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DAAN SLOOTER IS DIT JAAR VOOR DE VIJFTIENDE KEER TOERNOOIDIRECTEUR VAN HET KLM OPEN. 

 HIJ KIJKT TERUG OP DE DRIE NEDERLANDSE OVERWINNINGEN IN DE LAATSTE VIJFTIEN JAAR. 

HOLLANDS 
GLORIE
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KLM OPEN 2003
HILVERSUMSCHE GOLFCLUB
1. MAARTEN LAFEBER (-13)  
2. SÖREN HANSEN &  
      MATHIAS GRÖNBERG (-12)
WINNAARSCHEQUE: € 166.660

“2003 was in zekere zin een tussenjaar, een 

apart Open dat toch heel erg mooi werd, met 

dank aan Maarten Lafeber. Robbie van Erven 

Dorens (toen toernooidirecteur) was er niet in 

geslaagd een titelsponsor te vinden. Budgettair 

was er daarom weinig mogelijk, het prijzengeld 

was verlaagd naar een miljoen euro en er waren 

geen grote namen. Het Open werd de jaren 

ervoor altijd in de zomer gespeeld, in 2003 ging 

het noodgedwongen naar oktober. De eerste 

dagen was het nat en koud op de Hilversum-

sche. Er was weinig publiek, het was allemaal 

nogal sfeerloos. De stemming sloeg om door 

Maarten Lafeber. Zaterdag maakte Maarten een 

prachtige 64, zondag kwamen de mensen naar 

de Hilversumsche in de hoop na Joop Rühl in 

1947 weer een Nederlander het Dutch Open te 

zien winnen. Geweldig dat Maarten het ook wist 

af te maken. Voor de toekomst van het Dutch 

Open kwam die Nederlandse overwinning op 

een heel goed moment. 2004 was mijn eerste 

jaar als toernooidirecteur en we konden het 

Open een boost geven door te pronken met 

Maarten als Nederlandse titelverdediger en 

ambassadeur van het toernooi. KLM stapte 

in 2004 in als hoofdsponsor, van de zeven 

bedrijven die meededen aan de bidprocedure 

voor de organisatie werd This is Golf (tegen-

woordig TIG Sports) gekozen. This is Golf wilde 

mij als toernooidirecteur. In de voetsporen 

treden van Robbie van Erven Dorens, Mister 

golf, was natuurlijk niet niks, toch heb ik geen 

moment geaarzeld. Toernooidirecteur paste zo 

goed bij wie ik was, bij alles wat ik in mijn leven 

had gedaan. Ik was als tiener caddie geweest 

in het Dutch Open, daarna speler (vijf keer), 

vrijwilliger, had in Open-commissies gezeten 

en in 2003 werkte ik op de Hilversumsche als 

golfjournalist. Golf had altijd zo’n belangrijke 

rol gespeeld in mijn leven, ik vond het een 

geweldige uitdaging als toernooidirecteur 

het KLM Open weer goed op de kaart te 

zetten en golf in Nederland te stimuleren.”

KLM OPEN 2013
KENNEMER GOLF & COUNTRY CLUB
1. JOOST LUITEN (-12) 
2. MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ (-12) 
WINNAARSCHEQUE: € 300.000

“Iedere winnaar is mij even lief, dat meen 

ik echt, maar als toernooiorganisatie 

hoop je natuurlijk dat er zondag op de 

laatste holes een Nederlander een kans 

maakt om te winnen en als het even kan 

in een duel met de grote namen in het 

toernooi. In 2013 op de Kennemer werden 

we op onze wenken bediend met Joost 

en Miguel Angel Jiménez in een play-off. 

Natuurlijk hoopte ik dat Joost de play-off 

ging winnen, maar voor mij kon het KLM 

Open sowieso niet meer stuk. Jiménez is 

zo geliefd, ook hij zou een fantastische 

winnaar zijn geweest. De laatste holes 

van het KLM Open gaan vaak een beetje 

aan mij voorbij. Ik ben bezig met de 

voorbereiding op de prijsuitreiking, neem 

afscheid van spelers die al binnen zijn en 

vaak zijn er nog wat persverplichtingen. 

Bij de play-off in 2013 stond ik wel naast de 

green van hole 18. Ik vond het heel intens. 

Al dat publiek rond die hole, de spanning 

die voelbaar was, een mooiere apotheose 

kun je niet wensen. Als winnaar word 

je na de laatste putt geleefd, je gaat van 

de ene naar de andere verplichting. Het 

eerste rustige moment voor Joost was in 

een courtesy car, op weg van het clubhuis 

naar de vrijwilligers in het crew café. 

Ik zat in de auto naast Joost op de 

achterbank, de beker stond tussen ons 

in. Daar besefte Joost volgens mij voor 

het eerst echt wat hij had gepresteerd. 

Joost keek naar de beker, deed zijn arm 

er omheen en zei: zo, die is van mij. Dat 

moment zal ik nooit meer vergeten.”
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Prijzen zijn per persoon, exclusief € 25,- administratiekosten en € 2,50 bijdrage Calamiteitenfonds per boeking. Kijk voor exacte prijzen per vertrekdatum op pinhigh.nl.
Transavia actie is geldig indien u boekt tussen 13 september en 15 oktober.

Donker rood  = 0000 083 034 051
Licht blauw = 027 009 000 000
Donker blauw = 100 072 000 006
Goud  = 000 018 100 043
Zwart (clubs) = 000 000 000 100

023 - 556 96 91
www.pinhigh.nl TRUSTSCORE 8.7

Compleet verblijf in Alicante

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

La Manga Club                    VA. € 749,- Abama               VA.  € 1499,-  € 1349,- Heritage Le Telfair        VA.   € 1499,-

Tropsich genieten op Mauritius

Kleinschalig 5-sterrenplusresort met 6 
restaurants en goed onderhouden golfbaan. 
7 nachten, 7 diners, 7 greenfees, transer.

Luxueus golfresort op Tenerife

Resort gelegen rondom bananenplantages 
en met twee Michelinsterren restaurants. 
7 nachten, 3 greenfees, auto.

UW GOLFTAS GRATIS MEE
naar elke Transavia bestemming

GOLFTR AVEL

http://www.pinhigh.nl


Ik zal niet zeggen 
dat 2016 het beste 

KLM Open ooit was, 
maar die staat  

wel heel hoog op 
mijn lijstje

KLM OPEN 2016
THE DUTCH
1. JOOST LUITEN (-19) 
2. BERND WIESBERGER (-16)
WINNAARSCHEQUE: € 300.000

“Altijd was het Dutch Open op de klassieke 

banen gespeeld, in 2016 braken we met 

die traditie door naar The Dutch te gaan. 

Er waren nogal wat mensen sceptisch 

over die keuze, na afloop van het toernooi 

hoorde ik mensen zeggen dit was het 
mooiste KLM Open ooit. Alles zat natuur-

lijk ook mee dat jaar. Als je me voor het 

toernooi had gevraagd hoe ziet je ideale 

KLM Open 2016 eruit, dan had ik aan dit 

droomscenario misschien niet eens durven 

denken. Heel de week prachtig weer en 

Joost die voor de tweede keer wint met 

Wiesberger, de hoogst geklasseerde speler 

op de wereldranglijst in het toernooi, op 

de tweede plaats. De manier waarop Joost 

won was zo tekenend voor zijn klasse en 

instelling. Aan het begin van de week liep 

het totaal niet, Joost was zoekende met 

zijn swing, was allesbehalve een happy 
camper. En dan in de laatste ronde voor 

al dat publiek met de druk er vol op een 

ronde 63 maken, dat is zo typisch Joost. 

De taferelen zondag rond hole 18 waren 

ongekend, ik had nog nooit zo veel mensen 

gezien bij een KLM Open. De sfeer was ook 

zo positief, de hele week eigenlijk. In 2016 

introduceerden we Beat the Pro. Ook daar 

was scepsis over maar het bleek een schot 

in de roos. Ik zal niet zeggen dat 2016 het 

beste KLM Open ooit was, want er zijn 

zo veel prachtige edities geweest, maar 

2016 staat wel heel hoog op mijn lijstje.”

Prijzen zijn per persoon, exclusief € 25,- administratiekosten en € 2,50 bijdrage Calamiteitenfonds per boeking. Kijk voor exacte prijzen per vertrekdatum op pinhigh.nl.
Transavia actie is geldig indien u boekt tussen 13 september en 15 oktober.

Donker rood  = 0000 083 034 051
Licht blauw = 027 009 000 000
Donker blauw = 100 072 000 006
Goud  = 000 018 100 043
Zwart (clubs) = 000 000 000 100

023 - 556 96 91
www.pinhigh.nl TRUSTSCORE 8.7

Compleet verblijf in Alicante

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

La Manga Club                    VA. € 749,- Abama               VA.  € 1499,-  € 1349,- Heritage Le Telfair        VA.   € 1499,-

Tropsich genieten op Mauritius

Kleinschalig 5-sterrenplusresort met 6 
restaurants en goed onderhouden golfbaan. 
7 nachten, 7 diners, 7 greenfees, transer.

Luxueus golfresort op Tenerife

Resort gelegen rondom bananenplantages 
en met twee Michelinsterren restaurants. 
7 nachten, 3 greenfees, auto.

UW GOLFTAS GRATIS MEE
naar elke Transavia bestemming

GOLFTR AVEL
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WIE ZIJN DE FAVORIETEN IN HET KLM OPEN? WIE ZIJN DE MEEST OPMERKELIJKE SPELERS?  

WIE MOET JE VOLGEN IN DE BAAN? HIER DE HOOFDPERSONEN OP EEN RIJ.

DE TOPPERS IN 
HET KLM OPEN

G O L F . N L

Het deelnemersveld kan tot het laatste moment nog wijzigen maar met de spelers die 
zich nu hebben ingeschreven, belooft het een interessante editie van het KLM Open te 
worden. Het toernooi behoort qua prijzengeld niet tot de grotere van de European Tour, 

toch kent editie 99 een sterk deelnemersveld. 

