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ANNE VAN DAM

GOLF HOUDT NIET OP
Volgens de cijfers is de minst fijne golfperiode 
aangebroken. Of eigenlijk moet ik schrijven, de minst 
actieve. Fijn is een relatief begrip dat eenieder op zijn 
eigen manier invult. Er zijn namelijk echt golfers die 
het fijner vinden om in de herfst te spelen dan in de 
zomer. Maar dat in oktober tot en met maart minder 
wordt gespeeld is een feit. De afgelopen twaalf 
maanden werden meer dan 1,1 miljoen scorekaarten 
(een betrouwbaar meetmiddel) gespeeld waarvan 
driekwart in de periode van 21 maart tot en met 21 
september. Het aantal rondes ligt nog een stuk hoger, 
want niet iedereen vult tijdens 9 of 18 holes een 
scorekaart in. Of doet dat wel, maar levert de kaart 
achteraf niet in. (Invoeren via de app GOLF.NL 
is overigens natuurlijk nóg makkelijker.) Het aantal af-
gebroken scorekaarten zal de bovenstaande inzichten 
niet wezenlijk veranderen. Wél kunnen we proberen 
golf in herfst en winter nog meer te stimuleren. Dat 
doen we graag. Verpakt in veertig pagina’s dit keer. 
Ontdek dat golf in oktober echt niet ophoudt. Lees, 
wordt geïnspireerd en ga buiten spelen! 

Edwin Alblas
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Herfst en winter, we kunnen er niet omheen. We moeten 
er dóórheen. Maar als je oog hebt voor de schoonheden 
van deze jaargetijden, kun je toch niet veel anders dan 
ze omarmen. Ook deze zes maanden tellen genoeg 
dagen waarop niets opweegt tegen een lekker vroeg 
rondje golf in herfstkleuren of met een koude, blauwe 
lucht op de achtergrond. Om dat gevoel te illustreren 
vroegen we onze fotograaf Koen Suyk naar een van zijn 
mooiste herfstfoto’s, gemaakt op de golfbaan. Op de 
cover van dit blad prijkt er één in al zijn schoonheid en 
op deze pagina’s een ander, fraai beeld. “Enkele jaren 
geleden kreeg ik van de Lochemse Golf en Countryclub 
De Graafschap de opdracht de baan tijdens de vier 
jaargetijden te fotograferen. Ik vond het een geweldige 
ervaring om een prachtige baan in al haar facetten op 
beeld vast te leggen. De meeste foto’s op de golfbaan 
maak ik in de zomer, maar buiten het echte golfseizoen 
zijn de banen vaak zo veel mooier”, aldus Suyk. “De 
herfst heeft mijn voorkeur en daarna het voorjaar, maar 
een mooie winterdag is ook top. Eigenlijk is de zomer 
gek genoeg de minste periode om te fotograferen.”
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H E R F S T  INBEELD

DE SCHOONHEID 
VAN HERFSTGOLF
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ZWAAR MAAR 
HEEL LEERZAAM 
ANNE VAN DAM KENDE EEN VEELBEWOGEN EERSTE JAAR OP DE 

LPGA TOUR EN EEN EMOTIONEEL DEBUUT IN DE SOLHEIM CUP. 

HOE KIJKT DE BESTE GOLFSTER VAN NEDERLAND TERUG OP HET 

(BIJNA) AFGELOPEN SEIZOEN?

T E K S T  G E R A R D  L O U T E R  |  B E E L D  G E T T Y  I M A G E S
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A
nne van Dam speelt dit 

jaar nog één toernooi. 

Eind november gaat 

ze haar titel verdedi-

gen in het Andalucia 

Costa del Sol Open, 

een toernooi van de Ladies European Tour. 

De deze maand 24 jaar geworden Van Dam 

speelde dit jaar vooral op de LPGA Tour in 

Amerika. In 21 toernooien verdiende ze als 

rookie 175.691 dollar prijzengeld, goed voor 

een 79ste plaats op de jaarranglijst en behoud 

van vol speelrecht op het circuit in 2020. 

