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ZONZEKERE GOLFREIZEN
Voordelig naar de winterzon

Golfresort met klasse en comfort

Een van de meest complete 5-sterren
resorts in de Algarve! 7 nachten, 
4 diners, 4 greenfees, autohuur.

La Manga West Course

Zeer compleet en luxe golfresort

Een van Europa’s mooiste golfresorts.
Met 3 topbanen en een riante spa.
7 nachten, 3 greenfees, autohuur.

Pine Cliffs, a luxury Resort VA. € 729,- La Manga Club    VA.  € 769,-Hacienda del Conde  VA. € 885,- € 743,-

€ 150,-
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GOLFTR AVEL

Nieuw hotel op Tenerife

Voor liefhebbers van top linksgolf, 
natuurschoon en culinaire hoogstandjes. 
7 nachten, 3 greenfees, autohuur.

pinhigh.nl023 - 556 9691

http://www.pinhigh.nl
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GOLF.NL reisde naar Spanje om Miguel Angel Jiménez 
te spreken bij de opening van een oefencentrum op Las 
Colinas. Bekijk de video op    GOLF.NL/jimenez1.

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

Op 28 oktober wordt op 
Golfbaan Delfland in het 
donker gegolfd met Glow in 
the Dark-ballen. Spelers van 
alle niveaus kunnen meedoen. 

Informatie:  delflandgolf.nl

Pasqualle Coffa 
(Eindhovensche) en 
Jeroen Schouten (Hoge 
Kleij) (foto) hebben de 
QL Glenmorangie Trophy 
gewonnen, een wedstrijd 
voor strokeplay 
clubkampioenen. 

 championstrophygolf.com

Van 26 tot en met 28 
oktober wordt de Valencia 
Golfvierdaagse gehouden. De 
deelnemers verblijven in de 
stad en spelen strokeplay.

Informatie:
  mistervalencia.com

Op 29 oktober houdt G&CC 
Winterswijk een golfdag om 
geld in te zamelen voor het 
goede doel Dream4Kids. 
Voor handicap 54 en lager. 

Informatie: 
  golfclubwinterswijk.nl

ER IS NOG HOOP
Is het niet gelukt om online kaartjes te bestellen voor de 
Ryder Cup van 2018 in Parijs? Er is nog hoop dat je later alsnog 
aan een kaartje kunt komen. Het reguliere ticketproces is 
afgelopen. Liefhebbers konden zich van tevoren registreren 
op de website van de Ryder Cup en op 4 oktober vanaf 15.00 
uur kaartjes kopen. Dat zou gebeuren op basis van wie het 
eerst komt wie het eerst maalt (in andere jaren was er een 
loterij). Helaas werkte het ticketsysteem van de Ryder Cup 
niet goed. Golfers die al ingelogd waren en in de wacht zaten, 
werden uit het systeem geworpen of de wachttijd nam toe in 
plaats van af. Anderen die later inlogden waren wel in staat om 
kaartjes te kopen. Binnen enkele uren waren ze uitverkocht.
Het was dus vooral toeval (geluk) als het lukte om kaartjes te 
bestellen (maximaal vier per dag en acht voor de hele week).
Het ticketproces leidde tot boze reacties, maar gelukkig hebben 
veel golfers wel kaartjes kunnen kopen. Een ticket voor vrijdag 
kostte 150 euro, voor zaterdag 160 en voor zondag 175.

Voor degenen die achter het net visten, er is nog hoop. De 
organisatie van het duel tussen Europa en Amerika zegt dat er 
later misschien alsnog kaartjes aangeboden zullen worden. Het 
gaat dan om tickets die toegewezen zijn aan partijen maar niet 
opgeëist worden. Hou hiervoor de social media van de Ryder Cup 
in de gaten. Er zijn op dit moment ook nog heel dure tickets te 
koop die gekoppeld zijn aan sponsoring of een verblijf. Interesse? 
Stuur dan een mail naar rydercuphospitality@europeantour.com.
Op internet bieden allerlei derde partijen tickets aan maar de 
organisatie waarschuwt dat het vaak om nepkaartjes gaat 
en dat je alleen met geregistreerde kaartjes (gekoppeld aan 
een naam, adres en pasfoto) langs de bewaking zult komen. 
Op de website rydercup.com/frequently-asked-questions 
kun je vinden wie de legale aanbieders van kaartjes zijn.

Meer nieuws over de Ryder Cup vind je op   GOLF.NL
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“De golfwereld mag een stuk innovatiever 
en kamperen op de golfbaan hoort 

daar wat mij betreft bij.”
B J O R N  B E E K M A N ,  P R O  V A N  S P O R T P A R K  D E  S TA R ,  W A S  O P  D E 

K A M P E E R  &  C A R A V A N  J A A R B E U R S  O M  G O L F  T E  P R O M O T E N .
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GOLFBANEN IN DE FILM
Er zijn bekende golffilms en in veel bekende films zitten 
scènes die op een golfbaan gedraaid zijn. Op onze website 
GOLF.NL hebben we de meest bekende op een rij gezet.
Nederland? Voor de film Bon Bini Holland uit 2015, een 
komedie van regisseur Jelle de Jonge, zijn opnames gemaakt 
op de Koninklijke Haagsche G&CC. Voor de film Affair Play 
uit 1995, met Derek de Lint, is gedraaid op de Hilversumse 
GC. In de thriller Prooi uit 2016, van regisseur Dick Maas, 
duikt een bloeddorstige leeuw op in Amsterdam en op 
een golfbaan. De locatie was Golfbaan Naarderbos.
Seve the Movie (2014) vertelt het levensverhaal van de Spaanse 
golflegende Severiano Seve Ballesteros. De film is gedraaid in 
Pedreña, waar Seve opgroeide, en op Real Golf de Pedreña, 
waar de Spanjaard zijn eerste golfstappen zette. Pedreña 
ligt in de buurt van Bilbao. In de film over Ballesteros zit ook 
archiefmateriaal van Seve in verschillende Brits Opens.

007
In de James Bond-film Goldfinger (1964) zit een scène die 
gedraaid is op Stoke Park Country Club, vlakbij Londen. In de 
boeken speelt 007 golf op Royal St George’s in Kent (vermomd 
met de naam Royal St Marks) maar de film is dus gedraaid op 
Stoke Park in Stoke Poges, een baan die op zes kilometer van 
de Pinewood Studios lag. Op Stoke Park (in de baan of in het 
hotel) zijn nog meer scènes van bekende films gedraaid zoals 
Bridget Jones’ Diary, Tomorrow Never Dies en Wimbledon.

Ga naar    GOLF.NL/film om videofragmenten te bekijken, 
ook van andere films dan hierboven genoemd. 

FINALE IN GRIEKENLAND
De Ziggo Sport Golf Tour van 2017 zit er weer op, inclusief de finale. 
De eindstrijd is dit jaar gespeeld in Griekenland op het golfresort Costa 
Navarino. Elmar Deuss werd de winnaar na ronden op de Dunes Course 
en Bay Course van het Romanos/Westin Resort Costa Navarino. 
De Ziggo Sport Golf Tour, presented by Enterprise Rent-a-Car, is een van de 
meest populaire golftours van Nederland. Er zijn ongeveer twaalf wedstrijden 
per jaar. De deelnemers worden elke keer in de watten gelegd en komen 
in contact met commentatoren van Ziggo Sport Golf zoals Daan Slooter, 
Inder van Weerelt en John Woof. Slooter is de organisator van de Ziggo Golf 
Tour en Woof en Van Weerelt staan in de wedstrijden op verschillende par-3 
holes om in een Beat the Pro Challenge te strijden tegen de amateurs. 

AUTO WINNEN
Een vast onderdeel van de wedstrijden van de Ziggo Tour is de Enterprise 
Hole-in-One Challenge. Met een ace op een vooraf aangewezen hole is een 
auto te winnen. Klaas Boon maakte dit jaar een hole-in-one op de zeventiende 
van de Swinkelsche en won daarmee een elektrische Volkswagen e-GOLF.
Volgend jaar zijn er weer wedstrijden van de Ziggo Golf Tour en informatie 
hierover verschijnt binnenkort op  info.ziggosporttotaal.nl/golftour. 
Houd ook   facebook.com/ziggosportgolftour in de gaten. 

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

  De golfbaanscène uit de thriller Prooi.
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“De kans is heel groot dat de eerste 
editie in 2021 gespeeld gaat worden.”

D A V I D  M A C L A R E N ,  D E  B A A N  V A N  D E  E U R O P E A N  S E N I O R  T O U R , 
O V E R  P L A N N E N  O M  E E N  S E N I O R  R Y D E R  C U P  T E  O R G A N I S E R E N . 

ziggo golf tour

  De Bay Course van Costa Navarino

banen

http://www.GOLF.NL/film
http://www.info.ziggosporttotaal.nl/golftour
http://www.facebook.com/ziggosportgolftour


T E K S T  E D W I N  A L B L A S  |  B E E L D  R O N A L D  S P E I J E R

W O E N S D A G  1 8  O K T O B E R  2 0 1 7G O L F . N L  W e e k l y

GOLF IN DE WINTER! 
DAT HEB JE IN DE ZOMER 

NIET…
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VEEL GOLFERS BERGEN IN OKTOBER DE GOLFTAS OP OM DIE PAS BIJ DE 

EERSTE LENTEZON WEER TEVOORSCHIJN TE HALEN. ZONDE, WANT JE KUNT 

ZEKER OOK IN DE WINTER GENIETEN VAN GOLF ÉN BETER TE WORDEN.   

D
e aanbiedingen, voor-

deeltjes en culinaire 

trekkertjes ten spijt, 

het is in de donkere en 

koude maanden van het 

jaar minder druk op de 

golfbaan. Je hoeft niet voor golfer te hebben 

geleerd om die conclusie te trekken. Maar hoe-

veel minder wordt er dan gespeeld? Op grond 

van enig onderzoek bij golfbanen en andere 

partijen in golf, trekken wij de voorzichtige 

conclusie dat slechts een kwart van het aantal 

zomergolfrondjes wordt gehaald. Opvallend 

daarbij is dat het spelen van achttien holes in 

de winter iets populairder is dan in de zomer. 

Volgens insiders heeft dat te maken dat de 

diehards in golf ook in de winter doorspelen en 

doorgaans liefhebbers van volle rondes zijn. 

Op een pay-and-playbaan als Delfland is de 

verhouding tussen negen en achttien holes in 

de maanden april-september 70/30 procent en 

dat verschuift in de winter naar 65/35 procent. 

