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Joost Luiten heeft onder meer een hekel 
aan zijn verjaardag, zo blijkt in een mini-
interview door Worldwide Golf. Bekijk de 
video op  GOLF.NL/luiten5dingen.

Een greep uit de berichten 
en pagina’s die op onze 
website GOLF.NL zijn te 
vinden.

Michiel van der Vaart is 
benoemd tot Senior Member 
van het Europese Instituut 
van Golfbaanarchitecten 
(EIGCA). Hij is de ontwerper 
van Stippelberg en De 
Kroonprins Vianen.

GC Wouwse Plantage 
(foto) is begonnen met 
een grote renovatie door 
golfbaanarchitect Bruno 
Steensels. Elke hole wordt 
aangepakt, de kosten 
bedragen 500.000 euro.

Leadingcourses houdt een 
hidden gem-verkiezing. Het 
gaat om onbekende golfbanen 
die wat meer aandacht 
verdienen. Breng je stem uit op 
 leadingcourses.com/i/

hidden-gem.

Op GC de Semslanden in 
Gasselte wordt van alles 
vernieuwd. De negende 
hole heeft een eilandgreen 
gekregen en de brasserie 
een nieuw interieur. Meer 
info:  semslanden.nl.

MOEILIJKSTE BANEN VAN 
NEDERLAND
Bij het samenstellen van de Top 50 van beste 18-holesbanen 
in Nederland vroegen we de honderd juryleden van het Top 
50-panel ook wat de moeilijkste baan van Nederland is. 
Moeilijk is een subjectief begrip uiteraard. In de ogen van veel 
golfbaandeskundigen is een ideale golfbaan moeilijk voor goede 
spelers (ze hebben veel moeite om par of birdie te maken) 
maar te behappen voor minder goede spelers (ze kunnen door 
slim course management een bogey of par maken). Hoe dan 
ook, dit zijn de moeilijkste banen volgens het Top 50-panel.

 1  Noordwijkse (“door wind” en “door hoge rough”)
 2  Haagsche (“vooral de slagen vanaf de tees zijn een  

 enorme uitdaging” en “door de lastige greens”)
 3  The International
 4  The Dutch
 5  Lage Vuursche (“vooral moeilijk vanaf de tees”   

 en “vanaf de blauwe tee is de baan voor dames  
 echt lang, maar ook ontzettend goed”)

 6  Herkenbosche (“smalle lange bosholes en veel  
 blinde slagen vanwege hoogteverschillen”

 7  Broekpolder (“te lang”)
 8  Brunssummerheide
 9  De Hoge Kleij

 10  Hattemse (“bijna geen mogelijkheden tot makkelijke  
 birdies; moeilijke lange par-4’s en geen par-5.”)

Oneens? Laat het ons weten via: 
redactie@golf.nl, @Golfnl of Facebook/golfnl. 

Deze en andere ranglijsten vind je op GOLF.NL/top50. 

Voor nieuws over clubs en banen,  
ga naar   GOLF.NL/banenenclubs.  

  De Noordwijkse is moeilijk.
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“De kunst is je niet te laten verleiden tot veel 
bemesten en bewateren.”

G R E E N K E E P E R  A R J E N  B O S S C H A A R T  I N  D E  N G F - 
P U B L I C AT I E  G O L F M A R K T  O V E R  E E N  T O E K O M S T 

Z O N D E R  G E W A S B E S C H E R M I N G S M I D D E L E N . 
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APRIL = MATCHPLAYMAAND
De NGF Competitie is in volle gang en daarom is april 
matchplay-maand bij GOLF.NL. Elke week vind je een tip op 
onze website. In deze krant publiceren we een tip van PGA 
Professional, coach en Ziggo Golf-commentator Inder van 
Weerelt, die in matchplay niet graag cadeautjes weggeeft.

LAAT DE ANDER WINNEN
Inder van Weerelt: “Een heel belangrijk principe in matchplay 
is dat je er altijd voor moet zorgen dat je tegenstander de 
hole moet winnen. Wat betekent dat precies? Het is heel 
simpel: het gaat erom dat jij de holes niet weggeeft. Veel 
golfers die in de problemen komen, bijvoorbeeld na een afslag 
in de rough, denken dat ze iets bijzonders moeten doen om 
nog kans te maken, zeker als ze zien dat de tegenstander 
een goede bal heeft geslagen. In de praktijk zie je dat het 
negen van de tien keer wel meevalt en dat de tegenstander 
ook steken laat vallen, bijvoorbeeld met een drie-putt.
Als je in de rough ligt, en je brengt de bal terug in het spel, staat 
je tegenstander direct onder druk omdat hij of zij zich verplicht 
voelt de hole te winnen. Probeer daarom niet te gaan voor die 
moeilijke slag want als je nog een fout maakt - en bijvoorbeeld 
weer een boom raakt - is die druk bij je tegenstander wel 
helemaal weg. Zorg er altijd voor dat het op de green aankomt 
en dat je tegenstander daar pas echt de hole kan winnen.”
Vergeet niet: negen van de tien keer als je je handicap 
speelt, win je de partij. Heel veel matchplay-anekdotes van 
ongelofelijk scores (“Ik stond twee onder par na 14 holes en 
toch 3 down”) zijn opgeblazen en moet je met een korreltje 
zout nemen. Geef nooit holes vroegtijdig weg en je zult zien 
dat je vaak nog een halve (of beter) uit het vuur sleept!” 

Inder van Weerelt won het 
Nationaal Open Matchplay 
in 2011 en 2012, is PGA 
Professional, ex-Tourspeler, 
coach en golfcommentator 
bij Ziggo Sport Golf.

Meer instructie is te vinden op  GOLF.NL/zelf-golfen/instructie

LAGE SCORES
Liam ter Horst en Zhen Bontan hebben afgelopen weekend op Golf- & 
Businessclub de Scherpenbergh de eerste NGF Maandbeker gewonnen. De 
19-jarige Zhen Bontan van De Pan won met een mooie lage score: 66 slagen 
(-6). Amber Bruins van de Sallandsche werd tweede met een slag meer. Leonie 
Richter werd derde met 69 slagen. Er waren twintig deelnemers. Liam ter Horst 
(20) van de Rosendaelsche won de mannenwedstrijd met 65 slagen (-7). Hij 
maakte acht birdies en een bogey en bleef Stan Kraai van de Eindhovensche 
een slag voor. De derde plaats (-4) in de wedstrijd met 43 spelers werd 
gedeeld door Robbert van Helden, Robin van Deutekom en Jorden Bing 
Jurriëns. De volledige uitslag is te vinden op  GOLF.NL/ngfwedstrijden.

OVER DE HELFT
De hoofdklasse van de NGF 
Competitie heeft er al vier 
van de zeven speeldagen 
op zitten. In de eerste 
damespoule heeft De Pan 
afgelopen weekend de 
Koninklijke Haagsche (op 
de foto) verslagen. De twee 
teams zijn favoriet voor 
het landskampioenschap 
en lijken de kruisfinale te 
bereiken. De Pan werd 

vorig jaar kampioen. In de andere damespoule gaat de Eindhovensche aan 
de leiding. Bij de mannen doen de eerste teams van Princenbosch, Houtrak, 
De Hoge Kleij en de Koninklijke Haagsche het goed. De Eindhovensche Golf, 
kampioen in 2016, heeft twee keer verloren en het lijkt erop dat dit team de 
kruisfinales gaat mislopen. De hoofdklasse bestaat uit vier poules en in elke 
poule zitten zeven clubs. De twee beste teams per poule strijden in kruisfinales 
om het landskampioenschap. De twee slechtste teams per poule degraderen 
naar de eerste klasse. Volg de hoofdklasse op  GOLF.NL/competitienieuws.

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

  Liam ter Horst: 65 slagen
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“Eindelijk een regel waar ik het  
mee eens ben: ready golf ”

T O PA M AT E U R  Z H E N  B O N TA N .  B I J  N G F - W E D S T R I J D E N  I S  R E A D Y  G O L F 
G E Ï N T R O D U C E E R D  ( S L A A N  Z O D R A  J E  K U N T  E N  H E T  V E I L I G  I S ) . 
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CHALLENGE TOUR 
DIT JAAR HEBBEN ZES NEDERLANDSE GOLFERS VOL SPEELRECHT OP DE CHALLENGE TOUR.  

DE ROAD TO OMAN KOMT DEZE WEEK ECHT OP GANG MET HET TURKISH AIRLINES OPEN.  

WE STELDEN HET ZESTAL  (DEZELFDE) DRIE VRAGEN EN KREGEN OPTIMISTISCHE ANTWOORDEN.

MAARTEN 
LAFEBER
42 JAAR 
ROAD TO OMAN 2016: 130 
PRO SINDS: 1997

REINIER 
SAXTON
29 JAAR. 
ROAD TO OMAN 2016: 29
PRO SINDS: 2009

JURRIAN  
VAN DER VAART
31 JAAR 
ROAD TO OMAN 2016: 42 
PRO SINDS: 2009

“Op een wiskundigere 
manier kijken naar 
hoe ik een baan 
moet spelen...”

   DE ZES OP DE CHALLENGE TOUR

VOLOP OPTIMISME OP

“Ik schaamde me bijna 
om op de Challenge 
Tour te spelen”

“Dit jaar kan niets 
me tegenhouden”
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DARIUS 
VAN DRIEL
27 JAAR 
ROAD TO OMAN 2016: 34
PRO SINDS: 2015

“Joost zei bij de World 
Cup: wat heb jij voor 
oude meuk in je tas”

   DE ZES OP DE CHALLENGE TOUR

WIL 
BESSELING
31 JAAR 
ROAD TO OMAN  2016: 64
PRO SINDS: 2007

“Het gaat een heel 
mooi seizoen worden, 
dat kan niet anders”

DAAN 
HUIZING
26 JAAR 
ROAD TO OMAN 2016: 44
PRO SINDS: 2012

“In de zoektocht 
om beter te worden 
ben ik weggedreven 
van mijn talent”
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WAAROM IS HET IN 2016 NIET GELUKT PROMOTIE NAAR 
DE EUROPEAN TOUR AF TE DWINGEN? (Een plek in de top 
15 van de jaarranglijst, de Road to Oman, is daar voor nodig.)

SAXTON: “Vorig jaar was mijn wedgegame niet goed genoeg. 

Daardoor heb ik mezelf te weinig kansen gegeven op birdies. De 

banen op de Challenge Tour zijn over het algemeen wat korter, als 

je met de wedges en de korte ijzers scherp bent, kun je veel birdies 

maken. Ik was niet scherp genoeg met die scoringijzers. Een paar 

toernooien ben ik wel in positie geweest voor een topnotering, 

maar op die momenten heb ik helaas niet echt door weten te 

pakken. Kazachstan is een goed voorbeeld. Ik word derde, prima 

natuurlijk, maar ik laat het in dat grote toernooi toch net liggen. 

Het was wel een constant jaar, maar de paar uitschieters die je 

nodig hebt om top 15 te eindigen, heb ik niet gehad.”

LAFEBER: “Ik had een slechte start van het seizoen, mijn swing 

was niet goed. Op de banen van de Challenge Tour moet je veel 

birdies maken en daar had ik moeite mee. Ik had het ook te druk 

om veel te kunnen trainen. Begin 2016 ben ik begonnen als bonds-

coach van de NGF. Het samenstellen van een nieuw coachteam  

heeft veel tijd en energie gekost. In de zomer heb ik het halen 

van de top 15 losgelaten en ben me gaan richten op de Qualifying 

School. Ik heb de Final gehaald en tot de laatste ronde was ik 

kansrijk voor een Tourkaart. Helaas is het niet gelukt, maar het 

halen van de cut in de Final was heel belangrijk want nu heb ik 

dit jaar vol speelrecht op de Challenge Tour.”