Tevreden over je prestaties dit jaar?
“Ik had meer verwacht, daar ben ik eerlijk 

in. Achteraf heb ik het niveau op de LPGA 

nogal onderschat, er wordt waanzinnig goed 

gespeeld. Op de Ladies European Tour is een 

rondje par vaak prima, op de LPGA lever je 

daarmee meteen in. De banen op de LPGA zijn 

moeilijker, de vlaggen staan vaak maar drie, 

hooguit vier meter van de zijkanten gestoken, 

een green aan de verkeerde kant missen en 

je hebt een groot probleem. Ik dacht dit jaar 

een toernooi te kunnen winnen op de LPGA 

en de top 60 op de jaarranglijst (betekent 

kwalificeren voor de lucratieve Asian Swing 

in het najaar) leek me zeker haalbaar. Daar 

heb ik me dus flink op verkeken. Het was een 

zwaar maar vooral ook heel leerzaam jaar.”

Welk rapportcijfer geef je jezelf?
“Toch wel een 7,5. In het begin van het jaar heb 

ik op de Ladies European Tour de Canberra 

Classic gewonnen en ben ik derde geworden 

in Abu Dhabi, dat lijkt alweer vergeten te zijn. 

Nu ik weet hoe enorm hoog het niveau is op 

de LPGA, is een 79ste plaats in mijn eerste jaar 

zeker niet slecht. Ik moest wennen aan het leven 

in Amerika, kende de banen niet, als je dat 

allemaal meeweegt geef ik mezelf misschien 

zelfs wel een 8. Ook omdat ik in drie majors 

de cut heb gehaald en me op eigen kracht 

heb gekwalificeerd voor de Solheim Cup.”

De vraag wat het hoogtepunt voor je was 
dit jaar hoeven we eigenlijk niet te stellen…
“Dat was de Solheim Cup, natuurlijk. Spelen 

voor een team, voor Europa met al die duizen-

den toeschouwers op de baan, het maakte nog 

meer in me los dan ik vooraf had gedacht. De 

Amerikanen waren arrogant, lieten blijken 

dat ze wel even voor de derde keer op rij 

zouden gaan winnen. Dat zorgde voor extra 

motivatie bij ons, we wilden hoe dan ook 

niet verliezen en dat is gelukkig gelukt.”

Maar wat scheelde het weinig…
“Nadat ik zondag mijn single tegen Lizette 

Salas op hole 18 verloor, leek het erop dat  

we mede door mijn verliespartij de  

Solheim Cup zouden verliezen. Ik voelde 

me op dat moment zo slecht. Dat het daar-

na toch nog onze kant opviel en Suzann 

Pettersen de winnende putt maakte was 

ongelooflijk. Heel mooi om dat emotionele 

moment met het team en Roelof (Van Dams 

vriend en caddie) te kunnen beleven.”

Roelof was dit jaar fulltime caddie. 
Welk rapportcijfer geef je hem?
“Een dikke 9. Voor Roelof was dit eerste jaar 

op de LPGA misschien nog wel lastiger dan 

voor mij. Hij ging voorheen ook wel eens 

een week mee als caddie, dat was vooral 

leuk en gezellig. Als vaste caddie is het heel 

anders, dan wordt het werk en als je dan ook 

een relatie hebt, is dat erg wennen. In de 

eerste toernooien hield ik me soms te veel 

in, liet ik mijn ergernis niet blijken als we 

een inschattingsfout maakten bij een slag. 

Roelof zei op een gegeven moment: ‘hoe zou 

je reageren als ik niet je vriend was maar 

een gewone professionele caddie?’ Vanaf dat 

moment zijn we zakelijker geworden in de 

baan, een keer tegen elkaar uitvallen hoort er 

gewoon bij. Mentaal heeft Roelof mij ook heel 

erg geholpen op momenten dat ik het lastig 

had. We zijn steeds dichter naar elkaar toe 

gegroeid, hebben het heel fijn gehad samen.”