ANGEL CABRERA
De Argentijnse majorkampioen is een 
van de mooiste ‘namen’ in dit jaar. De 
48-jarige Argentijn begon als caddie 
en werd een succesvol professional. 
De getalenteerde gevoelsspeler, een 
groot liefhebber van biefstuk, won 
de Masters in 2009 en het US Open 
in 2007. In de Masters van 2013 liet 
hij weer van zich horen; hij werd toen 
tweede na een play-off tegen Adam 
Scott. Cabrera won naast de majors 
‘slechts’ drie reguliere wedstrijden van 
de European Tour. Op de Amerikaanse 
PGA Tour werd hij eenmaal eerste, 
in de Greenbrier Classic van 2014. 
Dat was zijn laatste zege tot nu toe. 
Cabrera heeft als bijnaam El Pato (de 
eend) en dat is vanwege de manier 
waarop hij loopt.
 angelcabrera.com 

 @cabrera_pat
 angelcabreragolf

LEE WESTWOOD
De 45-jarige Engelsman, net als 
Martin Kaymer een voormalige 
nummer één van de wereld, heeft op 
de European Tour 23 zeges behaald. 
Wereldwijd won hij 43 keer en hij heeft 
tien maal de Ryder Cup gespeeld. In 
1999 won Westwood in Nederland (op 
de Hilversumsche), vorig jaar op The 
Dutch werd Westy gedeeld derde.
 leewestwood.golf

  @WestwoodLee 

KIRADECH APHIBARNRAT 
Kiradech Aphibarnrat was vorig jaar op 
weg naar een zege in het KLM Open 
maar vond in de laatste vijf holes twee 
keer het water. De Thai is op papier 
de sterkste speler in het KLM Open 
van dit jaar. Hij staat in de top 40 
van de wereld en in de top 15 van de 
Race to Dubai (de jaarranglijst van de 
European Tour). Kiradech heeft twee 
bijnamen: Arm en Asian John Daly. 
Hij is net als Daly niet het toonbeeld 
van fitheid maar wel een verdraaid 
goede en populaire speler. Kiradech 
is 29 jaar oud en won al vier keer op 
de European Tour en één keer op de 
Asian Tour. Zijn prijzengeld besteedt 
hij onder meer aan opvallende auto’s. 
De meest recente auto waarin Arm 
(niet meer dan een koosnaampje)
is gesignaleerd is een feloranje 
Lamborghini.

 @kiradech
 kiradech_arm

1 0
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MATT WALLACE
De 28-jarige Engelsman heeft in de 
afgelopen twee jaar in snel tempo 
de top bereikt. Wallace boekte dit 
seizoen al drie overwinningen op de 
European Tour, waarvan de laatste 
in het Made in Denmark-toernooi 
begin van deze maand. Wallace is 
dus in vorm. Hij verdiende volgens 
veel golfliefhebbers een wildcard 
voor het Europese Ryder Cup-team, 
maar captain Thomas Bjørn koos 
voor routiniers. Wallace speelde in 
2016 nog op de Alps Tour, een lagere 
Europese divisie. Dankzij zes zeges 
promoveerde hij naar de Challenge 
Tour. Hij won in 2017 het Open 
de Portugal, een gecombineerde 
wedstrijd van de Challenge en 
European Tour, en promoveerde 
daardoor naar het hoogste niveau. 
Op de wereldranglijst staat de Brit net 
buiten de top 50, in de Race to Dubai 
van de European Tour staat hij bij de 
beste twintig.

 @mattsjwallace
 mattwallacegolf

EDDIE PEPPERELL 
De 27-jarige Engelsman is dit jaar 
doorgebroken. In februari in de 
Commercial Bank Qatar Masters 
behaalde hij zijn eerste overwinning 
op de European Tour. In het Brits 
Open speelde Pepperell ijzersterk en 
verraste hij met een gedeelde zesde 
plaats. Door zijn goede prestaties in 
het afgelopen jaar plaatste hij zich 
bijna rechtstreeks voor het Europese 
Ryder Cup-team dat eind september 
in Parijs tegen Amerika strijdt. De 
Engelsman behoort nu tot de beste 
65 spelers van de wereld. Zijn opmars 
begon eigenlijk al een jaar geleden op 
The Dutch; in het KLM Open van 2017 
werd hij gedeeld derde. Pepperell 
stopte al op zijn zestiende met school 
maar is een van de meest erudiete 
en welbespraakte golfers. Hij schrijft 
een heel leuke blog op zijn website en 
zijn originele tweets zijn ook aan te 
bevelen.
 eddiepepperell.wordpress.com

  @ PepperellEddie
  

MARTIN KAYMER 
De Duitse majorwinnaar won in 2010 
ook in Nederland; hij was dat jaar 
de sterkste op de Hilversumsche 
Golfclub. Voor de 33-jarige Kaymer 
is het KLM Open 2018 zijn eerste 
kennismaking met The Dutch; hij is 
een van de acht oud-winnaars die 
aantreden in Spijk. De voormalige 
nummer één van de wereld won twee 
majors, het US PGA Championship 
in 2010 en het US Open in 2014. 
Daarnaast was hij in 2014 ook de 
sterkste in het Players Championship, 
een toernooi dat vaak de vijfde major 
genoemd. In de Ryder Cup van 2012 
op Medinah holede de koele Kaymer 
de winnende putt. De Duitser speelde 
in 2010, 2012, 2014 en 2016 mee in 
het duel tussen Amerika en Europa. 
Voor Kaymer is het KLM Open een 
soort thuistoernooi; hij woont 
vlakbij Düsseldorf en speelt graag in 
Nederland omdat het voor hem om 
de hoek is. Zijn Twitter-naam slaat op 
de 59 die hij op de ProGolf Tour heeft 
gemaakt.
 martinkaymer.com

  @MKaymer59

1 1
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ANDREW JOHNSTON
‘Beef’, zoals Andrew Johnston 
liefkozend wordt genoemd, won in 
2016 zijn eerste grote titel in het 
Open de España (Joost Luiten werd 
toen tweede). Hij behoort op dit 
moment tot de beste tweehonderd 
spelers op de wereldranglijst. De 
29-jarige Engelsman komt uit een 
eenvoudig gezin en is vanwege zijn 
eeuwige glimlach en sympathieke 
gedrag een publiekslieveling 
geworden. Zijn schoolvrienden gingen 
hem Beef noemen omdat zijn kapsel 
deed denken aan een stuk vlees 
(beefhead). Hij is nooit meer van 
deze bijnaam afgekomen. Johnston 
speelde het KLM Open eerder in 2012 
en 2015. In dat laatste jaar presteerde 
de geboren Londenaar met een 23ste 

plaats het beste.
 redgolf.co.uk

   @BeefGolf 

PADRAIG HARRINGTON
De Ier won in zijn hoogtijdagen drie 
majors – het Brits Open in 2007 en 
2008 en het US PGA Championship in 
2008 – en hij is nog steeds een grote 
naam in de golfwereld. Harrington is 
inmiddels 46 maar toonde in augustus 
weer grote vorm met een tweede 
plaats in de Czech Masters. Dat was 
met een nieuwe startbeweging van 
zijn swing want Harrington is dag en 
nacht bezig met het verfijnen van zijn 
techniek. Hij heeft daarvoor thuis in 
Ierland allerlei apparatuur aangeschaft 
om zijn swingdata te meten. Natuurlijk 
heeft hij ook een golfsimulator in de 
garage staan en oefengreens in de 
tuin. In totaal won de Ier vijftien keer 
op de Europese Tour en zijn laatste 
titel was de Portugal Masters in 2016. 
Hij is eind september een van de 
vice-captains van het Europese Ryder 
Cup-team. Hij speelde zes keer tegen 
Amerika in de Ryder Cup, de laatste 
maal in 2010.
  padraigharrington.com

 @padraig_h 
 padraigharrington

SHUBHANKAR SHARMA
De getalenteerde Shubhankar Sharma uit India is pas 22 jaar en neemt voor het eerst 
deel. Hij won dit seizoen al twee toernooien van de European Tour en staat in de top 100 
van de wereld. Sharma plaatste zich dit jaar voor alle majors. Een gedeelde 51ste plaats in 
het Brits Open was zijn beste prestatie in de vier major championships.

  @shubhankargolf
 shubhankar2196

ROSS FISHER
Ross Fisher was in het KLM Open 
van 2007 op de Kennemer net iets 
beter dan de jonge Joost Luiten en 
boekte zijn eerste overwinning op 
de European Tour. Inmiddels staat 
de teller op vijf overwinningen en de 
Engelsman heeft eenmaal – in 2010 – 
in de Ryder Cup gespeeld. Fisher werd 
dit jaar tweede in het Abu Dhabi HSBC 
Championship en staat in de top 60 
van de wereldranglijst. Hij is 37 jaar en 
doet voor de dertiende keer mee aan 
het KLM Open. 
  ross-fisher.com

 @rossfisher 
 rossfisherpga
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LI HAOTONG
De 23-jarige Chinese professional 
brak in 2016 door met een zege in 
eigen land: met een score van -22 
won hij het China Open. In 2017 viel 
de 1,83 meter lange Chinees op door 
een derde plaats in het Brits Open en 
dit jaar boekte hij een tweede zege op 
de European Tour: hij won dit voorjaar 
de Omega Dubai Dessert Classic met 
een recordscore van 23 onder par. 
Li Haotong staat in de wereldranglijst 
net buiten de top 50 en behoort tot 
de beste 25 spelers op de jaarranglijst 
van de European Tour. Twee jaar 
geleden speelde hij ook mee in het 
KLM Open op The Dutch; Haotong 
eindigde toen op de gedeelde 20ste 
plaats.

