
SWING 
OM VAN TE 
SMULLEN

11
2 3 / 0 8 / 2 0 1 7

W E E K L Y

DIRK KUIJT UITGEDAAGD • INSTRUCTIE • REGELS: PENALTY ZONE



GOLFTR AVEL

EARLY BIRDIE BONUS!
Voordeel op zonbestemmingen

pinhigh.nl023 - 556 9691
Prijzen zijn per persoon exclusief vlucht, € 25,- administratiekosten en € 2,50 bijdrage Calamiteitenfonds per boeking. Kijk voor exacte prijzen per vertrekdatum op pinhigh.nl.

La Cala Golf Resort VA. 699,- 576,- The Ritz-Carlton, Abama  VA. 1399,- 1279,- De Zalze Lodge       VA.  817,-

Golfresort pur sang aan de Costa del Sol

Mooi geïntegreerd in het ruige berggebied 
op 15 minuten van de kust en aan 54 holes. 
7 nachten, 3 greenfees, autohuur.

Luxueus golfresort op Tenerife
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4 greenfees incl. buggy, transfers.

Charmante lodge in Zuid-Afrika
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aan een uitdagende parklandbaan. 
7 nachten, 2 diners, 3 greenfees, autohuur.
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TOT
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KORTING
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€ 290,- GRATIS
2 DINERS

Abama GC
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Onze vlogger/reporter Leoni ging op bezoek bij een 
traditionele herendag op Golfclub de Hoge Kleij. Zijn 
dames welkom? Bekijk de video op   GOLF.NL/leoni4.

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

Iedereen met handicap 36 
of lager kan op 2 september 
meedoen aan het Open 
Amsteldijk Kampioenschap.
Meer informatie: 
 amsteldijk.nl

Op De Hooge Rotterdamsche 
(foto) wordt op 20 september 
gespeeld voor Spieren voor 
Spieren. Voor iedereen met 
handicap 54 of lager.  
Meer informatie:  
 dehoogerotterdamsche.nl.

Het Houtrak Open op 10 
september is een strokeplay-
wedstrijd voor mannen tot 
handicap 12,0, vrouwen tot 
15,0 en senioren tot 18,0. 
Meer informatie:  houtrak.nl.

Het jaarlijkse SingleGolfers 
Open wordt gespeeld op 15 
oktober op Golfcentrum Best. 
De doelgroep: alleenstaande 
golfers en spelers van wie de 
partner niet golft.  
Meer informatie:  
 singlegolfers.nl.

COFFA EN KEUNEN KAMPIOEN
Pasqualle Coffa en Lars Keunen hebben op hun home course, 
de Eindhovensche Golf, het Dutch Amateur Championship 
gewonnen. De twee zijn vriend en vriendin, allebei 20 jaar oud 
en worden beiden begeleid door GolfTON. Het Dutch Amateur 
Championship is het belangrijkste internationale amateurtoernooi 
van Nederland. Coffa won met een totaal van 287 slagen (-1) 
en eindigde twee slagen voor Zhen Bontan en Romy Meekers. 
Keunen eindigde samen met Stan Kraai op een fraai totaal van 
271 slagen (-17). Keunen won het kampioenschap met een 
birdie op de tweede hole van een play-off. De Brit Owen Edwards 
werd derde, Rodi Vlasveld vierde en Severiano Prins vijfde.

OPSTEKER HOOGEBOOM
Mayka Hoogeboom heeft een knappe prestatie geleverd 
in het Girls’ British Open Amateur Championship. Ze was 
de enige Nederlandse speler die zich kwalificeerde voor de 
matchplay-ronden en haalde de kwartfinale op Enville Golf Club. 
Laura Holmey, Lizzy Peeters en Danielle Modder werden in 
de strokeplay-kwalificatie uitgeschakeld. Hetzelfde gold voor 
Mike Toorop, Henry Lai, Nordin van Tilburg, Timo Thans, Kiet 
van der Weele, Jerry Ji en Marnick Modder in het Boys Amateur 
Championship op The Nairn en Nairn Dunbar in Schotland. 

NK MATCHPLAY
Pasqualle Coffa en Davey Porsius hebben op Het Rijk van 
Nijmegen het NK Matchplay gewonnen. Coffa won in de finale 
van Jennifer Sepers. Davey Porsius versloeg Bas Slungers. 
Het NK Matchplay voor senioren op G&CC Hoenshuis is 
gewonnen door Renee de Ruijter en Diderik Ankersmit. Anouk 
Sohier en Felix van Dijk sleepten op Het Rijk van Nunspeet 
de titels bij het NK Matchplay voor junioren in de wacht.

  Pasqualle Coffa  
en Lars Keunen

Dit is een samenvatting van het amateurnieuws op   GOLF.NL
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“Hij wordt seniel op de golfbaan.”
D E  N O O R D - K O R E A A N S E  L E I D E R  K I M  J O N G - U N  O V E R  

D E  A M E R I K A A N S E  P R E S I D E N T  D O N A L D  T R U M P. 
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DATA NGF COMPETITIE 2018 
De NGF heeft de data van NGF Competitie in 2018 
bekendgemaakt. De hoofdklasse begint op 24 maart  
2018. De zondagteams spelen voor het eerst op  
8 april 2018. Een overzicht met alle data is te vinden 
op ngfcompetitie.com bij het kopje “Informatie”.

SCHRIJF JE IN VOOR  
BEAT THE PRO IN KLM OPEN
Wil je meedoen aan Beat the Pro in het KLM Open? 
Dan kun je je vanaf nu aanmelden. Ga naar klmopen.nl 
en lees wat je moet doen om kans te maken op een van 
die plekken in Beat the Pro. Vanwege het succes van 
Beat the Pro in 2016 is het nu niet op twee maar op drie 
dagen te beleven: donderdag, vrijdag en zaterdag. 

NAJAARSTOUR
Sinds 2014 is er naast de reguliere NGF Competitie ook een 
Najaarstour. Dat is een laagdrempelige competitie waaraan 
clubleden in teams kunnen meedoen, ongeacht niveau.
Er zitten vier spelers in een team en vier teams in een poule. 
Die vier teams spelen op vier zondagen tegen elkaar. De teams 
komen uit voor een golfvereniging en de deelnemers moeten 
dan ook lid zijn. Maar verder zijn er geen eisen: iedereen mag 
meedoen en elke combinatie van spelers is mogelijk; man, 
vrouw, golfprofessional of beginner. Er wordt ingedeeld op 
regio zodat de reistijden beperkt blijven. De spelvorm is 
18 holes individueel stableford met handicapverrekening. 
Interesse? Lees meer op GOLF.NL/competitie.

Dit is een samenvatting van kort nieuws op   GOLF.NL 

6-HOLES RONDJES
De tijd dat golfbanen alleen maar greenfees voor 18 of 9 holes aanbieden, 
 is voorbij. Er wordt geëxperimenteerd met tarieven voor zes holes en zelfs  
met het afrekenen per gespeelde hole. Golf4all Harderwijk introduceerde dit 
voorjaar een 6-holes early bird-tarief: € 15 voor zes holes als je voor 9.30 uur 
start. (Een reguliere 9-holes ronde op werkdagen kost er € 30.) “De jongere 
generatie heeft een druk werkleven en de early-bird zes-holes geeft ze een kans 
om voor het werk lekker te golfen en eventueel een ontbijtje te eten”, zei de 
golfbaan bij de introductie van de 6-holes greenfee. Het aanbod beantwoordt 
aan een behoefte, weet operationeel manager Mark Lenselink nu: “Het loopt 
wel goed. We hebben het niet over hele grote aantallen maar wel over tien tot 
15 spelers per week. Het zijn bijna uitsluitend werkende mensen.” De meeste 
spelers die een 6-holes ronde boeken op Golf4all Harderwijk zijn jonger dan 50, 
vaak jonger dan 45. In Nederland zijn 9-holes ronden - al dan niet qualifying - al 
heel lang de normaalste zaak van de wereld, maar in Groot-Brittannië en Amerika 
is dat anders. In de R&A vorig jaar een campagne begonnen om 9-holes golf te 
stimuleren onder spelers die 18 holes te lang vinden duren. Want, zo zegt de R&A: 
‘Uit onderzoek blijkt dat veel mensen moeite hebben om de tijd voor 18 holes te 
vinden; en 60 procent van de golfers in het onderzoek geven te kennen dat ze 
meer plezier in golf zouden hebben als het minder tijd zou kosten.’ In Amerika zijn 
er al tientallen banen die experimenteren met het concept en softwaresysteem 
QuickGolf. Op bepaalde rustige tijden van de dag betalen golfers hier achteraf 
voor het aantal holes dat ze spelen: vijf, zeven of hoeveel dan ook. Er zijn een 
paar manieren om te controleren of spelers niet stiekem meer holes spelen, 
maar het systeem vertrouwt grotendeels op de eerlijkheid van golfers.

Dit is een samenvatting van een artikel op onze website. Lees het hele artikel  
op  GOLF.NL/zesholes. 

G E S E L E C T E E R D  GOLF.NL

  Dames 1 van De Pan, 
landskampioen  
hoofdklasse in 2017
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“Een baan met hoogteverschillen 
van twintig meter kom je in 
Nederland bijna niet tegen.”

M I K E  W O LT E R I N G  B I J  O M R O E P  F L E V O L A N D  O V E R  T H E  L I N K S 
V A L L E Y,  E E N  N I E U W E  B A A N  I N  E R M E L O  D I E  I N  2 0 1 8  O P E N  G A AT.

banen

  Golf4All Harderwijk verkoopt 
in de ochtend 6-holes rondjes.
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kort nieuws

http://www.GOLF.NL/Olympisch
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  Ernie Els won in 2012 nog 
een Major: het Brits Open
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‘TRAINEN TOT 
JE ER ZIEK  

VAN WORDT’
ERNIE ELS IS EEN VAN DE GROTE TREKPLEISTERS  

IN HET KLM OPEN. DE ZUID-AFRIKAAN, BIJGENAAMD  

THE BIG EASY, IS INMIDDELS 47 JAAR OUD MAAR NOG ALTIJD 

 EEN VAN MEEST POPULAIRE GOLFERS IN DE WERELD. 

E R N I E  E L S

T 
he next God of golf.’ Dat zei Curtis 

Strange, tweevoudig majorwinnaar, 

in 1994 over Ernie Els. Strange speelde 

dat jaar met Els in het US Open en was 

diep onder de indruk van het spel van 

de jonge Zuid-Afrikaan. Strange was 

niet de enige. Jack Nicklaus, winnaar van achttien majors, 

dacht ook dat Els de volgende speler zou zijn die de sport 

ging domineren. En Gary Player, een andere golfgrootheid en 

landgenoot van Els, sloot zich volmondig bij Nicklaus aan. 

‘Ernie heeft alles in huis om heel veel majors te winnen.’ 

Els schreef dat US Open in 1994 na een play-off op zijn naam, 

zijn eerste majortitel. Hoeveel majoroverwinningen zouden 

er volgen? Tien leek zomaar haalbaar. Het is bij vier majors 

– US Open 1994 en 1997, Brits Open 2002 en 2012 – gebleven. 

Vier majors winnen is heel weinig golfers gegeven, maar voor 

een supertalent als Els valt het toch een beetje tegen. 

‘Als het gaat om de majors voelt het alsof ik een beetje boven 

par ben’, aldus Els. ‘Vijf, zes, zou gezien mijn talent realisti-

scher zijn geweest. Dat had me op gelijke hoogte gebracht 

met Nick Faldo en Seve Ballesteros, ik geloof dat ik in die 

categorie thuis had kunnen horen.’

