
UNSHAKEABLE 
CONFIDENCE

SUPERSNEL, LASERNAUWKEURIG
De afstandsmeters van Nikon stellen golfers en caddies, die vaak al genoeg te stellen hebben met zenuwen, adrenaline, 
vermoeidheid en invloeden van buitenaf, in staat in een handomdraai en zeer nauwkeurig de afstand tot het doel  
te bepalen.
 
Het hart van de COOLSHOT 80 VR en de COOLSHOT 80i VR wordt gevormd door Nikon’s OPTISCHE VR 
(vibratiereductie)-technologie , waarmee trillingen van het beeld in de zoeker als gevolg van handbewegingen worden 
beperkt en het getoonde beeld tegelijkertijd wordt uitgelijnd met de geactiveerde laserstraal, zodat de afstand sneller  
en nauwkeuriger kan worden gemeten. 
 
LOCKED ON-TECHNOLOGIE toont de afstand tot het dichtstbijzijnde object. Zelfs bij het meten van objecten die elkaar 
overlappen wordt de afstand tot het dichtstbijzijnde object weergegeven, waarna een LOCKED ON-cirkel verschijnt. 
HYPER READ zorgt voor een snelle en stabiele meetrespons in circa 0,5 seconde, ongeacht de afstand tot het doel.
 
Door middel van ID-TECHNOLOGIE (80i VR) worden de afstand met hellingcorrectie (horizontale afstand +/- hoogte) 
en de afstand tot het doel weergegeven, waardoor u de juiste club kunt kiezen voor slagen tegen de helling op en van 
de helling af. Op die manier hoeft u nooit meer te gissen naar hoever u met uw slag hellingopwaarts of hellingafwaarts 
zult terechtkomen. U krijgt al genoeg te verduren op de golfbaan. Het is dus prettig als hoogteverschillen niet ook nog 
een complicerende factor zijn.
Maak uw spel onwrikbaar – speel met COOLSHOT.
 
•  PRIORITEIT EERSTE DOEL laat de afstand tot het dichtstbijzijnde object zien in plaats van de afstand tot het object  

op de achtergrond.
• Eenmalige of continue NAUWKEURIGE METING (tot 8 seconden)
• Hoogwaardige KIJKER met 6x vergroting en meerlaagse coating voor een duidelijk en helder beeld
• WATERDICHT en CONDENSVRIJ
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NEDERLAND 
GOLFLAND

Golftoerist in eigen land. Hoe leuk is dat? En – zeker voor 
Nederlanders een relevante vraag – wat kost het? Drie 

verslaggevers van GOLF.NL namen de proef op de som en 
gingen een golfnachtje weg in Nederland met een budget 

van 250 euro voor twee personen.  

T E K S T  E N  B E E L D  N I E L S  H O O F T ,  C H R I S  V E L D K A M P  E N  K A R I A N N E  V A N  D E R  Z A N T
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G O L F . N L

Rotterdam is hot! Steeds meer toeristen 
bezoeken de havenstad vanwege het 
aanbod aan cultuur, architectuur en 
attractieparken. En Rotterdam kan zelfs 
het golfwalhalla van Nederland worden; 
in en rond de stad zijn immers bijna net 
zoveel golfbanen als in de Algarve! Voor 
deze snelle golftrip wil ik de combi van 
wereldstad en golf graag verkennen. 

Ik nodig mijn vrouw uit. Ieder 

jaar betaalt ze keurig de NGF-

bijdrage maar van spelen komt 

het helaas nauwelijks. Ze hecht weinig 

waarde aan een 18 holes champion-

ship course, dus ik ga op zoek naar 

een leuke, niet al te lastige 9-holes-

baan. Wat betreft hotel liggen we op 

één lijn: dat moet minimaal vier ster-

ren hebben. En culinair is het simpel, 

de chef moet iets serveren wat ik 

Niels Hooft (44, handicap 10), videoproducer
Golfnachtje weg met echtgenote Dorien (hcp 54)

NEW YORK AAN DE MAAS

niet kan. Een baan die in dit profiel 

lijkt te passen is Golfcenter Seve, dat 

verre van een bucketlist course heeft 

(een kleine par-3), een betaalbare 

greenfee kent en een honderd procent 

culinaire match als ik Seve’s idee 

over eten lees: smaak heeft te maken 
met een totaalervaring die terugkomt 
in onze authentieke gerechten in een 
modern jasje. Hier moeten wij zijn! 