Op de populaire golfbaan langs de A4 speelt 

overigens 39 procent van de spelers die in april 

tot en met september golft, ook in de winter-

maanden december tot en met februari. 

SCHERPE  AANBIEDINGEN
Igor Bennik van Budgetgolf, dat voordeeltjes 

en arrangementen van golfbanen verzamelt, 

staaft met cijfers dat de activiteit op de golf- 

banen in de winterbanen behoorlijk terug-

loopt. “Afgaande op het bezoek aan onze site 

en de afname van bonnen loopt dat inderdaad 

terug tot een kwart.” Bennik constateert dat de 

golfbanen de afgelopen jaren de prijzen voor 

golf in de winter steeds verder laten zakken. 

“Onder druk van de markt worden de winter-

aanbiedingen scherper. En banen worden ook 

steeds inventiever in het soort aanbiedingen. 

Maar er zijn banen die gewoon dezelfde prijs 

rekenen, wat eigenlijk van de gekke is. Het kan 

toch niet zo zijn dat je in de winter, wanneer 

je tot aan je knieën in de modder staat, bijna 

hetzelfde betaalt als in de zomer als de baan er 

top bij ligt?”

VOORDELEN
Is golf in de winter leuk? Ja, zeggen wij vol-

mondig! Heel leuk zelfs als je bent voorbereid 

op lagere temperaturen, een guur windje en 

de golfbaan in een iets mindere conditie. En, 

met een beetje goede wil, zie je dat er ook nog 

voordelen aan wintergolf zitten. 

• Het is een goed moment om met golf te 

beginnen. Op veel banen starten in de 

herfstmaanden beginnerscursussen, ook 

gezellig in een groep, die je op weg helpen je 

handicap-54-registratie, het voormalige GVB, 

te halen. 

• Basisvaardigheden leer en verbeter je vooral 

op de (beschutte) drivingrange en faciliteiten 

eromheen; daar heb je de baan niet per se 

voor nodig. Als de lente aanbreekt mag je 

je (verbeterde) skills laten zien in de echte 

golfwei. 

• Werk aan je swing. Structureel les nemen 

helpt je een betere golfer te worden, die in de 

lente van 2018 nog meer plezier uit zijn sport 

haalt.

• Word lid van een golfclub. De tijd van 

lange wachtlijsten op het overgrote deel 

van de clubs is voorbij en deze verenigingen 

proberen je nu al te strikken voor 2018, door 

je bijvoorbeeld de rest van dit jaar gratis op de 

baan te laten spelen.

• Neem een winterabonnement. Echt, de 

komende periode gaat ons nog genoeg zachte 

en zonnige dagen opleveren. En daarvan ga jij 

dan mooi profiteren. Dat kan je omgerekend 

soms een besparing van meer dan vijftig 

procent opleveren.

• Warm in het clubhuis bij de openhaard op  

na een verkleumd rondje golf en sluit de 

middag met heerlijke winterse kost. 

Dat heb je niet in de zomer…

WINTEROUTFIT
De outfit van het model op 
deze foto en de cover: 

•  Chervo softshell rood jasje 
met blauwe bontkraag, € 159

•  Chervo donkerblauwe 
softshell pantalon, € 169,95

•  Chervo donkerblauwe pullover 
stretch met col, € 79,95

•  Chiberto witte gebreide muts 
met pompoen, € 42,50

•  Duca del Cosma zwarte 
winterlaarzen, € 179,95

De foto’s zijn m.m.v. Golfbaan 
Delfland tot stand gekomen
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• Goede service en persoonlijk advies
• Snelle communicatie
• Scherpe aanbiedingen
• 15 jaar ervaring in golfreizen

• Zelf doen is duurder!
• Vluchten in overleg
• Sterk in maatwerk voor individuelen en groepen
• Alle golfbanen en ruime keus in accommodatie

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

ALGARVE - Portugal
 Pestana hotel Dom Joao 

4 Greenfees: Keuze uit ALTO, SILVES, PINTA, 
GRAMACHO & VILA SOL
7 dagen huurauto type B
Host service: welkom op luchthaven Faro.
Huurauto staat bij aankomsthal gereed.
Excl. vlucht, bij 2 personen per kamer 
*Deze aanbieding is geldig tussen 01.12.17 – 15.02.18
  Aankomst  is elke dag van de week mogelijk. 

COSTA DE LA LUZ - Spanje 

 

Hotel Islantilha

7 nachten op basis van logies & halfpension
5 greenfes op ISLANTILLA 27 holes golfbaan
7 dagen huurauto type B
Host service: welkom op luchthaven Faro. 
Huurauto staat bij aankomsthal gereed.
Excl.vlucht, bij 2 personen per kamer
*Deze aanbieding is geldig tussen 01.11.17 - 28.02.18 
  Aankomst  is elke dag van de week mogelijk. 

euro p.p.*
V.A.365euro p.p.*

Enkele van onze vele WINTERAANBIEDINGEN 2017/2018

V.A.595euro p.p.*

    De specialist in golfreizen naar Portugal, Spanje en Turkije

http://www.go4golfreizen.nl


OM TÓCH GOED TE SCOREN 
KOU, REGEN, WIND; WEERSOMSTANDIGHEDEN HEBBEN GROTE INVLOED OP DE CONDITIE VAN DE 

BAAN, DE VLUCHT VAN DE BAL EN DUS JOUW SPEL. WE VERZAMELDEN TWINTIG GEVARIEERDE TIPS 

OM OOK IN DE HERFST EN WINTER MET PLEZIER TE SPELEN EN NOG GOED TE SCOREN OOK. 

TIPS20
T E K S T  G E R A R D  L O U T E R  |  B E E L D  R O N A L D  S P E I J E R
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1. KLEDING
Is het koud, kleed je dan extra goed 

aan. Ja, dat snapt een kind. Maar kies 

niet voor een heel dikke jas, maar voor 

meerdere dunne lagen over elkaar. Dat 

is ook heel handig als de temperatuur 

schommelt en om een laagje meer of 

minder vraagt. 

2. SCHONE CLUBS
Modder en nat gras blijven plakken op 

clubhoofden, dus kunnen er na een 

oefenswing grassprieten of nat zand 

achterblijven. Veeg daarom je clubblad 

schoon voor je echte slag, want modder 

of gras tussen bal en clubblad veroor-

zaakt verlies van afstand en controle.

3. LIGGING 
Fairways kunnen minder compact zijn 

en natter waardoor de ballen dichter 

op de ondergrond liggen en niet mooi 

hoog op het gras. Neem vooral niet te 

veel risico bij een moeilijkere ligging 

maar kies een club waarmee je altijd 

goed contact maakt met de bal.

4. VLUCHT BOVEN ROL
Zijn de fairways nat, dan rolt een 

bal natuurlijk een stuk minder. Kies 

daarom voor een club met meer loft, 

bijvoorbeeld een 3-wood in plaats van 

een driver bij de afslag.

5. BETERE WARMING-UP
Een warming-up is in de kou nog 

belangrijker want het lichaam heeft 

meer tijd nodig om soepel en warm 

te worden. Als je meer kleding draagt 

zal je swing ook iets anders aanvoelen, 

daar wil je ook even aan wennen. 

6. BALPOSITIE
Een van de grootste gevaren van een 

natte en modderige ondergrond is dat 

je de grond te vroeg raakt. Door de 

zachte ondergrond snijden je ijzers als 

een mes door de boter en maak je geen 

goed contact meer met de bal. Wanneer 

je de balpositie wat meer naar rechts 

verplaatst, vergroot je de kans dat je 

eerst de bal raakt. Je krijgt met die 

balpositie wel een wat lagere balvlucht.

7. NATTE ROUGH 
Wanneer de rough natter is, wordt het 

gras alleen maar taaier. Gevolg: het gras 

draait zich om de club heen. Wat kun 

je hiertegen doen? Neem een club met 

veel loft en wees realistisch, accepteer 

dat je minder afstand zult maken. Heel 

belangrijk, draai je clubhoofd in de 

beginpositie wat meer open, want het 

taaie gras zal je clubblad hoe dan ook 

wat dichtdraaien. 

8. TUSSEN DE BLADEREN
Probeer eerst je bal, voor zover moge-

lijk, vrij te maken zonder dat daarbij 

de bal beweegt of verrolt natuurlijk. 

Het contact met de bal is moeilijker 

te maken dus reken erop dat er weinig 

spin of curve kan ontstaan en neem 

niet te veel risico. Leun wat meer op 

links, positioneer de bal meer bij de 

rechtervoet en durf goed door de bal te 

slaan. Wanneer je te voorzichtig bent 

en daardoor niet genoeg contact met 

de bal maakt, remmen de bladeren de 

bal veel af. 

9. NATTE BUNKER
Veel golfers denken dat ze harder 

moeten swingen in nat zand, het 

tegenovergestelde is het geval. Swing 

juist minder hard want de weerstand 

van het zand is minder, de bal schiet 

er makkelijker uit. Zorg daarom voor 

een rustiger swingritme en maak een 

wat steilere swing om toch voldoende 

onder de bal te kunnen slaan. 

10. CHIP MET MEER LOFT
Omdat de rol op de green moeilijker is 

in te schatten, is het verstandig de bal 

wat meer te laten vliegen. Het andere 

voordeel is dat greens zachter worden 

en de bal daardoor sneller stilligt met 

een hogere chip.

11. VERSNELLEN BIJ DE CHIP
Durf goed door de bal te slaan. Wanneer 

je te voorzichtig bent op een zachte 

ondergrond, is het gevaar dat de bal te 

vet geraakt wordt en veel te kort blijft.  

In de zomer kom je met een iets te vet 

geraakte bal vaak nog redelijk weg 

omdat de bal door de harde ondergrond 

meer rol krijgt. 

12. PUTTEN
Greens worden langzamer dus wil je 

meer snelheid aan je putts geven.  Maak 

een langere, langzame achterzwaai 

zodat de putter op een natuurlijke 

manier door de bal heen kan versnellen. 

Ga nooit harder slaan met de handen,  

maar blijf de pendulebeweging 

gebruiken.

13. MINDER BREAK
Wanneer greens langzamer zijn, krijg 

je ook minder break op de putts. Daar-

door kun je wat agressiever putten, 

met name op  de kortere putts zullen 

de lijnen dan zeker rechter zijn dan op 

heel snelle greens. En probeer de bal 

achter de hole te laten eindigen! 

14. MINDER SPIN
Nat weer zorgt voor nat gras, een natte 

bal en een nat clubblad. Dit alles zorgt 

voor minder frictie tussen de bal en het 

clubblad. Het gevolg daarvan is dat de 

bal minder spin, en dat zorgt op zijn 

beurt voor een bal die verder vliegt! Met 

een ijzer kan dit zomaar tussen de drie 

en acht meter schelen.