  @haotong_li
  haotong66

KEVIN STADLER 
Kevin Stadler is typisch zo’n 
outsider die zou kunnen verrassen. 
De 38-jarige Amerikaan is de zoon 
van de 65-jarige Masters-winnaar 
Craig Stadler. Vader Craig is een 
grote man met snor die The Walrus 
wordt genoemd. Zoon Kevin is ook 
niet klein en hij heet daarom Baby 
Walrus. Stadler Jr won eenmaal op 
de PGA Tour (Waste Management 
Phoenix Open 2014) en eenmaal 
op de European Tour (Johnnie 
Walker Classic 2006) maar is 
door blessures lange tijd afwezig 
geweest.
  stadspga.com

 @Stadspga 
 kevinstadlerpga

THOMAS DETRY
Thomas Detry is een Belgisch 
talent dat vermoedelijk in de 
voetsporen gaat treden van zijn 
landgenoten Thomas Pieters en 
Nicolas Colsaerts. Op weg naar de 
European Tour won de 25-jarige 
een wedstrijd van de Challenge 
Tour. In 2017 eindigde hij op de 
European Tour twee keer in de top 
drie. Dit seizoen zijn een negende 
en gedeelde tiende plaats zijn beste 
prestaties.
  tomdetry.com

  @tomdetry 

ALEXANDER LEVY
De 28-jarige Fransman Alexander Levy is de beste Franse speler van dit moment. 
Hij won sinds 2014 al vijf keer en zijn laatste overwinning behaalde hij dit jaar in de 
Trophee Hassan II. Levy staat nu in de top 100 van de wereld. De Fransman had 
natuurlijk gehoopt op een wildcard voor de Ryder Cup in Parijs, maar dat was hem 
niet gegund

 @alexlevygolf  
 alexlevygolf83
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13 X ORANJE 

M
aarten Lafeber,  

Reinier Saxton 

en Jurrian van 

der Vaart spelen 

fulltime op de 

Challenge Tour, 

maar spelen deze week het KLM Open 2018. 

Maarten Lafeber en Reinier Saxton konden 

op basis van hun ranking ook starten in 

Kazachstan, met 450.000 euro aan prijzengeld 

een zeer belangrijk toernooi op de Challenge 

Tour. Toch kiezen ze voor het toernooi in 

eigen land. Andere bekende Nederlandse 

professionals als Daan Huizing, Darius 

van Driel en Wil Besseling spelen wel in 

Kazachstan om de kans te vergroten dat ze 

volgend jaar op de European Tour spelen. De 

top 15 van de jaarranglijst van de Challenge 

Tour ontvangt aan het eind van het seizoen 

een startbewijs voor de hoogste divisie.  

Ralph Miller won voor de vierde keer het 

NK voor PGA-professionals. Daarmee wist 

hij zich te verzekeren van zijn dertiende 

ticket voor het KLM Open. Professional Max 

Albertus, die in 2017 48ste werd op The Dutch, 

veroverde eerder dit jaar al een KLM Open 

wildcard tijdens de ING Private Banking 

Golfweek. Mark Reynolds voert de ranglijst 

van de PGA Holland aan en kreeg om die 

reden een startbewijs van toernooidirecteur 

Daan Slooter. Dylan Boshart ontving als beste 

professional tijdens de Twente Cup ook een 

wildcard. Het achtste en laatste startbewijs 

voor een Nederlandse professional was bij het 

drukken van dit magazine nog niet bekend. 

VIJF TOPAMATEURS
Amateur Gerry del Court van Krimpen was 

in 1915 op de Haagsche de eerste Neder-

landse winnaar. Meer recente topprestaties 

van Nederlandse amateurs waren die van 

bijvoorbeeld Maarten Lafeber, die in 1997 

als amateur 30ste werd. Een jaar eerder werd 

hij al 44ste. Niels Boysen baarde in 2001 op 

de Noordwijkse opzien door met een ronde 

64 (-7) na dag 1 aan de leiding te gaan. Hij 

eindigde uiteindelijk als 62ste. Robin Kind 

werd knap 25ste in 2011 op de Hilversumsche. 

Als amateur kun je geen prijzengeld winnen 

maar de beste Nederlandse amateur die de 

cut haalt, ontvangt wel de Robbie van Erven 

Dorens Trofee. De laatste drie edities is dat 

niet gebeurd. Jeroen Krietemeijer was in 

2014 met een gedeeld 59ste plaats de laatste.

Jerry Ji, Kiet van der Weele, Stan Kraai, 

Koen Kouwenaar en Aydan Verdonk zijn de 

gelukkige amateurs met een startbewijs. Kraai 

en Ji vormden (samen met Nordin van Tilburg) 

vorige week het Nederlands team tijdens het 

WK voor Amateurs in Ierland. Koen Kouwe-

naar was reserve. Jerry Ji is volgens kenners 

een groot talent. De achttienjarige won eind 

vorig jaar de Orange Bowl en eindigde als twee-

de in het European Amateur Championship 

op de Koninklijke Haagsche. Aydan Verdonk 

is een ander aansprekend talent dat zijn 

debuut maakt in Spijk. Tijdens de Twente Cup 

versloeg de 22-jarige uit Purmerend tal van 

Nederlandse professionals. Met een totaal van 

-11 over 36 holes had de imposante longhitter 

vier slagen voorsprong op de runner-up. 

GROTE HELD EN TWEEVOUDIG WINNAAR JOOST LUITEN IS HELAAS NIET VAN DE PARTIJ, MAAR ER IS 

GENOEG ORANJE TE SPOTTEN OP THE DUTCH DEZE WEEK. NIET MINDER DAN DERTIEN NEDERLANDERS 

(ACHT PROFESSIONALS EN VIJF AMATEURS) SPELEN DE 99STE EDITIE VAN HET KLM OPEN. 

  Jerry Ji op de Haagsche

T E K S T  S I E T S E  H E R R E M A  |  B E E L D  G O L F S U P P O R T . N L
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www.faber-av.com
+31 (0)88 322 3700

“Get closer to the action!”

http://www.faber-av.com


 VOLG KLM OPEN OOK ONLINE!

KLM OPEN VANDAAG
De redactie van GOLF.NL maakt dit jaar 
op de wedstrijddagen in samenwerking 
met de organisatie van het KLM Open een 
liveprogramma dat online te bekijken is: 
KLM Open Vandaag. Van donderdag tot 
en met zondag krijg je in dit programma 
de hoogtepunten van het toernooi 
voorgeschoteld, gesprekken aan tafel met 
interessante gasten en leuke items over het 
toernooi en de belangrijke randzaken. De 
presentatie is in handen van Etienne Verhoeff 
van RTV Rijnmond. GOLF.NL’ s Gerard Louter 
is in elke uitzending de analist aan tafel, 
naast twee boeiende gasten die over de 
belangrijkste thema’s in golf discussiëren. 
De uitzending begint elke dag om 18.00 uur 
vanaf The Dutch in Spijk en duurt een half 
uur. Het programma is live te bekijken op 
zowel de Facebookpagina van KLM Open als 
GOLF.NL en ook via het YouTube-kanaal en 
website van GOLF.NL. Na de uitzending is het 
programma ook terug te kijken op die kanalen.
Voordat de uitzending begint, blijf je via een 
liveblog op klmopen.nl en golf.nl de hele 
dag op de hoogte van wat op en rond de 
golfbaan gebeurt. Leuke filmpjes, quotes, 

updates en links naar andere interessante 
artikelen over het KLM Open; het is de 
ideale online gids die je bij de hand neemt. 
Op beide websites vind je natuurlijk ook nog 
andere interessante artikelen over het KLM 
Open. Wil je continue op de hoogte blijven 
van de scores en tussenstanden, volg dan 
de twitteraccounts @klmopen en @golfnl. 
Voor de leuke plaatjes en stories zijn de 
insta-accounts van @klmopen en @golfnl de 
juiste kanalen. En houd ook de acties op de 
social-media-accounts van golf.nl in de gaten. 
Doe mee en maak kans op grote prijzen!

KLM OPEN AWARD: 
WIN FLIGHT OP THE DUTCH
Heb je de app GOLF.NL en kom je naar het 
KLM Open? Vergeet dan vooral niet de unieke 
KLM Open Award te claimen om kans te 
maken op een flight met vier personen op 
The Dutch. Wat moet je doen? Heel simpel! 
Eenmaal op The Dutch open je de app en 
deel de KLM Open Award in je prijzenkast 
met de hashtag #KLMOpenAward op 
social media. Meer hoef je niet te doen om 
misschien zelf te kunnen ervaren hoe het 
is om te spelen op de KLM Open-baan.

BEN JE NIET IN DE GELEGENHEID OM NAAR HET KLM OPEN TE KOMEN OF KUN JE ER ZELFS TIJDENS EN NA JE BEZOEK AAN THE 

DUTCH GEEN GENOEG VAN KRIJGEN, DAN HEBBEN WE NOG WAT TIPS VOOR JE. GOLF.NL EN KLM OPEN PAKKEN OOK ONLINE UIT.
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K
iradech Aphibarnrat  

is een opvallende 

verschijning op de 

golfbaan. De 29-jarige 

Thai draagt vaak shirts 

met bonte kleurpatronen. 

Appie, zoals hij door zijn collega’s op de Tour 

wordt genoemd, is 1,72 m lang en weegt 106 

kilo. Aphibarnrat probeert dat gewicht wel wat 

naar beneden te krijgen, zo vertelde hij onlangs 

in een interview. “Ik zit tegenwoordig meer 

in de gym en ik let beter op wat ik eet, minder 

koolhydraten en ook geen suikerrijke toetjes 

meer, al vind ik dat laatste wel heel moeilijk.” 

De Thaise golfer won dit jaar in Perth zijn 

vierde toernooi op de European Tour en met 

zijn 36ste plaats is hij de hoogst geklasseerde 

speler op de wereldranglijst in het KLM Open. 

Aphibarnrat heeft een bijzondere golfswing. 