‘

7
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De belangrijkste reden dat Els niet meer grote toer-

nooien heeft gewonnen? Natuurlijk, Tiger Woods. Niet 

Els, maar Woods, the chosen one genoemd, ging golf 

jarenlang domineren, op een manier zoals niemand 

eerder had gedaan. 

Twee weken terug op Quail Hollow beleefde Els een 

mijlpaal: hij speelde in zijn honderdste major. Tijdens 

een persconferentie vroeg een journalist hoe zijn carrière 

verlopen zou zijn zonder Tiger Woods. Els gaf zoals 

altijd eerlijk antwoord. ‘Ik had het gevoel dat ik klaar 

was om heel wat grote toernooien te winnen, maar toen 

kwam Tiger in 1997 met zijn overwinning in de Masters 

(Woods verpulverde de concurrentie met een recordscore 

van -18).  Hoe Tiger die week speelde, de ballen die hij 

sloeg, ongelooflijk, het bracht me van mijn stuk. Tiger 

heeft golf veranderd, zonder hem zou ik zeker een paar 

majors meer hebben kunnen winnen.’ Els erkende jaren 

eerder al ruiterlijk dat hij, net als veel andere golfers, had 

geleden aan ‘Tigeritis’, het machteloze gevoel dat Woods 

verslaan bijna onmogelijk was. 

POSTUUR
The next God, die torenhoge verwachting heeft Els dus 

niet kunnen inlossen, Zijn  loopbaan is er niet minder 

imposant om. Hij stond 705 weken in de top-10 van de 

wereldranglijst, negen weken was hij de nummer-1. Els 

won 28 toernooien op de Europese Tour en negentien op 

de PGA Tour. Zijn laatste zege op de European Tour was in 

het BMW International Open in 2013. Els staat momenteel 

buiten de top-400 van de wereld, hij is 47 jaar, maar de 

Zuid-Afrikaan is er van overtuigd dat hij nog een grote 

overwinning in zich heeft. ‘Ik zal niet meer terugkeren 

aan de wereldtop, ik ben in de herfst van mijn loopbaan 

maar vijftig is het nieuwe veertig. Een grote overwinning 

kan met een heel goede week zeker nog.’

Het liefst natuurlijk in een major. ‘De majors zijn het ul-

tieme, je prestaties in die toernooien bepaalt uiteindelijk 

je plek in de golfgeschiedenis. Golf is een sport waarbij je 

heel lang een kans hebt om grote toernooien te winnen. 

Kijk naar wat Tom Watson deed op Turnberry (Het Brits 

Open van 2009), hij had een putt om te winnen op zijn 

59ste. Ik heb geluk gehad met blessures, voel me nog 

steeds fit en het putten gaat gelukkig weer heel goed.’

Tijdens de Masters in 2016 sloegen de stoppen door 

op de green van hole 1. Van minder dan een meter had 

Els zes putts nodig om de bal de hole in te krijgen. De 

beelden gingen de wereld over. Uiterst pijnlijk, maar 

Je krijgt niets voor niets  
en dat geldt ook voor mij
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Els haalde zijn brede schouders op, werkte hard aan zijn 

puttingstroke en bij zijn volgende toernooi was hij in de 

putt-statistieken de allerbeste. 

Het zegt veel over zijn werkethiek. Els oogt flegmatiek. 

Aan zijn postuur (1.91m lang) en het bijna luie ritme van 

zijn swing dankt hij de bijnaam ‘The Big Easy’. Golflief-

hebbers over heel de wereld, maar ook zijn collega’s op 

de Tour, kunnen lyrisch uitweiden over de swing van 

de Zuid-Afrikaan. ‘Ernie heeft de sweetest, smoothest, 

most beautiful, aesthetically pleasing golfswing die je je 

kunt voorstellen, een genot om naar te kijken’, zei Phil 

Mickelson onlangs. Omdat Els de bal zo jaloersmakend 

makkelijk slaat, wordt nog wel eens gedacht dat het suc-

ces hem is komen aanwaaien. De bijnaam The Big Easy 

suggereert dat ook. Els kan zich er  wel eens aan ergeren. 

‘Je krijgt niets voor niets en dat geldt ook voor mij. Ik 

heb een prachtig leven en een prachtige carrière maar 

daar heb ik veel meer voor moeten doen dan mensen 

vaak denken. Je moet keihard trainen, soms tot je er let-

terlijk ziek van wordt. Dat heb ik als jonge golfer gedaan 

en ik werk nog steeds hard. Vier keer per week ben ik in 

de sportschool. Als je ouder wordt moet je er meer voor 

doen om op topniveau mee te kunnen blijven doen. Toen 

ik twintig was ging golf me makkelijker af dan nu, ik sla 

de bal ook wat minder ver. Maar ik ben nog steeds erg 

gemotiveerd en hou nog altijd heel veel van het spel.’

TENNIS OF GOLF?
Els, geboren 0p 17 oktober 1969 in Johannesburg, begon 

met golf  toen hij negen jaar oud was. Hij was zo’n jongen 

die jaloersmakend goed is in alle balsporten, speelde ook 

cricket, rugby en voetbal. Op z’n dertiende won Els met ten-

nis het Eastern Transvall Junior Championship, een groot 

regionaal toernooi. Een jaar later besloot hij toch vol voor 

golf te gaan. ‘Met golf won ik makkelijker van de andere 

jongens dan met tennis. Ik voelde dat het veel moeilijker 

zou zijn om een succesvolle tennisprof te worden.’

In de tuin van zijn ouders lag een graveltennisbaan. 
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kind overal naar toe voor golf, speelde grote amateur-

toernooien in Amerika. Mijn golfvrienden in Zuid-Afri-

ka hadden die mogelijkheid niet. Ik kon me ontwikkelen 

als golfer, alles uit mijn talent halen. Ik had het geluk dat 

mijn ouders het financieel goed hadden.’

Els had ook het geluk gezegend te zijn met een uniek 

talent voor golf. Die oogstrelende swing, de fluwelen 

touch rond de greens, nog altijd is de Zuid-Afrikaan waar 

hij ook speelt een publiekstrekker van jewelste. Toen de 

organisatie van het KLM Open bekend maakte dat Els was 

gestrikt,, reageerden ook de Nederlandse golfliefhebbers 

op social media heel enthousiast: ‘The Big Easy komt!’ 

Els speelde vier keer eerder in ons Open. Zijn beste 

resultaat behaalde hij in het Heineken Open van 1994 op 

Noordwijk met een gedeelde zevende plaats. Met dertien 

onder par had Els vijf slagen achterstand op winnaar 

Miguel Angel Jimenez. Bij zijn laatste deelname in 2001, 

ook op Noordwijk, werd hij gedeeld twaalfde. Els is, in 

tegenstelling tot veel Amerikaanse toppers die voorna-

melijk op de PGA Tour speelden,  altijd een wereldspeler 

geweest. ‘Alleen maar op één Tour steeds dezelfde 

toernooien spelen zou ik saai hebben gevonden. Ik heb 

het reizen, nieuwe plekken zien en ontdekken altijd leuk 

gevonden en dat is nog steeds zo.’ Half september is The 

Big Easy op The Dutch te Spijk. Het zou prachtig zijn als 

hij zich zondagmiddag kan mengen in de strijd om de 

titel. Genieten van een van de mooiste golfswings ooit, 

dat kan bij het KLM Open hoe dan ook.

Els & de Foundations
Golf heeft Ernie Els heel veel gegeven, maar hij geeft ook veel terug. 
In 1999 stichtte hij de Ernie Els & Fancourt Foundation met als doel 
jonge talentvolle Zuid-Afrikaanse golfers te steunen, vooral ook 
golfers die van huis uit de financiële middelen niet hebben. Bekende 
golfers die geholpen zijn door de Foundation zijn Louis Oosthuizen, 
Charl Schwartzel en Branden Grace. Sinds 2009 is er ook de Els for 
Autism Foundation. Ben, de zoon van Ernie en zijn vrouw Liezl, is 
autistisch. Om hem de beste begeleiding te geven is het gezin een 
paar jaar geleden naar Jupiter, Florida verhuisd. In 2015 werd daar 
het eerste Els Center of Excellence geopend dat geheel gericht is 
op onderzoek naar autisme maar ook op begeleiding van gezinnen 
met autistische kinderen. Het plan is om op meerdere plekken in de 
wereld vergelijkbare instellingen op te zetten. Els en zijn vrouw Liezl 
hebben miljoenen dollars van hun eigen vermogen in de Foundation 
gestoken. Bij de opening van het eerste Center of Excellence sprak 
Els over ‘een van de meest trotse momenten in mijn leven’. 

Toen Ernie de keuze had maakt voor golf, werd de ten-

nisbaan omgeploegd en verscheen er een puttinggreen 

met daaromheen bunkers en alle ruimte om te chippen 

en te pitchen. ’Ik sloeg vaak ballen over het dak van het 

huis naar de green, zo leerde ik mijn wedges spelen. Ik 

heb ook wel een paar ramen gebroken maar dat hebben 

mijn ouders me vergeven.’

Neel Els, de vader van Ernie, was een succesvol zaken-

man. Aan geld en mogelijkheden om in golf iets te 

bereiken, heeft het Ernie nooit ontbroken. ‘Ik kon als 

 De beroemde 
swing van Els
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WINNAARS
De eerste drie winnaars 
die hun plek via een 
Golfie hebben gewonnen, 
zijn bekend: van boven 
naar beneden: Arno 
Kamphuis, Florine Muije 
en Jochem Kreukniet . 

VIA GOLFIE NAAR 
BEAT THE PRO!

HET SUCCES VAN BEAT THE PRO IN HET KLM OPEN VAN 2016 KRIJGT DIT JAAR EEN VERVOLG.  

DE INSCHRIJVING VOOR DIT UNIEKE SIDE-EVENT OP THE DUTCH IS INMIDDELS GESTART. DOOR EEN 

‘GOLFIE’ TE DELEN OP SOCIAL MEDIA MAAK JE KANS OP EEN PLEK IN BEAT THE PRO.

B
eat the Pro beleefde tijdens het vo-

rige KLM  Open een wereldprimeur 

op de professionele golftour en werd 

een grote hit. Op hole 14 (par-3) van 

The Dutch was een stadionnetje 

gebouwd en amateurs mochten op 

die hole met één bal proberen de bal dichter bij de vlag te 

slaan dan de tourspelers. Het unieke was dat dit op twee 

dagen tijdens het toernooi gebeurde.   

In totaal sloegen vier amateurs én voormalig Tour-speler 

(Robert-Jan Derksen) de bal daadwerkelijk dichter bij de 

vlag dan de gelouterde professionals in hun flight.

Het publiek, de deelnemers en de tourspelers vonden 

het een succes. Net als de European Tour. Vandaar dat dit 

jaar Beat the Pro op drie van de vier dagen (alleen zondag 

niet) plaatsvindt. 

Speciaal voor Beat the Pro wordt hole 14 van The Dutch 

omgebouwd tot een stadion met tribunes die de hele 

hole omringen. Afslaan in een tot de nok gevuld stadion, 

maakt de uitdaging nog groter voor de amateurs.

Ook dit jaar winnen de amateurs die hun bal dichter bij 

de vlag slaan twee KLM-vliegtickets naar een bestem-

ming in Europa.

HOE KUN JE MEEDOEN?
Iedereen met handicap 18 of beter maakt kans op een 

plek in Beat the Pro. Wil je meedoen? 

Meld je dan aan via de website beatthepro.nl, maak daar 

je Golfie en deel die ook met hashtag #KLMOpen via 

social media. Uit alle inzenders van een Golfie worden 

twintig winnaars gekozen die het tijdens het KLM Open 

mogen opnemen tegen de tourspelers.  

