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Sfeervol hotel nabij Münster

Scherp geprijsd hotel net over de Duitse 
grens en op korte afstand van prachtbanen. 
3 nachten, 3 diners, 2 greenfees.

Culinair genieten in Brabant

Vlakbij Breda spelen op tal van banen
dankzij een zeer gunstige ligging.
3 nachten, 2 diners, 2 greenfees.

Direct aan 27 holes vlakbij Parijs

Charmante 17e eeuwse boerderij aan
de uitdagende Arnold Palmer baan.
3 nachten, 1 diner, 3 greenfees.

Hotel Krautkrämer VA.  € 319,-Hotel de Korenbeurs VA.  € 289,-Domaine de Crécy   VA. € 299,- € 220,-
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Doe mee aan de Stern Birdiecam Prijsvraag. GOLF.NL 
maakt luchtopnames van golfbanen en als je raadt welke 
baan het is, maak je kans op twee greenfees. Bekijk 
de laatste video op   GOLF.NL/birdiecamaugustus.

Een selectie van nieuws 
over wedstrijden. 
Voor meer, ga naar
  GOLF.NL/wedstrijden.

Het jaarlijkse toernooi 
voor linkshandige golfers 
op de Twentsche Golfclub 
wordt gespeeld op 
zaterdag 30 september. 
Meer informatie: 
 lefties@twentschegolfclub.nl

Bij de nationale 
omawedstrijden is dit jaar 
zesduizend euro ingezameld 
voor SOS Kinderdorpen 
(zie foto). José Drissen 
van Breuninkhof 
won de finale op Golf4all
Harderwijk.

Op 17 september houdt 
Amsterdam Old Course een 
golfevenement met een 
zes-holeswedstrijd voor 
jongeren van 21 tot 38 jaar, 
de Millennial Golf Day. 
Meer informatie:  i-amgolf.nl

Op zondag 3 september 
wordt op Golfclub Kleiburg 
het Kleiburg Open gehouden, 
een toernooi voor spelers met 
een handicap tot en met 30. 
Meer informatie:
 golfclub-kleiburg.nl

NK MATCHPLAY
Renee de Ruijter en Diderik Ankersmit hebben afgelopen 
weekend het NK Matchplay Senioren gewonnen. De Ruijter 
van de Noord-Nederlandse versloeg in de finale op G&CC 
Hoenshuis Kristine ten Doesschate. Titelverdediger Ankersmit 
van de Lochemse won in de finale van Marco van den Broek. 

BONTAN VIJFDE IN EK
Zhen Bontan is vijfde geworden in het European Ladies´ 
Amateur Championship. Met -3 na 72 holes was het verschil 
met de winnaar, Agathe Laisne uit Frankrijk, vijf slagen. 
Dewi Weber werd gedeeld 21ste op Golf Club Lausanne 
in Zwitserland. Romy Meekers en Pasqualle Coffa misten 
beiden de cut op één slag. De half Nederlandse half Franse 
Lauren Holmey werd in dezelfde week gedeeld derde in de 
European Young Masters op Oslo Golfklubb. Lizzy Peeters 
werd gedeeld 24ste in het kampioenschap in Noorwegen. Bij 
de jongens eindigde Benjamin Reuter op de gedeelde 27ste 
plaats en Piet Hein Bakkenes op de gedeelde 34ste plaats.

JEUGD
Het Zwitserleven Dutch Junior Open op Toxandria is gewonnen 
door de Engelsman Thomas Sloman en Atthaya Thitikul uit 
Thailand. Sloman heeft een wildcard voor het KLM Open in 
september veroverd. Koen Kouwenaar was op de gedeelde vijfde 
plaats de beste Nederlander. De kampioen bij de meisjes is nog 
maar veertien jaar oud. Zij was begin juli de jongste winnares ooit 
op de Ladies European Tour. In ronde twee op Toxandria maakte 
ze 64, in ronde vier 63 (-9: tien birdies en één bogey). De 63 is de 
laagste score ooit in het Dutch Junior Open en op de Brabantse 
baan. Pasqualle Coffa en Anouk Sohier waren de beste Nederlandse 
meisjes in het toernooi, ze eindigden op de 14de plaats.

  Renee de Ruijter  
en Diderik Ankersmit.

Dit is een samenvatting van het amateurnieuws op   GOLF.NL
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“Jasper het Spook wordt hij gekscherend 
genoemd op Golfresidentie Dronten.”

O M R O E P  F L E V O L A N D  I N  E E N  R E P O R TA G E  O V E R  D E  
I N T R O D U C T I E  V A N  E E N  R O B O T M A A I E R  O P  D E  B A A N . 

amateurs
LE

UK
ST

E 
FI

LM
PJ

E

wedstrijden

W O E N S D A G  9  A U G U S T U S  2 0 1 7G O L F . N L  W e e k l yG O L F . N L  W e e k l y

http://www.GOLF.NL/birdiecamaugustus
http://www.GOLF.NL/wedstrijden
http://www.lefties@twentschegolfclub.nl
http://www.golfclubliemeer.nl
http://www.i-amgolf.nl
http://www.golfclub-kleiburg.nl


HOEVEEL VERDIENT EEN CADDIE?
Vorige week maakte Rory McIlroy bekend dat hij van caddie 
wisselt. De Noord-Ier werkte negen jaar lang met J.P. 
Fitzgerald en bereikte met deze assistent de wereldtop. 
Hoeveel verdiende J.P. in die tijd en wat verdient een caddie 
in het algemeen? Het verschilt per baas en caddie maar op de 
European of PGA Tour werkt het vaak zo. Caddies ontvangen 
in toernooiweken een basissalaris voor onkosten van 250 tot 
1500 euro. Daarnaast verdient hij een deel van het prijzengeld 
van zijn speler. In het verleden kreeg een caddie vaak tien 
procent als zijn baas won, zeven procent als zijn speler in de 
top tien eindigde, vijf procent als de pro buiten de top tien 
eindigde en niets als de speler de cut mist. Maar het komt 
steeds vaker voor dat een caddie acht procent van het totale 
prijzengeld krijgt en tien procent bij een overwinning.
Rory McIlroy miste de cut in de eerste drie toernooien met J.P. 
Fitzgerald, onder meer in het KLM Open van 2008, maar daarna 
deden de twee het beter en beter met vier major-zeges en 
zestien andere overwinningen. McIlroy verdiende op de PGA 
Tour en European Tour zo’n 64 miljoen euro en we zullen er niet 
ver naast zitten als we zeggen dat J.P. in diezelfde periode zes 
miljoen euro verdiende. Dat is ruim negen procent. J.P. was 
in het afgelopen jaar de best verdienende caddie van de PGA 
Tour, zo blijkt uit een overzicht van het tijdschrift Forbes. 

De top vijf van de Top-Earning Caddies On The PGA Tour 
2017 in de periode van juni 2016 tot en met mei 2017:
1 J.P. Fitzgerald (Rory McIlroy)  $ 1.650.000
2 Austin Johnson (Dustin Johnson)  $ 1.600.000
3 Daisuke Shindo (Hideki Matsuyama)  $      680.000 
4 Michael Greller (Jordan Spieth)  $  665.000 
5 Kessler Karain (Patrick Reed)  $  610.000

Dit is een samenvatting van de rubriek Golf en geld 
op    GOLF.NL (GOLF.NL/golfengeld). 

OLYMPISCH GOLF TERUG NAAR PARIJS
Olympisch golf keert in 2024 terug in Frankrijk, het land waar de sport in 
1900 voor het eerst onderdeel was van de Olympische Spelen. Los Angeles 
heeft zich bereid verklaard de Olympische Spelen in 2028 te huisvesten en 
dat betekent dat de Spelen van 2024 in Parijs gehouden zullen worden. Het 
IOC heeft de overeenkomst met LA bevestigd in een verklaring en moet in 
september nog officieel goedkeuring geven, maar dat is volgens kenners een 
formaliteit. Eerder dit jaar is bekendgemaakt dat golf na 2016 en 2020 in elk 
geval ook in 2024 een olympische sport zal zijn. Dus golf keert terug in Parijs 
waar golf in 1900 voor het eerst onderdeel was van de Olympische Spelen. 

GASTHEER
De eerste olympische golfwedstrijden werden overigens niet letterlijk 
in Parijs gespeeld, maar tachtig kilometer ten noorden van de Franse 
hoofdstad, op Golf de Compiègne. Zo goed als zeker worden de olympische 
wedstrijden van 2024 op Le Golf National gespeeld, de baan van de Franse 
federatie die elk jaar gastheer is van het Frans Open. Le Golf National, 
vlakbij Versailles, is in 2018 eerst gastheer van de Ryder Cup. In 2020 
worden de olympische golfwedstrijden gehouden op Kasumigaseki 
Country Club in Japan. In 2016 in Rio waren Justin Rose en Inbee Park 
de olympische golfkampioenen. Joost Luiten werd gedeeld 27ste. 

Dit is een samenvatting van het olympsche golfnieuws op 
 GOLF.NL/Olympisch. 

G E S E L E C T E E R D  GOLF.NL
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“Het krijgt dezelfde Engelse stijl als 
het clubhuis, maar dan nog mooier.”

D E  M A N A G E R  V A N  T H E  D U K E  ( V O O R H E E N  D E  H O O G E  V O R S S E L ) 
I N  H E T  B R A B A N T S  D A G B L A D  O V E R  H E T  H O T E L  

D AT  N A A S T  D E  G O L F B A A N  V E R R I J S T.

olympische spelen

  Le Golf National
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THUIS TUSSEN  
DE BESTEN

TELEURGESTELD OVER DE 39STE PLAATS MAAR OPGETOGEN OVER  

HAAR VERBETERDE SWING VERLIET ANNE VAN DAM HET RICOH WOMEN’S  

BRITISH OPEN. “BIJ VLAGEN HEB IK WERELDKLASSEGOLF LATEN ZIEN.”

