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THE MASTERS

BIJDRAGEN AAN JOUW PLEZIER IN GOLF
Het golfjaar is voor veel liefhebbers begonnen, 
helemaal nu de Masters gespeeld is. Met Tiger Woods 
als winnaar wordt er over deze editie van de major 
ongetwijfeld nog lang nagepraat. Of Woods ook de 
cover van de volgende editie haalt, is allerminst zeker 
maar zeg nooit nooit. 
Dat volgende nummer komt vlak voor het KLM Open 
uit. In 2018 verscheen GOLF.NL al niet meer wekelijks 
in het golfseizoen en dit jaar brengen we nog enkele 
specials uit die we gratis op de golfclubs en -banen 
verspreiden. Meer en meer communiceren we via 
andere manieren dan print. Onze site golf.nl is het 
belangrijkste online platform in de golfsport en ook 
de app golf.nl wordt benut om met jou als golfer in 
contact te blijven. Daarnaast maken we twee keer per 
jaar een mooi, inspirerend magazine, gratis voor bij 
de NGF geregistreerde golfers. 
Blijf dus op de hoogte via de site, Twitter, Facebook 
en Instagram van (leuk golf)nieuws en verzeker je via 
deze platformen van tips en instructies waardoor je 
beter wordt als golfer, en lees interessante artikelen 
over regels & handicap & nog veel meer!

Edwin Alblas
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MET TIGER IS 
ALLES ANDERS

NOOIT EERDER WERD DE NAAM VAN WINNAAR OP AUGUSTA NATIONAL 

ZO MASSAAL GESCANDEERD ALS OP DEZE ZONDAG. WAAR TIGER 

WOODS WINT, WORDEN NU EENMAAL NIEUWE DIMENSIES AAN DE 

GOLFSPORT TOEGEVOEGD. OVER ZIJN VIJFDE OVERWINNING OP DE 

MASTERS RAKEN WE VOORLOPIG OOK NIET UITGEPRAAT.

B E E L D  G E T T Y  I M A G E S
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  Het publiek vergaapt zich aan weer een mooie slag van de aanstaande kampioen.



D e ontlading bij de 43-jarige Tiger 
Woods, in aanwezigheid van zijn 
kinderen Sam en Charlie en zijn 
moeder Kultida, was ongekend. 

De ontlading bij het publiek, de honderden 
miljoenen tv-kijkers, de Amerikaanse 
presidenten Donald Trump en Barack Obama 
en talloze sporticonen als Serena Williams, 
collega-golfer Jack Nicklaus, Magic Johnson, 
Stephan Curry en Tom Brady ook. Woods kon 
zijn vreugde bijna niet de baas nadat hij zijn 
eerste majorzege sinds 2008 had geboekt. 
En de patrons, de toeschouwers op Augusta 
National, deden er nog een schepje bovenop 
en scandeerden zijn naam: Tiger! Tiger! Tiger! 

WONDERTJE 
Na alle blessures en operaties leek 
Woods minder dan twee jaar geleden 

afgeschreven als topgolfer. Twee jaar 
geleden tijdens het jaarlijkse Champions 
Dinner aan de vooravond van de Masters 
liet hij zich ontvallen zelf ook te geloven 
dat het gedaan was. Maar op 14 april 2019 
geschiedde op de Augusta National Golfclub 
in Georgia toch een klein wondertje.
 

IN HET ECHT
Bij zijn eerste overwinning in de Masters van 
1997 omhelsde Woods achter de green van 
18 zijn vader, nu omhelsde hij 22 jaar later zelf 
als vader zijn zoon en dochter. Hij verklaarde 
later dat het een van zijn drijfveren was 
geweest. “Mijn kinderen hebben alleen op 
video’s hun vader een major zien winnen. 
Ik wilde graag dat ze dat nog een keer in 
het echt zouden kunnen meemaken.” Om 
hieraan toe te voegen: “Dit is zeker een 

van mijn mooiste overwinningen omdat 
ik van zo ver heb moeten terugkomen.”
 

15 & 81
Voor Woods is het de vijftiende majorzege en 
de eerste sinds het US Open in 2008. De jacht 
op recordhouder Jack Nicklaus die achttien 
majors won, is weer helemaal open. Het is 
ook de 81ste overwinning voor Tiger op de 
PGA Tour. Sam Snead is recordhouder met 
82. Dat laatste record gaat er ongetwijfeld 
aan en weinigen zullen nu durven beweren dat 
de achttien majors van Nicklaus onhaalbaar 
is mits Woods’ lichaam het houdt. Tiger die 
een major wint. Het is alsof we even in de 
tijd teruggingen. Maar de realiteit is dat de 
golfsport een van zijn helden terug heeft. 
Met deze Tiger is golf weer op z’n best.
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M A S T E R S  TERUGBLIK

  Tiger na de winst met zijn zoon Charlie en vriendin Erica.
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S
hauni Koel golft al 

sinds haar zevende en 

als amateur speelde ze 

van handicap -3. Sinds 

een klein half jaar 

geeft ze les op Burggolf 

Purmerend. Toch was Koel helemaal 

niet van plan om als PGA-professional 

golfers te leren chippen of hulp te 

bieden bij een hardnekkige slice. Koel 

had ervoor gekozen kapster te worden. 

En als haar contract gewoon was 

verlengd, zou ze nu zo goed als zeker 

lokken knippen in plaats van golfers de 

perfecte grip aanmeten. “Ik golf al van 

jongs af aan op Burggolf Purmerend. 

Toen ze daar hoorden dat ik niet door 

kon als kapster, boden ze mij aan de 

opleiding tot PGA-professional te 

gaan volgen. Naast de vier mannelijke 

pro’s wilden ze er graag een vrouw bij. 

Die kans heb ik natuurlijk met beide 

handen aangegrepen want ik vind golf 

geweldig mooi.” Mariëtte de Groot, al 

meer dan 25 jaar werkzaam als PGA-pro 

op Golfbaan Kralingen en Monique 

Paulus, 22 jaar pro en sinds twee jaar 

werkzaam op Bernardus Golf in Crom-

voirt, horen het met goedkeuring aan. 

In Nederland werken circa zes- 
honderd PGA-professionals, daar-
van zijn er maar een stuk of vijftig 
vrouw. Werken de drie vrouwen als 
pro’s in een echt mannenwereldje?
De Groot: “Ik heb nog meegemaakt 

dat een vrouwelijke collega bij de 

uitreiking van haar PGA-diploma een 

stropdas kreeg. Dat gebeurt nu geluk-

kig niet meer, maar als je weet dat van 

alle golfers in Nederland (circa 380.000) 

ongeveer een derde vrouw is, dan is 

vijftig vrouwelijke PGA-pro’s op een 

totaal van zeshonderd wel heel weinig.” 

Paulus: “Ik denk dat het voor een club 

heel goed is als er ook een vrouwelijke 

pro werkt. Veel vrouwen krijgen liever 

les van een vrouw en er zijn mannen 

die het heel leuk vinden om bij een 

vrouw te lessen, maar er zijn er ook 

die dat absoluut niet zien zitten. Is 

ook prima, de klant is koning. Het 

mooiste is als je het allebei kunt 

aanbieden. Ik vind de combinatie hier 

met Roel (Verdonschot, PGA-pro die 

ook op Bernardus werkt) ideaal.” 

Koel: “Ik werk nog maar kort maar tot 

nu toe heb ik meer mannen op les dan 

vrouwen. Ik merk wel dat sommige 

mensen aan mij moeten wennen. 

Golfers met wie ik eerst clubwedstrij-

den speelde, moet ik nu vertellen hoe 

ze hun swing kunnen verbeteren.”

Benaderen jullie vrouwen bij het 
lesgeven anders dan mannen?
De Groot: “Ja. Niet alle vrouwen zijn 

hetzelfde natuurlijk, maar gemiddeld 

genomen zijn vrouwen onzekerder 

dus daar hou ik rekening mee.” 

Paulus: “Vrouwen hebben sneller het 

gevoel dat ze niet goed genoeg zijn. 

Mannen meppen gewoon tegen die 

bal en ze vinden al snel dat ze het heel 

aardig kunnen. Voor je het weet gaan 

ze hun vrouw ook nog tips geven.”

De Groot: “Als ik een echtpaar voor 

het eerst op les krijg, zet ik de vrouw 

op een plek vanwaar ze haar man niet 

ziet slaan. Als zij staat te hannesen 

en haar man hengst die bal door zijn 

fysieke kracht al een eind weg, kan een 

vrouw daar heel onzeker van worden.” 

Koel: “Bij ons komen veel groepen 

vrouwen op les. Ik merk dat vrou-

wen rustiger zijn dan mannen.”

De Groot: “Vrouwen hebben 

doorgaans eerder last van faalangst. 