Ben je door veel caddies benaderd die 
graag de job van Roelof willen overnemen?
“Ja, maar ik heb ze allemaal moeten teleurstel-

len en dat zal voorlopig ook niet veranderen.”
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A N N E - V A N - D A M  INTERVIEW

  Anne van Dam op 
de LPGA, in de Bank 
Of Hope Founders 
Cup,  Phoenix. 
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Roelof blijft dus volgend jaar aan de tas?
“Zeker. Nu we gewend zijn aan het leven in 

Amerika, de toernooien al een keer gespeeld 

hebben en de banen kennen, zal het alleen 

maar makkelijker worden. We kunnen een 

betere planning maken en Roelof heeft zich 

als caddie natuurlijk ook ontwikkeld.”

Je moet kiezen: in 2020 een toernooi 
winnen op de LPGA of goud winnen 
bij het olympisch golftoernooi?
“Poeh, dat vind ik een gevaarlijke vraag. 

Ik vind de Olympische Spelen fantastisch, 

wil heel graag naar Tokio en een medaille 

winnen voor Nederland zou geweldig zijn, 

maar als ik gedwongen word te kiezen dan 

toch een eerste overwinning op de LPGA. De 

punten die je daarvoor krijgt op de wereld-

ranglijst zijn in deze fase van mijn carrière 

belangrijker dan een olympische medaille.”

Je woont officieel in Florida en bent 
ook de meeste tijd van het jaar in de VS. 

Wat vind je het mooiste aan de VS?
“Het weer. Het schema van de LPGA zit 

zo in elkaar dat we bijna altijd op plekken 

spelen waar het mooi weer is. Verder vind 

ik er eigenlijk niet zo veel aan. Van zes uur 

vliegen om vervolgens aan te komen in een 

stad die heel veel lijkt op de stad waaruit 

je vertrok, word ik niet heel vrolijk.”

Wat mis je het meest van Nederland?
“Hoe relaxed en makkelijk het leven bij ons 

is. Amerika is veel minder gezellig. Maar voor 

mijn golfcarrière is het perfect. Ik woon op Lake 

Nona in Florida, een heel mooi resort met een 

baan die altijd in topconditie is en perfecte  

oefenfaciliteiten waar veel topgolfers wonen en 

trainen zoals Henrik Stenson en Ian Poulter.”

In een interview in GOLF.NL zei je twee 
jaar terug: ‘Eten is mijn leven, veel en 
lekker eten is belangrijk voor me.’ Hoe-
veel hamburgers heb je op dit jaar?
“Dat valt erg mee, hooguit twintig en altijd 

van goede kwaliteit. Geen McDonalds-

achtige burgers, maar die van Five Guys 

of hamburgers in een goed steakhouse, 

daar zijn er veel van in Amerika.”

Kook je ook wel eens zelf?
“Nauwelijks, ik denk dat Roelof en ik mis-

schien tien keer gekookt hebben. We vinden 

het juist leuk om in allerlei verschillende 

restaurants te eten, daar genieten we van, het 

maakt het leven op de Tour een stuk leuker.”

Er werd in de media lovend gesproken over 
je swing. ‘De perfecte swing’, ‘de mooiste 
swing’. Blij met die complimenten?
“Complimenten zijn altijd leuk, maar soms 

werd ik ook wel moe van al die aandacht voor 

mijn swing. Als je de cut mist, heb je 

weinig aan een swing die heel mooi oogt of 

zogenaamd perfect is. De perfecte swing 

bestaat sowieso niet, het kan altijd beter.”
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  Van Dam verliest in de 
Solheim Cup op hole 18 haar 
single tegen Lizette Salas.
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Hoe ver ging je verste drive dit jaar op de 
LPGA en wat was het grootste verschil 
in afstand met een medespeelster?
“De verste drive was geloof ik 330 yards (302 

meter). Ik lig soms wel zestig of zeventig 

meter verder dan een medespeelster.”

Kijk je die medespeelster dan even 
aan als je langs haar loopt?
“Niet echt, er wordt in zo’n situatie 

ook niet veel gezegd, ik loop meestal 

in stilte door naar mijn bal.”

Heb je als longhitter een tip voor amateurs 
die de bal een stuk verder willen slaan?
“Niet de tip die ze willen horen, denk ik. Les 

nemen bij een goede pro en hard trainen, dat is 

de enige manier om een betere swing te krijgen 

en de bal verder te slaan. Het is mij ook niet 

komen aanwaaien. Ik heb de afgelopen jaren 

keihard moeten werken om een paar swing-

veranderingen door te voeren. Ik ben nu einde-

lijk op het punt dat ik mijn swing vooral moet 

onderhouden, technisch zit het goed, maar dat 

heeft ontzettend veel trainingsarbeid gekost.”

