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Elke dag van het KLM Open werd afgesloten met KLM Open 
Vandaag. In de laatste aflevering gaat kampioen Romain 
Wattel los. Bekijk de video op  GOLF.NL/vandaag4.

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

Golf & Country Club 
Winterswijk organiseert eind 
september de Euregio Open 
Golfweek met wedstrijden 
voor alle leeftijden. 

Kijk voor informatie op
  golfclubwinterswijk.nl

Het Soest Open op 23 en 24 
september is een wedstrijd 
voor golfers met handicap 54 
of lager. De locatie: Golfpark 
Soestduinen (zie foto).

 Informatie:
  golfparksoestduinen.nl

Op 23 en 24 september kunnen 
golfers met een handicap 
onder de 20 meedoen aan 
het TaylorMade Strokeplay 
Open op Golfbaan Delfland. 

Informatie:   delflandgolf.nl

Golfbaan Edda Huzid in 
Voorthuizen en de Golf 
Academy organiseren een 
laagdrempelige wedstrijd, de 
Roedel Cup. Op 30 september. 

Informatie:  eddahuzid.nl

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR
Op het KLM Open is de prijs voor de NGF Vrijwilliger van het 
jaar uitgereikt aan Ans de Rooij. Ze kreeg de trofee van NGF-
voorzitter Willem Zelsmann in het NGF Crew Café. De Rooij 
staat volgens de NGF symbool voor iedereen die een steentje 
bijdraagt aan de sport; een koningin der vrijwilligers. Ze is al 
jaren marshal op het KLM Open. Afgelopen jaar organiseerde 
ze een golftoernooi voor KLM Open-vrijwilligers. Ook op 
Golfbaan Naarderbos is ze een gepassioneerde vrijwilliger. Ze 
organiseert daar gezelligheidswedstrijden voor gevorderden en 
wedstrijden voor goede doelen zoals de Dennis van der Zeijden 
Foundation, maar is ook gastvrouw voor beginners. De Rooij 
zal ook vrijwilliger zijn bij de Ryder Cup van 2018 in Frankrijk. 
“We zijn blij met zo’n enorme betrokkenheid”, zei voorzitter 
Zelsmann. “Zonder betrokkenheid van deze vrijwilligers 
is de organisatie van een KLM Open, op welke club dan 
ook, ondenkbaar. Zonder vrijwilligers, geen golf!” 

778 HELPERS
“Ik vind het waanzinnig om in het zonnetje gezet te worden, 
maar eigenlijk is iedereen hier voor mij vrijwilliger van het 
jaar”, zei De Rooij. “We doen het met z’n allen, jaar in jaar uit 
en samen staan wij sterk. Ik hoop dit nog vele jaren te mogen 
doen, want vrijwilliger ben je niet alleen voor jezelf, maar ook 
om anderen te helpen.” De NGF coördineert in elk KLM Open 
de vrijwilligers. Dit jaar waren er 778 golfers van clubs uit het 
hele land die zich hebben ingezet op The Dutch. De golfbond 
was op het KLM Open ook aanwezig met De Golf Academie 
waar bezoekers terecht konden voor gratis lessen en informatie 
over golf. Kinderen werden opgevangen in het Funpark van de 
NGF. Het NGF-programma RAAK! organiseerde daar allerlei 
activiteiten voor kinderen. Op donderdag en vrijdag kregen 
honderden scholieren een rondleiding op het KLM Open.

  Ans de Rooij ontvangt de trofee 
uit handen van Willem Zelsmann.

Dit is een bericht van het onderdeel NGF-nieuws op   GOLF.NL
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“Hiermee hebben we bewezen dat ook een 
commerciële organisatie als Het Rijk 

ecologie serieus neemt.”
H A N S  B L A A U W ,  D I R E C T E U R  V A N  H E T  R I J K  G O L F B A N E N ,  B I J  D E 

U I T R E I K I N G  V A N  H E T  G E O - C E R T I F I C A AT  A A N  R I J K - B A N E N .
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NEDERLAND STIJGT IN TOP 100
Twee jaar geleden stond De Pan op de derde plek in de 
banenlijst van Golf World Top 100 van continentaal Europa. 
In de nieuwe ranglijst staat de baan op de tweede plek en 
ook andere Nederlandse banen zijn gestegen. Hier volgt 
de positie van de Nederlandse banen in de nieuwe Golf 
World Top 100 Golf Courses in Continental Europe:

2 (3)  De Pan
5 (6)  Koninklijke Haagsche
8 (11)  Kennemer
12 (9)  Noordwijkse
23 (20)  Hilversumsche
27 (33)  Eindhovensche
28 (45)  Rosendaelsche 

Op de eerste plaats in de top 100 staat Morfontaine en op de 
derde plaats Les Bordes (beide Frankrijk). De Pan wordt door 
Golf World beschreven als een “gorgeous forest course with 
a touch of inland links”. In The Next 100, een lijstje met banen 
die de top 100 niet haalden, worden veel andere Nederlandse 
banen genoemd zoals Domburg, Hoge Kleij, Lage Vuursche, 
Toxandria, Swinkelsche, The Dutch en The International. 
Ook The Dutch, gastheer van het KLM Open, staat hierbij.

THE DUTCH
The Dutch stond in 2015 nog in de top 100 maar nu niet meer.
De klassieke banen van Nederland hebben in het 
afgelopen jaren veel meer waardering gekregen, niet 
alleen in het Britse tijdschrift Golf World maar ook in 
Amerikaanse bladen. De Haagsche is in de nieuwe Top 
100 Courses in the World van het Amerikaanse blad Golf 
Magazine gestegen van de 92ste naar de 81ste plaats.

Dit is een samenvatting van banennieuws op   GOLF.NL 

GEO IN CIJFERS
In het weekend van het KLM Open hebben vier banen het GEO-certificaat 
ontvangen. Dat is een internationaal keurmerk voor verantwoord en 
milieuvriendelijk beheer. Tijdens het toernooi op The Dutch waren er twee 
bijeenkomsten waarin de NGF het nut en de noodzaak van GEO-gecertificeerd 
beheer benadrukte. De boodschap? Dat duurzaam beheer slimmer is: efficiënter 
en effectiever, gericht op de lange termijn. Duurzaam beheer wordt bovendien 
steeds noodzakelijker omdat gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst 
verboden zullen zijn. En een GEO-certificaat is een sterke troefkaart bij overleg 
met overheden en stakeholders. We hebben enkele GEO-cijfers op een rij gezet.

• 4 banen kregen het GEO-certificaat op het KLM Open: Het Rijk van 
Sybrook, Rijk van Nunspeet, Rijk Margraten en Golfbaan Delfland.  En 
er werden bloemen uitgereikt aan vier banen die recent het GEO-
certificaat verdienden: Amsterdam Old Course, de Drentse Golfclub 
de Gelpenberg, Golfbaan Bentwoud en Golfclub de Dommel.

• In totaal zijn tussen het KLM Open van 2016 en 
2017 11 golfbanen GEO-gecertificeerd.

• Nederland telt inmiddels 110 golfbanen en -clubs die 
werken met het kwaliteitszorgsysteem GEO.

Hans Blaauw, de directeur van Het Rijk Golfbanen, noemt GEO een 
bewustwordingsproces en een kwaliteitscontrolesysteem: “Het heeft ons 
gestimuleerd kritisch naar onze handelingen te kijken en te bepalen wat 
beter kan.” Bentwoud-directeur Carla Prins-Laban: “Het GEO-certificaat 
staat voor een verantwoorde omgang met natuur en milieu door golfbanen 
en wij zijn er trots op, dat wij hiervoor de erkenning hebben gekregen.”

Dit is een samenvatting van nieuws over clubs en banen op   GOLF.NL 

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

  De Rosendaelsche 
stijgt 17 plaatsen.
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“Het gras op de greens heeft in 
december per dag minimaal acht 

uur direct zonlicht nodig.”

N G F - A D V I S E U R  N I E L S  D O K K U M A  I N  E E N  V I D E O  O V E R  D E  K E E R -
Z I J D E  V A N  B O M E N  O P  E E N  B A A N  ( K I J K  O P  G O L F. N L / B O M E N ) . 

banen

  Begin september is op Amsterdam Old Course 
de GEO-vlag opgericht. M
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ONDER HOOGSPANNING
NA DRIE KOUDE DAGEN MET VEEL REGEN EN WIND, KREEG HET 98STE KLM OPEN GELUKKIG EEN ZONOVERGOTEN 

EN SPANNENDE SLOTDAG MET ROMAIN WATTEL ALS OPGELUCHTE WINNAAR.
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De belangrijkste bal 
is de volgende
Topgolfer Joost Luiten staat nooit te lang stil bij zijn laatste 
bal. De volgende bal is wat telt. Achterop de green of aan 
de voorkant? 

What’s next? Het startpunt van een gesprek met onze bankers. 
Ervaar het zelf. Bel of app Lotte: 06 3400 4800

Hoofdsponsor van het Nederlandse golf 

http://www.ing.nl/golf


R
omain Wattel was 

natuurlijk ontzettend 

blij met zijn zwaar- 

bevochten overwinning 

in het KLM Open. Maar 

in de eerste minuten 

nadat hij met een kort puttje in zijn 187ste 

toernooi op de European Tour eindelijk had 

gewonnen, overheerste vooral de opluchting. 