15. KOUDE BAL MINDER VER
Als het koud is, vliegt de bal minder 

ver. Een koude golfbal heeft minder 

elasticiteit waardoor die langzamer van 

het clubblad komt. Het verschil bij twee 

1 0

G O L F . N L  W e e k l y W O E N S D A G  1 8  O K T O B E R  2 0 1 7



exact dezelfde swings bij 25 graden en 5 

graden en geen invloed van de wind? Bij 

25 graden vliegt de bal 285,5 meter en bij 

5 graden 276,8 meter.

16. MINDER DICHTE LUCHT
Vaak stijgt in de herfst de luchtvochtig- 

heid. Veel golfers denken dat de bal 

daardoor minder ver vliegt. Dat is 

niet zo. Een hogere luchtvochtig-

heid zorgt namelijk door een lagere 

luchtdichtheid. Eenvoudig uitgelegd 

komt dat doordat het watermolecuul 

(H20) lichter is dan een droge lucht 

molecuul (O2&N2) en de lucht daarom 

minder dicht is. Eigenlijk ontstaat er een 

vergelijkbaar effect met wanneer je op 

grote hoogte speelt. Voor de liefhebbers 

de Engelse uitgebreide uitleg: Water 
vapor (H2O) is composed of one Oxygen 
atom and two Hydrogen atoms. Hydrogen is 
the lightest element at 1 atomic unit while 
Oxygen is 16 atomic units. Thus the water 
vapor atom has an atomic mass of 1 + 1 + 16 
= 18 atomic units. At 18 atomic units, water 
vapor is lighter than diatomic Oxygen (32 
units) and diatomic Nitrogen (28 units). 
Thus at a constant temperature, the more 

water vapor that displaces the other gases, 
the less dense that air will become.

17. SCOREN
Je wilt natuurlijk altijd laag scoren, 

maar hoe realistisch is een handicap-

verlaging als je een ronde speelt in de 

kou op natte fairways en greens die 

hobbelen? Zelfs bij de beste pro’s van de 

wereld zie je de scores omhoog schieten 

in slecht weer. Maak je daarom bij 

herfst- en wintergolf niet te druk om je 

score, dat komt wel weer als de banen 

beter worden.  
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www.callawaygolfsuperstore.nl
hof 35-39 5103 kj dongen / nederland

0031 (0) 162 312 699 - info@callawaygolfsuperstore.nl
CALLAWAY GOLF SUPERSTORE BY HANS LEMMENS GOLF

* Uitgezonderd op elektronische toestellen zoals kijkers, horloges, elektrische golfkarren en waardebonnen.  kortingen worden berekend op de adviesverkoopprijs. 
21% BTW korting komt neer op 17.36% effectieve korting (voorbeeld: €1210 / 1.21 = €1000). Acties niet cumuleerbaar en geldig zolang de voorraad strekt. geldig van 19/10/2017 tot 23/12/2017.

-21%
btw

CALLAWAY GOLFSUPERSTORE
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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

18. KLEURRIJKE BALLEN
Voor verreweg de meeste golfers hoort 

een golfbal traditioneel wit te zijn. 

Snappen we, maar misschien is in de 

donkere periode van de herfst en de 

winter een gekleurde bal toch zo gek 

niet. Volgens Srixon, een merk dat 

vooral de gele bal promoot, zie je op een 

afstand van 205 meter een gele bal twee 

keer beter dan een witte. Nog niet zo 

lang geleden waren gekleurde golfballen 

voorbehouden aan drivingranges of 

het waren van die harde kogels waar je 

nul gevoel mee kreeg. Die tijd is voorbij 

want steeds meer grote merken brengen 

hun premium ballen nu ook in kleur.

19. FOLLOW THE SUN
De zon staat lager, je probeert de bal 

van je playing-partner tegen de zon in 

te volgen maar tevergeefs. John Dunn 

werkte jarenlang als caddie op een groot 

aantal golfbanen en hij schreef over zijn 

ervaringen het boek Loopers, A Caddie’s 
Twenty-Year Golf Odyssey. Dunn heeft 

de volgende tip: “Volg de bal vanaf het 

moment van raken tot die het hart van 

de zon bereikt, schat dan in waar de bal 

gaat neerkomen. Dat werkt veel beter 

dan de bal proberen te volgen want in 

de zon verlies je de bal hoe dan ook uit 

het oog.” 

20. WAT DOET MODDER?
Vaak mag je plaatsen als de fairways heel 

nat en modderig zijn, maar als dat niet 

het geval is krijg je onherroepelijk mod-

der aan de bal. Wat betekent dat voor de 

balvlucht? De golfgeleerden zijn het er 

nog steeds niet helemaal over eens maar 

als basisregel kun je dit wel stellen: 

modder links op de bal, de bal heeft de 

neiging naar rechts af te breken. Modder 

rechts, bal gaat meer naar links. Modder 

bovenop de bal? De bal spint meer en 

gaat hoger de lucht in. Speel je gewoon 

een rondje met vrienden, doe dan niet 

moeilijk en spreek af dat je de bal mag 

schoonmaken en plaatsen.
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De (instructie)tips komen van 
Sjors Lemmens, PGA Professional 
en head pro van de Impact 
Golf Academy Maastricht op 
International Golf Maastricht.

Tip 14, 15 en 16 komen van Timothy 
Beumer, sales manager van 
Trackman, het apparaat dat alles 
meet van de balvlucht, spin, etc.  

www.callawaygolfsuperstore.nl
hof 35-39 5103 kj dongen / nederland

0031 (0) 162 312 699 - info@callawaygolfsuperstore.nl
CALLAWAY GOLF SUPERSTORE BY HANS LEMMENS GOLF

* Uitgezonderd op elektronische toestellen zoals kijkers, horloges, elektrische golfkarren en waardebonnen.  kortingen worden berekend op de adviesverkoopprijs. 
21% BTW korting komt neer op 17.36% effectieve korting (voorbeeld: €1210 / 1.21 = €1000). Acties niet cumuleerbaar en geldig zolang de voorraad strekt. geldig van 19/10/2017 tot 23/12/2017.
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IN DE WINTER IS GOLF NÓG MOEILIJKER. HET IS KOUD, DE BANEN ZIJN NAT EN DE BAL 

VLIEGT EN ROLT MINDER VER. MAAR GELUKKIG ZIJN ER ENKELE REGELS WAAR JE VAKER 

MEE TE MAKEN HEBT EN DIE HET LEVEN VAN EEN GOLFER IETS MAKKELIJKER MAKEN. 

WELKE REGELS GELDEN?

‘Plaatsen’

In het regelboekje is geen 
hoofdstuk gewijd aan 
winterregels. We hebben het 
hieronder dan ook eigenlijk 

over regels waarmee je in winterse 
omstandigheden vaak te maken 
krijgt. Er is echter één regel die 
wel te beschouwen is als een 
echte winterregel, bekend onder 
de noemer plaatsen (of preferred 
lies of lift, clean and place). Het 
is in feite een local rule (een 
plaatselijke, baangebonden regel) 
die alleen in de koude maanden 
geldt en op kort gemaaide delen 
van de baan (bijvoorbeeld de 
fairways, de voorgreen en de 
apron rondom de green).
De winterregel plaatsen houdt in 
dat je de bal mag schoonmaken en 
plaatsen. Hier volgt de precieze 
formulering: “Een bal die op een 
kort gemaaid gedeelte door de 
baan ligt, mag zonder straf worden 
verplaatst of opgenomen en worden 
schoongemaakt. De speler moet 
de bal plaatsen binnen 15 cm van 
de plaats waar hij oorspronkelijk 
lag, maar niet dichter bij de hole. 
De speler mag de bal eenmaal 
verplaatsen of plaatsen en nadat de 
bal is verplaatst of geplaatst is hij in 
het spel. Noot: kort gemaaid gedeelte 
betekent elk deel van de baan, met 
inbegrip van paden door de rough, 
gemaaid op fairwayhoogte of lager.”
Europese golfbanen mogen de 
winterregel plaatsen laten gelden 
van 1 november tot en met 30 april 
omdat de fairways dan vaak minder 
fraai zijn. De ligging van de bal is in 
de winter vaak minder goed dan in 
de zomer. Dus als je in deze periode 
gaat spelen, kijk dan of deze local 

rule geldt want je hebt er groot 
voordeel bij als het mag. De local 
rules zijn onder meer te vinden in de 
baanstatus op de website of op het 
publicatiebord vlakbij de eerste hole. 
Overigens: bij preferred lies mag er 
geplaatst worden maar het hoeft 
niet. En wat veel golfers niet weten 
is dat preferred lies en qualifying 
elkaar in de winter niet uitsluiten. 
Qualifying wil zeggen dat je een 
ronde kunt spelen die meetelt voor 
je handicap. Een baan kan gewoon 
qualifying zijn als er geplaatst mag 
worden, maar plaatsen en qualifying 
gaan alleen samen in de periode 
1 november tot en met 30 april. 

Ingebedde bal
De regel voor ingebedde ballen 
geldt het hele seizoen maar in 
de herfst en winter hebben we 
er meer mee te maken omdat de 
banen dan vaker nat en zacht zijn. 
Een ingebedde bal (embedded 
ball) is een bal die diep in zijn eigen 
pitchmark ligt. Een ingebedde bal 
op de fairway of op andere kort 
gemaaide delen van de baan mag het 
hele jaar opgepakt, schoongemaakt 
en gedropt worden, zonder straf. 
Op elke baan in de wereld. Op 
sommige banen krijg je ook een 
free drop als een bal in de rough 
ingebed is in zijn eigen pitchmark. 
Dan betreft het een local rule. 

Tijdelijk water
De regel voor tijdelijk water geldt ook 
het hele seizoen maar na de zomer 
hebben we er vaker mee te maken. 
Als je bal in een plas ligt of als het 
water rond je schoenen omhoog 
komt bij het innemen van je stand, 

mag je de bal oppakken. Bepaal het 
nearest point of relief en drop vanaf 
daar de bal binnen één stoklengte. 
Je mag je bal schoonmaken voordat 
je dropt. Je krijgt niet alleen een free 
drop bij tijdelijk water op de fairway 
maar ook in de rough, op de green 
en in een bunker. Als je tijdelijk water 
in een bunker ontwijkt, moet je in de 
bunker droppen. Buiten de bunker 
droppen mag ook, maar dat kost een 
strafslag. (Je moet dan droppen in 
een rechte lijn tussen de vlag en de 
plaats waar de bal oorspronkelijk lag.) 
Ook op de green mag je tijdelijk 
water dus ontwijken en als het 
tijdelijk water zich op je puttinglijn 
bevindt, is er ook sprake van 
belemmering. Je moet dan het 
dichtstbijzijnde punt bepalen zonder 
belemmering, waar je niet gehinderd 
wordt door het water, niet dichter 
bij de hole. Vervolgens moet je de 
bal plaatsen. Het dichtstbijzijnde 
punt zonder belemmering kan 
buiten de green liggen; ook 
dan moet je de bal plaatsen.