  Van Dam kreeg in het Brits Open waar ze op 
hoopte: de bevestiging dat ze op topniveau mee kan.
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De Golf Academie is dé omgeving om (beter) te leren golfen op elk niveau. Je hebt 

les van je eigen golfprofessional, ondersteund door een online platform met extra 

oefeningen en uitgebreide statistieken. Meld je nu gratis aan op degolfacademie.nl

To learn to succeed,
you must fi rst learn to fail.

Michael Jordan
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W
ereldklassegolf, dat gold 

voor de eerste negen holes 

van Anne van Dam in de 

laatste ronde van het Brits 

Open. Met vier birdies en 

vijf pars op Kingsbarns 

Golf Links speelde de 21-jarige Arnhemse zich naar de 

top tien van het klassement. En dat in pas de tweede 

major in haar carrière. Twee holes later was een top- 

notering alweer uit zicht. “Op hole 10 sla ik een mindere 

approach in de potbunker en maak ik bogey”, vertelt 

Van Dam. “De volgende hole sla ik de enige echt mindere 

drive van de week rechts in de rough. Die bal hebben we 

nooit meer gevonden.” Even later stond er een dubbel 

bogey op de kaart, en dat op een makkelijke par-5. “Op 

een hole waar je normaal een birdie maakt, lever ik twee 

slagen in. Dan gaat het opeens weer hard naar beneden.” 

GROOT CONTRAST
Met nog een birdie en twee bogeys op de resterende 

zeven holes eindigde Van Dam op de gedeelde 39ste 

plaats. In een major natuurlijk allesbehalve slecht, maar 

de manier waarop was heel teleurstellend voor de beste 

golfster van Nederland. “Er zat deze week zo veel meer 

in. Het contrast tussen de hoge kwaliteit van mijn spel 

en die 39ste positie is heel groot. Ik heb weinig goede 

breaks gekregen, vrijdagmiddag ging het ook heel hard 

regenen. Een dag eerder werd het spel in vergelijkbare 

omstandigheden stilgelegd, vrijdagmiddag niet omdat 

de organisatie de rondes afgemaakt wilde hebben. Dat 

zit dan tegen, maar ik praat liever niet over pech of 

geluk. Elke ronde heb ik wel even in de top tien gestaan, 

om er vervolgens ook weer uit te vallen. Dat doe ik 

natuurlijk zelf, maar daarom baal ik er niet minder van.” 

Van Dam benadrukt dat de terugval niet door de druk 

werd veroorzaakt. “Absoluut niet, als ik in de top tien 

kwam, had ik geen moment het gevoel dat er iets niet 

klopte, dat ik iets speciaals aan het doen was. In golf kun 

je snel onzeker worden over dingen maar mentaal heb 

ik ook enorme stappen gemaakt. Na mijn overwinning 

in China (het Xiamen Open in oktober 2016, red), heb ik 

geen cut meer gemist, dat zegt wel iets.”

VEEL BALLEN
Ondanks die eerste zege op de Ladies European besloot 

Van Dam eind vorig jaar van coach te wisselen en haar 

swing flink aan te pakken. De samenwerking met de 

Deen David Dickmeis lijkt nu al vruchten af te werpen. 

“Ik heb heel veel goede ballen geslagen in Schotland, 

mijn swing voelt steeds beter. David was er bij tijdens 

het Schots Open (een week voor het Brits Open, Van Dam 

eindigde toen ook als 39ste) en hij was blij verrast.” 

Voor ze naar Schotland vertrok voor twee toernooien 

linksgolf stond Van Dam in Nederland dagen achter 

elkaar uren achtereen op de drivingrange. “In Thailand 

(Thailand Championship, begin juli, red) voelde mijn 

swing niet goed. Bij de transitie van de top van de 

backswing naar de downswing verviel ik in een oude 

fout, die beweging moest eruit. Ik heb nog nooit zo veel 

ballen geslagen als in de twee weken na Thailand. Dat is 

gelukkig niet voor niets geweest want mijn ballstriking 

is nog nooit zo constant geweest als in de afgelopen 

twee weken in Schotland. Ik hoef steeds minder aan de 

techniek te denken en kan echt weer gaan spelen, dat 

maakt een enorm verschil.”

GEBREK AAN TOERNOOIEN
In het Brits Open was de hele wereldtop aanwezig. Van 

Dam kreeg waar ze op hoopte: de bevestiging dat ze op 

topniveau mee kan. “Dit was het sterkste veld waarin ik 

ooit heb gespeeld en ik heb gezien dat die meiden ook 

fouten maken, mindere onderdelen hebben in hun spel. 

Wat me opviel is dat ze fouten over het algemeen vrij 

Mijn ballstriking is nog nooit zo 
constant geweest als in de afgelopen 

twee weken in Schotland

 
De Golf Academie is dé omgeving om (beter) te leren golfen op elk niveau. Je hebt 

les van je eigen golfprofessional, ondersteund door een online platform met extra 

oefeningen en uitgebreide statistieken. Meld je nu gratis aan op degolfacademie.nl

To learn to succeed,
you must fi rst learn to fail.

Michael Jordan
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TOP LOCATIE! 
3 ON COURSE-HOTELS 
       VOOR DE PERFECTE SHORT-STAY

Gunstige arrangementen –  
Goed bereikbaar vanuit Nederland

4 x overnachting, ontbijt, 
3 x Green-Fee 18 holes, 4 x halfpension, 

1 x volledige lichaamsmassage van 
45min. en gebruik maken van de 2500m²

vanaf 554,- €  per persoon 
in de comfortkamer

HOLE-IN-ONE

+49 6724 / 600 405 · info@golfhotel-stromberg.de
www.golfhotel-stromberg.de

+49 2243 / 92 32 32 · hotel@gut-heckenhof.de 
www.gut-heckenhof.de

2 x overnachting, ontbijt, 
18 holes en diner

vanaf 238,- €*
 per persoon

* voor groepen vanaf 10 personen  
vanaf 218,- € per persoon

2 x overnachting, ontbijt, 
18 holes en diner

vanaf 270,- € per persoon  
in een tweepersoonskamer

Puur golf

+49 202 / 648 22 - 0 · info@golfhotel-vesper.de
www.golfhotel-vesper.de

http://www.footjoy.co.uk
http://www.footjoy.co.uk
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Winst voor In-Kyung Kim
Het Brits Open was een prooi voor een speelster uit Zuid-Korea. 
De 29-jarige In-Kyung Kim won haar eerste major met een totaal -18, 
twee slagen beter dan de Engelse Jodi Ewart Shadoff. Michelle Wie, 
Georgia Hall en Caroline Masson deelden de derde plaats met een 
totaalscore van -13. 

makkelijk accepteren en veel tijd nemen, terwijl ik juist 

een erg snelle speler ben. Van de tee kan ik met de besten 

mee, het korte spel, putten en chippen, moet beter en 

daar werk ik hard aan. Als ik op deze manier doorga, 

moet ik week in week uit op dit niveau meekunnen.” 

Week in week uit spelen, het zit er momenteel niet in 

voor Van Dam. Door het wegvallen van sponsors toont 

de kalender van de Ladies European Tour vooral veel  

gaten. Het eerstvolgende toernooi is pas weer half 

september, de Evian Masters, ook een major. “Mijn 

spel voelt nu zo goed, ik zou heel graag deze week wéér 

spelen. Helaas zit dat er niet in, wat wel zuur is. Maar 

het heeft geen zin om over het gebrek aan toernooien 

te blijven klagen, het verandert voorlopig toch niet. De 

komende weken ga ik benutten om me heel goed voor 

te bereiden op de Evian Masters. Ik ga in ieder geval 

nog een paar dagen naar Denemarken om met David te 

werken.”

MOTIVEREND
Op de slotdag van het Brits Open speelde Van Dam met 

Brooke Henderson, het negentienjarige Canadese top- 

talent dat al een major wist te winnen. Spelen met toppers 

in een Brits Open is in meerdere opzichten anders dan 

spelen in de reguliere toernooien op de Ladies European 

Tour. “De sfeer op de LET is heel gezellig, iedereen gunt 

elkaar het beste. Op de LPGA zal dat anders zijn, dat 

merkte ik al bij het Brits Open. Brooke Henderson maakt 

het helemaal niets uit of ik goede of slechte ballen sla. 

Good shot kan er nog net vanaf, maar het is vooral ieder 

voor zich. Niet zo gek want er staat ook veel meer geld 

op het spel dan bij de toernooien van de LET.” Als alles 

volgens plan verloopt, speelt Van Dam in 2018 vast op de 

LPGA Tour. De Tourkaart halen voor het Amerikaanse 

circuit via de Qualifying School is haar grote doel dit 

jaar. “Het Brits Open was zo motiverend. Spelen in 

toptoernooien met de besten van de wereld, dat wil ik 

iedere week. Het liefst zo snel mogelijk.” 

Ik heb gezien dat  
die meiden ook fouten 

maken, mindere 
onderdelen hebben  

in hun spel

 In-Kyung 
Kim

1 11 1
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IN GOLF.NL WEEKLY BELICHTEN WE DIT SEIZOEN DE REGELS EN VERANDERINGEN DIE DE REGELAUTORITEITEN 

NA 2018 WILLEN DOORVOEREN. IN DEZE EDITIE AANDACHT AAN HET PER ONGELUK BEWEGEN VAN JE BAL  

OF BALMARKER OP DE GREEN.