Wat moest de 27-jarige Fransman diep gaan 

op de laatste holes. De druk was zo groot, 

dat een simpele gap wedge bij zijn derde slag 

op hole 18 meters voor de green tot stilstand 

kwam. “Ik was even heel kwaad op mezelf na 

die misser”, sprak Wattel later. Des te knapper 

dat hij zich herpakte en onder hoogspanning 

een lange putt prachtig dood bij de hole wist te 

krijgen. Wattel worstelde dit seizoen, voor het 

KLM Open had hij nog geen enkele top-20-

plaats behaald. Zijn Tourkaart was in gevaar, 

de gevreesde gang naar de Qualifying School 

en misschien wel de Challenge Tour in 2018 

dreigde. “Ik zag daar huizenhoog tegenop”, 

aldus Wattel tijdens de persconferentie. Toen 

de in Montpellier geboren golfer eind 2010 

professional werd, waren de verwachtingen in 

Frankrijk hooggespannen. Eerder dat jaar won 

hij als amateur een toernooi op de Challenge 

Tour en Wattel werd met het Franse team 

wereldkampioen. Bij zijn eerste poging in de 

Qualifying School veroverde hij ook meteen 

zijn speelrecht voor de European Tour. Op 

dat circuit hield hij zich de afgelopen jaren 

met gemak staande, maar winnen bleek 

heel lastig. In het KLM Open in 2014 op de 

Kennemer begon Wattel na ronden 67-65-64 

met drie slagen voorsprong aan de laatste 

achttien holes. Die weelde kon de Fransman 

niet aan. Een teleurstellende 74 leverde niet 

meer op dan de vijfde plaats. Zo ging het 

vaker mis. Er waren twee tweede plaatsen en 

vier derde plaatsen maar hij bleef aanhikken 

tegen die eerste zege. Dat die overwinning er 

kwam in het KLM Open was ook voor Wattel 

een verrassing. “Mijn swing voelt momenteel 

helemaal niet goed maar als ik mijn bal op 

de fairway kreeg, wist ik wel te scoren deze 

week.” Wattel kreeg een winnaarscheque 

van 300.000 euro en, zeker zo belangrijk, 

hij heeft de luxe tot eind 2019 verzekerd te 

zijn van speelrecht op de European Tour. 

CONNELLY
Het KLM Open toonde andermaal aan hoe 

lastig het is om een overwinning over de streep 

te trekken. Joël Stalter speelde zondag elf holes 

lang foutloos en stond na vier birdies op -16. 

De landgenoot van Wattel was nooit hoger 

geëindigd dan zevende op de European Tour. 

De gedachte aan een eerste overwinning werd 

de 25-jarige golfer kennelijk te veel. Met drie 

bogeys en geen enkele birdie op de laatste 

acht holes zakte Stalter weg naar de gedeelde 

derde plaats met vijf anderen, onder wie Lee 

Westwood die zoals zo vaak kansen genoeg 

had maar te weinig putts voor birdie wist te 

verzilveren. Kiradech Aphibarnrat ging na 

een birdie op hole 14 heel even alleen aan de 

leiding met -16. De Thai koos ervoor met zijn 

tweede slag op de par 5 vijftiende in twee voor 

de green te gaan. Moedig, maar hij raakte zijn 

fairwaywood iets te vet: water en een dubbel 

bogey 7. Niet onoverkomelijk, maar Aphibarn-

rat, winnaar toch van drie toernooien op de 

European Tour, kreeg zijn zenuwen maar niet 

in bedwang, hoe hard hij ook lurkte aan zijn 

elektrische sigaret. Ook op hole 18 vond zijn 

bal het water, nog een 7 op de kaart en slechts 

een gedeelde negende plaats. Als een duveltje 

uit een doosje kwam Austin Connelly zo op de 

tweede plaats. De deze week 21 jaar geworden 

Canadees speelde zijn laatste zeven holes in 

-3 en eindigde op -14. Connelly, die tijdens 

het Brits Open met een veertiende plaats voor 

het eerst van zich liet horen, incasseerde 

200.000 euro en pakte zijn Tourkaart voor 

2018. Hij heeft dezelfde coach als Jordan Spieth 

(Cameron McCormick) en traint geregeld 

met de drievoudig majorwinnaar. Volgens 

Spieth is Connelly hem in oefenrondjes over 

achttien holes geregeld de baas dus houdt 

de tengere Canadees in de gaten. Misschien 

is hij na Romain Wattel wel de volgende first 
time winner op de European Tour. 
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Als ik mijn bal op 
de fairway kreeg, 

wist ik wel te scoren 
deze week
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  Kiradech Aphibarnrat 
kreeg zelfs met een 
elektrische sigaret zijn 
zenuwen niet onder bedwang.



Bedankt voor 
uw komst naar 
het KLM Open
We hopen dat u een onvergetelijk 
toernooi heeft beleefd
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Met American Express Invites staan American Express 

Cardmembers vooraan in de rij voor memorabele 

momenten. Zij zijn als eerste op de hoogte van ‘niet te 

missen’ shows en evenementen met toegang tot de beste 

plekken, zoals het KLM Open.

We hebben meer inspirerende ervaringen in petto, 

dus houd onze communicatie in de gaten.

Zien wij u binnenkort weer?

Heeft u nog geen American Express Card?  

Met American Express gaat er een unieke wereld aan 

mogelijkheden en privileges voor u open. Bekijk ons 

aanbod op americanexpress.nl
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MAAR LIEFST NEGENTIEN NEDERLANDERS KWAMEN AAN DE START IN HET KLM OPEN 2017. GOLF.NL WEEKLY 

GEEFT AL DIE LANDGENOTEN EEN RAPPORTCIJFER VOOR HUN OPTREDEN OP THE DUTCH. 

D
oor late afzeggingen van onder meer 

Ernie Els en Victor Dubuisson liep het 

aantal Nederlanders in het KLM Open 

op van vijftien naar zestien, naar 

zeventien tot uiteindelijk zelfs negen-

tien. Vier van die negentien spelers 

haalden de cut, die mannen verdienen lof maar er waren ook 

een paar grote teleurstellingen en dus zware onvoldoendes. 

WIL BESSELING  20STE PLAATS
Voor de vijfde keer op rij haalde de Noord-Hollander de cut 

in het KLM Open. Dat is een even knappe als onbegrijpelijke 

prestatie. Op de Challenge Tour presteert Besseling de laatste 

jaren namelijk ondermaats. Op dat circuit kwam hij dit jaar 

in vijftien toernooien tot 14.324 schamele euro’s. Zodra hij 

het KLM Open op de European Tour mag spelen, lijkt Besse-

ling een andere golfer en laat hij zien over veel kwaliteiten 

te beschikken. Na een fraaie slotronde in 67 slagen met drie 

birdies op de laatste vier holes, legde Besseling beslag op de 

gedeelde twintigste plaats, een verbetering van zijn beste 

klassering tot op heden in het KLM Open met acht plaatsen.  

Besseling eindigde met een birdie voor een totaal van -8 en 

hij incasseerde 20.736 zeer welkome euro’s. “Ik heb dit jaar 

heel weinig verdiend op de Challenge Tour, dus dat geld kan 

ik heel erg goed gebruiken”, sprak de opgetogen Besseling. 

Volgens de 31-jarige golfer is zijn spel minder geschikt voor 

de Challenge Tour waar de banen doorgaans makkelijker 

zijn en er vooral lage scores gemaakt moeten worden. “Ik 

ben beter op banen waar je ballstriking echt getest wordt.” 

Dat gebeurde in dit KLM Open zeker de eerste drie dagen 

met soms heel veel wind en slagregens en Besseling slaagde 

glansrijk voor die zware test.

Cijfer: 9

DAAN HUIZING  38STE PLAATS
Gaf net als Besseling de voorkeur aan spelen in het KLM 

Open boven de Challenge Tour die afgelopen week Ierland 

aandeed. Kwam net als Besseling tot een mooie 67 in de 

laatste ronde met een dubbel-bogey en zes birdies. Huizing, 

in 2013 winnaar van twee toernooien op de Challenge Tour, 

eindigde op de gedeelde 38ste plaats en kreeg een cheque van 

10.800 euro. Leuk meegenomen, maar verdiend prijzengeld 

in het KLM Open telt natuurlijk niet mee voor de ranking 

van de Challenge Tour. De laatste weken lijkt de vorm van 

Huizing beter en beter te worden dus wie weet dat hij de 

komende weken alsnog promotie naar de European Tour kan 

bewerkstelligen. Als dat lukt geven we de 26-jarige golfer een 

10 maar ook nu krijgt hij een cijfer waar je trots op kunt zijn.

Cijfer: 8

MAX ALBERTUS  48STE PLAATS
Werd woensdagmiddag om een uur of 

vier gebeld door toernooidirecteur Daan 

Slooter. Houd er rekening mee dat je kunt 
spelen, Max. Tien minuten later bleek dat 

Victor Dubuisson inderdaad niet kwam 

en kreeg Albertus weer een telefoontje. 

Geen ideale voorbereiding dus voor de 

golfer die eind vorig jaar pro werd. Des 

te knapper dat hij de cut haalde en als 

19  RAPPORTCIJFERS 
VOOR ORANJEBedankt voor 

uw komst naar 
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We hopen dat u een onvergetelijk 
toernooi heeft beleefd

americanexpress.nl
facebook.com/americanexpressnederland

Met American Express Invites staan American Express 

Cardmembers vooraan in de rij voor memorabele 

momenten. Zij zijn als eerste op de hoogte van ‘niet te 

missen’ shows en evenementen met toegang tot de beste 

plekken, zoals het KLM Open.

We hebben meer inspirerende ervaringen in petto, 

dus houd onze communicatie in de gaten.

Zien wij u binnenkort weer?

Heeft u nog geen American Express Card?  

Met American Express gaat er een unieke wereld aan 

mogelijkheden en privileges voor u open. Bekijk ons 

aanbod op americanexpress.nl

1 1

D E - N E D E R L A N D E R S   KLMOPEN

http://www.americanexpress.nl


aanmelden via:  www.delflandgolf.nl/linkshandigendag

Golfbaan Delfland
Abtsrechtseweg 1, 
2636 HZ Schipluiden
Tel.: 015 3807911
info@delflandgolf.nl
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FORE 
LEFTIES

48ste eindigde na een mooie laatste ronde 68. Voor de 23- 

jarige Albertus moet dit een enorme stimulans zijn om ook 

op de kleine Alps Tour te laten zien dat hij meer dan genoeg 

talent heeft om minimaal één niveau hoger (Challenge Tour) 

te spelen. 