Voor meer info  klmopen.nl
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O 
p de Des Moines Golf & Country 

Club in de staat Iowa zat een 

overwinning voor Europa er 

eigenlijk geen moment in: 16,5-

11,5. In de vijftiende editie van 

de equivalent van de Ryder Cup 

sloeg Amerika op de eerste dag in de fourballs (alle vier 

gewonnen door het thuisland) al een behoorlijk gat. Het 

team van Juli Inkster hield die voorsprong op de twee 

volgende dagen vrij makkelijk vast. Daarmee maakte 

Amerika zijn favorietenrol waar. Het Europese team on-

der leiding van Annika Sörenstam bood in de singles op 

zondag nog wel goed tegenstand. De mooiste partij van 

de Solheim Cup was zonder enige twijfel het titanenge-

vecht tussen de twee kopvrouwen van beide teams: Lexi 

Thompson en Anna Nordqvist. De Zweedse bouwde op 

de eerste negen holes een voorsprong van 4up op, maar 

Thompson, de nummer twee van de wereld, draaide na 

de turn de wedstrijd helemaal om en ging met 1up naar 

18. Op de slothole maakte Nordqvist nog een magistrale 

birdie, waarmee ze de stand nog op de valreep gelijk 

trok. Niet heel veel later bracht Angel Yin het halve punt 

binnen waarmee Amerika op de benodigde 14 punten 

kwam om de Solheim Cup te behouden.  Team USA heeft 

sinds de eerste editie in 1990 nu tien keer de Solheim 

Cup gewonnen of behouden. Europa won vijf keer.

  Het winnende 
team van Amerika

  Oud-winnares van het  
Dutch Ladies Open Mel Reid  
slaat af voor haar (verloren)  

partij tegen Christie Kerr

AMERIKA SPAART 
EUROPA NIET
AMERIKA BLIJFT NOG MINIMAAL TWEE JAAR IN HET BEZIT VAN DE SOLHEIM CUP,  

DIE HET TWEE JAAR GELEDEN OP EUROPESE BODEM HAD VEROVERD.
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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: EEN WATERHINDERNIS WORDT EEN ‘PENALTY AREA’.

De R&A en USGA willen het 
begrip hindernis afschaffen 
en het begrip penalty 
area introduceren. 
Bij een bal in een penalty 
area mag je kiezen om een 
drop met strafslag te nemen, 
net zoals dat nu mag bij een 
waterhindernis. Maar niet alleen 
alle (laterale) waterhindernissen 
zullen in de toekomst als penalty 
area gemarkeerd worden. Een 
golfbaan mag bijvoorbeeld ook 
een dichtbegroeid gebiedje 
als penalty area markeren. 
Of een stuk woestijn, een 
stuk jungle of een gebied 
met veel stenen en rotsen.
In de toekomst mag je in een 
penalty area zoeken naar je 
bal en proberen om hem te 
spelen, zoals dat nu mag in 
een waterhindernis, maar 
vaak is de keuze voor een drop 
met strafslag verstandiger.
Waarom stellen de 
regelautoriteiten deze 
wijziging voor? Om redenen 
van veiligheid (van stenen 
of rotsen slaan is niet altijd 
veilig en het klauteren in een 
dichtbegroeid gebied ook niet) 
en om het spel te versnellen. 
Als je een drop met strafslag 

mag nemen, dan zullen veel 
spelers daarvoor kiezen en 
daarmee wordt tijd gewonnen.
De regelaanpassing gaat 
toestaan wat heel wat banen 
in de praktijk al uitvoeren. 
Op de rollercoasterbaan 
Monte Mayor in Spanje 
bijvoorbeeld waren alle ravijnen 
altijd al als waterhindernis 
gemarkeerd, maar ook de 
steile hellingen met rotsen en 
struiken langs de fairways.

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.

WATERHINDERNIS WORDT 
‘PENALTY AREA’

Je hebt nu twee 
hindernissen (‘hazards’ in 
het Engels): bunkers en 
waterhindernissen. Een 
waterhindernis overdwars 
wordt gemarkeerd 

met gele paaltjes, een 
laterale waterhindernis 
met rode paaltjes. Een 
waterhindernis is elke zee, 
meer, vijver, rivier, sloot, 
afwateringssloot of andere 
open bedding (of er water 
in staat of niet) en alles 
van soortgelijke aard op 
de baan. Een bal is in een 
waterhindernis wanneer 
hij erin ligt of met enig deel 
de waterhindernis raakt.
De markeringspalen staan 
in de waterhindernis 
en de grenslijn van 
de waterhindernis 
worden bepaald door 
de dichtstbijzijnde 
buitenkanten van die 
palen op grondhoogte. 
Wanneer de grens van 
een waterhindernis wordt 
gemarkeerd door een lijn 
op de grond is de lijn zelf 
in de waterhindernis. 

NU 2019 EN DAARNA
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  Na 2018 kan een golfbaan 
een ‘penalty area’ maken van 
zo’n gebiedje met stenen.

  Dit is nu een waterhindernis,  
na 2018 een penalty area. 

mailto:redactie@golf.nl
http://www.golf.nl/regels
http://www.golf.nl/regelnieuws
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Rolf Duindam zei op Facebook:  
“In plaats van de regels te 
versoepelen moeten ze juist 
worden aangescherpt. De etiquette 
worden niet nageleefd, pitchmarks 
worden nagenoeg niet meer 
gerepareerd, strafslagen en de 
daarbij behorende en geldende 
regels zijn veelal niet bekend; het 
is een drama aan het worden.”

Jan Bouli van Gerwen reageerde op 
het voorstel van de regelinstanties 
dat je in de toekomst de vlag in 

de hole mag laten staan en geen 
straf meer krijgt als je de vlag 
raakt bij een putt vanaf de green: 
“Golf gaat dus alleen maar 
langer duren; die mensen die 
al minutenlang de lijn bekijken 
gaan dan ook nog eens tot in 
den treure afwegen of ze vlag in 
de hole laten of eruit halen.” 

Jacco van Dam: 
“Inderdaad, de regels rondom de 
vlag erin of eruit worden simpeler, 
maar het spel versnellen? No way.”

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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OOK OP DE 
GOLFBAAN EEN 

‘WINNAAR’
HIJ JAAGT NIET MEER OP DOELPUNTEN EN LAAT ZICH EVENMIN MEER 

GELDEN ALS DE STUWENDE KRACHT OP HET VELD EN IN DE KLEEDKAMER. 

MAAR GOLF.NL TROF DIRK KUYT DEZE ZOMER OP ARUBA EN ONDERVOND 

OP DE GOLFBAAN DAT DE FEYENOORDER NA ZIJN AFSCHEID ALS 

VOETBALLER NIETS AAN GEDREVENHEID HEEFT INGEBOET.
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H 
et ligt nog vers in het geheu-

gen. Na een glansrijke car- 

rière bij Utrecht, Feyenoord, 

Liverpool en Fenerbahçe 

keert Dirk Kuyt terug bij zijn 

lievelingsclub Feyenoord.  

In het eerste seizoen na zijn terugkeer wint hij met de 

club de beker; een jaar later is het succes nog zo veel 

groter. Feyenoord wordt na achttien jaar weer eens 

landskampioen. In de laatste en beslissende wedstrijd 

tegen Heracles scoort Kuyt alle (drie) Rotterdamse 

doelpunten. Na de weken van euforie en onverminderde 

media-aandacht neemt Dirk met zijn gezin de vlucht 

naar Aruba. Daar laat hij zich door GOLF.NL verleiden 

tot een wedstrijdje matchplay op de banen van Divi én 

Tierra del Sol. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 

07.15 uur: The Links, Divi Golf, 9 holes
We starten de dag op Divi Golf, een leuke, toegankelijke 
9 holes course, onderdeel van Divi Aruba, met goed 
onderhouden greens, twee uitdagende, tegelijk 
haalbare par 5’s en een signature slothole met een 
eilandgreen naast het clubhuis/restaurant. Dirk oogt 
ontspannen en indrukwekkend fit. We slaan vroeg af 
om de warmte vóór te zijn; voor GOLF.NL iets te vroeg 
want de eerste slag eindigt kansloos out-of-bounce 
in de knoek – een fijn begin. En dat terwijl Dirk twee 
slagen extra krijgt vanwege het verschil in handicap. 
Glunderend vertelt hij over zijn tweede passie.

“Ik speel sinds kort van single handicap 8.5. Hier op 

Aruba heb ik al een paar goede scores in de 70 neergezet. 

Af en toe neem ik een lesje bij Oliver Riding, teaching 

pro bij Tierra del Sol en goede vriend. Met hem train ik 

op allerlei slagen in de baan. Ik ben niet zo van lessen op 

de driving range. Bovendien leer je dan ook om te gaan 

met reële situaties. Golf is meer dan techniek; strategie 

en het mentale aspect zijn minstens zo belangrijk. Als 

ik een onderdeel wil verbeteren dan richt ik me daar 

intensief op, totdat ik het, op mijn niveau, onder de  

knie heb.”

“Golf is voor mij de ideale manier om te ontspannen; 

in een mooie, natuurlijke omgeving tot jezelf komen, 

zonder alle drukte waar je als topvoetballer mee te 

maken hebt. Tegelijk ben je ook lekker fysiek bezig. Ik 
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wil graag winnen, zeker als ik met vrienden speel! Het 

leuke van golf is dat je – door de handicapverrekening – 

tegen iedereen op een gelijkwaardige manier kan spelen, 

ongeacht het verschil in sterkte.”

LIVERPOOL
“Ik ben gaan golfen toen ik bij Liverpool speelde, zo’n 

tien jaar geleden. De ideale plek om te beginnen met 

golf. In Engeland is golf echt onderdeel van de cultuur, 

het is laagdrempelig en democratisch, iedereen speelt 

daar met iedereen. Ik pikte het spelletje best snel op. Als 

ik ergens mijn zinnen op zet dan gaat het meestal snel. 

Ik moest trouwens ook wel, want als ik verloor kreeg 

ik dat nog dagenlang te horen. Maar ik ben niet anders 

hoor. Ik deed dat ook.’’ 

“Liverpool is een golfhemel, met op zo’n beetje elke 

hoek van de straat een golfbaan. Met spelers als Reina en 

Gerrard gingen we gemiddeld één keer in de week spelen 

en dat ging er vrij fanatiek aan toe. Voetballers willen 

altijd winnen. Op een dag speelden we ’s ochtends 18 

holes op Formby, vervolgens ben ik met Reina naar Mere 

Golf & Country Club gereden en hebben daar nog eens 

29 holes gespeeld, totdat het pikkedonker werd. 47 Holes 

op één dag, heerlijk.’’

FENERBAHÇE
“Na zes seizoenen Liverpool vertrok ik naar Fenerbahçe. 

Het lukte me daar niet het ritme van één keer per week 

golf vast te houden. Ik had geen ploeggenoten die golfen 

en er heerst daar minder een golfcultuur. Turkije heeft 

geen boegbeeld zoals wij met Joost Luiten hebben, 

de sport is minder populair. En dat terwijl ze erg mooie 

banen hebben. Meestal speelde ik in de golfregio Alanya, 

wanneer we op trainingskamp gingen. In Istanboel ging ik 

wel eens naar de Kemer golfclub.”