Wintergreens
Steeds meer Nederlandse banen 
zijn vrijwel de hele winter qualifying: 
je kunt dan dus qualifying ronden 
spelen. Maar als er wintergreens 
zijn (als de vlaggen vanwege vorst, 
dooi of regenval op wintergreens 
geplaatst moeten worden), 
dan is een baan niet qualifying. 
Je kunt met wintergreens dus 
wel vriendschappelijke ronden 
spelen maar geen ronden die 
meetellen voor je handicap. 
Korte putts op wintergreens 
worden vaak niet uitgeholed: een 
bal binnen een putterlengte van de 
hole (tot de grip) wordt gegeven. 
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Dus wie op een par 3 met twee 
slagen binnen een putterlengte van 
de hole ligt, maakt een par. Dit is te 
beschouwen als een wintertraditie, 
het is geen officiële regel. 
Wat als er wintergreens zijn en je 
bal rolt per ongeluk op de reguliere 
zomergreen die niet gebruikt 
wordt? Dan mag je niet spelen; 
je bal ligt op een verkeerde green 
zoals het in de regels heet. Je moet 
het dichtstbijzijnde punt zonder 
belemmering bepalen, waar je bal 
niet meer op de verkeerde green is 
maar je voeten ook niet. Het punt 
mag niet dichter bij de hole zijn. Hier 
moet je droppen, zonder strafslag. 

IJs, hagel en sneeuw
Wat je mag doen bij winterse neerslag 
is in de gewone regels beschreven. 

Sneeuw, ijs en hagel zijn tijdelijk water 
óf losse natuurlijke voorwerpen, 
naar keuze van de speler. Als de 
hele baan bedekt is met sneeuw 
kun je die het beste beschouwen 
als los natuurlijk voorwerp: je mag 
wat sneeuw rond je bal wegnemen 
zolang je de bal niet beweegt. Als je 
bal op een klein stukje sneeuw ligt, 
kun je dat het beste behandelen als 
tijdelijk water; dan kun je het tijdelijk 
water ontwijken en droppen op 
gras. Losse natuurlijke voorwerpen 
op de green mag je wegvegen en 
dat geldt dus ook voor hagel. Je 
mag uiteraard ook niets doen en de 
bal gewoon spelen zoals hij ligt.

Rijp en dauw
Rijp en dauw zijn geen losse 
natuurlijk voorwerpen (het kleeft 

aan het gras) dus zijn geen tijdelijk 
water. Je mag rijp of dauw ook 
niet wegvegen op de green. 

Een bevroren waterhindernis
Als je bal op een bevroren sloot 
ligt, mag je proberen om die te 
spelen. Maar de sloot blijft een 
waterhindernis dus je mag de club 
niet grounden; de stok mag bij het 
adresseren niet het ijs of sneeuw op 
het ijs raken en je mag de ondergrond 
ook niet testen met de hand. Vanaf 
ijs slaan blijkt vaak geen verstandige 
keuze. Als het ijs breekt, belandt 
de bal (en in het ergste geval jijzelf) 
in het water en leidt de mislukte 
poging tot een hoge score. De 
slag telt mee en je moet de bal 
droppen met een strafslag. 
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ALWAYS WARM, NEVER TOO WARM        ESSENTIAL BREATHABILITY        NO DAMP FEELING
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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!

Winterregels van de club
Aan de ene kant zijn er de regels 
uit het regelboekje, aan de andere 
heeft elke baan en club ook eigen 
winterclubregels, bijvoorbeeld 
dat buggy’s of trolleys niet 
zijn toegestaan. Op sommige 
banen wordt geëist dat spelers 
winterbanden met noppen op 
hun trolleys installeren. 

Extra aandacht voor de etiquette
In de winter groeit het gras niet en het 
duurt veelal tot mei voordat schade 
is hersteld. Greens zijn in de winter 
nog gevoeliger dan normaal en het 
is heel belangrijk dat elke pitchmark 
meteen gerepareerd wordt. Een 
golfbaan is nog het meest kwetsbaar 
bij het begin van vorst en zodra er 
dooi komt. De zomergreens en/of 

de hele baan moeten dan gesloten 
worden. Kijk op    golf.nl/wintergreen 
het filmpje waarin NGF-agronoom 
Niels Dokkuma uitlegt waarom dit 
moet. Het gaat om het behoud van 
de baan en een betere kwaliteit 
van de greens vanaf het voorjaar.

In het regelboekje staat wanneer de local rule 
‘plaatsen’ geldt tijdens de European Tour:
“Ongunstige omstandigheden als hevige sneeuwval, dooiperiodes 
in het voorjaar, langdurige regenval of uitzonderlijke hitte, kunnen 
de staat van de fairways verslechteren en soms het gebruik 
van zware maaimachines onmogelijk maken. Wanneer deze 
omstandigheden zo algemeen voorkomen op de gehele baan 
dat de Commissie van mening is dat ‘plaatsen’ of ‘winterregels’ 
behoorlijk spel zou kunnen bevorderen of zou kunnen helpen de baan 
te beschermen, wordt de plaatselijke regel (welke spoedig moet 
worden opgeheven als de condities weer goed zijn) aanbevolen.” 

De wedstrijdcommissies van de Tours besluiten tot preferred lies 
zodra ze vinden dat er sprake is van abnormale speelcondities. En dat 
is eigenlijk heel vaak, ook wel eens hartje zomer en bijvoorbeeld bij 

het KLM Open van 2017 begin september. Het betreft dan eigenlijk 
altijd natte fairways waarbij de kans groot is dat er modder aan de bal 
blijft kleven. In natte rough is die kans kleiner omdat het gras hoger is 
en de bal niet snel in contact komt met de grond. De Tour streeft naar 
gelijke omstandigheden voor alle spelers en kiest daarom al snel voor 
preferred lies. Maar er is daardoor wel een opmerkelijk verschil tussen 
recreatiegolf en de Tours: De Tour kan desgewenst het hele jaar 
wedstrijden met preferred lies organiseren. De scores in ronden met 
preferred lies zijn gewoon geldig, alleen de baanrecords gelden niet. 

Amateurs mogen alleen qualifying spelen met preferred lies in de 
periode 1 november tot en met 30 april (als de baan deze local rule 
tenminste laat gelden). Er is bij recreatiespelers sprake van een 
soort botsing tussen de golf- en handicapregels. De golfregels 
staan toe dat er ook in de zomer geplaatst mag worden als de 
commissie daar aanleiding toe ziet. Maar volgens de regels van 
de Europese Golf Associatie zijn qualifying condities en plaatsen 
in de zomer uitgesloten. Een Nederlandse baan kan 
dus na een hoosbui in juli toestaan dat er 
geplaatst wordt, maar het gevolg is dat de 
baan dan per definitie niet qualifying is.

‘PLAATSEN’ OP DE TOUR

 

W I N T E R  REGELS

  Het KLM Open 
2017 kende veel 
regen en natte 
fairways. Daarom 
gold de local rule 
plaatsen.

ALWAYS WARM, NEVER TOO WARM        ESSENTIAL BREATHABILITY        NO DAMP FEELING
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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 

OOK IN SEPTEMBER ZIJN ER VIA DE APP GOLF.NL WEER VEEL QUALIFYING KAARTEN INGELEVERD. ZO OOK 

DOOR TIM HEIJINK DIE IN NO TIME RESULTAAT BOEKTE.

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

  redactie@golf.nl

  @golfnl

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

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

•  De Stern Birdieranking 
houdt je birdies bij.

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

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

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

 

DE APP GOLF.NL IN HET KORT

M
et de komst 

van de app 

GOLF.NL zijn 

de drempels 

van het 

spelen voor 

je handicap verlaagd. Al meer dan 55.000 

golfers maken gebruik van de app. Een 

van die gebruikers is de winnaar van de 

Stern Birdieranking in september: Tim 

Heijink. De 31-jarige speler zag de app 

GOLF.NL als mooie kans om iets aan zijn 

handicap te gaan doen. In slechts drie 

rondes verzamelde de Amsterdammer 77 

Birdieranking-punten en verlaagde hij 

zijn handicap van 54 naar 18,8. 

VAN HANDICAP 54 AF
“Ik speelde al wel regelmatig, maar ik 

stond heel lang op handicap 54”, vertelt 

Heijink. “Ik leverde geen scores in hoewel 

ik steeds rond handicap 20 zat. Dit  

jaar ben ik nog wat fanatieker geworden 

en vond ik het tijd om eindelijk eens iets 

aan die handicap te doen. Ik golf sinds 

mijn zestiende en ben lid geweest op 

Golfbaan ’t Zelle en een paar maanden in 

Spanje. Nu ben ik nergens lid en speel ik 

met vrienden en mijn vader, meestal op 

Waterland in Amsterdam of Naarderbos. 

Het golf wordt er niet beter van, maar 

het is met de app wel makkelijker om van 

handicap 54 af te komen.” Als maand- 

winnaar van de Stern Birdieranking 

ontving Heijink een vogelhuisje. “Ik moet 

maar even kijken waar ik dat ga ophangen, 

waarschijnlijk op mijn balkon.” 

VOGELHUISJE OP AMSTERDAMS BALKON
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Met de donkere wintermaanden voor de deur 
en de aanhoudende drang om lekker te 
blijven golfen, kan een tripje naar een van 
deze bestemmingen een welkome afwis-

seling zijn voor de golfer die de wekelijkse gang naar de 
drivingrange maakt en in de baan op wintergreens mikt. 
Als het beeld nog niet stimulerend genoeg is, dan toch 

zeker wel de ervaringen en tips van Nederlands beste 
golfster Anne van Dam. Overigens zijn een aantal van 
deze banen en ander verleidelijk aanbod natuurlijk ook 
heel goed te boeken bij een van de golfreisbureaus. 
Maar weet je zelf goed de weg op internet, dan is het 
samenstellen van zo’n reis met vrienden ook nog eens 
een leuk tijdverdrijf als het buiten echt bar en boos is.