Cijfer: 8,5

RALPH MILLER  70STE PLAATS
Haalde in zijn vijftiende KLM Open voor de vijfde keer de 

cut. Meer dan die schifting overleven zat er niet in. Met 74 in 

de laatste ronde in ideale omstandigheden – zachte greens 

en nauwelijks wind – zakte Miller naar plek 70. “Het was 

een moeizame dag, als het wat minder loopt, mis ik toch 

speelritme omdat ik les geef en niet wekelijks toernooien 

speel.” Dat vinden we een heel acceptabel excuus en dus nog 

steeds een heel dikke voldoende.

Cijfer: 7,5

MAARTEN  LAFEBER  CUT GEMIST OP 1 SLAG 
Zijn 22ste KLM Open eindigde in een deceptie. Lafeber stond 

na een eerste ronde 68 in heel zware omstandigheden in 

de top van het klassement. “Ik sloeg mijn ijzers als in mijn 

beste dagen. De maanden werk aan mijn swing levert steeds 

meer op”, aldus de winnaar van het KLM Open in 2003. In de 

tweede ronde was de 42-jarige Eindhovenaar +5 na 11 holes. 

Hij knokte bewonderenswaardig knap terug maar een bogey 

6 op de slothole werd Lafeber fataal. Wat een teleurstelling 

moet dat zijn geweest.

Cijfer: 6

JOOST LUITEN  CUT GEMIST OP 1 SLAG
Ja, Joost Luiten, die als titelverdediger begon aan het KLM 

Open, staat op deze pagina’s gewoon tussen de achttien 

andere Nederlanders. Omdat Luiten in allerlei andere media 

al uitvoerig zijn verhaal deed over het missen van de cut op 

een slag, en omdat zijn verklaring voor het tegenvallende 

spel al maanden hetzelfde is. “Ik mis te veel fairways, mijn 

lange spel is dit jaar niet goed genoeg.” Op The Dutch waar 

de rough dit jaar wat hoger was dan in 2016 en door de regen 

een stuk zwaarder, kwam Luiten er niet mee weg. De start 

met +4 na vier holes was dramatisch, maar de beste golfer 

van Nederland vocht zich terug. Hij dacht zaterdagochtend 

de cut op de slag te halen, maar de putt voor birdie op hole 

18 brak net voor de hole naar rechts. Een enorme domper 

voor Luiten die zichtbaar ontgoocheld was, en een enorme 

domper voor het KLM Open dat voor een groot deel toch om 

Luiten draait. 

Cijfer: 5,5

Advertentie
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MAARTEN BOSCH  CUT GEMIST OP 2 SLAGEN
Speelt op de ProGolf Tour en kreeg net als vorig jaar een 

wildcard. Vriend en trainingsmaatje Joost Luiten spreekt 

lovend over de kwaliteiten van Bosch. “Maarten is echt een 

goede speler.” Liet dat zien door de cut met 74-70 op slechts 

twee slagen te missen. 

Cijfer: 7

LARS VAN MEIJEL  CUT GEMIST OP 3 SLAGEN
Na twee keer de cut gemist te hebben in het KLM Open als 

amateur deed Van Meijel dat nu voor het eerst als pro. Maar 

72-73 zijn geen slechte scores dus we zien de 23-jarige Van 

Meijel volgend jaar de cut wel halen. 

Cijfer: 6,5

JERRY JI   CUT GEMIST OP 4 SLAGEN
Deze zeventienjarige amateur wordt door velen gezien als het 

grootste talent in Nederland. Miste met 73-73 de cut op vier 

slagen maar kan terugkijken op een heel redelijk KLM Open. 

Maar wat goed is in golf komt tegenwoordig heel erg snel 

dus volgend jaar wel het weekend halen.

Cijfer: 7

FERNARD OSTHER  CUT GEMIST OP 4 SLAGEN
Uitstekende eerste ronde (70), helaas een heel wat mindere 

tweede (76) en dus geen derde en vierde ronde voor de  

winnaar van het Nationaal Open. 

Cijfer: 6,5

DYLAN BOSHART  CUT GEMIST OP 6 SLAGEN
Was al nagenoeg kansloos om de cut te halen na eerste ronde 

77 maar kwam goed terug met een 71. Heeft de weg terug na 

een diepe vormcrisis gevonden maar de vraag is of er meer 

inzit.

Cijfer: 6  

RUBEN VAN UDEN  CUT GEMIST OP 6 SLAGEN
Van Uden is al 26 maar speelde pas zijn eerste KLM Open. 

Hield zich redelijk staande maar kwam met 75-73 niet in de 

buurt van de cut.

Cijfer: 6

STAN KRAAI  CUT GEMIST OP 8 SLAGEN
Kreeg de laatste wildcard voor de Nederlandse amateurs. 

Twee keer 75 is geen schande maar de cut bleef ver weg.

Cijfer: 6

MICHAEL KRAAIJ  CUT GEMIST OP 8 SLAGEN
Net als naamgenoot Stan op +8 geëindigd. Gerucht gaat dat 

Kraaij met de lange ij na dit KLM Open is gestopt als golfer. 

Gaan we even uitzoeken.

Cijfer: 6

NORDIN VAN TILBURG  CUT GEMIST OP 9 SLAGEN
Speler van Jong Oranje deed net als leeftijdgenoot (17) Jerry Ji 

een mooie ervaring op en weet na zijn score van +9 weer wat 

beter wat er gevraagd wordt op Tourniveau. 

Cijfer: 6

ROBBIE VAN WEST  CUT GEMIST OP 15 SLAGEN
Kreeg laat een wildcard en kon geen moment aantonen er 

recht op te hebben met 81-76.

Cijfer: 4,5

LARS KEUNEN  CUT GEMIST OP 16 SLAGEN
Speler van de Eindhovensche won onlangs het Dutch Amateur 

Championship op zijn homecourse met -17, in het KLM Open 

stond er na 36 holes +16 achter zijn naam. Amateurgolf en de 

European Tour, het is inderdaad een wereld van verschil. 

Cijfer: 4

XAVIER RUIZ FONHOF  CUT GEMIST OP 18 SLAGEN
Blijft het proberen in het KLM Open en dat kun je iemand die 

zich op eigen kracht kwalificeert (winst PGA Profkampioen-

schap) niet euvel duiden. Maar Fonhof toonde met +18 aan 

dat hij eigenlijk niets te zoeken heeft op dit niveau. 

Cijfer: 3

PIERRE VERLAAR  CUT GEMIST OP 25 SLAGEN
Een quadruple bogey 8, zes dubbel-bogeys en een rits aan 

bogeys, Pierre Verlaar ging er ongenadig hard af. Heeft 

herhaaldelijk aangetoond over kwaliteiten te beschikken 

dus we schrijven Verlaar zeker niet af maar +25 in het KLM 

Open, dat mag niet als topamateur die in Oranje speelt. We 

dachten heel even aan het cijfer 1, maar Verlaar maakte twee 

troostbirdies dus vooruit…

Cijfer: 2  
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5. 6. 
7. 

9. 

11. 

IN DE ACHTBAAN
NA DE LAATSTE (WINNENDE) PUTT WORDT DE WINNAAR VAN HET 

KLM OPEN HEEL EVEN GELEEFD. WAT MAAKTE ROMAIN WATTEL MEE 

IN IETS MEER DAN EEN UUR NADAT HIJ ZIJN EERSTE OVERWINNING 

OP DE EUROPEAN TOUR HAD VEILIGGESTELD?

WATTEL
1. Op weg naar recording waar Wattel zijn scorekaart moet inleveren en tekenen.

2. In het hokje waar de scores worden gecontroleerd checkt 
Romain nog even of hij niets verkeerds heeft ingevuld. 

5. En dan mag hij eindelijk voor publiek en media poseren met 
de trofee die voor minimaal een jaar in zijn bezit is.

8.  Bij het online tv-programma 
KLM Open Vandaag van GOLF.NL.
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6. Op de green volgt, nadat de 
trofee is uitgereikt, nog een 
serie fotomomenten met  vele 
betrokken bij het toernooi. Een 
met zijn caddie mag natuurlijk 
niet in dat rijtje ontbreken.

10. Onderweg op 
The Dutch wordt 
Romain aangeklampt 
en gefeliciteerd 
door fans en 
bewonderaars.

11. Met toernooidirecteur 
Daan Slooter in de auto, 
op weg naar het vliegveld.

7. Na de prijsuitreiking volgen de gebruikelijke plichtplegingen, 
waaronder de officiële persconferentie.

9. De winnaar bezoekt traditioneel 
het honk van de vrijwilligers. 

3. De uitreiking 
van de trofee voor 
de televisie door 
KLM-topman 
Pieter Elbers. 4. Romain op weg naar de prijsuitreiking op de green van hole 18. Nog even dat vuistje in de camera.
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GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG….
WIE ER BIJ WAS, ZAL BEAMEN DAT HET KLM OPEN EEN EVENEMENT IS WAAR JE U TEGEN ZEGT. HET DRAAIT NIET 

ALLEEN OM HET KIJKEN NAAR ABSOLUUT TOPGOLF, DAARBUITEN IS OOK GENOEG TE BELEVEN. WE HEBBEN 

EEN KLEINE SELECTIE GEMAAKT.

B E E L D  T I M  B U I T E N H U I S ,  G E T T Y  I M A G E S

778
Geen toernooi zonder vrijwilligers, dus ook het KLM Open 
niet. Ze hadden zich ruim voor het toernooi weer in groten 
getale aangemeld en ze waren van alle markten thuis. Van 
marshalls tot boodjessmeerders in het Crew Café. En altijd 
met een glimlach, ook al regende het pijpenstelen. Petje af. 