Op welke onderdelen van je spel 
kun je vooral winst boeken?
“Alle slagen van pakweg 135 meter en minder  

naar de pin moeten een stuk beter. De 

afstandscontrole met de wedges, het 

chippen, het putten, er zit nog zo veel rek 

in. Als ik die onderdelen verbeter, kan ik 

nog meer profiteren van mijn lengte van 

de tee en veel meer birdies maken.”

Hoe ziet je programma er de komende  
weken en maanden uit?
“Ik speel eind november het Andalucia Costa del 

Sol Open, een toernooi van de Ladies European 

Tour dat ik vorig jaar heb gewonnen. Natuurlijk 

wil ik weer winnen, maar ik zie het vooral als 

een leuk toernooi om te spelen. Mijn moeder 

en mijn zus wonen in Spanje, het gaat sowieso 

een leuke week worden. Verder ben ik vooral 

thuis in Florida om te trainen en me voor te 

bereiden op het nieuwe seizoen. Eind januari 

speel ik mijn eerste toernooi op de LPGA.”

Volgend jaar wordt er op de Ladies European 
Tour zo goed als zeker weer een Ladies 
Open in Nederland gespeeld. Staat de 
naam Anne van Dam dan op de startlijst?
“Dat hangt af van de datum. De LPGA heeft voor 

mij prioriteit, maar ik hoop natuurlijk te spelen 

in Nederland. Ik ben sowieso ambassadrice van 

het Ladies Open-toernooi en ga me inzetten om 

veel goede speelsters aan de start te krijgen.” 
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Wij zien u graag volgend jaar weer terug.

Heeft u nog geen American Express Card? 
Bekijk ons aanbod op americanexpress.nl

De Amex Experiences App is verkrijgbaar 
in de Apple Store of via Google Play
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  Anne van Dam met links haar 
vriend Roelof en rechts haar moeder 
na de winst in het Andalucia Costa 
del Sol Open 2018. G
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H E R F S T  GOLF

1. KLIMAATVERANDERING
Ook bij GOLF.NL maken we ons zorgen om 
de klimaatverandering en maatregelen om 
de opwarming van de aarde tegen te gaan 
juichen we uiteraard toe. Maar als het in de 
herfst opeens een graadje of 25 is, zoals 
eind oktober vorig jaar een paar dagen het 
geval was, dan is de golfbaan natuurlijk the 
place to be. Dit zegt het KNMI over de herfst 
in 2018: ‘De herfst was zacht en er de zon 
scheen landelijk gemiddeld  nog nooit zo veel 
sinds 1901. De herfst was ook zeer droog.’ 
De herfst zal het voorjaar en de zomer niet 
snel verdringen als de beste seizoenen 
voor golf maar dat het golfweer steeds 
aantrekkelijker wordt in de herfst, dat lijkt wel 
vast te staan. Laten we er dan maar optimaal 
van profiteren ook: hartje herfst op naar de 
golfbaan en vergeet die korte broek niet…

Waarom golfen 
in de herfst? 

DE DAGEN WORDEN KORTER EN NORMAAL GESPROKEN 
OOK NATTER EN KOUDER, MAAR OOK DAN, EN 

SOMS ZELFS JUÍST DAN, IS GOLF HEERLIJK. 

2. RODE KONEN
Maar gelukkig blijft de herfst 
voorlopig vooral nog de herfst met de 
bijbehorende normale omstandigheden: 
wind, buien en koude periodes. Dan de 
golfbaan maar mijden? Natuurlijk niet. 
Kleed je goed aan (kies niet voor een 
dikke jas maar voor meerdere dunne 
lagen over elkaar), ga de baan in, vergeet 
je paraplu niet, geniet van dat heerlijk 
gezonde buitengevoel en kom een paar 
uur later voldaan van de baan af met 
rode konen. Beloon jezelf in het clubhuis 
met een dampende chocolademelk. 
Iets sterkers voor een branderiger 
gevoel in de keel mag natuurlijk ook…

