
 

Wat is de Ladies European Tour? 
Het Big Green Egg Open is een toernooi op de kalender van de Ladies European Tour (LET). Dit is in Europa het 
belangrijkste toernooiencircuit voor professionele golfsters. Toernooien van de LET worden gespeeld in 
Europa, maar ook in Australië, Azië en het Midden-Oosten. Het circuit telt dit jaar meer dan 25 toernooien, 
duidelijk meer dan de voorgaande jaren. Deze opmars is deels te danken aan de samenwerking van de LET met 
de LPGA, de Amerikaanse tour, de sterkste vrouwentour van de wereld. 
 
Voor Nederlands talent is de LET een opstap naar het professionele circuit in Amerika gebleken. Dewi Claire 
Schreefel, Christel Boeljon en recent Anne van Dam bewandelden die weg. Het drietal won elk een of 
meerdere toernooien op de Ladies European Tour. De vierde Nederlandse winnaar op de Ladies European Tour 
is Liz Weima, die als eerste Nederlandse in 1994 het Dutch Ladies Open won en daarmee de eerste 
Nederlandse winnares op de LET werd. 
 
Meer informatie op www.ladieseuropeantour.com 
 
----- 
 

Nederlandse speelsters op het Big Green Egg Open 
 

Dewi Weber 
Dewi Weber (25) speelt op de Symetra Tour in Amerika. Via dit circuit hoopt de speelster van Golf Team 
Holland na dit seizoen te promoveren naar de LPGA Tour. De in Miami woonachtige Weber komt speciaal voor 
het Big Green Egg Open naar Nederland. Ze speelde EK’s en WK’s voor de Oranje Dames van de NGF en won 
diverse grote amateurtoernooien.  
 

Pasqualle Coffa 
Pasqualle Coffa begon 7 jaar terug pas met golf. De 24-jarige in Geldrop geboren Coffa speelt op de LET Access 
Series (een niveau lager dan de LET) en heeft inmiddels ook 9 toernooien kunnen spelen op de Ladies European 
Tour. Op dat circuit eindige ze onlangs heel knap als 12de in het Jabra Ladies Open. Coffa hoopt voor 2022 vast 
speelrecht te veroveren op de Ladies European Tour net als landgenote Romy Meekers. 
 

  



 

Romy Meekers 
De 23-jarige Romy Meekers maakte na een succesvolle amateurcarrière met onder andere winst in het 
Nationaal Open de overstap naar de pro’s. Afgelopen mei eindigde de Utrechtse in het Investec South African  
Women’s Open, het eerste toernooi dat ze speelde als professional op de Ladies European Tour, in de top 30.  
 
----- 
 

Nederlandse talenten op het Big Green Egg Open 
Ook twee zeer getalenteerde Nederlandse amateur-speelsters hebben een 'invite' gekregen voor het Big Green 
Egg Open. Anne-Sterre Den Dunnen en Lauren Holmey komen in actie in het theater van de Rosendaelsche 
Golfclub. 
 

Lauren Holmey 
Lauren Holmey begon met golf toen ze vijf jaar oud was. Het 18-jarige toptalent heeft een Franse vader en een 
Nederlandse moeder en woont ten zuiden van Parijs. Vijf jaar geleden koos ze voor spelen voor Nederland 
“omdat de organisatie vanuit de NGF perfect was en de andere meisjes heel leuk waren.” Holmey won het NK 
Strokeplay tot 15 jaar, tot 18, tot 21 en veroverde in 2020 op Golfclub Houtrak de titel in het “grote” NK 
Strokeplay. 
 

Anne-Sterre den Dunnen  
Anne-Sterre den Dunnen won op 13-jarige leeftijd al het clubkampioenschap Matchplay op haar homecourse 
Houtrak. Inmiddels speelt het 17-jarige toptalent van een indrukwekkende handicap +5.5. Vorig jaar eindigde 
Den Dunnen op een fraaie achtste plaats in het European Ladies' Amateur Championship in Slovenië. De in 
Almere woonachtige Den Dunnen gaat in 2022 in de VS golf en studie combineren aan Wake Forest, een van de 
meest gerenommeerde universiteiten op golfgebied. 
 
----- 
 

Belangrijkste buitenlandse deelnemers 
De 17-jarige Pia Babnik is de huidige nummer 1 op de Race to Costa del Sol, de jaarranglijst van de Ladies 
European Tour. Het supertalent uit Slovenië, begin juni winnaar van het Jabra Ladies Open in Evian, wordt door 
golfkenners een grote toekomst voorspeld.  De Engelse Alice Hewson, in 2020 winnaar van het South African 
Women’s Open, maakte afgelopen week andermaal indruk door met een derde plaats als hoogste vrouw te 



 

eindigen in de Scandinavian Mixed. Ook de Duitse Olivia Cowan, nummer 2 op de Race to Costa del Sol, is van 
de partij op de Rosendaelsche net als Lee-Anne Pace, de geroutineerde Zuid-Afrikaanse die al tien toernooien 
wist te winnen op de Ladies European Tour. België wordt in het Big Green Egg Open vertegenwoordigd door 
Manon De Roey en Lien Willems. Andere bekende namen in het zeer aansprekende deelnemersveld zijn de 
Deense Emily Kristine Pedersen, vorig jaar de nummer 1 van Europa, Amy Boulden, Carly Booth en de oud-
winnaars van het Big Green Egg Open Kylie Henry en Florentyna Parker. 
 