“ DE VERBINDENDE ROL 
HOORT BIJ HET VAK”
JE ZIET ZE RELATIEF WEINIG OP DE GOLFBAAN, VROUWELIJKE TEACHING PRO’S. VREEMD, WANT HET 

IS EEN MOOI VAK. “BOVENDIEN ZOU HET FIJN ZIJN ALS GOLFERS OP MEER CLUBS KUNNEN KIEZEN 

TUSSEN EEN VROUWELIJKE EN MANLIJKE PRO.” HOE BEWEGEN SHAUNI KOEL, MONIQUE PAULUS EN 

MARIËTTE DE GROOT ZICH IN DEZE MANNENWERELD?
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  Monique Paulus , Mariëtte de Groot en Shauni Koel
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Een vrouw kan een prima bal slaan, 

maar toch vindt ze dat ze niet goed 

genoeg is om met anderen in de baan 

te spelen. Dan laat ik zo’n vrouw op 

een drukke dag een half uurtje bij 

de eerste tee kijken. Ze ziet dan dat 

andere golfers ook veel slechte ballen 

slaan, dat werkt vaak heel positief.”

Omdat golf leren moeilijk is,  
haken veel beginnende golfers 
vaak snel weer af. Moet er anders 
 lesgegeven worden? 
Paulus: “Golf is gewoon een lastige 

sport, het heeft geen zin om net te doen 

alsof dat niet zo is. Je hebt de swing 

die technisch gecompliceerd is, maar 

ook nog zo veel verschillende typen 

slagen die je in de baan tegenkomt.”

De Groot: “Mijn valkuil als pro was 

vroeger dat ik te technisch lesgaf. Ik 

gebruik nu tijdens mijn lessen veel meer 

oefeningen op het gebied van motorisch 

leren, daarmee boek ik met minder tech-

nische aanwijzingen betere resultaten.”

Paulus: “Toch vind ik dat je niet 

voorbij kunt gaan aan de techniek. 

Je moet een leerling in eerste in-

stantie de goede basis leren, anders 

komt hij of zij later niet verder.”

De Groot: “Tuurlijk, die basis hoort 

er altijd bij, maar het hoeft niet heel 

technisch te worden. Mijn ervaring is 

dat mannen vaak meer willen weten 

van de techniek, die kopen een boek 

met golftips of bekijken op internet 

filmpjes. Een vrouw zie ik niet snel 

een boek kopen van James Sieck-

mann, de auteur van Your short game 
solution en Your putting solution.”

Koel: “Ik geef nog niet zo lang les maar 

wat mij wel opvalt is dat veel mensen 

denken even snel golf te kunnen 

leren. Dat gaat natuurlijk niet.”

De Groot: “Door al die advertenties 

met golf leren in een dag of weekend 

ontstaat een verkeerd beeld. Die 

belofte wordt natuurlijk niet waar-

gemaakt en mensen haken daardoor 

gefrustreerd af voor ze eigenlijk 

goed en wel begonnen zijn.” 

Paulus: “Er wordt tegenwoordig hoog 

opgegeven van groepslessen, maar 

ik vind voor beginners een aantal 

privélessen veel beter. De basis – grip, 

oplijnen, set-up – moet er ingestampt 

worden want dat is zo belangrijk. Een 

groepje van vijf is misschien gezelliger, 

maar wat leer je dan in een uur? En als 

je golf niet goed leert, stop je na een 

tijdje waarschijnlijk want er is geen 

lol aan als je die bal niet weg krijgt.”

De Groot: “Als ik hoor dat iemand wil 

stoppen, stap ik erop af. Onlangs nog, 

een vrouw vond het sociale heel leuk 

maar in het golfen had ze te weinig 

plezier. Ik heb haar zover gekregen 

dat ze van de oranje tees ging spelen, 

dan is de baan korter en er staan niet 

meteen golfers in je nek te hijgen als 

je afslaat. Vorige week kreeg ik een 

appje dat ze heel blij is, weer volop 

speelt en dat andere vrouwen nu met 

haar meegaan van oranje. Die oranje 

tees zijn een prima uitkomst.” 

Paulus: “We moeten af van dat macho- 

gedrag dat de ene kleur beter is dan 

de andere. Op Bernardus hebben  

we helemaal geen onderscheid 

in kleur op de tees.” 

Uit onderzoek blijkt dat veel 
mensen vooral ook golfen van-
wege het sociale aspect, daarom 
zou er bij PGA pro’s veel meer 
aandacht voor de zogenaamde 
human skills moeten zijn. Eens?
De Groot: “Mensen golfen vaak ook 

omdat ze bij een groepje willen horen. 

Als iemand alleen naar les is gekomen, 

probeer ik te helpen aansluiting te 

vinden bij een groepje golfers op de 

club. Ik vind dat de pro die verbindende 

rol moet pakken, het hoort bij het vak.”

Paulus: “Uit al die onderzoeken 

blijkt ook dat vriendelijkheid en 

aandacht voor beginnende golfers het 

belangrijkst zijn. Je moet leerlingen 

een goede swing kunnen aanleren 

maar zorgen dat die golfers zich op 

hun gemak voelen, is zeker zo 

belangrijk. Maar niet iedere pro 

T E A C H I N G - P R O ’ S  INTERVIEW

“Dan laat ik zo’n vrouw op een drukke dag een half uurtje 
bij de eerste tee kijken. Ze ziet dan dat andere golfers ook veel 
slechte ballen slaan.”

 

9



Shop Amsterdam - Stadhouderskade 24 B      
Head Office - Tel. + 31 (0)85 250 00 10

www.ducadelcosma.com

Golf.nl_19_04_09.indd   1 09/04/2019   15:01:15

http://www.ducadelcosma.com


T E A C H I N G - P R O ’ S  INTERVIEW

kan dat, het moet ook in je zitten.”

De Groot: “Een pro moet meer doen 

dan alleen lesgeven, in de opleiding 

hoort aandacht te zijn voor die human 

skills. Was dat zo bij jou, Shauni?”

Koel: “Nee, in de opleiding is daar 

nauwelijks aandacht aan besteed. 

Dat zou wel moeten, denk ik.”

Paulus: “Ik schat in dat Shauni het 

van nature wel in zich heeft, maar het 

zou absoluut een onderdeel van de 

opleiding moeten zijn. Met hoeveel 

mensen heb jij de opleiding gedaan?”

Koel: “22 mensen hebben de C- 

opleiding gedaan, die duurt drie  

maanden. Van die 22 zijn er maar  

zeven doorgegaan naar de B- 

opleiding die 1,5 tot 2 jaar duurt.”

Paulus: “Een opleiding van drie 

maanden stelt weinig voor maar die 

vijftien afhakers hebben door die 

C-opleiding wel een status. Ze komen 

de markt op als concurrenten voor pro’s 

met een lange en dure opleiding. Als er 

nu een tekort aan pro’s zou zijn, maar 

dat is absoluut niet zo. Er zijn steeds 

meer pro’s die moeite hebben werk te 

vinden, dan moet je als PGA strenger 

selecteren en puur voor kwaliteit gaan.” 

De Groot: “Als je weet dat pro’s nu 

moeite hebben een baan te vinden, 

dan moet je als PGA misschien een 

jaar de opleiding niet aanbieden.”

Paulus: “Dat gebeurt toch niet, want 

die opleiding brengt geld in het laatje.”

Shauni heeft toch wel de juiste  
beroepskeuze gemaakt?
Paulus: “Natuurlijk, het is een prachtig 

vak en ze heeft al werk dus dat is een 

mooie start. Shauni kan zelf ook goed 

golfen, dat vind ik belangrijk. Een 

fatsoenlijke bal kunnen slaan, dat mis 

je tegenwoordig nog wel eens bij pro’s, 

zeker bij de vrouwen. Ook daar zou de 

PGA een stuk strenger in moeten zijn.”

De Groot: “Ik heb na al die jaren nog 

steeds veel plezier in mijn werk. Ik heb 

een vrouw op les gehad die jarenlang 

alleen maar met haar man meeliep. Ze 

had golf wel geprobeerd, maar dat ging 

heel moeizaam; haar pro adviseerde 

haar te stoppen. Een vriendin heeft haar 

toen naar mij doorverwezen en nu loopt 

ze niet meer mee met haar man maar 

speelt ze zelf met veel plezier. Ze stuur-

de me een foto met een club in de hand 

op de eerste tee, daar word ik blij van.”

Shauni: “Ik vond lesgeven in het begin 

best spannend, maar ik heb er steeds 

meer plezier in. Ik train ook de jeugd 

op Purmerend, dat is erg leuk.”

Paulus: “Het blijft mooi als je een 

golfer helpt beter te worden, mensen 

zijn je dan vaak heel dankbaar.”

De Groot: “Je moet je wel blijven ont-

wikkelen, meer doen dan alleen op dat 

matje staan. Ik organiseer reisjes, geef 

workshops, werk samen met sportpsy-

choloog Mitchel Kevenaar. Ik zet me 

ook in om nieuwe leden en aan te bren-

gen en leden te behouden. Ik vind het 

zonde als iemand die ik heb leren gol-

fen om wat voor reden dan ook stopt.”

Paulus: “Die rol moet je wel krijgen  

van de club of de golfbaan.”