1000
Het aantal holes-in-one op de European Tour, sinds de 
oprichting in 1973. En laat de duizendste nou net tijdens 
het KLM Open zijn gemaakt. De Fin Mikko Ilonen viel die 
eer vrijdag te beurt op hole 14. Helaas voor hem stond 
er geen auto als prijs voor een ace op deze hole, maar de 
Scandinaviër was ook al heel blij met een prominent plekje 
in de geschiedenisboeken en een heerlijke fles bubbels…

Net als vorig jaar, toen het nog een wereldprimeur betrof, was Beat the 
Pro een doorslaand succes. Dit jaar mochten amateurs zelfs op drie dagen 
meedoen. In 2016 slaagden vier amateurs erin om het op hole 14 beter 
te doen dan de Tourprofessionals in de flight. Dit keer waren dat er maar 
liefst 11! Opvallend in deze editie was dat de jeugd het podium pakte en 
volop in de schijnwerpers stond. De pas elfjarige Mattias Henke klopte 
niemand minder dan Chris Wood (zie foto) en de Nederlander Max Albertus. 
En de allereerste deelneemster op donderdag, Fleur Vierhout, won ook. 
Dit keer als last minute invalster. Vorig jaar had ze bij Beat The Pro ook 
al de profs verslagen. De achtjarige Tom Hendriks stal de harten van het 
publiek toen hij met zijn driver de vlag op 14 aanviel en net een stuitje te 
kort kwam voor een bal heel dicht bij de hole. Als een ervaren profgolfer.

11
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360 
Was Beat The Pro een wereldprimeur in 2016, dit jaar presenteerde het KLM Open een 
nieuwe innovatie: de live VR360 Experience. Deze unieke manier van golf beleven werd 
gepresenteerd door ING Private Banking, hoofdsponsor van het Nederlandse golf. In een 
aantal topflights liep een 360 graden-camera mee. Bezoekers met een VR-bril op konden in het 
promodorp live ‘meelopen’ met de spelers en ook gesprekken tussen caddie en speler horen. 
Dit zou in de toekomst wel eens een vaste optie kunnen zijn voor de televisiekijker thuis.

732
Ook bij De Golf Academie was de belangstelling voor tips, advies en 
lessen groot. De vijftien PGA-professionals gaven in totaal 732 gratis 
lessen aan beginners en gevorderden.  Voor beide doelgroepen is een 
vervolg aan te raden. Heel simpel: ga naar degolfacademie.nl en meld 
je daar aan om de weg naar beter golfen op elk niveau in te slaan.

950
Op donderdag en vrijdag waren bijna 
duizend schoolkinderen te gast op 
het KLM Open. Zij kregen niet alleen 
een mooie tour over de golfbaan maar 
vermaakten zich ook prima bij GOLF 
Raak! waar ze op een speelse manier 
in aanraking kwamen met golf. In het 
weekend registreerden zich nog eens 
230 kids zich als Raak-vriendje. 

30.000
Ziggo Sport KLM Open Radio zond ook dit jaar weer vier 
dagen lang uit en werd vooral online nog beter beluisterd dan 
in 2016. Met 30.000 unieke luisteraars is het bestaansrecht 
van deze tijdelijke zender ruimschoots bewezen.

100
Prachtige luchtfoto van de KLM Open venue, op zo’n honderd meter hoogte 
genomen. Over een goede week zijn alle tribunes en tenten weer weg…
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www.jansnel.com

Niets is zo tijdelijk 
als een gebouw
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Dé app voor golfend Nederland

50.000ste download
Gefeliciteerd Boudewijn van Eijck!

Boudewijn van Eijck downloadde 
tijdens zijn bezoek aan het groot-
ste golftoernooi in Nederland 
de app en bleek de 50.000ste te 

zijn die dat deed sinds de introductie. 
Daarmee won hij een flight voor vier  
personen op The Dutch in Spijk, de baan 
waar de afgelopen week het KLM Open 
werd gespeeld. Tijdens de vier speel-
dagen werd de app meer dan duizend keer 
gedownload. “Met de app willen we het 
golfers makkelijker maken om qualifying 
scorekaarten te spelen en het golfplezier 
stimuleren. We zijn ervan overtuigd dat de 
app bijdraagt aan meer en beter golf. Dat 
is iets waar de NGF, ING Private Banking 
en GOLF.NL dagelijks energie in steken”, 

aldus Maarten Voermans, manager  
Marketing & Communicatie van de NGF.

HOE WERKT DE APP?
Speel een ronde op één van jouw favo- 
riete golfbanen. Vul tijdens het spelen 
eenvoudig je scorekaart in en zie na het 
afronden van een qualifying ronde direct 
het effect op je handicap.

PRESTATIES
Vergelijk jezelf met vrienden, clubleden 
en de rest van Nederland in de Handicap 
Ranking en de Stern Birdieranking. Vul 
daarnaast jouw prijzenkast met awards 
voor behaalde resultaten.

MOTIVATIE
Volg de voortgang van je vrienden op  
de tijdlijn en geef hun waardering voor  
behaalde scores en prestaties. Deel je  
eigen resultaten op social media voor 
extra support en motivatie.

GRATIS
De gratis app GOLF.NL is een initiatief 
van de Koninklijke Nederlandse Golf 
Federatie (NGF) en ING Private Banking, 
hoofdsponsor van het Nederlandse golf. 
De applicatie is te downloaden voor alle 
smartphones (Apple en Android) en na het 
eenmalig invullen van het NGF-nummer 
direct te gebruiken. 

FEESTJE VOOR DE APP VAN GOLF.NL
DE GRATIS APP GOLF.NL VERSPREIDT ZICH MEER EN MEER ALS EEN OLIEVLEK ONDER DE GOLFERS. TIJDENS 

HET KLM OPEN WERD DE MIJLPAAL VAN 50.000 DOWNLOADS BEREIKT. DE ‘GELUKKIGE JUBILEUMGEBRUIKER’ IS 

BOUDEWIJN VAN EIJCK UIT HUISSEN. 

De GOLF.NL App is alleen te gebruiken in combinatie met een NGF-registratie. Bezoek   golf.nl/app voor meer info.
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H
allo landgenoten, is 

dit mooi of niet? Kijk, 

daar is de oceaan, daar 

ligt Spanje en hier de 

banen van Castro  

Marim. De klant is  

koning!” We staan boven op het indruk-

wekkende clubhuis van Castro Marim Golf 

& Countryclub met eigenaar Willem van 

Kooten. De inmiddels 76-jarige voormalige 

radioster ontvangt ons met alle egards. Het 

amuseren van publiek zit in zijn DNA en 

TROTSE KASTEELHEER
HIJ WEET NIETS VAN ONROEREND GOED MAAR ALLES VAN ENTERTAINMENT, ZEGT WILLEM 

VAN KOOTEN OVER ZICHZELF. TOCH (OF JUIST DAAROM) IS ZIJN GOLFRESORT CASTRO 

MARIM IN HET ZUIDEN VAN PORTUGAL EEN SUCCES GEWORDEN. EN DAAR IS HIJ TROTS OP. 

geen seconde blijft onbenut om zijn pu-

bliek bij de les te houden. “Stap maar in de 

buggy en dan laat ik je het resort zien!” 

NIET TE MOEILIJK
De rondleiding start op de eerste lus die werd 

geopend, de Atlantic. Van Kooten: “Bij toeval 

kwam ik hier in 1987 voor het eerst een kijkje 

nemen. Het was woest en ledig met overal 

prachtige pijnbomen en de oceaan daarachter. 

Ik dacht: de lieve Heer heeft mij gestuurd. Ik moet 
hier iets doen. Een golfresort leek me wel wat 

  Het clubhuis met kantelen ligt hoger,
voor mooi uitzicht.
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en impulsief heb ik 58 hectare grond gekocht. 

Daarna heb ik er jaren niets mee gedaan. In 1992 

werd de A22 snelweg aangelegd en daarmee 

werd alles een stuk makkelijker te bereiken. Dat 

was het moment. Ik heb de Engelse architect 

Terry Murray, die in 2013 helaas is overleden, 

gevraagd een baan aan te leggen en daarbij 

zoveel mogelijk het natuurlijke terrein te 

volgen. Geen moeilijke Jack Nicklaus-baan of 

zoiets; ik moet hier ook een leuk rondje kunnen 

spelen. Ik hou van een beetje opschieten en 

ik wil zonder frustraties de baan af kunnen 

lopen. Ik kan helemaal niet goed golfen, heb 

handicap 54, maar ben wel een meesterputter! 

Ik maak weleens putts van vijftig meter, daar 

sta ik in mijn vriendenkring om bekend; dan 

doe ik een Van Kootentje. Maar zonder gekheid, 

als je echt een goede golfer bent, dan kun je 

ook even verderop terecht bij de championship 

course Monte Rei. En dan zeg ik: veel plezier!” 

EIGEN WATERVOORZIENING
Op de hooggelegen zevende tee van de Giudiana 

Course hebben we een prachtig uitzicht op  

Spanje. “Moet je ruiken! Heerlijk hè, die frisse 

lucht. Als ik hier zo één keer in de maand  

aankom, voel ik mij direct gezonder dan in  

Nederland. Ik zeg vaak tegen de Portugezen: jul-
lie wonen in een paradijs maar beseffen het niet. Een 

heerlijk klimaat, een prachtig strand met schone 

zee, iedere dag verse vis en heerlijke wijnen! 