----- 
 

Cijfers vrouwengolf 
 

• In Nederland zijn 129.244 meisjes en vrouwen lid van de NGF. Dit is 32,2% van het totale aantal golfers 
in Nederland. In de VS, een groot golfland, was in 2020 24% van het totaal aantal golfers vrouw. 

 
• Ruim 30% van de golfende vrouwen is onder de 50 jaar. In de leeftijd van 20-40 jaar zijn vrouwen op de 

golfbaan met slechts 12% het minst vertegenwoordigd. 
 

• Vrouwen stoppen het vaakst met golf in de eerste twee jaar van hun lidmaatschap. Ook bevinden zich 
relatief veel afhakers in de leeftijdscategorie 20-40 jaar. Redenen hiervoor zijn onder meer dat golf een 
uitdagende sport is om te leren en het tijd een aandacht kost om beter te worden.  

 
• Vergeleken met 2019 zijn er in het coronajaar 2020 3.100 meer vrouwen gaan golfen. Opvallend is de 

leeftijdscategorie 20-30 jaar waarbij maar liefst twee keer zoveel vrouwen zijn begonnen met golf dan in 
2019. 

 
• Het coronajaar 2020 heeft ervoor gezorgd dat golf het hardst is gestegen in de leeftijdscategorie 20-40 

jaar, zowel bij mannen als vrouwen. Om deze relatief jonge leden te behouden zet de NGF in op meer 
gedifferentieerd lidmaatschapsaanbod bij de golfverenigingen. 

 
----- 
 

Locatie: De Rosendaelsche Golfclub 
De Rosendaelsche Golfclub bestond in 2020 125 jaar en dit lustrumjaar wordt - een jaar later dan gepland 
vanwege het coronavirus - gevierd met de komst van een toptoernooi van de Ladies European Tour. 



 

 
De Rosendaelsche Golfclub ligt in een bosrijke omgeving bij Arnhem en wordt gekenmerkt door holes met 
blinde afslagen en door veel hoogteverschillen. Bij menig recreatiegolfer staat de Rosendaelsche op de 
bucketlist van 'te spelen Nederlandse banen'. En niet om de minste redenen. Je kunt er zomaar herten spotten 
tijdens je ronde, het spel is uitdagend en op een bosrijk decor raak je überhaupt nooit uitgekeken. 
 
Het Dutch Ladies Open werd één keer eerder op de Rosendaelsche gespeeld, in 1988. Toen won de Française 
Marie-Laure de Lorenzi. De laatste keer dat er een Ladies Open in Nederland werd gespeeld was in 2015 op The 
International in Badhoevedorp dat werd gewonnen door Christel Boeljon. Na zes jaar is de Ladies European 
Tour dus weer terug op Nederlandse bodem, op de Rosendaelsche Golfclub, de oude homecourse van 
Nederlandse topspeelster Anne van Dam die momenteel op de LPGA in Amerika speelt. 

 
De oudste 9 holes van Nederland 
In haar rijke historie huisvestte de club zich van 1895 tot 1908 vlak bij de Kluizenaarsberg op het grondgebied 
van Kasteel Rosendael en vanaf 1908 op landgoed Delhuyzen, de huidige locatie. Dit landgoed was eigendom 
van Mr. Aalbrecht Arent del Court van Krimpen die een 9-holesbaan had aangelegd. Hiermee heeft de 
Rosendaelsche de oudste 9 holes van Nederland. Pas in 1977 werd de baan feestelijk uitgebreid naar 18 holes. 
 
Toen de club in 1895 werd opgericht werd het terrein - net als andere golfbanen en clubs in die tijd naar 
voorbeeld van de Engelsen en Schotten - golflinks genoemd. Nog altijd staat er een bordje aan de 
Apeldoornseweg met daarop golflinks, waardoor veel mensen bij het hek naar links rijden. 
 
----- 
 

Titelsponsor Big Green Egg: a match made in heaven 
Genieten van kwaliteit. Van het buitenleven. Van goed gezelschap met dezelfde passies. Van het inzetten van 
techniek, skills en creativiteit. De golfsport en Big Green Egg delen zoveel meer dan alleen de kleur groen. En 
daarom is de samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) een heel natuurlijke en ook 
een erg leuke. Big Green Egg is er dan ook trots op om zichzelf officieel partner van de NGF te mogen noemen.  
 
“We willen samen echt bouwen aan de golfsport. De doelgroep past perfect bij Big Green Egg”, zegt directeur 
Wessel Buddingh' van Big Green Egg Europe. “Golfers kunnen de mooie dingen in het leven waarderen, zoals 
lekker eten. In golf wil je met elkaar een leuke en gezellige tijd hebben, net als wanneer je met gelijkgestemden 
in de tuin rond de Big Green Egg staat. Daarnaast zit er een plezierig competitie-element in de golfsport dat we 
ook vaak terugzien bij onze EGGers. Ze dagen elkaar uit om de mooiste gerechten te maken of een prachtige 



 

buitenkeuken te bouwen. Alles wordt op social media gedeeld én gewaardeerd. Dat sportieve karakter hebben 
golfers ook.” 
 
Naast de Birdieranking in de app GOLF.NL is Big Green Egg nu ook de officiële titelsponsor van de Dutch Ladies 
Open met het Big Green Egg Open. 
 
Meer informatie www.biggreenegg.eu/nl/ 