De Groot: “Ik trek die rol naar me toe, 

de mensen op de club weten helemaal 

niet dat ik dat allemaal doe. Ik vraag 

de wedstrijdcommissie wel eens bij 

fun evenementen bepaalde mensen bij 

elkaar te plaatsen in een flight zodat ik 

weet dat ze het leuk hebben met elkaar. 

Clubs beseffen vaak niet wat voor 

belangrijke rol een pro kan hebben.”

Wat moet er gebeuren om meer 
vrouwen aan het golfen te krijgen?
Paulus: “De meeste vrouwen van 

onze generatie werken en hebben, 

zeker als de kinderen nog thuis zijn, 

een heel druk leven. Golf past daar 

vaak lastig in. Een uurtje naar de 

sportschool is zo gedaan, golf leren is 

tijdrovend en ook nog eens moeilijk.”

De Groot: “In Groot-Brittannië hebben 

ze een project dat Love Golf heet, dat 

is een succes. Tijdens de lessen was er 

weinig aandacht voor techniek en de 

vrouwen stonden niet op een matje 

maar gingen snel met elkaar de baan in. 

De dresscode hebben ze ook losgelaten. 

Ik weet alleen niet of wij dat moeten 

willen, in een T-shirt de baan in.”

Paulus: “Op Bernardus zijn helemaal 

geen regels. Als je komt spelen wordt 

er niet naar je handicappasje gevraagd 

en een dresscode hebben we ook niet.”

De Groot: “Maar wil je dat mensen 

in een joggingpak gaan golfen?”

Paulus: “Dat gebeurt niet, 

mensen passen zich aan.”

Koel: “Op Purmerend zie je mensen 

soms in een spijkerbroek, maar wel 

met een nette polo. Ik denk nooit: 

hoe die erbij loopt, kan echt niet.”

De Groot: “Ja, het filtert zich 

vanzelf, dat geloof ik ook wel. 

Het is ook zonde als bepaalde 

regels mensen afschrikken.”

Koel: “Zeker jonge mensen hebben 

nog steeds het beeld van een kaksport, 

hopelijk gaat dat snel veranderen.” 

“Het blijft mooi als je een golfer helpt beter te worden, mensen 
zijn je dan vaak heel dankbaar”
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DE SWING VAN JOOST LUITEN WORDT GEROEMD DOOR GOLFKENNERS. LUITEN IS 
GEEN ENORME LONGHITTER, MAAR HIJ IS HEEL ACCURAAT VAN DE TEE EN MET ZIJN 
APPROACHES NAAR DE GREEN. WAT IS HET GEHEIM VAN LUITENS SWING?

MAAK JE SWING BETROUWBAAR

S W I N G  INSTRUCTIE

J oost Luiten is heel vaak 
bovenin te vinden in de 
Driving accuracy en Greens in 

regulation statistieken. Luiten mist 
weinig fairways en met zijn zuivere 
ijzers naar de green creëert de 
winnaar van zes toernooien op de 
European Tour veel birdiekansen. 
Phil Allen is al bijna twintig jaar de 
swingcoach van Luiten. “In de loop 
der jaren hebben we er hard aan 
gewerkt om de swing van Joost zo 
simpel mogelijk te krijgen. Joost 
heeft nu een swing die relatief weinig 
onderhoud nodig heeft, hij hoeft 
niet iedere dag uren ballen te slaan 
om zijn swing te onderhouden. 
Je merkte het ook toen Joost 
na een polsblessure na een paar 
maanden weer ging spelen, hij was 
snel weer in vorm. Joost slaat de 
bal zeker niet kort, hij zit met de 
driver tegenwoordig vaak rond de 
118 mijl per uur clubheadspeed, 
dat is bovengemiddeld op de Tour. 
Maar een echte longhitter gaat 
Joost niet worden; hij is relatief 
klein en dat is toch een nadeel als 
je de bal echt ver wilt slaan. Het 
heeft ook met het type swing 
te maken. Joost heeft een heel 
betrouwbare swing die erg makkelijk 
te herhalen is, ook onder druk, 
en dat is op het niveau van Joost 
natuurlijk ontzettend belangrijk.”
   
Allen, die ook werkt met Daan 
Huizing en Nederlandse talenten als 
Jerry Ji en Nordin van Tilburg, vertelt 
aan de hand van drie foto’s wat er 
zo goed is aan de swing van Luiten. 
En natuurlijk valt daar voor iedere 
golfer ook het nodige van te leren.  

D O O R  P H I L  A L L E N ,  C O A C H  J O O S T  L U I T E N  B E E L D  G E T T Y  I M A G E S
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Joost is heel flexibel. Hij heeft een volle 
schouderdraai gemaakt en relatief 
weinig heupdraai, de weerstand die 
je zo opbouwt tussen het boven- en 
onderlichaam helpt om later in de 
swing veel snelheid te ontwikkelen. 
Kijk goed naar de bovenkant van de 
linkerhand van Joost en het clubface, 
die zijn prachtig parallel. Dat is wat je 
wilt in de top van de backswing. Ook 
perfect: de rechterelleboog en de 
linkerschouder zijn op dezelfde hoogte. 
De shaft is parallel aan de grond en je 
ziet een mooie lading in de rechterheup 
(opbouw van spanning) zonder dat 
het rechterbeen overstrekt is. 

Joost heeft een 
heel betrouwbare 

swing die erg 
makkelijk te 

herhalen is, ook 
onder druk

1. TOP BACKSWING
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S W I N G  INSTRUCTIE

Nu pas is de rechterhand over de 
linkerhand gedraaid. De armen zijn 
gestrekt naar het doel, een perfecte 
extension. Joost heeft hard aan zijn 
fysiek gewerkt de afgelopen jaren 
en dat blijft hij uiteraard doen. Ter 
voorkoming van blessures, maar 
de extra spiermassa helpt ook om 
verder te slaan. Joost heeft ook 
sterke bovenbeen- en bilspieren, 
ook heel belangrijk om veel snelheid 
te ontwikkelen in de golfswing. 

Wat Joost en ik willen, is veel 
lengte maken maar de handen 
passief houden. Als de handen 
te actief worden, gaat dat 
ten koste van controle over 
de richting. Op deze foto zie 
je een heel mooi voorbeeld 
van passieve handen, van een 
zogenoemde  lichaamsrelease, 
de grote spieren zijn leidend 
in de swing, niet de handen. 
De teen van de club is niet voorbij 
de hiel, een teken dat er nog 
nauwelijks rotatie is geweest van 
het clubblad. De handenrelease 
komt later (zie foto 3). 

Kijk ook naar de rechtervoet 
van Joost. Op een foto zie je 
natuurlijk geen beweging, maar 
de positie van de rechtervoet 
in deze fase van de swing geeft 

aan dat er rust is in de heupactie. 
Zoals alle golfers heeft ook Joost 
foutjes die in zijn swing kunnen 
sluipen. Te snel naar voren 
komen in de downswing met 
de rechterheup is iets waar we 
altijd alert op zijn, dan komt de 
rechtervoet omhoog en moet 
Joost gaan compenseren in 
de swing. De fout met de heup 
zie ik ook veel bij clubgolfers.

Kijk goed naar het hoofd en de 
rechterschouder van Joost. Een 
andere veel voorkomende fout 
bij amateurs is omhoog komen 
met het lichaam. Bij Joost zie je 
dat hij de hoek van de spine angle, 
de ruggengraat, gedurende de 
swing mooi heeft vastgehouden. 
Probeer dat ook in jouw swing. 

2. NA IMPACT

3. RELEASE 
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E
en simpel hamsterstuk wil Steven Sedee 

de verlenging van de sponsorcontracten 

niet noemen, maar dat het enthou-

siasme binnen ING Private Banking 

over de brede ondersteuning van het 

Nederlandse golf groot is, daarover doet 

de manager sportsponsoring ING niet geheimzinnig. “Na het 

KLM Open hebben we de eerste drie jaar van onze golfspon-

soring geëvalueerd. Al snel waren we erover uit dat we de 

contracten met een aantal prachtige golfbanen in Nederland, 

het KLM Open, Joost Luiten en natuurlijk de NGF wilden 

verlengen.” Jeroen Stevens, directeur van de NGF, noemt ING 

Private Banking een prachtige sponsor, ook vanwege de geza-

menlijke doelstellingen. “Net als de NGF wil ING de golfsport 
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DRIE JAAR GELEDEN STAPTE ING PRIVATE BANKING ALS GROTE SPONSOR IN HET 

NEDERLANDSE GOLF. DE CONTRACTEN MET DE NGF, JOOST LUITEN EN HET KLM OPEN 

ZIJN ONLANGS ALLEMAAL VERLENGD TOT EIND 2020.

  Joost Luiten 
won in 2013 en 
2016 het KLM 
Open. Winst in de 
jubileumeditie van 
2019 zou in dit rijtje 
passen… 
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We hopen wel op een nieuwe  
Joost en Anne, de sport heeft  

meer helden nodig

vooruithelpen door te vernieuwen en te verjongen. Meer 

jeugd aan het golfen krijgen was en is een van onze doelstel-

lingen. Met RAAK! hebben we met elkaar een programma 

voor jeugd neergezet dat echt reclame is voor de golfsport.” 

