
Je hebt handicap 8,3?
“Ik had al eerder mijn GVB gehaald 
maar ben ik 2009 echt begonnen, toen 
mijn kinderen dus nog jong waren. We 
verhuisden naar Breda, kregen veel 
golfbanen in de buurt en vonden in De 
Haenen een club die goed bij ons past. 
Ik vond het in het begin maar saai, ik 
zag weinig actie maar na twee jaar was 
ik toch verslaafd. Ik speelde veel, nam 
les en dankzij mijn tennisachtergrond 
raakte ik de bal al snel best goed.”

Hoe combineerde je dat met de kinderen?
"Ik probeerde het tussendoor te plannen, 
als de kinderen op school zaten. Ik 
speelde meestal overdag maar het 
was schipperen, goed kijken waar ik 
een gaatje kon vinden. Nu zijn ze ouder 
en is het een stuk makkelijker."

Is er ooit een moment geweest 
dat je wilde afhaken?
“Zoals gezegd was ik in het begin niet 
al te enthousiast maar ik ben snel alle 
voordelen gaan inzien. De club heeft leuke, 
nieuwe contacten en vriendschappen 
opgeleverd, ik ben veel in de buitenlucht 
en heb vaak letterlijk het gevoel dat 
mijn hoofd leegwaait als ik in de baan 
sta. De actie mis ik niet; het is een heel 
technische duursport die mentaal veel 
van je vraagt. Uitdagend genoeg dus." 

Wat zou je andere golfmoeders aanraden?
"Blijven lessen. Dat dwingt je naar de 
baan te gaan en helpt je beter te worden. 
En hoe beter je bent, hoe leuker het 
wordt. Omdat je vaak dezelfde tips 
hoort, denk je dat het je niet meer verder 
brengt. Maar mijn ervaring is toch dat 
golflessen je motiveren en voorkomen 
dat er fouten in je techniek sluipen. "

Is de verslaving overgeslagen 
op de kinderen?   
"Nog niet echt. Mijn dochter is druk 
met andere sporten, tennis en hockey, 
mijn zoon is een half jaar geleden 
met golf begonnen. Ik hoop dat hij 
enthousiast blijft. Er is helaas niet veel 
golfjeugd, wat het voor De Haenen lastig 
maakt om de kinderen te binden.”

Golf combineren met een druk 
gezinsleven is niet altijd even 

makkelijk. Deze drie moeders weten 
dat als geen ander. Wilma Kruik heeft 
desondanks handicap 8,3 op haar pas 
staan, Eva Eenink koos bewust voor 

een faciliterende rol en Daniëlle  
Kon-Van 't Hof heeft een golfsabbatical 

voor onbepaalde tijd ingelast.      
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ENTHOUSIAST GOLFENDE MOEDER 
WILMA KRUIK (47) MET 1 DOCHTER (14) EN 1 ZOON (12)

Ik vond het in het 
begin maar saai, ik 

zag weinig actie maar 
na twee jaar was ik 

toch verslaafd 



RIVIERA EN ADRIATISCHE KUST
Seven Seas Voyager 

20 september 2018 | 13 dagen 

BALTISCHE STEDEN EN ST. PETERSBURG
Seven Seas Explorer 

14 en 24 augustus 2018 | 11 Dagen

20 sep. U vliegt met KLM naar Nice, waar u 
wordt opgewacht voor uw transfer 
naar de Seven Seas Voyager, uw 
schip voor de komende 13 dagen. 

21 sep. Marseille, Frankrijk
22 sep. Palma de Mallorca, Spanje
23 sep. Barcelona, Spanje
24 sep. Dag op zee
25 sep. Civitavecchia (Rome), Italië

26 sep. Sorrento/Capri, Italië
27 sep. Taormina/Sicilië, Italië
28 sep. Corfu, Griekenland
29 sep. Kotor, Montenegro
30 sep. Split, Kroatië
1 okt. Koper, Slovenië
2 okt. Venetië, Italië. Ontscheping en 

transfer naar de luchthaven voor uw 
vliegreis naar Amsterdam.

Dag 1 U vliegt met KLM naar Stockholm 
waar u wordt opgewacht voor uw 
transfer naar de de Seven Seas 
Explorer, uw thuis voor de komende 
11 dagen. Vertrek om 17.00 uur

Dag 2 Tallinn, Estland
Dag 3 St. Petersburg, Rusland (met 

ook hier een ruime selectie aan 
inbegrepen excursies!)

Dag 4 St. Petersburg, Rusland

Dag 5 St. Petersburg, Rusland
Dag 6  Helsinki, Finland
Dag 7  Riga, Letland
Dag 8  Klaipeda, Litouwen
Dag 9  Dag op zee
Dag 10  Warnemünde (Berlijn), Duitsland
Dag 11  Kopenhagen, Denemarken. 