Er mag van alles aan de hand 
zijn met het klimaat, de 
herfst blijft vooralsnog 

de herfst. Veel golfers zien het 
voorjaar en de zomer als de ideale 
golfseizoenen en dat is begrijpelijk. 
Maar wie zijn clubs in de herfst 
nauwelijks aanraakt, doet zichzelf 
tekort. Want golf is ook in de 
herfst prachtig en leerzaam en 
wel om deze vijftien redenen. 
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3. REALISTISCHE SCORE
Als de fairways nat en drassig 
zijn, speelt de baan langer en 
moeilijker. Als het koud is, vliegt 
de bal ook minder ver. Het 
verschil bij twee exact dezelfde 
swings bij 25 graden en 5 graden 
en geen invloed van de wind? 
Bij 25 graden vliegt de bal 285,5 
meter en bij 5 graden 276,8 
meter. In slecht weer zie je zelfs 
bij de beste pro’s van de wereld 
de scores omhoog schieten. 
Maak je daarom bij herfst- en 
wintergolf niet al te druk om je 
score, die handicapverlaging 
komt wel weer als het weer 
en de banen beter worden.

4. TIGER PAR
Op sommige clubs in het 
buitenland wordt bij slecht weer 
gespeeld met realistic par. Wat 
dat inhoudt? Als de gebruikelijke 
par 36 is op negen holes, dan 
worden er al naar gelang de 
omstandigheden een paar 
slagen bij opgeteld; de par wordt 
dan bijvoorbeeld 38 en voor 
de 18 holes 76. Dat is een stuk 
realistischer en het geeft je de 
kans toch je handicap te spelen. 
Earl Woods deed jaren terug iets 
vergelijkbaars met zoon Tiger. 
Hij liet de kleine Tiger die de 
bal nog niet zo ver sloeg spelen 
tegen Tiger Par, een par die 
paste bij Tigers mogelijkheden. 
Het zorgde ervoor dat Tiger 
onder par kon scoren, plezier 
hield in het spel en steeds 
meer zelfvertrouwen kreeg.

5. FOCUS OP 
WINTERGREENS
Niemand wordt vrolijk van 
wintergreens. Maar als ze er 
zijn, maak er dan het beste van. 
Een betere putter ga je niet 
worden op wintergreens, maar 
ze kunnen je wel helpen met je 
ijzerspel. Hoe? Wintergreens zijn 
doorgaans klein en spelen naar 
een kleiner doel zorgt onbewust 
voor een betere focus. Zonder 
dat je het doorhebt sla je de 
ballen opeens recht op de pin…

1 4
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6. VERBETER JE 
BALCONTACT
Als je regelmatig golf kijkt op Ziggo 
Sport, zie je zeker bij de slow-
motionbeelden hoe de topgolfers 
bij de ijzerslagen eerst de bal raken 
en dan pas de grond, zo krijg je 
compressie op de bal en die strakke 
balvlucht waar iedere amateur van 
droomt. Als het gras in de herfst 
drassig is, is goed balcontact 
maken nóg belangrijker want je 
hebt zo een fluf te pakken. Maak 
van een nadeel een voordeel en 
gebruik de lastige herfstfairways 
om je balcontact te verbeteren. 

7. CHIPPEN MET BOUNCE
In de zomer op een hardere 
ondergrond kom je met een niet 
perfect geraakte chip vaak nog 
redelijk weg, op drassig gras niet, 
zeker als je met een sandwedge 
chipt.  Een club met minder loft, 
ijzer 9 of pitchingwedge, heeft 
meer bounce waardoor de club zich 
minder snel ingraaft in het gras. 

8. VLUCHT BOVEN ROL
Zijn de fairways nat, dan rolt een 
bal natuurlijk een stuk minder ver 
door. Kies daarom voor een club 
met meer loft (voor meer carry), 
bijvoorbeeld een 3-wood in plaats 
van een driver bij de afslag.