EVEN ONTSNAPPEN AAN DE KOU
HET HELE JAAR DOOR VERGAPEN WE ONS AAN DE MOOIE GOLFBANEN WAAR DE TOURPROFESSIONALS HUN 

KUNSTEN MOGEN VERTONEN. ZE ZIJN NIET ALLEMAAL EVEN MAKKELIJK TOEGANKELIJK, MAAR OP HET 

OVERGROTE DEEL VAN DE COURSES DIE WE OP DE BUIS ZIEN, KUN JE GEWOON EEN GREENFEETJE KOPEN.

  Strandhole 11 op Guadelmina.
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NOVEMBER

SPANJE
Real Club de Golf Guadelmina

✈ Amsterdam - Malaga   
 2 uur en 34 minuten

 Vliegveld - Guadelmina  
 66 km

 gemiddeld 17°  
  6,6 uren per dag

 vanaf € 94

In september werd hier het 
Andalucia Costa del Sol Open de 
Espana gespeeld, gewonnen door 
de Spaanse Azahara Muñoz. Toege-
geven: in september is het nog écht 
zomer in Zuid-Spanje maar neem 
van ons aan dat november ook be-
hoorlijk wat mooie, zonnige dagen 
telt. Guadelmina heeft twee keer 
achttien holes, Sur en Northe. Onze 
ervaring is dat de greenfeeprijs voor 
een ronde best onderhandelbaar is, 
zeker als je beide banen wil spelen. 
Je kunt ook azen op een leuke aan-
bieding van een golfreisbureau met 
alles erop en eraan. De regio telt 
veel golfbanen, dus wie van afwisse-
ling houdt, kan zijn hart ophalen.

DECEMBER 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN  
Emirates Golf Club

✈ Amsterdam - Dubai  
 6 uur

 Vliegveld - Emirates Golf Club
 30  km

 gemiddeld 25°  
  8 uren per dag

 vanaf € 127

Dubai, daar moet je van houden. Het mist de 
gezelligheid van bijvoorbeeld Malaga maar als 
je zeker wilt zijn van zon, is dit in december 
een veilige bestemming. Voor en na het golfen 
kun je shoppen of een rondje schaatsen (ja, 
schaatsen) in de immense shopping mall en er 
is nog meer waarover je je bij een eerste keer 
zult verbazen. Grote kans dat je in Dubai ook 
de grootste kunstkerstboom van de wereld 
tegenkomt want de Arabische sjeiks houden 
van grote projecten. De Emirates Golf Club is 
een baan waar zowel de Ladies European Tour 
als de European Tour graag te gast is. Joost 
Luiten en zijn kompanen maken in januari/ 
februari een tour door de regio (Abu Dhabi/
Dubai/Doha) en voor de Ladies Tour is de 
Omega Dubai Ladies Classic in december een 
van de slottoernooien. Dubai heeft nog meer 
mooie golfbanen, dus een weekje hoeft niet te 
vervelen. De jetset komt ook nog altijd graag in 
deze regio wat de greenfeeprijzen wellicht kan 
verklaren. Maar ook hier geldt: er zijn genoeg 
wegen die je een besparing kunnen opleveren.

Anne van Dam over Guadelmina
“Guadelmina Sur is een tricky 
baantje. Van tee tot green niet heel 
erg lastig, wel wat out of bounds 
links en rechts op sommige holes. 
Maar het wordt vooral lastig op de 
greens, zeker als ze snel zijn. Neem 
je tijd op de signature holes 10 en 
11 aan het strand!”

Anne van Dam over 
Emirates Golf Club
“Dit is mijn favoriete baan op de 
Tour. De kwaliteit is enorm goed en 
de views met alle hoge gebouwen 
zijn spectaculair. Het helpt hier 
als je wat langer bent van de tee. 
Fijn is het zand naast de fairways 
waardoor je niet direct te maken 
hebt met een lost ball. Het maakt 
de fairways ook wat breder. Mijn 
favoriete holes zijn de signature 
hole 8 (waar je over de palmen en 
woestijn slaat en iedereen altijd 
een foto maakt) en natuurlijk de 
18de, zeker als de tribunes van het 
toernooi er nog staan. Daar heb je 
de keuze om met twee slagen over 
het water naar de green te gaan of 
met een wedge over het water. Dat 
maakt de hole spannend. Ik vind dit 
een topbaan.” 

  Bijna iconische hole 8 van de Emirates Golf Club.
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JANUARI

ZUID-AFRIKA
Royal Johannesburg & 
Royal Kensington

✈ Amsterdam - Johannesburg   
 11 uur

 Vliegveld - Royal Johannesburg  
 & Royal Kensington
 15 km

 gemiddeld 27°  
  8 uren per dag

 vanaf € 50

Waarom niet het nieuwe jaar meteen 
goed beginnen met een leuke golftrip 
naar Zuid-Afrika? Het voordeel: je 

hebt geen last van een jetlag na elf uur 
vliegen en onze winter is hartje zomer 
daar. Daardoor kan de temperatuur 
soms iets te ver oplopen op een  
zomerse dag, maar begin dan lekker 
vroeg  in de ochtend met het rondje op 
Royal Johannesburg & Royal Kensing-
ton, de baan waar de European Tour in 
februari neerstrijkt. Wijn, braai, safari, 
golf, we nemen aan dat de interesse 
nu wel is gewekt. Overigens nemen we 
het niemand kwalijk als de keuze op  
de regio Kaapstad valt in plaats van  
Johannesburg, waar op vijf uur  rijden 
nog een Tourbaan ligt: Leopard Creek. 
Hier maakte Luiten in 2007 zijn eerste 
hole-in-one op de European Tour.

Wijn, braai, safari, 
golf, we nemen aan 
dat de interesse nu 

wel is gewekt

  Golfen tussen Zuid-Afrikaanse flora en fauna.
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MAART 

PORTUGAL
Dom Pedro Victoria Golf Course

✈  Amsterdam - Faro  
 2,5 uur

 Vliegveld - Vilamoura   
 30 km

 gemiddeld 18°  
  6 uren per dag

 €  166

De Algarve is natuurlijk een walhalla voor 
golfers. Bijna het hele jaar door kun je er 
spelen, maar wij tippen toch de maand 
maart. Het voorjaar. Het kriebelen is al 
begonnen maar de lente in eigen land laat 
nog even op zich wachten. Dan is Portugal 
een mooie plek om je in te slaan voor het 
seizoen. Grote kans dat je wat competiti-
eteams tegenkomt maar er is plek genoeg 
in Vilamoura dus kleine kans dat je elkaar in 
de weg loopt. De Dom Pedro Victoria Golf 
Course was dit jaar (september) het toneel 
voor de Portugal Masters, gewonnen door 
de Deen Lucas Bjerregaard. Joost Luiten 
werd verdienstelijk twaalfde. De greenfees 
zijn in Portugal best prijzig, maar wij hebben 
van horen zeggen dat de soep niet zo heet 
gegeten wordt. Meerdere dagen golfen 
is per saldo voordeliger, door de telefoon 
roepen dat je een vriend van Ronaldo bent, 
helpt misschien ook en alles-in-één boeken 
levert zeker schaalvoordeel op. Vamos lá!

FEBRUARI

MAROKKO
Dar es Salam

✈ Amsterdam - Casablanca   
 3,5 uur

 Vliegveld - Dar es Salam Golf    
 119 km

 gemiddeld 18°  
  6 uren per dag

 vanaf € 54

Dat Rabat mikt op golftoerisme is 
wel duidelijk. De mooie golfbaan Dar 
Es Salam is eveneens een halte op 
zowel de Ladies European Tour (Lalla 
Meryem Cup) als de European Tour 
(Trophee Hassan II). Dit jaar werden 
beide toernooien tegelijk gehouden 
op het complex dat 54 holes telt. 
Rabat ligt op anderhalf uur rijden van 
Casablanca en die stad verkoopt 
zich – net als Marrakesh  – vanzelf. 
Luxe accommodaties genoeg en 
in februari voelt het op de meeste 
dagen al bijna zomers aan. Rabat 
heeft ook een eigen vliegveld maar 
rechtstreeks vliegen vanuit Neder-
land naar de kustplaats net boven 
Casablanca kan niet. 

Anne van Dam over Dar es Salam
“Dar es Salam heeft twee banen: de 
Red en Blue Course. De Red Course 
is een echte championshipbaan, 
lange en smalle holes en ook wat 
waterpartijen die je uitdagen en met 
kleine greens zeker niet makkelijk! 
Ik speelde tijdens het toernooi de 
Blue Course. Deze baan is iets korter, 
minder smal maar wel met veel dog-
legs (met bomen). Dit jaar zijn er 25 
nieuwe fairwaybunkers aangelegd, 
wat de teeschoten lastig kan maken. 
Dus probeer uit de bunkers te blijven. 
De greens zijn best klein, daarom is 
het belangrijk dat je ze vanaf de fair-
way kunt aanspelen. Bovendien zijn 
de greens snel van achter naar voren, 
dus onder de pin is altijd goed.”

  Op Dar Es Salam voelt het al bijna zomers aan in februari.

  Lentegolf onder een strakblauwe lucht 
op Dom Pedro Victoria.
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ALLE HULP IS WELKOM

SPEED TRAP 
Bij het slaan van een goed ijzer raak je 
eerst de bal en dan pas de grond. Deze 
Speed Trap helpt daarbij. Door de bal 
in deze plaat van polycarbonaat te 
leggen dwing je jezelf om goed op de 
bal in te komen. Als je dat niet doet en 
te vroeg de grond raakt, kom je tegen 
de plaat aan (die tegen een stootje 
kan). Je kan het jezelf nog moeilijker 
maken door de poortjes op de plaat te 
bevestigen. Zo weet je direct of je club 
door de poortjes gaat en in de juiste 
baan op de bal inkomt. Het is een prima 
hulpmiddel om een swingbaan van 
buiten naar binnen (slice) of van binnen 
naar buiten (hook) te voorkomen. 

€ 84,60  
 eyelinegolf.com

MYROLL 2-COLOR 
GOLF BALL 3-PACK
Wil je direct feedback op de rol van de 
bal bij het putten? Een tweekleurige 
bal is een makkelijke oplossing. 
Als je de bal met een open of dicht 
clubblad raakt, zie je dat namelijk 
direct als de bal twee kleuren heeft. 
Zo weet je precies of je putter bij 
het moment van raken open of dicht 
staat. Je kunt natuurlijk ook gewoon 
met een zwarte stift je golfballen een 
kleurtje geven. Werkt net zo goed!