VAN DER VAART: “Ik had een redelijk vlammende start met 

een vierde plaats in Italië en een tweede plaats in Denemarken. 

Ik stond in de top 15 van de Road to Oman en toen ben ik een 

beetje achterover gaan leunen. Ik bleef wel hard werken, maar 

mijn idee was: ik speel goed genoeg, gewoon hetzelfde blijven doen, dan 
red ik het. Dat was fout, je moet jezelf continu pushen, steeds aan 

dingetjes werken, blijven verbeteren. Ik kreeg ook wat last van 

mijn rug, kon minder trainen. De eerste maanden van het jaar 

speelde ik heel ontspannen, stond er aan het einde van de ronde 

een 66 op de scorekaart zonder dat ik ook maar iets forceerde. 

Dat lukte de tweede helft van het jaar veel minder. Maar 2016 

was hoe dan ook een goed jaar. Halverwege het seizoen was ik al 

zeker van spelen in de Final van de Qualifying School, dat was 

voor het eerst, duidelijke progressie dus.”

VAN DRIEL: “De eerste maanden heb ik vooral rondgekeken en 

ervaring opgedaan. Alles was nieuw, heel anders dan op de Alps 

Tour (Van Driel promoveerde via de Alps naar de Challenge Tour, 

red). Je ziet jongens rondlopen die European Tour hebben ge-

speeld en die je kent van tv. Na een tijdje was wel duidelijk dat ik 

mijn niveau moest opkrikken en veel meer birdies moest maken. 

Ik was nooit een jongen van de dubbele cijfers onder par maar 

op de Challenge Tour heb je meestal -18 of nog meer onder par 

nodig om te winnen. De tweede helft van het jaar ging het beter 

lopen. Ik voelde me steeds meer thuis, haalde top-10-plekken. Het 

was een heel leerzaam jaar. Spelen in de World Cup in Australië 

samen met Joost Luiten was ook een geweldige ervaring.”  

 Reinier Saxton  Jurrian van der Vaart
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BESSELING: “Het meest simpele antwoord is dat ik te weinig 

prijzengeld heb verdiend, ruim 30.000 euro in plaats van de be-

nodigde ruim 90.000 euro. Ik heb alleen in Ierland meegedaan 

om de overwinning, daar red je het niet mee. Vooral het korte 

spel was niet goed genoeg, chippen, pitchen, bunkerspel, het 

was allemaal onder de maat. Ik heb wel constanter gespeeld, 

dat was ook een van mijn doelen. Heel teleurstellend was de 

uitschakeling in de second stage van de Qualifying School. 

Tijdens de Final je Tourkaart veroveren is niet makkelijk, maar 

de Final niet eens halen, daar had ik geen moment rekening 

mee gehouden. Moet ik nog doorgaan? Die vraag heb ik mezelf 

wel gesteld. Het antwoord was vrij snel duidelijk: het is geen 

einde oefening, ik ben te goed om te stoppen.”

HUIZING: “Ik heb te veel cuts gemist, vaak ook op één slag, 

en te weinig mee kunnen doen om de overwinning. Voor mijn 

gevoel speelde ik duidelijk beter dan in 2015 maar in mijn scores 

zag je dat niet terug en het gaat uiteindelijk alleen om wat er 

op het scorebord staat. Ik maak meer dan genoeg birdies, maar 

ook veel te veel domme fouten, dubbel-bogeys uit het niets. In 

2013 won ik twee toernooien op de Challenge Tour, ging als een 

raket omhoog, de verwachtingen zijn dan opeens heel hoog. 

Als je dan weer een eind terugzakt, is dat lastig. Misschien is 

de ontwikkeling die ik nu doormaak, niet eens zo slecht. Het 

is soms moeilijk geduldig te blijven, maar ik ben nog steeds 

relatief jong en ik weet wat ik kan, dat heb ik al bewezen.”

WAAROM EINDIG JE IN 2017 WÉL IN DE TOP 15?
SAXTON: “Omdat ik heel veel heb getraind op de wedges. Ik 

heb ook een paar keer met Timothy van Trackman gewerkt, 

dan zie je duidelijk de vooruitgang. Ik heb nu ook de kennis 

hoe ik dingen moet aanpakken. Ik ben veel volwassener met 

mijn vak bezig. Niet dat ik er voorheen met de pet naar gooide, 

integendeel want ik werkte heel hard, maar ik begrijp nu pas 

goed hoe het wereldje werkt. Je bent als pro op de Tour eigen 

baas, je moet alles rond het golf op orde hebben, alleen dan 

kun je optimaal presteren. Dat heb ik nu voor elkaar. Dit jaar 

gaat het lukken, niets kan me tegenhouden.”

LAFEBER: “Ik heb veel meer rust dan vorig jaar, zit goed in 

mijn vel. Het coachteam van de NGF staat, ik heb voldoende 

tijd om aan mijn spel te werken. Met Ruud Bos werk ik hard 

aan mijn swing. We zijn nog niet helemaal waar we willen zijn, 

maar het gaat beter en beter. Ik neem dit jaar mijn caddie Brian 

mee naar alle toernooien. Vorig jaar liep ik met een trolley door 

de baan, dat is eigenlijk onzin. Je moet het goed doen of niet 

doen. Ik ben 42 maar heb nog steeds veel plezier in spelen, vind 

de competitie veel te leuk. Het eerste jaar op de Challenge Tour 

 Wil Besseling  Darius van Driel
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liep ik rond met een gevoel van ik hoor hier niet thuis, schaamde 

me bijna op Challenge Tour te spelen. Dat gevoel is nu weg. Ik 

ga vol voor promotie. Stel dat het niet lukt, dan wil ik in ieder 

geval het gevoel hebben dat ik er alles voor heb gedaan. Maar 

ik ga ervan uit dat ik in 2018 European Tour speel. Ik heb zo’n 

beetje de meeste ervaring van alle spelers op de Challenge Tour, 

dat gaat me helpen.”

VAN DER VAART: “Ik ben weer een jaartje ouder en wijzer, 

weet beter wat wel en niet voor mij werkt. Ik heb door een goed 

vorig seizoen en wat sponsoring financiële draagkracht, dat 

geeft rust. Ik heb een aantal dingen uit handen gegeven. Inder 

van Weerelt is niet alleen mijn technische coach, hij maakt 

ook mijn schema, analyseert mijn statistieken. Ik heb mijn 

course management aangepast. Ik ging te veel voor de vlag, 

liet me in de baan te vaak leiden door emoties. Het moet ge-

disciplineerder, spelen naar je mogelijkheden. We werken nu 

met een systeem dat Dechambeau (Amerikaanse Tourspeler die 

golf heel wetenschappelijk benadert, red) ook gebruikt, op een 

wat wiskundigere manier kijken naar hoe je een baan het beste 

kunt spelen. Ik geloof daar erg in en mijn spelniveau is hoog 

genoeg om promotie af te dwingen. Nee, als ik weer in de top 15 

sta, zal ik niet achterover gaan leunen, die les heb ik geleerd.”

VAN DRIEL:  “Ik weet nu wat er nodig is om top 15 te eindi-

gen en ik heb alles veel beter voor elkaar. Vorig jaar was mijn 

equipment niet op orde. Joost zei bij de World Cup: wat heb jij 
voor oude meuk in je tas zitten? Hij had gelijk. Ik kon er prima 

mee spelen, maar op dat hoge niveau begin je op achterstand 

als je materiaal niet top is. Ik ben nu voor 95 procent tevreden 

over mijn clubs. Mijn putter wordt nog opgelapt, die heeft 

aardig wat moeten doorstaan de afgelopen jaren en zat onder 

de putjes en deuken. Ik heb hoge verwachtingen van dit jaar. 

Na de World Cup kon ik in Australië het PGA Championship 

spelen op de European Tour en eindigde als zesde. Dat geeft 

aan dat ik het niveau aan kan. Ik heb de wintermaanden hard 

aan mijn fysiek gewerkt. Ik heb meer snelheid die ik kan gaan 

omzetten in extra meters van de tee. Het niveau op de Challenge 

Tour is hoog maar er zijn vorig jaar wel zestien heel goede 

spelers gepromoveerd naar de European Tour. Het is nu aan 

de volgende lichting en ik wil daar één van zijn.”

BESSELING: “Ik heb in de winter keihard aan het korte spel 

gewerkt en duidelijk stappen gemaakt. Ik sta veel relaxter op 

de baan, voel me in alle opzichten heel goed. In Kenia (het 

eerste toernooi van de Challenge Tour dit jaar) haalde ik net 

de cut, met twee keer 66 in het weekend werd ik nog zevende, 

een lekker begin. Ik ben kritischer op mezelf, veel dingen  

 Daan Huizing  Maarten Lafeber
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GOLF.NL gaat Robert-Jan Derksen, 
winnaar van twee toernooien op 
de European Tour, geregeld naar 
zijn mening vragen over tal van 
onderwerpen in (top)golf. Dit zegt 
Derksen, die met zijn Putting Academy 
werkt met Reinier Saxton, Darius van 
Driel, Jurrian van der Vaart en Daan 
Huizing, over de kansen van de zes 
Nederlandse Challenge Tour-spelers. 

“Het eerste wat  opvalt in de antwoorden 
is het optimisme dat het dit jaar allemaal 
wel gaat lukken. Ik ben positief ingesteld 
maar ik vraag me wel af waarop het 
optimisme gebaseerd is. De afgelopen 
jaren is het niemand gelukt de stap 
naar de European Tour te maken. 
Waarom zou het dan nu wel lukken? 
Van de antwoorden word ik niet heel 

“HET BASISNIVEAU IS NIET GOED GENOEG”

kunnen nog beter maar ik ben een steeds completere 

speler en kan zeker mee op de European Tour. Ik had 

met mijn 31 jaar natuurlijk gedacht een stuk verder 

te zijn. Kennelijk had ik meer tijd nodig. Dankzij een 

aantal sponsors is er financiële rust en thuis loopt alles 

perfect. Het gaat een heel mooi seizoen worden, dat 

kan niet anders.”

HUIZING: “Ik werk nu twee jaar met Phil Allen en de 

swing zoals we die hebben willen, komt steeds beter 

in mijn systeem. Technisch is het heel stabiel. Het is 

nu zaak weer vrijuit te spelen zoals in de periode toen 

ik topamateur was en in mijn eerste jaar als pro. In de 

zoektocht beter te worden ben ik weggedreven van mijn 

natuurlijke talent. Je ziet het bij veel spelers gebeuren, 

zelfs bij Tiger Woods. Die heeft zijn swing een paar keer 

veranderd en probeert nu weer meer te swingen zoals 

vroeger. Ik ben bewust minder op de drivingrange en 

meer in de baan aan het trainen; spelen daar gaat het 

om. Golf is een spel, zo moet ik het benaderen en vooral 

het plezier houden. Als je niet lekker speelt, loop je met 

je hoofd naar beneden en vergeet je te genieten. Zonde, 

want golf spelen op de Tour is en blijft geweldig. Ik weet 

dat ik goed genoeg ben om terug te komen, gewoon 

lekker spelen dan gaat het zeker gebeuren.”

WIE VAN DE ANDERE VIJF NEDERLANDERS 
PROMOVEERT ER VOLGENS JOU OOK?
SAXTON: “Mag ik er maar één noemen? Lastig, want ik kan  

eigenlijk niet kiezen tussen Darius en Wil.”

LAFEBER: “Wil en Reinier moeten het allebei kunnen halen 

qua spel. Maar er zit veel druk op bij die jongens. Ze hebben een  

gezin, financiële verantwoordelijkheden en ze lopen al heel wat 

jaren mee. Wil en Reinier zijn van de lichting Luiten. Kijk waar 

Joost staat. Het moet voor Wil en Reinier nu wel een keer gaan 

gebeuren.”