9. NATTE ROUGH
Wanneer de rough natter is, wordt 
het gras alleen maar taaier. Gevolg: 
het gras draait zich om de club 
heen. Wat kun je hiertegen doen? 
Neem een club met veel loft en 
wees realistisch, accepteer dat je 
minder afstand zult maken. Heel 
belangrijk, draai je clubhoofd in 
de beginpositie wat meer open, 
want het taaie gras zal je clubblad 
hoe dan ook wat dichtdraaien.

10. SCHONE CLUBS
Modder en nat gras blijven plakken 
op clubhoofden, dus er kunnen 
na een oefenswing grassprieten 
of nat zand achterblijven. Veeg 
daarom je clubblad schoon voor je 
echte slag, want modder of gras 

tussen bal en clubblad veroorzaakt 
verlies van afstand en controle.

11. WARMING-UP
Een warming-up is in de kou nog 
belangrijker dan normaal, want het 
lichaam heeft meer tijd nodig om 
soepel en warm te worden. Als je 
meer kledingstukken draagt, zal je 
swing ook iets anders aanvoelen, 
daar wil je ook even aan wennen.

12. FOLLOW THE SUN
De zon staat lager, je probeert de bal 
van je playing-partner tegen de zon 
in te volgen maar tevergeefs. John 
Dunn werkte jarenlang als caddie 
op een groot aantal golfbanen en 
hij schreef over zijn ervaringen het 
boek Loopers, A Caddie’s Twenty-
Year Golf Odyssey. Dunn heeft de 
volgende tip: ‘Volg de bal vanaf het 
moment van raken tot die het hart 
van de zon bereikt, schat dan in 
waar de bal gaat neerkomen. Dat 
werkt veel beter dan de bal proberen 
te volgen want in de zon verlies je 
de bal hoe dan ook uit het oog.’

13. HERFSTDEALS
Met de herfst begint voor 
Nederlandse golfbanen het 
laagseizoen en dat betekent vaak 
aantrekkelijke aanbiedingen. 
9 of 18 holes met erwtensoep 
met spek na voor weinig!

14. VOORJAARSVOORDEEL
Blijven golfen in de herfst en de 
winter is niet alleen leuk, je plukt 
er ook de vruchten van als het 
voorjaar zich aandient. Je zit nog 
lekker in het speelritme, en wat 
speelt de droge baan opeens lekker 
makkelijk en wat vliegt de bal ver! 

15. BUITEN DE BAAN
Er zijn momenten dat er, hoe 
graag je het ook wilt, niet te spelen 
valt, bijvoorbeeld omdat de baan 
onder water staat. Thuiszitten 
dan maar? Zeker niet. Ga naar 
de range of speel een beroemde 
topbaan op een simulator bij 
een van de indoorgolfcentra.

Maak je niet 
al te druk om 
je score, die 
handicap-

verlaging komt 
wel weer 

1 5
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GOLFEN 
MET EEN

HOEWEL KOUDERE TIJDEN AANBREKEN, KUN JE  

IN NEDERLAND OP DE MEESTE BANEN PRIMA 

GOLFEN IN DE HERFST- EN WINTERMAANDEN. 

EN WAT IS ER DAN FIJNER OM JE RONDJE AF TE 

SLUITEN MET CULINAIRE HOOGSTANDJES IN EEN 

WARM RESTAURANT?

1 6

In Nederland kennen we geen echte golfresorts met 

toprestaurants zoals je die in het buitenland wel ziet. 

Toch kunnen we op onze manier genieten van mooi golf 

én lekker eten. Het zijn er misschien niet veel maar bij een 

paar golfbanen kun je om de hoek (maximaal anderhalve 

kilometer verder) aanschuiven voor een sterrendiner. 

EINDHOVENSCHE GOLF (8,3 op Leadingcourses.com)
De Eindhovensche is de beroemdste klassieker van 
Noord-Brabant, een initiatief van de Philips-familie 
en een ontwerp van golfbaanarchitect Harry Colt uit 
1930. De variëteit aan bomen en struiken op de bos- 
en heidebaan is indrukwekkend. Het terrein is groot 
- honderd hectare - en bijna elke hole ligt geïsoleerd. 
“Prachtige bosbaan met op een paar holes heel mooie 
strategische bunkerpartijen”, zegt een golfer op 
Leadingcourses.com. Een ander: “Wat een topbaan. 
De ligging in een heidelandschap waar de familie Philips 
haar eigen arboretum heeft aangelegd is bijzonder.”

