOTWIJK
Directeur Nederlandse Vereniging van 
Golfaccommodaties en directeur European 
Golf Course Owners Association

“Ik heb onlangs 
geïnformeerd bij veel 
leden van de European 
Golf Course Owners 
Association en bijna 
overal hoor ik dezelfde 
enthousiaste berichten: 

het is de laatste weken heel druk op de 
banen en er wordt een stuk sneller gespeeld 
dan voor de coronacrisis. In Finland, waar 
de banen al die tijd gewoon open mochten 
blijven, zijn ze in coronatijd wel overgegaan 
op tweeballen. Dat bevalt ontzettend goed, 
de rondjes duren veel korter en iedereen wil 
dat graag zo houden. De Finse golfbranche 
verwacht een recordjaar voor het aantal 
gespeelde rondes, er komen veel nieuwe 
golfers bij en golfers die gestopt zijn keren 
terug. In Zweden steeg het percentage van 
gespeelde ronden met 38 procent tot nu 
toe in 2020 en in Denemarken zelfs met 40 
procent. Veel andere vrijetijdsactiviteiten 
zijn nog verboden, golf profiteert daarvan, 
dat zien we ook in Nederland. Er is een 
toegenomen interesse om lid van een 
club te worden en er worden heel veel 
greenfees verkocht. Never waste a good 
crisis, die uitdrukking hoor je de laatste tijd 
vaak en in golf speelt dat ook, dit is de tijd 
om veranderingen door te voeren. Robert 
Fiegl, directeur van de Oostenrijkse Golf 
Federatie en golfbaaneigenaar, wil alleen 
bij wedstrijden de harken weer terug in de 
bunker, bij vrijspelen gewoon plaatsen in het 
zand en de vlag in de hole laten, dat scheelt 
aanzienlijk in tijd en mensen ervaren meer 
plezier. Verplicht starttijden reserveren 
is veel efficiënter, maar sommige clubs 
willen er toch niet aan. Het is ook een 
statusdingetje, ‘bij ons kan je gewoon naar 
de baan komen en altijd lekker spelen’. 
Drieballen en tien minuten tussen starttijden 
is wel heel chique; acht minuten kan ook 
prima, dan loopt het normaal gesproken ook 
goed door in de baan. Als je naar drieballen 
om de zes minuten gaat, dan vraag je om 
opstoppingen en ontevreden golfers.” 

 

GAUKE DE VRIES 
General Manager Spaarnwoude Golfbaan  

“Ik ben het eens met de 
stelling. Wij hebben altijd 
tien minuten tussen de 
starttijden maar ook 
vierballen. Ondanks 
dat er wat dat betreft 
niets is veranderd, 

loopt het beter door in de baan. Starttijden 
vooraf online reserveren werkt ook bij 
ons heel erg goed. Vooral de golfers die, 
bijna altijd, te laat zijn komen nu vaker op 
tijd op de eerst tee. Ook na de corona-
crisis gaan wij daar mee door, hoewel 
sommige golfers en vooral de leden het 
klantonvriendelijk vinden, ze missen het 
praatje aan de balie. Ready golf promoten 
wij actief vanaf de invoering en de golfers 
beginnen er nu ook het nut van in te zien.”
 
Bekijk hier de video van Blije  
golfers op Spaarnwoude die op  
11 mei weer de baan in mochten.
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Never waste a  
good crisis, die  

uitdrukking hoor 
je de laatste tijd 
vaak en in golf 
speelt dat ook, 
dit is de tijd om 
veranderingen 
door te voeren 

https://www.golf.nl/nieuws/2020/mei/1105-blije-golfers-op-spaarnwoude-na-coronastop
https://www.golf.nl/nieuws/2020/mei/1105-blije-golfers-op-spaarnwoude-na-coronastop
https://www.golf.nl/nieuws/2020/mei/1105-blije-golfers-op-spaarnwoude-na-coronastop
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WAT GA JIJ DOEN 
DEZE ZOMER? 

GOLFEN!
DE GOLFBANEN ZIJN WEER OPEN EN ER WORDT VOLOP 

GESPEELD. BLIJF JIJ DEZE ZOMER IN EIGEN LAND EN ZOEK JE 
NOG EEN LEUKE VAKANTIEBESTEDING? VEEL BANEN EN CLUBS 

HEBBEN NU MOOIE AANBIEDINGEN.
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  Openbare Golfclub Dronten



DRENTHE
GOLFPARC SANDUR
Bij Golfparc Sandur krijg je vijf greenfees voor 
negen holes voor de prijs van vier à 100 euro. En 
vier greenfees voor achttien holes voor de prijs 
van drie à 100 euro. 
  Meer info

COUNTRY GOLF EES
Bij het vijftienjarige Country Golf Ees kun je de 
rest van het jaar voor 275 euro lid worden met 
alle voordelen van dien. Daarnaast is er de rest 
van het jaar het shortgolfarrangement: negen of 
achttien holes golfen en daarna schnitzel of saté 
met frites en gemengde salade voor 32,50 euro.
  Meer info

DRENTSE GOLFCLUB DE GELPENBERG
Op De Gelpenberg, dat haar vijftigste verjaardag 
viert dit jaar, kun je in de maanden juni tot en met 
augustus achttien holes spelen voor 50 euro, 
mits je starttijd na 13.00 uur is. Dat is inclusief 
een kopje koffie met wat lekkers bij aankomst 
en een lustrumplankje met heerlijke hapjes en 
snacks per persoon na de ronde. Je kunt ook 
voor de rest van 2020 lid worden voor 50 euro  
per maand.
  Meer info
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FLEVOLAND
OPENBARE GOLFCLUB DRONTEN
Voor 179 euro kun je onbeperkt golf spelen in de 
maanden juli & augustus.
  Meer info

SHORTGOLF SWIFTERBANT 
Shortgolf Swifterbant heeft een driemaanden- 
aanbieding waarmee je elke dag kunt golfen, 
voor slechts 99 euro. Bij het driemaandenlid-
maatschap kun je gebruikmaken van een gratis 
golftraining in groepsverband die wordt gegeven 
door golfpro Lawrence Möger.
  Meer info

https://www.golfparcsandur.nl/gasten
http://www.countrygolfees.nl/15-jarig-bestaan
https://www.dgcdegelpenberg.nl/greenfee-jubileumactie-verlengd/
https://openbaregolfclubdronten.nl/welkom/aanbiedingen
https://www.shortgolf.nl/3-maanden-golf-lidmaatschap-info/


Via de website golfgo.nl reserveer je nu heel eenvoudig 
je starttijd bij een van de ruim 70 aangesloten golfbanen. 
Reserveren is ook mogelijk via de app GOLF.NL! 

Vandaag

9 2 Ochtend

Locatie

Zoeken

Reserveer nu 
eenvoudig je starttijd

http://www.golfgo.nl


GELDERLAND
GOLFCENTRUM DE BATOUWE
Bij Golfcentrum De Batouwe in Zoelen 
is er een speciaal tarief voor zomer-
avondgolf. Bij een starttijd na 17.00 
uur betaal je van maandag tot en met 
donderdag voor negen holes 27 euro en 
voor achttien holes 44 euro. 
  Meer info

GOLFBAAN HEELSUM
Het zomerabonnement op golfbaan 
Heelsum: twee maanden golfen in juli 
en augustus voor 299 euro.
  Meer info

KEPPELSE GOLFCLUB
Bij De Keppelse Golfclub kun je deze 
zomer een maand lang onbeperkt  
spelen voor 149 euro (juli of augustus) 
of allebei de maanden voor 249 euro.
  Meer info  
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  Golfbaan Heelsum

  Golfcentrum De Batouwe

http://www.golfcentrumdebatouwe.nl/nw-13838-7-3789097/nieuws/late_hawk_tarieven_va_1700_uur.html
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/maak-nu-gebruik-van-ons-zomer-abonnement
https://www.keppelse.nl/zomer-actie/


Hoofdsponsor van het Nederlandse golf

Handicap 
omlaag,
spelplezier 
omhoog

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

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

http://www.ing.nl/golf


LIMBURG
ZLG & CC WITTEM
Op de Zuid-Limburgse mag een bourgondische  
aanbieding natuurlijk niet ontbreken. Voor 
greenfeespelers is er tot 1 oktober een Play ’n 
Eat-arrangement voor 69 euro: achttien holes 
greenfee en Limburgs zuurvlees of kipsaté 
met salade en friet. Wie liever negen holes 
speelt, kan dit arrangement voor 45 euro  
reserveren. Het arrangement geldt alleen 
voor starttijden vanaf 15.00 uur.
  Meer info 

GOLFBAAN DE GOLFHORST/
GOLFBAAN DE SWINKELSCHE
Onbeperkt golfen voor een periode van een, 
drie of zes maanden op twee golfbanen, de 
Swinkelsche in Someren en de Golfhorst in 
America. Ook te boeken in combinatie met 
een hotelovernachting. Vanaf 135 euro. 
  Meer info (Golfhorst) en 
  Meer info (Swinkelsche)  

2 1

G O L F E N - I N - N E D E R L A N D  TRAVEL

  Zuid-Limburgse

  Swinkelsche

https://www.zlgolf.nl/zomeraanbieding-play-n-eat/
http://www.golfbaandegolfhorst.nl/gasten
http://www.golfbaandeswinkelsche.nl/gasten
http://www.ing.nl/golf


http://www.numa.nl


NOORD-BRABANT
GOLFCENTRUM ROOSENDAAL
De verrassende technische golfbaan in 
Roosendaal heeft negen holes. Ook zijn 
er een innovatieve Top Tracer Range, 
indoorfaciliteiten met vier simulatoren 
en een putting green. Plus een leuk  
restaurant, LOOF! Een golfronde is 
goed te combineren met een bezoek 
aan Designer Outlet Roosendaal. Er 
 is nu een aanbieding tot het einde van 
het jaar. Je speelt voor 400 euro  
onbeperkt bij Golfcentrum Roosendaal 
en bij Golfcentrum Dongen. 
  Meer info