VAN DER VAART: “Wil. Die grote reus speelt erg goed. Wil heeft 

het thuis op orde, heeft heel de winter hard getraind, hij moet 

het absoluut kunnen halen.”

VAN DRIEL: “Reinier. Hij speelt gewoon heel erg goed. En Reinier 

is mijn kamergenoot dit jaar, dus wel zo fijn als hij lekker speelt.”

BESSELING: “Reinier, hij is een heel steady en solide speler. Maar 

Maarten heb ik zeker ook nog niet afgeschreven, ik zie hem zo 

terugkeren op de European Tour.”

HUIZING: “Reinier. Hij is erg goed bezig, ontwikkelt zich goed 

en is gewoon een heel goede golfer.”
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optimistisch. Ik weet bijvoorbeeld niet 
of wat extra uren werken aan wedges 
het verschil gaat maken. Ik denk dat het 
basisniveau van de Nederlandse Challenge 
Tour-spelers niet goed genoeg is. Als 
dat wel zo zou zijn had Joost toch al lang 
gezelschap gekregen op de European 
Tour? Alleen als je gestructureerd werkt 
aan zwakkere onderdelen van je spel ga je 
vooruit, het belang van die structuur mis 
ik in de meeste antwoorden. Als je langere 
tijd matig chipt en pitcht is je techniek 
waarschijnlijk niet in orde, dan moet je 
het daar in zoeken, niet in wat extra uren 
maken. Jongens als Reinier, Wil en Daan 
zijn de laatste paar jaar stil blijven staan, 
iets anders kun je niet concluderen.” 

“Je krijgt elke jaar twee kansen om de 
European Tour te halen, via de Challenge 
Tour en daarna via de Qualifying School. 
Als dat steeds niet lukt, en zeker als je je 

niet rechtstreeks plaatst voor de finale 
van de Qualifying School, is er maar een 
conclusie mogelijk: die jongens zijn niet 
goed genoeg. Dat klinkt misschien hard, 
maar het is wel de realiteit. Ik vraag me 
bij een aantal spelers ook af of ze er wel 
echt alles voor doen. Een enkeling haalt 
de European Tour puur op talent, de rest 
moet alles opzij zetten om dat niveau 
te bereiken. Ik zeg niet dat ze er met de 
pet naar gooien, ik denk dat ze absoluut 
veel uren maken. Maar dag en nacht 
structureel op de goede manier met 
topgolf bezig zijn, is een ander verhaal.” 

“Maarten Lafeber heeft dat in het verleden 
zeker wel gedaan, maar nu is hij ook 
fulltime bondscoach bij de NGF. Dat is in 
mijn optiek onmogelijk te combineren. 
Jongens als Wil en Reinier zullen zich 
realiseren dat de tijd erg gaat dringen. 
Darius is nog maar net begonnen als pro, 

ik ben heel benieuwd hoe hij zich gaat 
ontwikkelen. Jurrian en Daan hebben 
ook nog weinig ervaring op het hoogste 
niveau. Daan is heel sterk begonnen, 
speelde in 2014 European Tour, maar is 
daarna teruggevallen. Wellicht dat hij 
zich kan terug knokken. Ik hoop natuurlijk 
heel erg dat we snel meer Nederlanders 
op de Tour krijgen. Op dit moment geef 
ik Reinier de beste kans. Ik maak hem 
af en toe mee bij ons op de Putting 
Academy. Ik heb het gevoel dat Reinier 
zich voor het eerst echt realiseert dat 
hij de zaken anders en serieuzer moet 
aanpakken. Hij is met Timothy (Beumer) 
van Trackman gaan werken, lijkt te 
beseffen dat hij het niet gaat redden als 
hij niets verandert. Ik hoop dat de andere 
jongens ook van dat idee doordrongen 
zijn. Het niveau wordt elk jaar beter, je 
moet stappen maken, jezelf verbeteren 
want stilstand is achteruitgang.”

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

Advertentie
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IN GOLF.NL WEEKLY BELICHTEN WE DIT SEIZOEN DE REGELS EN VERANDERINGEN DIE DE 

REGELAUTORITEITEN NA 2018 WILLEN DOORVOEREN. DITMAAL AANDACHT VOOR HET 

GROUNDEN IN EEN WATERHINDERNIS.

Na 2018 – zo is het 
voorlopige voorstel van de 
regelautoriteiten –  word 
je niet meer bestraft 
voor grounden of het 
wegleggen van een takje in 
een waterhindernis. En je 
mag bij een oefenswing de 
grond of het gras raken. 
De R&A en USGA hopen 
de regels zo simpeler te 
maken, zonder verwarrende 
uitzonderingen. De nieuwe 
regel wordt ook gezien als 
eerlijker. In de woorden 
van de R&A en USGA: “De 
huidige restricties hebben 
tot straffen geleid die door 
sommigen als te hard 
worden gezien, bijvoorbeeld 
waar de overtreding zo 
onbelangrijk was, dat de 
speler er geen voordeel 
van had kunnen hebben.” 
De R&A en USGA spreken 
in een uitleg van de 
regelaanpassing ook over het 
doel van een waterhindernis. 
Het doel is niet dat een bal 
moeilijk ligt en dat de speler 
een uitdagende slag voor de 
boeg heeft, want heel vaak 
zal de bal diep onder water 
liggen en onmogelijk zijn om 
te spelen. Het doel is dat een 

speler weet hoe hij het spel 
moet voortzetten: “Mijn bal 
ligt nu in een hindernis en 
ik heb verschillende opties: 
ik kan de bal proberen te 
spelen of droppen met 
bijtelling van een strafslag.”  
Overigens gaan de 
regelautoriteiten (laterale) 
waterhindernissen na 
2018 penalty areas 
noemen. Daarover een 
volgende keer meer. 

De R&A en USGA willen 
in 2019 moderne en 
vereenvoudigde regels 
invoeren. De aanpassingen 
die de instanties voor ogen 
hebben, zijn te vinden op 
 GOLF.NL/regelrevisie. 

Iedere golfer kan tot 31 
augustus reageren via  
randa.org en usga.org/rules 
en op social media met de 
hashtag #GolfRules2019. 
Laat ons weten wat je ervan 
vindt – van dit voorstel en 
van andere voorstellen: 
redactie@golf.nl. 

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

DO AND DON’TS IN 
WATERHINDERNISSEN

Vaak ligt je bal binnen 
de grenzen van een 
waterhindernis maar nog 
wel droog. Ook dan mag 
je niet grounden: je mag 
de grond niet aanraken 
met je club. En ook niet 
met je hand; je mag niet 
“de gesteldheid van de 
waterhindernis testen” 
omdat je daar voordeel 
van zou kunnen hebben 
bij je slag. Dus, als je een 

oefenswing maakt in een 
waterhindernis, moet je 
ervoor zorgen dat je club 
de grond niet raakt. Je 
mag in een waterhindernis 
ook geen losse natuurlijke 
voorwerpen aanraken 
of bewegen. Er zijn wel 
een paar uitzonderingen 
waarbij je geen straf 
krijgt, bijvoorbeeld als 
je valt of uitglijdt. 

NU  VANAF 2019

  Voordat je slaat, 
mag je niet de grond 
in de waterhindernis 
raken. Na 2018 mag 
het wel.
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M O D E R N I S E R I N G REGELS

“Wat een goede ontwikkeling! 
Hopelijk houden betrokkenen 
de moed om door te zetten 
en het echt om te draaien: 
schrappen wat kan en alleen dat 
reglementeren wat echt moet. En 
wat velen al suggereren noemen 
wij een ‘vakantiebal’: in plaats 
van teruglopen als een bal out 
of bounds is net doen alsof out 
of bounds een waterhindernis 
is en dus met een strafslag de 
bal droppen op de plek waar 
de bal out of bounds ging.”
Peter per mail

“Wij gaan elk jaar twee keer een 
weekend met 15-20 personen 
golfen. Wij hanteren een regel 
om het spel te bevorderen, 
namelijk: bij de afslag, bal out 
of bounds of verloren, twee 
strafslagen en een strafslag voor 
afstand. Dus niet terug naar de 
tee. Werkt tijdbesparend.”
Henny per mail

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 hebben via redactie@gollf.nl  
of social media al gereageerd op de voorgestelde 
regelmodernisering van de R&A en USGA. In elke 
GOLF.NL Weekly plaatsen we enkele reacties. 

R E A C T I E S
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H et leven van Sergio Garcia is voor altijd veranderd 

door zijn overwinning in de Masters. Al is het maar 

omdat hij nu nooit meer die eeuwige vragen van 

journalisten hoeft te beantwoorden waarom het 

hem toch steeds niet lukte een majorkampioenschap te winnen. De 

Spanjaard is voorgoed verlost van het stekelige stigma beste golfer van 
de wereld zonder majorzege. Op een vraag daarover zei Garcia vorige 

week met een lach: “Misschien word ik vanaf nu de beste golfer van 

de wereld met slechts één major genoemd, maar daar kan ik prima 

mee leven.” Honderd procent vast staat dat de status van Garcia 

aanzienlijk is gestegen. Met nu tien overwinningen op de PGA Tour, 

zijn heldendaden in de Ryder Cup en de winst in de Masters lijkt 

de eervolle uitverkiezing in de Golf Hall of Fame een zekerheid. 

Of Garcia de komende jaren een tweede of misschien zelfs derde 

major gaat winnen, valt niet te voorspellen. Maar Garcia zal met veel 

zelfvertrouwen op de tee verschijnen in de grote kampioenschap-

pen nu die hatelijke nul in de majors eindelijk van het bord is. “Ik 

moet op hetzelfde pad doorgaan”, zei Garcia. “Ik ben heel gelukkig 

met deze overwinning in de Masters, maar ik hoop niet dat het de 

laatste in de majors zal zijn.” Dat hopen veel golfliefhebbers ook, 

want uit de reacties na zijn overwinning op Augusta National bleek 

nog maar eens hoe geliefd Sergio Garcia is, de inmiddels 37-jarige 

Spanjaard die drie jaar oud was toen hij met golf begon en heel 

zijn leven maar één swingcoach heeft gehad, zijn vader Victor.

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

SERGIO GARCIA WAS AL EEN UITERMATE POPUL AIRE GOLFER. NU HIJ HET 

GROENE MASTERS-JASJE HEEFT GEWONNEN WIL IEDEREEN ALLES WETEN 

OVER DE 37-JARIGE SPANJAARD MET ZIJN BIJZONDERE GOLFSWING. 

EIGENZINNIG SWINGEN
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Sergio’s Swing 
Phil Allen, coach van Joost Luiten, over de 
swing van Masters-kampioen Sergio Garcia:
“Sergio is al jaren een van de beste golfers 
van tee tot green. Hij heeft natuurlijk een 
geweldige golfswing,  maar het is wel een heel 
eigen golfswing met een aantal opvallende 
kenmerken die waarschijnlijk alleen voor hem 
werken. Sergio heeft waanzinnig veel talent 
en gevoel maar een swing uit het boekje is 
het zeker niet. Doet er ook niet toe. Kijk naar 
de tien beste golfers van de wereld en je ziet 
tussen hun swings aanzienlijke verschillen. De 
golfbal geweldig slaan en majors winnen kan 
op meerdere manieren. Sergio doet het zo.” 

1. Met de driver zit Sergio hier bijna in 
de top van zijn backswing. De club is in 
wat we noemen een laid-off-positie, 
de club wijst een heel stuk links van 
het doel. Als golfleraar zie je de club 
liever meer op het doel gericht in de 
top van de backswing. Je ziet ook dat 
Sergio weinig polsknik heeft vergeleken 
met de meeste andere topgolfers. 
Dat gebrek aan polsknik maakt hij 
meer dan goed in de downswing. 