Greenfee: 125 euro (18 holes, NGF-leden zonder 
vast speelrecht op een golfbaan), 100 euro (18 holes, 
NGF-leden met speelrecht op een erkende baan).
Let op: op werkdagen handicap 28,0 of lager vereist.
 eindhovenschegolf.nl

DE TREESWIJKHOEVE  |  EINDHOVEN 
Chefkok Dick Middelweerd
De Treeswijkhoeve is gevestigd in een in 1916 gebouwde 
boerderij, voorheen behorend tot het Landgoed 
Treeswijkhoeve. Het restaurant bestaat al dertig 
jaar, in 2000 nam Middelweerd het samen met zijn 
vrouw over van zijn schoonouders. Sinds 2013 heeft 
het restaurant twee sterren. Michelin-inspecteur: 
“Het is een ervaring, die nog intenser wordt dankzij 
de creativiteit van de chef. Hij durft te combineren, 
contrasten te creëren, maar houdt de smaken altijd in 
balans. Zijn wildbereidingen moet u zeker uitproberen!”

De Treeswijkhoeve biedt geen 
overnachtingsmogelijkheden.
 treeswijkhoeve.nl
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NIEUWEGEINSE GC (7,4)
De Nieuwegeinse heeft een afwisselende 9-holesbaan 
met uitzicht op Kasteel Heemstede en zelfs op De Dom in 
de binnenstad van Utrecht. De fairways zijn aardig breed 
maar de holes zijn moeilijk genoeg door tactisch geplaatste 
bunkers en waterhindernissen. Een van de beoordelaars 
op Leadingcourses.com vindt het een heerlijke baan: “Erg 
verrassend. Mooie glooiingen. Waterpartijen liggen op mooie 
uitdagende plekken. Je moet goed nadenken.” En ook: “De 
drie par-3-holes zijn mooi en vormen een uitdaging op zich. Dit 
verklaart mogelijk mede de hoge courserating van de baan.”

Greenfee: 32 euro (9 holes, let op de aanbiedingen 
zoals twee greenfees voor de prijs van één)
 denieuwegeinsegolfclub.nl

RESTAURANT KASTEEL HEEMSTEDE  |  HOUTEN 
Chefkok Ollie Schuiling
Het restaurant is gevestigd op de begane grond van het in 
2002 gerestaureerde kasteel uit 1645. Er is kortgeleden een 
wisseling van de wacht geweest en er volgt na de Kerst tot 
1 februari 2020 een verbouwing en tijdelijke sluiting. In het 
nieuwe jaar komt het nieuwe team met een nieuw concept. 
Michelin-inspecteur: “Stijlvol restaurant met eigentijdse 
keuken en een bijzonder interessante wijnkaart.”

Restaurant Kasteel Heemstede biedt geen 
overnachtingsmogelijkheden, wel zijn er arrangementen 
in samenwerking met Hotel Houten op 2,5 kilometer. 
 restaurant-kasteelheemstede.nl

OLD COURSE LOENEN (7,5)
Alan Rijks heeft tussen het Amsterdam-
Rijnkanaal en de Vecht een karakteristieke 
9-holespolderbaan ontworpen waar wind 
vaak een bepalende rol speelt. Er zijn twee 18 
holes qualifying routes beschikbaar met 18 
verschillende afslagplaatsen door de gele en 
witte of de rode en blauwe tees te combineren. 
Op Leadingcourses.com waarschuwt een 
golfer de single handicappers: “Ik denk 
dat het voor hen misschien niet uitdagend 
genoeg is, maar voor golfers van mijn niveau, 
handicap 23, een erg leuke baan om te spelen.” 
En: “Zeer rustig gelegen aan drukbevaren 
Amsterdam-Rijnkanaal en je ziet op sommige 
punten varend Nederland voorbijkomen.”