BEST GOLF
Met de Zomergolfkaart voor 389 euro 
kun je op Best Golf drie maanden on-
beperkt golfen. Je kunt op elk gewenst 
moment in de maand juli instappen. 
  Meer info

GOLF DE GULBERGEN
Voor een zomerabonnement op Golf 
De Gulbergen in Mierlo, dat ingaat op 1 
juli en loopt tot eind september, betaal 
je 375 euro.  
  Meer info

GOLFPARK DE HAENEN
De Haenen biedt voor de rest van  
2020 een fullmemberlidmaatschap 
voor 600 euro. 
  Meer info

DE OOSTERHOUTSE
Twilightlidmaatschap voor de rest 
van 2020 voor 50 euro per maand. 
Daarmee kun je dagelijks spelen op 
de 18-holesbaan én de bekroonde 
Academy Course. In de zomermaanden 
na 15.30 uur en vanaf 1 november 
vanaf 12.30 uur. Het gebruik van de  
oefenfaciliteiten en drivingrangeballen 
is inclusief.
  Meer info

GOLFBAAN STIPPELBERG
De vakantiedeal: tussen 11 juli en 23 
augustus, achttien holes golfen,  
inclusief luxe borrelhap voor 55 euro 
per peroon.
  Meer info
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  De Oosterhoutse

 De Gulbergen

https://golfcentrumroosendaal.nl/golfbaan/lidmaatschap/
https://bestgolf.nl/nl/golfen/zomer-golfkaart
https://www.golfdegulbergen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=498&catid=11
https://dehaenen.nl/golfaanbiedingen/
https://www.oosterhoutse.nl/tw.html
https://golfbaan-stippelberg.com/greenfee/
http://www.numa.nl


NOORD-HOLLAND
BORCHLAND
Platinumlidmaatschap vanaf 1 juli: tot het eind 
van 2020 onbeperkt negen holes spelen met 
daglicht voor 250 euro.
  Meer info

GOLFBAAN DIRKSHORN
Op Golfbaan Dirkshorn lopen twee zomer- 
acties: je kunt een zomerabonnement voor 
twee (310 euro) of drie (aaneengesloten) 
maanden (450 euro) afsluiten met onbeperkt 
speelrecht. 
  Meer info

HAARLEMMERMEERSCHE GOLFCLUB
Van juni tot en met augustus kunnen  
gastspelers de Haarlemmermeersche  
Golfclub (her)ontdekken en profiteren van 
acties. Op onder meer rondenkaarten, het 
golfen in de daluren en het familiegolf worden 
kortingen gegeven.
  Meer info

GOLFBAAN WEESP
Tot en met augustus kun je op Golfbaan 
Weesp op zaterdag en zondag profiteren van 
de Sunset-aanbieding: spelen vanaf 17.00 
uur, twee greenfees negen holes (par-3- en 
par-4-holes) voor 20 euro (normaal 35 euro) 
of 2 greenfees achttien holes voor 35 euro 
(normaal 57 euro). 
  Meer info  

OVERIJSSEL
GOLFCLUB DE KOEPEL
Bij De Koepel is er tot en met 30 septem-
ber een aantal zomerarrangementen, 
met namen als Summer picnic, Summer 
dreams, Afternoon delight en Sunset 
dinner, waarbij golf & eten en zelfs over-
nachtingen de basis vormen. 
  Meer info

GOLFCLUB ZWOLLE
Drie maanden lidmaatschap op Golfclub 
Zwolle van 1 juli tot en met september 
voor 375 euro. Word je samen met vier  
of meer vrienden lid, dan krijg je per  
persoon extra korting.
  Meer info
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  Golfbaan Weesp

  Golfclub Zwolle

https://www.borchland.nl/informatie/maandaanbieding-golf-squash-bowlen/
https://golfbaandirkshorn.nl/de-club/abonnementen
https://www.hgcgolf.nl/Golfbaan/Acties
https://golfweesp.nl/collections/tarieven
https://www.golfclubdekoepel.nl/gasten/arrangementen/
http://www.golfclubzwolle.nl/zomeractie


ZUID-HOLLAND
GOLFBAAN KRALINGEN
Op de verrassend mooie golfbaan die ligt 
verscholen in het Kralingse Bos zijn diverse 
kortingsacties. Zo kun je met het hele gezin 
onbeperkt spelen voor 508 euro.
  Meer info

GOLFBAAN DELFLAND
Tijdens de zomermaanden koop je bij Golf-
baan Delfland een hele flight en kun je na 
17.00 uur onbeperkt golfen voor een vast 
lage flightprijs van 75 euro (Champion-
ship Course) en 36 euro (Par 3 Challenge 
Course). Dit speciale tarief is geldig op  
zaterdag en zondag.
  Meer info

DE HOOGE ROTTERDAMSCHE
Met een zomerabonnement op de Hooge 
Rotterdamsche voor de maanden juli & 
augustus heb je in die periode onbeperkt 
speelrecht. Daarvoor betaal je 360 euro.
  Meer info

GOLFVERENIGING LEEUWENBERGH
Voor de potentiële golfers en voor golfers 
die hun spel willen bijspijkeren heeft  
Leeuwenbergh samen met de Golf  
Academy, de horeca en de shop een zeer 
aantrekkelijk aanbod: maak in de zomer-
vakantie kennis met golf of ontwikkel je 
(basis)vaardigheden voor slechts 199 euro. 
  Meer info 

GOLF & COUNTRYCLUB LIEMEER
In Nieuwveen wordt korting gegeven op 
lidmaatschappen en kun je speciale zomer-
abonnementen afsluiten. Het abonnement 
loopt tot 30 september en geeft onbeperkt 
speelrecht. De actieprijs tot en met 28 jaar 
is 200 euro, voor spelers ouder dan 28 jaar 
500 euro.
  Meer info

GOLFBAAN TESPELDUYN 
Heb je als greenfeespeler negen of achttien 
holes gespeeld op Tespelduyn, dan kun je na 
je ronde uitkijken naar drie lakeballen en drie 
bitterballen van het huis. Vergeet niet bij het 
inchecken al melding van deze actie te mak-
en en GOLF.NL te noemen, want deze actie 
staat niet op de website vermeld. Wel vind 
je daar nog meer arrangementen.
  Meer info Op de website GOLF.NL wordt dit   overzicht aangevuld en up-to-date gehouden. 

Check het dus regelmatig om te kijken of er een (nieuwe) aanbieding tussen zit bij jou  
in de buurt of in de buurt van je vakantieadres.

UTRECHT
SCHAERWEIJDE GOLF
Nu lid worden bij de club in Zeist 
met negen holes (acht par-3-
holes, een par-4-hole) voor de 
rest van het jaar kan voor 299 euro 
en dan krijg je 25 euro aan  
drivingrangeballen cadeau. 
  Meer info
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  Golfbaan Tespelduyn

https://www.golfbaankralingen.nl/2020/06/17/golfzomer-in-kralingen-rotterdam/
https://delflandgolf.nl/buy-a-flight/
https://www.dehoogerotterdamsche.nl/vakantieabonnement/
https://golfacademy.leeuwenbergh.nl/zomercursus/
https://www.golfclubliemeer.nl/2020/06/word-nu-lid-en-speel-tot-het-einde-van-het-jaar-met-superkorting/
https://golfbaantespelduyn.nl/golfen-en-culinair-genieten/
https://www.golf.nl/nieuws/2020/jun/2705-overzicht-golfaanbieding-2020
https://schaerweijde-golf.nl/aanmelden-juni-2020/


B E E L D  R O N A L D  S P E I J E R

Wat is bounce?
De bounce is de hoek tussen de 
leading edge, de scherpe voorrand 
van de club, en de zool. Hoe groter 
de hoek tussen de leading edge 
en de zool, hoe meer bounce 
(wordt aangegeven in graden) een 
club heeft. De bounce op wedges 
varieert grofweg tussen vier en 
zestien graden. Wedges met 
meer bounce zijn wat ronder aan 
de onderkant waardoor de club 
makkelijker door het gras glijdt 
en zich niet ingraaft. Wedges met 
minder bounce zijn wat scherper 
aan de onderkant wat helpt 
om op een harde ondergrond 
toch onder de bal te komen. 
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BOUNCE IS JE 
BESTE VRIEND

BIJ CHIPPEN EN PITCHEN GAAT GOED GEBRUIKMAKEN VAN DE 
BOUNCE JE HEEL ERG HELPEN. PLAYING PRO DYLAN BOSHART 

EN ZIJN COACH EN HEADPROFESSIONAL OP GOLF CLUB 
BROEKPOLDER JAMIE DOUGHTIE LATEN HET ZIEN.

G O L F . N L

Met goed kort spel kun je veel slagen winnen. Het is 
dus verstandig het chippen en pitchen regelmatig 
te oefenen. Maar je moet natuurlijk ook de juiste 
techniek voor die slagen kennen. Wat heel erg helpt is 
de bounce van de club goed te gebruiken. Daarom is 
het belangrijk iets meer te weten over de verschillen 
in bounce en het effect daarvan op een slag.