Die druiven hebben veel zon gehad, dat proef 

je. Jammer dat ze niet makkelijk te krijgen 

zijn in Nederland. Ik verdenk ze er weleens 

van dat de Portugezen hun eigen wijnen op-

drinken in plaats van exporteren! In het begin 

werd ik gewaarschuwd door vrienden: Van 
Kooten, je moet hier water hebben, anders heb je 
een probleem. Dat klopt want water is hier erg 

duur; als ik dat bij de overheid moet halen 

kost me dat 1,80 euro per m3. En ik heb zo’n 

3000 m3 per dag nodig! Ik kap ermee, dacht ik 

regelmatig maar we zijn toch begonnen met 

het uithakken van eigen meren. Van vijftien 

meter diep, vergis je niet! Daarbij heb ik een 

pijplijn van zes kilometer aangelegd van 

het plaatsje Praia do Beliche naar één van 

Het hele project 
is eigenlijk een 

bedrijfsongelukje 
maar als ik nu zie 

wat er staat, ben ik 
toch wel erg trots

WIE IS WILLEM 
VAN KOOTEN?
Willem van Kooten (1941) begon 
zijn carrière als diskjockey. 
Hij maakte in de jaren zestig 
furore op de radio onder het 
pseudoniem Joost den Draaijer. 
Later werd hij succesvol met zijn 
platenmaatschappij Red Bullet 
waarmee hij verantwoordelijk 
is voor het succes van veel 
bands zoals de Golden Earring 
en Shocking Blue. Vanaf 
de jaren tachtig richtte hij 
zich op onroerend goed en 
werd investeerder in diverse 
projecten. Maar hij is nu, naast 
Castro Marim, alleen nog actief 
in de muziekindustrie. In 2006 
werd hij benoemd tot officier in 
de orde van Oranje-Nassau.

  Het resort heeft 61 village houses 
met een gemeenschappelijk zwembad.

  Palmbomen langs de green van 
hole 9 op de Giudiana Course.
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de meren en zoals je ziet, staan ze vol. Dat 

is top want de banen zijn nu het hele jaar 

groen. Bloed, zweet en tranen heeft het gekost 

maar ik ben baas over mijn eigen water.”

UNIEK CLUBHUIS
We rijden verder en passeren het opvallende 

clubhuis dat tevens dienst doet als receptie 

voor het resort. Aan faciliteiten geen gebrek 

want je vindt hier ook een fitnessruimte, 

golfshop en restaurant. “Ik wilde een clubhuis 

dat past in de omgeving. In het dorp staan 

twee kastelen die gebruikt werden om de 

Moren tegen te houden. Die architectuur 

leek me wel wat, een soort Tom Poes-stijl 

met die kantelen. Is natuurlijk veel te duur 

geworden maar er is maar één van in de 

wereld. En ik ben de trotse kasteelheer!”

We arriveren op de Grouse Course, dit zijn 

negen holes voor longhitters. “Ik sla hier  

nooit een deuk in een pakkie boter. Het hele 

project is eigenlijk een bedrijfsongelukje maar 

als ik nu zie wat er staat, ben ik toch wel erg 

trots. Ik lijk misschien wel gek maar mijn 

visie was juist. Ik ben helemaal geen project-

ontwikkelaar. Entertainment, daar heb ik 

verstand van. Ik had gedacht dat er onderweg 

wel een koper zou komen. Die kwam ook maar 

de crisis gooide in 2007 roet in het eten. Niets 

verkoop, doorploeteren moest ik. Met succes 

want inmiddels lijkt het project levensvatbaar 

en is het gegroeid naar tweehonderd hectare. 

Afgelopen jaar waren er zelfs veertigduizend 

golfers en de verhuur loopt super, alles vol. 

Maar ik ben nu 76, mijn zonen hebben helaas 

geen interesse om het over te nemen en wat 

moet je dan? Er zijn een kleine honderd 

mensen in dienst dus ik hoop dat er uit-

eindelijk een goed nieuw baasje komt.” 

BITTERBALLEN
Het bezoek van de grote baas uit Nederland 

blijft niet ongemerkt op het resort. Mister 
Van Kooten heeft voor alle medewerkers een 

  De Atlantic Course is de favoriete 
lus van Willem van Kooten.

SEVILLA

SPANJE

FARO

Monte Rei

Castro Marim
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aanmoedigend woordje en op het terras 

zijn er genoeg Nederlanders die hij graag 

te woord staat. “Zie je dat? Bitterballen, die 

laat ik overkomen. Willen jullie ook een 

portie?” Natuurlijk. Is het eigenlijk niet tijd 

om het wat rustiger aan te doen, vragen we. 

“Pensioen bedoel je? Nee, dat is niets voor 

mij, ik ben al ver boven de pensioengerech-

tigde leeftijd maar ik wil nog te veel doen. 

Ik zou hier wel graag iedere maand willen 

komen om te zien hoe het gaat. Ik wil dan 

ook rustig een boek lezen, even negen holes 

golfen en dan gaat opa naar huis om een 

tukkie te doen. Landgenoten, gegroet!”

WAT TE DOEN ALS JE 
NIET GAAT GOLFEN?
Op tien minuten rijden ligt het kustplaatsje 
Monte Gordo. Hier kun je onder meer 
terecht als je wilt paardrijden. Onder 
begeleiding maak je een mooie buitenrit 
van twee uur waarvan een groot 
stuk over het strand. Te reserveren 
bij de receptie van het clubhuis.

Het resort werkt samen met een aantal 
restaurants waar je op vertoon van je 
Castro Marim Guest Card korting krijgt. 
We waren in Praia Verde bij restaurant 
Pezinhos N’Areia. Een modern restaurant 
direct aan het mooie strand.  
    pezinhosnareia.com

Binnen een uur rij je naar de Spaanse 
stad Sevilla. Het historisch centrum 
biedt prachtige bezienswaardigheden 
voor een dagtrip. Wil je zoveel mogelijk 
zien? Koop dan een ticket voor de hop-
on-hop-off-bus (vanaf 20 euro).

ATLANTIC COURSE 
Mooie klassieke baan met 
glooiende fairways die omringd 
worden door pijnbomen. 
Speelt niet lang maar het is niet 
makkelijk om goed te scoren, de 
favoriete lus van Van Kooten.

COURSE GROUSE
Haal de driver maar uit de tas! Er is 
gelukkig wel genoeg ruimte voor 
een foutje. Veel van de fairways 
liggen lager dan de tees en greens.

GIUDIANA COURSE
Volgens ons de leukste negen 
holes met de meeste uitdaging. 
De omgeving en de holes bieden 
veel variatie zoals doglegs, 
blindshots en water. Een 
goede test voor alle golfers. 

Alle lussen zijn goed te 
lopen met een trolley.

Greenfee
18 holes voor twee personen: 
100 tot 130 euro (inlusief buggy)

Het resort telt ruim honderd luxe 
villa’s. In the Village liggen 61 village 
houses met een gemeenschappelijk 
zwembad met terrassen en 
douches, een kids place en een 
restaurant. De 52 linked villa’s 
hebben een eigen zwembad. 

Populair is het Long 
Stay-arrangement: 28 dagen 
over-winteren aan de 
golfbaan. Meer info:  info@
castromarimgolf.com

Castro Marim is te bereiken via Faro 
(drie uur). Vanaf het vliegveld is het 
vijftig minuten rijden. Vliegen kan 
dagelijks met Transavia en Tap Air. 
    castromarimresort.com

Bloed, zweet en tranen heeft het gekost maar 
ik ben baas over mijn eigen water

GOLFBAAN & RESORT DE CASTRO 
MARIM GOLF & COUNTRYCLUB

  Een van de uitgehakte meren, op de 
Course Grouse.
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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 VOOR HET METEN VAN AFSTANDEN ALS JE MAG OF MOET DROPPEN.

De regelinstanties stellen voor 
dat we na 2018 gaan meten 
met vaste eenheden: 20 inches 
(50,8 centimeters) voor wat 
één clublengte was en 80 
inches (2,03 meter) voor twee 
clublengtes. Je kunt hiervoor 
een sticker op een van je clubs 
plakken die precies aangeeft 
wat 50,8 cm is en wat 2,03 
meter is. Rolt de bal buiten de 
meeteenheid van 50 centimeter 
of 2 meter, dan moet je opnieuw 
droppen. Maar dat zal niet 
vaak meer het geval zijn omdat 
je in de toekomst van vlak 
boven de grond mag droppen 
(zie GOLF.NL/droppen2019 
of GOLF.NL Weekly 2).

Waarom deze verandering? De 
R&A en USGA gebruiken onder 
meer de volgende argumenten. 
1. Het leidt ertoe dat je dichter 
bij de originele plek van de 
bal moet droppen. Dus als 
je bal in de rough tegen een 
vast obstakel ligt, dan is de 
kans groot dat je ook in de 
rough moet droppen. In de 
huidige situatie, waarbij je met 
stoklengtes meet, is het soms 
mogelijk om na een drop een 
veel betere ligging te krijgen, 
bijvoorbeeld op een fairway.
 

2. Met het droppen op vaste 
afstanden komt een einde 
aan een aantal problemen: 
• De ene speler heeft 

langere stokken dan de 
andere en sommige golfers 
hebben een verlengde 
putter; dat is oneerlijk.

• Bij het bepalen van het 
dichtstbijzijnde punt onder 
belemmering is er altijd veel 
verwarring welke stok je 
mag gebruiken om het punt 
te bepalen en welke stok 
je mag gebruiken voor het 
meten van een clublengte.

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 kon 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.

EEN ANDERE MANIER 
VAN METEN

Nu is het zo dat je een 
stok uit je tas pakt om te 
meten waar je mag droppen 
(bijvoorbeeld als je bal in 
het water is geëindigd of 
als je de bal onspeelbaar 
verklaart). Als je ervoor kiest 
te droppen, dan moet dat 

soms gebeuren binnen één 
stoklengte van een bepaald 
punt (bijvoorbeeld bij een 
vast obstakel) en soms 
binnen twee stoklengten 
(bijvoorbeeld bij een 
onspeelbare bal of bij een 
laterale waterhindernis).

NU 2019 EN DAARNA
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  Eén stoklengte wordt 50,8 centimeter.

mailto:redactie@golf.nl
http://www.golf.nl/regels
http://www.golf.nl/regelnieuws
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Hendrik per mail:
“De manier van droppen die de R&A 
en USGA willen invoeren, zo vlak bij 
de grond vind ik maar niets. Je kunt 
dan beter kiezen voor plaatsen.”