2. Bij het inzetten van de downswing 
compenseert Sergio de laid-off-positie 
door de club ver naar binnen te laten 
vallen. Als je bij de meeste topgolfers 
in deze fase van de swing een lijn zou 
trekken door de shaft zou die iets voor 
de bal uitkomen. De shaft van Sergio 
is heel vlak, een denkbeeldige lijn komt 
meters voor de bal uit. In de downswing 
voegt Sergio polsknik toe, dat heeft hij 
waarschijnlijk als kind aangeleerd om de 
bal zo ver mogelijk te kunnen slaan. Het 
geeft hem veel snelheid in de swing. 

3. Sergio heeft de club lang achter 
zich, het lijkt alsof hij de bal heel erg 
van binnen gaat benaderen. Door een 
geweldige schouderdraai komt hij toch 
perfect bij de bal uit en slaat hij de laatste 
jaren voornamelijk fades, een bal die 
van links naar rechts gaat. Op Augusta 
National ben je in het voordeel als je 
een draw slaat, een bal die van rechts 
naar links afbuigt, maar Sergio won het 
groene jasje door te vertrouwen op zijn 
fade en vooral zijn natuurlijke talent. 



1   ‘This is my home’
Sergio Garcia is geboren in Borriol, een 

plaatsje op een klein uur rijden van Valencia. 

Hij begon met golf toen hij drie jaar oud 

was en leerde het spel van zijn vader Victor, 

pro op Club de Campo del Mediterraneo, 

de golfbaan in Borriol. Sergio werd op zijn 

twaalfde voor het eerst clubkampioen en 

hij is nog altijd nauw met de club ver-

bonden. Gastspelers worden er hartelijk 

ontvangen. De greenfee is op weekdagen 

55 euro en in het weekend 65 euro. 

2   Sergio de voetbalfan
Garcia tennist graag en hij is goed bevriend 

met Rafael Nadal, de Spaanse winnaar van 

veertien grand-slam-titels. Maar Garcia 

 is vooral een groot voetbalfan. Hij is  

supporter van Real Madrid en eigenaar van 

CF Borriol, de club uit zijn geboorteplaats. 

3   Trouwen in het groene jasje?
In juli gaat Garcia trouwen met Angela 

Akins, een voormalig verslaggeefster 

van The Golf Channel die een aardige bal 

slaat want ze speelde college golf voor 

de University of Texas. Of Garcia een 

  Homecourse Club de Campo del Mediterraneo

SMARTER CLUB. 
LONGER GAME.

COBRAGOLF.COM/KINGF7

High performance starts with innovative COBRA technology  

that allows you to hit the ball longer and straighter. Our new  

KING F7 Drivers feature a new multi-material head design with  

three distinct weight positions, giving you a choice of a higher,  

lower or draw bias ball flight. And with new integrated COBRA 

CONNECTTM distance-tracking technology, you can now enjoy longer 

drives, share your success, and use data to play better golf.  

COBRA. Doing things differently.

http://www.cobragolf.com/kingf7


trouwpak gaat aanschaffen of ervoor kiest 

in het groene Masters-jasje voor het altaar te 

verschijnen liet hij lachend in het midden. 

Voor Angela Akins had Garcia relaties met 

een aantal bekende vrouwen zoals tennis-

ter Martina Hingis, actrice Jessica Alba 

en Morgan-Leigh Norman, inderdaad de 

dochter van Greg the white shark Norman.  

4   Van jammeraar tot winnaar
Eerlijk is eerlijk, Sergio Garcia was soms een 

beetje een huilebalk. “Het is heel gek, andere 

spelers slaan een bal tegen de pin en die 

eindigt dood bij de hole, als ik een bal tegen de 

pin sla schiet-ie zeven meter van de hole weg. 

Ik speel tegen meer dan alleen mijn tegenstan-

ders.” Gefrustreerd omdat die overwinning 

in een major maar uitbleef, dacht Garcia dat 

de Golfgoden hem slecht gezind waren. De 

laatste jaren maakte hij een mentale omme-

zwaai: “Ik heb jarenlang gevochten tegen iets 

waar je helemaal niet tegen vechten kunt.”

5   Sergio & de Ryder Cup
Garcia is, in navolging van zijn golfhelden 

Seve Ballesteros en José Maria Olazábal, 

een van de beste Europeanen ooit in de 

Ryder Cup. Hij speelde zes keer, won zestien 

partijen, verloor er acht en speelde vier 

keer gelijk. “Ik hou van de Ryder Cup, ik 

zou niet zonder kunnen”, aldus Garcia. 

6   Wonen in de Zwitserse bergen
Garcia woont officieel in Crans Montana 

in Zwitserland. Je kunt er heerlijk skiën, 

als de sneeuw gesmolten is komen de 

holes van de golfbaan tevoorschijn (de 

baan van de Omega European Masters), 

het uitzicht is weergaloos en het klimaat 

is in meerdere opzichten heel fijn. 

7   Champions’ Champions League
Het Brits Open is zijn lievelingstoernooi. 

“Voor mij is de Masters de Champions League, 

het Brits Open is de Champions’ Champions 

League”, aldus Garcia die in 1998 als acht-

tienjarige talent het Brits Amateur won. Het 

Brits Open wordt dit jaar van 20 tot en met 23 

juli gespeeld op Royal Birkdale in Engeland. 

Twee keer werd de Spanjaard tweede, in 2007 

achter Padraig Harrington en in 2014 achter 

zijn goede vriend Rory McIlroy. Wordt de 

naam Sergio Garcia ooit gegraveerd op de 

Claret Jug, de begeerde trofee van het Open?

8   Sergio en Tiger
Moeizaam, zo kun je de relatie tussen Garcia 

en Tiger Woods het beste omschrijven. De 

twee liggen elkaar niet. Een dieptepunt was 

een opmerking van Garcia drie jaar geleden 

tijdens een gala van de European Tour toen 

hem voor de grap werd gevraagd of hij Tiger 

zou uitnodigen voor een etentje tijdens het 

US Open de volgende maand. “We zullen 

hem iedere avond vragen en fried chicken 

serveren.” Een ongelukkige opmerking met 

een racistische ondertoon want fried chicken 

wordt gezien als iets dat zwarte Amerikanen 

vaak eten. Een maand eerder beschuldigde 

Garcia Woods ervan hem bewust gestoord 

te hebben tijdens een slag in het Players 

Championship. Het goede nieuws: Woods 

feliciteerde Garcia via Twitter heel vriende-

lijk met zijn overwinning in de Masters. 

9. Nummer 7 van de wereld
Die eerste langverwachte major heeft Garcia 

te pakken, nummer één op de wereldranglijst 

is hij nooit geweest. Garcia kwam in 2008 en 

2009 wel tot plek twee, achter de man die hem 

zo vaak de voet dwars zette, Tiger Woods. 

Momenteel staat Garcia op plaats zeven. 

  Garcia is niet alleen voetbalfan.
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Voorjaarsactie van ANWB Golf

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

* Let op, deze actie is geldig tot en met 30 april 2017.
 Klanten van Pin High betalen het eerste jaar slechts € 25,-.

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

 34,-*

lidmaatschap

tot 1-1-2018

http://www.anwbgolf.nl


SCOREN MET PERFECTE PITCHES 

B E E L D  G E T T Y  I M A G E S

PITCHES TUSSEN DE DERTIG EN PAKWEG ZESTIG METER NAAR DE HOLE, VEEL CLUBGOLFERS 

HEBBEN ER GROTE MOEITE MEE. ZONDE, WANT JUIST VANAF DIE AFSTANDEN KUN JE SCOREN 

ALS JE WEET WAT JE WEL EN NIET MOET DOEN. 

GOED FOUT

1 2

Voorjaarsactie van ANWB Golf

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

* Let op, deze actie is geldig tot en met 30 april 2017.
 Klanten van Pin High betalen het eerste jaar slechts € 25,-.

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

 34,-*

lidmaatschap

tot 1-1-2018

J O O S T - L U I T E N  INSTRUCTIE
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Check 
  GOLF.NL

/Pitches

 voor het 
instructie-
filmpje met 

Joost Luiten

•  Balpositie te veel links vanwege het 
idee: de bal moet omhoog!

•  Handen te ver voor de bal.
•  Een (veel) te lange backswing.
•   Door die te lange backswing inhouden 

bij de bal uit angst te ver te slaan.
•  Achterover hellen om de bal hoogte te geven. 
•   Met de handen de bal de lucht in helpen 

en stoppen met de lichaamsdraai.  

•   Balpositie iets rechts van midden, 
je wilt neerslaan op de bal.

•  Handen slechts een fractie voor de bal.
•  Korte compacte backswing (zie foto 1).
•  Goed versnellen door de bal.
•  Eerst de bal raken, dan pas de grond.
•  De loft op de club helpt de bal omhoog.
•   Lichaam draait door, borst wijst naar 

het doel in eindpositie (zie foto 2).

http://www.anwbgolf.nl
http://www.golf.nl/pitches


T E K S T  E D W I N  A L B L A S 
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  Mooie Duitse 
banen, op maximaal 
vier uur rijden.
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DUITSLAND LONKT NAAR  
DE NEDERLANDSE GOLFER
GEMAK DIENT DE MENS. GOLFEN OP PRACHTIGE BANEN EN OVERNACHTEN 

OP STEENWORP AFSTAND VAN DE EERSTE TEE IS EEN LUXE DIE STEEDS 

MEER GOLFERS AANSPREEKT. IN DUITSLAND, NIET VER OVER DE GRENS, 

HEEFT EEN GROOT AANTAL GOLFBANEN MET DIE VOORZIENING DE HANDEN 

INEENGESLAGEN.

O
nder de niets aan 

onduidelijkheid 

overlatende naam 

Hotels auf dem 
Golfplatz maakten 

drie golfresorts in 

Nordrhein-Westfalen en Rheinland Pfalz 

(alle binnen vier uur rijden van Utrecht)  

een begin met een interessante samen- 

werking. Gut Heckenhof Hotel & Golfresort 

an der Sieg, Golfhotel Vesper en Golfhotel 

Stromberg hebben het voortouw genomen 

en spoedig zullen er meer volgen. Hotels auf 

dem Golfplatz is ook al actief in Zwitserland 

en Oostenrijk en zelfs een resort op Mallorca 

en in Italië doen mee. De lijst is in korte 

tijd aangegroeid tot bijna dertig locaties. 

  

POPULAIR VAKANTIELAND
Duitsland mag elk jaar een horde Neder-

landse toeristen verwelkomen en waarom 

dan ook niet hordes golfers? Op de Vakantie-

beurs in Utrecht werd dit voorjaar bekend-

gemaakt dat ons buurland weer de populair-

ste vakantiebestemming voor Nederlanders 

is. Voor het tiende jaar op rij. Uiteraard heeft 

dat te maken met de korte afstand, maar 

uit onderzoek bleek ook dat de diversiteit in 
landschappen en cultuur, bijzondere tradities, 
bruisende steden, culinaire klassiekers dan 
wel verrassingen en activiteiten voor iedereen 

ervoor zorgen dat steeds meer Nederlandse 

vakantiegangers Duitsland ontdekken. Maar 

liefst 3,52 miljoen vakanties werden er in 

2016 door Nederlanders in Duitsland door-

gebracht, een toename van 4,3 procent ten 

opzichte van een jaar eerder. Nog een feitje: 

44 procent van de Nederlanders ging langer 

dan zes dagen in Duitsland op vakantie.