FOUT 
• Deze zien we vaak bij clubgolfers: de handen zijn heel ver voor de bal 

(zie foto). De leading edge, de voorrand van de club, komt zo naar 
voren en de loft wordt minder. Met de handen zo ver naar voren, 
kom je met een heel steile invalshoek naar de bal en is de kans groot 
dat de leading edge zich in de grond graaft. Je kunt goede chips 
slaan op deze manier, maar alleen als je perfect contact maakt. 

• Te ver van de bal staan. Dat stimuleert een ronde 
swingbeweging en dat willen we juist niet bij chippen. 

• Handen gebruiken om de bal de lucht in te helpen.

• Korte backswing met heel weinig polsknik.
• Draai vanuit het bovenlichaam, handen blijven passief.
• Gebruik het gewicht van de club in de downswing. 
• Door de zwaartekracht valt de club vanzelf terug in de juiste positie. 
• Op het raakmoment zijn handen fractie voor de bal, net als bij de set-up.
• De club glijdt over de grond, zo gebruik je de bounce.
• De loft op de club helpt de bal vanzelf mooi de lucht in.
• Draai je lichaam door naar het doel.

CHIPPEN

DE SLAG

GOED 
• Handen zijn een fractie voor de bal.
• Sta dicht op de bal, de shaft is zo goed als verticaal, 

in lijn met het borstbeen. Zo blijft de loft op de club 
en kun je de bounce optimaal gaan gebruiken. 

• Smalle voetenstand en balpositie iets rechts van het midden.  

Omdat je nu de bounce goed hebt gebruikt, 
heb je ook de foutenmarge verkleind. 
Zelfs als de club eerst een beetje de grond 
raakt en dan pas de bal, zal het resultaat 
nog steeds redelijk goed zijn. Vandaar dat 
we zeggen: bounce is je beste vriend.

GOEDFOUT
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PITCHEN

OEFENING

Gebruik de 
zwaartekracht 
en het gewicht 
van de club voor 
perfect contact
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Bij een pitch is de afstand naar de vlag groter, maar 
de techniek is bijna hetzelfde als die van een chip. 

De verschillen: 
• balpositie meer in het midden;
• backswing langer en met wat meer polsknik. 

Gebruik natuurlijk ook nu de bounce, dus niet de 
handen ver voor de bal, zo blijft de loft op de club. 
Als je de bounce gebruikt is het veel makkelijker om 
een hoge bal te spelen die zacht bij de vlag landt. 

Dit is een goede oefening 
om te ervaren hoe je de 
zwaartekracht en het gewicht 
van de club kunt gebruiken voor 
perfect contact. Sla ballen met 
alleen je rechterhand (voor 
rechtshandige golfers). Voel hoe 
het clubhoofd op natuurlijke 
wijze terug bij de bal komt. De 
loft helpt de bal omhoog, de 
bounce zorgt dat het clubblad 
mooi over de grond glijdt. 

G O L F . N L



HARD & ZACHT 

WELKE BOUNCE?
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B O U N C E  INSTRUCTIE

Er is een enorm aanbod aan wedges met verschillen in bounce. 
Pro’s kiezen vaak aan de hand van de ondergrond welke wedges ze 
in de tas doen. Bij een Brits Open op een harde linksbaan zullen ze 
bij één van de wedges zeker voor minder bounce gaan. De gewone 
clubgolfer heeft die luxe natuurlijk niet, maar het is wel belangrijk 
dat je met passend materiaal speelt. De meeste clubgolfers hebben 
baat bij wat meer bounce, zeker aIs je homecourse doorgaans 
vrij zacht speelt. Je swing, hoe je op de bal inkomt, heeft ook 
invloed, maar we willen het niet te ingewikkeld maken. Laat je 
PGA-pro een keer kijken naar je wedges, hij helpt je graag. En 
vergeet in de baan vooral niet de bounce je vriend te laten zijn!

Bekijk hier op 
GOLF.NL de video 

van deze instructie.

Het is zomer en de ondergrond is nu op veel banen vrij hard. 
Om de bal van deze kale ondergrond goed te spelen is een wedge 
met weinig bounce een must. Waarom? Een wedge met veel 
bounce stuitert van de harde grond, de kans is heel groot dat de 
bal dun wordt geraakt en over de green vliegt. Een wedge met 
heel weinig bounce geeft je wél de kans onder de bal en in de harde 
grond te komen. Twee identieke swings van deze kale ligging, de 
één met een wedge met vier graden bounce en de andere met 
zestien graden, geven echt een totaal ander resultaat. Loft is 
dus belangrijk maar de invloed van bounce is ook enorm groot. 

https://youtu.be/gqHars_k3TU


WE WETEN DAT ZE ER ZIJN. 
GOLFERS DIE BIJ VOORKEUR 
DE ALLEREERSTE TEE TIME 
VAN DE DAG BOEKEN. WIE 
ZIJN ZIJ? EN WAAROM ZIJN 
ZE VOOR DAG EN DAUW TE 
VINDEN OP DE GOLFBAAN?

 
EARLY BIRDIES
OP ZOEK NAAR



 

T E K S T  E E F J E  K I E V I T S

F
irst tracks. Voor fervente wintersporters is het een sport op zich 

om als eerste een vloeiende lijn door de vers geprepareerde, nog 

krakende sneeuw te snijden. Golfers die tegelijk met de zon opstaan 

om de eerste bal door de dauw van het gras te laten rollen, voelen 

misschien wel dezelfde magie. Er zijn golfers die op hole 1 staan 

als een waterig zonnetje nog moet opkomen. Golfers die de eerste 

voetstappen in de dauw achterlaten of op de fairway de rijp aan het gras onder hun 

voeten voelen. Het zijn de Early Birds. Een begrip in de golfwereld. Naar deze groep 

golfers wordt zelfs een greenfeekorting vernoemd. Wij gingen op zoek naar deze vroege 

vogels op de golfbaan. De golfer die elke dag of met vaste regelmaat voor dag en dauw 

opstaat om als eerste af te slaan. Met een partner, alleen of in een vast vriendengroepje.

PETER REYNEVELD (36 JAAR, HANDICAP 9,4) 
SPEELT MET ZIJN VRIENDEN OM DE KOFFIEREKENING

Peter (meest links op de foto) speelt met zijn golfvrienden Robert Jan, Falko en Dennis. 
Steevast op zondagochtend op Golfbaan Bentwoud. Geen uitzondering, in weer en 
wind. “In de winter starten we rond kwart over acht om negen holes te spelen, maar 
zodra het daglicht het toelaat, spelen we achttien holes. Hoogzomer starten we om 
kwart over zes. We zijn snelle golfers, spelen ready golf en op dat tijdstip jagen we zelf 
geen mensen op en we hoeven niet te wachten.” Of zijn golfmaatje Falko altijd even 
enthousiast is, weet Peter niet zeker, zegt hij met een knipoog. “Hij is vaak de klos 
als we de laatste vier holes om de koffierekening spelen, de zogenaamde koffieholes. 
De eerste vier holes is het rustig inkomen, de volgende tien stabiliseren. Het gaat 
dan om die laatste vier holes. Zo’n zondagochtend is een rustpunt in de week. We 
zijn allemaal ondernemers, golf is eigenlijk onze yoga. De dag is fris begonnen en 
om tien uur zitten we aan de ontbijttafel. Het gezin heeft dan nauwelijks in de gaten 
dat er al achttien holes in de benen zitten. Ik weet zeker dat veel meer mensen 
het fijn zouden vinden maar earlybirdgolf moet niet te populair worden, want dan 
staat straks heel golfend Nederland zo vroeg op en zijn wij ons plekje kwijt.”

‘MAAK JE HET ARTIKELTJE NIET TE 
AANTREKKELIJK? STRAKS WORDT HET 
VROEGE GOLFEN NOG POPULAIR…’
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200.000
downloads app GOLF.NL

Maak kans op 
een flight voor 4 
personen op een 
golfbaan bij jou in 

de buurt!
Kijk op GOLF.NL.



IAIN CURRIE (34 JAAR, HANDICAP 18) 
HEEFT HANDGEBAREN BEDACHT OM 
DE RUST NIET TE VERSTOREN

Iain is opgegroeid in Schotland. Als kind van vijf speelde hij 

al op zondagochtend in alle rust met zijn vader. “Om op dat 

tijdstip de rust niet te verstoren, hebben we handgebaren 

bedacht. Twee vingers in de lucht, duim omhoog en verder 

spelen. Dan hoef je niet over de fairway te schreeuwen.” Nu 

Iain sinds twaalf jaar in Nederland woont en werkt voor een 

mondiaal vastgoedbedrijf, speelt hij nog altijd zijn zondag-

ochtendrondje, vaak op Golfbaan Tespelduyn, middenin de 

bollenstreek. “Voor mij is dat eigenlijk een trip down memory 
lane, de vogels klinken in Nederland hetzelfde als in Schotland. 

Het enige verschil is dat ik nu alleen speel of eens per maand 

met mijn vrienden uit Ierland en Engeland. ’s Middags bel ik 

mijn vader even via FaceTime en bespreken we de zondag-

ochtend.” Met zijn basisschoolvrienden speelde Iain vaak 

achttien holes op Saline Golf Club met halverwege een typisch 

Schotse lunch. “Destijds nog voor 15 pond. Saline is een mooi 

geheimpje in Schotland om aan de lezers mee te geven. Ik 

hoop dat mijn dochtertje golf ook interessant gaat vinden en ik 

haar daarnaartoe kan nemen. Vooralsnog swingt ze alleen met 

ballet, ze is pas zeven jaar dus liefde voor golf kan nog komen.”