In de top van de backswing gaat de shaft ver 

voorbij parallel, net als in de swing van John 

Daly. Omdat de twee ook qua postuur over-

eenkomsten hebben wordt de Thai ook wel de 

Aziatische John Daly genoemd. Opvallend in 

de swing van Aphibarnrat: in de downswing 

raakt de shaft soms de rechterschouder. Volgens 

de Thai  een gevolg van de eerste lessen die 

hij kreeg als kind. “Mijn golfleraar vertelde 

me dat ik mijn rechterhand in de downswing 

heel dicht bij mijn lichaam moest houden en 

dat ik de achterkant van de grip naar beneden 

richting de bal moest trekken. Dat werkte heel 

goed en ik doe het tot op de dag van vandaag.”

Sterk en lenig
Volgens Ralph Miller, headpro op Golf- 

sociëteit de Lage Vuursche, is Aphibarnrat 

fysiek heel sterk. “Je zou het misschien niet 

zeggen als je naar zijn lichaam kijkt, maar 

Aphibarnrat is een sterke jongen en onwijs 

lenig. Hij is een geweldige ballstriker die zijn 

lichaam heel goed gebruikt in de swing. Er 

zijn zeker elementen in Aphibarnrats swing 

waar je ook als amateur van kunt leren.” Op de 

volgende pagina’s analyseert Miller de ver-

schillende fases in de swing van Aphibarnrat. 
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DE SWING VAN 
KLEURRIJKE ‘APPIE’

KIRADECH APHIBARNRAT IS EEN VAN DE SMAAKMAKERS IN HET KLM OPEN. DE THAI, 

DIE OOK WEL DE AZIATISCHE JOHN DALY WORDT GENOEMD, IS EEN KLEURRIJKE 

GOLFER MET EEN BIJZONDERE SWING. 

G O L F . N L



Een mooie 
beginstand, 
neutraal en 
atletisch.
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Ontvang awards voor 
behaalde resultaten

Nodig je vrienden uit 
en motiveer elkaar

Eenvoudig en overal
je scorekaart indienen

Actuele handicap én
scores altijd bij de hand

Directe koppeling met
je golfvereniging

Justin

Hey Frank, mooie ronde heb 
je gespeeld!
14:54

Frank

Thanks! Wanneer gaan wij de 
baan op?
14:56

Justin

Zaterdag 13:00 uur? Ik heb 
Antoine ook uitgenodigd!
15:02

APP GOLF.NL

Reageer. 
Daag uit.
Speel!
De app GOLF.NL is verbeterd. Ontdek 
snel de nieuwe mogelijkheden!

al meer dan 70.000downloads!

6 x overnachting, ontbijt,
6 x verwenpension, 5 x Green-Fee 
voor 18 holes, Driving Range, spa

Relax Golf

vanaf 983,- € per persoon
in een tweepersoonskamer

De golf paradise van de  
zuidelijke Alpen: 4 x overnachting, 
halfpension, unlimited Green-Fee

voor de 36 holes baan!

Golf total

vanaf 490,- € per persoon 

TOP LOCATIE! 
3 ON COURSE-HOTELS 
  VOOR DE PERFECTE GOLFVAKANTIE

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

+49 8641 / 40 10 · info@golf-resort-achental.com 
www.golf-resort-achental.com

+43 4852 / 6 11 22 · info@dolomitengolf-resort.com
www.dolomitengolf-resort.com

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

2.500m² in de SOONWALD spa

vanaf 309,- €  per persoon 
in de comfortkamer

TEE TIME

9
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De club brengt hij mooi in positie door armen en 
schouders samen te laten werken in een vloeiende 
draai, weg van de bal met weinig polsknik.

Hier komt de hefboom van de polsknik terwijl de 
armen naar de top van de backswing gaan.

Schouderdraai voorbij negentig graden, onderlijf 
draait relatief weinig. Dit laat zien dat hij ondanks 
zijn postuur heel lenig is. Linkerarm buigt iets waar-
door de club flink voorbij parallel gaat. Dat is geen 
probleem zolang je controle houdt over de club. 

De downswing begint vanuit het onderlichaam, hij duwt 
zich als het ware omhoog vanaf de grond. De shaft 
raakt zijn rechterschouder, mede het gevolg van die 
lange backswing. Veel amateurs gooien in deze fase 
van de swing de club van zich af, Aphibarnrat niet. 

1 2

3 4
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HET MOMENT 
DAT JE GETUIGE 
BENT VAN DE 
WINNENDE SLAG.
Voor het beste uitzicht op drie omliggende holes heten wij  

American Express Cardmembers van harte welkom op het  

American Express birdie’s nest bij hole 12. Geniet van een  

drankje terwijl u met een van onze golf pro’s van gedachten  

wisselt over de perfecte swing en de laatste standen van  

het toernooi. Wij kijken uit naar uw komst!

Heeft u nog geen American Express kaart?  
Vraag uw kaart aan op het KLM Open bij onze stand naast de Expo of ga naar americanexpress.nl

http://www.americanexpress/nl


Gewicht op linkerbeen, schouders zijn doorgedraaid. 
Een prachtige swing die mooi in balans eindigt. 

Onderlichaam draait open, bovenlichaam blijft achter. Met 
deze hoek tussen linkerarm en shaft, creëer je een optimale 
lag, perfect voor het behalen van maximale snelheid.

Lichaam is opengedraaid, het gewicht iets achter de bal 
voor het mooi opwaarts raken. Aphibarnrat zet duidelijk 
omhoog af vanuit zijn voeten voor maximale snelheid.

5 6

7 8

Het lichaam blijft mooi doorroteren, hij houdt de hoeken in 
het lichaam vast, de ruggenwervel is nog steeds gebogen. 
Veel amateurs komen omhoog met hun lichaam en hebben 
de heupen te weinig opengedraaid in deze fase van de swing.
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BIJ HET KLM OPEN DRAAIT HET NIET ALLEEN OM WIE 

IN HET MINST AANTAL SLAGEN 72 HOLES SPEELT. 

ZELF EEN BALLETJE SLAAN BIJ DE GOLF ACADEMIE, 

DE KIDS ZIEN STRALEN BIJ RAAK!, SHOPPEN IN DE 

EXPO EN RELAXEN MET EEN HAPJE EN EEN DRANKJE 

BIJ DE VELE ‘FOOD STOPS’ IN THE VILLAGE MAKEN 

HET DAGJE UIT OP THE DUTCH COMPLEET. 

VERMAAK VOOR 

G O L F . N L

 JO
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Wat moet je vooral niet vergeten en 

plannen als je bij het KLM Open bent? 

Allereerst inchecken met de app  

GOLF.NL en de KLM Open Award. Dan maak 

je namelijk kans om met drie vrienden zelf 

eens The Dutch te spelen (zie pagina 21).

The Village en Expo
The Village is veel meer dan de entree van 

het KLM Open. Het is uitgegroeid tot het 

centrum van relaxen, meet & greet en tal 

van activiteiten gelieerd aan golf. Bovendien 

hoef je hier dankzij extra grote schermen 

en up-to-date golfscores niet veel van de 

actualiteit in de baan te missen. Voor zowel 

beginnende golfers als ervaren spelers is van 

alles te vinden in de Expo: van equipment 

en kleding tot reizen, vakantiewoningen en 

lifestyle. Veel stands hebben speciaal voor 

het toernooi leuke aanbiedingen, prijs- 

vragen en andere acties. Op het centrale 

plein is een gezellig foodcourt. Ga voor een 

snelle hap of schuif aan voor een uitgebreide 

maaltijd en geniet van een divers aanbod 

van verse producten en originele gerechten. 

Foodtrucks
Hoe begin je de dag op het KLM Open? 

Als we een voorzetje mogen geven? 

Struin bij binnenkomst al even door the 

Village, neem een lekkere koffie of iets 

anders bij een van de vele aanbieders 

en maak je op voor een demonstratie 

van absoluut topgolf in de baan.   
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RAAK! 
Golf gaat van generatie op generatie.Steeds 

meer ouders en opa’s en oma’s nemen hun 

(klein)kinderen mee naar de golfbaan. De 

logische stap is natuurlijk de introductie 

van golf bij het KLM Open. Dat kun je wel 

overlaten aan het team van RAAK! Neem 

gerust ook een paar vriendjes mee, want er is 

plek genoeg. Naast de activiteiten in funpark 

RAAK! voor kids tussen zes en twaalf, kun je 

ook met een topamateur de baan in om naar 

de echte toppers te kijken. Op die manier 

kom je natuurlijk veel meer te weten over 

de spelers en het toernooi. En dit jaar kun je 

naast golf ook kennismaken met de zeilsport. 

In samenwerking met het Watersportverbond 

heeft het team van RAAK! leuke water- 

activiteiten (Optimist on Tour) in het naast de 

golfbaan gelegen Lingebos voor jou in petto. 

 

Sla je wereldbal! 
Tijdens het KLM Open komt KLM met een 

coole actie: de KLM Wereldbal Winactie. Sla 

met jouw Wereldbal een hole-in-one en win 

twee KLM-vliegtickets. Op een speciaal voor 

de actie ontworpen baan, die is geïnspireerd 

op de mooiste banen ter wereld, kun jij een 

poging doen om een hole-in-one te slaan. 

De speciale green voor de KLM Wereldbal 

Winactie, in The Village, bestaat uit een 

wereldkaart met vijf holes. Sla jij vanaf 

twintig meter een hole-in-one, dan win jij 

twee tickets naar Curaçao, Kuala Lumpur, 

Los Angeles, Mauritius of Valencia.

Meedoen is gratis. Kom tijdens het 

KLM Open naar de KLM Wereldbal 

Winactie en sla jouw hole-in-one!

 

Long Putt Challenge 
Fonds Gehandicaptensport is het goede doel 

van het KLM Open. Dit jaar wordt er in plaats 

van een Charity Challenge aan de vooravond 

van het toernooi een Long Putt Challenge 

georganiseerd, midden in The Village. Bezoe-

kers kunnen voor een bepaald bedrag putten. 