DINER
Golfcenter Seve ligt aan de A20 op 

zo’n tien minuten rijden van het 

centrum. Robin Bravenboer heeft het 

in 2013 overgenomen en dat valt te 

merken. De visie van de succesvolle 

horeca-ondernemer is net even  

anders, hij wil het restaurant ver-

binden met de golfer. Dat dit werkt, 

blijkt wel uit het almaar stijgende 

ledental. Het restaurant bezoeken 

zonder gegolfd te hebben, is dus niet 

gek. Sterker nog, er zitten veel geklede 
gasten als we op zaterdagavond het 

gezellig drukke clubhuis in stappen. 

De sportief ogende serveerster wijst 

ons een tafel met fraai uitzicht op 

de dubbeldeks drivingrange. Mijn 

vrouw vraagt terecht: Zitten we nu 

in een restaurant of clubhuis? 

We gaan puzzelen op de menukaart, 

wat willen we en wat kúnnen we 

betalen? We blijken gelukkig geen 

concessies te hoeven doen als we 

onder de zeventig euro willen blijven. 

Als voorgerecht bestellen we hole 2, 

een combinatie van kleine gerechtjes. 

Meest memorabel is de explosive 

salmonbag, een klein stukje zalm 

met truffel op een dun kussentje 
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van deeg gevuld met crème fraiche 

en honingtruffelolie. Die was echt 

goed! Mijn hoofdgerecht, entrecote, 

zie ik in de Josper verdwijnen, een 

houtskoolgrill die een aantrekkelijke 

rookgeur verspreidt. Terwijl we 

naar live golf op tv kijken, wordt het 

hoofdgerecht geserveerd. De entre-

cote is mooi gegaard en de zalm goed 

krokant op de huid gebakken. Verse 

frieten en gegrilde groente comple-

menteren het geheel en alle smaken 

kloppen bij het plaatje. Helaas is de 

rekening iets hoger dan gebudget-

teerd maar het eten was dik in orde. 

HOTEL
Het afstruinen van internet heeft 

een betaalbaar viersterrenhotel met 

een hoge waardering in het centrum 

opgeleverd: Hampshire Savoy Hotel. 

We arriveren rond middernacht en 

kunnen gratis parkeren voor de deur, 

dat is een meevaller! Tegenover het 

hotel zie ik een buurtkroeg met de 

uitnodigende naam Proost! We gaan 

nog even wat drinken; hoe vaak zijn 

we nou in Rotterdam?! Na het  

bescheiden cafébezoek naar het 

hotel. De badkamer en bedden 

zijn wat klein maar voor één nacht 

geen probleem. Minder fijn zijn de 

dunne wandjes: midden in nacht 

word ik gewekt door onze passie-

volle buurvrouw. Even denk ik in 

een slechte film te figureren maar 

nee. Mijn vrouw laat ik slapen, 

leuk verhaal tijdens het ontbijt.

ONTBIJT
Na toch nog gevonden nachtrust is 

het tijd voor ontbijt. In het hotel kost 

dat 12,50 euro per persoon, wat zeker 

met oog op het budget, aan de hoge 

kant is. Bovendien houden we van de 

moderne couleur locale en die vinden 

we op slechts vijfhonderd meter bij 

De Markthal. Wat een coole plek! We 

hebben een goed plekje aan het raam 

en bestellen een lekker, uitgebreid 

ontbijt. Overigens gelooft mijn vrouw 

het verhaal van de buurvrouw niet...