BARBARA SMITS (54 JAAR, 
HANDICAP 25) EN HAAR MAN 
MARCEL (56 JAAR, HANDICAP 16) 
SPAREN VOOR LEUKE UITJES MET 2,50 
EURO PER PAR EN 5 EURO PER BIRDIE

Het echtpaar speelt wekelijks een of twee keer een early- 

birdronde op hun homecourse De Swinkelsche. “Het gaat 

altijd ergens om. We spelen vaak matchplay en als een van ons 

een par of birdie maakt, gaat er 2,50 of 5 euro in ons spaar-

potje. Daar gaan we dan wat leuks van doen. Bijvoorbeeld een 

nachtje weg zodat we op andere golfbanen kunnen spelen. In 

de winter is het echt magisch op de Swinkelsche. We komen 

het bed uit als het nog donker is, maar met opkomende zon 

hipt er hier en daar een ree of konijntje over de fairway. Dat 

maakt het vroege opstaan direct goed. Het is dan net alsof we 

samen in onze enorme, door eigen greenkeepers onderhouden, 

achtertuin lopen.” Op woensdag is het soms ellebogenwerk, 

want dan is de eerste starttijd erg populair. “Het is een 

duppie op zijn kant wie er eerder zijn; zitten de drie heren 

in de flight achter of voor ons?” Na achttien holes kunnen 

ze fris en fruitig aan het werk in hun eigen pannenkoeken-

restaurant in Leende. Je zou verwachten dat er voor onderweg 

een pannenkoekje in de tas zit, maar niets is minder waar. 

“We nemen lekker een boterham met gebakken ei mee.”

‘VOOR MIJ IS DAT EIGENLIJK 
EEN TRIP DOWN MEMORY 
LANE, DE VOGELS KLINKEN IN 
NEDERLAND HETZELFDE  
ALS IN SCHOTLAND’

‘HET IS NET ALSOF WE IN 
ONZE ENORME, DOOR EIGEN 
GREENKEEPERS ONDER-
HOUDEN, ACHTERTUIN LOPEN’

V R O E G E - V O G E L S  INTERVIEW
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J A C K ' S  E S S E N T I A L
I t ' s  E s s e n t i a l  t o  E x p e r i e n c e

FROM
750,00€ *

ELEGANT ACCOMMODATION

Monte Rei offers a wide range of villa accommodation options for

holiday and short-stay rentals from one-bedroom semi-detached villas to

three and four-bedroom villas with private swimming pools and gardens.

Also new for 2020 are the Clubhouse Residences, a collection of two and

three-bedroom apartments and penthouses featuring open plan living

spaces, private wrap-around terraces and stunning views across the

North course. The resort operation offers all of its guest’s  a five-star

hotel level service, including housekeeping and turn-down service, in-

villa dining, and a dedicated 24/7 concierge team.

PORTUGAL'S N. 1 COURSE

The golf offering at Monte Rei is unrivaled in the region with its Jack

Nicklaus Signatures course considered, for the past 10 years, as the best

golf course in Portugal and Nr. 4 in Europe. The breathtaking course

together with highest levels of service make for an experience like no

other. Each hole is an individual design triumph, blending effortlessly

into the natural canvas and intervals between tee times are always a

generous 12 minutes, so play is never rushed and there is always time to

fully appreciate this world-class course. A second course is due to start

construction this year offering a unique golf destination in Europe.

MICHELIN STARRED RESTAURANT

Gastronomy is another element of the resort experience that is taken very

seriously at Monte Rei. The cuisine at Monte Rei’s four restaurants is now

overseen by   the Michelin starred Chef Rui Silvestre and its experienced

team. Those looking for the finest dining in Portugal can make straight

for Vistas, Monte Rei’s signature restaurant recently awarded a Michelin

Star, just a year after chef Rui Silvestre joined the team.  Following last

year's success, the gastronomic event - Stars, Food & Wine - will be back

to Vistas on the 26th, 27th and 28th of July with several Michelin starred

Chefs presenting their signature dishes during unique dinners.

3 Nights Accommodation;
Daily Breakfast in Veranda; 
2 Rounds of Golf including shared golf buggy;
1 Vistas  5 course degustation dinner including somelliers wine
pairing.

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

Dennis van Leuwen
Tel. +31 (0) 614 811 141 

E-mail: info@golfarrangementje.nl
www.golfarrangementje.nl

 

TRAVEL PARTNER IN THE NETHERLANDS

* Prices are per person based on 4 guests sharing

http://www.golfarrangementje.nl


 

NU VEEL GOLFERS DE 
ZOMER IN EIGEN LAND 

DOORBRENGEN, IS HET 
DE HOOGSTE TIJD OM 
DE WITTE VLEKJES IN 

HET GOLFPASPOORT IN 
TE VULLEN. GOLF.NL’S 
EDWIN ALBLAS BEGON 

IN TWENTE.
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N E D E R L A N D  TRAVELT E K S T  E D W I N  A L B L A S

DE SCHATKAMER 
VAN TWENTE

W
ie, min of meer 

gedwongen door 

corona, nu pas de 

schoonheid van 

ons eigen land 

ontdekt, heeft 

zichzelf natuurlijk de afgelopen jaren schromelijk 

tekortgedaan. Ik schaar mij niet tot hen. Vanaf 

mijn eerste Tienertour heb ik de Twaalf Provin-

ciën wel bevaren en bemind. De ene streek wat 

frequenter en hartstochtelijker dan de andere. 

Maar wanneer je Nederland opdeelt in kleinere 

partjes dan provinciën, dan moet je zelfs als fan 

van fun in eigen land onderkennen dat er hier en 

daar nog wel ergens een onbeschreven blad ligt. 

Voor mij was Twente een van die witte vlekken. 

Natuurlijk niet onbekend als naam, met dank aan 

onder meer de gelijknamige voetbalclub en die 

uit Almelo, de oud-collega uit Haaksbergen en 

een vakantievriendinnetje, dat mij in onvervalst 

dialect onderdompelde in de lokale romantiek. 

Goaj met brommers kiek’n? Die verleidingszin in de 

disco was toen al lang niet meer voorbehouden 

aan Twentse jongens. Meisjes uit Twente – en 

deze in het bijzonder uit Glanerbrug – leerde ik 

op vakantie in het buitenland kennen als niet 

op hun mondje gevallen, ondeugende, vrolijke 

wichkes. Het werd niets tussen ons. Misschien 

wel omdat ik helemaal niks met brommers 

had. Twente bleef dus een onbeschreven blad. 

Tot deze zomer. Door Twente rijden had ik al 

eens op weg naar Duitsland afgevinkt, maar 

dit was voor zover ik dat uit mijn geheugen 

kon opdissen, de eerste keer dat Twente ook 
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  Twentsche Golfclub

mijn eindbestemming werd. Drie dagen golfen in combi-

natie met eten in sterrenrestaurants en overnachten in de 

Schatkamer van Twente; als dat niet Twente op z’n best is…  

Landhuishotel De Bloemenbeek
Trots is Twente op zijn historisch erfgoed, in de vorm van 

kastelen (Warmelo, Twickel) en havezathes; van oorsprong 

grote, karakteristieke boerderijen met veel land. Een deel 

is terug te vinden in de Schatkamer van Twente, met 

de plaats Losser als middelpunt en de dorpjes De Lutte, 

Beuningen, Overdinkel als kruimeljuweeltjes eromheen. 

Dit is de neus van Twente, die tegen het raam van Duits-

land aandrukt. Landhuishotel De Bloemenbeek in De 

Lutte ligt er middenin en is van oudsher (meer dan een 

eeuw geleden) een schenklokaal met herbergvoorzieningen. 

Vandaag de dag wordt dat vertaald naar een viersterren-

hotel-met-een-restaurant-dat-een-Michelinster-bezit. De 

Franse erkenning is overigens al een decennium van kracht. 

Topkok Michel van Riswijk en zijn team hebben niet alleen 

in het landhuis hun kookdomein, maar ook een imposante 

buitenkeuken in het overdekte tuinpaviljoen. Dineren met 

een ster onder de sterren, je kunt het niet mooier verzinnen.

Het landhuishotel is klassiek en telt 57 luxe kamers en suites. 

Veel in een klassieke stijl ingericht, maar de vier recent door 

kunstenaar Maureen Knobben gedecoreerde Art & Love 

suites vormen daarop een uitzondering. Haar kunst schittert 

niet alleen in De Lutte, maar deed dat ook al in de muziek-

show Enigma van wereldster Lady Gaga. Je moet dus niet 

gek opkijken als ook zij nog een keer opduikt in Twente…

Twentsche Golfclub
Op ruim twintig minuten rijden van Bloemenbeek ligt de 

Twentsche Golfclub, mijn eerste golfbestemming. De club 

werd een kleine eeuw geleden opgericht door een select groep-

je fabriekseigenaren. Industriëlen maakten de regio groot, 

daarover later meer. Maar op de plek waar dat gebeurde  

(landgoed Drienerlo), huist de club al ruim twintig jaar 

niet meer. De wens om uit te breiden naar achttien holes 

dwong de vereniging uit te wijken naar landgoed Twickel bij 

Delden. Saillant detail: voor de oorspronkelijke oprichters 

was dat in de jaren twintig van de twintigste eeuw ook de 

eerste keus, maar de toenmalige landheer werkte niet mee. 

In Delden ligt nu een heerlijke 18-holesbaan, goed onderhou-

Dineren met een ster 
onder de sterren, je kunt 

het niet mooier verzinnen
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  Twentsche Golfclub

  Landhuishotel De Bloemenbeek

den en bespeelbaar voor beginners (daardoor vinden heel 

goede golfers de baan misschien wat minder uitdagend). 