GUNSTIGE GREENFEEPRIJZEN
Als het aan Peter Hilla en zijn compagnons 

ligt, draagt golf in de toekomst nog meer 

bij aan die hoge cijfers en het consolideren 

van de koppositie. “We richten ons al enkele 

jaren meer op de Nederlandse golfers en dit 

jaar gaan we nog een stap verder. We hebben 

de krachten gebundeld en een professionele 

marketingcampagne bedacht, met daaraan 

speciale aanbiedingen gekoppeld”, aldus 

Peter Hilla van Gut Heckenhof Hotel & Golf-

resort an der Sieg en een van de initiatief- 

nemers. Volgens Hilla is de korte reistijd 

niet het enige voordeel. “De gunstige 

greenfeeprijzen, die gemiddeld lager liggen 

dan in Nederland, spelen een grote rol. De 

prijs-kwaliteitverhouding wordt als erg 

aantrekkelijk ervaren.” Het aanbod is de 

afgelopen jaren ook flink toegenomen. 

“Natuurlijk blijven de golfbanen zelf de 

meeste aantrekkingskracht uitoefenen, 

maar er komen steeds meer goede hotels op 

banen. De keuze in stay-and-play-arrange-

menten – met een overnachting, ontbijt en 

greenfee – wordt daardoor almaar groter.”

LAND & GOLF HOTEL STROMBERG
Golfbaan:18 holes, par 69

Hotel:  172 kamers
Faciliteiten: spa, zwembad, fitness, 

drie restaurants, hotelbioscoop
Afstand vanaf Utrecht: 380 km

   golfhotel-stromberg.de

GUT HECKENHOF HOTEL & 
GOLFRESORT AN DER SIEG

Golfbaan: 27 holes, par 72, 72, 71
Hotel: 72 kamers

Faciliteiten: restaurant, bar, 
wellness, sauna, fitness, golfschool

Afstand vanaf Utrecht: 268 km
   gut-heckenhof.de

GOLFHOTEL VESPER
Golfbaan: 36 holes, par 74 en par 70; 

korte 9-holesbaan 
Faciliteiten: restaurant, bar

Afstand vanaf Utrecht: 220 km
   golfhotel-vesper.de

Voor het uitgebreide aanbod:   
 hotelsaufdemgolfplatz.com

DUITSE 
GOLFBANEN 
MET HOTEL
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D U I T S L A N D  TRAVEL

http://www.golfhotel-stromberg.de
http://www.gut-heckenhof.de
http://www.golfhotel-vesper.de
http://www.hotelsaufdemgolfplatz.com
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LENTEGOLF AAN DE 

 Costa Blanca
 WIE WAT ANDERS WIL DAN DE DRUKKE COSTA DEL SOL, KAN ZIJN HEIL 

ZOEKEN TEN ZUIDEN VAN ALICANTE, AAN DE COSTA BLANCA. MOOIE 

OMGEVING, LEKKER WEER EN LEUKE (VAKANTIE)BANEN.
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D
e regio tussen 

Alicante en Murcia 

in Oost-Spanje, 

met als centraal 

punt de badplaats 

Torrevieja, is in 

de afgelopen dertig jaar uitgegroeid tot 

een golfersparadijs dat een leuk alter-

natief biedt voor de Costa del Sol in het 

zuiden. Er liggen tientallen golfclubs, 

de greenfees zijn iets lager en goed weer 

is bijna altijd gegarandeerd. Hier een 

overzicht van de beste clubs in de regio, 

met extra aandacht voor het hoogtepunt, 

de relatief nieuwe baan Las Colinas. 

LAS COLINAS G&CC
Las Colinas, zonder huizen aan de 
fairways, is geopend in 2010 maar de 
glooiende baan met grote bunkers en 
waterhindernissen oogt alsof hij er al 
decennia ligt. Het goede van Las Colinas 
is bovendien dat de course voor elk niveau 
goed te doen is. Van de achterste tees is 
de baan een ware test voor topspelers 
(elk jaar wordt hier een van de wedstrijden 
van de European Tour Qualifying School 
gespeeld), van de voorste tees heeft 
iedereen plezier. Ondanks dat er vrij 
veel water is (zes meren) en het aantal 
bunkers met tachtig vrij hoog is. Het 
ontwerp is van de Amerikaan Cabell B. 
Robinson die de architect is van meerdere 
interessante banen, zoals La Reserva en 
Finca Cortesin in het zuiden van Spanje. 
Las Colinas bezet de 78ste plaats in de 
Golf World Top 100 van beste banen 
in Spanje. Op Leadingcourses.com 
geven golfers een hoog cijfer (8,6) en 
staat de baan op de tiende plaats in 
de ranglijst Beste golfbanen van Spanje 
in 2016. De gevarieerde par-71-baan 
wordt goed onderhouden; dat gebeurt 
door de internationale exploitant Troon 
Golf die ook banen als The Grove in 
Engeland in de portefeuille heeft. Je 
kunt er overnachten, in rustig gelegen 
villa’s, penthouses en appartementen. 
Met een stay-and-play-arrangement 
krijg je korting op de greenfee en 
kun je uitgebreid gebruikmaken van 
de uitstekende oefenfaciliteiten. Er 
is een fitnessruimte en er zijn meer 
sporten te doen op het resort. 

Greenfee: tussen de 50 en 90 euro
Meer info:   lascolinasgolf.es 

VILLAMARTIN GC
Villamartin en Las Colinas zijn de beste 
banen in het gebied. Heuvelachtig 
is niet het goede woord maar de 
baan van Villamartin uit 1972 is wel 
flink glooiend. De European Tour is 
er eenmaal neergestreken in 1994, 
voor het Mediterranean Open. De 
Spanjaard José Maria Olazabal won. 
Er is weinig water op deze door Paul 
Putman goed ontworpen baan die 
geschikt is voor alle niveaus (mits je 
de kleur tee kiest die past bij je spel). 

Greenfee: 45 tot 60 euro
Meer info:   villamartingolfclub.com

  De slothole en 
het clubhuis van 
Las Colinas.

CARTAGENA

ALICANTE

Torrevieja
La Marquesa

Las Colinas, La Finca,  
Las Ramblas, Villamartin,
Campoamor

MURCIA
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http://www.lascolinasgolf.es
http://www.villamartingolfclub.com


EN VERDER …
Dicht bij Alicante vind je nog 
enkele prima banen zoals 
Alicante Golf, El Plantio GC, 
Bonalba GC en Alenda GC. 
De parkbaan van Alicante GC 
ligt het dichtst bij de stad, 
vijf kilometer ten noorden, 
en is een ontwerp van Seve 
Ballesteros uit 1998.

LA MARQUESA GOLF
La Marquesa, ontworpen door de 
onbekende architect Justo Quesada, 
bestaat sinds 1989. De baan is vrij plat 
vergeleken met alle andere banen in de 
omgeving en daardoor iets makkelijker 
voor de minder ervaren golfer. 

Greenfee: 41 tot 61 euro
Meer info:   lamarquesagolf.es

GOLF LAS RAMBLAS
Las Ramblas, nog een ontwerp van 
de Spaanse architect Jose Gancedo, 
is een flink heuvelachtige baan met 
enkele sensationele holes. Geen 
wonder als je weet dat Gancedo ook 
de ontwerper is van de beruchte baan 
Monte Mayor in Zuid-Spanje. Niet 
iedereen is fan van Monte Mayor en 
niet iedereen is fan van Las Ramblas. 
De landingsgebieden zijn vaak nauw, 
je moet geregeld een blinde slag doen 
(je ziet niet waar je naartoe moet). De 
baan uit 1991 is bovendien een beetje 
dichtgegroeid en sommige holes zijn 
daardoor nog moeilijker geworden.  
Las Ramblas is van dezelfde eigenaar 
als Villamartin en La Finca, de Grup 
Quara, en deze exploitant biedt 
interessante kortingen als je meer 
dan één baan van de groep boekt. 

Greenfee: 40 tot 60 euro
Meer info:   lafincagolfresort.com

GOLF LA FINCA
La Finca is ook een goede vakantiebaan; 
parkland met brede fairways. Het 
ontwerp uit 2002 is van José (Pepe) 
Gancedo. La Finca is een prima 
bestemming als je goed wilt oefenen 
op de range of oefengreens. Pin High 
Golftravel biedt arrangementen aan 
waarbij je verblijft in het golfhotel op 
de baan en kunt spelen op La Finca, 
Villamartin, Las Ramblas en Las 
Colinas. Baan en hotel (met spa en 
fitness) liggen op 25 minuten rijden 
van het strand en op 45 minuten 
van de luchthaven Alicante. 

Greenfee: 45 tot 75 euro
Meer info:   lafincagolfresort.com

REAL CLUB DE CAMPOAMOR GC 
Campoamor is een prima vakantiebaan 
uit 1989 van Gregorio Sanz en Carmelo 
Garcia, geen bekende namen in de 
wereld van golfbaanarchitectuur. 
Campoamor ligt tussen twee 
valleien, is licht heuvelachtig en biedt 
mooie uitzichten. Niet makkelijk, 
maar ook niet erg moeilijk. 

Greenfee: 45 tot 60 euro
Meer info:   lomasdecampoamor.es

De Costa Blanca is een mooie 
bestemming in het voor-  
of najaar. Prijsvechters als 
Transavia en Easyjet vliegen 
vanuit Amsterdam op Alicante. 
Je kunt er volgens het Spaans 
verkeersbureau genieten 
van 2.800 uren zon per jaar. 
Wie erg van warmte houdt, 
zal er ook graag in de zomer 
zijn. In Torrevieja (veertig 
kilometer van Alicante) 

en andere badplaatsen kun je genieten van prachtige stranden. Torrevieja heeft 
ook beroemde zoutmeren (zie foto) waarin je blijft drijven. Een duik in deze meren 
schijnt gezond te zijn voor de huid. Aan de Costa Blanca zijn veel kastelen en iets 
meer in het binnenland vind je dorpen waar de tijd heeft stilgestaan. Voor cultuur 
en musea kun je naar de universiteitsstad Murcia of de oeroude stad Alicante.

WANNEER EN WAT NOG MEER?
  La Finca is een goede vakantiebaan.
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http://www.lamarquesagolf.es
http://www.lafincagolfresort.com
http://www.lafincagolfresort.com
http://www.lomasdecampoamor.es


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

EN DE HORECA IN HET CLUBHUIS HOORT DAAR VANZELFSPREKEND 

BIJ. EEN CULINAIRE RECENSIE WILLEN WE HET NIET NOEMEN MAAR 

WE VERTELLEN WEL HOE WE HET BEZOEK AAN HET RESTAURANT 

ERVAREN HEBBEN. DIT KEER VAN GOLFPARK DE TURFVAERT. 

MEER DAN ALLEEN GOLF

G O L F P A R K - D E - T U R F V A E R T  CULINAIR

GOLFPARK DE TURFVAERT
Zwart Moerken 12 

4891 TK Rijsbergen
  076 596 8354

  deturfvaert.nl

WAAR ZIJN WE?
In Noord-Brabant op Golfpark De Turfvaert 

in Rijsbergen, niet ver van Breda. De laatste 

kilometers naar de baan passeren we een 

aantal met witte boerenfolie afgedekte asper-

gevelden. Dat wordt makkelijk kiezen straks 

na een rondje van 9 holes: het witte goud! De 

baan van Golfpark Turfvaert is net buiten de 

GOLF.NL Top 50 gevallen maar is absoluut een 

aanrader. Een mooi gelegen 18-holesbaan die 

speelt als een links met lekker droge en harde 

fairways en greens. Zo zien we het graag. 