All Square
De eerste 9 holes zitten er op. Na flink wat parren 
en een enkele (double) bogey is de stand all square. 
Lessen bij de pro legt Dirk geen windeieren. Na weer 
een fantastische bunkerslag vertelt hij achteloos dat 
hij dit net die voorgaande week geoefend heeft. Dat 
was er bij ons ingeschoten. Bovendien: elke afslag 
van Dirk ‘splijt’ de fairway en ook zijn korte werk is 
voorbeeldig. We moeten aan de bak, want ook wij 
willen winnen. Wordt vervolgd op Tierra del Sol… 

 09.30 uur: Tierra del Sol, 18 holes
Op naar Tierra del Sol, samen met twee Katwijkse 
vrienden (Jan en Jan) in een gigantische jeep, 
beschikbaar gesteld door een lokale Feyenoord-fan 
én eigenaar van een autoverhuurbedrijf. Eenmaal 
aangekomen wil iedereen met Dirk op de foto. 
Zo gaat dat dus. Dirk neemt er alle tijd voor. 

Tierra del Sol is een zogenaamde desert course gelegen aan 
de westpunt van het eiland. De door Robert Trent Jones jr 
ontworpen 18 holes-baan biedt schitterende vergezichten 
en kent door het open karakter en de altijd aanwezige 
harde wind genoeg uitdagingen. We voeren de spanning 
op, want vandaag is de echte ‘kampioenswedstrijd’.

 

MENTALE DRUK 

“Mentaal vind ik golf veel inspannender dan voetbal. Bij 

voetbal is de bal in beweging, ben je reactief. Bij golf komt 

het volledig op jezelf aan. Het balletje ligt doodstil en in 

je hoofd moet alles honderd procent kloppen om de bal te 

krijgen waar je ‘m hebben wil. Dat besef maakt het vaak 

extra moeilijk. Een penalty van elf meter of een beslis-

sende putt van twee meter? Dan kies ik absoluut voor 

de penalty. Ik heb strafschoppen genomen in stadions 

met 50.000 man, maar een puttje voor de winst met drie 

vrienden die meekijken, vind ik veel lastiger. Misschien 

ook omdat 50.000 man vrij abstract is en vrienden die jou 

de dagen erna het leven zuur maken vrij concreet. In het 

begin probeerde ik 18 holes lang geconcentreerd te blijven, 

maar dat houdt niemand vol. Aan het einde van een ronde 

had ik dan minder focus, kon ik de concentratie niet meer 

opbrengen. Nu probeer ik tussen de slagen door bewust 

te ontspannen, dat werkt veel beter. Dat zie je ook bij de 

professionals, zoals bij Joost.”

  Kuijt viert met  
zijn kinderen de titel 
van Feyenoord

G
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  Dirk Kuijt:  
op de eerste dag 
recht van de tee

 

LUITEN
“We hebben elkaar een paar keer ontmoet, bellen wel 

eens en appen regelmatig. Naast een passie voor golf 

delen we natuurlijk onze liefde voor Feyenoord. Ik vind 

het fantastisch hoe Joost zich als golfer profileert. Ik heb 

vorig jaar een ronde meegelopen tijdens het KLM Open 

en van dichtbij gezien hoe hij zich kan focussen. Hij is 

een echte vechter, voor niemand bang én een professio-

nal die zich in elk aspect van zijn vak wil verbeteren. Als 

het een periode tegenzit komt hij er altijd weer sterker 

uit. Pure wilskracht en volharding. Ik heb daar veel 

respect voor. En ik ben ervan overtuigd dat we nog heel 

veel mooie dingen van Joost gaan zien.”

NEDERLAND
“In Nederland hou ik het dicht bij huis en speel ik 

afwisselend op de Noordwijkse, Haagsche of Rozenstein. 

Daarnaast één keer per maand op een willekeurige baan 

in Nederland met een vaste groep Katwijkse vrienden. 

Dat is niet alleen gezellig – zo weten we zeker dat we 

elkaar minstens 1x per maand zien – het gaat er ook 

behoorlijk fanatiek aan toe. Een goede reden om flink 

te trainen en jezelf te verbeteren. Dat competitieve, een 

beetje dollen onder elkaar, geeft aan de sport een extra 

dimensie en houdt je scherp.”

ARUBA
“15 Jaar geleden kwam ik voor de eerste keer naar Aruba 

voor een beachvoetbal-toernooi met andere internatio-

nals. Ik was direct verkocht. Aruba is een heerlijke plek 

om tot rust te komen, ook voor mijn vrouw en kinderen. 

Het is inmiddels erg vertrouwd, voelt als een 2e thuis. 

Het is Nederlands en tegelijk Amerikaans, servicegericht, 

dat spreekt me aan. Het is veel relaxter, ook al is het 

Nederlands voetbal hier ook erg populair is. Veel lokale 

mensen hebben het kampioenschap van Feyenoord intens 

meebeleefd. Je had in Rotterdam de taferelen rondom de 

Hofvijver, hier stonden ze te dansen in de fontein voor de 

Superfood. Ik heb zelfs een persoonlijke felicitatiebrief van 

de minister-president van Aruba ontvangen. Heel eervol!”
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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


Tierra del Sol half way: Dirk 1 up
De eerste 9 van Tierra speelt Dirk erg strak. 
Met onder meer twee sandy pars,
een onnavolgbare chip-in en ondanks een birdie 
van GOLF.NL komt hij 1 up. Na meer dan drie uur 
samenspelen, maakt hij de eerste prikkelende 
opmerkingen. “Kies je daar bewust voor, zo’n 
downhill putt met een lastige kronkel? Succes 
ermee!” Dat, de felle zon en de opkomende 
vermoeidheid proberen ons klein te krijgen. We 
moeten in de tegenaanval, loeren op een counter. 

CONTINU VERBETEREN
“Thuis in Noordwijk heb ik een professionele golfsimula-

tor laten aanleggen, mijn privé driving range. Zo fanatiek 

ben ik dus. Als het regent kan ik toch gewoon oefenen. Je 

slaat tegen een groot doek waarop een baan is geprojec-

teerd. Elke slag wordt nauwkeurig geregistreerd en niet 

alleen op afstand gemeten, maar ook op impact. Ik speel 

meestal The Dutch - inmiddels ken ik elke uithoek van 

die baan, ook al is het virtueel. Mijn jongste van 5, Aiden, 

vindt golf superleuk –grappig om te zien. Maar ook met 

de andere kinderen – Noëlle, Jorden en Roan - gaan we af 

en toe ballen slaan op de driving range, en krijgen dan 

wat aanwijzingen van de pro. Het is nu nog een zooitje 

ongeregeld, maar we hebben heel veel lol. Ik zie het ook 

als een investering voor later. Wat is er mooier om samen 

met je kinderen de baan in te gaan. Alhoewel, als ze uit 

hetzelfde hout gesneden zijn als ik…”

VOLGENDE STAP
“Na de winterstop werd me duidelijk dat ik als voetballer 

niet meer de rol kan vervullen zoals ik graag wil. Toen is 

het besef ontstaan dat dit wel eens mijn laatste seizoen 

kon worden. Ik ga altijd voor het hoogste, wil altijd spe-

len, een rol aan de zijlijn zie ik niet zitten. Begin mei was 

ik er voor mezelf wel uit. Nu we kampioen zijn geworden 

was het helemaal een geschikt moment om deze fase af 

te sluiten en aan iets nieuws te beginnen. 

“Ik ga meelopen als rechterhand van technisch directeur 

Martin van Geel en ontdekken wat er op dat vlak alle-

maal gaande is. Tegelijk start ik met de trainerscursus 

International A van de KNVB. Vanzelf zal blijken wat het 

beste bij me past en wat Feyenoord nodig heeft. Ik ben 

in elk geval vereerd dat Feyenoord mij deze kans geeft 

en niet alleen als voetballer in mij gelooft, maar ook als 

persoon binnen de organisatie. Ik heb totaal geen angst 

om in een gat te vallen. Ik ben enorm begunstigd om 20 

jaar op het hoogste niveau te hebben kunnen spelen. Ben 

weinig geblesseerd geweest, heb veel successen meege-

maakt. Nu breekt er een nieuwe periode aan waarin ik 

de mogelijkheid krijg om andere aspecten van mezelf te 

ontwikkelen.” 

 
Eindstand: GOLF.NL 3 up 
Ineens gaat het snel. De warmte, de wind, Jan en Jan, 
zijn Katwijkse vrienden die op Tierra meespelen – het 
pakt allemaal niet in het voordeel van Dirk uit. De 
afslagen worden wat minder nauwkeurig, de puttjes 
lippen net uit de hole; GOLF.NL straft dat genadeloos 
af en wint een aantal holes op rij. Op de 17e par 3 valt 
het doek voor Dirk en wordt het 3 up. Toch mag hij 
zich de morele winnaar noemen; zijn nieuwe handicap 
van 8.5 is kakelvers en daarom nog wat broos. De 
ervaring van GOLF.NL geeft de doorslag. Dirk toont 
zich een goed verliezer, maar wil direct een datum 
afspreken voor een revanche. Dat dan weer wel.

Divi Links – 9 holes   divilinks.com
Tierra del Sol – 18 holes   tierradelsol.com

Met dank aan: Dominique Baudain – Director Operations 
Divi Aruba, Oliver Riding – Teaching pro Tierra del Sol Aruba

Mijn ultieme golfwens? Met Joost  
in de Ryder Cup spelen. Daar werken 

we samen hard aan (harde lach)

  ‘Ik ben niet zo  
van lessen op de 

driving range’

D I R K . K U I J T . V S . G O L F . N L  REPORTAGE
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Eindejaarsactie van ANWB Golf

ANWB Golf biedt:
• NGF- handicapregistratie
• € 25,- korting per boeking bij Pin High
• Meerdere gezellige ledendagen per jaar
• Greenfee korting bij circa 100 golfbanen
• Korting op golfcursussen en -lessen
• Deelname aan ruim 80 wedstrijden
• Samenwerking met Jumbo Golfwereld

* Let op, deze actie is geldig tot en met 31 december 2017.
 Klanten van Pin High betalen het eerste jaar slechts € 25,-.

Voor meer voordelen en aanbiedingen
bezoek je onze site anwbgolf.nl

 34,-*

lidmaatschap

tot 1-1-2019



S T E R N - B I R D I E R A N K I N G  APPT E K S T  S I E T S E  H E R R E M A 

NOG NOOIT VERZAMELDE DE TOP 10 VAN 

DE STERN BIRDIERANKING ZOVEEL PUNTEN 

ALS IN DE MAAND JULI. DE TIEN TOPPERS 

VAN DE MAAND SPEELDEN PRECIES  

700 BIRDIERANKINGPUNTEN BIJ ELKAAR. 

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

I
k was blij verrast met het vogelhuisje’, zegt 

Geo Hoogendoorn, die met 41 netto birdies, 8 

netto eagles en 2 netto albatrossen 67 punten 

vergaarde in de app GOLF.NL en daarmee in 

de prijzen viel. De 60-jarige golfer verlaagde 

dit jaar zijn handicap van 42 naar 31. 

‘Ik ben precies een jaar geleden begonnen en speel dus 

nog niet zo heel lang, maar ik vind het zo leuk dat ik 

nu zo’n twee tot drie keer per week ga spelen. Ik speel 

eigenlijk altijd een qualifying ronde. Welke handicap 

ik heb, maakt mij niet zoveel uit. Het is wat het is. Ik 

heb geen doel om onder de tien te komen ofzo, want 

volgens mij loop je jezelf dan alleen maar in de weg.’

Geo is lid van GolfClub Nederland en speelt op ver-

schillende banen. ‘Een keer per week gaan we met een 

groepje van vier vrienden naar een andere baan toe’, 

zegt hij. ‘Zo kom je nog eens ergens en dat maakt het 

echt leuk. Van al mijn golfvrienden was ik de eerste 

die de app ging gebruiken. Het is een handige manier 

om al je scores bij te houden. Tijdens het spelen voer 

je je score in en met één druk op de knop ben je klaar. 