GOLFEN
We rijden terug naar Golfcenter 

Seve waar het alweer gezellig druk 

is. Voordat we de baan ingaan, wil ik 

naar de range. Mijn vrouw wenst me 

veel plezier, niet haar ding. Ik moet 

een ballenkaart aanschaffen voor 

achttien euro. Daarvoor mag ik welis-

waar 240 ballen wegslaan maar voor 

een golftoerist en eenmalige bezoeker 

zou een balletje of 40 ook wel genoeg 

zijn. Tijdens mijn research heb ik 

gezien dat er afslagplaatsen zijn met 

Trackman. Voor tien euro voor een 

half uur zie ik op een scherm hoe 

mijn club de bal heeft geraakt, met 

welke snelheid en natuurlijk de 

afstand. Dat zou ik vaker willen! Na 

het inspelen gaan we naar hole 1, een 

slag van 72 meter tot de green. We 

hebben ieder een eigen uitdaging, ik 

moet de green raken, mijn vrouw de 

bal. En dat lukt! Het is een verma-

kelijk baantje, de omgeving is niet 

altijd even inspirerend en af en toe 

moeten we zoeken naar de juiste 

routing. Het mag echter het plezier 

niet drukken en eigenlijk willen we 

nog wel een ronde. Helaas hebben 

we daar geen budget meer voor. 

CONCLUSIE
Rotterdam heeft potentie voor de 

moderne (buitenlandse) golftoerist. 

In de directe omgeving kun je naar 

Europese top-100-banen zoals 

Noordwijk en de Haagsche. Wat 

betreft hotel, golf en culinair is 

Rotterdam klaar om ontdekt worden.

Zitten we nu in 
een restaurant of 

clubhuis? 

Zaterdag
Diner bij Seve  75,05 euro
Drankjes in de buurtkroeg    5,90 euro

Zondag
Hotel Hampshire Savoy  76,74 euro
Ontbijt in De Markthal 19,75 euro
2 x 20 euro greenfee par-3-baan Seve  40,00 euro 
1 x ballenkaart drivingrange 18,00 euro
Trackman 10,00 euro

Totaal 245,44 euro
Budget 250,00 euro
Over     4,56 euro

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

Rekening
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Vooral veel golfen, dat is het doel van 
dít golfnachtje weg. Dat kan op veel 
plekken maar Brabant kent mooie 
subtoppers waar ook nog voordelige 
arrangementen te vinden zijn. 

W at een heerlijk luxe-

probleem: een weekend 

golf en binnen de 250 

euro blijven! Leuk om met je echt-

genoot te doen maar de vrouwen in 

mijn leven lopen steeds weg omdat ze 

golfweduwe worden (Van Dale Golf-

sportwoordenboek: Een vrouw die zó 
vaak alleen thuis is omdat haar partner 
op de golfbaan staat, dat het lijkt alsof 
hij overleden is). Het lijkt me beter een 

golfvriend te vragen in plaats van een 

golfvriendin. Dan heb je maar één 

hotelkamer nodig en blijft er meer 

geld over voor golf, eten en drankjes. 

Chris Veldkamp (51, hcp 9), senior redacteur
Golfnachtje weg met vriend Jan (hcp 12)

GOLF OP DE ALLEREERSTE PLAATS

Het wordt een collega-veelgolfer 

met dezelfde voorwaarden als ik: 1. 

beetje normaal hotel; 2: twee bedden. 

SPEUREN
Dan het programma. Lastig want 

naast golf is golfbaanarchitectuur 

een van mijn grote liefdes en Neder-

land heeft veel te bieden. Niet alleen 

klassiekers maar ook nieuwe banen. 

Het liefst had ik vier keer de 9-holes-

baan van de Domburgsche gespeeld, 

maar daar ben ik recent geweest en 

het is leuker op verschillende banen 

te spelen. De Domburgsche moet wel 

gemeld worden als we het hebben 

over golftoerisme in Nederland. 

Deze fantastische 9 holes linksbaan 

uit 1914 is aangelegd door de NV 

Domburgsche Zeebadinrichting 

dat zich richtte op de vele Engelse 

badtoeristen in Zeeland. Een andere 

overweging was een ronde op de 

Haagsche, Kennemer, Noordwijkse, 

De Pan, Eindhovensche of Rosen- 

daelsche, maar dan was er geen 

budget meer geweest voor nog 

eens negen holes. En golfers lezen 

al vaak genoeg over de topbanen. 