De regelautoriteiten stellen 
voor dat de hiernaast 
beschreven local rule een vaste 
regel wordt. Dus geen straf 
meer als je op de green per 
ongeluk je bal of balmarker 
beweegt. Maar je moet 
wel de bal terugplaatsen. 
De argumentatie van de 
regelinstanties R&A en USGA: 
“Op moderne greens, die sneller 
zijn en flinke hellingen hebben, 
is de kans groter dat een bal 
beweegt; het is dan vaak lastig 
te bepalen of de speler de 
oorzaak was van de bewogen 
bal of dat de bal is bewogen 
door de wind of andere 
natuurlijke omstandigheden. 
Het kan oneerlijk lijken als de 
speler straf krijgt voor een 
bewogen bal terwijl de speler 
zich alleen maar voorbereidde 
op zijn volgende slag.”

We hebben het alleen over per 
ongeluk bewogen ballen op de 
green, niet elders op de baan. 
De R&A en USGA zeggen dat 
bijna alle bewogen ballen op de 
green voorkomen en dat het 
om minimale bewegingen gaat 

waarbij het makkelijk is om de 
bal op de juiste plek terug te 
plaatsen. De regelinstanties 
willen de straf voor een 
bewogen bal buiten de green 
handhaven. Een bal buiten de 
green beweegt veel minder 
snel en een straf voor een 
bewogen bal buiten de green 
benadrukt het principe van 
golf dat de bal moet worden 
gespeeld zoals hij ligt.

De R&A en USGA willen in 2019 
moderne en vereenvoudigde 
regels invoeren. De aanpassingen 
die de instanties voor ogen 
hebben, zijn te vinden op  
GOLF.NL/regelrevisie. Iedere 
golfer kan tot 31 augustus 
reageren via randa.org en  
usga.org/rules en op social 
media met de hashtag 
#GolfRules2019. Laat ons 
weten wat je ervan vindt, van 
dit voorstel en van andere 
voorstellen: redactie@golf.nl. 

Voor meer artikelen  
over de regels, ga naar 
 GOLF.NL/regels en
 GOLF.NL/regelnieuws.

BEWEGEN VAN DE BAL

In het verleden was je de 
klos als jij of je tegenstander 
per ongeluk jouw bal op 
de green bewoog. Of je 
balmarker. Ook al gebeurde 
het per ongeluk omdat je 
iets op de bal liet vallen 
of met je voet de marker 
bewoog, je kreeg één 
strafslag en moest de 
bal terugplaatsen. Maar 
deze regel leidde tot veel 
incidenten, met name 
op de snelle greens van 
de professionele Tours 
en de straf werd als 
onrechtvaardig beschouwd. 
Daarom is de situatie al op 
1 januari 2017 veranderd, 
de regelautoriteiten 
wilden deze regel versneld 
moderniseren. 

Ze deden dat door 
de invoering van 
een verzachtende 
local rule die clubs en 
wedstrijdorganisaties 
sinds 1 januari mogen laten 
gelden. Die plaatselijke regel 
zegt: “Indien de bal van de 
speler op de green ligt, volgt 
er geen straf als de bal of 
de balmarker per ongeluk 
door de speler (…) wordt 
bewogen. De bewogen 
bal of balmarker moet 
worden teruggeplaatst (…) 
Deze plaatselijke regel is 
alleen van toepassing als 
de bal van de speler of zijn 
balmarker op de green ligt 
en de beweging per ongeluk 
veroorzaakt wordt. Indien 
wordt vastgesteld dat de bal 
van de speler op de green 
is bewogen als gevolg van 
wind, water of een andere 
natuurlijke oorzaak zoals 
door de zwaartekracht, 
dan moet de bal gespeeld 
worden zoals hij ligt op 
de nieuwe ligplaats. Een 
balmarker die onder 
gelijke omstandigheden 
is bewogen, moet worden 
teruggeplaatst.”

NU 2019 EN DAARNA
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  Op de green gebeurt 
het geregeld dat een bal 
of balmarker per ongeluk 
beweegt.
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Danny reageerde op het voorstel 
van de regelinstanties dat je in de 
toekomst de vlag in de hole mag 
laten staan en dat je geen straf 
meer krijgt als je de vlag raakt 
bij een putt vanaf de green:
“Goh, dus nu kunnen we tijdens het 
putten verwachten dat de ene speler 
de vlag wel in de hole wilt en de ander 
weer niet. Kunnen we er nog langer 
over doen op de greens, zucht ...”

Ben mailde:
“Waarom komt er geen onderscheid 
tussen regels voor pro’s en in 

wedstrijden en regels voor een 
normaal rondje? Dat je vlag uit 
de hole moet halen, dat zou van 
toepassing moeten zijn op de 
Tours en bij clubwedstrijden. Bij een 
normaal rondje zouden de spelers 
het zelf moeten beslissen. Ik vind 
dat de huidige regels moeten 
blijven gelden in wedstrijden, 
pro-ams en toernooien voor pro’s. 
Bij normale rondjes moeten Ready 
Play-regels toegepast worden, 
dat je de bal speelt zodra je klaar 
bent, ook al lig je dichter bij de 
hole dan een medespeler, etc.”

WIN PRIJZEN MET 
DE REGELVRAAG!

OP FACEBOOK TEST  
MISS SAXTON TWEEWEKELIJKS 

JE REGELKENNIS MET  
EEN MEERKEUZEVRAAG. 

ELKE KEER MAAK  
JE KANS OP LEUKE PRIJZEN. 

KIJK OP  FACEBOOK.COM/
GOLFNL EN DOE MEE!

Veel Nederlandse golfers reageren via redactie@golf.nl of social media op 

de voorgestelde regelmodernisering van de R&A en USGA. 

R E A C T I E S
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AVANT-GARDEGOLF IN

 Cuba
ALS JE NAAR CUBA REIST, DOE JE DAT DOORGAANS NIET VOOR EEN RONDE GOLF. 

VEEL MOGELIJKHEDEN ZIJN ER OOK (NOG) NIET, MAAR OP DE GOLFBAAN  

IN VARADERO KUN JE GOED TERECHT.

  Varadero Golf Club
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G 
olfen in Cuba. Niet 

het eerste waar je aan 

denkt bij het grote  

eiland in de Caraï-

bische Zee. Logisch 

ook want sinds de 

revolutie van 1959 is Cuba een socialistische 

staat die de sport golf niet bepaald een warm 

hart toedraagt. Raúl Castro bestuurt sinds 

2008 het land maar de initiële leider na de 

revolutie was zijn oudere broer Fidel Castro. 

Die heeft destijds golf verbannen omdat 

het te elitair zou zijn. Het leidde tot klein-

burgerlijke ideeën en was alleen bedoeld voor 

de rijken en paste daarom niet in het regime 

van de socialistische revolutionairen. Fidel 

Castro gaf de voorkeur aan honkbal. Het 

enige wat Fidel Castro ooit in het openbaar 

over golf heeft gezegd is: “Ik weet absoluut 

niets over deze dure sport.” Fidels houding 

is nooit veranderd; hij haatte golf en waar 

het voor stond, kapitalistische decadentie.

EERSTE BANEN
Voor de revolutie waren er vooral korte banen 

op Cuba, met maar drie of zes holes. Deze 

werden in de jaren ’20 neergelegd. Zo waren 

er Pinar del Rio, ten westen van Havana, 

Camaguey en Santiago de Cuba. Een van 

de eerste banen lag waarschijnlijk rond de 

suikerfabriek en raffinaderij in Cienfuegos. Al 

  Fidel Castro haatte golf 
maar werd hier wel in 1961 

met een club gespot.

VARADEROHAVANA

in 1911 ontwierp de bekende golfbaanarchitect 

Donald Ross (van oorsprong Schots maar hij 

leefde het grootste gedeelte van zijn leven in 

Amerika) bij de hoofdstad Havana een par 73 

9-holesbaan, waar de leden van de Havana 

Golf Club gebruik van maakten. Het bestuur 

bestond alleen uit Engelsen en het was in feite 

een Engelse club. In de hoogtijdagen speelden 

Amerikaanse toppers als Ben Hogan, Gene 

Sarazen en Arnold Palmer er. Het slagenrecord 

op de baan is 70, gevestigd door de Ameri-

kaan Johnny Farrell, die 22 PGA-toernooien 

won en in 1928 eerste werd in het US Open. 
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DIPLOMATENBAAN
Nu is de golfbaan in Havana bedoeld voor 

diplomaten en de club telt nog maar veertig 

leden, de meeste van hen zijn buitenlandse 

ambassademedewerkers. Het is er vervallen 

en er is nauwelijks onderhoud. Maar op 

een of andere manier heeft het de revolutie 

overleefd. Er is ook een teaching pro bij de 

Havana Golf Club, Johan Vega, die speelt 

van handicap 8. Zijn vader was greenkeeper. 

Hij kreeg zijn clubs van een Nederlandse 

bezoeker cadeau. Vega vraagt omgerekend 

zo’n 19 euro voor een les, maar er is weinig 

animo. Zelf oefent hij door de dag heen en 

zit wat in de schaduw. Een greenfee voor 

achttien holes is circa 43 euro. “De huidige 

Britse ambassadeur speelt niet,” zegt Vega. 

“En Ierland heeft geen ambassade in Cuba. De 

meeste dagen heb ik de baan voor mezelf.”

GOLF ALS KATALYSATOR
Cuba heeft een van de hoogste geletterdheids- 

cijfers ter wereld. Het heeft procentueel 

gezien meer artsen dan waar dan ook. Als je er 

stigmatiserend vanuit gaat dat golf een duur- 

dere sport is voor hoger opgeleiden, dan zou je 

hoge aantallen verwachten. Maar het grootste 

eiland in het Caraïbisch gebied heeft maar 

twee golfbanen en uit een bevolking van elf 

miljoen, slechts veertig geregistreerde golfers. 