Ik weet nog dat ik mijn allereerste papieren scorekaart 

moest bewaren en in moest leveren. Als je dat elke 

keer moet doen als je een qualifying ronde wilt spelen 

is de lol er snel vanaf. Dit is ideaal. Al mijn vrienden 

zijn nu ook overgestapt op de app GOLF.NL.’ 

“

BIRDIES BIJ 
DE VLEET

Al mijn 
vrienden 

zijn nu ook 
overgestapt‘
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BACKSWING: HOGE HANDEN

DE SNELLE 
HEUPEN VAN 
JUSTIN THOMAS 

1

JUSTIN THOMAS, TWEE WEKEN GELEDEN WINNAAR VAN HET 

PGA CHAMPIONSHIP OP QUAIL HOLLOW, SLAAT DE BAL ENORM 

VER. WAT KUNNEN AMATEURS LEREN VAN ZIJN SWING? VEEL. 

MAAR SOMMIGE DINGEN MOET JE VOORAL NIET KOPIËREN! 

SJ O RS  L E M M E N S ,   H e a d - Pr o fe s s i o n a l  I m p a c t  G o l f Ac a d e my  o p  I n te r n a t i o n a l G o l f  M a a st r i c h t .  T i j d e n s  h e t K L M  O p e n  ku n  j e  h e m  o o k we e r  h o r e n  a l s  ve rs l a g - g eve r  b i j  Z i g g o  Sp o r t K L M  O p e n  ra d i o. 

T E K S T  S J O R S  L E M M E N S  |  B E E L D  G E T T Y  I M A G E S

Justin Thomas is met zijn lengte 
van 1.78 meter en 66 kilo qua 
lichaamsbouw niet bepaald het 
prototype van de longhitter. Toch 
slaat hij de bal heel erg ver. Met een 
gemiddelde driveafstand van 285 
meter staat hij op de zevende plaats 
in de statistieken van de PGA Tour. 
Vaak gaan de drives van Thomas 
ver over de driehonderd meter, dat 
zagen we ook herhaaldelijk tijdens 
het PGA Championship. Om met 
zijn lichaamsbouw de bal zo ver te 
slaan, moet hij iets uitzonderlijks 
doen in zijn swing. Daar ga ik zo op 
in, maar eerst toch even dit: iedere 
amateur kan absoluut iets leren van 
de swing van Justin, maar zijn fysieke 
mogelijkheden zijn exceptioneel 
als het gaat om mobiliteit en 
ondanks die slechts 66 kilo ook qua 
kracht. Daarnaast zijn de timing en 
coördinatie ook uitzonderlijk goed. 
Zijn swing is voor mij heel duidelijk 
een geval van: ‘Do not try this at 
home!’, ga de swing van Justin niet 
proberen te kopiëren.” Maar door 
goed te kijken en de juiste dingen er 
uit te pikken kun je ook als gewone 
amateurgolfer wel degelijk meer 
afstand met je drives bereiken.

De backswing verschilt niet heel veel ten opzichte van 
veel collega tourprofessionals en wordt gekenmerkt 
door een volledige schouderdraai met zo weinig mogelijk 
heupdraai, waardoor de spanning tussen onderlichaam 
en bovenlichaam optimaal wordt opgebouwd. De hoge 
positie van de handen met gestrekte armen helpt ook 
om de bal ver te slaan. In deze backswingpositie staat 
hij echt klaar om de bal heel hard te gaan slaan…

2 2
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Derksen denkt mee 

Justin Thomas slaat de bal geregeld ruim 
over de driehonderd meter. En hij is lang 
niet de enige. Er wordt steeds verder ge-
slagen door de pro’s. Robert-Jan Derksen 
vindt dat er moet worden ingegrepen.

‘Ik heb twee weken terug voor Ziggo Sport 
Golf commentaar gegeven bij het PGA 
Championship op Quail Hollow en af en toe 
dacht ik: blij dat ik die baan niet hoef te spelen! Ik 

ben nooit een longhitter geweest en als je ziet 
hoe ver er geslagen werd, het was soms bijna 
angstaanjagend. Betere clubs en ballen zorgen 
er voor dat de bal steeds verder vliegt, maar 
veel spelers zijn ook echte atleten. Kijk naar 
jongens als Dustin Johnson, Brooks Koepka en 
Rory McIlroy, fysiek zijn ze zo enorm sterk. Zelfs 
op par-4 holes van 450 meter of meer slaan 
jongens als Rory nog wedges naar de green. Ver 
slaan op zich is geen probleem, het is natuurlijk 
ook spectaculair, maar zo langzamerhand dreigt 
golf wel minder aantrekkelijk te worden. Op 
veel banen slaan de longhitters gewoon zo hard 

en zo ver mogelijk, een bal in de rough is geen 
probleem. Coursemanagement, verschillende 
type slagen spelen, het wordt steeds minder 
belangrijk. Veel oude, klassieke banen zijn 
helaas niet meer geschikt voor topgolf. Neem 
De Pan bij ons in Nederland, een prachtige baan 
maar veel te kort om topgolfers nog serieus te 
testen. Dit jaar werd het NK Strokeplay op De 
Pan gespeeld, eigenlijk moet je dat niet meer 
doen want als voorbereiding op de Tour hebben 
Nederlandse talenten er heel weinig aan. Wil je 
aansluiting vinden met de top dan moet je de bal 
vooral ver kunnen slaan. Het aantal spelers dat 

1

2

De echte unieke kracht van Thomas 
zit hem vervolgens in de neerzwaai:

     Hij heeft een ongelooflijke vroege 
en snelle heupdraai, maar liefst 
25% sneller dan de gemiddelde 
professional op de PGA Tour! 

     Daarbij gebruikt hij perfect de 
energie van de grond, de ground 
reaction force. Bij andere sporten een 
bekend fenomeen, maar bij golf iets wat 
de laatste jaren pas veel aandacht heeft 
gekregen. Er zijn legio voorbeelden in 
de sport, zoals tennissers, kogelstoters, 
speerwerpers, boksers etc. die zich 
echt afzetten van de grond en daardoor 
meer kracht aan hun slag of stoot 
geven. Ditzelfde principe gebruikt 
Justin Thomas heel duidelijk. In zijn 
neerzwaai zakt hij meer in zijn knieën 
en net voor impact zet hij zich af 
waardoor hij met beide voeten zelfs 
bijna volledig los van de grond komt, 
zoals je goed kunt zien op de foto’s. 

2 3
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300 meter of verder slaat neemt ieder jaar toe. 
Het verschil tussen het golf dat de amateurs op 
de clubs spelen en dat van de toppro’s wordt ook 
steeds groter, je kunt bijna stellen dat er sprake 
is van twee verschillende sporten die gespeeld 
worden. Ik zou er daarom niet tegen zijn als er 
aparte regels komen voor het materiaal dat 
amateurs en pro’s mogen gebruiken. Laat de 
amateurs met het makkelijkste materiaal spelen 
als ze dat willen, voor de meeste mensen is en 
blijft golf een heel lastig spel. Bij de pro’s ga je 
ingrijpen. Het clubhoofd van de driver mag nu 
maximaal 460cc groot zijn. Ik ben er voorstander 

van dat voor de pro’s terug te brengen naar 
350cc. Dan wordt een minder goed geraakte bal 
sneller afgestraft en dat is in het voordeel van de 
spelers met het meeste talent. Op Wimbledon 
vonden ze een tijd terug dat de bal te snel ging 
wat ten koste ging van de aantrekkelijkheid 
van het spel. Ze hebben toen voor een wat 
zachtere en zwaardere bal gekozen. In golf 
zouden we voor de pro’s iets vergelijkbaars 
moeten doen, er voor zorgen dat de bal tien 
of beter nog vijftien procent minder ver kan 
vliegen. In plaats van banen aanleggen van 7000 
meter of nog veel langer met hele grote greens 

zoals nu vaak gebeurt, is de bal terugbrengen 
een veel simpelere en goedkopere oplossing 
om het moeilijk genoeg te maken voor de 
toppro’s en het spel aantrekkelijk te houden. 
Dan hoeven er geen kunstgrepen uitgehaald 
te worden zoals op Quail Hollow waar de 
holes extreem lang waren, de greens hard en 
ontzettend snel met vlaggen op heel moeilijke 
plekken gestoken. Vaak was het daardoor op 
de grens of zelfs unfair. Als de bal minder ver 
vliegt, is dat allemaal niet nodig en komen ook 
de oude, klassieke banen weer in aanmerking 
voor de organisatie van toptoernooien.’

3
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OPWAARTS RAKEN
  
     Waar ik als teaching professional altijd mee te maken 
heb, is dat amateurs te pas en te onpas tegen elkaar 
zeggen dat ze langer naar de bal moeten blijven kijken. 
Justin Thomas kijkt inderdaad heel lang naar de bal, maar 
kijk eens hoeveel druk dit op zijn nek teweeg brengt. 
Alleen een topatleet kan dit doen zonder af te remmen. 
Wanneer amateurs dit doen, dan kunnen ze juist niet 
meer vrij doordraaien, wat ten koste gaat van de snelheid 
en dus de afstand, ook kunnen er blessures ontstaan. 
Wat amateurs veel beter kunnen zeggen is om “achter” 
de bal te blijven met hun hoofd zodat ze hun bal met 
de driver beter opwaarts kunnen raken. Dat zorgt 
namelijk voor minder spin, een hogere vertrekhoek en 
dus meer afstand. Doordat Justin zo extreem achter 
de bal blijft is zijn raakhoek maar liefst zes graden meer 
opwaarts dan de gemiddelde PGA Tourprofessional.

     Door de eerder beschreven heupdraai draait Thomas 
zijn onderlichaam helemaal uit de weg en creëert hij de 
ruimte om zijn armen vrijuit te strekken na het raken van de 
bal. Dit genereert ook enorm veel snelheid.  Veel amateurs 
buigen juist hun linker-ellenboog, de zogenoemde Chicken 
Wing, wat kan resulteren in een slice en afstandsverlies.

KOPIËREN VAN THOMAS

Wanneer je als amateur langere drives wil slaan, 
dan kun je van Justin het volgende leren:

     Een goede volle schouderdraai en de 
handen hoog in de backswing.
 
      Inzetten met veel heupdraai waarbij je iets meer door 
de knieën gaat waardoor je kunt afzetten van de grond

     Hoofd achter de bal houden en de armen 
uitstrekken om snelheid te blijven maken.

2 4



G O L F - E N . B U S I N E S S C L U B . D E . S C H E R P E N B E R G H  CULINAIR

DE REDACTIE VAN GOLF.NL BESTAAT UIT FIJNPROEVERS VAN GOLFBANEN. DE HORECA 

HOORT DAAR VANZELFSPREKEND BIJ. EEN RECENSIE WILLEN WE HET NIET NOEMEN 

MAAR WE VERTELLEN WEL HOE WE HET BEZOEK AAN HET RESTAURANT EN DE BAAN 

ERVAREN HEBBEN. DIT KEER GOLF- EN BUSINESSCLUB DE SCHERPENBERGH

DE LACH ALS LOGO

WAAR ZIJN WE?
In Gelderland, in het plaatsje Lieren. Daar 

ligt Golf- en Businessclub De Scherpenbergh. 

We hebben er zin in want de zon die deze 

augustusmaand vooral vakantie lijkt te vieren, 

schijnt deze middag voor de verandering wél 

uitbundig, de omgeving is mooi en bosrijk, 

we gaan lekker 18 holes golfen en daarna 

hopelijk culinair genieten. En een tekst op 

de website van De Scherpenbergh stemde 

ons voor vertrek van huis ook al vrolijk: 

‘Wij verwelkomen u graag op onze mooie 

accommodatie, waar onze lach ons logo is!’ 