Ronald mailde onder meer:
“Ik vind het bijzonder jammer 
dat sommige hoofdregels 
gaan veranderen om wille van 
spelversnelling. Het zijn dus min of 
meer de trage spelers onder ons die 
hier de oorzaak van zijn. Gaan deze 

veranderingen het spel ook werkelijk 
versnellen? Ik denk het niet. Als het 
spel correct gespeeld wordt zijn die 
veranderingen helemaal niet nodig.”

Theo Breed per mail:
“Regels vereenvoudigen is een 
goed doel op zich. Maar nog sneller 
spelen? Als je geen tijd hebt om 
te golfen, blijf dan weg. Geen tijd? 
Niet komen zodat je een ander 
z’n golfplezier niet bederft.”

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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NIEUWSGIERIG NAAR ALLE TYPES? BEKIJK BERGVLIETVILLAS.NL

ALBATROS /  12-PERSOONS VILLA

Landgoed Bergvliet | Salesdreef 2, Oosterhout | T: 076 - 579 56 66

Interesse? Kom naar de verkoopdag of neem direct 
contact op met ons verkoopteam! T: 076 - 579 56 64 

bergvlietvillas.nlnlnl

Duurzaam investeren

LUXE RECREATIEVILLA’S OP LANDGOED BERGVLIET

Investeren in een Bergvliet Villa is duurzaam investeren waar u 
nog jaren plezier aan gaat beleven. Landgoed Bergvliet, geliefd 
om zijn golfbaan en bekend als culinaire hotspot, breidt uit 
naar een allesomvattend recreatiepark. Naast een spectaculair 
wellness resort, worden er 80 unieke vakantievilla’s gerealiseerd op 
riante kavels in de Bergvlietse Bossen.

Architectuur en design, comfort en interieur, verhuur en onderhoud: 
Alles is perfect geregeld!

OKTOBER
VERKOOPDAGEN

1 OKT 12 - 16u 
13 OKT 16 - 21u
14 OKT 10 - 14u

SEPTEMBER
VERKOOPDAGEN

24 & 30 SEPT
VAN 12 TOT 16 UURVAN

midden in de Brabantse natuur !

LANDGOED BERGVLIET  GOLFBAAN

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

Gunstige arrangementen –  
Goed bereikbaar vanuit Nederland

2 x overnachting, ontbijt, 18 holes, 
halfpension en gebruik maken van 

2.500m² in de SOONWALD spa

vanaf 309,- €  per persoon 

in de comfortkamer

TEE TIME

+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.BERGVLIETVILLAS.NL
http://www.footjoy.co.uk


Wil Besseling wordt zo 
onderhand een golfend 
enigma. De 31-jarige 
Noord-Hollander werd 

met een twintigste plaats de beste 
Nederlander in het KLM Open. Vijf 
jaar achtereen heeft Besseling nu 
de cut gehaald in het KLM Open. Zo 
goed presteren in een toernooi op de 
European Tour, maar op de Challenge 
Tour al een paar jaar nauwelijks een 
deuk in een pakkie boter slaan. Dit jaar 
– vijftien toernooien gespeeld en nog 
geen 15.000 euro prijzengeld verdiend 
– lijkt ook weer op een deceptie uit te 
draaien. Waarom kan Besseling het 
wel op de European Tour en niet op de 
Challenge Tour waar de concurrentie 
toch echt een heel stuk minder groot 
is? Ik vind het een raadsel. Zelf heeft 
golfend enigma Besseling wél een 
verklaring. De banen op de Challenge 
Tour zijn veel makkelijker geprepareerd 
en dat is erg in zijn nadeel want hij moet 
het vooral hebben van sterk lang spel. 

MAKKELIJKE BANEN
Daan Huizing deed het met een 38ste 
plaats in het KLM Open ook prima. 
Net als Besseling heeft Huizing het 
moeilijk op de Challenge Tour. En net 
als Besseling denkt hij dat het komt 
door de te makkelijke banen. “Op de 
Challenge Tour kun je de bal overal 
naartoe slaan, je komt er toch wel 

mee weg. Op dat soort banen komen 
golfers met een andere speelstijl 
bovendrijven.” Hebben de mannen een 
punt? Ik heb er als golfstukjesschrijver 
zo mijn ideeën over, maar als Padraig 
Harrington, winnaar van drie majors, 
er iets over wil zeggen, dan heeft dat 
misschien net iets meer gewicht. De Ier 
speelde de laatste ronde van het KLM 
Open in een flight met Huizing. Toen 

ik hem na die ronde vroeg of hij snapte 
wat de Nederlanders bedoelden, kwam 
er eerst een schamper lachje, toen 
schudde hij zijn hoofd en daarna zei 
Harrington: “I don’t think much of that” 
(vrij vertaald: ik vind het een beetje 
onzin). Harrington vervolgde: “Je moet 
als golfer gewoon iedereen verslaan, 
ongeacht op wat voor soort baan je 
speelt en wat de omstandigheden die 
dag zijn. Uiteindelijk is het heel simpel, 
als je goed genoeg bent red je het op 

de Challenge Tour, de European Tour, 
maakt niet uit welke Tour.” Harrington 
is niet alleen één van de succesvolste 
Europese golfers ooit, hij is ook 
geobsedeerd door golf en heeft over 
alles wat het spel te bieden heeft, goed 
nagedacht. De 46-jarige Ier had nog 
een gratis tip voor de Nederlanders: 
veel oefenrondjes spelen op heel 
makkelijke banen, dan ga je op de 
Challenge Tour vanzelf ook 65, 64 en 
misschien wel een keer 63 maken.

GELOOF
Ik hoop dat Besseling en Huizing iets 
doen met die tip van Harrington. Meer 
nog hoop ik dat ze ophouden met dat 
gezever over te makkelijke banen. Er zit 
heus wel iets in, maar als je voortdurend 
zegt en denkt dat je zo in het nadeel 
bent, ga je er op den duur nog in geloven 
ook. Een echt goede ballstriker wint 
ook op makkelijke banen, gewoon de 
bal heel dicht bij de hole slaan. Diep 
van binnen geloven dat je 63 kunt 
maken, en misschien wel 62 of 61, daar 
begint het mee. Niet met denken dat 
je zo in het nadeel bent, daar eindigen 
carrières vaak mee, op een Tour waar 
je helemaal niet wilt zijn. Kom op 
mannen, vlaggen aanvallen, birdies en 
eagles maken, dan speel je voor je het 
weet week in week uit op die heerlijk 
moeilijke banen van de European Tour. 

IN HET NADEEL

KOM OP MANNEN, 
VLAGGEN 

AANVALLEN EN 
BIRDIES MAKEN

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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GOLFCLUB D’N HEIKANT
B E O O R D E E L D

ALGEMENE INDRUK 8,1
“Een gezellige club en een prima sfeer”, 
zegt Johan Smits in een beoordeling 
op Leadingcourses.com. S. Linden: “Erg 
leuke baan voor de beginnende golfer en 
voor de meer gevorderde speler genoeg 
uitdaging.” Jan van Kessel: “De sfeer 
en de gastvrijheid is goed, het beheer 
van de baan kan beter.” “Een hele fijne 
gemoedelijke club”, zegt J. Schiffers. 
Peer6s schrijft: “Laagdrempelig en ideaal 
voor een snelle ronde. Ook spelers met 
een lage handicap kunnen hier uitstekend 
hun approachslagen oefenen.” 

VOORZIENINGEN 7,3
“De drivingrange zou beter kunnen”, 
oordeelt Info695 op Leadingcourses. 
Een golfer onder de naam Info935 is 
het daarmee eens: “De drivingrange 
ligt er wat verwaarloosd bij.”

7,9
Wat vinden golfers van de 9-holes par-3 baan van Golfclub d’n Heikant bij Helmond en wat 
vindt GOLF.NL? Lees hier de mening van spelers op Leadingcourses.com én die van ons.

GOLFBAANONDERHOUD 7,6
“Het onderhoud van de greens kan 
beter”, vindt Redking68. Fun4us: 
“Sommige afslagplaatsen zijn een 
beetje klein.” 

CLUBHUIS 8,2
Jan van ’t Hof: “Een gezellige gastvrije 
golfclub met een sfeervol clubhuis.” 
“Een prachtig terras waar je met 
mooi weer gezellig kunt zitten”, 
zegt Info935. Peer6s: “Een gezellig 
clubhuis met een leuk terras.” “Mooi 
sfeervol clubhuis en goed restaurant”, 
schrijft Willemstjp. Het oordeel van 
Poppetje: “Gezellige horeca met een 
mooi zonnig terras en zeer gastvrij!”

GASTVRIJHEID 8,5
Een en al lof wat betreft gastvrijheid. 
H. Berende oordeelt: “Zeer gastvrij, 

goede bediening, altijd gezellig.” J.B. 
de Lepper: “De gastvrijheid en de 
lage drempel om te spelen maakt het 
een club voor iedereen.” S. Linden: 
“De sfeer en gastvrijheid is er altijd 
top!” Donny van den Wildenberg: “De 
gastheer en gastvrouw zijn super warm 
en je voelt je altijd welkom.” “Een kleine 
technische golfbaan die zeer gastvrij 
en gemoedelijk is, je voelt je meteen 
thuis”, oordeelt Marjan Verschure. 
“Gezellige club, heel gastvrij”, zegt 
Kim Luijben. T van Deursen: “Een zeer 
gezellige en ontspannen club, waar aan 
iedereen aandacht wordt besteed.”

BAAN 7,9
“De baan is zeer aan te bevelen voor 
beginners”, oordeelt een golfer onder 
de naam 1949ton. Jan van ’t Hof 
schrijft: “Een uitdagende baan voor 

HET OORDEEL VAN DE GOLFER
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  Het sfeervolle clubhuis.