Johan Vega: “We hebben een scratchspeler 

(handicap 0), Alexie Castallanos. Hij is net 

teruggekomen van een pokertoernooi in 

Italië. En Annia Blanco is onze topgolfster.” 

De lage animo voor golf heeft natuurlijk te 

maken met de historie. Maar Cuba ziet golf 

ondertussen wel als een mogelijke kata-

lysator voor het toerisme. De bouw van veel 

nieuwe banen staat in de planning. Er zouden 

zelfs concrete plannen zijn om het grootste 

golfresort van Latijns-Amerika te ontwik-

kelen, de Punta Colorada Cuba Golf Marina, 

op het meest westelijke punt van het eiland. 

Sommigen denken dat 
Cuba binnen dertig jaar een 
belangrijke golfbestemming 

zal zijn

  Hole 7 van 
de golfbaan in 
Varadero.
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Sommigen denken dat Cuba binnen dertig 

jaar een belangrijke golfbestemming zal zijn.

GRATIS BALLEN
Dan moet er nog wel heel wat gebeuren want 

de enige golfbaan die er nu goed bij ligt, is 

Varadero Golf Club. Deze baan heeft vijf  

par-vijf ’s, acht par-vier’s en vijf par-drie’s  

die prachtig aan een lagune liggen. Rond de 

baan staan koninklijke palmen en amandel- 

cactussen en er zijn allerlei bijzondere 

tropische vogelsoorten te spotten. En 

nieuwe golfballen liggen voor je klaar. Het is 

overigens wel de bedoeling dat je de ballen 

die je niet verloren hebt, weer netjes inlevert 

en eventuele andere equipment die je kunt 

missen. Die is namelijk schaars op Cuba.

DERTIGDUIZEND RONDEN
De baan is verbonden aan het all-inclusive 

Melia Las Americas Hotel. Buiten het 

kantoor van de caddymaster hangt een bordje 

waarop staat dat je geen geld terugkrijgt als 

je je ronde niet kunt afmaken vanwege de 

invallende duisternis. Opmerkingen in het 

gastenboek variëren van “geweldige baan”, 

“heb acht ballen verloren” tot “de greens 

moeten sneller” en “er moet meer zand in 

de bunkers komen”. De greenfee bedraagt 

voor achttien holes circa 85 euro, voor negen 

holes 40 euro. Reynaldo Leon Diaz regelt de 

golfzaken bij Melia Las Americas en vertelt dat 

er circa dertigduizend ronden per jaar worden 

gespeeld. “We organiseren ook regelmatig 

toernooien zoals de Melia Las Americas Cup in 

mei, het Varadero golftoernooi in september 

en Cuba Golf Cup in oktober. En we hebben 

de eerste golfacademie van Cuba opgericht. 

Daarvoor kwamen Canadese pro’s over om 

te helpen maar dat is nu niet meer nodig.”

BETOVEREND
Bijzonder is het clubhuis Xanadu Mansion 

waar een beperkt aantal exclusieve hotel-

kamers te reserveren zijn. Het historische 

gebouw dat in 1930 geopend werd, staat op 

een paradijselijke plek en kostte destijds meer 

dan een miljoen dollar om het te bouwen. 

De tuinen werden beplant met kokosnoot-, 

bananen-, avocado- en papayabomen. Pape-

gaaien en kaketoesoorten werden er losgelaten 

om het nog tropischer en betoverender te 

maken. Er zijn zes kamers verdeeld over twee 

verdiepingen (van de zes), voor circa 225 euro 

per nacht. Je kijkt uit over zee en kunt op het 

terras genieten van een saxofonist terwijl je 

nipt aan een Mojito of Cuba Libre. Chef-kok 

Eduardo Lima Martin zwaait de scepter in 

het restaurant. Hij wordt beschouwd als een 

van de beste van het land. Iemand heeft ooit 

gezegd dat Cuba drie grote mislukkingen 

heeft: het ontbijt, de lunch en het diner. 

Maar daar merk je niets van bij de speciali-

teiten van Lima Martin: warme Caraïbische 

kreeftsalade met soja, Canadees/Uruguayaanse 

chateaubriand en zijn visitekaartje wat 

betreft het dessert, haut cuisine appeltaart.

Meer info:  varaderogolfclub.com 

  Het vervallen 
clubhuis van Havana 
Golf Club anno nu.

  Een ansichtkaart uit 
1936 van de club in Havana 
met golfbaan en zwembad.
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LEE WESTWOOD 
WINT ‘DUTCH OPEN’
LEE WESTWOOD SPEELT AL JAREN MEE 

IN DE WERELDTOP. EEN VAN ZIJN VELE 

OVERWINNINGEN OP DE EUROPEAN 

TOUR BEHAALDE HIJ OP NEDERLANDSE 

BODEM. IN 1999 OM PRECIES TE ZIJN.
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W 
estwood zegevierde 

achttien jaar geleden op 

de Hilversumsche dankzij 

een magistrale slotronde 

van 8 onder par. Toen 

heette het KLM Open nog 

het TNT Open. Gary Orr werd op een slag tweede; Maarten 

Lafeber gedeeld vijfde. Maar hij kwam later nog aan de 

beurt. In 2003 om precies te zijn, toen Lafeber met de 

winst in het Open het mooiste moment uit zijn carrière 

beleefde. De 44-jarige Westwood is zonder enige twijfel 

een van de succesvolste Europese golfers van na het 

millennium. Een jaar na zijn zege in Hilversum won hij 

de Vardon Trophy, de trofee voor de beste speler van de 

European Tour, wat nu de Race to Dubai is. In dat klas-

sement eindigde hij daarna nog twee keer bovenaan. De 

golfer uit het kleine Britse plaatsje Worksop (bij Sheffield) 

won al 23 keer op de European Tour en behoort ook 

bijna tot het meubilair in de Ryder Cup (tien keer in het 

Europese team). In zes edities vierde hij het feestje met 

Europa. In totaal won hij 39 toernooien op vijf 

continenten. En we kunnen zo nog wel even doorgaan. In 

2010 voerde hij twintig weken de wereldranglijst aan en 

maakte hij een einde aan de hegemonie van Tiger Woods 

als nummer één. Woods had vijf jaar lang onafgebroken 

op die troon gezeten. 

NOG GEEN MAJOR
Westwood wordt ook wel de beste speler zonder major 

genoemd. Drie keer eindigde hij in een major als tweede. 

Daar wordt Westwood vaak genoeg aan herinnerd. De 

Engelsman heeft in majors achttien top-tien-finishes 

en elf top-vijf-finishes vergaard. Maar dus nog geen 

zege. Dat werd eerder dit jaar ook nog opgerakeld bij 

overwinning van Sergio Garcia in the Masters. Ook 

de Spanjaard liep heel lang met dat etiket rond, maar 

rekende op Augusta National af met dat imago. Naast 

Westwood is Luke Donald de enige andere speler die ooit 

nummer één van de wereld was en nog geen major won. 

Westwood liet in het verleden meermaals weten niet 

gebukt te gaan onder die last. “Het enige dat ontbreekt 

is een major, ja. Misschien win ik er nog één, misschien 

nooit. Het zou kunnen, maar ik heb het antwoord op die 

vraag niet. Hard werken en mezelf in die positie blijven 

brengen. Als het gebeurt, gebeurt het. Zo niet, dan niet.” 

Die quote van Westwood dateert al weer van enige jaren 

terug, maar de kans is groot dat zijn mening hierover 

niet is veranderd. 

TICKETS KLM OPEN 2017

  Westwood in 1999 op  
De Hilversumsche.

Tickets voor het KLM Open zijn online te koop. Dat levert je ook nog een gratis Ziggo KLM Open radio op. 
Deze actie loopt tot en met 13 september (12.00 uur) en geldt alleen voor reguliere tickets zonder korting. 
Reguliere tickets zijn vanaf 25 euro verkrijgbaar. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang tot het KLM 
Open. Voor jeugd van 12 tot 18 jaar geldt een korting van 50 procent. Een ticket voor NGF-jeugdleden van 
12 tot 18 jaar is slechts 5 euro op vertoon van een NGF-pas bij de ingang. Wie met openbaar vervoer naar 
The Dutch in Spijk komt, kan ook een voordelig combiticket (vervoerbewijs en toegangsbewijs) bestellen.

Voor meer info  klmopen.nl
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SPINNEN ALS DE PRO’S
AMATEURS ZIJN EEN BEETJE JALOERS OP DE PRO’S DIE VEEL SPIN WETEN TE GENEREN. HET 

MOOIE IS, JIJ KUNT DAT OOK. DIT MOET JE ERVOOR DOEN.

T E K S T  &  B E E L D  G O L F  M O N T H L Y

De achterkant van 
de club wijst naar 
het midden 
van je linkerdijbeen.

De sleutel tot een bal met veel spin is de juiste invalshoek, 
the angle of attack. Die moet steil zijn maar, en dat is 
cruciaal, mag niet ten koste gaan van de loft op de club. Dat 
doe je zo. Plaats de bal wat meer naar achteren in de stand 
en zet je voeten iets open zodat ze iets links van het doel 
wijzen (dit geeft ruimte om mooi door te draaien). Bij de 
goede beginpositie wijst de achterkant van de club naar het 
midden van je linkerdijbeen. Veel golfers die spin willen slaan, 
gaan overdrijven; de bal gaat te ver naar de rechtervoet 
met veel shaft lean als gevolg. Zo vergroot je de kans op 
te dun contact en nog belangrijker, je reduceert de loft op 
de club en dan wordt met spin slaan een stuk lastiger. 
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Het is belangrijk de polsen iets eerder te knikken 
dan bij een gewone slag. Die vroegere polsknik 
helpt om een steilere invalshoek te krijgen. 
Vervolgens is het essentieel die hoek gedurende 
de hele swing te behouden. Ga vooral niet 
scheppen met de handen om de bal de lucht in te 
krijgen! Een simpele manier om te controleren of 
je dit goed doet, is de eindpositie vasthouden. De 
achterkant van de club en je schouders moeten 
een driehoek vormen, dan weet je dat het goed is. 
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HOU DE LOFT ER OP

VISUALISEER DE SL AG

3

4

Bij deze slag wil je geen diepe divot 
maar het gras eerder borstelen met 
je club. Dankzij de steile invalshoek 
zal de bal over het clubblad rollen 
en de groeven zullen hun werk 
doen. De bal die over de groeven 
gaat, creëert de gewenste spin. 
Daarom is het ook zo belangrijk dat 
het clubblad van je wedge schoon 
is. Modder of gras is killing voor 
spin en controle over de bal.