Daarmee steunen ze Fonds Gehandicapten-

sport én maken ze kans op mooie prijzen. 

De Golf Academie 
Waar beter dan op het KLM Open kun je  

zelf in de huid van de Tourspeler kruipen 

en jouw swing verbeteren? Inschrijven 

via klmopen.nl is aan te bevelen om 

teleurstellingen te voorkomen. 

KLM Open Radio
Tune in op Ziggo Sport KLM Open Radio 

om nog beter het toernooiverloop te kunnen 

volgen. De officiële radiozender is in Spijk 

en omgeving te beluisteren via 106.7 FM en 

wereldwijd via de livestream op klmopen.nl.  

Er wordt live verslag gedaan vanuit de 

baan, en je krijgt leaderboard updates, 

interviews en reportages in je oor. Elke 

toernooidag is Ziggo Sport KLM Open 

Radio van half tien ’s ochtends tot na  

  Sla je wereldbal!
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binnenkomst van de belangrijkste flights 

in de lucht. Voor slechts 2,50 euro is bij het 

KLM Open een handig transistortje te koop.

Online
Omdat je maar op één plek tegelijk kunt  

zijn, is er nog een manier om bij te blijven  

en de hoogtepunten niet te hoeven missen.  

Op klmopen.nl wordt in het liveblog  

melding gemaakt van de leukste feitjes 

en tips, compleet met video’s en foto’s. 

Hole-in-one
De Tourspelers hebben in het KLM Open 

twee kansen op een mooie hole-in-one prijs. 

Op hole 16 pronkt een fraaie Volvo XC40, 

dit jaar gekozen tot Auto van het Jaar. Op 

hole 8 beloont Jet Airways de eerste speler 

die daar een hole-in-one maakt met twee 

businessclass vliegtickets naar India en 

vijf overnachtingen in een vijfsterrenhotel 

in dat land. Feitje: vorig jaar tekende de 

Fin Mikko Ilonen in het KLM Open voor de 

1000ste hole-in-one op de European Tour.

Beat The Pro
Beat the Pro is inmiddels opgepikt door 

meerdere organisaties van toernooien op 

de European Tour, maar nergens is het zo’n 

groot succes en spektakel als in Spijk. Als 

bezoeker van het KLM Open kun je je ook 

nog kwalificeren voor de challenge door een 

poging te wagen in de simulatortent in The 

Village. Hole 14 is omgetoverd in een heuse 

golfarena met rondom tribunes en skyboxen. 

Daardoor kunnen alleen op deze hole al enkele 

duizenden toeschouwers op de donderdag, 

vrijdag en zaterdag van het spektakel genieten. 

Nog even in het kort hoe het in zijn werk gaat: 

eerst slaan de toernooispelers af op hole 14 (par 

3) en als laatste mag de Beat The Pro-amateur 

zijn of haar bal slaan. Ligt die bal dichter bij 

de hole dan de ballen van de Tourspelers, dan 

wint de amateur twee vliegtickets van KLM. 

Dat dit geen onmogelijke opgave is, bewezen 

diverse amateurs de afgelopen jaren. Ook 

bleek dat de professionals – ondanks dat ze 

serieus gefocust zijn op presteren in het KLM 

Open – zelf veel plezier aan hole 14 beleven.  

Beat the Pro is 
nergens zo’n  
groot succes  
als in Spijk

  Vorig jaar maakte 
Mikko Ilonen op The 
Dutch de 1000ste 
hole-in-one van op de 
European Tour.
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TIJD VOOR IETS NIEUWS
GA NAAR JUMBOGOLF.COM
OF BEZOEK ÉÉN VAN ONZE SUPERSTORES

AMSTERDAM
ARNHEM
BUNNIK 
KERKRADE

NIJVERDAL
ROTTERDAM
TETERINGEN
VEGHEL

ONZE SUPERSTORES

DE nieuwe
MODECOLLECTIE

IS BINNEN

http://www.jumbogolf.com


TIJD VOOR IETS NIEUWS
GA NAAR JUMBOGOLF.COM
OF BEZOEK ÉÉN VAN ONZE SUPERSTORES

AMSTERDAM
ARNHEM
BUNNIK 
KERKRADE

NIJVERDAL
ROTTERDAM
TETERINGEN
VEGHEL

ONZE SUPERSTORES

DE nieuwe
MODECOLLECTIE
IS BINNEN

CRISTAL CARDIGAN
€ 34,95

2E HALVE PRIJS:

€ 65,00

HYPERSHIELD JACK
€ 124,99

2E HALVE PRIJS:

€ 62,50

MERINO MEN
€ 69,99

2E HALVE PRIJS:

€ 35,00

WRAPAROUND POLO
€ 69,99

2E HALVE PRIJS:

€ 35,00

HEX DIABLO
€ 24,99

2E HALVE PRIJS:

€ 12,50

RUSH 15-BALL PACK
€ 24,99

2E HALVE PRIJS:

€ 12,50

LONG DISTANCE
€ 19,99

2E HALVE PRIJS:

€ 10,00

12 NET
€ 19,99

2E HALVE PRIJS:

€ 6,50

12 
STUKS

15 
STUKS

12 
STUKS

12 
STUKS

MULTIVOORDEEL BALLEN
ALTIJD 2E HALVE PRIJS

BALLETJE SLAAN!
EN NOG ÉÉN! NOG ÉÉN. NOG ÉÉN.

http://www.jumbogolf.com


Efficiënte bouw
Modulair bouwen is de meest efficiënte, moderne én groene 

bouwmethode. Snel te realiseren, tegen aanzienlijk lagere 

kosten en volgens het huidig geldende Bouwbesluit. Voor 

meer informatie bel (0348) 47 90 90 of kijk op jansnel.com.

adv. GOLF.NL Weekly 2018 220x285.indd   1 4-9-2018   12:33:12
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C L U B S  EQUIPMENT

TS2 & TS3
Bij zowel de drivers als fairwaywoods kun je kiezen uit twee 
modellen: TS2 en TS3. Spelers als Justin Thomas (TS3 Driver) en 
Jordan Spieth (TS2 Fairway) spelen al met de nieuwe modellen. 
Om te beginnen bij de drivers is de TS2 gericht op maximale 
afstand en vergevingsgezindheid terwijl je met de TS3 iets 
meer kunt afstellen dankzij het bekende SureFit CG-systeem. 
De twee drivers zijn allebei 460cc, waarbij de TS3 een klassieke 
vorm heeft die je iets makkelijker kunt manipuleren tijdens 
de swing voor verschillende balvluchten. Een driver voor de 
betere speler dus. Beide modellen hebben een SureFit hosel 
waarmee je uit zestien verschillende loft- en liesettings kunt 
kiezen. De dunne titanium kroon van de TS-drivers is twintig 
procent dunner en het clubblad zes gram lichter. Het clubblad 
is zelfs zo dun dat de groeven/lijnen op het clubblad (de scoring 
lines) met een laser moesten worden aangebracht (en niet 
geëtst konden worden). De aerodynamica van het clubhoofd 
is verbeterd waardoor de drag met een vijfde is verlaagd. Nog 
nooit lag het CG (zwaartepunt) lager in een driver van Titleist. 
Naast de hogere launch en lagere spin die dat oplevert, is ook 
de vergevingsgezindheid met twaalf procent toegenomen.                           

TS2 driver lofts: 8.5, 9.5, 10.5 en 11.5 graden 
TS3 driver lofts: 8.5, 9.5 en 10.5 graden 

PRIJS: € 549

TITLEIST TS METALS:
SNEL, SNELLER, SNELST

DE NIEUWE TS METALS VAN TITLEIST ZAGEN HET LICHT DANKZIJ EEN AMBITIEUS SPEED 

PROJECT. ALLE KNAPPE KOPPEN BINNEN HET R&D-TEAM VAN TITLEIST KWAMEN GEDURENDE 

TWEE JAAR BIJ ELKAAR OM TOT NIEUWE METALWOODS TE KOMEN VOOR DE NIET TE STILLEN 

HONGER VAN DE GOLFER NAAR MEER AFSTAND. DE NIEUWE TITLEIST SPEED-LIJN IS GERICHT 

OP MEER BALSNELHEID, MAAR TITLEIST HEEFT TRADITIEGETROUW OOK GEKEKEN NAAR EEN 

HOGERE LANCERING EN MEER VERGEVINGSGEZINDHEID. 

FAIRWAY METALS: ZELFDE LIEDJE  
Naast twee drivers zijn er ook twee nieuwe TS fairway metals, 
waar het verhaal nagenoeg identiek is. De TS2 is gericht 
op maximale snelheid en vergevingsgezindheid terwijl je 
met de TS3 iets meer workability en (via SureFit CG) fijne 
afstelmogelijkheden krijgt. Net als in de drivers is er gewicht 
bespaard in de fairwaywoods. Dat gewicht is lager en dieper in 
het clubhoofd verplaatst voor een hogere lancering en minder 
spin. Om nog makkelijker de bal vanaf de fairway goed de lucht 
in te krijgen, heeft Titleist de Active Recoil Channel (ARC) 
aangepast. De ARC 3.0 is iets groter en met name de prestaties 
van een bal die lager op het clubblad wordt geraakt, zijn 
verbeterd. De TS Metals zijn vanaf 28 september verkrijgbaar. 