Ontscheping en transfer naar de 
luchthaven voor uw vliegreis naar 
Amsterdam. 

2-Pers. balkon suite vanaf € 5.595 p.p.

2-Pers. Concierge suite vanaf € 6.450 p.p.

2-Pers. Penthouse suite vanaf € 7.125 p.p.

2-Pers. balkon suite vanaf € 6.495 p.p.

2-Pers. Concierge suite vanaf € 7.650 p.p.

2-Pers. Penthouse suite vanaf € 9.575 p.p.

Route en prijzen gebaseerd op 24 augustus.

√ Rechtstreekse vliegreis

√ Alle transfers

√ Alle maaltijden

√ Keuze uit verschillende specialiteiten-

restaurants aan boord

√ Ruime keuze uit verschillende 

excursies in elke aanleghaven

√ Fooien en alle drankjes aan boord

√ Gratis wasservice (Seven Seas Voyager)

√ Gevulde minibar in uw suite

√ Onbeperkt Wifi  aan boord

√ Vanaf de Concierge suite vliegt u een 

dag eerder naar de haven van vertrek 

en wordt u een gratis hotelover-

 nachting met ontbijt aangeboden

www.privatedockc.nl/golf
Arnhemseweg 10 | Amersfoort | tel  033 - 46 33 554 | informatie@privatedockc.nl

Alle genoemde prijzen zijn per persoon, 
bij 2-persoonsbezetting en onder voorbe-
houd van beschikbaarheid en wijzigingen.

De inbegrepen troeven van Regent Seven Seas Cruises

DE MEEST INCLUSIEVE CRUISEBELEVING!
De schepen van Regent Seven Seas zijn ruim van opzet maar intiem in aantal passagiers. Het 
interieur ademt een elegante en verfi jnde smaak.  Reis langs de mooiste bestemmingen ter 
wereld omgeven door charme en comfort. Of u nu in de heerlijke Middellandse Zee vaart 

of een bezoek brengt aan St. Petersburg en de andere statige steden in de Baltische Zee, u 
ontdekt het allemaal tijdens de inbegrepen excursies. Uw hotel vaart met u mee en ’s avonds 

geniet u in één van specialiteitenrestaurants van de heerlijkste culinaire verrassingen!

Keuze uit 
42 inbegrepen 

excursies

Keuze uit 
68 inbegrepen 

excursies

Informatiemiddag 
Wilt u meer weten over de prachtige 

vaarroutes en schepen van Regent Seven 
Seas? Kom naar de informatiemiddag in 

Amersfoort op 19 april 2018. Kijk op onze 
website en meld u aan! U ontvangt een 

gratis toegangsbewijs!

http://www.privatedockc.nl/golf


Met pijn in het hart de golftas 
op Marktplaats gezet?
“Die lag al een jaar of drie te 
verstoffen op de zolder, dus daar 
had ik niet zo'n moeite mee. En 
het was ook een logisch vervolg 
op het opzeggen van mijn NGF-
lidmaatschap vorig jaar. Daarmee 
had ik al besloten dat golf er voor 
mij de komende jaren niet inzit.”

De komende jaren? 
“Ik acht de kans best groot dat ik 
weer ga golfen als we in een andere 
levensfase zitten. We hebben twee 
kleine kinderen, werken allebei, 
hebben een druk sociaal leven. 
Daarnaast sporten we om gezond 
te blijven, maar dan efficiënt, in een 
intensief uurtje. Golf zie ik niet als 
zo'n sport. Golf zie ik als een dagje 
uit, waar je tijd voor uittrekt. Maar 
op een mooie zaterdag gaan we nu 
lekker naar buiten met de kinderen. 
Ik kan me wel voorstellen dat als ze 
ouder zijn en het een leuke sport 
vinden, we met z'n allen gaan golfen."

Golfde je vroeger veel?
“Ik ben al op mijn achttiende 
begonnen. Samen met mijn vriend 
en nog een paar anderen; we 
kenden de leraar. Ik vond het heel 
leuk, heb mijn GVB gehaald en had 
voldoende tijd om de baan in te gaan. 
We woonden tussen een aantal 
golfbanen in en kozen elke keer een 
andere, voor de afwisseling. Dat 
beviel prima en om lid te worden van 
een club vonden we niet nodig. We 
speelden wel eens qualifying maar 
ik heb niet mijn best gedaan om mijn 
handicap omlaag te krijgen. Daar 
was ik helemaal niet mee bezig. Of 
ik goed was? Ik heb nooit op heel 
uitdagende banen gespeeld dus dat 
weet ik niet. De bal kon ik wel raken, 
dat vond ik niet het moeilijkste. 
Nee, ik heb golf niet ervaren als een 
sport die onmogelijk te leren valt." 