Het vermogen om je chips en pitches 
met veel spin te slaan, helpt je om de 
vlaggen aan te vallen en verschillende 
typen slagen te spelen. Belangrijk is 
om te weten hoe de bal gaat reageren 
als-ie op de green landt. Dit hangt 
natuurlijk af van de hardheid van de 
green. De bal zal doorgaans een flinke 
stuit vooruit maken en bij de tweede 
stuit flink afremmen en uitrollen naar 
de hole. Visualiseer voor je slaat de 
slag. Zie de bal landen, twee keer 
stuiten en mooi uitrollen naar de 
hole, dat geeft een positief gevoel.  

De loft blijft op 
de club.
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• Grip de club iets korter.
• Graaf je voeten een klein beetje 

in het zand, net zo diep als 
dat je de club korter gript.

• Balpositie iets meer naar 
de rechtervoet.

• Het onderlichaam is passiever 
dan bij een gewone swing, 
let wel op dat je een volle 
schouderdraai maakt.

• Houd het lichaam centraal 
boven de bal, dat helpt om 
zuiver contact te maken 

• Neem een club extra, dus een 
ijzer-7 in plaats van een 8 voor 
je gebruikelijke afstand.

• Raak eerst de bal, dan pas het zand, 
dat is het belangrijkste bij deze 
slag. Als je eerst het zand raakt, 
verlies je meteen veel afstand.

• Houd de armen ontspannen, 
maar durf een agressieve swing 
te maken. De loft op de club 
doet vervolgens het werk en de 
bal vliegt mooi uit de bunker.

• Eerst het zand raken en dan de bal.
• Te veel beweging in het 

onderlichaam: in de backswing 
opzij bewegen weg van het doel.

• De bal omhoog proberen te helpen.
• De club grounden! Dat is 

verboden in bunkers, maar 
dat wist je natuurlijk.

VEILIG ÉN  
VER UIT  
DE BUNKER
VEEL CLUBGOLFERS HEBBEN GROTE MOEITE MET SLAGEN UIT EEN 

FAIRWAYBUNKER. NIET NODIG, WANT MET EEN PAAR AANPASSINGEN  

IS DIT EIGENLIJK GEEN AL TE MOEILIJKE SLAG.

FOUT

GOED

Als je een goede ligging hebt in een 
fairwaybunker moet een goed resultaat 
mogelijk zijn. Kijk eerst natuurlijk naar de 
hoogte van de lip van de bunker. Als je 
veel loft nodig hebt om daar overheen te 
komen en daardoor te weinig afstand kunt 
maken om de green te halen, accepteer 
dat dan meteen. Liever een meter of 
twintig te kort voor de green, dan je bal 
tegen de lip en nog een keer spelen. 
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G O L F . N L  APPT E K S T  S I E T S E  H E R R E M A 

DE APP GOLF.NL HELPT OM GOLF LEUKER TE MAKEN. EEN EENVOUDIGER HANDICAPSYSTEEM OOK. 

DAAROM GAAN ER VANAF BEGIN VOLGEND JAAR EEN PAAR REGELS VERANDEREN.

OPROEP
We besteden geregeld aandacht aan de 
GOLF.NL Handicapranking. We schrijven 
over snelle stijgers, clubs met veel lage 
handicappers of de beste spelers in een 
bepaalde leeftijdscategorie. Hiervoor 
kijken we naar de Handicapranking, maar 
we horen het ook graag van golfers zelf. 
Lever jij op handicapgebied een bijzondere 
prestatie? Laat het ons weten via mail 
(redactie@golf.nl) of Twitter (@golfnl).

  redactie@golf.nl

  @golfnl

•  De app is onder meer een digitale  
scorekaart van alle Nederlandse  
banen: je kunt op de app je score 
 invullen, zowel van een oefen- 
ronde als een qualifying ronde.

•  Na een qualifying ronde zie je meteen 
wat je nieuwe handicap is; die handicap 
wordt ook direct doorgegeven aan het 
handicapsoftwaresysteem van je club.

•  De Stern Birdieranking 
houdt je birdies bij.

•  De Handicapranking geeft aan hoe 
goed je bent ten opzichte van andere 
golfers van je club, in je woonplaats, 
provincie en in heel Nederland.

•  Je kunt golfvrienden uitnodigen,  
hun prestaties volgen op de 
tijdlijn en je eigen scores en 
prestaties met hen delen.

•  Je resultaten kun je ook delen op  
social media zoals Facebook en Twitter.

 

DE APP GOLF.NL IN HET KORT

M
eer dan 40.000 

golfers in 

Nederland hebben 

inmiddels de app 

GOLF.NL. Vooral 

omdat het spelen 

van qualifying ronden en het bijhouden (en 

hopelijk verlagen) van je handicap met de 

app makkelijker is en golf dus leuker maakt. 

Het handicapsysteem kan echter nog een 

stuk laagdrempeliger want er zijn veel golfers 

die geen handicap hebben. Om het handica-

psysteem toegankelijker te maken gaat er een 

aantal dingen veranderen.

Vanaf 1 januari 2018….
1. ... is een papieren scorekaart niet meer no-

dig en hoef je deze ook niet meer te bewaren. 

Op dit moment voeren al heel veel golfers hun 

scorekaarten in via de zuil/computer op de 

club of via de app. Voorheen moest de fysieke 

kaart op de club ook nog worden ingeleverd 

maar dat is niet meer nodig. Als een scorekaart 

digitaal wordt ingeleverd en digitaal getekend 

is door een marker, hoeft de kaart dus ook niet 

meer thuis of op de club bewaard te worden. 

2. ... hoef je een qualifying ronde niet meer van 

tevoren aan te vragen. In het EGA Handicap 

Systeem staat nog dat dit moet maar in de 

apps van sommige clubs en de app GOLF.NL 

is dit al niet meer nodig. Na je ronde kan 

je op het terras of ’s avonds op de bank de 

kaart digitaal inleveren. Op dit moment 

wordt er ook gesproken over een wereldwijd 

handicapsysteem. Zoals het er nu naar uit 

ziet, zal het vooraf registreren van qualifying 

kaarten ook daar geen eis meer zijn.

3. ... kan je meerdere keren op één dag negen 

holes spelen. Het spelen van 9-holesrondes 

wordt steeds populairder. Hoe meer scores je in-

levert, hoe betrouwbaarder je handicap is. In dit 

streven past het om meerdere 9-holesronden op 

een dag toe te staan. Hoe meer golf, hoe beter!

Wat niet gaat veranderen is dat je als golfer je 

eigen scheidsrechter bent en verantwoordelijk 

blijft voor je handicap. De NGF organiseert in 

de herfst een landelijke bijeenkomst waar de 

wijzigingen worden toegelicht aan golfclubs 

en -banen. Hou GOLF.NL in de gaten voor het 

laatste nieuws rond de app en het handicap- 

systeem! 

HANDICAPSYSTEEM  
MET MINDER REGELS

2 7



P R O D U C T I E  S I E T S E  H E R R E M A

MP-18
Met de MP-18 gaat Mizuno 
terug naar de musclebacks 
van weleer met een super-
dunne topline. De kleine  
blade ziet er zeer scherp 
uit en is er voor de purist 
die gaat voor klassieke 
looks. Jordan Smith won 
vorige week al het Porsche 
European Open met de 
MP-18 ijzers in zijn tas. Een 
paar uur later wonnen ook Mi 
Hyang Lee (Ladies Scottish 
Open) en  Jhonattan Vegas 
(RBC Canadian Open) met 
Mizuno ijzers. Volgens Chris 
Voshall, Senior Engineer 
van Mizuno, lijken de MP-18 
ijzers, gesmeed uit 1025 E 
carbon staal, op de blades 
die Mizuno beroemd hebben  
gemaakt. En zesvoudig 
majorwinnaar en Mizuno-
speler Nick Faldo zegt: “Ze 
herinneren me aan de blades 
waar ik samen met Turbo 
(een van de beroemde grin-
ders van Mizuno, red.) jaren 
geleden aan heb gewerkt.”  

€ 175 per ijzer
 3-PW (alleen rechtshandig)

PURISTEN OPGELET: MIZUNO LANCEERT IN SEPTEMBER EEN VOLLEDIG NIEUWE LIJN IJZERS. 

DE BEKENDE EN SUCCESVOLLE MP SERIES VAN HET MEER DAN 110 JAAR OUDE JAPANSE 

BEDRIJF KRIJGT EEN FLINKE UITBREIDING MET DE NIEUWE MP-18 IJZERS. DE LIJN BESTAAT 

UIT DRIE NIEUWE IJZERS VOOR DE ‘BETERE SPELER’ EN GRIJPT TERUG NAAR DE KLASSIEKE 

LOOKS WAARMEE MIZUNO BEROEMD IS GEWORDEN. 