TS2 fairway lofts: 13.5, 15, 16.5, 18 en 21 graden 
(alleen rechtshandig) 
TS3 fairway lofts: 13.5, 15, 16.5 en 18 graden 
(linkshandig: 15 en 16.5 graden) 

PRIJS: € 329
 
  titleist.de



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

Gunstige arrangementen –  
Goed bereikbaar vanuit Nederland

1 x overnachting, 2 Green-Fee,  
koffie en cake, halfpension

vanaf 163,- €  per persoon

Golf puur

+49 5932 / 727 40 · info@golf-emsland.de
www.golf-emsland.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 275,- € per persoon  
in een tweepersoonskamer, 

voor groepen tot zes personen

Puur golf

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

Veel slechthorenden ervaren echter een drempel 

bij het gebruik van hoortoestellen, waardoor extra 

klachten en problemen kunnen ontstaan. Marcel 

Kamps is business manager voor Lyric, een heel 

klein in-het-oor-hoortoestel dat is ontwikkeld door 

Phonak. ‘Vaak gaan mensen met gehoorverlies 

mooiste ontwikkelingen die ik heb meegemaakt’, 

vertelt Kamps. ‘Vooral omdat het de beleving 

van mensen met gehoorverlies daadwerkelijk 

anders benadert waardoor additionele 

gezondheidsklachten voorkomen worden. En niet 

onbelangrijk, het zorgt ervoor dat ontspannende 

activiteiten, zoals het spelen van 18 holes, echt 

ontspannen blijven. Zelfs in de drukte bij hole 19, 

kun je je medespelers goed verstaan. En niemand 

die ziet dat het is dankzij een piepklein hoortoestel.’

‘Lyric is meer dan   
 technisch vernuft’

Marcel Kamps
Business Manager Lyric

Wie denkt aan hoortoestellen zal niet 

meteen stilstaan bij het wonderlijke 

stukje techniek dat dit eigenlijk is. 

En waarschijnlijk al helemaal niet aan 

het positieve effect dat ze kunnen 

hebben op de fysieke en mentale 

gezondheid. 

— Advertorial —

pas jaren na de eerste klachten op zoek naar 

hulpmiddelen. Schaamte speelt daarbij een grote 

rol. En dat is jammer, want gehoorverlies kan op den 

duur ook leiden tot andere fysieke klachten.

Sinds de eerste ontwerpen van Lyric in 1999 is 

het toestel geëvolueerd tot een state-of-the-art en 

bijzonder functioneel hoortoestel. Behalve dat het 

een zeer natuurlijke geluidskwaliteit levert, heeft 

het hoortoestel meer voordelen, die bijvoorbeeld 

op de golfbaan goed van pas komen. Want doordat 

het toestel zo ver in het oor geplaatst is, heeft 

de drager geen last van hinderlijk windgeruis. 

Geluiden kunnen optimaal gelokaliseerd worden 

en communicatie tijdens een flight is dankzij Lyric 

optimaal. 

‘In alle jaren dat ik al in de hoortoestellen-

technologie werk, is dit misschien wel een van de 

Voor meer informatie of een vrijblijvende test 

www.probeerlyric.nl/golf

Phonak_adv_golf_190x117,5_03.indd   1 05-04-18   12:06

http://www.monte-rei.com
http://www.probeerlyric.nl/golf
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B A L L E N  EQUIPMENT

Over een kleine twee weken 
(25-30 september) barst 
het Ryder Cup-geweld los 
op Le Golf National in Parijs. 
Callaway lanceert twee 
nieuwe golfballen, volledig 
in de stijl van de ontmoeting 
tussen Europa en Amerika.

Met het verschijnen van de 
opvallende Truvis probeert 
Callaway nog meer golfharten 
te stelen. Er zijn al aardig wat 
verschillende Truvis-modellen 
verkrijgbaar en daar komen nu 
twee mooie bij: namelijk een 
European en Stars & Stripes 
golfbal. Omdat er slechts een 
paar merken zijn die de woorden 
Ryder Cup mogen gebruiken in 
hun producten, is er gekozen voor 
deze termen. Het mag duidelijk 

zijn dat Callaway daarmee slim 
inspeelt op het grote duel tussen 
Europa en de VS. Natuurlijk zijn 
wij vooral gecharmeerd van de 
Europese versie, maar als je 
eind september Amerika steunt, 
ben je vast blij met de patriotic 
red, white, and blue Truvis. 

HOLLANDS KLEURTJE
Truvis was ook al in Hollandse 
(rood/wit/blauw) kleuren te koop. 
Wat is de reden achter het kleurtje 
en het patroon, dat erg aan een 
voetbal doet denken? Dankzij het 
kleurenpatroon zou je de bal beter 
kunnen zien. Dat zou weer moeten 
leiden tot meer focus, en dus een 
beter resultaat. En de golfbal zelf? 
Die is niet anders dan de standaard 
Chrome Soft en Chrome Soft X. 
Kort samengevat heeft Callaway 

de binnenkern in de Chrome 
Soft kunnen vergroten dankzij 
het extreem sterke materiaal 
grafeen dat is gebruikt voor de 
buitenlaag. Een grotere kern zorgt 
voor meer afstand (en minder 
spin met de driver) zonder in te 
boeten aan zacht gevoel en spin 
op de greens. Het verschil tussen 
Chrome Soft en Chrome Soft X? 
De Chrome Soft voelt het zachtst, 
is het meest vergevingsgezind 
en vliegt het rechtst. De X is 
zacht, vergevingsgezind en biedt 
meer workability (draw/fade). 

PRIJS: € 49 PER DOZIJN

  callawaygolf.com

GOLFBAL IN RYDER CUP-STIJL

http://www.monte-rei.com
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B
ij het KLM Open ben je dan aan het juiste 

adres, want het toernooi is een waar  

birdiefeest voor spelers en toeschou-

wers. We nemen even wat getallen door. 

Pas op dat het je niet gaat duizelen van 

de cijfertjes, maar bedenk dat dit je zeker 

gaat helpen om op The Dutch de meeste birdies te spotten.

Het debuut van het KLM Open op The Dutch in 2016 was 

er natuurlijk één om nooit meer te vergeten. Niet alleen 

kroonde Joost Luiten zichzelf voor de tweede keer in zijn 

carrière tot Koning van het KLM Open, hij was dat jaar 

ook de speler met de meeste birdies in vier ronden: 22! 

WAAR SPOT JE DE 
MEESTE BIRDIES 
OP HET KLM OPEN?
WEES EERLIJK, BIRDIES MAKEN ONS ALLEMAAL EEN 

STUK VROLIJKER OP DE GOLFBAAN. NATUURLIJK, 

NIETS BEVREDIGENDER DAN ZELF DIE PUTT VOOR 

-1 MAKEN EN DIE SCORE INVULLEN OP JE KAART IN 

DE APP GOLF.NL, MAAR VAN BIRDIES ZIEN VALLEN 

WORDEN WIJ EN JIJ TOCH OOK HEEL GELUKKIG.

362

148 (110 A)

448
442

431

254
248

 237
168

311
305

 294
225

182  (144 A)

286
280

 269
200

126
 A - carry

Dat record bleef een jaar later onaangetast. De speler met 

de meeste birdies over twee edities is de Oostenrijker Bernd 

Wiesberger met 38. Joost kwam in 2017 helaas in twee 

ronden ‘slechts’ tot zes birdies. In totaal zijn er in twee jaar 

KLM Open op The Dutch 15.876 holes gespeeld en 3.149 

birdies gevallen. The Dutch loopt dus ongeveer 1 op 5.

Ben je echt een birdiewatcher, dan moet je bij het KLM 

Open een plekje zoeken bij de green van hole 6. Die par 5 is 

een echte birdiemagneet. Over twee jaar gerekend vielen 

daar al 476 birdies, bijna het dubbele van het aantal op 

hole 15, een andere par 5 (255). Saillant detail: in de derde 

ronde van het KLM Open 2016 maakten alle spelers op 

deze hole par of beter. Geen enkele bogeys of erger dus. 

Dat kan geen andere hole in het KLM Open ‘nazeggen’.

BEAT THE PRO-HOLE
Hole 6 is met een score van -495 (er werden ook nog 39 eagles 

gemaakt) dus met afstand de makkelijkste hole in het KLM 

  Grootste 
birdiekansen op hole 6.

  Ook de Belg Detry 
maakte birdies op 
hole 6 in 2017, op de 
tweede en derde dag.

4 0



122  De lengte van de par 3 hole 14 
van The Dutch, waar amateurs het 
opnemen tegen de pro’s in Beat the 
Pro, is 122 meter. Voor de pro’s is dat 
een pitching wedge, voor sommige 
amateurs een clubje meer. Deze 
hole was de best scorende par 3 
gerekend over de twee edities op 
The Dutch: in acht ronden werden 
maar liefst 222 birdies gemaakt.

35  Een van de reden waarom er 
veel birdies worden gemaakt op 
het KLM Open is de perfecte staat 
van de greens. The Dutch heeft 
zelf acht greenkeepers in dienst 
en voor het KLM Open komen daar 
35 vrijwillige greenkeepers bij met 
zeven verschillende nationaliteiten: 
Nederland, Ierland, Engeland, 
Schotland, België, Roemenië en 
Australië. Die maken niet alleen 
de greens piekfijn in orde, maar 
natuurlijk ook de rest van de baan. 

11  Hole 11 van The Dutch stond in 
2017 op nummer negen in de top 18 
moeilijkste holes van de European 
Tour. De gemiddelde score op de 
par 4 van 444 meter was 4,395. 

1000  Vorig jaar is op dag twee 
van het KLM Open op hole 14 van 
The Dutch de 1000ste hole-in-one 
in de geschiedenis van de European 
Tour gemaakt, door Mikko Ilonen.

38  Er zijn op The Dutch sinds de 
opening van de baan in 2011 in totaal 
38 holes-in-one gemaakt. Saillant 
detail: 38 is ook het aantal birdies 
dat Bernd Wiesberger in twee jaar 
op The Dutch heeft gemaakt. Helaas 
is de Oostenrijker er dit jaar niet 
bij vanwege een polsblessure.