€ 16,89 
 eyelinegolf.com

DE WINTERPERIODE STAAT VOOR 

DE DEUR, DUS ALLE TIJD OM AAN 

JE SPEL TE WERKEN. WEL EENS 

GEDACHT AAN EEN HULPMIDDEL 

BIJ HET TRAINEN? BIJNA ALLE 

PROFESSIONALS DOEN HET. 

GOLF.NL ZET ER EEN PAAR VOOR 

JE OP EEN RIJ. 

TEMPO TRAINER
Simpel, maar effectief. Het 
Amerikaanse merk Orange Whip 
Golf (niet in Nederland verkrijgbaar) 
maakte deze stok, met elastische 
shaft en verzwaard uiteinde, populair. 
Dit zeer eenvoudige hulpmiddel is 
niet alleen handig voor een warming-
up, maar helpt ook bij het creëren 
van een goede overgang van de 
backswing naar de downswing. Het 
zware uiteinde leert je om op het 
juiste moment in de swing snelheid 
te generen, namelijk als de club het 
laagste punt bereikt. Doe je dat 
te vroeg, dan voel je dat door het 
zware uiteinde direct aan je balans. 

€ 31,60 (+ € 6,95 verzendkosten) 
 athleteshop.nl

http://www.eyelinegolf.com
http://www.eyelinegolf.com
http://www.athleteshop.nl
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METRONOOM 
Ritme. Het is een onderdeel van de 
swing dat vaak vergeten wordt. Je 
hoort de professionals het vaak zeggen: 
“Ik had geen ritme.” Een metronoom 
helpt. Volgens de handleiding bij 
deze tikker is een BPM van 45 goed 
voor je volle swing, en een BPM van 
75 perfect voor je puttingstroke. 
Het mag duidelijk zijn dat het vooral 
van belang is dat je ritme, met welk 
BPM dat ook is, constant is. Met 
de clip kan je deze golfmetronoom 
aan je shirt of pet bevestigen. 
Maar een simpele metronoom uit 
de muziekwinkel (of een app op je 
smartphone) werkt natuurlijk ook.

€ 21,12   
 eyelinegolf.com

BALANCE ROD 
Deze balance rod zit ook in het 
pakket van hulpmiddelen die Joost 
Luiten gebruikt op de oefengreen. 
Ook hij weet dat een goede balans 
cruciaal is voor het slaan van goede 
putts. Door op deze zachte balk te 
staan is het vinden van je balans 
veel lastiger en voel je direct hoe 
je gewicht is verdeeld tijdens de 
puttingstroke. Joost gebruikt de 
balance rod vooral bij het putten maar 
dit hulpmiddel kan ook helpen bij het 
chippen of volle slagen. Als je na het 
oefenen met de balance rod zonder 
hulpmiddel swingt, merk je direct dat 
je veel steviger op je benen staat. 

€ 13,05 (+ € 6,95 verzendkosten) 
 athleteshop.nl

PUTTING ALLIGNMENT 
MIRROR 
Na de tourstick is dit waarschijnlijk 
het meest gebruikte hulpmiddel: de 
puttingspiegel. Het niet goed oplijnen 
is de grootste oorzaak van het missen 
van putts, en daar kun je aan werken. 
De spiegel zorgt ervoor dat je direct 
ziet of je voeten en schouders goed 
zijn opgelijnd en je ogen goed boven 
de bal staan. De spiegel is met tees te 
bevestigen op de green en met nog 
wat extra tees kan je poortjes maken 
voor de teen en hiel van je putter 
zodat je kunt controleren of je de bal 
in het midden van het clubblad raakt. 
Als je een tee aan de rechterkant 
(voor rechtshandigen) in de plaat 
steek, kan je ook goed controleren 
of je backstroke niet te lang is.

€ 44,99 
 bol.com

http://www.eyelinegolf.com
http://www.athleteshop.nl
http://www.bol.com
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BEN JIJ GOED VOORBEREID OP DE KOUDE WINTERMAANDEN? HIER EEN KLEINE GREEP UIT DE 

HERFST-/WINTERCOLLECTIES VAN DE GROTE GOLFMERKEN. DE GROOTSTE TREND IS ZONDER 

TWIJFEL DE GEWATTEERDE JAS. DIE HOUDT JE LEKKER WARM EN DOOR HET SLIMME ONTWERP 

VAN DE MOUWEN HEB JE BEWEGINGSVRIJHEID VOOR EEN GOEDE SWING.

①  O S CA R  J A CO B S O N 
C L AY  H E R E N
Met dit hybrid jacket van 
Oscar Jacobson kan je ook 
prima de straat op.  
€ 200

②  O S CA R  J A CO B S E N 
T H O R N  G O L F  H AT
Klassiek gebreide muts van 
Oscar Jacobsen. Verkrijgbaar 
in drie verschillende kleuren.
 € 30 

③  H U G O  B O SS  J A L M STA D 
P RO  H E R E N
Deze golfjas uit de Premium-
collectie van Hugo Boss heeft 
een afgeronde kraag en is 
gevuld met eendendons.
€ 329 

④  P U M A  P W R WA RM  EXT R E M E
Volgens Puma lanceerde ze met 
de PWRWARM EXTREME nog 
niet eerder zo’n warm én licht 
jack voor op de golfbaan. 
€ 179,95
 
⑤  G A LV I N  G R E E N 
B R U C E  J A C K ET
Deze warme windstopper bestaat 
uit drie technische lagen zodat je 
lichaamstemperatuur op peil blijft. 
€ 329,95

❄

❄

①

②

③

④

⑤



WINTER KLAAR
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① P I N G  BA R K L EY  J A C K ET
Dit goed geprijsde PING 
jack heeft een gewatteerd 
voorpaneel en is verkrijgbaar in 
drie verschillende kleuren.
€ 85

② A D I D AS  W O M E N ’ S 
CO L D  W I N T E R  B E A N I E
Stijlvolle gebreide 
winterbeanie voor dames. 
€ 25

③ A D I D AS  C L I M AWA RM 
D A M ES
De PrimaLoft-isolatie in dit jack/
vest voor vrouwen zorgt voor 
meer warmte, zelfs in natte 
weersomstandigheden.
€ 125 (jack)
€ 100 (vest)

④ G A LV I N  G R E E N 
D A I SA  J A C K ET
Ook Galvin Green heeft ook 
mooie gewatteerde jacks voor 
dames, waaronder de Daisa. 
€ 289,95

⑤ G A LV I N  G R E E N  D E E  S H AW L
Met deze shawl blijf je niet alleen 
warm maar val je ook lekker op.
€ 30

⑥ M I Z U N O  B R E AT H 
T H E RM O  G I L ET
Zoek je iets zonder mouwen? 
Dit kleurrijke vest van Mizuno 
houd je bovenlichaam goed warm 
terwijl je vrij kunt swingen. 
€ 119

❄

❄

①

②

③

④

⑤
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①  N I K E  CO L D W E AT H E R 
WA N T E N
Vind je het vooral belangrijk 
dat je handen tussen de slagen 
door warm blijven, dan zijn 
deze Nike Coldweather wanten 
een goede oplossing.
€ 30

② M I Z U N O  B R E AT H 
T H E RM O  B E A N I E  
Dankzij de breath thermo stof in deze 
beanie blijft je hoofd goed warm, 
maar kan eventueel vocht dankzij de 
ademende stof ook ontsnappen. 
€ 29 

④ M I Z U N O  T H E RM A G R I P  
Deze met fleece afgewerkte 
handschoen van Mizuno is net zoals 
de beanie uitgerust met breath 
thermo. Geen zweethanden dus. 
€ 28

⑤  M I Z U N O  N OVA  T R I WA RM E R
Vergeet je hals niet!
€ 19 

③ P U M A  P W R WA RM  B RO E K
Deze speciale winterbroek van 
Puma is uitgerust met warmCELL 
polyester zodat extra warmte niet 
ten koste gaat van je flexibiliteit. 
€ 94,95

⑥ G A LV I N  G R E E N  B RO E K
De Nevan broek van Galvin Green 
is 100% van polyester en is naast 
warm ook heel elastisch. 
€ 155

❄

❄

❄

①

②

③

④

⑤
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N I K E  LU N A R  VA PO RSTO RM 
Een goede winterschoen is geen 
overbodige luxe. De schoen die ons het 
meest opviel, is de Lunar Vaporstorm 
van Nike, een soort laars die uit een 
binnenschoen en een buitenlaag 
bestaat. Je voeten blijven niet alleen 
warm, maar volgens Nike ook droog in 
de meest barre omstandigheden. De 
Boa-sluiting zorgt voor een gegoten 
pasvorm en dankzij de noppen onder 
de zool is de kans op uitglijders nihil.
€ 180

A D I D AS  C L I M A H E AT  G LOV E
Dameshandschoenen met 
Climaheat-technologie van Adidas.
€ 35
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GLUREN OP BERNARDUS
HET ZINGT AL EEN TIJDJE ROND IN HET NEDERLANDSE GOLFWERELDJE, GOLFBAAN BERNARDUS WORDT 

VAN EEN KWALITEIT DIE ONGEKEND IS VOOR ONS LAND. DE MENSEN ACHTER HET PROJECT MIJDEN DE 

PUBLICITEIT, POTTENKIJKERS ZIJN NIET WELKOM. DUS KLOM GOLF.NL STIEKEM OVER HET HEK. 
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T E K S T  G E R A R D  L O U T E R ,  C H R I S  V E L D K A M P  |  B E E L D  M A A R T E N  E E K E L A A R

  Het hek(je) dat bedwongen werd door GOLF.NL ….

G O L F . N L  W e e k l y



 

GLUREN OP BERNARDUS

W
e  voelen ons weer even 

kwajongens als we voorzich-

tig over een hekje klimmen 

en voet aan grond zetten 

op Golfbaan Bernardus in 

Cromvoirt. In de verte zien we 

een kolossaal clubhuis in aanbouw. Vlaggen wapperen op 

de drivingrange die recht voor ons ligt, het felgroene gras 

ligt bezaaid met witte golfballen. Er wordt kennelijk al druk 

geoefend op Golfbaan Bernardus, een project dat volgens alle 

insiders in de Nederlandse golfwereld zijn weerga niet kent. 