MIZUNO  
ONTHULT NIEUWE  
MP-18 IJZERS
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MP-18 SC 
De MP-18 SC (split cavity) ijzers hebben een cavity 

back maar zijn ondanks een iets groter clubhoofd 
(een halve millimeter groter dan de muscleback) nog 

steeds zeer compact. De iets bredere zool zorgt 
voor meer vergevingsgezindheid dan de muscleback. 

De topline van de SC is nog steeds heel dun (een 
millimeter dikker dan de muscleback) en het kleine 

clubhoofd zal snel te zien zijn in de tas van menig 
Tourspeler. “De twee modellen zijn prachtig  

te combineren in een gemixte set’” zegt Voshall  
over de MP-18 en MP-18 SC. 

€ 175 per ijzer
3-PW

MP-18 MMC 
De derde en laatste ijzer uit de MP-18 familie, de MP-18 MMC, is 
het product van een driejarige zoektocht van Mizuno naar een 
stabiel en vergevingsgezind ijzer. De uitdaging van het bouwen van 
een ijzer uit meerdere materialen - zonder in te leveren op looks 
- resulteerde in een ontwerp met acht gram titanium en twintig 
gram wolfraam. Dit extra gewicht zorgt voor betere prestaties bij 
ballen die niet op de sweetspot worden geraakt. In de korte ijzers 
is het wolfraam weggelaten voor meer workability en gevoel. Het 
clubhoofd van de MP-18 MMC is net zo groot als die van de MP-18 
SC maar is dus extra vergevingsgezindheid door het gebruik van 
meerdere materialen en gewichtsverplaatsing. 

€ 195 per ijzer
4-PW (alleen rechtshandig)

MP-18 MMC FLI-HI
Naast de drie verschillende opties in de MP-18 familie 

is er nog een laatste toevoeging: de MP-18 MMC Fli-Hi 
ijzers. Ben je op zoek naar een hogere balvlucht met 
je langere ijzers? Het extra gewicht (wolfraam) in de 

teen zorgt voor een steuntje in de rug. “Zelfs de meest 
klassiekgezinde speler is overgestapt op de vervangers 
voor de ijzer-2 en ijzer-3”, zegt Voshall. “De Fli-Hi staat 

mijlenver van de game improvement hybrides, maar zijn 
veel eenvoudiger om te lanceren en te laten landen in 

firm conditions dan de traditionele lange ijzers.”

€ 195 per ijzer 
2, 3, 4, 5 (alleen rechtshandig)
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WEDGES & HYBRIDES

MIZUNO CLK HYBRID
Het grote gat in afstand tussen je langste ijzer en 

je kortste fairwaywood is verleden tijd, want de 
nieuwe CLK Hybrides zijn op acht verschillende 

manieren af te stellen (en ook in -/+ 2 graden 
upright afstelbaar). De Shockwave Sole heeft extra 

gewicht laag en voor in het clubblad voor meer 
balsnelheid en een hogere balvlucht met minder 

spin. De CLK Hybrides zijn verkrijgbaar in vier 
modellen: 2 (16°), 3 (19°), 4 (22°) en 5 (25°). Voor de 

linkshandige speler zijn er twee modellen (3 & 4). 

€ 299

Meer informatie:  golf.mizunoeurope.com

MIZUNO S18 WEDGES
De nieuwe S18 wedges hebben een Loft Specific 
Design.  Dat wil zeggen dat elke wedge (lofts: 
46-62 graden) een anders afgewerkte zool 
heeft. Ook de diepte van de groeven verschilt 
per wedge. Zo hebben de wedges met minder 
loft smallere en diepere groeven voor betere 
prestaties bij volle slagen, terwijl bij de wedges 
met meer loft de wijdere, ondiepe groeven  
zorgen voor betere prestaties bij halve swings. 
Net als bij de meeste andere grote merken zien 
we ook dat Mizuno speelt met het zwaartepunt. 
De wedges met meer loft hebben een hoger 
zwaartepunt, op de plek waar je de bal op het 
clubblad raakt. Hoe hoger de loft, hoe hoger je 
de bal raakt op het clubhoofd en deze techno-
logie zou leiden tot meer consistentie in spin 
en afstand. “Een van de belangrijkste aspecten 
van goed spel met je wedges is het controleren 
van spin”, zegt Chris Voshall. “Je hebt er niks aan 
als de ene pitch snel stopt en de ander verder 
uitrolt. Bij kortere slagen hebben we de neiging 
de sweetspot te hoog op het clubblad te missen 
wat leidt tot inconsistente spin. De S18 is hoger 
op het clubblad dikker en dat zorgt voor com-
pensatie van de spin bij die veel voorkomende 
mishits.” De S18 wedges zijn, zoals we gewend 
zijn van Mizuno, gesmeed uit één stuk 1025 
staal. Dankzij het gebruik van Boronstaal gaan 
de groeven van de S18 wedges langer mee. Ze 
zijn verkrijgbaar in lofts van 46 tot 62 graden en 
in een Black IP (alleen rechtshandig) of Chrome 
finish. Als je een wedge bestelt, kan je deze 
personaliseren met maximaal zes karakters in 
twaalf verschillende kleuren.

€ 165 per wedge

MIZUNO ONTHULT OOK NIEUWE WEDGES EN HYBRIDES.  

NET ALS DE IJZERS ZIJN DEZE NIEUWE CLUBS  

VANAF SEPTEMBER VERKRIJGBAAR. 
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CADDIE BELANGRIJK
Wie de tas met equipment droeg, bleek 
ook niet onbelangrijk in Southport. Rory 
McIlroy en Phil Mickelson ontsloegen 
onlangs hun caddie. Spieth is nog wel 
tevreden met zijn tasdrager, want de 
wederopstanding na de miraculeuze bogey 
op de par-5 13de was ongekend en had alles 
te maken met caddie Michael Greller, die 
Spieth eraan herinnerde dat hij groots is. 
Greller wees Spieth op een foto die op 4 
juli was gemaakt op Cabo San Lucas. Op 

die foto staat Spieth samen met een aantal 
sportlegendes (onder anderen basketballer 
Michael Jordan en zwemmer Michael Phelps). 
In de persconferentie na afloop zei Spieth 
over dat moment: “Hij (Greller) zei: ‘Weet je 
nog met welke groep je op de foto stond in 
Cabo vorige week? Jij hoort in die groep.’ We 
liepen de tee van de zevende af en hij riep me 
terug. Hij zei: ‘Je bent van hetzelfde kaliber als 
die atleten. Maar je moet het nu gaan geloven, 
want je bent in een geweldige positie om dit 
toernooi te winnen. Dit is een nieuw toernooi. 
We beginnen weer opnieuw vanaf nu.’

IN DE TAS VAN THE OPEN-KAMPIOEN 
JORDAN SPIETH

De 23-jarige Amerikaan won op imponerende 

wijze The Open Championship. Alleen het PGA 

Championship, deze week op Quail Hollow, 

ontbreekt nog op zijn erelijst. De enige equip-

mentaanpassing die Spieth deed voor Royal 

Birkdale was het vervangen van zijn Titleist 816H2 

Hybride voor een ijzer-3. Welke clubs had de 

drievoudig majorwinnaar verder in de tas?

JORDAN SPIETH IS SINDS 23 JULI EEN 

STAP DICHTERBIJ DE CAREER GRAND SLAM 

GEKOMEN. 

DE TAS VAN SPIETH

DRIVER
Titleist 915D2 (9.5°), Aldila NV 2KXV Blue 70 X shaft

HOUTEN 3
Titleist 915F (15°), Graphite Design Tour AD DI-7 X 
shaft

IJZERS
• Titleist 718 T-MB prototype (3), Graphite Design   
   Tour AD DI 105 X shaft
• Titleist 716 T-MB (4), True Temper Project X 6.5 shaft
• 716 AP2 (5-9), True Temper Project X 6.5 shafts

WEDGES
Titleist Vokey Design SM6 Raw (46, 52, 56, 60°),  
    Project X 6.0 shafts

PUTTER
Scotty Cameron  Newport 009

BAL
Titleist Pro V1x
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www.faber-av.com
+31 (0)518 40 16 29

“We create a closer view to the action”
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D
e oudste holes van de Zaanse liggen 

in een cirkel om een meertje dat in 

het verleden een natuurzwembad 

was. De duikplank en looppier zijn 

er nog en de badmeester ook. Beter 

gezegd, de toenmalige bedrijfsleider 

van Natuurbad Wijderwormer. Hij heet Rob Wilderom en 

werd na de sluiting van het natuurbad in 1987 greenkeeper 

op de golfbaan die toen rond het meer verrees. Wilderom 

klom snel op de greenkeeperladder. Hij werd hoofdgreen-

keeper, nam zitting in nationale commissies en was vijf jaar 

lang voorzitter van de NGA, de Nederlandse Greenkeepers 

Associatie. De 59-jarige Wilderom is nu baanmanager van 

de stichting die de Zaanse golfbaan beheert en is ook lid 

van de commissie management van de NVG (Nederlandse 

Vereniging van Golfaccommodaties) en adviseur van de 

DTRF (Dutch Turf Grass Research Foundation). Kortom, hij 

is een van de meest deskundigen in Nederland op het gebied 

van greenkeeping en kent als geen ander het uitzonderlijke 

verhaal van de Zaanse Golfclub waar de greens vanaf het 

begin chemievrij worden onderhouden. De Nederlandse 

golfbanen die zo werken, zijn op twee handen te tellen. We 

spraken met Wilderom over een toekomst waarbij golfclubs 

het moeten doen zonder gewasbeschermingsmiddelen.  