Hoe ziet jouw golftoekomst eruit?  
“Ik ga ervan uit dat er een dag 
komt waarop ik weer nieuwe clubs 
aanschaf en er dan serieus een 
sport van maak om beter te worden. 
Maar dat zal nog wel even duren."

AFGEHAAKTE GOLFMOEDER  
DANIËLLE KON-VAN 'T HOF (30) MET 1 ZOON (4) EN 1 DOCHTER (1)

Golf zie ik als een dagje uit, 
waar je tijd voor uittrekt 
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BALTISCHE STEDEN EN ST. PETERSBURG
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14 en 24 augustus 2018 | 11 Dagen

20 sep. U vliegt met KLM naar Nice, waar u 
wordt opgewacht voor uw transfer 
naar de Seven Seas Voyager, uw 
schip voor de komende 13 dagen. 

21 sep. Marseille, Frankrijk
22 sep. Palma de Mallorca, Spanje
23 sep. Barcelona, Spanje
24 sep. Dag op zee
25 sep. Civitavecchia (Rome), Italië
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29 sep. Kotor, Montenegro
30 sep. Split, Kroatië
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transfer naar de luchthaven voor uw 
vliegreis naar Amsterdam.

Dag 1 U vliegt met KLM naar Stockholm 
waar u wordt opgewacht voor uw 
transfer naar de de Seven Seas 
Explorer, uw thuis voor de komende 
11 dagen. Vertrek om 17.00 uur
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2-Pers. balkon suite vanaf € 5.595 p.p.
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2-Pers. balkon suite vanaf € 6.495 p.p.
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√ Onbeperkt Wifi  aan boord

√ Vanaf de Concierge suite vliegt u een 

dag eerder naar de haven van vertrek 

en wordt u een gratis hotelover-
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bij 2-persoonsbezetting en onder voorbe-
houd van beschikbaarheid en wijzigingen.

De inbegrepen troeven van Regent Seven Seas Cruises

DE MEEST INCLUSIEVE CRUISEBELEVING!
De schepen van Regent Seven Seas zijn ruim van opzet maar intiem in aantal passagiers. Het 
interieur ademt een elegante en verfi jnde smaak.  Reis langs de mooiste bestemmingen ter 
wereld omgeven door charme en comfort. Of u nu in de heerlijke Middellandse Zee vaart 

of een bezoek brengt aan St. Petersburg en de andere statige steden in de Baltische Zee, u 
ontdekt het allemaal tijdens de inbegrepen excursies. Uw hotel vaart met u mee en ’s avonds 

geniet u in één van specialiteitenrestaurants van de heerlijkste culinaire verrassingen!

Keuze uit 
42 inbegrepen 
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Informatiemiddag 
Wilt u meer weten over de prachtige 

vaarroutes en schepen van Regent Seven 
Seas? Kom naar de informatiemiddag in 

Amersfoort op 19 april 2018. Kijk op onze 
website en meld u aan! U ontvangt een 

gratis toegangsbewijs!

( G O L F ) M O E D E R S  INBEELD

http://www.privatedockc.nl/golf


G O L F . N L FACILITERENDE GOLFMOEDER 
EVA EENINK (48) MET 4 ZOONS EN 2 DOCHTERS TUSSEN 11 EN 25 JAAR

Ik bleef uit een soort bijgeloof tot de eerste bal 
geslagen was en sjeesde dan weer naar huis



Zes kinderen die golfen en jijzelf niet?
“Ik golf af en toe maar ik kan mezelf inderdaad 
geen golfer noemen. Ik heb een fulltime baan bij 
vermogensbeheerder Ostrica, een groot gezin 
en heb mijn tijd altijd super efficiënt moeten 
indelen. Leren golfen paste daar niet in. Maar het 
gaat nog wel een keer gebeuren, ook al omdat 
ik de zakelijke voordelen ervan zie. Ik heb een 
goed balgevoel en mijn kinderen zeggen dat ik 
het best aardig zou kunnen als ik er moeite voor 
zou doen. Er wonen nu nog maar drie kinderen 
thuis dus de grootste gezinshectiek is achter de 
rug. Het wordt misschien langzamerhand tijd.”