Dit wordt de beste baan van het land. Alles wat op Cromvoirt 
gebeurt is on-Nederlands, geld speelt geen rol. Bernardus wordt 
zo ongelooflijk goed, die baan gaat wedijveren met klassiekers 
zoals de Haagsche en De Pan. Hoe meer enthousiaste verhalen 

GOLF.NL hoorde, hoe meer onze nieuwsgierigheid werd 

geprikkeld. Wordt Bernardus echt zo bijzonder? Zijn de 

opgewonden verhalen die we hoorden van golfbaan- 

adviseurs, aannemers en architecten die op Bernardus waren 

geweest niet een tikkeltje overdreven? Natuurlijk namen 

we contact op met Bernardus, maar verzoeken om te komen 

kijken en een verhaal te maken werden uiterst vriendelijk 

maar ook resoluut afgewimpeld: “Het is voor ons nog te 

vroeg voor publiciteit.” Wat doe je dan als nieuwsgierige 

golfjournalist? Dan klim je op een grijze woensdagmiddag 

met je goeie gedrag over een hek dat we al kenden van een 

eerder bezoek in 2010. Toen kondigde ondernemer Sander 

van Gelder in het aangrenzende restaurant Parfait aan dat 

Nederland een topgolfbaan met sauna, fitnesscentrum en 

wijnkelders rijker zou worden: Cromvoirt Golf & Country 

Club. Van Gelder, rijk geworden door de verkoop van zijn 

resort Vale do Lobo in Portugal, had alvast restaurant Busio 

in het hoofdstraatje van Cromvoirt gekocht en omgedoopt 
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Wie op Bernardus mag 
komen, wordt vriendelijk 

doch dringend verzocht 
geen foto’s te plaatsen op 

mediakanalen

tot Parfait. Het restaurant zou onderdeel worden van de 

beoogde Cromvoirt G&CC maar is al in 2012 gesloten en ligt 

er nu verlaten en wat treurig bij. In diezelfde tijd trok Van 

Gelder zich terug uit het golfbaanproject. Daarna stond 

alles lange tijd stil. Nu wordt alsnog gerealiseerd wat Van 

Gelder niet waarmaakte: een 18-holes topbaan met een groot 

clubhuis en restaurant. En dat is te danken aan een andere, 

nog succesvoller ondernemer, Robert van der Wallen. 

BUDGET GENOEG
Deze Brabander verkocht een paar jaar terug zijn bedrijf 

BrandLoyalty – ontwikkelaar van spaarprogramma’s voor 

Albert Heijn en andere grote supermarktketens – voor naar 

verluidt 950 miljoen euro. In 2016 stapte Van der Wallen in 

het Cromvoirtse golfbaanproject. In juli meldde De Telegraaf 

in de Stan Huygens-rubriek dat de naam was veranderd in 

Bernardus. Van der Wallen heeft vijftig procent van de aan-

delen van Bernardus gekocht, de wijngaarden in Californië 

van de tachtigjarge Ben Pon (van het autofamiliebedrijf ). 

“Ben mag nog vijf jaar het wijngoed runnen, hij is de baas”, 

vertelde Van der Wallen aan De Telegraaf.  “Daarna neem 

ik de overige aandelen over. Het was liefde op het eerste 

gezicht, het wijngoed ligt zo mooi in Carmel. Ik wil veel meer 

met Bernardus doen, ik ga het merk uitbouwen.” De naam 

van de golfbaan is ook veranderd omdat Van der Wallen de 

associatie met Cromvoirt G&CC kwijt wil, zo maken we op 

uit verhalen. Bernardus wordt namelijk nog veel beter en 

mooier dan de club die Sander van Gelder voor ogen had. 

Het golfterrein was in 2010 65 hectare groot, Van der Wallen 

heeft er nog een hele lap grond bij gekocht. En golfbaan-

architect Kyle Phillips, bekend van Kingsbarns in Schotland 

en De Lage Vuursche bij ons, heeft carte blanche gekregen. 

“Ik wil dat je het mooiste en beste maakt”, zei Van der Wallen 

volgens onze bronnen tegen de Amerikaanse toparchitect. 

“Ik wil niet achteraf horen dat iets niet kon omdat er geen 

budget was want dat budget is er wel.” Dus werden de hoog-

spanningskabels van de elektriciteitsmasten ondergronds 

gelegd, een kostbaar klusje. Maar de grote winst is dat er 

nu geen sprake meer is van horizonvervuiling. Aan geluids-

vervuiling hoefde niks gedaan te worden want dat valt ons 

meteen op als we op Bernardus rondlopen, je hoort geen 

auto, geen trein, geen vliegtuig, wat is het er heerlijk rustig. 

PUBLICITEIT
Er sijpelen langzamerhand steeds meer verhalen door, 

maar het project blijft toch ook omgeven door een zekere 

geheimzinnigheid. Wie op Bernardus mag komen, om te 
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  Een impressie van restaurant 
Cromvoirt Noble Kitchen.   Een drivingrange met bar.
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werken of voor een rondleiding, wordt vriendelijk doch 

dringend verzocht geen foto’s te plaatsen op Facebook of 

andere mediakanalen. En iedereen lijkt zich aan dat verzoek 

te houden. Te veel rondbazuinen over het project wordt ook 

niet echt op prijs gesteld, zo vernemen we. Van der Wallen 

en zijn general manager Sabine Riezebos willen ongetwijfeld 

op een voor hun geschikt moment met een publiciteitsstunt 

komen. Maar zo lang konden wij dus niet wachten en wat 

we zien op Bernardus bevestigt alle enthousiaste verhalen. 

Hier is iets heel speciaals aan het ontstaan. We zien licht 

glooiende holes met heide die onze golfharten sneller doen 

kloppen. Er is een short game area, enkele hectares groot 

en zo mooi dat je meteen je wedges wilt gaan oefenen. We 

lopen naar de drivingrange en zien… een bar. Ballen slaan 

en dan even uitblazen met een mooi glas Bernardus in de 

hand. De drivingrange is ruim 350 meter lang en heeft naast 

het kunstgras aan beide kanten lange stroken grastees. 

We zien iemand oefenen, en aan de mooie swing te zien 

moet het haast wel een pro zijn. De swing behoort toe aan 

Darius van Driel, de Challenge Tour-speler die gecoacht 

wordt door Roel Verdonschot, de pro die van de Noord-

wijkse Golfclub is overgestapt naar Bernardus. “Heerlijk 

oefenen hier”, zegt Van Driel. We lopen door naar het in 

aanbouw zijnde clubhuis en onderweg worden we vrien-

delijk toegeknikt door greenkeepers en ander personeel. 

STERRENRESTAURANT
Het restaurant op Bernardus zal gerund worden door Edwin 

Kats en gaat Cromvoirt Noble Kitchen heten. Kats is op dit 

moment de patron cuisinier van restaurant Noble in Den 

Bosch dat vorig jaar een ster kreeg van Michelin. Sterren-

kok, topbaan waar geld geen enkele rol speelt, we horen de 

lezers denken: Dat wordt natuurlijk weer zo’n exclusieve en 
besloten Golfclub waar je als gewone golfsterveling niet op komt.  
Dat lijkt reuze mee te vallen. Als de geruchten kloppen 

tenminste. Wat we vernomen hebben is dat er nog geen  

definitieve keuze is gemaakt voor een concept, maar neigt 

Van der Wallen naar een club die openstaat voor gastspelers. 

Niet als The Dutch dus, maar eerder zoals een topbaan als 

Kingsbarns in St Andrews waar gasten van harte welkom 

zijn. Het feit dat het restaurant van Edwin Kats in een 

apart gebouw komt maar wel pal naast het clubhuis en 

voor iedereen toegankelijk is, wijst ook op een meer open 

karakter. Kats sprak in een persbericht de verwachting uit 

dat dertig procent van zijn gasten van de golfbaan afkomstig 

zal zijn, de rest komt van buiten. Het moet gaan leven op 

Bernardus, Brabantse gezelligheid, Bourgondisch genieten, 

daar moet je aan denken. Bernardus wil ook een baan zijn 

die iedere golfer – Nederlander of  buitenlander –  op zijn of 

haar bucketlist zet. Aan een ronde Bernardus zal ongetwij-

feld wel een flink prijskaartje hangen. Een AH-spaaractie 

voor een rondje Bernardus zou een leuke geste zijn gezien 

het zakelijke verleden van Van der Wallen maar we rekenen 

er maar niet op. Wie lid wil worden van Bernardus hoeft, 

zo is de verwachting, geen aandeel van een duizendje of 

veertig te kopen of een hoog entreegeld te betalen maar 

wel een redelijk forse jaarbijdrage. Maar nogmaals, over 

het uiteindelijke business concept van Bernardus wordt 

kennelijk nog volop gediscussieerd door  het manage-

mentteam: Van der Wallen, zijn vrouw, general manager 

Sabine Riezebos en director of golf Roel Verdonschot.

ALLE TIJD
Om de golfbaan en de overige faciliteiten zo perfect mogelijk 

te maken wordt alle tijd genomen. Veel banen worden uit 

financiële noodzaak eigenlijk te vroeg geopend en dat wreekt 

zich na enkele jaren want dan is er extra onderhoud nodig. 

Op Bernardus is er de financiële luxe om te wachten. Van 

der Wallen speelt zelf al geregeld zes holes met vrienden en 

relaties, en naar verluidt worden er negen holes in juni 2018 

geopend en negen in september volgend jaar. Wel officieel 

bekend is dat Bernardus wordt aangelegd door aannemings-

bedrijf Jos Scholman. “Op de plek van vele hectare voormalig 

maisland en natuurlandschap verrijst een 18-holesgolfbaan 

inclusief drivingrange, uitgebreid oefengebied en de in-

richting van 28,5 hectare nieuwe natuur”, zegt de aannemer 

trots op z’n website. “In het verleden was het terrein een 

natuurgebied met onder meer vele zandverstuivingen en  
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  Darius van Driel aan het trainen op Bernardus.
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heide. De oorspronkelijke natuur is teruggebracht door 

nieuwe heide- en zandstuiflandschappen te implemen-

teren.” Om dat heidelandschap te realiseren is de rijkere 

landbouwgrond op de oorspronkelijke zandlaag helemaal 

verwijderd, waar het op andere banen naar de rough getild 

wordt (weer zo’n klus waar veel budget voor nodig is …). 