Een bij de nieuwe overeenkomst toegevoegde doelstelling is 

het spelniveau van golfers in Nederland verbeteren onder de 

noemer Handicap omlaag, spelplezier omhoog. Sedee: “Hoe be-

ter mensen het balletje raken, hoe leuker ze golf vinden, dat 

geldt natuurlijk ook voor onze klanten. Veel van de activitei-

ten die we organiseren doen we daarom vanuit dat thema.”

WAANZINNIGE GOLFER EN AMBASSADEUR
De golfer die het balletje beter weet te raken dan wie ook in 

Nederland is natuurlijk Joost Luiten. Sedee spreekt lovend 

over de winnaar van zes toernooien op de European Tour. 

“De samenwerking met Joost bevalt ontzettend goed. Het 

is zeker niet vanzelfsprekend dat ING Private Banking een 

individuele sporter sponsort, maar Joost is een waanzinnige 

ambassadeur en bovenal een geweldige golfer. We kijken 

uit naar meer mooie momenten, het zou waanzinnig zijn 

als Joost het honderdste KLM Open (12 – 15 september op 

The International) weet te winnen.’’ Daan Slooter, toer-

nooidirecteur van het KLM Open: “Dat zou zomaar kunnen 

want Joost heeft in 2013 en in 2016 gewonnen dus 2019 

past precies in dat rijtje. We worden hoe dan ook enorm 

verwend door Joost. Zes toernooien winnen is zo ontzet-

tend knap. Joost omarmt zijn rol als ambassadeur van de 

sport, hij vindt het ook gewoon leuk om te doen. En waar 

of met wie hij ook is, met kinderen op een golfbaan, bij 

sponsors of op tv bij Jeroen Pauw, hij is overal zichzelf.”

OP DE CLUBS
Sedee: “We hopen wel op een nieuwe Joost en een nieuwe 

Anne (van Dam), de sport heeft meer helden nodig; het 

is wel erg jammer dat er niet meer Nederlandse golfers 

op de Tours spelen.” Stevens: “Die opvolgers van Joost 

en Anne gaan er zeker komen. De betrokkenheid van 

ING Private Banking bij topgolf gaat daar ook bij helpen. 

Golf Team Holland wordt gesteund met Dewi Weber als 

nieuwe speelster en ING sponsort flink wat Nederlandse 

golfclubs die de bijdrage kunnen gebruiken voor hun 

topgolfprogramma’s en talentontwikkeling.” Sedee: 

“We sponsoren ongeveer 25 clubs in Nederland. Op veel 

van die clubs organiseren we ook onze eigen golf-

dagen waarbij  voormalig Tourspeler Robert-Jan Derksen 

 aanwezig is. Voorheen deden we een Beat the Pro- 

challenge met Robert-Jan, dat was heel leuk, maar 

denkend vanuit Handicap omlaag, spelplezier omhoog 

kunnen de deelnemers nu voor hun ronde een clinic 

volgen van Robert-Jan of van puttcoach Hayo Bens-

dorp. Daar krijgen we veel positieve reacties op.”

BIJZONDER LUSTRUM
Met nog vijf maanden te gaan tot het KLM Open heeft 

toernooidirecteur Slooter één aansprekende naam prijs- 

gegeven van een speler die naar The International komt. “Er 

volgen er meer natuurlijk. We gaan zorgen voor een sterk 

deelnemersveld. Er staan prachtige namen op de beker 

en daar moet voor de honderdste editie een mooie naam 

bijgezet worden. Er wordt door alle partijen veel energie 

in gestoken om van dit Open een heel speciale editie te 

maken. Maar wat we ook aan leuke dingen bedenken, voor 

veel mensen is en blijft Joost de grote trekker. Joost in eigen 

land te zien spelen geeft mensen ontzettend veel plezier.” 
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HET KLM OPEN HEEFT HET PRIJZENGELD DIT  
JAAR OPGETROKKEN VAN 1,8 NAAR TWEE  
MILJOEN EURO. KAN HET TOERNOOI VERDER  
GROEIEN DE KOMENDE JAREN?
Sedee: “Meer toeschouwers, hoger prijzengeld, beter 

spelersveld en als gevolg daarvan meer media-aan-

dacht, het KLM Open kan zeker groeien. Onderdeel 

worden van de Rolex Series (minimaal zeven miljoen 

dollar prijzengeld), dat zie ik niet gebeuren, daar-

voor is de sport te klein in Nederland, denk ik.”

Slooter: “De ambitie is het KLM Open ieder jaar beter maken. 

Dat kan door het prijzengeld te verhogen, de entourage naar 

een nog hoger niveau te brengen maar ook door innovatieve 

dingen te bedenken zoals Beat the Pro, dat heel succesvol is.”

Stevens: “Tot acht jaar geleden stak de NGF geen euro in 

het KLM Open. Nou nee, dat is niet helemaal waar, we 

betaalden de graveerkosten voor de beker. Nu stoppen 

we er jaarlijks anderhalve ton in. Het KLM Open is heel 

belangrijk voor golf in Nederland en een beter verzorgd 

sportevenement ga je volgens mij niet vinden.”

Sedee: “Helemaal mee eens. Qua relatiemarketing  

is het KLM Open misschien wel het allerbeste  

wat Nederland te bieden heeft.”

Stevens: “Bij het KLM Open gaat het in de media wel  

vaak over de sterkte of zwakte van het spelers- 

veld, dat vind ik wel jammer want het overschaduwt 

soms hoe mooi dit evenement is.”

Slooter: “Als je kijkt naar toernooien met vergelijk-

baar prijzengeld, dan doen we het qua spelersveld 

echt goed. De FedEx Cup play-offs zijn dit jaar in 

augustus al klaar, wellicht is dat voor ons gunstig.”

Sedee: “Voor de verdere groei van het KLM Open zou 

een derde (sponsor)partner wel heel prettig zijn.”

Slooter: “Absoluut, dan heb je meer armslag. Een derde 

partner vinden is uitdagend. Het moet passen naast 

KLM en ING Private Banking. Een andere bank valt dus 

af en voor de KPMG’s en Deloitte’s van deze wereld zijn 

de sponsormogelijkheden beperkter door de veranderde 

wetgeving. Maar een derde partner gaat er komen. Het 

KLM Open staat er goed op, daar wil je bij horen.”

KLM HEEFT ALS TITELSPONSOR VERLENGD TOT 
2020. HAD ING DIE ROL NIET WILLEN OVERNEMEN?
Sedee: “Ik lieg als ik zou zeggen dat er bij ons nooit over is 

gesproken, maar het is nu nicht im Frage. KLM heeft verlengd 

en dat vinden wij helemaal prima. ING breed is ook een heel 

ander segment dan ING Private Banking. Bij de voetbal-

sponsoring door ING gaat het om miljoenen klanten, dan 

is zichtbaarheid en het laden van het merk heel belangrijk. 

Voor ING Private Banking geldt dat in mindere mate, daar 

gaat het vooral om de relatiemarketingmogelijkheden. We 

zijn de snelst groeiende private bank van Nederland met een 

stevige ambitie het marktaandeel verder te vergroten. Met 

de investeringen die we doen in de golfsport in brede zin 

levert die sponsoring een bijdrage aan zowel de merk- als 

commerciële doelstellingen van ING Private Banking.” 

HOE ZIT HET MET SPONSORS VOOR DE NGF, 
STAAN DIE BIJ DE VOORDEUR TE DRINGEN?
Stevens: “Dat moet dan voor een uur of zeven in ochtend 

zijn want dan begin ik meestal en ik zie ze nooit staan… 

Maar serieus, wij zijn heel blij met ING Private Banking 

als hoofdsponsor en ook Deloitte is al jaren een trouwe 

sponsor. We zijn niet de organisator van het KLM Open, 

dat zijn TIG Sports en KLM. We hebben ook geen natio-

nale teams die veel in the picture zijn zoals bij voetbal of 

hockey. Als golfbond hebben we sponsors nu ook weer 

niet zo heel veel te bieden, daar ben ik realistisch in.” 

Sedee: “Ik vind dat wij een erg goede relatie hebben 

met de NGF. We kunnen in die samenwerking veel 

mooie dingen doen voor onze klanten en relaties. In 

het nieuwe contract hebben we onder andere extra 

masterclasses toegevoegd, ook weer vanuit het idee 

om klanten beter te leren golfen. Iedereen die een mas-

terclass heeft gevolgd is waanzinnig enthousiast.”

Stevens: “Die masterclasses doen we ook op Monte Rei 

in Portugal. Daar trainen onze selectiespelers en tijdens 

die tripjes spelen ze een rondje mee, dat wordt enorm 

gewaardeerd. Ze krijgen in Portugal les van Cees Renders. 
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Cees is een strenge pro maar de mensen leren echt iets. Ik 

krijg mails die dicht bij een liefdesverklaring richting Cees 

komen, zo groot is het enthousiasme. Topgolf zit in het DNA 

van de NGF en dat komt bij die masterclasses tot uiting.”