Zo kies ik voor 27 holes op subtop-
pers: 18 holes op de eerste en 9 op de 

volgende dag. Om te laten zien dat 

dit makkelijk past in een budget 

van 250 euro. En om de aandacht te 

vestigen op de goede nieuwe banen 

in Nederland en hun goede prijzen. 

Het wordt Golfbaan Stippelberg in de 

buurt van Eindhoven, die in de top 20 

staat van de beste 18-holesbanen. Wat 

meespeelt, is dat ik bij Stippelberg 

na enig speurwerk op internet een 
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Hole-in-one arrangement zie (koffie, 18 

holes en daghap voor 55 euro). Bij de 

9-holesbaan valt de keuze op Land 

van Thorn in Limburg. Omdat de 

baan doorgaans een hoge waardering 

krijgt en omdat Land van Thorn ook 

een aantrekkelijk arrangement heeft  

(koffie met vlaai, 9 holes en snert 

voor 25 euro). Dus 27 holes op 

goede banen, inclusief diner en 

lunch, voor 80 euro per persoon. 

Doe dat maar eens na. (Het kan, 

maar je moet goed zoeken.)

GOLFEN & DINER
We spelen Golfbaan Stippelberg op 

een prachtige dag met een warme 

zon en weinig wind. Stippelberg, 

geopend in 2011, is een van de 

mooiste nieuwe banen van Neder-

land. Golfbaanarchitect Michiel van 

der Vaart mocht zich uitleven in 

een zandgebied (altijd droge voeten 

dus) en heeft er iets spannends van 

gemaakt. Heide, stuifduinen, wilde 

bunkers, glooiende fairways, een 

bosrand en grote waterpartijen.  

Stippelberg kun je goed combineren 

met de Swinkelsche, nummer 12 

van de beste banen in Nederland, 17 

kilometer verderop en met eveneens 

een lage greenfee. Brabant is sowieso 

een superprovincie voor golfers. Er 

zijn 49 golfbanen en de horeca is er 

doorgaans goed omdat de Brabanders 

dit belangrijk vinden. Het verbaast 

dus niet dat de dagschotel (een 

barbecueschotel) prima is. Na het 

eten in het mooie clubhuis met rieten 

dak worden we herkend door de 

manager. We maken een praatje maar 

verzwijgen natuurlijk onze geheime 

missie. We complimenteren hem wel 

met de goede en vriendelijke service. 

HOTEL & ONTBIJT
De eerste dag sluiten we af met een 

paar drankjes in een café en dan 

rijden we naar het Fletcher Klooster-

hotel Willibrordhaeghe. Gratis wifi 

en een biljart! De kamers, in het ver-

leden bewoond door paters en broe-

ders, zijn sober maar perfect voor 

veelgolfers. De kapel is er nog steeds 

maar is nu multifunctioneel (wordt 

ook gebruikt voor feesten en par-

tijen). De volgende dag gaan we voor 

het ontbijt naar het dorp; voor 9,50 

euro kopen we een paar croissantjes 

van de bakker met koffie en thee. 

GOLFEN & LUNCH
Het is nog steeds mooi weer en 

we spelen opnieuw op een goede 

golfbaan aangelegd op zand. Land 

van Thorn, een ontwerp van architect 

Frank Pont die ook de Swinkel-

sche heeft gemaakt, ligt tegen de 

dorpskern en voetbalvelden aan 

van het Limburgse plaatsje Hunsel. 

Het is er prettig spartaans. Gewoon 

een leuke golfbaan, een eenvoudig 

clubhuis en vriendelijke Limbur-

gers. Na een rondje golf en snert 

met roggebrood gaan we naar huis 

met 43 cent over van het budget. 

CONCLUSIE
We hebben heerlijk veel gespeeld 

en goed gegeten in de clubhuizen 

in eigen land, wat wil je nog meer? 