WAT IS DAT VOOR CLUB?
Er zijn veel Golfclubs met een businessclub. 

De Scherpenbergh gaat een stap verder en is, 

de naam zegt het, een Golf- én Businessclub. 

Er zijn particuliere leden, greenfeespelers zijn 

zeer welkom en er zijn ongeveer 250 bedrijven 

lid ‘via een fiscaal gunstige sponsorovereen-

komst met faciliteiten gericht op relatiemar-

keting activiteiten, waaronder kosteloze intro-

ductie van golfrelaties…’. Bedrijven die relaties 

willen ontvangen en fêteren stellen doorgaans 

hoge eisen, ook op culinair gebied, dus onze 

verwachtingen zijn hoog. Maar eerst golfen. 

HOE IS DIE BAAN?
De Scherpenbergh heeft 27 holes. Negen korte 

holes, De Berkenbaan, en 18 volwaardige 

holes, bestaande uit de Zwaluwenbaan en de 

Dassenbaan. We spelen de grote baan. Hole 

1 zegt meteen veel over de Scherpenbergh. 

Een par-5 die slechts 431 meter (geel) meet 

met een fairway die niet al te smal is. Dat is 

lekker beginnen aan een ronde en na twee easy 

De Scherpenbergh is een pizza toch niet het 

meest geschikt. We kiezen als voorgerech-

ten voor een ‘Cappuccino van Kreeft’ en de 

‘Proeverij Scherpenbergh’. Onze tafelgenoot 

kijkt na iedere hap van zijn kreeftencappu-

ccino minstens zo gelukkig als bij die birdie 

een uurtje eerder op hole 17 (par-4 295 meter). 

‘Dit moet je echt proberen’, horen we een paar 

keer. Een andere keer graag want we hebben 

onze handen vol aan de Proeverij Scherpen-

bergh,  wat kleinere porties van alle zes de 

voorgerechten op de kaart (de cappuccino 

stond op het weekmenu). Een smaakvolle en 

gevarieerde maar als voorgerecht ook wat 

overdadige mix. Van het vers afgebakken 

brood met kruidenboter blijven we maar af…

 RIBEYE VAN DE HOUTSKOOLGRILLOVEN
De keukenbrigade van De Scherpenbergh 

heeft de beschikking over een houtskoolgril-

loven. Ideaal voor een runder ribeye (‘Van onze 

kwaliteitsslager komt deze met vetadertjes 

gemarmerde rib eye die vol van smaak is.)’ 

Niets aan gelogen, inderdaad een heel smaak-

vol stuk vlees. De poussin (een jong kippetje, 

sorry) is zoals die hoort te zijn, lekker mals. 

Bij de vleesgerechten mogen we kiezen uit 

vier verschillende sauzen. Bij de prima frieten 

die worden geserveerd valt niets te kiezen, ze 

komen standaard met paprikapoeder en daar 

moet je wel van houden. Zo hebben we toch 

nog íets weten te vinden om een beetje over te 

zeuren bij Golf- en Businessclub De Scherpen-

bergh waar de lach wat ons betreft echt een 

plek in het nu nog wat saaie logo verdient.  

pars staan we met een lach op ons gezicht op 

de tee van hole 2, een par-3tje met een fraai 

green van 114 meter. Om een lang verhaal 

over een vrij korte baan niet te lang te maken: 

de 18 holes meten 5433 meter, er zijn lekker 

wat korte par-4 holes waar iedereen met een 

beetje geluk een birdietje kan meepakken. 

De baan ligt heerlijk rustig in de Veluwse 

bossen met mooie heide- en zandgebieden. 

Om het nog een keer kort en krachtig te 

houden: heerlijke baan om te spelen.

KLASSIEKE LANTAARNPALEN 
Na de ronde nemen we plaats op het druk 

bezette en ruime terras onder een flink uit de 

kluiten gewassen zonnescherm met van die 

klassieke straatlantaarnpalen met sierlijke 

krullen. Beetje oubollig misschien maar 

vooral toch sfeervol. De jonge mannen in de 

bediening zijn stuk voor stuk heel attent en 

uiterst vriendelijk. De waterhindernis van 

hole 18 grenst aan het terras, het water van 

de fontein hoor je zachtjes kletteren. Dit 

is een relaxte plek waar je in je golfkloffie 

bier met bitterballen nuttigt maar ook je 

relaties – in welke vorm dan ook – in stijl 

kan ontvangen voor een uitgebreid diner. 

HOE IS DAT ETEN NOU?
Keuze genoeg, dat in de eerste plaats. De 

Scherpenbergh serveert bijvoorbeeld negen 

verschillende pizza’s met als jongste aanwinst 

de pizza vitello tonnato. Aan een tafeltje naast 

ons horen we een zacht gekraak als iemand 

zijn mes in een pizza zet, die bodem moet dus 

lekker krokant zijn. Zullen we? Om een goed 

idee te krijgen van de culinaire prestaties op 
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GOLF- EN BUSINESSCLUB  
DE SCHERPENBERGH

Albaweg 43
7364 CB Lieren

055 505 1262
  scherpenbergh.nl

http://www.amsteldijk.nl


B E E L D  G E T T Y  I M A G E S
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• kies een club met minder loft, geen 
lobwedge of een sandwedge zoals 
bij een gewone bunkerslag maar 
een pitchingwedge of een ijzer-9

• Waarom? Met een sandwedge 
moet je heel zuiver contact 
maken, te veel zand en de bal 
is te kort, te clean contact en 
de bal vliegt over de green

• een ijzer-9 is dus veel minder 
riskant, iets te veel of te weinig 
zand is niet rampzalig

• balpositie wat meer naar 
voren, dat helpt om voor 
de bal het zand te raken

• clubblad iets open, mik daardoor 
ook iets links van het doel

• gewicht is iets op links, blijf 
in de downswing centraal, 
draai rond je as

• maak een gewone bunkerslag, 
de club komt een centimeter 
of drie voor de bal in het zand

• wees tevreden als de bal 
op de green eindigt, dicht 
bij de hole is een bonus

• verkeerde clubkeuze 
• te veel of te weinig zand raken
• veel te hard slaan 
• gewicht naar rechts 

verplaatsen in de backswing
• de club grounden! Dat is 

verboden in bunkers maar 
dat wist je natuurlijk

FOUT

GOED

Als mijn bal een meter of veertig van de 
hole in het zand ligt, dan heb ik iets niet 
goed gedaan. Mijn swing was slecht, of ik 
heb samen met mijn caddie een serieuze 
coursemanagement fout gemaakt. 
Deze slag wil je het liefst vermijden, 
maar fouten horen bij golf dus is het 
wel zaak te weten wat je moet doen 
om deze slag goed te kunnen spelen.

MOEILIJK 
MAAR NIET
ONMOGELIJK
EEN BUNKERSLAG VAN EEN METER OF VEERTIG, HET IS EEN VAN DE 

MOEILIJKSTE SLAGEN IN GOLF. MAAR DE BAL OP DE GREEN KRIJGEN EN 

MISSCHIEN WEL DICHT BIJ DE HOLE IS NATUURLIJK NIET ONMOGELIJK.
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P R O D U C T I E  S I E T S E  H E R R E M A

HORLOGES
Het eerste dat opvalt aan  
de S60 is de stijl van het  
horloge. Op het oog zou 
je niet zeggen dat je een 
golfhorloge om je pols hebt. 
Handig als je ook op zoek 
bent naar een horloge voor 
buiten de golfbaan. 
Wat kan de S60 op de 
golfbaan? Meer dan 40.000 
banen zijn op het scherm 
te toveren en wanneer je 
de GPS aan zet tijdens het 
spelen, gaat het horloge 
maximaal 10 uur mee. 
Gebruik je het horloge en 
de activity tracker buiten 
de golfbaan, bijvoorbeeld 
tijdens het hardlopen, fietsen 
of zwemmen, dan gaat de 
batterij zo’n 10 dagen mee. 
Het scherm (touchscreen) 
van de Garmin is 1,2 inch 
groot. Het kleurendisplay 
geeft afstanden (voor, 
midden, achterkant green, 
hindernissen, lay-ups, dog-
legs) en PlaysLike afstanden 
bij hoogteverschillen. 
Met de AutoShot game- 
tracker worden slagen auto- 
matisch gedetecteerd en 
opgeslagen ter analyse na je 
ronde. Met Touch Targeting 
kun je elke locatie op de hole 
aanraken voor de afstand. 
De GreenView optie biedt de 
mogelijkheid om pinposities 
handmatig aan te passen. 
Nog een leuke extra is de 
mogelijkheid om je eigen 
wijzerplaten en apps te 
downloaden in de store van 
Garmin. Een functionaliteit 
die we kennen van de smart-
watches en is overgewaaid 
naar de golfhorloges. De 
S60 is via Bluetooth ook te 
koppelen aan je smartphone 
zodat je meldingen krijgt 
bij inkomende oproepen, 
e-mails en andere berichten.
De Garmin Approach S60 is 
vanaf nu verkrijgbaar in een 
versie met een zwarte of 
witte polsband. Er is ook een 
premium versie met een  
keramische rand en een 
zwarte polsband van leer.

€ 449,99
€ 549,99 (premium versie)

ALS JE NIET TE VEEL TOETERS EN BELLEN WILT OP JE 

GPS GOLFHORLOGE IS HET NIEUWE MODEL VAN GARMIN 

MISSCHIEN NIET VOOR JOU WANT ER ZIJN WEINIG 

DINGEN DIE DE APPROACH S60 NIET KAN.

GARMIN APPROACH S60   
BOORDEVOL 

SNUFJES 
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CLEVELAND 
LANCEERT  

WEDGES…
MET GEMAK
De redenering van het merk is simpel: waarom heb je geen 
wedges met een cavity back als je wel ijzers in je tas hebt 
met een dergelijk design?
Misschien omdat die korte slagen meer gaan om gevoel - 
en swingsnelheid en afstand minder belangrijk zijn - maar 
Cleveland zet met de CBX Wedges vol in op de golfer die ook 
dichter bij de green hulp nodig heeft. 
Het merk heeft onderzoek gedaan en zegt dat 84 procent 
van alle ijzers die worden verkocht ‘groot’, lichter, meer 
vergevingsgezind en dus makkelijker te slaan zijn. Volgens 
Cleveland hoort daar een wedge bij met dezelfde eigen-
schappen. Dus: meer gewicht onderin en aan de zijkanten 
van het clubhoofd (voor die extra hulp bij slechte geraakte 
korte slagen). 
De wedgemakers van Cleveland zijn aan de slag gegaan en 
hebben een wedge ontworpen met de klassieke looks van  
een blade en de prestaties van een cavity back ijzer. Naast nog 
wat andere minder interessante innovaties heeft het clubblad 
van de CBX Wedge groeven die ook op de ‘tourwedges’ (bij-
voorbeeld de RTX 3 wedges) van Cleveland te vinden zijn.  
De nieuwe CBX Wedge is vanaf 15 september verkrijgbaar. 

€ 139
€ 149 (graphite shaft)

 

VOLGENS CLEVELAND IS DE NIEUWE WEDGE, 

DE CBX CAVITY BACK WEDGE, GESCHIKT 

VOOR 84 PROCENT VAN DE GOLFERS. 