Sedee: “Onze klanten vinden het KLM Open fantastisch, 

maar uiteindelijk golfen ze nog liever zelf. Daar hebben we in 

de samenwerking met de NGF dus op ingezet, met de master-

classes maar ook met klantreizen die we dit jaar aanbieden.” 

ING PRIVATE BANKING WIL DE GOLFSPORT VER-
NIEUWEN, VERJONGEN EN TOEGANKELIJKER 
MAKEN, DAT KLINKT BIJNA IDEALISTISCH. 

Sedee: “De golfsponsoring vanuit ING Private Banking  

moet een wezenlijke bijdrage leveren aan onze business- 

ambities, dat in de eerste plaats. Maar aan al onze sponsor-

overeenkomsten is ook een maatschappelijke doelstelling 

verbonden en vooruitgang is een belangrijk thema. Bij 

de sponsoring van het Rijksmuseum willen we kunst & 

cultuur toegankelijker te maken voor een breed publiek. 

We willen, in alle bescheidenheid, ook proberen de 

golfsport vooruit te helpen en te moderniseren. De intro-

ductie van de GOLF.NL app waarmee golfers hun scores 

kunnen registreren is daar een goed voorbeeld van.”

Stevens: “Innovatie is een pijler van onze samenwer-

king. Als NGF hebben we veel baat bij de kennis die er 

is bij ING, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Zonder 

ING was de GOLF.NL app die we in 2016 hebben geïn-

troduceerd niet zo succesvol geweest. De app is al meer 

dan 130.000 keer gedownload. Met de toevoeging van 

extra functionaliteiten en de koppeling aan de NGF-pas 

hopen we dat alle golfers de app gaan gebruiken.”

Slooter: “ING wil golf vernieuwen maar tegelijkertijd de 

tradities koesteren. Dat waardeer ik. Er wordt vaak gezegd 

dat golf moet veranderen. Golf moet zeker meegaan met de 

tijd en om een golftoernooi heen kun je allerlei leuke innova-

tieve dingen doen zoals een Beat the Pro. Maar het spelletje 

golf is mooi zoals het is en dat zal altijd zo blijven.”  

Golf moet zeker meegaan met de tijd maar het spelletje is 
mooi zoals het is en dat zal altijd zo blijven

  Met RAAK! 
hebben de NGF en 
ING Private Banking 
een programma voor 
jeugd neergezet dat 
echt reclame is voor 
de golfsport.Ro
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NOORD-IERLAND MAG JE ALS 
GOLFER NIET OVERSLAAN

DE GOLFER DIE VAN UITDAGINGEN HOUDT, KAN NOORD-IERLAND EIGENLIJK NIET OVERSLAAN. HET LAND 

IS GEMAAKT VOOR LINKS GOLF, WAARIN DE BANEN DE ZEE ONTMOETEN MET ALLE METEOROLOGISCHE 

ONVOORSPELBAARHEDEN. 

  Royal Portrush Golf Club

2 0

WINACTIE!
REIS VOOR 2 

NAAR THE OPEN

   ZIE PAGINA 23



H
et komt slechts zelden voor dat 

de wind geen rol speelt door de 

invloeden van de Ierse Zee en de 

Atlantische Oceaan. En aan de gril-

lige kustlijn hebben veel plaatsen, 

dorpen soms, hun eigen golfbaan, 

iedere dag met liefde geprepareerd. Bijzonder trots zijn ze 

in Noord-Ierland dat The British Open voor de tweede keer 

in de historie de oversteek waagt. En net als in 1951 is Royal 

Portrush, ooit getekend door Old Tom Morris, de gelukkige. 

Alle sterren zijn aanwezig maar de meeste aandacht zal toch 

uitgaan naar Rory McIlroy, kind van de club en trotse ambassa-

deur van het Open. Royal Portrush ligt dicht bij de Causeway 

Coastal Route, een prachtige kustweg met onvergetelijke 

vergezichten over de Atlantische Oceaan en vervallen kastelen 

tussen indrukwekkende rotspartijen op een steenworp afstand. 

En daar zijn meer parels van banen te vinden, zoals Portstewart 

Golf Club of Castlerock Golf Club. Of Royal County Down, iets 

meer in het zuiden bij Newcastle, dat steevast in alle lijstjes 

Royal Portrush ligt bij  
een prachtige kustweg 
met vervallen kastelen 

tussen indrukwekkende 
rotspartijen 

wordt genoemd bij de vijf mooiste banen van de wereld. 

Prachtig onderhouden en met een fraai uitzicht over het 

kustplaatsje, de bergen en natuurlijk de Ierse Zee. Of wat 

te denken van Massereene Golf Club, aangelegd in 1895 aan 

de kust van Lough Neagh of Tandragee Golf Club (1911) op 

het landgoed van de Duke of Manchester, met bunkers in de 

vorm van een aantal grote Amerikaanse meren. Een ideetje 

van de wijlen gravin van Manchester, die haar roots in 

Cincinnati had liggen. Na een rondje op de korte maar spec-

taculaire baan van Ardglass Golf Club, langs de ruige kust 

met kliffen, dicht bij Royal County Down, kunnen golfers 

het glas heffen in de bar van het oudste clubhouse ter wereld, 

dat meer dan zeshonderd jaar geleden als kasteel werd 

gebouwd en waar de kanonnen nog over de fairways waken.

VERLEIDINGEN
Noord-Ierland is een bezoek meer dan waard, met een 

ruime keuze aan goedkope banen en golfbanen waaraan een 

duurder prijskaartje hangt. Maar dat hier de meest uitdagen-  
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  Portstewart Golf Club

de banen ter wereld liggen, staat buiten kijf. De ruim 125.000 

golftoeristen per jaar, die zo’n 50 miljoen euro per jaar bijdra-

gen aan de groeiende economie van het land, zijn die mening 

vast ook toegedaan. Zelfs voor de niet-golfers is er veel te doen, 

van golflessen tot georganiseerde hikes. Of bezoek de locaties 

van de hitserie Game of Thrones. De meeste plekken van de 

Seven Kingdoms zijn in Noord-Ierland te vinden. Als je vanuit 

de bruisende stad Belfast – ook KLM vliegt op deze bestem-

ming – de weg langs de zee naar het noorden volgt, richting de 

golfbanen, zal het voor iedereen moeilijk zijn de verleidingen 

van de karakteristieke kustplaatsjes te weerstaan. De uit- 

stekende restaurants, ’s werelds oudste whiskydistilleerderij 

Old Bushmills Distillery, vele romantische hotels en natuurlijk 

de intieme en gezellige pubs waar muziek de boventoon voert.

KWEEKVIJVER VAN TALENT
Noord-Ierland heeft enkele topspelers voortgebracht. Graeme 

McDowell, de eerste die het US Open Championship op zijn 

naam schreef, Darren Clarke, drievoudig winnaar van The 

Open en uiteraard Rory McIlroy, viervoudig major-kampioen. 

Allemaal leerden ze spelen op de banen waar de wind vrij 

spel heeft en het uiterste van de spelers vergt. En ze hebben 

ook alle drie een link met Royal Portrush en dan met name 

de Dunluce Course. Er werden zelfs twee compleet nieuwe 

holes aangelegd, waaronder een monster van een par 5. 

Die werd vorig jaar op een stormachtige dag geopend door 

Darren Clarke, die vaak te vinden is in zijn huis op de baan. 

Door de tegenwind had hij een driver, een wood 3 én een 

ijzer vijf nodig om in drie slagen de green te bereiken.

EEN REIS NAAR 
THE OPEN!
( VOOR 2 PERSONEN)
De ‘once in a lifetime’ experience
18 tot en met 21 juli 2019

Inclusief: 
• retourvlucht Amsterdam-Belfast
•  drie nachten in het viersterrenhotel Crowne Plaza in Belfast
• autohuur
•  twee tickets voor de 148ste The Open, op zaterdag 

20 juli 2019 (volledig uitverkocht!)

WAT MOET JE DOEN OM KANS TE  
MAKEN OP DEZE PRIJS? 

GA NAAR WWW.IERLAND.NL/148THOPEN

W
IN
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MET 
SERGIO 

GARCIA IS 
HET NOOIT 

SAAI

R Y D E R  C U P - L E G E N D E  K O M T 
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S
tilletjes werd al gehoopt dat de 100ste 

editie van het KLM Open iets extra’s 

zou opleveren voor het deelnemersveld. 

Met de aankondiging van de komst van 

Sergio Garcia wordt die hoop werke-

lijkheid. De 39-jarige Spanjaard is een 

absoluut fenomeen en een van de characters in golf.