Schapen worden van april tot november gebruikt voor de 

verschraling van de vegetatie (vette grassen), maar op de 

fairways, zo maakt Antoinette bij het inchecken duidelijk, 

kun je ook de robotmaaier tegenkomen. Op de Twentsche, 

waar het nooit echt druk is, illustreert de baanmarshal de 

gemoedelijke doe-hier-maar-gewoon-mentaliteit met zijn 

tuinstoeltje bij de eerste tee. Je slaat al met glimlach af.

  Het Rijk van Sybrook

Rijk van Sybrook
De Twentsche heeft niet het alleenrecht op gastvrijheid. Het 

Rijk van Sybrook, op slechts elf kilometer van Bloemenbeek, 

mag misschien iets commerciëler zijn – want onderdeel  

van de Rijk-dynastie en 27 holes te vullen – ook hier regeert 

de Twentse vriendelijkheid. Die 27 holes in drie lussen liggen 

ook op een voormalig landgoed, afwisselend in bos, park- 

achtige omgeving en in een meer open terrein. “Waar je wel 

met een flinke wind te maken kan krijgen”, zegt manager 
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Marc Brorens. De combinatie Zuid-Oost is een fijne, de 

Noord-lus volgens lokale ingewijden pittig en doordat som-

mige holes wel dicht tegen de weg aanzitten, kan dat soms de 

rust een beetje verstoren, maar het spelplezier toch echt niet.

Hotel ’t Lansink  
Na twee golfbanen en één overnachting, wacht Hengelo. 

De stad zoals u wilt, en geen landgoed. Niettemin is deze 

plek meer dan de moeite waard. Vanwege zijn verleden 

en het heden. ’t Lansink ligt middenin de wijk Tuindorp, 

een stukje Hengelo dat de familie Stork liet verrijzen voor 

hun werknemers. Charles Theodorus Stork was in de 19de 

eeuw een grootindustrieel, die als textielfabrikant begon 

en met het bouwen van machinefabrieken de textielindus-

trie de wind in de zeilen gaf. De onderneming van Stork, 

die na zijn overlijden door zijn zonen werd voortgezet, 

groeide dankzij de ontwikkeling van machines uit tot een 

imperium, waar Twente vandaag de dag nog zijn reputatie 

als inspirerende kennisregio voor techniek aan dankt. ’t 

Lansink was een aan het begin van de vorige eeuw gebouwd 

theehuis, waar de werknemers van Stork graag hun vrije tijd 

doorbrachten. Het is in een mooie stijl opgetrokken, net als 

een groot aantal woningen in de wijk. ’t Lansink heeft 25 luxe 

kamers en aan de overkant van de straat nog eens 11 suites. 

Dat het restaurant, waar meesterkok Lars van Galen, jongen 

van de streek en eigenaar van hotel-restaurant ’t Lansink, 

zelf nog dagelijks kunst verenigt met food, ook al jaren een 

Michelin-ster heeft, past wel in dit beeld. Van Galen houdt 

de naam al jaren hoog dankzij het in eigen stijl uitserveren 

van een hoogwaardig menu. Hengelo mag dan veel van 

zijn grandeur als industriestad zijn verloren, ’t Lansink is 

mede daardoor veel meer dan een monument uit die tijd.

Golfclub De Koepel
Van Galen is zelf ook een golfer, maar eentje die door werk 

er maar heel weinig aan toekomt. Dat verhaal hebben we 

natuurlijk vaker gehoord. Maar met de woorden ik ga toch 
weer eens kijken of ik er de tijd voor kan vinden bij het uitzwaaien, 

rijd ik verwachtingsvol richting golfclub De Koepel. Niet in 

de laatste plaats omdat secretaris Diederick Smit en baan-

commissaris Hans Loohuis mij vergezellen tijdens een rondje 

op deze baan in Wierden. Spelen met locals, die zichzelf 

hebben aangeboden, is doorgaans niet alleen heel leuk maar 

ook goed voor het verhaal. Loohuis – de naam is Twents maar 

zijn roots liggen in Amsterdam – is de bevlogen baancommis-

saris die haarfijn uit de doeken doet welke uitdagingen de baan 

achter zich heeft en welke nog in de toekomst zullen opduiken. 

Smit is de secretaris die met enige trots vertelt over de aanwas 

van jeugd, de sociale cohesie binnen de club, het werk dat 

vrijwilligers in de baan en het verenigingsleven steken. De 

spoorlijn Deventer-Almelo langs De Koepel wordt door som-

mige bezoekers als storend ervaren, voor de leden is het allang 

een soort meubelstuk van de baan, die in 1986 werd geopend 

De spoorlijn Deventer- 
Almelo is een soort  

meubelstuk van de baan 

  Hotel ‘t Lansink  
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Shortbreak De Bloemenbeek 

• 3 nachten met 2 greenfees en 3 sterrendiners

• 3 nachten tweepersoonskamer Standaard 

Deluxe inclusief ontbijt

• 3 Michelin-sterrendiners (drie gangen)

• 1 greenfee Het Rijk van Sybrook

• 1 greenfee De Twentsche GC

Genoemde banen kun je wisselen (soms 

toeslag) of uitbreiden met:

De Koepel - Lingen Emstal GC -  Bad Bentheim

 

Extra’s

Gratis upgrade van Deluxe kamer naar kamer met terras en 

tuinzicht bij verblijf in de periode 01-08 tot en met 31-08 of  

01-10 tot en met 31-10 in 2020 indien beschikbaar  

bij reservering. 

Voor meer informatie en boekingen:

Pin High Golftravel: 023 – 556 96 93 of   pinhigh.nl

en er in 2003 negen holes bijkreeg. De eerste negen holes liggen in een 

stuifduinlandschap en de tweede negen probeerde Alan Rijks zo veel in 

dezelfde stijl aan te leggen. Als je niet weet dat tussen de eerste en tweede 

negen een kleine twintig jaar zitten, zul je er ook niet over beginnen.

Wel een regelmatig terugkerende discussie op De Koepel: moet het 

aantal par-5-holes worden uitgebreid? De baan, knap aangelegd op 

wat sommigen dan een krap stukje grond noemen, is par-70. Loohuis 

krijgt vaak te horen dat een par-72 een upgrade zou zijn. Ik heb die twee 
slagen extra niet gemist, maar dat moeten ze daar in Wierden maar 

onder aanvoering van de baancommissie zelf bepalen. Oh ja, die baan-

commissie is een mannenclubje. Niet goed of fout, maar als Loohuis 

en Smit dan toch nog iets mogen wensen... Welke vrouw meldt zich?

AANBIEDING
ONTDEK GOLF IN CULINAIR TWENTE

Shortbreak ’t Lansink  
• 2 nachten met 2 greenfees en 2 sterrendiners

• 2 nachten tweepersoonskamer Royal inclusief ontbijt

• 2 Michelin-sterrendiners (vier gangen)

• 1 greenfee De Twentsche GC

• 1 greenfee Het Rijk van Sybrook

Genoemde banen kun je wisselen (soms 

toeslag) of uitbreiden met:

De Koepel - Lingen Emstal GC - Bad Bentheim

Extra’s

Gratis derde nacht inclusief ontbijt bij aankomst op zondag 

in de periode 30-08 tot en met 13-12 of bij dagelijkse 

aankomst in de periode 04-07 tot en met 23-08 in 2020. 

VANAF € 349 P.P.

VANAF € 389 P.P.

  Golfclub De Koepel

http://www.pinhigh.nl
http://www.pinhigh.nl/


DE TAS VAN TIGER WOODS 

(BIJNA) MANIAKAAL 
MET MATERIAAL 



 

HIJ IS EEN REGELRECHTE 
NERD ALS HET AANKOMT OP 
ZIJN MATERIAAL. ZIJN OOG 

VOOR DETAIL VOOR ZIJN 
WAPENARSENAAL IS ONGEKEND. 

HOE GAAT TIGER WOODS TE 
WERK BIJ HET SELECTEREN VAN 

ZIJN CLUBS? EN WAT KAN JIJ 
DAARVAN LEREN?

T E K S T  S I E T S E  H E R R E M A  |  B E E L D  G O L F S U P P O R T . N L

D
at kan niet moeilijk zijn. Dat dacht Matt 

Bovee, de TaylorMade-medewerker 

die verantwoordelijk was voor het 

ontwerpen van de huidige custom made 

ijzers van Tiger: de P7TW ijzers. “Ik 

bekijk de afmetingen van zijn oude 

blade en maak een 3D-scan zodat ik alle fysieke kenmerken 

heb en precies weet waar het zwaartepunt zit.” Maar zo 

makkelijk was het niet, want Tiger heeft oog voor detail, 

of beter gezegd een gevoel voor detail dat ongekend is. 

EEN PAAR GRAM
“Tiger Woods voelde als enige tijdens het testproces het 

verschil tussen het clubblad van koolstofstaal in zijn eigen 

ijzers en het roestvrijstalen blad van de prototypes”, vertelt 

Bovee. “En ook het extra gewicht aan wolfraam (ten behoeve 

van balvlucht en gevoel, red) dat in zijn oude ijzers zat. Hij 

voelde direct dat er iets ontbrak, en dan praat je echt over 

een paar gram.” Uiteindelijk gingen er negen verschillende 

prototypes door de handen van Woods voordat het design 

voor de nieuwe ijzers goedgekeurd was. Als iets goed is, is 

Tiger echter niet een speler die snel overstapt op nieuwe 

technologie. Zo was de Amerikaan een van de laatste die met 

een vastgelijmde stalen shaft in zijn driver speelde (dus geen 

moderne verstelbare shaft). “Gelukkig had ik de hulp van 

Rory en Dustin (ook TaylorMade-spelers, red.) die mij konden 

uitleggen wat ik er allemaal mee kon”, zei Woods daarover. 