CIJFER
PER HANDICAPCATEGORIE
Hcp 0-9   7,8
Hcp 9-18   7,1
Hcp 18-27   8,3
Hcp 27-36   8,7
Hcp 36-54   8,6
(Nog) geen hcp   8,2

CIJFER 
PER ONDERDEEL
Algemene indruk   8,1
Voorzieningen   7,3
Golfbaanonderhoud   7,6
Clubhuis   8,2
Prijs-kwaliteitverhouding  8,3
Gastvrijheid   8,5
Baan   7,9

het korte spel.” J.B. de Lepper: 
“Geweldig voor het korte spel 
en een potje voor het werk 
of juist voor het avondeten, 
topper.” Info935: “Het is een 
leuke compacte baan, die soms 
wel wat golfvaardigheid vereist.” 
Johan Smits: “De banen zijn kort 
maar de moeilijkheidsgraad is 
aardig.” H. Berende: “De baan 
wordt steeds beter.” Harrie 
Verschure: “Minder positief 
zijn de netten tussen sommige 
greens en afslagplaatsen.” 
Gruijts: “Leuke baan om je 
approach shots te oefenen, 
moeilijk omdat het smal is.”

Leuke baan om je approach shots te oefenen, 
moeilijk omdat het smal is

3 5

G O L F C L U B - D ’ N - H E I K A N T  BAANBEOORDELING

  Zonnig terras.

  Vissen is hier verboden.



http://www.numa.nl
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LAGE DREMPEL
In deze week na het KLM Open waarin alle 
aandacht gevestigd was op een van de 
exclusieve 18-holes topbanen van Nederland 
(The Dutch), staan we op deze pagina’s bewust 
stil bij van de meest laagdrempelige golfclubs 
van het land, D’n Heikant. Gelukkig zijn er in 
Nederland banen voor alle doelgroepen en 
alle portemonnees. Bijna niemand begint 
met golf op The Dutch maar een eenvoudige 
9-holes par-3-baan zoals Golfclub d’n Heikant 
is wel een plaats waar het voor veel golfers 
begint. D’n Heikant –  met louter par-3-holes 
tussen de 60 en 165 meter – is een ideale 
baan voor beginners, voor kinderen en voor 
ouderen die niet meer zo nodig lange par-4- 
en par-5-holes hoeven te spelen. Tegelijk 
is D’n Heikant - zoals elke par-3 baan - leuk 
voor gevorderde golfers want voor hen is 
een ronde een oefening in kort spel. Best 
pittig ook, want de greens zijn klein. 

‘CROSS COUNTRY’
Golfclub d’n Heikant heeft een paar holes die in 
feite dogleg par-3’s zijn. Je kunt rechtstreeks 
naar de green slaan maar dan moet je over 
bomen heen en al heel wat kunnen op 
golfgebied. Je kunt de hole ook verdelen in 
twee slagen: eentje de hoek in en eentje naar 
de green. Je kunt negatief zijn en zeggen dat 
de minidoglegs slechte holes zijn, maar je kunt 
het ook anders zien. De doglegs zijn een goede 
leerschool voor beginners die nog niet zo ver 
slaan en voor betere golfers zijn deze holes 
een cross country-uitdaging. Laat maar zien of 
je hoogte en afstand zo kunt controleren dat 
je met een par of birdie van de green loopt. De 
pro op de baan, Cecil Brown, en lid Chiel van 
den Heuvel kunnen dat in elk geval, want ze zijn 
met 25 slagen (-2) houder van het baanrecord.

ONBEKEND
Leadingcourses.com houdt elk jaar een 
Verborgen Parel-verkiezing onder golfers om 
minder bekende banen in de schijnwerpers te 
zetten. De winnaar in 2017 was Golfclub de 
Berckt in Limburg maar Golfclub d’n Heikant 
scoorde ook hoog en eindigde op de derde 
plaats. Golfers waarderen baan en club heel 
hoog met een algemeen cijfer van 7,9. De baan 
krijgt op Leadingcourses een 7,9, de prijs-
kwaliteitverhouding een 8,3 en de gastvrijheid 
een 8,5. Het cijfer voor de baan vinden we te 
hoog, hoewel de conditie dankzij een droge 
ondergrond heel goed is, maar verder zijn we 
het helemaal eens met de beoordelaars op 

GREEN- EN BARKEEPER
Golf kan sinds kort prima gecombineerd 
worden met een uitgebreid diner of een 
grote lunch, want afgelopen winter is het 
restaurant vernieuwd en de kaart uitgebreid. 
In Gasterij d’n Heikant lunchen en dineren de 
groepen van de bedrijfsuitjes, de leden van 
de club, greenfeespelers, maar ook fietsers 
en wandelaars. Dat kan ook op een groot 
terras dat ruim 150 zitplaatsen biedt en 
uitkijkt op de drivingrange. Of op de ijsbaan, 
want bij vorst wordt er water op de range 
gespoten en dan is er een schaatsbaantje.
Rita en Jos doen bijna alles zelf: Jos is green- 
en barkeeper en af en toe kok, maar ook de 
regelcommissaris die theorielessen geeft 
en examens aflegt; Rita voert de horeca 
aan, doet kantoorwerk en onderhoudt 
de contacten met klanten. Maar ze zien 
zichzelf vooral als gastheer en gastvrouw. Ze 
maken met iedereen een praatje. Beginners 
worden opgevangen en van begin tot eind 
begeleid in het golftraject. Ze spelen zelf 
ook graag maar dat komt er in Nederland 
weinig van, dus organiseren ze voor de leden 
en zichzelf golfvakanties in het buitenland. 
Dat soort dingen maakt het verschil en 
daarom is een bezoek aan de par 3 baan in 
Noord-Brabant van harte aan te bevelen.

PRAKTISCH

Par 54, 9 holes
Asdonkseweg 6 

5735 SP Aarle-Rixtel 
(Noord-Brabant)

0492-550871

   golfclubdenheikant.nl

Banen in de buurt
Helmondse GC Overbrug 3 km, 
Stippelberg 6 km, De Gulbergen 
10 km, Son 14 km, Golfcentrum 
Eindhoven 15 km, Riel 15 km, De 

Swinkelsche 16 km, Het Woold 18 km

Wat kost het?
9 holes: 15 euro / 18 holes: 20 euro

Dagkaart: 25 euro
Korting voor leden van clubs 

in hospitality chain.

Leadingcourses.com: een rondje kost maar 
15 euro en de gastvrijheid is ongekend.

RITA EN JOS
Iedereen van het personeel is vriendelijk maar 
het zijn vooral de eigenaars van de baan, Rita 
en Jos Vogels, die bezoekers het gevoel geven 
dat ze welkome gasten zijn. Het echtpaar 
organiseerde aanvankelijk bedrijfsuitjes 
op hun landgoed in Aarle-Rixtel nabij het 
natuurgebied De Biezen en de Grotelse Heide. 
Dat gebeurt nog steeds en voor de groepen 
is er onder meer een vergaderruimte en 
een speel- en dierenweide gecreëerd. De 
golfbaan kwam er in 2009 bij. In het begin had 
de par-3-baan greens van kunstgras maar 
die zijn al snel vervangen door gras. De baan 
is qualifying dus je kunt er rondjes spelen die 
meetellen voor je handicap. Elk jaar worden 
er mooie bomen bij geplant want het doel is 
“een mooie tuin waar je ook kunt golfen.”

DE MENING VAN GOLF.NL

ELK JAAR WORDEN 
ER MOOIE BOMEN BIJ 

GEPLANT WANT HET DOEL 
IS EEN MOOIE TUIN WAAR 

JE OOK KUNT GOLFEN

G O L F C L U B - D ’ N - H E I K A N T  BAANBEOORDELINGT E K S T  C H R I S  V E L D K A M P

  D’n Heikant is zo’n
 baan waarop het voor  
veel golfers begint.

http://www.golfclubdenheikant.nl
http://www.numa.nl
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WEG MET DE LANGE IJZERS
In juli debuteerden de 818-hybrides op de PGA Tour, 
onder meer in de tas van Jordan Spieth. Mannen 
als Bernd Wiesberger en Andrew Beef Johnston 
spelen ook al een tijdje met een 818-hybride. Titleist 
is duidelijk in de positionering ervan: het is een 
vervanger voor je langste ijzer(s), en niet een extra 
fairwaywood. Wat dat betreft is het niet gek dat de 

lancering zo kort volgt op die van de nieuwe ijzers. 
Zoals gewoonlijk biedt Titleist veel mogelijkheden wat 
betreft shafts. Zonder meerprijs en dat is een groot 
voordeel waarmee Titleist zich duidelijk onderscheidt 
van de concurrentie. Om daar goed van te profiteren 
is het aan te raden je te laten fitten. De 818-serie 
bestaat uit twee modellen, de 818H1 en 818H2.

818H1
Het clubhoofd van de H1 is in vorm 
iets aangepast en groter dan dat van 
de H2. De H1 is daarmee geschikter 
voor spelers die een hybride slaan als 
een fairwaywood (lees: een vlakkere 
invalshoek hebben). Titleist claimt een 
halve mijl aan balsnelheid te hebben 
gewonnen dankzij een verbeterde 
active recoil channel, die ook is gebruikt 
in de 917-fairwaywoods van Titleist. 
Om dat niet ten koste te laten gaan van 
spin - die je nodig hebt voor het snel 
laten stoppen van de bal op de green - 
hebben de ontwerpers het zwaartepunt 
(CG) verder naar achteren geplaatst.  
Lofts: 19, 21, 23, 25 en 27 graden

€ 299 SureFit
Beide modellen zijn zowel in loft als lie af te stellen 
dankzij de SureFit hosel (zestien settings). Daarnaast 
is ook het zwaartepunt (CG) aan te passen met de 
SureFit CG-gewichtjes voor een neutrale balvlucht, 
draw of fade. Dat je veel kunt sleutelen aan de 
818-hybrides, is dan ook een understatement. 
De 818H1 en 818H2 zijn vanaf 29 september 
verkrijgbaar. Fittings voor de 818-hybrides 
zijn al vanaf 7 september mogelijk. 