Als tweede kind in een gezin van drie groeide Garcia op  

in het kleine plaatsje Borriol, een uur rijden ten noorden 

 van Valencia. Zijn vader Victor was professional op de  

Mediterraneo Golf Club, en zijn moeder Consuelo 

bestierde de golfshop. Niet vreemd dat Sergio daar 

al op tweejarige leeftijd met een tak zijn golfswing 

oefende. En een jaar later een door vader Victor op 

maat gemaakt golfsetje had. Alle kinderen in het gezin 

golfden, Sergio was de meest getalenteerde. Nog altijd 

is Garcia sterk verbonden met het dorp Borriol, waar 

hij erevoorzitter is van de plaatselijke voetbalclub.

MASTERS 2017
Lang ging Garcia door het leven met de bijnaam El Niño, het 

kind. Hij dankte die naam aan zijn entree op het wereld- 

toneel. Als zestienjarige tiener speelde hij als amateur voor 

het eerst mee in The Open, twee jaar later werd hij als ama-

teur 29de en in 1999 eindigde hij net achter de ongenaakbare 

Woods als tweede in een major, het PGA Championship. De 

beelden van een dartelende Garcia over de fairways na weer 

een prachtige slag staan de wat oudere golfliefhebber nog 

helder voor de geest. Maar ook de jongeren kan het de afgelo-

pen jaren niet zijn ontgaan dat Garcia een absolute topspeler 

in. Hij won wereldwijd 39 toernooien, waaronder The Players 

op de PGA Tour in 2008. Maar zijn mooiste triomf volgde nog 

maar twee jaar geleden. Op de dag dat zijn grote voorbeeld, 

held en landgenoot wijlen Seve Ballesteros zestig jaar zou 

zijn geworden, won Garcia de Masters op Augusta National 

en daarmee zijn allereerste major. Dat moment werd een jaar 

later gevolgd door een volgend emotioneel hoogtepunt in 

zijn leven: Garcia, getrouwd met Angela Akins, werd vader 

van dochter Azalea, vernoemd naar de bloem die symbool 

staat voor de Masters en Augusta National, de baan waarop 

dat toernooi jaarlijks wordt gespeeld. Later in 2018 deed 

NIEMAND MINDER DAN SERGIO GARCIA HEEFT TOEGEZEGD DIT JAAR HET KLM OPEN TE ZULLEN SPELEN. 

MET DE WINNAAR VAN DE MASTERS IN 2017 EN DE SUCCESVOLSTE RYDER CUP-SPELER OOIT HEEFT HET 

JUBILERENDE TOERNOOI EEN GROTE VIS AAN DE HAAK GESLAGEN.

 

Garcia weer van zich spreken in de Ryder Cup op Le Golf 

National in Parijs. Hoewel hij even in een mindere periode 

verkeerde en weinig topklasseringen noteerde, had captain 

Thomas Bjørn hem toch gekozen voor het Europese team, 

dat tegen de sterke Amerikanen niet bepaald als favoriet aan 

de tweejaarlijkse titanenstrijd begon. Maar Garcia stelde 

niet teleur. Hij haalde drie punten binnen, waaronder een 

gewonnen single tegen Rickie Fowler op zondag. Daarmee 

passeerde hij Nick Faldo als speler van Europa met de 

meeste Ryder Cup-punten. De Engelsman was goed voor 25 

punten, Garcia staat inmiddels op 25,5 punten. En wie weet 

wat er nog in het vat zit voor de Spanjaard die na zijn negende 

Ryder Cup-deelname sprak van een bonus. “Het betekent 

veel voor me persoonlijk, maar uiteindelijk – en dat heb ik 

altijd gezegd – gaat het om het team. Ik was blij dat ik mijn 

steentje heb kunnen bijdragen.” Het enige dat Garcia mist 

op zijn lijstje is de nummer-één-positie op de wereldrang-

lijst. Hij stond 450 weken in de top 10 van de wereldranglijst 

maar kwam niet verder dan een tweede plaats (2008).

FRUSTRATIE
De emotionele Garcia heeft ook een ruw randje. In februari  

van dit jaar werd hij in het Saudi International Open 

gediskwalificeerd vanwege misdragingen. Hij bracht onder 

meer met zijn putter opzettelijk schade aan de greens aan en 

sloeg ook uit woede zand uit de bunker. Garcia verontschul-

digde zich voor zijn gedrag en verklaarde na afloop dat de 

frustratie deels zou zijn opgeborreld na slecht, persoonlijk 

nieuws dat hij eerder die week had gekregen. De inhoud van 

dat nieuws liet hij onbesproken. Enkele weken terug was 

Garcia nog verwikkeld in een discutabel akkefietje met Matt 

Kuchar bij de Dell Matchplay World Golf Championship in 

Texas. Daar verloor Garcia een hole omdat hij bij een korte 

putt nonchalant probeerde uit te holen. Maar Kuchar had

die putt – zoals in matchplay mag – niet gegeven. Garcia, 

die daarop zichtbaar boos met zijn putter over de green 

maaide maar dit keer niets raakte, ging daarna met zijn 

tegenstander in discussie. Met Garcia haalt het KLM Open 

een absolute topspeler naar Amsterdam en bepaald geen 

grijze muis. Zes Spanjaarden gingen hem voor als winnaar 

van het KLM Open. Sergio kan zeker de zevende worden! 

2 5

H O N D E R D S T E - E D I T I E  KLMOPEN



T H E  S P I R I T 
O F  T H E  O P E N

@lochlomondmalts @lochlomondwhiskies



Tickets voor de 100ste editie van het 

KLM Open zijn vanaf nu te koop op 

klmopen.nl. De voorbereidingen voor 

het jubileumtoernooi van 12 tot en 

met 15 september op golfclub The 

International in Amsterdam zijn al 

in volle gang. De eerste editie van 

het huidige KLM Open (begonnen 

als Dutch Open) werd gehouden in 

1912 op de Haagsche Golf & Country 

Club. Sindsdien is het toernooi 99 

keer gespeeld en gewonnen door 

spraakmakende golfers zoals Seve 

Ballesteros, Bernhard Langer, Colin 

Montgomerie, José Maria Olazábal, 

Lee Westwood, Payne Stewart, Paul 

Casey, Martin Kaymer, Thomas Pieters 

en natuurlijk de Nederlanders Maarten 

Lafeber (2003) en Joost Luiten (2013, 

2016). Het KLM Open is niet alleen 

een van de oudste toernooien van de 

European Tour, het is ook het oudste 

internationale sporttoernooi van 

Nederland.

TICKETS VOOR KLM OPEN NU TE KOOP

VIER DAGEN BEAT THE PRO
De afgelopen jaren maakte het KLM Open wereldwijd naam met het concept 
Beat the Pro, waarbij amateurs het in het toernooi op één hole kunnen opnemen 
tegen de professionals. Deze smaakmaker ontbreekt ook dit jaar niet en wordt 
zelfs nu voor het eerst op alle vier de dagen gespeeld. Op zondag wordt de Beat 
the Pro speciaal ingeruimd voor jeugdgolfers. Hole 13 op The International 
wordt omgebouwd tot een gave arena, waar de actie plaatsvindt. Daan Slooter, 
toernooidirecteur KLM Open: “Het is bijzonder om te zien hoe de plannen voor 
de 100ste editie van het KLM Open zich ontwikkelen. Naast de voorbereidingen 
op de baan van The International, wordt achter de schermen weer met veel 
enthousiasme gewerkt om voor de tienduizenden bezoekers een spectaculair en 
feestelijk evenement neer te zetten.”
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Onze topsporters dragen met trots de kleur Oranje en wat zijn we op onze beurt trots op 
hen. Want als TeamNL wint, dan winnen we allemaal.

Ga naar TeamNL.org of volg onze social media 
TeamNL Tweets

Echt TeamNL

@TeamNLinsta

“SAMEN ZIJN 
WE TEAMNL”



P R O D U C T I E  S I E T S E  H E R R E M A

PRESTATIES & GEVOEL
“Toen we begonnen met de ontwikkeling 
van de modellen voor 2019 kwamen 
we erachter dat golfers van elk niveau 
erg tevreden zijn over de prestaties 
van de Pro V1 en Pro V1x. Tegelijkertijd 
zeiden ze wel dat ze nog steeds 
meer afstand willen, zonder dat 
ze daar iets anders voor moeten 
inleveren”, zegt Michael Mahoney, 
vice-president marketing bij Titleist.
“Tijdens het ontwerpen van de 
prototypes zijn onze chemici en 
ingenieurs erin geslaagd een nog 
dunnere buitenlaag (17 procent dunner, 
red.) van urethaan te ontwikkelen, 
zodat ze meer materialen konden 
gebruiken in de andere lagen. Zo is de 
middenlaag 14 procent dikker en is de 
buitenkant van de kern stijver gemaakt 

terwijl de binnenkant zacht is gebleven. 
Dat levert meer snelheid op en zorgt 
ook voor minder spin c.q. rol. Op deze 
manier hebben we Pro V1 en ProV1x 
nog sneller kunnen maken, zonder in 
te leveren op prestaties en het gevoel 
die golfers eisen van deze golfballen.”