Hoe zijn jullie in de golfwereld 
terechtgekomen?
“Ik was een relatieve buitenstaander toen mijn 
ex-man onze kinderen met groot enthousiasme 
stimuleerde om te gaan golfen. Onze oudste 
dochter stond al met vijf, zes jaar op de 
golfbaan. Ze bleken goed te zijn waardoor ze 
wedstrijden in het hele land speelde. Ik durf te 
zeggen dat ik inmiddels bijna alle golfbanen van 
Nederland ken. Het ging vroeger vaak zo, dat 
ik in alle vroegte de jongsten met dekbed en 
al in de auto legde; zij sliepen door terwijl we 
bijvoorbeeld naar Noord-Nederland reden. Als 
de golfende kinderen zich op de drivingrange 
voorbereidden op de wedstrijd, dronk ik een 
kop koffie in het clubhuis, bleef uit een soort 
bijgeloof tot de eerste bal geslagen was en 
sjeesde dan weer naar huis met de andere 
kinderen, die soms ook nog naar clubjes en 
andere activiteiten gebracht moesten worden. 
Boodschappen doen, opruimen en dan aan het 
einde van de dag weer terug naar de golfbaan.”

Wat vind je de mooiste baan?
“Ik vind De Eindhovensche heel mooi. 
Daar heb ik ook een goed gevoel bij 
omdat ik daar gecaddied heb voor Elise, 
die in een NGF-selectieteam zat. En als 
toeschouwer hou ik van banen met mooie, 
authentieke clubhuizen zoals De Haagsche 
en Noordwijkse. Daar kan ik echt genieten 
van de omgeving, het voelt als een uitje.”

Caddiën?  
“In mijn faciliterende rol ben ik soms ook 
caddie. Natuurlijk niet omdat ik verstand van 
golf heb, ze moeten mij niet vragen om advies, 
maar ik geef morele support. Ik vind het leuk 
te zien wat golf met mijn kinderen doet, wat 
er in hen omgaat. Ik zie hen knokken en soms 
woedend in de baan staan. Maar ook hoe ze zich 
herstellen. Het is een intrigerende sport; ik snap 
heel goed dat je er verslaafd aan kan raken.”
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GEEN TIJD
1 |  Maak je kinderen 
enthousiast voor golf, 
neem les met het gezin 
en ga samen spelen. Een 
extra voordeel: dankzij
het handicapsysteem ben je 
gewaagd aan elkaar. Check 
ook de mogelijkheden van 
gezinsclublidmaatschappen.

2 | Golf, train of les met een 
vaste vriendinnengroep, 
met wie je anders ook 
zou afspreken. 

3 | Heb je voor je werk baat bij 
een goed netwerk? Probeer 
dan zo veel mogelijk zakelijke 
golfafspraken te maken. 

WEINIG TIJD
1 | Kies er niet voor om níet 
naar de golfbaan te gaan, 
maar ga een half uur op de 
drivingrange oefenen en/of 
putten op de oefengreen.

2 | Natuurlijk hoef je niet vier 
uur in de baan te lopen om 
18 holes af te werken. Kies 
een leuke par-3-baan uit en 
je bent maar anderhalf uur 
kwijt. En veel korte banen 
zijn ook nog qualifying.

3 | Denk aan andere, snellere 
spelvormen zoals Texas 
Scramble. Vaak geeft dit 
ook nog meer plezier; het 
is immers leuker om met 
z'n vieren een birdie te 
maken dan een dubbel-
bogey in je eentje. 

NIET LEUK GENOEG
1 | Blijf lessen (in een groep). 
Je wordt er beter van en 
het voorkomt dat er fouten 
in je techniek sluipen. Met 
die fouten ga je eerder 
achter- dan vooruit en dat 
werkt weinig motiverend.  

2 | Realiseer je (en accepteer) 
dat golf een heel moeilijke 
sport is en volharding vereist 
om beter te worden. Dit 
is niet alleen bij jou zo, dat 
weten alle golfers. Laat je 
daardoor niet ontmoedigen 
maar juist motiveren.  

3 | Gebruik tools (zoals die 
bij De Golf Academie of 
in de app GOLF.NL) om je 
prestaties bij te houden. Vaak 
voelt het niet alsof je beter 
wordt terwijl dat wel zo is. 

Dit zijn drie redenen die vaak aangevoerd worden om niet 
te gaan golfen: geen tijd, te weinig tijd of de sport is niet 
leuk genoeg. Maar waar een wil is, is een weg. Geen tijd 
betekent eigenlijk dat je je tijd (liever) aan iets anders 

besteedt. In dat geval kun je proberen golf te combineren, 
bijvoorbeeld met werk. Bij weinig tijd kun je manieren 

vinden om sneller te golfen. En als je golf niet leuk genoeg 
vindt, meestal omdat je weinig progressie ziet, kun je 

onder meer zorgen voor meer succesbeleving. 3 x 3 tips.

OM ALS MOEDER GOLF NIET OP TE GEVEN 

( G O L F ) M O E D E R S  INBEELD

9 
TIPS