GEVOEL VERSUS GETALLEN
Gezien het kwetsbare lichaam van Woods is het verkorten 

van testtijd - en talloze swings - een groot voordeel voor 

de 44-jarige golfer. Woods: “Voor mij is een verstelbare 
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shaft handig omdat ik niet zoveel verschillende metal-

woods hoef te testen. Vroeger kostte het mij twee dagen, 

nu twintig minuten. Met Trackman gaat het sowieso veel 

sneller. Ik ben 80/20. 80 procent gevoel en 20 procent 

Trackman. Het is fijn om getallen te zien. Ik gebruik het 

vooral voor mijn swing path. Voor de langere clubs wil ik 

ook graag weten wat mijn spin rate is. Het een bevestiging 

van het gevoel dat ik heb. Als ik iets voel en vervolgens 

kijk naar de getallen, dan is dat een bevestiging voor mij. 

Soms geloven de clubbouwers niet wat ik voel, maar nu 

kunnen de getallen het bewijzen. Omdat ik een golfbaan 

in mijn achtertuin heb, weet ik al heel goed hoe ver ik mijn 

clubs sla dus daar heb ik geen Trackman voor nodig.”

ALLEEN TESTEN IN GOEDE VORM
Tiger Woods heeft een duidelijke tip als het gaat om 

proberen van nieuw materiaal: “Ik test alleen clubs als ik de 

ballen goed raak. Ik wil niet testen als ik niet in vorm ben, 

omdat je dan misschien een club selecteert die functioneert 

als een verbandje, en dan weet je niet wat er gebeurt als je 

vorm terugkomt. Normaal gesproken train ik daarom twee 

of drie dagen voordat ik ga testen. Ik ben een van de jongens 

die niet echt iets verandert in een toernooiweek. Ik doe al 

het testen van materiaal thuis. Het is heel simpel, de club 

moet beter zijn dan wat ik op dat moment in de tas heb. Ik 

wil niet alleen op de range goede resultaten, maar ook op de 

baan wil ik het slag na slag uitproberen. Met de wind, water 

in het spel, onder druk. Ik heb inmiddels wel de reputatie 

dat ik niet snel overstap en dat het tijd nodig heeft voordat 

ik zeker weet dat de club beter is en in mijn tas gaat.”

HOE ZIET HET ERUIT ACHTER DE BAL?
Hoe gaat Woods om met de looks van zijn clubs? “Om te 

beginnen moet de club er goed uitzien achter de bal. Als ik 

er niet graag naar kijk, hoe kan ik dan een mooie slag doen? 

Ik ben erg simpel als het gaat om mijn blades. Ik hou van een 

bepaalde lengte. Ik heb met blades gespeeld sinds ik zestien 

was en ik hou van langere blades (niet de shaft, maar het 

clubhoofd, red). Dus niet de Hogan PC’s of de Apex-ijzers, 

die relatief kort zijn. Mijn ijzers zijn iets langer. Ik weet nog 

dat ik met de Daiwa Advisors speelde net als Ian Baker-Finch 

en David Graham. Ik vind het fijn als de top-line wat dunner 

is. Maar wat ik tegen TaylorMade zei, was: je kan een dansend 

aapje op de achterkant van de club zetten, het maakt mij niet 

uit. Het maakt mij niet uit wat erop gestempeld is. Zo lang 

het er maar goed uitziet als de club achter de bal staat. De 

ijzers die ik nu heb zien er goed uit en ik sla de ballen door 

het venster dat ik wil.” Woods heeft nieuwe technologie in 

ijzers altijd moeilijk gevonden. “Als ik een bal perfect raak, 

wil ik dat deze precies de goede afstand vliegt. De bal mag 

niet verder vliegen. Soms sla je met nieuwe ijzers met een 

flexibeler clubblad van die onvoorspelbare spuiters. Voor  

mij is dat het ergste wat er kan gebeuren: een miss-hit die de 

goede afstand vliegt. De problemen zijn groter als je te ver 

slaat in plaats van te kort. Ik sla veel liever een slechte bal die 

vijf meter te kort is dan een verrassingsbal die veel te lang is.”

WAGGLE
Een onderdeel van het testen bij Woods is hoe de club 

voelt bij een waggle (in de handen wiebelen, red). “Al-

leen mijn handen raken de club aan, en ik ben getraind 

om mijn handen te vertrouwen. Als ik de club waggle 

kan ik voelen of er gewicht in de teen zit of dat er te veel 

gewicht achterin het clubhoofd zit. De clubs waar ik 

mindere ballen mee sla, leg ik weg. Vervolgens ga ik de 

baan in. Het voelen van de clubs is nu makkelijker omdat 

de clubhoofden vroeger veel kleiner waren. De bal en 

EEN GOEDE TIP BIJ 
HET TESTEN VAN 

EEN DRIVER? SLA 
EXPRES MISS-HITS
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het clubhoofd waren ongeveer even groot en er was weinig 

ruimte in het clubhoofd om het gewicht te verdelen.”

DE DRIVER   
Een goede tip van Woods bij het testen van een driver? Sla 

expres miss-hits. “Dan kun je zien wat er gebeurt, welke 

neigingen er zijn. Dat is goed om te weten want je raakt met 

je driver lang niet alle ballen perfect, vooral niet als je onder 

druk staat. Ik vind het fijn om lage fades te slaan, en mijn 

missers sla ik meestal op de hiel van het clubblad. Dus wat 

gebeurt er dan? Ik heb altijd geleerd om de bal op de hiel te 

missen, omdat je dan een lichte fade krijgt die in de lucht 

blijft. Een quick hook – zeker toen we nog speelden met de 

persimmon clubs en balata ball – was verschrikkelijk.”  

SPECIFICATIES
Woods heeft in principe nog steeds de standaardspecificaties 

uit de jaren ’60. “Al mijn ijzers hebben sinds mijn zestiende 

dezelfde hoeveelheid loft. Ook de bounce in mijn wedges zijn al 

vijftien jaar hetzelfde. Het enige rare is mijn 60-graden-wedge. 

Die had ik de eerste jaren niet. Ik gebruikte gewoon een 56- 

graden-wedge en zet het clubblad open. Ik had een ijzer 1  

en een ijzer 2. Maar ja, mijn pitching wedge is 50  

graden, mijn ijzer 9 is 45,5 graad. Ik zie sommige jongens 

met pitching wedges met 45 of 44 graden loft. Het hele 

systeem van vier wedges snap ik niet; waarom haal je 

niet gewoon wat van de loft af met je swing? Als ik 89 

of 95 yards overheb, pak ik mijn pitching wedge. Dat is 

wat ik heb geleerd en wat ik kan. Vergeet ook niet dat ik 

een zachtere en meer spinnende bal speel, dus die korte 

slagen zijn ook makkelijker voor mij om te slaan.”

In de tas van Tiger
DRIVER: TaylorMade SIM 9.0 Mitsubishi Diamana White 60 TX

HOUTEN 3: TaylorMade M5 15.0 Diamana White 70 TX

HOUTEN 5: TaylorMade M3 19.0 Diamana White 80 TX

IJZERS: TaylorMade P7TW 3-PW TT Dynamic Gold Tour Issue X100

WEDGES: TaylorMade Milled Grind 2 56.12 & 

60.11 Dynamic Gold Tour Issue S400

PUTTER: Scotty Cameron Newport 2 GSS

BAL: Bridgestone Tour B XS

   taylormadegolf.eu
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MET DE CHROME SOFT VEROVERDE CALLAWAY FLINK WAT 
MARKTAANDEEL OP DE GOLFBALLENMARKT MAAR NA SLECHT 

UITGEVALLEN TESTS BLEEK ER RUIMTE VOOR VERBETERING. 
EEN INVESTERING VAN VIJFTIG MILJOEN DOLLAR IN HET 

FABRICATIEPROCES MOET ERVOOR ZORGEN DAT DE NIEUWE 
CHROME SOFT NOG MEER GOLFERS GAAT OVERTUIGEN DAT 

CALLAWAY NIET ALLEEN GOEDE METALWOODS MAAKT.

CHROME SOFT 
OP DE SCHOP

G O L F . N L

T E K S T  S I E T S E  H E R R E M A
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Hoe weet je of 
die misser aan jezelf 
lag of toch misschien 

aan de productie-
kwaliteit van 

de golfbal?

2
019 was een roerig jaar voor 

de Chrome Soft, de tourbal 

van Callaway. Na de ‘illegale 

drivers op de tour’ was het 

misschien wel het grootste 

equipmentverhaal van het 

jaar: in een uitvoerige test van de Amerikaanse 

site MyGolfSpy kwam de Chrome Soft niet goed 

uit de verf (minder lengte en inconsistentie in 

prestaties). Kort gezegd was de conclusie dat 

zachtere ballen minder snel zijn en dus minder 

ver vliegen. Vooral bij hogere swingsnelheden 

(waarbij de golfbal bij impact meer gecompri-

meerd wordt) stak verlies in afstand de kop 

op. Bij het concept van een premium tourbal 

met een heel lage compressie voor een zacht 

gevoel, werden al eerder vraagtekens gezet 

maar Callaway wilde zich onderscheiden om 

zo een deel van het marktaandeel van markt-

leider Titleist te grijpen. Door dus in te zetten 

op zacht én hoge prestaties. Veel golfers met 

een lagere swingsnelheid geven de voorkeur 

aan een bal die zacht aanvoelt en gingen voor 

de Chrome Soft. De bal was (en is) een groot 

succes. Het zorgde echter wel voor problemen 

bij golfers die een wat snellere swing hebben. 