HOE ZITTEN WE ER BIJ?
Brabants gezellig. Dat klinkt weinig origineel 

als je in Brabant bent, maar het is, met heus 

waar een paar Houdoetjes van vertrekkende  

golfers erbij, toch echt hoe we de sfeer erva-

ren. Het clubhuis is gevestigd in een voor-

malige boerderij. Het bar-/restaurantdeel is 

niet al te groot en daardoor met een mannetje 

of dertig op deze woensdagmiddag meteen 

lekker vol en prettig rumoerig. De bediening 

is aangenaam ontspannen, geen opgesmukt 

gedoe op De Turfvaert, de baan die de slogan 

hanteert Meer dan alleen golf. Ook niet-golfers 

zijn hier van harte welkom, bijvoorbeeld om te 

eten in de Brasserie. De Rijsbergse Golfclub de 

Turfvaert die op de baan speelt, probeert gol-

fers te verleiden lid te worden met de slogan 

Golf met een zachte G. Brabants gezellig dus.  

WAT ETEN WE?
Dat komt straks, eerst proberen we duidelijk 

te krijgen waar we culinair nu precies recht op 

hebben. We hebben voor twee personen het 

prima van smaak. De iets minder feestelijk  

opgediende rosbief van eendenborst wordt 

als net iets te koud ervaren. De smaak van de 

eendenborst gaat daardoor enigszins verloren 

tussen de appelchutney, rode ui, ijsbergsla 

en sinaasappel-tijmdressing. Misschien 

had het gerecht nog beter gesmaakt buiten 

op het terras in een lekker lentezonnetje. 

O JEE, KIPFILET
Na het golfen in een straffe, kille wind hebben 

we behoefte aan vlees. De Biologische varkens-

filet met gestoofde varkenswang heeft twee 

gezichten. De filet is, als zo vaak, aan de droge 

kant. Zeker niet zo kurkdroog als de fijne 

fairways en greens van De Turfvaert, maar een 

tikkie malser en de filet had beter op zijn plek 

geweest naast de perfect gestoofde varkens-

wang. De grainfed runderlende met peultjes,  

gebakken kropsla, zoete aardappel en jus van 

rode port geven we minimaal het cijfer 7,5. 

EEN STRALENDE CORRIE
De nagerechten scoren ook een heel ruime 

voldoende. Panna cotta van pure chocolade, 

witte chocolademousse, chocoladeschotsen 

en chocolade ijs is gewoon een heel fijn 

dessert als je van chocolade houdt. Aan de 

grote tafel achter ons wordt geklapt voor de 

winnaars van een wedstrijdje dat eerder die 

middag heeft plaatsgevonden. De longest 

drive bij de vrouwen gaat naar een stralende 

Corrie. Er wordt gelachen, gegeten en 

gedronken. Ja, iedereen lijkt het prima naar 

de zin te hebben in de Brasserie van Golfpark 

De Turfvaert. En dat snappen we wel. 

eendaags arrangement 9 holes met 3-gangendiner 

gereserveerd voor 62,50 euro per persoon. 

Turfvaert heeft (zie de website) een flinke 

waslijst aan prijzen voor greenfees al dan niet 

in combinatie met lunch/diner. Absoluut van 

deze tijd, een gedifferentieerd prijsbeleid, 

maar het kan tot kleine misverstanden leiden 

dus let goed op wat je precies reserveert. 

Wij dachten geserveerd te hebben voor drie 

gangen van de menukaart, het blijken drie 

vaststaande daggerechten te zijn. In overleg 

met de vriendelijke serveerster komen we 

overeen 3,50 extra te betalen zodat we alle 

gerechten van de kaart kunnen kiezen.

KOM MAAR DOOR MET DIE ASPERGES!
Op een steenworp afstand van de baan zagen 

we nog een laatste bord met de tekst Asperges 
te koop! De asperges huppelen hier nog net 

niet de green op. En even later helaas ook niet 

op onze borden. “Pas over een week of drie 

komen asperges bij ons op de kaart”, zegt onze 

serveerster, “dan pas zijn ze van topkwaliteit.”  

Heel even moeten we de teleurstelling 

wegslikken, we hadden ons zo verheugd 

op de eerste happen wit goud van dit jaar. 

Maar het is inderdaad nog vroeg in het 

aspergeseizoen en het antwoord van de 

serveerster belooft ook veel voor wat we 

dan over drie weken op ons bord krijgen.

VOORGERECHTEN: 1 X VIS EN 1 X VLEES
De gemarineerde zalm met rivierkreeft, 

komkommer, crème van rode biet  en krokant 

brique deeg voldoet in alle opzichten.  

Kleurrijk op het bord gepresenteerd en 
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BIRDIES VLIEGEN  
JE OM DE OREN

T O P  1 0  S T E R N  B I R D I E R A N K I N G  M A A R T  2 0 1 7

T E K S T  S I E T S E  H E R R E M A

Hole   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Par  4 3 5 3 4 4 4 5 4

Score  4 3 4 4 4 4 4 4 4 

*Punten  0 0 1 0 0 0 0 1 0

Hole  10 11 12 13 14 15 16 17 18

Par  5 4 3 4 5 3 4 4 4

Score  2 4 3 3 5 3 5 4 3  

*Punten  5 0 0 1 0 0 0 0 1

Elke golfer houdt van birdies en ook die van jou zijn 

prijzen waard in de maandelijkse Stern Birdieranking 

top 10. De Stern Birdieranking is een initiatief van 

duurzaamheidspartner Stern en GOLF.NL om het 

belang van de natuur – en dus ook birdies! – in de 

golfsport te benadrukken. Met de Stern Birdie- 

ranking, een klassement in de app GOLF.NL waarin je 

het opneemt tegen de rest van Nederland, kun je elke 

maand prijzen winnen. Het klassement is gebaseerd 

op netto birdies, eagles en albatrossen, dus het aantal 

slagen na handicapverrekening telt. Zo hebben golfers 

van elk niveau gelijke kansen. Alleen de punten die 

worden verdiend in een qualifying ronde, tellen mee. 

Aan het einde van de maand krijg je bericht over jouw 

eindklassering en hoe je het hebt gedaan vergeleken 

met andere golfers op je club, in je woonplaats, 

provincie, leeftijdscategorie en in heel Nederland. De 

prijzen hebben een link met de natuur én birdies want 

de top 10 wordt elke maand beloond met een nest-

kastje. Met de app GOLF.NL is het registreren van je 

qualifying kaarten dus niet alleen supereenvoudig, het 

kan je ook nog een leuke prijs opleveren!  

HOE WERKT DE BIRDIERANKING? 
Jouw netto scores zijn punten waard. De puntentelling 

voor de Stern Birdieranking ziet er zo uit:
 
Birdie = 1 punt
Eagle = 2 punten
Albatros = 5 punten

LET OP: Alleen de punten die je scoort in een quali- 

fying ronde tellen mee voor de Stern Birdieranking. 

TERUG NAAR 2014: DE ALBATROS VAN JOOST
Laten we als voorbeeld een scorekaart nemen van de 

beste birdiemaker van Nederland: Joost Luiten. Op 10 

januari 2014 noteerde hij in de tweede ronde van het 

Volvo Golf Champions op de 512 meter lange 10de hole 

van Durban Country Club de meest bijzondere score in 

golf: een albatros. Zijn scorekaart die dag:

*Punten STERN Birdieranking
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B I R D I E R A N K I N G  APP

Als professional heeft Joost geen handicap en 

dat betekent dat zijn bruto score ook direct zijn 

netto score is. Met deze ronde zou Joost bij elkaar 

opgeteld 9 punten ( 4 x 1 en 1 x 5) voor de Stern 

Birdieranking hebben verdiend. In totaal maakte 

Joost die week zestien birdies en een albatros, 

goed voor 21 punten. Kijken we naar afgelopen 

week, dan zien we dat Joost op de European Tour 

in de Trophee Hassan II – op weg naar een gedeeld 

dertiende plaats – vijftien birdies en twee eagles 

liet noteren. Dat zijn 15 punten voor zijn birdies, 

plus 2 x 2 punten voor zijn twee eagles, oftewel 19 

punten. 

STERN BIRDIERANKING MAART: 
HONDERDEN BIRDIES
Terug naar de birdies in Nederland. De winnaar 

van de maand maart registreerde 16 kaarten via  

de app GOLF.NL en maakte in totaal 39 birdies, 

 16 eagles en 4 albatrossen, goed voor een totaal 

van 91 punten, het meest van de tienduizenden 

GOLF.NL app-gebruikers. Naast een flinke  

handicapdaling – van 27,5 naar 16,4 – ontving 

deze birdiekoning een mooi nestkastje. 

In totaal speelde de top 10 van de Stern Birdie- 

ranking 84 qualifying kaarten en dat leverde 302 

birdies, 101 eagles en 14 albatrossen op. Daarnaast 

speelden deze tien golfers in maart 574 punten bij 

elkaar. Honderden birdies dus! 

De Rijswijkse golfclub is goed vertegenwoordigd: 

niet minder dan vier spelers in de top 10 zijn lid 

op de baan bij Den Haag. Hoeveel punten had je 

nodig om in de top 10 van maart te staan en een 

nestkastje te winnen? De nummer 10 speelde in 

acht rondes 50 punten bij elkaar,  dat staat gelijk 

aan vijftig netto birdies. Het gemiddeld aantal 

gespeelde rondes van de top 10 was zeven. De 

laagste handicap in de top 10? 9,7. De hoogste? 

30,7. Veel birdies maken is iets wat jong en oud 

aanspreekt: de jongste speler in de eerste top 10 

van de Stern Birdieranking is 24 jaar, de oudste 

70 jaar.

Na elke maand begint iedereen weer op nul en 

zijn er opnieuw prijzen te winnen, dus download 

de app, ga op birdiejacht en zorg dat je in april 

in de top 10 eindigt! Heb je de GOLF.NL app nog 

niet?    Ga naar GOLF.NL/app 

VOGELS TELLEN, 
BIRDIES MAKEN
Golfers weten het en de rest 
van Nederland mag het ook 
vernemen: op golfbanen gaan 
sport en natuur heel goed 
samen. De achttiende editie 
van de Nationale Golf Bird 
Watching Day is daar een sterk 
bewijs van. Op zaterdag 6 mei 
worden op tal van courses in 
ons land vogels geteld. Vorig 
jaar deden 76 golfbanen mee. 
Er werden ruim 3.500 vogels 
geteld en 163 verschillende 
soorten waargenomen. De 
datum is niet zomaar gekozen: 
overal in het land worden op 
6 mei door vrijwilligers vogels 
geteld en het is tevens de start 
van de Nationale Vogelweek, 
die tot en met 14 mei duurt. 

Meer informatie vind je op  
 birdwatchingday.nl.

Tijdens de Nationale Vogelweek 
kunnen golfers zelf proberen 
voor hun club zoveel mogelijk 
netto birdies, eagles en 
misschien wel albatrossen 
te maken. De club die van 
6 tot en met 14 mei het 
hoogste totaal scoort, krijgt 
een cheque ter waarde van 
duizend euro. Die kan worden 
verzilverd in de winkel van 
Vogelbescherming Nederland.
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IN DE ING GOLFWEEK 
KOMT ALLES SAMEN

JOOST LUITEN IS ERBIJ, NET ALS ANNE VAN DAM. EN ELKE GOLFLIEFHEBBER KAN ER GRATIS 
NAARTOE EN ERAAN MEEDOEN: DE ING PRIVATE BANKING GOLFWEEK. DE TWEEDE EDITIE 

VAN HET EVENEMENT VINDT VAN 7 TOT EN MET 9 JULI PLAATS BIJ PRISE D’EAU IN TILBURG.

N A D R U K  I N  T W E E D E  E D I T I E  O P  B E L E V E N  E N  Z E L F  D O E N
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D
e ING Private 

Banking Golfweek 

nieuwe stijl is 

een mix van golf 

kijken, zelf golfen 

en heel veel fun. 