KLM OPEN?
Nieuwe golfbanen kunnen wat kaal en kil zijn maar dat 

geldt nu al niet voor Bernardus. De licht glooiende baan 

bestaat uit drie compartimenten die gescheiden worden 

door bomenzomen. In de baan staan her en der oude bomen 

maar we zagen ook nieuwe aanplant. Gelukkig niet te veel, 

want dat zou het heidekarakter aantasten. Veel waterhin-

dernissen zijn er niet, wel een kronkelend stroompje voor 

de greens 9 en 18 die voor het clubhuis liggen. De mooie 

bruggen over de waterhindernissen, de materialen op de 

drivingrange (veel hout), op niets is bespaard. Wat ook veel 

zegt over de drang naar perfectie is dat Van der Wallen het 

greenkeepingteam van The Dutch heeft gevraagd voor de 

grow-in (de afwerking van de holes voor de opening) en het 

onderhoud van zijn baan. Dirk van der Weert van The Dutch 

is gedetacheerd als hoofdgreenkeeper, superintendent Niall 

Richardson van The Dutch houdt al het werk nauwlettend 

in de gaten. Volgens onze bronnen uit de gras-, zaad- en 

bodemwereld is er geen baan in Nederland zo goed voorbe-

reid op de uitkomst van de Green Deal in 2020. De kans is 

groot dat golfbanen dan geen gewasbeschermingsmiddelen 

meer mogen gebruiken. Dat kan veel banen in de problemen 

brengen, maar Bernardus is klaar voor die toekomst door een 

ideale ondergrond (zand) van de fairways en rough en een 

ideale opbouw van de greens maar ook bijvoorbeeld door het 

gebruik van een ziektebestendig graszaad. Bij de greenkeeper-

loods zien we een grote nursery waaruit stukken gras gesneden 

worden als er toch transplantaties nodig zijn in de baan. 

Na onze sneak preview snappen we de lyrische verhalen over 

Bernardus maar al te goed. Nederland wordt een heel bijzon-

dere golfbaan rijker. Weer een baan in Noord-Brabant, waar 

al zo veel golfbanen zijn: ruim 45. Bernardus ligt niet ver van 

bijvoorbeeld De Dommel (9 km), Efteling Golfpark (15 km) en 

The Duke (24 km). The Dutch, de baan van het KLM Open tot 

en met 2018, ligt 25 kilometer verderop. Wordt Bernardus een 

geduchte concurrent van The Dutch? Zou het KLM Open naar 

Bernardus gaan? Misschien al in 2019? Ook dat is speculeren. 

Het is hoe dan ook de vraag of de regio met smalle weggetjes 

de logistiek van een European Tour-toernooi aankan. Maar 

waar een wil is, is een weg – en als Robert van der Wallen iets 

wil, dan is er zeker een weg. Het KLM Open van 2019 is de 

honderdste editie. De Hilversumsche schijnt die jubileum-

editie dolgraag te willen huisvesten. De Kennemer misschien 

ook. Het zou dus wel eens kunnen uitdraaien op een flink 

gevecht om het Open tussen oude en nieuwe topbanen.

WANDELPAD
We verlaten Bernardus zoals we er op zijn gekomen, hop het 

hek over. Voor de lezers die Bernardus met eigen ogen willen 

bekijken: stiekem over een hek klimmen blijkt niet nodig. Er 

loopt een openbaar wandelpad door de baan, en vanaf dat pad 

kun je heel goed zien hoe de holes eruit gaan zien. Ook zie 

je het clubhuis en restaurant in aanbouw. Onze nieuwsgie-

righeid is al bevredigd. Wat er voor in de plaats is gekomen, 

is een groot verlangen om Bernardus te spelen. We beloven 

dan keurig via de hoofdingang het terrein te betreden. 
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D E - K R O O N P R I N S - V I A N E N  CULINAIR

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

HOORT DAAR VANZELFSPREKEND BIJ. EEN CULINAIRE RECENSIE WILLEN WE HET 

NIET NOEMEN MAAR WE VERTELLEN WEL HOE WE HET BEZOEK AAN HET RESTAURANT 

EN DE BAAN ERVAREN HEBBEN. DIT KEER GOLFPARK DE KROONPRINS VIANEN.

DAGSCHOTEL: EISBEIN

WAAR ZIJN WE?
In Vianen, dicht bij de A27, op het nieuwe 

Golfpark De Kroonprins Vianen. Dicht bij de 

A27, dat klinkt niet heel aanlokkelijk want 

golfers worden doorgaans toch vrolijker 

van midden in het bos of  tussen de duintoppen. 

Maar Golfpark De Kroonprins Vianen mag 

dan pal aan de A27 liggen, we hebben er 

veel positieve verhalen over gehoord dus 

zijn we heel nieuwsgierig wat we allemaal 

langs die drukke snelweg gaan aantreffen.

INSLAAN TEGEN EEN NET?
De drivingrange is nog niet klaar, maar op 

een kille herfstmiddag willen we toch wel 

even inslaan voor we aan de ronde beginnen. 

Dat kan door ballen van een afslagmat in 

een ongeveer tien meter verder opgesteld 

net te meppen. Niet ideaal, toch werkt het 

wonderwel. Een mogelijke reuzeslice wordt 

gestopt door het net voor de bal kan gaan 

afbuigen en zo lijkt het al snel of de ballen 

aardig rechtdoor vliegen. Dat helpt om vol 

vertrouwen op weg te gaan naar de eerste tee. 

HOE IS DIE BAAN?
De Kroonprins Vianen is ontworpen door 

architect Michiel van der Vaart van Jol Golf 

Design. De eerste negen zijn al een tijdje open, 

de tweede negen volgen volgend voorjaar. Wij 

mochten voor de greenfee van 25 euro naast 

de eerste negen ook vast twee holes van de 

tweede negen spelen, die al perfect in het gras 

zaten. Over die elf holes heel veel goeds. Ze 

zijn afwisselend en visueel aantrekkelijk. Op 

de serieus grote greens is architect Van der 

Vaart flink los gegaan: ondulatie! Die sterke 

spronggewricht bevindt. Eisbein is in Duitsland 
ook bekend onder de namen Hachse, Haxe, 
Haxn dan wel Schweinshaxe, Knöchla, Hechse, 
Hämmchen, Bötel. Eisbein dus. Hoe het in 

Duitsland smaakt, weten we niet maar op 

De Kroonprins lik je je vingers erbij af. Het 

smaakvol gemarineerde vlees is super mals 

en valt bijna vanzelf van de varkenspoot af. 

HOE ZIT HET NOU MET DIE NAAM?
Niet Golfpark Vianen of De Viaanse Golf, maar 

Golfpark De Kroonprins Vianen. Vanwaar dat 

Kroonprins? Zijn er banden met de Oranjes? 

Golft er een prins in Vianen? We zijn nieuws-

gierig. De dames die in het clubhuis zowel de 

bar als de keuken zo soepeltjes runnen, zeggen 

geen idee te hebben. Een prins hebben ze op 

de baan in ieder geval nog niet gesignaleerd. 

De ogen van Maxima wel. Op hole zes van De 

Kroonprins liggen namelijk twee gapende 

fairwaybunkers die de bijnaam de ogen van 
Maxima hebben gekregen. Een paar dagen 

later horen we dat de naam De Kroonprins 

is gekozen omdat het staat voor iets wat bij 

de aanleg al heel mooi en bijzonder is en 

in de toekomst alleen nog maar mooier en 

specialer kan worden. Van Kroonprins naar 

Koning, moeten we het zo interpreteren?

EISBEIN MOET BLIJVEN!
Zeker is dat we erg uitkijken naar de opening 

van de resterende holes. Als het clubhuis klaar 

is, zal de menukaart ongetwijfeld worden 

aangepast maar Eisbein moet er absoluut op 

blijven. Mocht Maxima ooit De Kroonprins 

Vianen met een bezoek vereren, dan raden 

we haar het gerecht van harte aan. 

glooiingen maken het putten uitdagend en, 

zeker als je je stemming niet laat bederven 

door een enkel drie-puttje, extra leuk. En die 

A27? Die is slechts op de eerste drie holes 

heel nabij maar zelfs daar merk en hoor 

je er opvallend genoeg heel weinig van.

WAT STAAT ER OP DE KAART?
Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe 

clubhuis van De Kroonprins. Gezien de naam 

zal het ongetwijfeld een paleisje worden. 

Vooralsnog is er op een andere plek op het 

terrein een tijdelijk clubhuis dat uitein-

delijk het vaste onderkomen wordt van de 

greenkeepers. Na de ronde vragen we aan de 

twee dames achter de bar of er gegeten kan 

worden. “Zeker kan dat, en wij gaan voor 

jullie koken”, klinkt het vrolijk. De bardames 

doen de keuken er voorlopig gewoon bij op 

De Kroonprins. De menukaart is wat je in een 

tijdelijk clubhuis kan verwachten, niet heel 

uitgebreid. Voor de hoofdgerechten kunnen 

we kiezen uit vier dagschotels: Slibtong, 

Saté, Broodje Hamburger en Eisbein. 

EISBEIN? 
Ja Eisbein, we moeten bekennen dat we er niet 

eerder van gehoord hadden. Het klinkt een 

beetje kil, maar volgens de vriendelijke dames 

achter de bar is het een absolute aanrader. “Als 

je tenminste een vleeseter bent.” De dames 

tappen eerst nog een biertje en gaan dan de 

keuken in om de Eisbein te bereiden. Wij 

kijken ondertussen op de telefoon wat 

Wikipedia over Eisbein heeft te melden. 

Eisbein is het deel van de varkenspoot dat zich 
tussen het knie- of ellebooggewricht en het 
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Fleur van Zuilekom, sales manager van Het Rijk van Nunspeet, 
maakte deze mooie foto op het 27-holes complex op de Veluwe. 
“Wellicht vinden jullie het leuk om deze te publiceren en te laten 
zien hoe mooi de natuur/golfbanen in de herfst kunnen zijn”, zegt 

Fleur. Helemaal mee eens! De herfst is misschien wel het mooiste 
seizoen op golfbanen, dus maak tijd voor herfstwandelingen met 
je golfclubs.

HERFSTGOLF

“Ik ben blij voor de spelers 
maar het is triest te zien dat 
de Old Course in St Andrews 

door de moderne bal en clubs 
op de knieën gebracht wordt.”

Gary Player over een 
nieuw baanrecord: 61 

door Ross Fisher in het 
Dunhill Championship.

“Het geloof dat sportief succes 
direct leidt tot een impuls voor de 

breedtesport is onuitroeibaar.”

Een artikel in Trouw over het 
Dumoulin- en Dafne-effect; 
successen leiden zelden tot 
meer leden bij sportbonden. 

“Ik was blij dat mijn zoontjes 
niet zagen hoe hun vader 

behandeld werd.”

Audrey Leishman, de vrouw van de 
Australische speler Marc Leishman, 
vond het Amerikaanse publiek in de 
Presidents Cup lomp en onsportief.

“Soepele ijzerslagen, ik 
maak vooruitgang.”

Tiger Woods bij filmpjes op Twitter 
van zijn swing. Hij is na veel rugleed 

weer volop aan het oefenen.

DIT IS DE LAATSTE EDITIE VAN GOLF.NL WEEKLY IN 2017
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