GOEDE KWALITEIT 
ZONDER GIF

MOETEN WE VREZEN VOOR BELABBERDE GREENS IN 2020, ALS GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN 

VERMOEDELIJK HELEMAAL VERBODEN GAAN WORDEN? WE GINGEN VOOR EEN ANTWOORD OP BEZOEK 

BIJ DE ZAANSE GOLFCLUB WAAR NOG NOOIT GIF OP DE GREENS IS GESPOTEN.
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   De Zaanse: een 
Hollands landschap.
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Nog drie jaar om wegen 
te vinden waarbij de 

kwaliteit van golfbanen 
even goed blijft

Om maar meteen de hamvraag te stellen: moeten 
golfers vrezen dat greens hopeloos slecht worden 
als gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden
en golfbanen verboden gaan worden?
“Goede greens zonder chemie: het kan. De Zaanse bewijst 

het al een kleine dertig jaar. Maar het lukt niet zomaar. De 

golfbanen die denken dat het probleem hun deur voorbij zal 

gaan, zullen bedrogen uitkomen. Het is vijf voor twaalf.”

Waarom is het vijf voor twaalf?
“Het verbod op het gebruik van gewasbeschermings- 

middelen is uitgesteld tot 2020. De branche van golfbanen en 

sportvelden hebben een Green Deal met de overheid gesloten. 

Daarin hebben we onder meer afgesproken het gebruik van 

chemicaliën tot 2020 te verminderen om te kijken of we als 

golfbaanindustrie helemaal zonder kunnen. Het doel is dat 

we na 2020 nog wel een medicijnenkastje mogen hebben,  

dat we bij grote problemen af en toe gewasbeschermings- 

middelen mogen gebruiken. Maar die kans schat ik heel 

klein in. Chemievrij beheer wordt ons opgelegd door Brussel 

omdat Nederland de emissienormen niet haalt. Onze 

overheid moet stappen ondernemen en stort zich als eerste 

op de sportbranche. Uiteindelijk bepaalt de Tweede Kamer 

of we een volledig verbod krijgen. We krijgen weliswaar 

een nieuw kabinet maar de druk van Brussel is groot. Ik 

denk daarom niet dat een medicijnenkastje voor golfbanen 

toegestaan gaat worden. Dat betekent dat we nog drie jaar 

hebben om ons voor te bereiden op ander golfbaanbeheer. 

Nog drie jaar om wegen te vinden waarbij de kwaliteit van 

golfbanen even goed blijft. Het is vijf voor twaalf want het 

is voor veel banen de hoogste tijd om te beginnen met een 

ander grasprogramma, ander beregeningsprogramma en 

andere bemesting. Om klaar te zijn voor de toekomst.”

De Zaanse is wel voorbereid op 2020. Maar hoe doen 
jullie het? Hoe krijg je goede speelkwaliteit als je op de 
belangrijkste en meest kwetsbare delen van de baan – de 
green – geen bestrijdingsmiddelen mag gebruiken?
“Het is allereerst heel belangrijk dat een golfbaan de 

grassoort heeft die goed in de omgeving gedijt en past bij 

  Het clubhuis van de Zaanse GC.
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  Rob Wilderom, baanmanager  
van de Zaanse.

het klimaat. Bij de Zaanse hebben we destijds eerst met 

een zelfstandige adviseur gekeken welke grassen in de 

omgeving groeiden. Er zijn zevenhonderd grassoorten maar 

er zijn er maar een paar die bij jouw golfbaan passen.

Ik heb toen ook geleerd: Als je begint met gif spuiten, dan kun je 
eigenlijk nooit meer zonder. Met de goede grassen is het vervol-

gens zoeken naar een preventief beheer waarbij je zo weinig 

mogelijk ziekten krijgt. Gras wordt altijd ziek op een golfbaan 

want het wordt kort gemaaid en bij het maaien verwond je de 

grasplant. Maar je streeft naar zo weinig mogelijk ziekten.”

Voorkomen is beter dan genezen?
“Ja, het gaat om de ideale verhouding van grond, lucht, water 

en organische stoffen. En je kunt de grondbalans voor een deel 

controleren. Water kun je bijvoorbeeld afvoeren met drainage 

of toevoegen met irrigatie. Lucht kun je beïnvloeden, 

enerzijds door met machines te prikken en te bezanden, 

anderzijds door bomen te dunnen. De industrie zit gelukkig 

niet stil want we zullen het bijvoorbeeld ook moeten hebben 

van nieuwe grassoorten die tegen bepaalde schimmels 

kunnen. Je moet wel bedenken dat het gemiddeld tien jaar 

duurt voordat een nieuwe soort op de markt komt. Maar de 

redding komt niet alleen van nieuwe grassen, het gaat vooral 

om het basisonderhoud op een golfbaan. We moeten best 
practices met elkaar delen: praktische oplossingen, tips en 

tricks op allerlei gebieden die goed werken. Je kunt een green 

bijvoorbeeld de ene dag maaien en de andere dag rollen. 

Dan blijft de green snel maar het gras krijgt wel even rust, 

het wordt niet elke dag verwond door de maaimessen. Best 
practices zijn heel belangrijk en daarom ben ik blij dat er nu 

openheid is in de wereld van het golfbaanonderhoud. Vroeger 

was het gesloten. Als je aan een andere baan vroeg “Hebben 

jullie last van schimmels?’, dan was het antwoord “Nee hoor!” 

Geen enkele baan had schimmel maar dat was natuurlijk niet 

zo. Nu bellen greenkeepers met elkaar en bekijken elkaars 

golfbanen. Door kennis te delen hoeft niet elke baan het 

wiel opnieuw uit te vinden. Er worden nu ook internationale 

reizen voor greenkeepers georganiseerd om te kijken hoe 

banen in buurlanden het doen. Maar we moeten bijvoor-

beeld ook kijken naar de aanpak van andere sportvelden.” 

Zijn we in Nederland deskundig genoeg om 
de uitdagingen succesvol te overwinnen?
“De erkenning voor golfbaanonderhoud in Nederland 

is best groot. Het vertidrainen – het prikken van greens 

en fairways om de lucht- en waterhuishouding van de 

grond te bevorderen – is een Nederlandse uitvinding. Er 

wordt altijd gezegd dat de Britten heer en meester zijn 

op het gebied van golfbaanonderhoud, maar zij kijken 

ook naar wat wij doen. Nederland is een grasland en een 

Nederlands bedrijf als Barenbrug loopt voorop in grassen 

voor golfbanen, het is uniek wat er gepresteerd wordt.”

We komen er dus wel?
“We zijn heel ver maar we zijn er nog niet. Het roer in 

golfbaanonderhoud moet om. Als we met z’n allen de 

schouders eronder zetten – de greenkeepers maar ook de 

bestuurders en managers – dan komen we een eind. De 

greenkeepers weten wat eraan komt en praten erover, maar 

ik merk dat veel golfclubbestuurders en -managers nog geen 

besef hebben van de ernst van de situatie. En de bestuurders, 

exploitanten en managers moeten de greenkeepers wel de 

tijd gunnen zich voor te bereiden, om de bodemopbouw te 

verbeteren, om het onderhoud aan te passen. Het is ook heel 

belangrijk dat de golfers weten wat er aan de hand is, want 

zij zullen in de toekomst ook wel eens last hebben van meer 

basisonderhoud zoals het prikken van fairways of greens. 

Aan de andere kant zijn er steeds betere machines die het 

werk sneller doen of bijvoorbeeld op zo’n manier prikken 

dat de golfer het nauwelijks merkt. Ik ben wel heel blij dat 

we sinds de oprichting van het Dutch Turf Grass Research 

Foundation een onderzoeksinstituut in eigen land hebben,  
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  Madeliefjes: moeilijk te bestrijden  
zonder gewasbeschermingsmiddelen.

DE ZAANSE IN HET KORT
De Zaanse Golfclub bestaat sinds 1988. 
De eerste negen holes van architect 
Gerard Jol zijn in 1990 geopend. In 2008 
werd de baan in Wijdewormer, niet ver van 
Zaandam, door Michiel van der Vaart en 
Gerard Jol uitgebreid met negen holes.  
Gastspelers zijn van harte welkom. Er zijn 
geen starttijden, er wordt gewerkt met 

een ballenspiraal. Bel van tevoren of er 
gelegenheid is om te spelen: 0299-438199. 
De greenfee voor negen holes is 32,50 
euro, voor achttien holes 55 euro. Er zijn 
ook aanbiedingen zoals de Zomerdeal: 
drie keer een 18-holes greenfee voor 
99 euro (geldig tot eind augustus). 

 De Zaanse was de op-een-na eerste 
golfbaan van Nederland die het GEO-

certificaat ontving, een internationaal 
erkend keurmerk voor golfbanen met 
een milieuvriendelijk onderhoudsbeleid. 
Op de club helpen enkele tientallen 
vrijwilligers met het baanonderhoud, 
bijvoorbeeld met het maaien van de 
tees, semirough en rough, maar ook 
met het legen van vuilnisbakken en 
het bijhouden van bloemperken.

met een leerstoel aan de WUR, Wageningen University & 

Research, die bezet wordt door professor Bernhard Leinauer. 

Vroeger werd de golfbaankennis in het buitenland heilig 

verklaard, maar we hebben zelf de beste universiteit van 

de wereld met Wageningen. Er zijn gelden beschikbaar 

maar ik denk dat er nog meer geld nodig is om in de nabije 

toekomst een goede speelkwaliteit te houden. Ik ben er 

nog steeds voor dat de NGF-contributie – nu 17,50 euro per 

golfer – met 1 euro omhoog gaat en dat dit geld gebruikt 

wordt om de kwaliteit van golfbanen in stand te houden. Ik 

vind dat iedere golfer moet meebetalen want goed onder-

houd in een toekomst zonder gewasbeschermingsmiddelen 

is een probleem dat alle golfers aangaat. We bereiden ons 

dus goed voor maar ik weet niet of we op tijd alle oplos-

singen hebben om onkruiden chemievrij te beheren.”