NIEUWE RÖNTGENAPPARATUUR
Korte tijd later onthulde MyGolfSpy dat de 

kwaliteitscontrole van golfballen door Callaway 

flink te wensen overliet. MyGolfSpy sneed,  

onder het motto #FindItCutIt, ballen open 

en riep golfers op hetzelfde te doen. En wat 

bleek? Regelmatig was er iets mis met de kern 

(zichtbaar niet in het midden, lagen die scheef 

liepen). Misschien een verklaring voor de te-

leurstellende resultaten in de eerdergenoemde 

test? Callaway was not amused, maar negatieve 

invloed op de verkoop van Callaway golfballen 

had het niet echt. In 2019 verkocht Callaway 

(marktaandeel circa 20 procent) voor 211 

miljoen dollar aan golfballen. Ter vergelijking: 

de absolute nummer één Acushnet (Titleist, 

Pinnacle) verkocht voor 551 miljoen aan ballen.  

Callaway nam de kwaliteitsproblemen zeer 

serieus: er werd vijftig miljoen dollar geïn-

vesteerd in de golfballenfabriek in Chicopee, 

Massachussets. Met onder andere nieuwe 

röntgenapparatuur kunnen ballen beter 

gecontroleerd worden en blijft het merk 

erop gebrand de beste golfbal te maken. 

Het resultaat: de Chrome Soft 2020.

4,5 METER VERDER
“We willen niet de essentie en kracht van het 

product verliezen”, zei Sean Toulon, senior 

vice president bij Callaway, over de nieuwe 

Chrome Soft. Wat is er dan nieuw? De kern van 

de bal is groter geworden in volume, voor een 

hogere lancering en lagere spin. De middenlaag 

van grafeen zorgt voor spin bij het korte spel, 

terwijl de buitenlaag een hoge balsnelheid 

garandeert met elke club in de tas. Een extra 

verbetering komt door de optimalisatie van de 

aerodynamica. Het dimplepatroon is gewij-

zigd, met een verlaging van de drag tot gevolg. 

Callaway claimt dat de nieuwe Chrome Soft 4,5 

meter verder vliegt bij een swingsnelheid van 

100 mijl per uur. Een groot deel van die winst 

komt volgens Callaway door de eerdergenoem-

de procesverbetering in de fabriek. Verder heeft 

Callaway het verschil tussen de Chrome Soft en 

de Chrome Soft X vergroot. De verhouding in 

verkoop tussen de standaard Chrome Soft en de 

Chrome Soft X is 80/20 en dat moest recht-

getrokken worden. De Chrome Soft X voelt 

minder zacht aan (net als bij de X-modellen 

van andere ballenmerken). De kern van de X is 

nog iets groter wat zorgt voor meer snelheid. 

Om de kern zit een dempende laag voor het 

zachte gevoel. Net als bij de strandaardbal is 

het dimplepatroon van de X aangepast. De 

Chrome Soft X produceert een vlakkere vlucht.

WAT VINDEN WIJ?
Lang verhaal kort: Callaway heeft erkend dat 

het beter kan en heeft beloofd het beter te gaan 

doen. Dat valt te prijzen. Laat duidelijk zijn 

dat Callaway zeker niet de enige is die worstelt 

met kwaliteit. Ook voor kleinere golfbalmerken 

- die niet hun eigen fabrieken hebben en al 

hun golfballen laten maken (ja, met de goede 

connecties in Azië kan ook jij je eigen golf- 

ballenmerk beginnen) - blijft dit een uit-

daging. De Chrome Soft was allesbehalve 

slecht maar voor een premium bal lieten 

de prestaties te wensen over. Of je daar als 

recreatieve golfer überhaupt iets van merkt, 

is de vraag. Wij merkten het in ieder geval 

niet tijdens het spelen met een Chrome 

Soft. Immers, wie snijdt zijn eigen dure 

golfballen doormidden, en hoe weet je of 

die misser aan jezelf lag of toch misschien 

aan de productiekwaliteit van de golfbal?

IN DE GOEDE RICHTING
Callaway heeft eigenlijk last gehad van het 

succes van de Chrome Soft. De kwaliteit ging 

ten koste van de kwantiteit. De opbrengst van 

het succes is nu geïnvesteerd in de kwali-

teit. En dat is nodig want de concurrentie is 

moordend. Er zijn tegenwoordig heel veel 

merken naast Titleist die een goed presterende 

tourbal kunnen maken. De kunst is om dat op 

zeer grote schaal te doen. Dus niet een paar 

doosjes maar honderdduizenden golfballen 

tegelijk, die allemaal hetzelfde moeten zijn en 

ook hetzelfde moeten presteren. Vergeleken 

met Titleist, Bridgestone en Srixon (merken 

die erom bekendstaan dat de golfballen 

die in de winkel liggen hetzelfde zijn als 

de ballen waarmee de tourspelers spelen) 

had Callaway nog wat achterstand goed te 

maken maar met deze investering en een 

nieuwe Chrome Soft wordt een grote stap 

in de goede richting gezet. De Chrome Soft 

is - na een flinke vertraging door de corona-

crisis - nu verkrijgbaar in de golfshops.

Prijs: € 54,99 per dozijn

Meer weten?   eu.callawaygolf.com
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WAT MAAKT EEN HOLE MOEILIJK? EEN SMALLE 
FAIRWAY, SNELLE ONDULERENDE GREEN, LISTIG 

GEPLAATSTE BUNKERS OF EEN GROTE PLAS WATER? 
GOLF.NL GING KIJKEN OP DE HOLES WAAR IN 2019 DE 

MINSTE STABLEFORDPUNTEN ZIJN GEHAALD.

VAN NEDERLAND

DE MOEILIJKSTE

HOLE

G O L F . N L
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M O E I L I J K S T E - H O L E  BANEN

  Hole 9 Kapelkeshof: de 
moeilijkste hole vanaf de gele 
tee van Nederland is een korte 
par 4 met water, bunkers en een 
scherpe dogleg. 



V
oor de ene golfer is die langste hole 

op de baan een verschrikking, terwijl 

de ander geen angst lijkt te kennen 

en altijd goed weet te scoren op die 

hole waar jij altijd de mist in gaat. 

Smaken verschillen over wat een hole 

moeilijk of juist makkelijk maakt. In de laatste editie van het 

magazine GOLF.NL hebben we de app GOLF.NL erbij gepakt 

om te kijken of er een meer objectieve manier is om de 

moeilijkste hole van Nederland te vinden. Daar kwam een lijst 

uit van holes waar de minste stablefordpunten zijn gehaald 

in 2019. Omdat een hole flink verandert als je van een andere 

tee speelt hebben we gekeken naar zowel de gele als rode tee.  

VERRASSING
Bij een moeilijke hole denk je al gauw aan een hole op 

een van de bekende banen in Nederland. De banen die 

in de toplijstjes staan: de Kennemer? De Haagsche? De 

Hoge Kleij? Een championship course als The Dutch 

of Bernardus misschien? Niets is minder waar, want 

de moeilijkste holes (vanaf de rode en gele tees), de 

holes waar gemiddeld de minste stablefordpunten zijn 

gehaald, liggen op… ’t Caves en de Kapelkeshof. Om 

erachter te komen hoe moeilijk deze holes zijn, ging 

GOLF.NL op verkenningstocht en speelden we beide 

holes. Bekijk de video op   golf.nl/moeilijkstehole.

‘T CAVES
De moeilijkste hole van Nederland van de rode tee ligt 

in de buurt van Eindhoven, op Golf & Recreatiepark 

’t Caves. Op hole 3 van de 9-holesbaan werden in 2019 

gemiddeld 0,53 stablefordpunten gehaald. Daarmee is de 

hole - een par 5 van 395 meter - nog wat moeilijker dan 

die we later die dag zouden spelen (zie hierna). Het is, nu 

er weer gespeeld mag worden, aardig druk op ’t Caves. 

Op de parkeerplaats spreken we een paar golfers die net 

uit de baan komen en kunnen bevestigen dat hole 3 een 

heel vervelende is. Op weg naar de bewuste hole komen 

we langs een jeu-de-boulesbaan en een kampeerterrein. 

Ja, er gebeurt hier meer dan alleen golf. Eenmaal op de 

tee van de moeilijkste hole van Nederland zien we dat 

die titel vooral te danken is aan de smalle fairway en de 

lastige afslag, waarbij je goed rechts moet houden, want 

links ligt een andere hole die wordt afgeschermd door 

een bomenrij. Halverwege de hole doorkruist een sloot de 

fairway. De greens op ’t Caves zijn erg heuvelachtig, en dat 
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DE 10 'MOEILIJKSTE' HOLES   
 

Heren Geel  
Baan Lus Hole Stablefordpunten
Golfbaan Kapelkeshof Kapelskehof Solarisbaan (18 holes) 18 0,69
Golfbaan Hoog Vaals Hoog Vaals (18 holes) 2 0,72
Golfbaan Crimpenerhout Crimpenerhout (18 holes) 17 0,76
Golfbaan Spaarnwoude Spaarnwoude C/A (18 holes) 7 0,78
Dutch Golf Hattem Dutch Golf Hattem (18 holes) 5 0,78
Golfclub Landgoed Nieuwkerk Landgoed Nieuwkerk (18 holes) 9 0,80
Golfbaan Welschap Welschap (18 holes, wintertee) 8 0,80
Golf & Recreatiepark ’t Caves Het Caves (tweede 9 holes) 3 0,80
Golfbaan Kapelkeshof Kapelskehof Solarisbaan (18 holes) 9 0,82
Galecop Golf Galecop Golf (9 holes par-3/4-baan) 9 0,83
   
Dames Rood  
Baan Lus Hole Stablefordpunten
Golf & Recreatiepark ’t Caves Het Caves (eerste 9 holes) 3 0,53
Golfpark Almkreek Almkreek (9 holes par 3/4, 6 tot en met 14) 6 0,55
Golf & Recreatiepark ’t Caves Het Caves (tweede 9 holes) 3 0,55
Brabant Golf Brabant Golf (18 holes) 3 0,55
Golfcentrum Roosendaal De Stok (18 holes) 12 0,57
Golfcentrum Roosendaal De Stok (18 holes) 13 0,58
Kennemer Golf & Country Club Kennemer BC 17 0,59
Golfcentrum Roosendaal De Stok (18 holes) 3 0,59
Brabant Golf Brabant Golf (18 holes) 9 0,61
Brabant Golf Brabant Golf (18 holes) 15 0,61

https://www.golf.nl/moeilijkstehole


is op hole 3 niet anders. De vlag staat vandaag op een van 

de kleine plateaus en het is nog best lastig om de bal goed 

bij de vlag te krijgen en geen drieputt te maken.  Deze hole 

is allesbehalve makkelijk: we noteren een dubbel bogey en 

triple bogey en gaan op weg naar de moeilijkste hole van 

de gele tees: hole 9 van Wijn & Golfdomein Kapelkeshof. 