Mooi golfweer natuurlijk, maar dat 

hebben we in Nederland best vaak.

Brabant is sowieso een super- 
provincie voor golfers

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

Zaterdag
2 x 18-holes greenfee Stippelberg
(incl. koffie/thee met iets lekkers en dagschotels) 110,00 euro
Koffie en drank na de golfronde    22,50 euro
Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe    57,57 euro

Zondag
Ontbijt      9,50 euro
2 x 9-holes greenfee Land van Thorn
(incl. koffie en snert)  50,00 euro

Totaal  249,57 euro
Budget  250,00 euro
Over       0,43 euro

Rekening
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Friesland: Hollands laagland waar 
wolken weerspiegelen in de vele 
meren, waar je fietst tegen de wind in 
en met een bootje langs de elf steden 
vaart. Toeristenprovincie bij uitstek. 
Golfbanen vind je er niet te kust en te 
keur, maar die in Beetsterzwaag biedt 
meteen alles wat een golftoerist zoekt.

A ls beginnende golfer is 

één ding duidelijk: alle 

spectaculaire, uitdagende 

banen met hoge greenfees kunnen we 

links laten liggen. Dat is aan ons niet 

besteed. Het is een kwestie van weg-

strepen; dat staat je namelijk te doen 

als golftoerist in eigen land omdat er 

veel te kiezen valt. Ons criterium 1: 

het hoeft geen topbaan te zijn maar 

het moet wel wat voorstellen. Met 

handicap 37 moeten we de volgende 

Karianne van der Zant (46, hcp 37), eindredacteur
Golfnachtje weg met vriendin Nicolette (hcp 48)

ALTERNATIEF LAUSWOLT

stap maken: scoren op serieuze par-4-

holes en voor ons eindeloze par-5’s. En 

negen holes zijn meer dan voldoende. 

Criterium 2: niet al te druk. Dus liever 

geen krappe baan in de Randstad 

waar de stress slechts toeneemt na 

een door mede-golfers aangemoedigd 

maar mislukt teeshot. We gaan op 

zoek naar een relaxte sfeer, naar rust 

en ruimte. Waar vind je die beter dan 

in het noorden van ons land? In een 

aantal lijstjes van topbanen vind ik er 

in Friesland, Groningen en Drenthe:  

Drentsche, Lauswolt en De Gelpen-

berg. Cijfers bij  Leadingcourses.

com? Een 7,9 en twee keer een 8,2. De 

herinnering aan een goede recensie 

van het restaurant van Lauswolt in 

GOLF.NL Weekly geeft de doorslag. 

Landgoed Lauswolt, dat klinkt chic,  

te chic voor ons budget. En inder-

daad, een overnachting in het Bilder-

berg hotel op het landgoed zit er niet 

in. De prachtige luxe kamers zullen 

hun geld zeker waard zijn maar een 

leuk, goedkoper alternatief is vast te 

vinden. De site van Golfclub Lauswolt 

geeft al een goede B&B-suggestie. Als 

we globaal wat bij elkaar optellen, 

zouden we moeten kunnen uitkomen. 

En wat ons helemaal over de streep 

trekt, bij Lauswolt heb je geen start-

tijden maar richttijden. Lauswolt it is. 

GOLFEN
Tijdens de autorit krijg je al een 

vakantiegevoel. De drukte achter 

je, de leegte en rust voor je. Als we 

aankomen bij de Golf & Country Club 

Lauswolt is de sfeer relaxt; we kunnen 

met onze negen holes beginnen 
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wanneer we willen. Eerst maar even 

inslaan op de drivingrange waar de 

ballen gratis zijn. Niet onbelangrijk 

voor dit uitje! Eenmaal in de baan 

genieten we van afwisselende holes, 

deels tussen de bomen, deels in het 

open gebied met waterpartijen. 