373

147

444

418

406

284
258

 246
213

end of fairway

start of fairway122

Met birdies kun je prijzen winnen 
als je de app GOLF.NL gebruikt 
voor het invullen van je (qualifying) 
scorekaarten. Meer dan 90.000 golfers 
maken al gebruik van de app, delen hun 
golfprestaties met vrienden en dagen 
elkaar uit. Een van de functionaliteiten 
van de app is de Stern Birdieranking, 
een klassement waarin je het opneemt 
tegen de rest van Nederland. Elke 
maand zijn er prijzen te winnen.
De Stern Birdieranking voegt een 
competitief element toe aan de 
app GOLF.NL, waarmee je onder 
meer al je scorekaarten digitaal 
kunt invoeren zodat je handicap 
direct wordt aangepast. 

Golfers die in hun ronde birdies 
(eagles of albatrossen) maken 
krijgen awards en dingen in de Stern 
Birdieranking mee naar roem en 
prijzen. De top 10 van elke maand 
wordt beloond. Dat klassement wordt 
opgemaakt aan de hand van direct 
door de speler ingevoerde digitale 
scorekaarten en scorekaarten die 
via de club worden geregistreerd.

Voorwaarde om te kunnen meedoen 
aan de Stern Birdieranking is wel dat 
je als golfer een actief account hebt 
bij GOLF.NL (via de app GOLF.NL 
of mijn.golf.nl). Heb je de app nog 
niet? Zoek ‘m dan even op in de 
App Store of Google Play Store.

SCOOR MET BIRDIES IN  
DE STERN BIRDIERANKING

Open, gevolgd door hole 14, de Beat The Pro hole. 

Daar werden weliswaar minder (222) birdies ge-

maakt dan op hole 15 (255) en hole 13 (254) maar ook 

minder missers. Hole 14 werd over twee jaar in 163 

slagen onder par gespeeld, hole 15 in -140 en hole 

13 in -117. Na hole 14 is overigens hole 4 (ook een par 

3) de op twee na makkelijkste hole (146 onder par).

Waar moet je niet zijn als je flink wat birdies 

wilt zien? Op hole 11. Daar werden in acht ron-

den slechts 55 birdies genoteerd. De 444 meter 

lange par 4 speelde tot nu toe 316 slagen boven 

par! Met afstand is dit de lastigste hole voor 

de spelers. Hole 11 van het KLM Open hoorde 

in 2017 zelfs thuis in het rijtje van de achttien 

moeilijkste holes op de European Tour. 

CIJFERS & 
GETALLEN

  De lastigste hole op 
The Dutch: hole 11.

4 1
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WELKE REGELS GELDEN
(NIET) VOOR DE TOURSPELERS?

G O L F . N L

We spelen allemaal golf 
volgens de regels van 
de R&A en USGA. Maar 
op de professionele 

Tours (en in kampioenschappen 
voor topamateurs) geldt een aantal 
permanente local rules (plaatselijke 
regels) die in de meeste gevallen niet 
gelden op de banen waar wij spelen 
of in de wedstrijden waaraan wij 
meedoen. De local rules and conditions 
of the competition van professionele 
Tours (ze wijken vaak een klein beetje 
van elkaar af) staan bekend als de 
hard card. Het betreft allerlei zaken 
die in het regelboekje zijn te vinden bij 
Appendix 1 (Plaatselijke Regels; Het 
Wedstrijdreglement). Wie vaak naar 
golf op televisie kijkt, weet wel iets 
van de local rules die gelden in Tour-
wedstrijden. Maar ken je ze allemaal? 
En weet je hoe wij gewone golfers 
mogen of moeten handelen? Hier een 
overzicht van de meest opmerkelijke 
verschillen. 

ONE BALL RULE
TOUR: In wedstrijden van de Tours 
geldt ‘Beperking van het merk en 
type golfbal tijdens een ronde’. De 
één-type-bal-regel wil zeggen dat de 
spelers gedurende een ronde met een 
bal van hetzelfde merk en type moeten 
spelen. Als ze op hole 1 een Titleist Pro 
V1 gebruiken, moeten ze de hele ronde 
met een Pro V1 spelen. Ze mogen 
niet op hole twee overstappen op een 
Titleist AVX of Callaway Chrome Soft X.
NORMAAL: Wij (recreatiespelers) 
mogen in een ronde een bal van een 
ander merk of type pakken zodra je 
een andere bal in spel mag brengen 
(bijvoorbeeld na het voltooien van een 
hole of als de bal verloren is).

INGEBEDDE BAL
TOUR: Een bal die ingebed is in zijn 
eigen pitchmark is, mag overal ‘door 
de baan’ zonder straf gedropt worden. 
Dus bijvoorbeeld op de fairways en ook 
in de rough.

NORMAAL: Je hebt alleen recht op een 
free drop als een bal ingebed is in ‘een 
kort gemaaid deel’ van de baan. Dus 
bijvoorbeeld op de fairways, maar niet 
in de rough.
UITLEG: Op de Tours geldt altijd de 
local rule dat je zonder straf mag 
droppen bij embedded balls door de 
baan. Op sommige Nederlandse clubs 
geldt deze plaatselijke regel ook, maar 
op de meeste niet.  
TIP: Ga je op een andere baan spelen, 
lees dan de plaatselijke regels door.

LINE-OF-SIGHT RELIEF
TOUR: Bij professionele toernooien 
staan er tijdelijke obstakels in de baan 
zoals tribunes, cameratorens, tenten, 
scoreborden, tribunes en toiletten. Die 
worden TIO’s (temporary immovable 
obstructions) genoemd. In bepaalde 
gevallen, bijvoorbeeld als de bal onder 
een cameratoren ligt of als een tribune 
tussen bal en hole staat, geldt een local 
rule die bekendstaat onder de naam 
line-of-sight relief: de speler krijgt een 

Een oversteekplaats over de fairway in een 
groot toernooi wordt kapot getreden en is 
in de regels ground under repair.

Een sponsortent is vaak een tijdelijk vast obstakel. Je kunt er dan 
voor kiezen om de bal te spelen zoals Matt Jones deed in het US 
PGA Championship van 2015.

Op de Tour krijgen de spelers 
een free drop als de bal is 
ingebed in de rough.

4 2
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SPELEN DE PROFESSIONALS OP DE PGA OF EUROPEAN TOUR VOLGENS DEZELFDE REGELS ALS 

WIJ? JA, MAAR TOCH ZIJN ER VERSCHILLEN. DAT IS LEUK OM TE WETEN ALS JE HET KLM OPEN 

BEZOEKT OF HET KAMPIOENSCHAP OP TELEVISIE VOLGT.

Tribunes op toernooien zorgen 
voor regelsituaties.

free drop op een plaats waar er geen 
hinder is van de TIO. De plaatselijke 
regel is vaak als volgt geformuleerd: 
Er is sprake van belemmering door een 
TIO als: (a) de bal voor en zo dicht bij een 
TIO ligt, dat de TIO een belemmering 
vormt voor de stand van de speler of de 
ruimte voor zijn voorgenomen swing, of 
(b) de bal in, op, onder of achter de TIO 
ligt, zodanig dat enig deel van de TIO 
zich bevindt tussen de bal van de speler 
en de hole en op zijn speellijn.
Spelers zijn niet verplicht te droppen 
in TIO-regelgevallen. Daarom zie je op 
de Tours geregeld situaties waarbij een 
speler de bal speelt zoals hij ligt. In The 
Barclays van 2014 eindigde de bal van 
Phil Mickelson op de eerste verdieping 
van een sponsortent. Mickelson 
speelde de bal zoals hij lag.
NORMAAL: In normale 
omstandigheden zijn er geen tijdelijke 
obstakels zoals tribunes. Er zijn alleen 
vaste obstakels. Een vast obstakel 

is een kunstmatig object dat niet 
verplaatst kan worden (bijvoorbeeld 
een schuilhut) of niet makkelijk 
verplaatst kan worden. Vaste obstakels 
mogen zonder straf worden ontweken 
wanneer zij de ligging van de bal, je 
stand of swing belemmeren. Echter, 
als een schuilhut op je speellijn is maar 
niet je swing belemmert, dan mag je de 
belemmering niet ontwijken.

OEFENEN TUSSEN HOLES
TOUR: De spelers mogen tussen twee 
holes geen oefenslag doen op of bij de 
green van de laatst gespeelde hole.
NORMAAL: Wij mogen bij het verlaten 
van een hole chips of putts oefenen 
mits we het spel niet onnodig 
ophouden.

STENEN IN BUNKERS
TOUR: Op de Tours geldt altijd de 
plaatselijke regel dat stenen in bunkers 
losse obstakels zijn. De spelers mogen 

een steen in de bunker verwijderen.
NORMAAL: Volgens de regels zijn 
stenen losse natuurlijke voorwerpen 
en die mag je niet verwijderen in een 
bunker. Maar op sommige banen geldt 
dezelfde local rule als op de Tours: dat 
stenen in bunkers losse obstakels zijn. 

EN VERDER ...
Tot slot nog drie voorbeelden van 
zaken die je op de hard cards van 
professionele Tours tegenkomt.
•  Alle gebieden gemarkeerd met witte 

lijnen, inclusief oversteekplaatsen 
voor toeschouwers, zijn ground under 
repair.

•  Metalen hekken (behalve enkele 
onderdelen) voor publieksdoeleinden 
zijn vaste obstakels.

•  Spelers mogen gedurende de 
vastgestelde ronde geen gebruik 
maken van enige vorm van vervoer, 
tenzij met toestemming van de 
Commissie.

Een cameratoren is een 
TIO (temporary immovable 
obstruction, tijdelijk vast 
obstakel).

Op de Tours geldt altijd de 
plaatselijke regel dat stenen in 
bunkers losse obstakels zijn.

David Lynn in het KLM Open van 
2007, hij wacht op een referee om te 
vragen hoe hij moet handelen.

Ga voor meer over de golfregels naar   GOLF.NL/regels.

4 3
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Winnen doe
je niet alleen

Fans, sporters, bonden en partners, samen zijn we TeamNL. 