Tijdens de driedaagse golfexperience 

worden tal van evenementjes georganiseerd 

waaraan je plezier kunt beleven door ernaar 

te kijken of door eraan mee te doen. Vorig 

jaar beleefde de Golfweek zijn primeur op 

The International in Amsterdam en was 

daaraan ook een internationaal vrouwen-

toernooi aan gekoppeld. Dat is er dit jaar 

niet. Daarvoor is de Legends Trophy in de 

plaats gekomen. Tout golfend Nederland zal 

aanwezig zijn, onder wie voormalige Tour-

speler Robert-Jan Derksen. Hij is een van 

de gastheren en speelt mee in de Legends 

Trophy, een teamwedstrijd waarin bekende 

Nederlandse sporthelden het opnemen 

tegen een team buitenlandse topsporters.  

“Het is mooi dat we in Nederland zo’n 

veelzijdig evenement hebben, waarin alle 

facetten in golf samenkomen. Persoonlijk 

kijk ik erg uit naar de uitdaging om weer 

een toernooitje te spelen. We moeten 

maar zien of ik het niet verleerd ben.” 

FANATIEK
Voor Nederland spelen onder anderen 

Ronald de Boer, Ruud Gullit en hockey- 

legende Ties Kruize mee in de Legends 

Trophy. Het team kan ook rekenen op 

de inbreng van Tourspeelster Anne van 

Dam. In het buitenlandse team hebben 

bekende voetballers een grote inbreng, 

onder wie de Franse international Christian 

Karembeu en de Tsjech Patrick Berger. 

In de komende weken worden de overige 

spelers van beide teams bekendgemaakt. 

Ronald de Boer kijkt reikhalzend uit naar 

de wedstrijd met een Ryder Cup-achtig 

karakter. “De golfwedstrijden die ik heb 

gespeeld met bekende sporters kenmerken 

zich door fanatisme. Er zijn er niet veel die 

tegen hun verlies kunnen. Als we straks 

tegen een team van buitenlandse sporters 

spelen, willen we zeker niet verliezen.”

WILDCARDS KLM OPEN
Naast de Legends Trophy die over drie 

dagen wordt gespeeld, heeft de ING Private 

Banking Golfweek nog veel meer te bieden. 

Actieve golfers en nieuwkomers krijgen de 

kans om zichzelf te testen en uit te dagen. 

Topsport is onder meer terug te vinden 

in een kwalificatietoernooi voor het KLM 

Open, waarbij 24 Nederlandse professionals 

de strijd aangaan om twee wildcards. Ook 

keert de ING Private Banking Cup terug,  

een jeugdcompetitie voor zestien golf- 

verenigingen, met als inzet gratis toegang 

tot het KLM Open voor de hele vereniging.

Prise d’eau is dit jaar voor het eerst gast-

heer. De keuze voor de Tilburgse club is 

ingegeven door de opzet van de prachtige 

27-holesbaan, de centrale ligging in Brabant 

en het enthousiasme onder de leden van 

de club. Prise d’eau zal in samenwerking 

met organisator TIG Sports, ING Private 

Banking en de NGF zoveel mogelijk 

golfers en golfverenigingen betrekken 

bij de ING Private Banking Golfweek. 

INSCHRIJVEN 
De toegang is gratis, maar je moet je 

vooraf wel als bezoeker registreren. 

Ook wordt inschrijving voor een aantal 

onderdelen dringend geadviseerd, omdat 

het aantal plaatsen gelimiteerd is. 

Voor meer info:   inggolfweek.nl.

WAT IS ER TE DOEN?
Z E L F  S P E L E N
Prise d’eau heeft een van de mooiste par-3-
banen van Nederland.  Die baan staat tijdens de 
Golfweek tot de beschikking van de bezoekers, 
zodat je zelf in de schaduw van de toppers 
en sporthelden een balletje kunt slaan. 

T R I C K S H O W S
Voor sommigen is het al een hele kunst de bal 
goed te raken. Bij een aantal golfprofessionals 
lijkt de bal aan een touwtje te hangen, zo 
goed kunnen ze ’m controleren. Die spelers 
hebben deze kunst verheven tot een 
trickshow, een genot om naar te kijken.

G O L F L E S S E N
Beter worden in golf kun je door te trainen. Bij de 
Golf Academie kun je een gratis les (15 minuten) 
boeken. Of je nu een beginnende golfer bent of 
gevorderd, er is altijd ruimte voor verbetering.

R A A K !
Kids hebben de toekomst. Ook in golf. In het 
RAAK! Funpark gaat een eerste kennismaking 
met golf gepaard met leuke spelletjes 
en veel plezier. Dit is een pretpark op de 
golfbaan, waar je je met vriendjes, broertjes 
en zusjes wel enige tijd kunt vermaken.

F O O T G O L F
De golfsport kent inmiddels wat varianten. 
Footgolf is er één van. Tijdens de Golfweek 
kun je bekende Nederlandse en buitenlandse 
voetballers uitdagen in dit spel dat 
dezelfde basisregels heeft: de bal moet 
in zo min mogelijk pogingen in de hole.

T E S T E N
Minstens zo belangrijk als een goede instelling is 
het materiaal. In Tilburg kun je het nieuwste van 
het nieuwste uitproberen, maar belangrijker: 
ook advies inwinnen over welke clubs het 
beste bij jou passen en die keuze testen.

  Ruud Gullit (rechts) speelt voor 
Nederland mee in de Legends Trophy.

I N G - P R I V A T E - B A N K I N G - G O L F W E E K  GOLF.NL
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T E K S T  S I E T S E  H E R R E M A

NIEUWE PUTTER VOOR LUITEN
Welke putter had Joost Luiten in de tas tijdens de Trophee 
Hassan II van afgelopen week? De oplettende kijker zag 
dat Luiten, die niet vaak wijzigingen aanbrengt in zijn 
tas, met iets roods over de greens liep, en niet met zijn 
Scotty Cameron, de putter waarmee hij twee keer het 
KLM Open won. Volgens de Nederlander was het tijd voor 
iets nieuws. Met de TaylorMade Spider Tour Red kiest hij 
voor een van de meest populaire putters op Tour. Naast 
Jason Day, die de eerste was die met deze putter op de 
PGA Tour won, en nummer één van de wereld Dustin 
Johnson, die de zwarte versie in zin tas heeft, 
won Sergio Garcia met precies hetzelfde 
model de Masters. Ook supertalent Jon Rahm 
zweert bij de rode mallet putter. Opvallend is dat 
Day, Johnson, Garcia en Rahm geen oplijnstreep op hun 
putter hebben. Het zou afleiden en zonder het streepje 
makkelijker zijn om te focussen. Luiten heeft wel een 
streep. Dankzij de gewichtsverdeling, waarbij er meer 
gewicht aan de zijkanten is geplaatst, heeft de Spider Tour 
minder de neiging om te draaien bij impact als je de bal niet 
helemaal in het midden van het blad raakt. Oftewel, meer 
vergevingsgezindheid en een grotere sweetspot. Het 
verschil tussen het zwarte model (Johnson) en het rode 
model (Day, Garcia, Rahm, Luiten) is de insert, die bij de rode 
versie zachter is en voor een ander gevoel en geluid zorgt. 

329 euro (RED & BLACK)
  taylormadegolf.eu

LYDIA KO WORDT ‘BAT GIRL’
De stal met topspelers is goed gevuld en ondanks 
de premium prijs – een beetje set kost  € 4.500 
– heeft miljardair Bob Parsons met PXG de 
markt voor golfequipment aardig weten op te 
schudden. De laatste toevoeging aan de catalogus 
is de Bat Attack, een vergevingsgezinde mallet 
putter met vleugels die het bedrijf ontwierp 
met Lydia Ko, de nummer één bij de dames. 
Tussen de vleermuisvleugels van de Bat Attack 
past precies een bal, en dat zou volgens PXG 
moeten helpen bij het oplijnen. De putter is 
verkrijgbaar in één kleurstelling (zwart) maar er 
kan wel gekozen worden tussen 350, 375 of 500 
gram. De nummer één van de wereld is ook niet 
bang voor verandering buiten de tas. Na slechts 
negen toernooien ontsloeg de Nieuw-Zeelandse 
vorige week haar caddie Gary Matthews. En 
dat nadat ze net haar beste resultaat van 2017 
had behaald: een tweede plaats in het Lotte 
Championship (LPGA Tour). Eind vorig jaar 
ruilde ze coach David Leadbetter in voor Gary 
Gilchrist en verliet ze Callaway voor PXG.   

550 dollar (fitting inbegrepen)
 pxg.com
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PGA TOUR TEST MET 
RANGEFINDERS
Het zou zomaar kunnen dat je ze binnenkort op de grote Tours 
ziet: rangefinders. De PGA Tour maakte onlangs bekend dat 
ze tests gaan uitvoeren waarbij spelers en caddies gebruik 
mogen maken van de afstandsmeters. Sommige satelliet 
Tours (kleinere circuits) staan al wel toe dat pro’s met 
afstandsmeters spelen, maar op de grotere zijn spelers en 
caddies aangewezen op baanboekjes. In enkele wedstrijden 
van de Web.com Tour, PGA Tour Canada en PGA Tour 
Latinoamerica (divisies onder de PGA Tour) worden vanaf 
begin april de lasers met een local rule toegestaan. Ze mogen 
niet gebruikt worden om hoogteverschillen te meten. 
De vraag van de PGA Tour is vooral of het spel sneller gaat. 
De meningen daarover lopen uiteen. Justin Rose denkt van 
niet: “We spelen niet één-afstandsgolf. We willen de afstand 
tot de achterkant van de green weten, de afstand over een 
bunker, de afstand tot een zekere helling. Het is dus niet zo 
simpel als ik heb 160 meter tot de vlag. Je maakt beslissingen 
op basis van wat er rond de vlag is.” Justin Thomas liet 
via Twitter weten ook niet echt gecharmeerd te zijn van 
rangefinders als oplossing van het slowplayprobleem. 

Justin Thomas: Play is slow Bc of slow golfers and routines, not 
getting yardages. Personally, hope this isn’t a change that is made

Natuurlijk hopen de fabrikanten dat de afstandsmeters  
wel definitief toegelaten worden en de golfende televisiekijker.  
Wordt vervolgd...

Welke clubs gebruiken de 
professionals als ze niet onder 
contract zouden staan bij een groot 
merk? Door het verdwijnen van Nike 
op de golfclubmarkt zijn veel spelers 
op zoek naar nieuw materiaal, en 
aardig wat spelers kiezen voor ijzers 
van Mizuno. Jhonny Vegas, Nick 
Watney en Lucas Glover hebben 
inmiddels contracten getekend bij 
Mizuno maar Brooks Koepka, Paul 
Casey (MP-25), Kevin Chappell en Vijay 
Singh blijven spelen met de ijzers van 
het Japanse sportconcern zonder 
dat ze daarvoor geld krijgen. Vooral 
de JPX-900 Tour is populair onder de 
professionals. Ook Daan Huizing en 
Darius van Driel spelen met dit model.

  golf.mizunoeurope.com

MIZUNO POPULAIR ONDER CONTRACTLOZE SPELERS
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THE DUKE
H E T  O O R D E E L  V A N  G O L F . N L  W e e k l y

  Het clubhuis van de company club.

3 4
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  The Duke heeft een variant van de 
17de op TPC Sawgrass.



BAAN
The Duke is van de familie Van Eerd, 
eigenaar van Jumbo Supermarkten (en de 
golfwinkelketen Jumbo Golfwereld). The 
Duke is in eigen woorden een exclusieve 
businessclub maar gelukkig wordt elke week 
ook een beperkt aantal greenfeespelers 
toegelaten. De greenfee is fors (150 euro) maar 
golfliefhebbers zullen het ervoor over hebben. 
De familie Van Eerd heeft architect Alan Rijks 
ingeschakeld voor een renovatie van de oude 
holes en een uitbreiding naar 18 holes. Eind 
2015 was het af en het resultaat mag er zijn!