Hoewel de holes serieus genoeg 

zijn, zijn ze voor ons, zeker vanaf 

de rode tee, best te doen. We raken 

af en toe een boom, komen een keer 

op een andere fairway terecht maar 

we zijn niet één bal kwijtgeraakt. De 

ronde sluiten we natuurlijk af in het 

clubhuis met een speciaal biertje (het 

is tenslotte vrijdagmiddag) en gratis 

nootjes. Het idee was om er ook te 

eten; ik had inmiddels de recensie 

in GOLF.NL Weekly gevonden en het 

restaurant kreeg maar liefst een 9. 

Jammer genoeg zijn we te vroeg in 

het jaar en gaat de keuken dicht. We 

zullen moeten terugkomen voor deze 

culinaire verrassing.  

B&B
Het leuke van Lauswolt is dat 

Beetsterzwaag op loopafstand ligt. 

Zo ook onze B&B. De eigenaar belt 

om te vragen hoe laat we er zijn en 

welke wensen we hebben voor het 

ontbijt; hij moet nog boodschap-

pen doen. Dat belooft duidelijk iets 

anders dan een muf buffetje in een 

onpersoonlijk hotel. Als we aan-

komen blijkt onze kamer met eigen 

ingang niet zomaar een slaapplek. 

Het is de oude stookhut van het 

landgoed Lauswolt, opnieuw in stijl 

opgebouwd met behoud van zoveel 

mogelijk historische details in de 

tuin van eigenaar en Frieslandkenner 

Jan. Hij kent alle ins & outs en vertelt 

enthousiast over de stookhutte en het 

adellijke, rijke dorp Beetsterzwaag 

met veel monumentale panden 

dat op een verhoogde zandrug ligt 

midden in arm veengebied. De kamer 

is eigenlijk meer een appartement 

waarin je in alle rust kunt bijkomen 

van een ronde golf en opmaken 

voor een leuke avond in het dorp.

DINER
Inmiddels begrijpen we het een beetje 

maar Beetsterzwaag kent opvallend 

veel chique restaurants. Naast de 

sterrentent De Heeren van Harinxma 

heb je er nog zo twee waar je culinaire 

hoogstandjes vindt (in ieder geval 

op het menu). De prijzen zijn echter 

navenant, wij kiezen voor de Chinees. 

Niet zomaar één. Kota Radja is van 

klein familiebedrijf uitgegroeid tot 

een modern ingericht Aziatische 

restaurant dat in Beetsterzwaag en 

wijde omtrek populair is. Het is er 

druk gezellig, we krijgen een tafel 

met uitzicht op de hoofdstraat en 

het menu van 25 euro met soep, vijf 

verschillende Chinese hoofdgerecht-

jes en een (Frans) toetje is prima. 

Terug slenterend naar onze stookhut 

genieten we van de levendigheid van 

het Friese dorp. Na een goede nacht 

wordt het ontbijt in de kamer geser-

veerd met alles erop en eraan. Vers 

fruit, verse jus, kop thee, yoghurt 

met cruesli, allerlei soorten broodjes 

en beleg. Een lekker begin van de 

dag. Als het had gekund, hadden 

we zeker een fiets gehuurd voor een 

tochtje door De Friese Wouden. Of 

ingetekend voor nog een ronde golf. 

CONCLUSIE
We hebben bewezen dat een golf-

nachtje Beetsterzwaag niet per se 

heel duur hoeft te zijn dankzij leuke 

alternatieven voor hotel Bilderberg 

en sterrenrestaurant De Heeren 

van Harinxma. En de golfbaan van 

Lauswolt is meer dan de moeite 

waard. We spelen de tweede negen 

in de zomer zodat we meteen op 

het terras kunnen genieten van 

de beloofde goede keuken.

We logeren in de oude 
stookhut van het 

landgoed Lauswolt

Vrijdag
Drivingrangeballen gratis
2 x 43 euro voor greenfee 9 holes 86,00 euro
Drankjes in het clubhuis (incl. nootjes)   7,00 euro
Diner in Kota Radja (incl. fooi) 67,50 euro

Zaterdag
B & B De Stookhutte (incl.ontbijt) 90,00 euro

Totaal 250,50 euro
Budget  250,00 euro
Tekort       0,50 euro

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

Rekening