Wordt ook fan en steun jouw favoriete topsporters 

het hele jaar door. Via TeamNL.org krijg je alles mee!

www.TeamNL.org
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KLM OPEN NAAR DE BASIS

H
et KLM Open wordt 

volgend jaar voor het eerst 

in de geschiedenis in de 

hoofdstad van Nederland 

gespeeld. Het was bekend 

dat het KLM Open zou 

verhuizen na drie jaar op The Dutch (2016-2018) en 

titelsponsor KLM heeft een goede reden om The In-

ternational als locatie voor editie 100 aan te wijzen. 

“Volgend jaar bestaat de KLM 100 jaar en ter gele-

genheid van dit jubileumjaar maken wij van de 100ste 

editie van het Dutch Open een thuiswedstrijd”, zegt 

Harm Kreulen, directeur van KLM Nederland. “Door 

te kiezen voor The International, een baan die zo 

dicht bij Schiphol en bij onze operatie ligt, brengen 

wij 100 jaar Dutch Open en 100 jaar KLM bij elkaar.” 

PUBLIEKSBAAN
De baan van The International, geopend in 2012, 

ligt op de grond van Schiphol. De championship 

course is ontworpen door topgolfer Ian Woosnam 

in samenwerking met de Belgische golfbaanarchi-

tect Bruno Steensels van Mastergolf. Opvallend 

aan The International zijn de hoogteverschillen 

tot veertien meter en enkele eilandgreens. Omdat 

de fairways omgeven worden door verhoogde 

wallen is The International een uitstekende 

publieksbaan. Er zijn in de afgelopen jaren al grote 

toernooien gespeeld, zoals het Dutch Senior Open 

(2013 en 2014) en het Deloitte Ladies Open (2013 

tot en met 2015). De laatste editie van het Ladies 

Open werd gewonnen door Christel Boeljon en 

Ian Woosnam won in 2014 op de door hemzelf 

ontworpen baan het Dutch Senior Open. Ook 

de eerste editie van de ING Private Banking Golf 

Week in 2016 is op The International gehouden.

HOOG CIJFER
De baan in Amsterdam (formeel binnen de gemeente- 

grenzen van Badhoevedorp) wordt door golfers 

hoog gewaardeerd, blijkt uit een gemiddeld cijfer 

van 8,6 op de banenvergelijkingswebsite Leading-

courses.com. Het is nog niet bekend op welke 

baan het KLM Open na 2019 gespeeld zal worden.

GASTCLUBS VAN 
HET KLM OPEN
Tot nu toe zijn tien clubs 
gastheer geweest van het 
Nederlands Internationaal 
Open Kampioenschap, maar 
het toernooi is op veertien 
verschillende locaties gespeeld.

1. Hilversumsche GC 27 keer 
2. Kennemer G&CC 23 keer 
 (oude & nieuwe baan)
3. Haagsche G&CC 20 keer 
 (oude & nieuwe baan)
4. Noordwijkse GC   11 keer 
 (oude & nieuwe baan)
5. Eindhovensche Golf  6 keer
6. De Pan  5 keer 
 (oude & nieuwe baan)
7. The Dutch   3 keer
8. GC Toxandria   2 keer
9. Domburgsche GC   1 keer
10.Rosendaelsche GC   1 keer

IN 2019 WORDT HET KLM OPEN VOOR HET EERST OP THE INTERNATIONAL GESPEELD, 

VLAKBIJ DE PLAATS WAAR DE VLIEGTUIGEN VAN KLM VERTREKKEN EN LANDEN. 

  The International 
ligt op grond van 
luchthaven Schiphol. G
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Een KLM Open zonder Joost 
Luiten, het zal zeker de eerste 
dagen vreemd zijn. Het 

toernooi draaide de afgelopen jaren 
heel nadrukkelijk om onze beste 
golfer. Dat krijg je als je het KLM Open 
twee keer wint en al jaren als enige 
Nederlander op de European Tour 
speelt. De beeltenis van Luiten prijkte 
op de affiches en hij dook veelvuldig 
op in de pers. Dat zal anders zijn nu 
de 32-jarige golfer voor het eerst 
sinds zijn KLM Open-debuut in 2005 
niet speelt. Ook in de jaren dat hij 
met polsellende langdurig aan de 
kant stond, was Luiten er steeds bij. 
Zowel in 2008 als in 2009 maakte hij 
na een lange periode van revalideren 
in het KLM Open zijn rentree op de 
European Tour. Even was er de hoop 
dat hij dat dit jaar voor de derde keer 
voor elkaar zou krijgen. Het bleek deze 
week na overleg met zijn medische 
team net niet haalbaar. Dat nieuws 
kwam, nauwelijks een maand na de 
operatie aan zijn pols, natuurlijk niet 
als een grote verrassing. Ook Luiten 
besefte dat de kans klein was, maar 
hij heeft er alles aan gedaan om toch 
te kunnen spelen. Voor zijn fans, zijn 
sponsors, maar vooral ook omdat 
Luiten weet dat hij in eigen land, met 
de steun van het thuispubliek, tot 
bijzondere dingen in staat is, zelfs 
zonder wedstrijdritme. Het is niet 
veel golfers gegeven hun eigen Open 
twee keer in vijf jaar (2013 en 2016) 

te winnen. Op een derde zege van 
Luiten in het moeten we dus minimaal 
een jaar wachten. Maar ook zonder 
Luiten blijven er genoeg redenen 
over om naar The Dutch te komen. 

MOOI DEELNEMERSVELD
Met een totaal prijzengeld van 1,8 
miljoen euro (al tien jaar stationair) 
behoort het KLM Open niet tot de 
grote toernooien op de European 

Tour. Het gat met de Rolex Series 
toernooien – minimaal vereist 
prijzengeld zeven miljoen dollar – is 
aanzienlijk Het KLM Open moet ook 
een Rolex Series toernooi worden!, 
dat wordt met enige regelmaat 
geroepen in de golfwandelgangen. 
Ik ben helemaal voor. Het is alleen 
volstrekt onrealistisch. Zeven miljoen 
dollar prijzengeld gaat in Nederland 
niet opgehaald worden. Naar verluidt 
wordt het prijzengeld volgend jaar, 

voor de honderdste editie van KLM 
Open, opgetrokken naar twee miljoen 
euro. Daar zal het voorlopig wel bij 
blijven, ook al omdat KLM en ING, de 
twee grote partijen achter ons Open, 
alle moeite hebben om een derde 
sponsorpartner te vinden. Met 1,8 of 
2 miljoen euro prijzengeld ga je geen 
blik wereldtoppers trekken (of dat 
met zeven miljoen wel het geval zou 
zijn valt trouwens ook nog te bezien). 
Is dat erg? Lijkt me niet. Het KLM 
Open 2018 kent een aantrekkelijk 
deelnemersveld met mannen als Lee 
Westwood, Martin Kaymer, Padraig 
Harrington, Andrew Beef Johnston, 
Shubhankar Sharma, Ross Fisher, 
Kiradech Aphibarnrat, Eddie Pepperell 
en Matt Wallace, de Engelsman die dit 
jaar drie toernooien won op de Tour en 
volgens velen een plek in de Ryder Cup 
had verdiend. Er komen ook dertien 
Nederlanders aan de start, acht 
professionals en vijf amateurs. Zonder 
Luiten is de kans op een Nederlandse 
zege ongeveer even groot als een 
late inschrijving van Tiger Woods, 
maar dromen mag altijd. Sowieso 
mooi om te zien is hoe Jerry Ji zich 
manifesteert op het hoogste niveau. 
Het achttienjarige toptalent, lid op 
de Noordwijkse, wordt door kenners 
gezien als een nieuwe Joost Luiten. 
De kans dat je de echte Joost Luiten 
tegen  het lijf loopt is ook groot, want 
hij zal er, als ambassadeur van het KLM 
Open, natuurlijk heel de week bij zijn. 

GENOEG ‘TROOST’ ZONDER JOOST

 ZEVEN MILJOEN 
DOLLAR 

PRIJZENGELD GAAT 
IN NEDERLAND 

NIET OPGEHAALD 
WORDEN

Gerard Louter schrijft regelmatig een column op   GOLF.NL. Wil je ook je mening geven of reageren? Reageer 
via Twitter (twitter.com/golfnl), Facebook (facebook.com/golf.nl) of mail (redactie@golf.nl).
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Beeld: Cromvoirt. Credit: 

GOLF RAAK! IS EEN INITIATIEF VAN:

Vraag de RAAK!-golfpas aan!
GOLFRAAK.NL/AANMELDEN

Samen golfen met je (klein)kind?

Vraag de gratis RAAK!-golfpas aan!

https://www.ing.nl/privatebanking/over-private-banking/golf/index.html


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

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

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

WINTERAANBIEDINGE16                                  Bezoek onze Go4Golf Reizen/Bilyana Golf Holidays stand op het KLM OPEN
       voor veel meer BELEK aanbiedingen!
   
  

         

    
Meer of minder nachten, meer of minder greenfees, andere hotels, andere golfbanen, 

 en andere periodes kunnen wij u op maat aanbieden. 

euro p.p.

 

   

SIRENE BELEK HOTEL 5*****
7 nachten All Inclusive
Incl. 5 greenfees: 3x PASHA, 2x SULTAN
Transfers luchthaven, hotel en golfbanen
Vlucht inclusief ruimbagage & golfbag
01.11.18 – 31.03.19  v.a. € 875 p.p.
(01.12.18 t/m 03.02.19 hotel gesloten) 

TITANIC DELUXE GOLF BELEK 5*****
7 nachten High Class All Inclusive 
Incl. 5 greenfees of Unlimited Golf op TITANIC
Transfers luchthaven, hotel en golfbanen
Vlucht inclusief ruimbagage & golfbag
21.11.18 – 30.11.18 v.a.  € 899 p.p. 
Incl. 5 greenfees TITANIC
01.12.18 – 28.02.19 v.a.  € 935 p.p.
Incl. Unlimited Golf op TITANIC

http://www.go4golfreizen.nl
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