KIEZEN TUSSEN DE V1 EN V1X
De Pro V1 is geschikt voor de meeste 
golfers. Vergeleken met de x heeft 
de standaard Pro V1 een iets lagere 
balvlucht en voelt deze wat zachter 
aan. De Pro V1x – die bestaat uit vier 
lagen in plaats van drie – heeft 328 
dimples in plaats van 352 en vliegt 
daarom wat hoger, spint meer bij 
ijzerslagen en voelt iets steviger 
aan (iets meer klik bij impact). 

NU OOK IN HET GEEL
Voor het eerst zijn de Pro V1 en Pro V1x 
ook verkrijgbaar in het geel. En dat was 
niet een kwestie van een beetje kleurstof 
toevoegen aan het mengsel voor de 
buitenlaag. De speciale chemische 
samenstelling van de buitenlaag moest 
aangepast worden om niet in te leveren 
op prestaties. Naast de Pro V1 en de Pro 
V1x is er ook de in 2018 gelanceerde 
AVX, een tourbal die nog wat lager vliegt, 
minder spint en het zachtst aanvoelt. 

De nieuwe Pro V1, Pro V1x en 
AVX zijn vanaf nu verkrijgbaar. 
Prijs per dozijn: € 59

Meer weten?  titleist.de
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TITLEIST VERBETERT PRO V1(X)
Titleist is al jarenlang nadrukkelijk aanwezig op de professionele tours. De cijfers spreken voor 
zich: in 2018 speelde 73 procent van alle tourspelers wereldwijd met een Pro V1 of Pro V1x, en 
dat leverde 180 toernooizeges op. Van de laatste negen majors werden er acht gewonnen met 
een bal van Titleist. Deze meest gebruikte bal – ook door Joost Luiten – heeft in 2019 een nieuw 
jasje gekregen, maar hoe verbeter je een bal die zo geliefd is? Titleist heeft zich vooral gericht op 
meer snelheid bij de lange slagen zonder in te leveren op gevoel en spin bij de korte slagen.

Onze topsporters dragen met trots de kleur Oranje en wat zijn we op onze beurt trots op 
hen. Want als TeamNL wint, dan winnen we allemaal.

Ga naar TeamNL.org of volg onze social media 
TeamNL Tweets

Echt TeamNL

@TeamNLinsta

“SAMEN ZIJN 
WE TEAMNL”
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Hybrides
Callaway komt ook met 
nieuwe Apex hybrides, 
voor het eerst uitgerust 
met Jailbreak. Vergeleken 
met de Rogue en Big 
Bertha hybrides is de 
Apex gericht op de betere 
speler en heeft de hybride 
meer weg van een ijzer 
en de bijbehorende (lage) 
penetrerende balvlucht.
De Callaway Apex, Apex 
Pro en Apex hybrides zijn 
vanaf nu verkrijgbaar.
€ 299

(EINDELIJK) NIEUWE 
CALLAWAY APEX IJZERS

Fans van de Apex ijzers van Callaway hebben lang moeten 
wachten, maar na drie jaar is er eindelijk een nieuwe versie 
van de succesvolle gesmeden ijzerlijn. Toen Callaway in 
2012 het merk Ben Hogan van de hand deed, hield het 
wel vast aan de merknaam Apex. Met de Apex ijzers die 
Callaway in 2014 lanceerde, ontstond er een nieuwe 
categorie: forged distance irons. Oftewel de strakke 
looks van een gesmeed ijzer mét veel technologie voor 
extra afstand. Het was een grote hit en een van de meest 
succesvolle ijzers ooit voor Callaway. Na een tweede 
generatie in 2016 (Danny Willet won er de Masters mee 
en Sergio Garcia heeft nog steeds de lange Apex ijzers 3 
en 4 in zijn tas) is het in 2019 tijd voor de derde generatie.

AFSTAND IN EEN FORGED JASJE
“Ons doel met Apex is om traditie te combineren met de 
nieuwste technologie. De tijdloze looks in combinatie 
met Face Cup, de Urethane Microspheres en de VFT-
face voor spincontrole maken de Apex het ultieme 

forged players distance ijzer”, aldus Callaway over de 
ijzer die gericht is op de betere speler (handicap <10). 
De grootste verschuiving in de nieuwe lijn is dat het 
hoofd niet meer uit een gesmeed deel bestaat maar 
uit meerdere delen, namelijk een gesmeed frame 
van 1025 koolstofstaal met een cupface (waarbij het 
clubblad om de zool en topline heen is gevouwen). 
De snelheid van een heel dun clubblad en een holle 
cavity zorgt vaak voor een probleem: een minder zacht 
gevoel en een (klikkerig) geluid. De microspheres van 
urethaan, die in vloeibare vorm geïnjecteerd worden 
in de cavity, moeten dat oplossen. Dankzij het gebruik 
van wolfraam is elke ijzer uitgebalanceerd om het 
zwaartepunt – voor meer controle – op de juiste plek 
te krijgen (hoog in hoge ijzers, laag in de lage ijzers). 
Vergeleken met de vorige Apex ijzers uit 2016 zijn 
de korte ijzers iets compacter met minder offset. 

Meer weten?  callawaygolf.com

Apex 
€ 1499 (graphite) 
€ 1399 (staal)
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APEX PRO
Als je een nog iets 
compacter clubhoofd 
wilt is er de Apex Pro, 
gericht op de lage single 
handicapper. In de Apex 
Pro ijzerset hebben de ijzer 
3, 4, 5, 6 en 7 (cup faces) 
en zit er meer gewicht 
laag in het clubhoofd 
voor een hoge lancering. 
Vanaf ijzer 8 is dat gewicht 
hoger geplaatst voor meer 
controle en precisie. 

Apex Pro Chrome 
€ 1499 (graphite) 
€ 1399 (staal)

SMOKE
Het is mogelijk om de 
Apex en Apex Pro ijzers 
te combineren in een 
combo-set. Daarnaast zijn 
allebei de ijzers voor een 
meerprijs ook verkrijgbaar 
in een Smoke finish met 
bijbehorende zwarte 
shaft (zie afbeelding).

Apex ( Pro ) Smoke 
€ 1699 (graphite) 
€ 1599 (staal)
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Als je denkt aan cool en golf, denk 
je aan Rickie Fowler. Speciaal voor 
de zomer heeft Puma samen met 
Rickie de Play Loose-collectie 
ontworpen, een lijn geïnspireerd op 
de vintage surf-stijl. Golf’s up!
Kan jij wel wat ontspanning gebruiken 
in je golfoutfit? Dan zit je gebakken, 

want het ontspannen strandleven komt 
van top tot teen terug in Play Loose. 
Naast blouses met palmboom prints, 
(korte) broeken en gestreepte polo’s 
bestaat de collectie uit (chocolabruine) 
schoenen , een stijlvolle riem en een 
hippe cap om het af te maken.
“Deze collectie, geïnspireerd op 

de tropen, geeft een element van 
plezier en is een relaxte benadering 
van traditionele golfkleding”, zegt 
Kristin Hinze, global head of apparel, 
PUMA Golf. “Play Loose heeft een 
ongedwongen stijl, zit gemakkelijk en 
perfect als je naar de golfbaan gaat 
of een dag op het strand bent.”  

RELAX EN ‘PLAY LOOSE’ MET RICKIE

Ultralite Stretch Belt € 21,95

Paradise shirt € 74,95 IGNITE NXT Solelace Play Loose € 139,95The Onshore Hoodie € 79,95

The Pines Polo € 74,95

The Pipeline 
Polo € 74,95
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Utility Patch 110 
Snapback Cap € 34,95 
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WIE HERINNERT ZICH NOG ZIJN OF HAAR EIGEN WOORDEN KLOKSLAG TWAALF UUR OP OUDEJAARSAVOND? 

‘2019 WORDT MIJN BESTE GOLFJAAR OOIT!’ HET WORDT TIJD DAT VOORNEMEN SERIEUS OP TE PAKKEN. 

H
eb je dit jaar al minimaal tien 

golfrondjes gespeeld en tien 

golflessen gehad, dan is het 

nog steeds leuk dit artikel te 

lezen, maar leg dit verhaal ook 

vooral voor aan collega-golfers 

die volgens jou in de slaapstand bivakkeren. Daar zijn er 

in Nederland best veel van. Het voornemen meer te gaan 

golfen, dat hebben we allemaal wel eens uitgesproken. De 

wil is er maar de vrije tijd is (te) schaars of een golfmaatje 

niet voorhanden waardoor de spreekwoordelijke stok achter 

de deur ontbreekt. Toch komen duizenden golfers die wel 

het woord bij de daad voegen, elk jaar tot de conclusie dat ze 

veel eerder zichzelf wat harder hadden moeten aanpakken, 

want eenmaal op de golfbaan is het plezier haast onbetaal-

baar. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar 

het kan geen kwaad golfers af en toe een geheugensteuntje 

te bieden. Daarom een paar tips die ervoor gaan zorgen 

dat dit jouw beste golfjaar ooit wordt. Of in elk geval het 

beste golfjaar van die slapende golfer die jij wakker port…

  Raak gewend 
aan uitdaging:  
speel ook in 
moeilijkere 
omstandigheden.