KWALITEIT
De baan (vroeger 30 hectare, nu 55) ligt op 
zandgrond in een rustige en mooie bos- en 
heiderijke omgeving. De bosholes met 
naaldbomen zijn prachtig. De nieuwe holes zijn 
nog vrij open maar er zijn (en worden) mooie 
bomen geplant. The Duke speelt heerlijk snel: 
veel rol op de fairways, harde (voor)greens. Alles 
is van uitstekende kwaliteit en zeer verzorgd. 
De baan is ondanks veel grote bunkers en een 
paar waterhindernissen niet heel moeilijk.

SERVICE
Het oude clubhuis is niet meer, in een half jaar 
tijd (!) is een nieuw onderkomen gebouwd. 
Dit nieuwe clubhuis in de stijl van een Engels 
landhuis is in 2015 geopend. De kleedkamers 

zijn luxe en het restaurant heeft een vermelding 
in de gids Gault & Millau. Kortom, de kwaliteit 
en service van de randzaken zijn buitengewoon 
goed en het wordt alleen maar beter. Op dit 
moment bouwt de eigenaar naast het clubhuis 
een vijfsterrenhotel met conferentiecentrum.

OPVALLEND
De eilandhole. De par-3 7de is een variant 
van de 17de op TPC Sawgrass in Florida, met 
verhoogde tees voor een mooi uitzicht. Een 
baan moet niet te veel van dit soort alles-of-
niets-holes hebben maar één is toch wel erg 
leuk en spraakmakend. De hole is van de gele 
tees maar 104 meter (van rood 86). Toch is 
het – zeker met wind – spannend of de bal op de 
green komt. De muren rondom afslagplaatsen 
en eilandhole geven een chique uitstraling. 
Smaken verschillen, de een vindt dit prachtig, 
de ander ziet liever een natuurlijke tee.

OORDEEL GOLF.NL: 8
De baan heeft één minpunt: het is ver lopen van 
green 10 naar tee 11 (en 13 ligt ook niet dicht bij 
12). Daar zou iets slims op gevonden moeten 
worden. The Duke staat niet in de GOLF.NL Top 
50 18-holes-banen (maart 2017) maar dat komt 
omdat de meeste juryleden de vernieuwde 
baan nog niet hebben gezien. De verrassende 
en gevarieerde heide-/bosbaan gaat ongetwij-
feld in die GOLF.NL Top 50 komen.

PRAKTISCH

PAR 72, 18 HOLES
Slotenseweg 11

5388 RC Nistelrode
0412-611992

 thedukegolf.nl

Banen in de buurt
De Leemskuilen 5 km, Oijense Zij 

8 km, Rosmalen 13 km, De Pettelaar 
16 km, De Schoot (Sint-Oedenro-
de) 17 km, De Dorpswaard 18 km, 

BurgGolf Wijchen 18 km, De Dommel 
19 km

Wat kost het?
Greenfee achttien holes: 150 euro. 

Greenfeespelers zijn in beperkte 
aantallen welkom, bel van tevoren of 

er plaats is.

  Fraaie bunkers en in de nazomer 
bloeiende heide.
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BAAN
“Mooie goed onderhouden 
golfbaan. Greenfee is hoog (150 
euro), begrijpelijk vanwege de 
beslotenheid. Loopafstanden 
tussen enkele holes is behoorlijk.”
Peezet, hcp 13
Cijfer: 8,8

“De greens zijn heel hard en 
bijna zonder stop, maar zo glad 
als een biljartlaken. Het is een 
leuke baan en een absolute 
must voor iedere golfer.”
DF87, hcp 12
Cijfer: 8,9

“Veel afwisseling, zowel de lay-out 
van de holes als de omgeving.”
Rudy, hcp 24
Cijfer: 8,2

8,5

Oordeel zelf
Wil je zelf je mening geven over 
een baan? Schrijf dan een review 
op Leadingcourses.com of  
GOLF.NL. Leadingcourses.com is 
een partner van GOLF.NL.

HET OORDEEL VAN DE GOLFER
Wat vinden golfers van The Duke? Hier volgen enkele beoordelingen die geplaatst zijn  
op Leadingcourses.com en GOLF.NL.

“De uitstraling van de hele club is 
zeer ‘Engels’. Echt een aanwinst 
en mijn complimenten aan de 
ontwerpers van de baan.”
Jbmzumpolle, hcp 7
Cijfer: 7,9

“Fraaie baan. Greens supersnel 
en uitdagend geonduleerd. 
Mooie bunkercomplexen maken 
het aanspelen van de green op 
veel holes een uitdaging. Top!”
Remko, hcp 36
Cijfer: 7,5 

“Heel divers. Alle facetten: 
bos, water, lang, kort en 
mooie doglegs.”
GoranQ, hcp 8
Cijfer: 8,9

“Veel paden zijn verhard en dat 
maakt het minder natuurlijk 
maar wel makkelijk.”
Pedrovandekerkhof, hcp 10
Cijfer: 8,4

FACILITEITEN & ENTOURAGE
“Oefenfaciliteiten zijn erg goed en 
uitgebreid. Clubhuis, ontvangst en 
vriendelijkheid is helemaal ok.”
Maarten234, hcp 6
Cijfer: 8,1 

“Van de (eigenlijk ‘over de top’) 
mooie entourage kun je alleen 
maar genieten en het maakt je 
heel verwend als je daarna weer bij 
je homecourse komt aanlopen.”
Tomvdborst, handicap 26
Cijfer: 9,4

  Van alles wat op The 
Duke: ook bijvoorbeeld een 
opvallende beek met rotsen.
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“Een luxe is onder meer de marshal 
die met eet- en drinkwaren door 
de baan rijdt. En het restaurant dat 
een Michelin- ster ambieert. De 
oefenfaciliteiten kunnen nagenoeg 
niet beter. Alle afslagplaatsen worden 
voorzien van een piramide golfballen, 
de oefengreen is heel groot en er zijn 
goed onderhouden oefenholes.”
DF87, hcp 12
Cijfer, 8,9
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9 DINGEN DIE JE MOET WETEN OVER THE DUKE
The Duke is, als besloten  
businessclub, een vreemde eend 
in de bijt onder de Nederlandse 
golfclubs. Hier lees je waarom.

1   Mystiek
Op de site van The Duke (thedukegolf.nl) 

kom je weinig te weten over de baan en club 

en elders vind je ook weinig informatie. De 

club lijkt bewust een mystieke sfeer te creë-

ren in het vertrouwen dat alles dik in orde is 

voor de doelgroep; dat vertelt zichzelf voort.

2   De doelgroep
Voordat The Dutch, The International en 

Lage Vuursche bestonden - banen die zich 

geheel of deels op zakelijke golfers rich-

ten - was er al de Company Club de Hooge 

Vorssel. Een initiatief van Karel van Eerd. 

Zijn Hooge Vorssel heet na de vernieuwin-

gen The Duke. Alleen bedrijven kunnen lid 

worden, met een maximum van honderd 

captains of flights zoals ze genoemd worden. 

Elk bedrijf krijgt onder meer één dag per jaar 

de baan en alle faciliteiten ter beschikking. 

De businessclub wil dé perfecte ambiance 
voor de combinatie golf en zakelijk netwerken 

bieden. Het concept werkt al 25 jaar. 

3   Hoog gewaardeerd
Golfers die op The Duke zijn geweest, zijn 

vol lof, getuige het cijfer dat de club op 

Leadingcourses.com krijgt: 8,5. The Duke 

staat daar op de zesde plaats in de ranglijst 

van beste clubs (gebaseerd op het oordeel 

van golfers over baan, onderhoud, facili-

teiten en service). In de banenranglijst van 

Leadingcourses is The Duke zestiende.

4   Perfectie
Bij een bezoek aan de baan van de onder- 

nemersfamilie Van Eerd merk je aan alles 

dat er gestreefd wordt naar perfectie, kosten 

noch moeite worden gespaard. Er is geld 

om een en ander (voor) te financieren. De 

familie Van Eerd maakte van Jumbo een 

grote speler in supermarktland en Karel van 

Eerd staat in de top 10 van de Quote 500.

5   Rituals
Members en gasten hebben aparte kleed- 

kamers. Daar vind je veel Rituals-producten 

(zoals gezichtsverzorging en parfum). 

Geen wonder, de man van Jumbo-topvrouw 

Colette van Eerd, Raymond Cloosterman, 

is eigenaar van Rituals en ook hij is nauw 

betrokken bij de leiding van The Duke.

6   De naam
Het glooiende heidelandschap van 

de baan was in de middeleeuwen een 

jachtgebied voor de hertogen van 

’s-Hertogenbosch (Duketown).

7   Restaurant
Het clubhuis van The Duke herbergt 

onder meer vergaderruimtes, een 

golfshop, whiskeykamer, brasserie en 

restaurant. Het restaurant streeft 

naar een ster in de Michelingids.

8   Uitbreiding
Het vijfsterrenhotel met conferentie- 

zaal dat verrijst op het complex van 

The Duke, krijgt dezelfde stijl als het 

clubhuis. Het hotel gaat twintig 

suites tellen en is met name bedoeld 

voor de leden van de businessclub.

9   “Lekker golfen”
In de baanbeoordeling op de pagina’s 

hiervoor zegt het beoordelingsteam van 

GOLF.NL dat het “gewoon lekker golfen is” 

op de baan van The Duke. Afwisseling en 

heel wat korte par-4-holes die goed te doen 

zijn, waar iedereen wel eens par kan maken. 

Uitdagende par 3’s, maar niet te lang. Precies 

wat zakelijke golfers willen, een groep van 

wie de meesten handicap 18 tot 54 hebben. 

Maar zou het niet op elke baan lekker golfen 

moeten zijn? The Duke is wat dat betreft een 

voorbeeld. Niet elke club heeft het budget 

van The Duke, maar elke club kan samen 

met een architect nadenken over de balans 

van de baan: hebben we niet te veel lange 

holes, is onze baan niet te moeilijk (hoge 

rough), is onze baan eigenlijk wel leuk?

  Een muur van houten bielzen 
voor de vierde green.
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Bart Bikker, een ware golfliefhebber die elk jaar op tientallen banen 
speelt, creëerde een mooie foto van hole 12 van Leeuwenbergh, 
op basis van foto’s die door het jaar heen zijn genomen. Ook een 

bijzondere golffoto gemaakt? We ontvangen ze graag om ze te 
delen met medegolfers. Stuur een e-mail naar: redactie@golf.nl.

4 SEIZOENEN

“Rond middernacht wordt 
fish and chips geserveerd.”

The Irish Sun weet alles 
over het huwelijk van 

Rory McIlroy en Erica Stoll 
(op zaterdag 22 april).

“Ik hoop minimaal 100 holes 
te spelen, ongeveer 42 km: 

een golfmarathon!”

Patrick Ascher gaat een dag 
golfen op de Goyer voor KiKa 

(patrickrunsforkika.com). 

“Golf is een familiespel. 
De familiedynamiek keert 

terug in de film en iedereen 
heeft daar iets mee.”

Kevin Cook over de kracht 
van zijn verfilmde boek over 

Old en Young Tom Morris. 
De film is in de VS net uit.

“We vieren het bij Taco Bell!”

Trickshot golfer Wesley 
Bryan na zijn eerste PGA 
Tour-zege waarmee hij 

1,1 miljoen dollar verdiende.
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Daag jezelf uit en
verbeter je prestaties

Hou je scores bij en 
zie je voortgang

Nodig je vrienden uit
en motiveer elkaar

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

Ga naar golf.nl/app

http://www.golf.nl/app


http://www.inggolfweek.nl
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