VOOR 84% 
VAN ALLE 
GOLFERS
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DRIVERS, FAIRWAYWOODS 
EN HYBRIDES
Een duidelijke doelgroep voor de nieuwe 
lichte drivers, fairwaywoods en hybrides is er 
wel: golfers die niet zo’n hoge swingsnelheid 
hebben.
‘We hebben met de F-MAX lijn er alles aan 
gedaan om de clubs zo licht mogelijk te maken, 
want hoe lichter de club hoe makkelijker het is 
voor golfers met een niet zo hoge swingsnel-
heid om de bal te lanceren, verder en rechter te 
slaan’, zegt Tom Olsavsky van Cobra Golf.

Opvallend aan de F-MAX drivers is het feit dat 
je kan kiezen tussen een model met of zonder 
offset. Het model met offset creëert een  
hogere balvlucht voor golfers die last hebben 
van een slice. Het model zonder offset (en  
dus met een ‘straight neck’) heeft een meer 
klassieke look en is er voor spelers die wat 
meer workability en minder vergevings- 
gezindheid willen. 

In de versie voor dames zit een Cobra Superlite 
shaft van 45 gram. Bij de heren is dat 50 gram. 
Nog zoiets: de F-MAX drivers hebben een 
dikkere Lamkin Rel 360 midside grip. Volgens 
Cobra zijn bijna alle golfers, en dan met name 
de wat oudere golfers, gebaat bij dikkere grips. 
Bij de fairwaywoods en hybrides is ook gekozen 
voor lichtere shafts en dikkere grips. Ter 
indicatie: de grip voor de dames is net zo dik als 
een standaard grip voor mannen. 

Vergeleken met de voorganger (de Cobra MAX) 
is er in het ontwerp van het clubhoofd gekozen 
voor een zwarte ‘PVD Premium Black’ finish. Bij 
de dames is het clubhoofd verkrijgbaar in een 
zilveren of een ‘raspberry’ finish.

De Cobra F-MAX drivers,  
fairwaywoods en hybrides  
zijn vanaf 1 september verkrijgbaar.

Driver: € 289
Lofts heren: 9.5, 10.5, 11.5
Lofts dames: 9.5, 10.5, 11.5, 15
Fairwaywoods: € 199
Lofts heren: 16, 20, 23
Lofts dames: 19, 23, 27
Hybrides: € 179
Lofts heren: 19, 22, 25, 28, 31
Lofts dames: 23.5, 26.5, 29.5, 32.5

MAG HET EEN  
GRAM MINDER?

GEEN INGEWIKKELDE TECHNISCHE TERMEN EN VALSE 

BELOFTES BIJ DE LANCERING VAN DE F-MAX LIJN VAN COBRA.

LEKKER LICHT: COBRA F-MAX
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JUSTIN THOMAS

Thomas heeft in zijn jeugd altijd geputt met een 

blade putter. Voor zijn eerste majorzege had hij 

echter een malletmodel in zijn tas zitten, een Futura 

X5 prototype van Scotty Cameron die hij nog niet zo 

heel lang gebruikt. ‘Ik worstelde een beetje met mijn 

stroke eind vorig jaar en wilde iets nieuws proberen. 

Ik heb nu vier overwinningen behaald in minder 

dan een jaar met deze putter, dus dat zit wel goed.’

Voor de major op Quail Hollow deed Thomas een  

houten-5 in plaats van een ijzer-2, die hij gebruikte op 

Royal Birkdale, in zijn tas. Ook koos hij vanwege de 

nattere fairways op de baan in Charlotte voor een wedge 

met meer bounce tegen het ingraven van de club.

Voor zijn ijzerspel kiest Thomas al heel lang voor een 

klassieke blade: de nieuwe 718 MB (musclebacks) van 

Titleist. ‘Ik heb de ijzers waarmee ik die 59 maakte 

in Hawaii nog ergens thuis liggen. Het is heel erg 

maar ik weet niet precies waar. Ik speel mijn hele 

leven al met blades. Ik sla ze goed dus ik zie geen 

reden om te veranderen’, zegt Thomas die niet vaak 

aanpassingen doet in zijn tas en al heel lang trouw 

is aan Titleist. ‘Als je iets verandert betekent het 

waarschijnlijk dat je ze niet goed staat te raken, dus 

ik wil niet al te vaak mijn equipment veranderen.’ 

HET LAATSTE MAJOR VAN HET JAAR WERD EEN 

PROOI VOOR DE 24-JARIGE LONGHITTER (#7 

OP DE PGA TOUR MET GEMIDDELD 284 METER) 

JUSTIN THOMAS. HIJ WON ZIJN EERSTE 

MAJOR MET EEN TAS VOL CLUBS VAN ÉÉN  

EN HETZELFDE MERK: TITLEIST.  

DE TAS VAN THOMAS

DRIVER
Titleist 917 D2 (8.5°), Mitsubishi Rayon 
Diamana BF60 TX shaft

HOUTEN 
• Titleist 917 F2 (15°), Mitsubishi 
Tensei CK 80 shaft
• Titleist 917 Fd (18°), Fujikura Motore 
Speeder VC9 Tour Spec shaft

IN DE TAS VAN PGA CHAMPIONSHIP KAMPIOEN

IJZERS
• Titleist 716 CB (4), True Temper 
Dynamic Gold Tour Issue X100 shaft
• Titleist Prototype 718 MB (5-9), True 
Temper Dynamic Gold Tour Issue X100 shaft

WEDGES
• Titleist Vokey Design SM6 (46°, 60°) 
• Titleist Vokey Design SM5 (52°, 56°),  
with True Temper Dynamic Gold 
Tour Issue S400 shafts

PUTTER
Scotty Cameron 
Futura X5 prototype

BAL
Titleist Pro V1x
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T E K S T  C H R I S  V E L D K A M P

GOLFBANEN  
IN HET NAUW?

  Duurswold 
komt in handen 
van de gemeente.
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T A X A T I E S  G O L F B A N E N  INTERVIEW

 

Een golfbaantaxateur, wat is dat?
“Ons kantoor Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars is 

gespecialiseerd in recreatiemakelaardij en wij krijgen geregeld 

een opdracht van een bank om een bestaande golfbaan te 

taxeren, zoals er ook taxaties gedaan worden van ander 

onroerend goed waarbij banken leningen hebben verstrekt. 

Bij golfbanen gebeurt een taxatie vaak eens in de drie jaar, want 

golf is in de ogen van banken toch wel enigszins een risico-

object. Wij taxeren nu zo’n tien tot twaalf golfbanen per jaar.”

Hoe doe je dat?
“De wijze van waarderen is niet veel anders dan bij ander 

exploitatie-gebonden onroerend goed, bijvoorbeeld een 

jachthaven of attractiepark. Bij een golfbaan is de jaarrekening 

de basis van onze waardering. We kijken onder meer naar het 

aantal leden, greenfeespelers en sponsors, het aantal ronden 

en de hoogte van de contributie. We bekijken de loonkosten en 

contracten met horeca, professionals of onderhoudsbedrijven. 

Op basis van een benchmark vergelijken we de totale kosten 

met die van andere banen. Natuurlijk is de eigendomssituatie 

heel belangrijk: is de baan eigendom of is er sprake van een 

erfpachtsituatie - dat maakt een groot verschil. Ook heel 

bepalend is de bestemming van het gebied. Een golfterrein 

ligt vaak in een natuurgevoelige omgeving en bijna altijd is 

de bestemming ‘sport-golfbaan’, dus dan kun je niks anders 

doen met de grond doen dan een golfbaan exploiteren.”

Is het een kwestie van kosten en opbrengsten?
“Je kent de kosten van een golfbaan en weet welke omzet 

daarbij nodig is. Maar we houden ook rekening met de 

exploitatiemogelijkheden. De vraag is: wat kan ik verdienen 

met deze golfbaan op deze plaats? Wat je kúnt verdienen, 

dat is het waard. Dat wordt natuurlijk ook bepaald door 

de concurrentie in de omgeving. En in Nederland is die 

HENK-JAN KRUIDENIER HEEFT EEN NIET-ALLEDAAGS 

BEROEP, HIJ IS GOLFBAANTAXATEUR. HOEWEL 

HIJ GRAAG ALS GOLFER VERSCHILLENDE BANEN 

BEZOEKT, IS HIJ ER OOK VAAK BEROEPSMATIG 

TE VINDEN, OM TE KIJKEN WAT DE WAARDE IS. 

KRUIDENIER KENT ALS GEEN ANDER DE FINANCIËLE 

GESTELDHEID VAN GOLFTERREINEN. HOE GEZOND 

ZIJN ZE IN NEDERLAND?
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bijna overal heel groot. Kijk maar eens op een kaart van 

Leadingcourses.com, in elke hoek van Nederland liggen 

banen, van pitch & putt tot complexen van achttien en 

meer holes. Wat je kunt verdienen wordt ook bepaald 

door de participatiegraad in het gebied. In de Randstad 

is die uiteraard hoger dan in een gebied als Twente.”

Er zijn natuurlijk ook af en toe transacties van  
golfbanen? 
“Er zijn in het verleden natuurlijk wel eens banen verkocht, 

maar die deals waren lang niet altijd transparant en je weet 

dan dus niet hoeveel er precies betaald is. Banen werden toen 

veel hoger gewaardeerd dan nu omdat het aantal golfers elk 

jaar groeide. Dit voorjaar is Weleveld failliet gegaan. Die 

baan is te koop aangeboden bij ons makelaarskantoor en 

uiteindelijk in juli geveild, maar dat was een negatief gela-

den transactie. Bij een veilingtraject is de geboden prijs niet 

maatgevend voor de waarde van deze en andere golfbanen.”

DRIE VOORBEELDEN VAN 

GOLFBANEN DIE IN DE 

PROBLEMEN ZIJN GEKOMEN.

Golfbaan Duurswold (Steendam)
PROBLEEM: De Stichting Exploitatie 
Maatschappij Golfbaan Duurswold 
(9-holes) heeft schulden bij de bank. 
OPLOSSING: De gemeente 
Slochteren wil Golfbaan Duurswold 
overnemen, omdat het wordt 
gezien als belangrijke toeristische 
bestemming aan het Schildmeer.

Golfpark Weleveld
PROBLEEM: Stichting Golfpark Weleveld 
vroeg in mei een faillissement aan. 
OORZAAK: te weinig leden (150) en 
daardoor te weinig inkomsten. In het 
aanloopjaar 2014 van de volwaardige 
negen-holesbaan in Zenderen was het 
verlies 67.000 euro, in 2015 300.000 
euro en over de eerste vijf maanden 
van 2016 was het 100.000 euro.
OPLOSSING: In juli is de baan op een 
veiling voor 325.000 verkocht aan 
Frank Agterbos, de exploitant van van 
de Twentsche Golf Academie (negen 
par-3 holes en een range). Binnen 
een straal van vijftien kilometer van 
Weleveld liggen zes andere banen, 
bijvoorbeeld de Twentsche, De 
Lage Mors, De Koepel en Driene.

Golfcentrum Weesp
PROBLEEM: Golfvereniging Weesp telde 
in 2016 vierhonderd leden maar werd 
dat jaar overvallen door het plotselinge 
vertrek van de exploitant. Later bleek dat 
het persoonlijke en financiële problemen 
betrof. In juni 2017 werd het bedrijf 
van de exploitant failliet verklaard. 
OPLOSSING (TIJDELIJK): Sinds het 
vertrek van de eigenaar is het clubhuis 
gesloten, maar de negen holes par-3-
baan is open gebleven. De leden van 
de golfvereniging doen het onderhoud 
deels zelf en financieren betaalde hulp 
met bijdrages van leden en gasten. De 
gemeente is eigenaar van de grond. 
De bank, gemeente en vereniging 
zijn in gesprek over een doorstart.