G
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MAAK VAN 2019 JOUW  
BESTE GOLFJAAR OOIT!
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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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NGF-PAS IN DE APP GOLF.NL
De app van GOLF.NL was al een fijne tool waarmee je onder 
meer digitaal je scorekaarten kunt invoeren, dit jaar komt 
daar nog een handige functionaliteit bij. Jouw NGF-pas 
wordt digitaal en aan de app toegevoegd. Nooit meer zoeken 
dus naar je pasje als je aan de balie staat. Je hoeft alleen 
je mobiele telefoon bij de hand te hebben. En als je jouw 
digitale pas hebt laten zien, kun je in één zucht je scorekaart 
voor de baan die je gaat spelen, openen. Handig toch?

Het digitaliseren van de NGF-pas maakt het voor de golfer nóg 
een stukje makkelijker en is ook uit milieuoogpunt een maatregel 
die past bij deze tijd. Of de plastic pas volledig verdwijnt, is 
afhankelijk van jouw golfclub; zij beslist deze overbodig te 
maken of te blijven gebruiken. De digitale pas vind je ook terug 
in mijn.golf.nl, de online portal van jouw registratie waar je ook 
een mooi overzicht van jouw golfprestaties kunt bekijken.

SPEEL OP VERSCHILLENDE 
BANEN
Vaker op een andere baan spelen 
dan die van je eigen club kan een 
positief effect hebben. Goede 
golfers kunnen zich aanpassen en 
scoren overal. Tuurlijk is een lage 
handicap mooi, maar als je alleen 
op je eigen baan speelt, kan je 
weleens bedrogen uitkomen als je 
een keer ergens anders speelt.

MEER SPELEN = BETER GOLF
Begrijp ons niet verkeerd: ballen 
slaan op de drivingrange is belangrijk 
(om je swing erin te slijpen) maar een 
betere golfer word je in de baan. Er 
zijn talloze voorbeelden van golfers 
die op de drivingrange niet onderdoen 
voor de gemiddelde Tourprofessional 
maar het op de baan kansloos 
afleggen tegen mindere swings. 
Golf draait om scoren, niet om wie 
de beste swing heeft. En om plezier 
natuurlijk, maar vraag maar eens rond: 
het één staat niet los van het ander.

SPEEL MET BETERE SPELERS
Probeer zoveel mogelijk met betere 
spelers de baan in te gaan. Je 
zult merken dat het je aanspoort 
geconcentreerder te spelen en vaker 
te oefenen. Als je weinig spelers 
kent die beter zijn, speel dan een 
keer een (club)wedstrijd en kijk of 
je hoger ingedeeld kan worden.

ZORG VOOR GENOEG 
GOLFVRIENDEN
De app GOLF.NL is niet alleen 
handig om je scorekaarten digitaal 
in te voeren, maar geeft je ook de 
mogelijkheid een golfvriendenkring 
op te bouwen. Je kunt van elkaar 
zien wat je prestaties op de golfbaan 
zijn en dat stimuleert om vaker 
met elkaar af te spreken. Voer niet 
alleen je qualifying scorekaarten 
in, maar ook je oefenkaarten. In de 
app maar ook via jouw account op 
mijn.golf.nl krijg je dan een mooi 
beeld van je vorderingen. Je ziet 
hoe goed je bent ten opzichte van 
je vrienden in diverse ranglijstjes. 
Over stimuleren gesproken…

SPEEL IN MOEILIJKE 
OMSTANDIGHEDEN
Ga de baan in als de 
weersomstandigheden niet ideaal 
zijn of als die er niet helemaal perfect 
bij ligt. Het zorgt er niet alleen voor 
dat je sneller in vorm bent voor 
het hoogseizoen, maar ook dat je 
gewend raakt aan de uitdaging en 
niet gelijk (veel) slechter scoort 
als het kwik onder de 20 graden 
zit, het hard waait en de greens 
niet rollen als een biljartlaken.

ZET IETS OP HET SPEL
Omgaan met spanning is belangrijk 
in golf. Zorg daarom dat er iets 
op het spel staat. Denk aan een 
drankje na afloop of een paar euro. 
Er zijn tal van leuke spelvormen om 
spanning te creëren, bijvoorbeeld 
het aantal punten in een ronde dat 
je haalt voor de birdieranking in de 
app. Dat je altijd moeite hebt met 
één bepaalde hole heeft alles te 
maken met vertrouwen. Hoe vaker 
je jezelf onder druk zet, hoe meer 
vertrouwen je krijgt en hoe beter je 
met deze spanning leert omgaan.
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De NGF heeft onderzoek 
laten uitvoeren naar de 
economische, sociale en 

ecologische waarde van golf. De 
uitkomsten van dat onderzoek zijn 
heel interessant, maar een van 
de uitkomsten is ook de niet zo 
verrassende constatering dat het 
met het imago van golf nog altijd 
tamelijk beroerd gesteld is. ‘Het 
beeld bestaat dat de sport met name 
beoefend wordt door rijke en oudere 
mensen…’. Een imago veranderen 
duurt nu eenmaal heel erg lang. 
Misschien dat golf tegen de tijd dat 
ik oud en rijk ben, eindelijk gezien zal 
worden als een sport voor iedereen. 

Dat de economische, sociale 
en ecologische waarde van golf 
groot is, dat valt na het onderzoek 
zelfs door de meest fervente 
golfhaters moeilijk te ontkennen. 
Golf draagt ontegenzeggelijk bij 
aan natuurontwikkeling en de 
toegevoegde waarde van golf in 
economisch opzicht wordt geraamd 
op een slordige 446 miljoen euro. 
Onmogelijk in centen uit te drukken 
is de belangrijkste waarde van 
golf, de sociale. Golf is gezond en 
leidt tot veel interactie met andere 
mensen en dat verhoogt het gevoel 
van geluk en de eigenwaarde.

Mijn eigenwaarde is zelden zo laag 
geweest als op een golfbaan. Een 
volledig mislukte afslag voor een 

bomvol terras, de verschrikkelijke 
shank die altijd onaangekondigd zijn 
voor het zelfvertrouwen vernietigende 
werk doet, op zulke schaamtevolle 
momenten wil je het liefst zo diep 
mogelijk in een potbunker wegduiken. 
Gelukkig staan er tegenover die 
getopte drives veel meer momenten 
van grote gelukzaligheid. Een ijzer 7 
van een meter of 140 zo perfect raken 
dat je nauwelijks weerstand voelt, het 
witte balletje klieft machtig door de 

blauwe lucht, lijkt aan het einde van 
zijn reis een fractie van een seconde 
stil te hangen boven de green en valt 
dan met twee zachte vreugdehupjes 
dood bij de vlag. Dat had Tiger niet 
beter gekund!, roepen je golfvrienden 
enthousiast en je eigenwaarde schiet 
door het dak. Golf is een individuele 
sport, maar zonder medespelers 
is golf zo goed als waardeloos. Met 
elkaar meeleven tijdens een rondje, 

een flightgenoot die na een paar 
rampzalige holes moedeloos over 
de fairway slentert proberen op te 
beuren, genieten als die flightgenoot 
vervolgens een prachtbal slaat, het 
ware golfgeluksgevoel ervaar je 
alleen in het bijzijn van anderen. 

Dertig jaar geleden ging mijn vader, 
hij was nog maar net 58, met de 
VUT (voor de jongere lezertjes die 
waarschijnlijk tot hun 75ste moeten 
doorwerken, op je 58ste stoppen was 
in die tijd heel gewoon). Fijn voor mijn 
vader, maar als gezin maakten we 
ons toch een klein beetje zorgen. Hoe 
ging deze man zonder echte hobby’s 
de dagen vullen? We kochten een 
golfsetje en het wonder geschiedde. 
Mijn vader, nog nooit ergens echt 
fanatiek in geweest, niet in zijn werk, 
niet in zijn huwelijk, werd compleet 
gegrepen door golf. Heel veel rondjes 
hebben we samen gespeeld. Nu is 
mijn vader 88, hij leunt niet meer op 
een putter maar op een rollator. 

Gezamenlijke golfherinneringen gaan 
er niet meer bijkomen. Terwijl ik dit tik 
dwalen mijn gedachten af naar Spa, de 
heerlijke Royal Golf Club des Fagnes, 
waar we een periode lang jaarlijks 
speelden, mijn twee oudere en niet zo 
rijke broers, een groepje vrienden en 
mijn vader. Alleen al over die uitstapjes 
naar Spa zou ik een proefschrift 
kunnen schrijven over de enorme 
sociale waarde van golf. Onbetaalbaar.

DE WAARDE VAN GOLF

HET WARE 
GOLFGELUKSGEVOEL 
ERVAAR JE ALLEEN 

IN HET BIJZIJN 
VAN ANDEREN

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


KLMOPEN.NL
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