KAPÈLKESHOF
Iets verder richting het oosten arriveren we in de buurt van 

Venlo op Wijn & Golfdomein Kapèlkeshof, de baan waar 

vanaf de gele tee de minste stablefordpunten zijn gehaald. 

Na een hartelijk ontvangst neemt de eigenaar ons mee naar 

de Solarisbaan. Er ligt ook een par-3-baan op de Kapelkeshof 

maar de hole waar wij voor komen ligt op de grote baan. Om 

precies te zijn hole 9, waar in 2019 gemiddeld 0,69 stable-

fordpunten zijn gehaald. Het is een par 4 van 245 meter. 

Niet heel lang, maar wel met veel gevaar. Het oogt niet 

alleen smal vanaf de tee: rechts van de tee ligt een biotoop, 

links een sloot en bomen die de grens van de drivingrange 

markeren. De hole heeft een scherpe dogleg naar links. Als 

je te kort bent van de tee kan je de hoek niet maken met je 

tweede slag.  Als je te gretig bent eindig je met een te verre 

afslag in de bunkers. Afsnijden heeft weinig zin gezien het 

kleine landingsgebied rond de green, die ook heel klein is. 

Misschien waren we gewaarschuwd door onze hoge scores 

op ’t Caves, maar op de Kapelkeshof spelen we verstandig 

en voorzichtigee met een goed resultaat tot gevolg: par! 

Bekijk de video op   golf.nl/moeilijkstehole. Laat 
onder de video op YouTube een reactie achter en geef aan 
wat voor jou de moeilijkste hole van Nederland is. Onder 
de reacties verloten we een dozijn Titleist golfballen. 

Top 3 moeilijkste holes in 
Nederland van Joost Luiten
Hole 11  The Dutch - Speijk

Hole 9     The International - Amsterdam

Hole 18   Bernardus Golf - Cromvoirt
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  De green van hole 
18 op Bernardus, voor 
Joost Luiten een van de 
moeilijkste in Nederland.



Het zal de trouwe volgers van GOLF.NL 
waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat we in 2021 
overstappen op het nieuwe World Handicap 
System. 2021 is nog vrij ver weg en uitstel is 
mijn middelste naam, dus ik was nog niet veel 
verder gekomen dan dat de handicap vanaf 
volgend jaar bepaald gaat worden door het 
gemiddelde van de beste acht scores van de 
laatste twintig gespeelde rondes. Dat leek 
me heel reëel en een verbetering. Toen ik in 
de redactiemail onderstaande vraag las van 
Anita Vroom die negen holes had gespeeld 
op Golfbaan Delfland, besloot ik me, opeens 
toch enigszins bezorgd, wat meer te gaan 
verdiepen in dat nieuwe handicapsysteem. 

Beste heer/mevrouw,
 
Met genoegen heb ik naar het nieuwe 
handicapsysteem gekeken. Heb wel een 
vraagje over afrondingsverschillen, kwam 
hierover niets tegen in de video. Hierbij mijn 
berekening, goed? Of toch niet alles begrepen?
 
Golfbaan Delfland te Schipluiden.
9 holes, SR 143, CR 75,3

Ik heb er totaal 48 slagen overgedaan. 
Hieronder mijn berekening.
113 : 143 = 0,79  = afgerond 0,8  ??
48 + 36 (andere 9 holes) = 84 is aangepaste 
brutoscore,  minus 75,3 (CR) = 8,7 , dit 
x 0,8  = 6,96 = dan score dagresultaat = 
6,96 dit afronden met een cijfer achter 
de komma ?? dus 7,0 of 6,9 ??

Als golfende alfa-man werd ik nogal 
onzeker van deze wiskundeformule. Het 
bekijken van de uitlegvideo’s op GOLF.NL 
over het nieuwe handicapsysteem maakte 
het er niet veel beter op: “Formule voor 
Dagresultaat (SD) – Aangepaste Bruto Score. 
We delen 113 door de Sloperating 125, dit 
vermenigvuldigen we met 98 min 71,5, dit 
levert dagresultaat op van 24,0.” Ongetwijfeld 

geen speld tussen te krijgen, maar mij waren 
ze even kwijt en de vraag van Anita Vroom 
beantwoorden zat er al helemaal niet in. 

Een heel leger aan knappe golfkoppen is 
jaren bezig geweest om tot het nieuwe 
World Handicap System te komen. Er 
werden hevige discussies gevoerd, 
meningsverschillen zijn hoog opgelopen, 
maar er is overeenstemming bereikt. 
Het doel was “het verkrijgen van een 
handicap aantrekkelijker maken en we 
willen af van de complexiteit en verschillen 
die nieuwkomers kunnen afschrikken”. 
Een nobel streven, maar bij mij drong 
zich toch de vraag op of het allemaal niet 
nóg iets minder complex had gekund.
Golf is een oersimpel spel: sla een balletje in 
zo min mogelijk slagen in een gat onder de 
grond, tel je slagen en je hebt je score. Het 
romantische verhaal is dat de allereerste 
golfers ruige schaapsherders waren die vele 
eeuwen terug langs de Schotse oostkust 
uit verveling met een gekromde stick 
uitgedroogde schapenkeutels begonnen 
weg te slaan over een stenen muurtje. 
Zeker is dat in 1744 een groepje mannen 
van The Honourable Company of Edinburgh 
Golfers bedacht dat wat regels opstellen 
voor een golfwedstrijd toch wel handig en 
eerlijk zou zijn. Het werden er dertien in 
totaal en ze pasten met een beetje gepriegel 
op de achterkant van een bierviltje. Of er 
in die tijd al bierviltjes waren vraag ik me 
trouwens af, maar het klinkt fijn en dat die 
dertien regels (ze zijn eenvoudig terug te 
vinden op internet) heel simpel en voor 
iedereen te snappen waren, is zeker. 

De golfende mens is in de 21ste eeuw 
aanbeland en er zijn halve dorpsbibliotheken 
volgeschreven met “decisions on the rules of 
golf”. Voor ieder capriooltje dat een verkeerd 
geraakt golfballetje eventueel zou kunnen 
maken, zijn regels of oplossingen bedacht. 

Nu is er een nieuw handicapsysteem dat 
de speelsterkte van een golfer zo eerlijk en 
nauwkeurig mogelijk moet weergeven. Nog 
steeds met slechts één decimaal achter 
de komma, en dat valt me dan weer een 
beetje tegen. Je zou denken dat de knappe 
golfkoppen het nog preciezer willen en 
kunnen: niet handicap 23,6 maar handicap 
23,67 bijvoorbeeld. Misschien iets voor een 
volgend en nóg beter handicapsysteem? 

In het nieuwe handicapsysteem wordt 
gewerkt met een Playing Conditions 
Calculation, de PCC die weer een paar 
stappen verder gaat dan de huidige CBA 
(Computed Buffer Adjustment). De PCC 
is een statistische berekening van alle 
qualifying scores op een baan waarmee 
het dagresultaat kan worden aangepast 
als de scores aan de hoge kant zijn omdat 
het bijvoorbeeld een beetje is gaan waaien 
(de ruige Schotse schaapsherders, lang 
geleden begraven tussen de keutels in de bij 
golfers zo geliefde linksgrond, zouden hier 
ongetwijfeld heel hard om moeten lachen). 
De golfhandicap is een groot goed. Golfers 
van verschillende niveaus kunnen op een 
leuke manier een wedstrijd tegen elkaar 
spelen en de handicap stimuleert golfers 
om beter te worden en vaker te spelen. 
Maar we maken het wel knap ingewikkeld. 
Gelukkig zal de essentie van golf “sla 
balletje in zo min mogelijk slagen in hole” 
nooit veranderen. En alles went, ook een 
nieuw handicapsysteem. Het zal beslist ook 
veel minder ingewikkeld zijn dan ik het nu 
zie. Wat sowieso een hele geruststelling 
is voor alle golfende alfa-mensjes: we 
hoeven die wiskundige formules van het 
handicapsysteem helemaal niet te snappen. 
Gewoon na de ronde even de score invoeren 
in die geweldige GOLF.NL app (al meer dan 
200.000 keer gedownload) en de software 
doet de rest. Daar zouden die ruige Schotse 
schaapherders pas echt van opkijken. 

HEERLIJK HELDER 
HANDICAPSYSTEEM 

           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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samen zijn we TeamNL
 TeamNL Tweets
 Echt TeamNL
 @TeamNLinsta

Ga naar TeamNL.org of volg onze social media:

http://teamnl.org
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