Meer informatie:     titleist.co.uk

818H2
De H2 is compacter en heeft qua clubhoofd 
eerder het profiel van een ijzer. De club is 
vooral bedoeld voor de betere speler die 
een hybride meer als een ijzer slaan, dus 
met een steilere invalshoek; het is van de 
hybrides de meest gebruikte op de PGA Tour. 
Lofts: 17, 19, 21 en 23 graden

€ 299 

KORT NA DE NIEUWE IJZERLIJN (718) KOMT TITLEIST MET TWEE NIEUWE HYBRIDES: 818H1 EN 818H2.

http://www.titleist.co.uk


-

“De naam CGB (center of gravity back) 
is iconisch en staat voor een van de 
langste en meest vergevingsgezinde 
ijzers die we ooit hebben gemaakt. 
Het concept is vernieuwd met al onze 
laatste technologie om ongeëvenaarde 
prestaties te leveren voor golfers van 
alle niveaus”, zegt Tomo Bystedt, Senior 
Director Irons van TaylorMade. Kortom, 
met de M CGB voegt TaylorMade een 
super game improvement ijzer toe aan de 
M-ijzerlijn. Het is dan ook geen verrassing 
dat veel innovaties uit de M1- en M2-ijzers 
terugkomen in de M CGB. Denk dan aan 
de speed pocket, voor ballen die te laag op 
het blad worden geraakt, en de face slots, 
voor de ballen die te veel richting de hiel 
en teen van het clubblad worden geraakt. 
Daarnaast is er tungsten verwerkt voor 
een betere gewichtsverdeling en meer 

vergevingsgezindheid. Het clubblad van 
alle M CGB-ijzers is minder dan twee 
millimeter dik voor extra snelheid. Het lage 
zwaartepunt zorgt voor een hoge balvlucht. 
Volgens TaylorMade geven de M CGB-ijzers 
de hoogste balvlucht van alle TaylorMade 
ijzers die ze sinds 2012 (inclusief de M2 uit 
2017) lanceerden. Om spelers te helpen 
die moeite hebben met het slaan van een 
draw, gebruikt TaylorMade de inverted 
cone-technologie uit de M1 en M2 ook 
in M CGB, alleen zit de kegel nu wat meer 
richting de teen voor het aanmoedigen 
van een balvlucht van rechts naar links.

HOGE COR
Een ander speerpunt bij het ontwerp van 
de M CGB is de hoge COR, de coefficient of 
restitution. Dit is de mate waarin energie 
wordt overgedragen bij botsing van twee 

objecten, in dit geval bal en clubhoofd. De 
COR wordt aangeduid met een getal tussen 
de 0 en 1. Een COR van 0,83 (de limiet die 
de R&A en USGA hanteren) betekent dat 
83% van de energie wordt overgebracht 
van clubhoofd op bal. TaylorMade claimt 
dat de M CGB het snelste (lees: hoogste 
COR) ijzer is dat ze ooit lanceerde.  

De M CGB-ijzers zijn vanaf 16 oktober 
verkrijgbaar. En binnenkort volgt op  
GOLF.NL een oordeel van de redactie over 
deze nieuwe stokken van Taylormade.

€ 1199 (7 ijzers, Nippon NS Pro 840 staal)
€ 1399 (7 ijzers, UST Recoil 460 ES graphite)

Meer informatie:     taylormadegolf.eu

TAYLORMADE M CGB: ‘EEN TAS VOL DRIVERS’
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I J Z E R S  EQUIPMENT

DE BEROEMDE CGB-IJZERS VAN TAYLORMADE MAKEN EEN RENTREE. MET DE NIEUWE M CGB-IJZERS ZET HET MERK IN 

OP MAXIMALE AFSTAND EN VERGEVINGSGEZINDHEID. 

http://www.taylormadegolf.eu


            

http://www.monterei.com


De populairste Adidas-schoen op de 
professionele Tours, de TOUR360, gedragen 
door onder anderen Dustin Johnson en Sergio 
Garcia, heeft een upgrade gekregen. De nieuwe 
versie heeft een aantal subtiele aanpassingen 
voor meer comfort en stabiliteit. Als we de 
schoen vergelijken met het vorige model - de 
TOUR360 BOOST - zien we een vernieuwde 
buitenzool, die de natuurlijk flexie van de 
(laterale kant) van de voet beter ondersteunt 
tijdens de swing. Onder de noemer Sprintskin 
is aan de binnenkant van het bovenste deel 
een microfiber gebruikt voor extra steun. 

De looks van de TOUR360 zijn nog steeds 
traditioneel. Adidas zegt daar bewust voor te 
kiezen om de golfer niet te veel af te leiden. Voor 
de hiel is meer leer gebruikt voor duurzaamheid 
en comfort. Net als in het vorige model is het 
gepatenteerde en dempende BOOST-materiaal, 
dat wordt gebruikt in de middenzool. 

De nieuwe versie van de TOUR360  is vanaf begin 
oktober (in zwart, wit en wit/icey blue) verkrijgbaar. 

€ 199,95
Meer informatie:     adidasgolf.eu

Tijden veranderen, golfmode ook. We hebben al aardig wat opvallende 
schoenen gezien aan de voeten van golfprofessionals maar de 
Nike Air Zoom 90 IT, een schoen gedragen door onder anderen 
Rory McIlroy, spant de kroon met de Solar Red. Als je het niet erg 
vindt om een beetje op te vallen, is de nieuwe versie van de Nike 
Air Zoom 90 IT wellicht een leuke final touch aan je golfoutfit. 

Uiterlijk is belangrijk, maar de prestaties zijn volgens Nike ook niet 
verkeerd. In slecht weer zorgt de zool van de schoen voor voldoende 
grip. De zoom air-technologie in de voorvoet zorgt voor extra demping 
en comfort en het bovenwerk is waterdicht. Het merk, dat zich sinds 
eind 2016 alleen nog maar richt op golfkleding, geeft een jaar garantie 
op de waterdichtheid van de schoen. Solar Red toch iets te opvallend? 
De Nike Air Zoom 90 IT is ook in andere kleuren verkrijgbaar.

€ 220
Meer informatie:     store.nike.com

KEK SCHOENTJE: 
NIKE AIR ZOOM 90 IT

 UPGRADE VOOR DE POPULAIRE TOUR360 VAN ADIDAS
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http://www.adidasgolf.eu
http://www.store.nike.com


Tegelijk met het KLM Open werd het Evian Championship 
gespeeld, de laatste damesmajor van het jaar, en ook op het Evian 
Golf Resort in Frankrijk was het slecht weer. Op de foto zien we de 
reactie van Anna Nordqvist na haar winnende putt. De Zweedse 

is herstellende van de ziekte van Pfeiffer en stortte bijna in toen 
ze in de kou en regen haar tweede major won. De Nederlandse 
Anne van Dam deed ook mee in Evian maar miste met ruime 
cijfers de cut.

WINNEN MET KLIERKOORTS

“De 17de hole op TPC 
Sawgrass na hurricane Irma.”

De tekst op een nepaccount 
op Twitter met gefotoshopte 

foto. Bijna iedereen trapte erin. 

“Ik kom uit Zweden maar woon 
al 10 jaar in de VS en kan niet 
meer zo goed tegen de kou.”

Anna Nordqvist (zie ook 
de foto van de week).

“Valies open en twee seconden 
later ligt alles waar het hoort. 
Die hotelkamer is soms meer 

mijn thuis dan thuis.”

De Belgische speler Thomas 
Detry over het leven op 

de European Tour.

“Ik vroeg meteen aan mijn 
manager of we die auto niet 

konden weggeven.”

Jason Day won een BMW met een 
ace. Hij schenkt de waarde van de 

auto aan een studiebeursfonds.

DE VOLGENDE EN LAATSTE GOLF.NL WEEKLY VAN 2017 VERSCHIJNT OP WOENSDAG 18 OKTOBER 2017
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SLOTHOLE
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KRACHT
SNELHEID

PUUR

V E R W A C H T  M E E R . 
NIEUWE 718 AP IJZERS. MEER AFSTAND, MEER VERGEVINGSGEZINDHEID EN MEER  

BEWEZEN PRESTATIES VOOR IEDERE SPELER. VIND DE PERFECTE FIT VOOR UW SPEL.

©2017 Acushnet Company. All rights reserved.

Acushnet Nederland Bv • Heibloemweg 3 • 5704 BS Helmond

www.titleist.co.uk

http://www.ing.nl/golf
http://www.titleist.co.uk


Specialist  in het organiseren van  o.a. golfreizen naar Belek

• Grote voorraad starttijden
• Alle transfers inclusief, ook naar de golfbanen
• Scherpe tarieven
• Snelle communicatie 
• Persoonlijk advies
• 8ste persoon gratis (excl.vlucht)

www.go4golfreizen.nl | Tel. 06- 23 44 52 77

WINTERAANBIEDINGEN 2015 | 2016
                                  Bezoek onze stand op het KLM OPEN 
en maak kans op een complete  golfvakantie voor 2 personen!
         1 van onze superaanbiedingen in Belek:

CORNELIA DELUXE RESORT 5*****

Zie voor andere vertrekdata prijzen op onze website. Vlucht zoeken en boeken wij in overleg.  
Voor meer of minder nachten, meer of minder greenfees, andere hotels, andere golfbanen, 

andere periodes, ontvangt u van ons direct een scherpe aanbieding op maat.

 

Deze aanbiedingen gelden bij boeken voor 31.10.2017

 

750euro p.p.

vanaf

 

7 nachten Deluxe All Inclusive
Unlimited Golf op Cornelia Faldo
Transfers luchthaven en golfbaan
Vlucht inclusief ruimbagage en golfbag:
21.11.17 – 20.12.17  v.a. € 750 p.p.
04.01.18 – 10.03.18  v.a. € 750 p.p.

Hetzelfde pakket met verblijf in CORNELIA DIAMOND RESORT
in dezelfde perioden: toeslag € 100 p.p.
   

Turkije: Mooie hotels met prachtige golfbanen

http://www.go4golfreizen.nl
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