In welk opzicht is onkruid op een 
golfbaan een probleem?
“Greens onkruidvrij houden en goed houden zonder chemie 

lukt wel, als we de juiste stappen zetten. Maar tees, fairways 

en rough onkruidvrij krijgen zonder bestrijdingsmiddelen is 

veel moeilijker. Het gaat om onkruid dat speltechnisch 

hinderlijk is. Klaver of madeliefjes op de fairway biedt 

speltechnisch niet zo’n groot probleem, maar als je 

bal in de rough tussen het onkruid eindigt, dan vind je 

hem niet. Je kunt het probleem deels met maaibeleid 

oplossen en er zijn ook andere tips en tricks om onkruid 

duurzaam te bestrijden. Maar soorten als klaver en 

madeliefjes zijn uiteindelijk een groot probleem. Op 

de Zaanse spuiten we één keer in de drie jaar tegen 

madeliefjes op de fairways omdat het anders uit de hand 

loopt. Maar een golfbaan als de Zaanse krijg je nooit 

permanent onkruidvrij want als de boeren rondom 

de baan aan de gang gaan met maaien en hooien, dan 

waaien onkruiden alle kanten op. Het zegt genoeg dat 

het onkruidprobleem voorrang krijgt op het schimmel-

probleem bij de Dutch Turf Grass Research Foundation.”

Er zijn mensen in Nederland golfland die zeggen: 
‘De NGF moet zich harder maken voor onze golf-
baanindustrie met een kleine vierhonderdduizend 
spelers, we moeten bij de overheid eisen dat de 
sector over een medicijnenkastje met bestrijdings-
middelen kan beschikken.’ Wat zeg jij daarop?
“We hebben een eigen verantwoordelijkheid om 

golfbanen zonder chemicaliën te onderhouden. Wat 

greenkeepers doen, is niet te zien. Er staat nergens 

een bordje op de tee dat je vandaag niet aan je golfbal 

moet likken omdat de greens gespoten zijn. We willen 

chemievrij beheer voor onszelf en onze kinderen.”

Maar wordt chemievrij beheer duurder? Kan elke 
club het zich veroorloven? 

“Het hoeft niet per se duurder te worden. Een rondje 

spuiten op de golfbaan kost veel geld. Voor dat bedrag 

kun je andere dingen doen. Met goed basisonderhoud, 

een goede bodem, voorkom je kosten achteraf.”  

Meer informatie:   zaansegolfclub.com
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Anne van Dam speelt deze 
week een golftoernooi. Dat 
lijkt een vreemde openingszin 
van deze column want Anne 

Van Dam is Tourprofessional en dan is 
het de normaalste zaak van de wereld 
dat je golftoernooien speelt. Nou, niet 
als je, zoals de 21-jarige Nederlandse, 
actief bent op de Ladies European Tour. 
Door het wegvallen van sponsors is 
het aantal toernooien op dat circuit 
schrikbarend laag. Het Brits Open van 
deze week is voor Van Dam pas het 
zesde toernooi dit jaar. Het volgende 
toernooi, het Evian Championship, staat 
half september pas weer op de agenda. 
De Ladies European Tour verkeert 
in heel zwaar weer. Een Ladies Open 
in Nederland is er ook niet meer. De 
laatste editie werd gespeeld in 2015. 
Christel Boeljon begon de slotronde 
op Golfclub The International als 
koploper. Een Nederlandse die een 
grote kans heeft het Open in eigen 
land te winnen, dat gaat een heel 
drukke boel worden, dacht ik. Ik schat 
dat ongeveer 367 mensen Boeljon 
die zondag zagen winnen op de aan 
Schiphol grenzende baan, en dan tel ik 
de ouders van Boeljon, de vrijwilligers, 
een paar journalisten en de nieuwsgierig 
naar beneden turende inzittenden 
van een laag overscherend vliegtuigje 
maar even mee. Het Ladies Open heeft 
na die editie van 2015 plaats moeten 
maken voor de ING Private Banking 
Golf Week, een heel ander evenement. 
Daar kun je van alles van vinden, maar 

kennelijk zien sponsors geen heil in een 
Ladies Open. Gezien de teleurstellende 
belangstelling – van toeschouwers en 
de media – kan je het die geldschieters 
niet eens kwalijk nemen. Een Ladies 
Open levert een sponsor heel weinig op.

VIJF TON
Maar er moet wel een Ladies Open 
komen in Nederland, en het liefst snel. 
Voor Anne van Dam en de kwakkelende 
Ladies European Tour zou een Dutch 
Open heel fijn zijn, maar zeker ook 
voor de schaarse jonge Nederlandse 

talenten die belangrijke speelervaring 
kunnen opdoen. Een Ladies Open is 
ook een signaal dat we in Nederland 
vrouwentopgolf wel degelijk belangrijk 
vinden. Ook als sponsors het laten 
afweten is er een simpele en goedkope 
manier om een Dutch Ladies Open te 
realiseren. Toen Frankrijk overwoog zich 
kandidaat te stellen voor de organisatie 

van de Ryder Cup, werd aan alle bij de 
Franse golffederatie geregistreerde 
golfers (nu 425.000) gevraagd of ze 
bereid waren tot aan 2018 drie euro 
extra te betalen. 83 procent van alle 
leden stemde voor. Over ruim een 
jaar wordt op Le Golf National bij 
Parijs de Ryder Cup gespeeld. De 
financiële steun van de overheid was 
natuurlijk doorslaggevend, maar de 
Franse golfers dragen wel serieus 
bij. In Frankrijk betaal je als golfer 53 
euro per jaar aan de federatie. In ons 
buurland België 52 euro. Nederlandse 
golfers betalen slechts 17,50 per jaar 
NGF-bijdrage. Wie wil er 2,50 euro per 
jaar extra betalen om een Dutch Ladies 
Open mogelijk te maken? Iedereen 
toch? Nederland telt pakweg 380.000 
bij de NGF geregistreerde golfers. 
380.000 x 2,5 = 950.000 euro. Voor 
vijf ton kun je al een prachtig Ladies 
Open organiseren, de vrouwen zijn 
niet zo verwend en veeleisend als hun 
mannelijke collega’s op de European 
Tour. Van de 450.000 euro die overblijft 
organiseren we een toernooi van de 
Challenge Tour. Dat evenement, voor 
het laatst in Nederland gespeeld in 
2009, is ook van groot belang voor de 
ontwikkeling van topgolf in Nederland. 
Uiteraard is de toegang gratis voor 
al die Nederlandse golfers die de 
twee toernooien met hun financiële 
bijdrage mogelijk hebbenk gemaakt. 
Nu we toch bezig zijn: tien euro per jaar 
extra om mee te helpen de Ryder Cup 
een keer naar Nederland te halen?

GERARD LOUTER VAN GOLF.NL GAAT IN OP HET ONTBREKEN VAN EEN LADIES OPEN IN NEDERLAND. EN HIJ 

HEEFT EEN SIMPELE EN GOEDKOPE OPLOSSING OM HET TOERNOOI TERUG OP DE KALENDER TE KRIJGEN.

2,50 EURO VOOR EEN LADIES OPEN

IK SCHAT DAT 
ONGEVEER 367 

MENSEN BOELJON 
DIE ZONDAG 

ZAGEN WINNEN

Gerard Louter schrijft wekelijks 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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Normaal gesproken is er weinig aandacht voor een wedstrijd 
van de Web.com Tour, de divisie onder de PGA Tour, maar vorige 
week was dat anders. Dat kwam omdat Stephen Curry meedeed, 
de beste betaalde basketballer van de NBA. Hij is ook een goede 

golfer (handicap 2) en kreeg een sponsoruitnodiging. Curry miste 
de cut in zijn debuut in een professioneel golftoernooi maar sprak 
van een “amazing experience”. De sponsor was blij: het toernooi 
trok veel media-aandacht en honderden toeschouwers.

BASKETBALHELD TUSSEN GOLFPRO’S

“Het is menselijk om 
jaloers te zijn.”

Bernhard Langer over 
mensen die zeggen dat 

zijn puttingstroke met een 
verlengde putter niet aan de 

regels voldoet. Langer won in 
juli zijn tiende senioren-major.

“Bedankt Messi en Suarez voor 
de ontmoeting met mijn kinderen 

en hun beste vriendjes.”

De kinderen van Tiger Woods zijn 
gek van voetbal. Ze ontmoetten 

de topspelers van Barcelona bij een 
vriendschappelijk duel in Florida.

“Dat deze hagedis zich nu al 
weer hier vertoont bewijst 

het succes van een goed 
natuurbeheer in samengaan 

met de economische functie.”

Het IVN over de verrassende 
vondst van een levendbarende 

hagedis op Golfbaan het Woold.

“Ik haat de term ontslaan 
want dat is zeker niet wat het 
was. Ik ben gewoon van pad 

veranderd en J.P. begreep dat.”

Rory McIlroy en zijn caddie 
J.P. Fitzgerald zijn na 
negen jaar uit elkaar. 

DE VOLGENDE GOLF.NL WEEKLY VERSCHIJNT OP WOENSDAG 23 AUGUSTUS 2017

G
et

ty
 Im

ag
es

G
o

lfs
up

po
rt

.n
l

G
o

lfs
up

po
rt

.n
l

3 8

SLOTHOLE

G O L F . N L  W e e k l y W O E N S D A G  9  A U G U S T U S  2 0 1 7



Daag jezelf uit en
verbeter je prestaties

Hou je scores bij en 
zie je voortgang

Nodig je vrienden uit
en motiveer elkaar

Haal het maximale uit iedere slag
met dé app voor golfend Nederland

Ga naar golf.nl/app

http://www.golf.nl/app


KLM Open 2017
14 - 17 september · The Dutch in Spijk

Tickets op klmopen.nl

http://www.klmopen.nl
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