          Leden van een 
verenigingsbaan willen 
maar één ding, golf spelen, 
maar bedrijfseconomisch 
moet het ook kloppen 

  Golfbaan Duurswold

IN ZWAAR WEER
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T A X A T I E S  G O L F B A N E N  INTERVIEW

Golfbaanexploitanten zeggen altijd: ‘Als je rijk  
wilt worden, dan moet je niet een golfbaan beginnen.’ 
Klopt dat?
“Het rendement van golfbanen in het algemeen is niet erg 

florissant. Bij mijn taxaties merk ik dat op veel banen het 

aantal leden terugloopt. Er zijn veel golfers in Nederland 

maar de groei stagneert. Er zijn golfbaaninitiatieven van de 

periode 2008 en 2014 die in de plus draaien, maar die hebben 

een ander verdienmodel. Op deze golfbanen speelt een club 

  Golfcentrum Weesp 
kwam in problemen 
nadat de exploitant 
plotseling vertrok.
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EEN GOLFBAAN IS EEN DURE GRAP
• Stel dat je al een gebied met goede grond (zand) 

hebt, dan kost de aanleg van negen holes (par 3, 
par 4 en par 5) toch al snel een miljoen euro.

• Het onderhoud van een volwaardige negen-
holesbaan door een gespecialiseerde aannemer 
kost rond de 180.000 euro per jaar. 

• Als je met nul begint, dan kost een gemiddelde 
nieuwe achttien-holesbaan mét clubhuis 
ongeveer tien miljoen euro: vijf miljoen euro voor 
zestig hectare grond, drieënhalf miljoen voor de 
aanleg en twee miljoen voor de gebouwen.

maar de ondernemers focussen sterk op vrije golfers en op 

niet-golfende gasten. Bij veel verenigingsbanen is de situatie 

minder florissant. Allereerst is de uitgangssituatie veran-

derd. Destijds werd de baan en het clubhuis deels gefinan-

cierd met entreefees en participaties. Voor nieuwe leden zijn 

de financiële drempels verdwenen maar er zijn leden die wel 

geld hebben ingelegd. De clubs worstelen met de vraag of die 

leden afstand willen doen van hun inleg. Zeker is dat het op 

veel verenigingsbanen niet altijd zo kan blijven als het was.” 

Moeten golfers vrezen dat hun baan ook failliet 
kan gaan (zie kader)?
“Ik denk dat veel golfbanen het gaan redden, maar ik vrees 

dat er nog wel een sanering gaat plaatsvinden zoals elders 

in de recreatiebedrijvenbranche. Commerciële golfbanen 

willen rendement maken maar verenigingsbanen hebben 

minder oog voor winstgevendheid. Ik zie het positief in voor 

De baan sluiten betekent 
kapitaalvernietiging
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          Voor veel golfbanen  
is het nu landjepik: leden 
van elkaar afpakken 

  In 2014 was Weleveld in aanleg, in 2017 werd  
de baan na faillissement bij veiling verkocht.

clubs waarvan de leden tegen elkaar zeggen: ‘We leven in een 

andere tijd, het moet anders.’ Ik zie het ook positief in voor 

golfbanen die alles in eigen hand houden, de pro, de horeca. 

Het spelletje golf verdwijnt niet. Midgetgolf – nu mini-

golf – en bowling zijn ook niet verdwenen, maar het is wel 

anders aangekleed, de beleving is veranderd. Er zijn genoeg 

jongeren die golf leuk vinden, maar je moet ze niet plagen 

met allerlei drempels en verplichtingen. Dat veel golfbanen 

die het moeilijk hebben toch een exploitatie in stand kunnen 

houden, heeft verschillende redenen. Sommige golfbanen 

zijn eigendom van vermogende ondernemers die af en toe 

wat geld bijleggen. Op andere clubs biedt een groep leden of 

particulieren soms de reddende hand. En golfbanen hebben 

veel vrijwilligers, sommige zijn zelfs zwaar afhankelijk van 

vrijwilligerswerk. Er is een club in Nederland die recent het 

aantal holes heeft verdubbeld en een nieuw clubhuis heeft 

laten bouwen. Een stichting en leden hebben het vermogen 

zelf vanuit de kasstroom bij elkaar gebracht. Maar voor veel 

golfbanen is het nu landjepik: leden van elkaar afpakken.”

Wat moeten golfbanen doen om financieel gezond 
te worden of te blijven?
“Er zijn veel factoren die een rol spelen. Weleveld bij-

voorbeeld was een mooi aangelegde baan. Maar de voor-

financiering was hoog en er meldden zich niet genoeg 

leden. Een gezonde exploitatie op Weleveld kan maar is 

lastig. Het golfaanbod is de omgeving is best groot en het 

bestemmingsplan laat vooralsnog niet toe om de horeca 

voor de buitenwereld te exploiteren. Dat is van belang want 

met niet-golfende gasten kun je de omzet verhogen. Een 

zelfstandige kleinschalige par-3-baan in de Randstad kan 

goed renderen maar kleinschaligheid kan een goed verdien-

model ook in de weg staan. De concurrentie in de omgeving 

heeft een grote invloed en een eigenaar moet het vaak 

hebben van de horeca-inkomsten van golfers en niet-gol-

fers. Nieuwe banen? De voorinvesteringen bij een golfbaan 

zijn zo enorm hoog dat het niet verbaast als een baan één 

keer failliet gaat voordat een goede exploitatie lukt.” 
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Zes Nederlanders hebben 
dit jaar vast speelrecht op 
de Challenge Tour. Aan het 
begin van het seizoen heb ik 

met mezelf de afspraak gemaakt over 
alle zes minimaal één column te tikken. 
Aanleiding genoeg dacht ik toen nog 
optimistisch. Dat valt dus vies tegen. 
De prestaties van het zestal zijn op z’n 
zachtst gezegd middelmatig en over 
de middelmaat is het niet fijn schrijven. 
Maar afspraak is afspraak. Nu ik iets van 
een aanleiding heb voor een column 
over Daan Huizing grijp ik mijn kans.  
Vorige week maandag won Huizing 
een 36-holes wedstrijd van The Dutch 
Futures. Daarmee verdiende hij een 
startbewijs voor het KLM Open. Na 
twee ronden op The Dutch (64-68) 
eindigde Huizing op tien onder par. De 
baan zal makkelijker hebben gespeeld 
dan volgende maand tijdens het KLM 
Open, maar -10 is -10, je moet het wel 
even doen. 
Een paar weken terug in het Italian 
Challenge Open behaalde Huizing zijn 
eerste top-10 plaats van dit seizoen 
en afgelopen week in Noord-Ierland 
werd hij keurig dertiende. Allemaal nog 
lang geen reden voor euforie, maar wel 
een aanleiding voor een column want 
wie weet het begin van de weg terug 
naar boven voor de golfer die een paar 
jaar geleden te boek stond als één van 
de grootste talenten van Europa.
 
In 2013 won Huizing in een paar weken 
tijd twee toernooien op de Challenge 
Tour. Hij promoveerde met stip naar 
de European Tour. Dat was wél reden 
voor euforie. Managementbureaus 
vochten om zijn handtekening. Huizing 
tekende bij de grootste van allemaal, 

IMG. Januari 2014 begon hij met hoge 
verwachtingen aan de Desert Swing, 
de drie toernooien in Abu Dhabi, 
Qatar en Dubai. Na gemiste cuts in die 
eerste twee toernooien was ik er bij in 
Dubai. Huizing speelde de eerste twee 
ronden met Ricardo Gonzalez. Als de 
Argentijnse longhitter zijn driver een 
beetje doortrok, gaf de tengere Huizing 
een meter of vijfendertig toe – en soms 
nog wat meters meer. Dat compenseer 
je niet met leuk kort spel. De toen 
23-jarige Huizing was een jochie tussen 
de mannen en hij verloor zijn Tourkaart. 
Nu probeert Huizing, nummer 596 
op de wereldranglijst, voor het derde 
opeenvolgende jaar via de Challenge 

Tour terug te keren op de European 
Tour. De huidige staat van Huizings 
website zegt alles over het verloop van 
zijn carrière. Alleen de homepage van 
daanhuizing.com opent nog. Onder 
een paar oude instructieartikelen 
staat de kop Daan’s Journey So Far.
 
2011 ‘Amateur Career’ Daan Huizing 
dominated European amateur golf.  
2012 ‘More World Titles’ 2013 ‘Turned 
Professional’ Finishing his Economics 

degree in April Daan only began playing on 
the Challenge Tour in May but secured his 
European Tour Card after just 8 events... 
2014 ’The Story Continues’ Daan is 
currently playing on the challenge tour 
and European Tour, with notable finishes 
including: - Kärnten Golf Open (2nd)  - 
Northern Ireland (1st) - Superior Cup (1st). 
 
Dan houdt Daan’s Journey op. Geen 
woord over 2015 en 2016. Je ziet dat 
vaak, bij de start van een veelbelovende 
profcarrière wordt een blinkende 
website gepresenteerd. Zodra de 
resultaten tegenvallen wordt de 
website verwaarloosd. Maar Daan’s 
Journey gaat gewoon verder. Deze 
week speelt hij Challenge Tour in 
Noorwegen*. Phil Allen, coach van Joost 
Luiten, is sinds anderhalf jaar ook de 
coach van Huizing. Volgens Allen slaat 
Huizing de bal tegenwoordig ver genoeg 
om mee te kunnen op de European Tour. 
‘Ik verwacht veel van Daan, zijn swing 
is technisch beter en hij is oersterk 
geworden.’ Huizing is inmiddels 26 
jaar, een Dustin Johnson of Brooks 
Koepka gaat hij nooit worden, maar 
dat iele jochie van zijn debuutjaar op 
de European Tour is niet meer. Hopelijk 
leidt Daan’s Journey snel terug naar de 
European Tour. Ik ben heel benieuwd of 
hij zich dan, met die langere drives, wel 
staande kan houden. Zo, vier van de zes 
mannen op de Challenge Tour gehad. 
Nog twee te gaan, Darius van Driel en 
Reinier Saxton. Help me een beetje 
jongens, geef me een mooie aanleiding 
voor een column! 
 
*Twee dagen na het publiceren 
van deze column op GOLF.NL werd 
Huizing heel knap 2e in Noorwegen.

DAAN’S JOURNEY

DE REIS VAN  
DAAN HUIZING 
GAAT GEWOON 

VERDER

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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Is dit over een x-aantal jaren de ‘nieuwe’ Joost Luiten? Wie zal 
het zeggen! Op de eerste Joost Luiten Classic op Seve Golfcenter 
in Rotterdam – een dag voor nieuwe en al spelende golfertjes – 
kwamen maar liefst 150 enthousiaste kids af. Ze kregen allemaal 

persoonlijke aandacht van Nederlands beste golfer en gingen met 
een voldaan gevoel naar huis. En Max Lenten, de winnaar in de 
categorie tot 8 jaar zelf ook nog met een kolossale wisseltrofee.  

MAX DE NIEUWE JOOST LUITEN?

“Ze zijn niet te koop.”

Een woordvoerder van 
Augusta National. De club 

won een rechtszaak met als 
inzet een verbod op de veiling 

van drie groene jasjes.

“Ik hoop dat mensen dit gezien 
hebben; voor vrouwengolf was 

het een ongelofelijke show 
van ongekend niveau.”

De Europese captain Annika 
Sorenstam over de Solheim 

Cup. Europa verloor.

“Het wordt geen regulier toernooi, 
wel eentje dat zal boeien.”

Golf.be over de terugkeer van 
het Belgisch Open in 2018. 

Naar verluidt is Thomas Pieters 
Productions de organisator.

“Dit is wat ik wil.”

Justin Thomas (24) vertelde 
na zijn zege in het PGA 

Championship dat Tiger Woods 
(41) zijn inspiratie was.
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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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