Greenfee: 60 euro (18 holes, leden A- of 
B-clubs), 35 euro (9 holes, leden A- of 
B-clubs), 70 euro (18 holes, alle anderen), 
45 euro (9 holes, alle anderen)
 oldcourseloenen.nl

’T AMSTERDAMMERTJE  |
 LOENEN A/D VECHT
Chefkok André Gerrits
Begonnen bij de Kromme 
Dissel als leerling van 
Tonny Berentsen en 
sinds 2009 samen met 
zijn vrouw Geneviève 
aan het roer van het 
’t Amsterdammertje. 
Achter elk gerecht zit 
een verhaal. “Of het nu 
mijn eerste jeugdherinnering aan eten is - de 
kip met citroen uit de oven van mijn moeder 
- of de warme avonden op het terras bij mijn 
schoonfamilie op de Antillen.” Michelin-
inspecteur: “Wat een prachtige make-over 
heeft deze oude boerderij ondergaan! Het 
is er trendy - de open keuken is zeer knap 
- en er hangt altijd een leuke ambiance. Die 
vibe weet de chef te vertalen naar het 

bord: creatieve ingrediëntencombinaties 
monden uit in gulle smaken met diepgang. 
Dit noemt men een zaak met schwung.”

Er zijn geen overnachtingsmogelijkheden 
bij ’t Amsterdammertje. Er is wel een 
arrangement met een overnachting in 
het Apollo Hotel Vinkeveen inclusief taxi. 
 restaurantamsterdammertje.nl
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GOLFCLUB HEELSUM (7,6)
Groot voordeel van de golfbaan in Heelsum is 
dat die op zandgrond ligt. Dus ook bij regen en 
nachtvorst vaak goed bespeelbaar. Heelsum 
heeft drie lussen van negen holes: Airborne, 
Sandr en Helsum. Het is een natuurlijke baan 
waar het landschap en de golfbaan vloeiend in 
elkaar overlopen en er zijn nog kenmerken te 
vinden van de laatste ijstijd. Nog een voordeel 
als je van uitdagingen houdt: het is een van de 
weinige banen in Nederland waar potbunkers 
te vinden zijn. Golfer op Leadingcourses.com: 
 “Prachtige golfbaan midden in de natuur. 
Goede layout en de lussen die we speelden 
(Sandr-Airborne) zitten prima in elkaar. 
Genoeg lengte, variatie en uitdaging.”

Greenfee: 37 euro (9 holes, ma-
do), 42 euro (9 holes, vr-zo)
60 euro (18 holes, ma-do), 67,50 
euro (18 holes, vr-zo)
 gcheelsum.nl

DE KROMME DISSEL  |  HEELSUM
Chefkok Tonny Berentsen
Het restaurant is gehuisvest in een oud-
Saksische boerderij uit de 17de eeuw en heeft 
al sinds 1971 een ster. Er wordt vanuit een 
klassieke Franse basis modern gekookt. 
Michelin-inspecteur: “De rijke geschiedenis 
laat zich meteen voelen door de ambiance 
die er hangt. De chef is klassiek geschoold, 
maar staat niet stil. Hij durft creatief te zijn, 
verrast soms met Aziatische inspiraties, maar 
weet ook dat de smaak moet primeren.”

Overnachten kan in het ernaast 
gelegen en aangesloten Fletcher Hotel-
Restaurant Klein Zwitserland.
 krommedissel.nl

G&CC LAUSWOLT (8,2)
G&CC Lauswolt heeft een mooie 18-holesbaan in een prachtig, 
rustig en bebost gebied van Friesland met ook sparren en dennen. 
De oorspronkelijke negen holes (architect Frank Pennink, 1966) 
zijn gemixt met de nieuwe holes (Donald Steel, 1996). De meeste 
holes liggen in het 125 jaar oude bos, vijf liggen er in een open 
natuurgebied waar wind en water een grotere rol spelen. Een 
golfer schrijft in zijn review dat de baan niet voor niets in de lijst 
van 25 mooiste banen van Nederland staat: “Prachtig uitdagende 
parkbaan met zeer goede voorzieningen. Controle over je 
slagen is van groter belang dan afstand! Absolute aanrader.”

Greenfee: 40,50 euro (9 holes, ma-do), 46 euro (9 holes, vr-zo)
64 euro (18 holes, ma-do), 75 euro (18 holes, vr-zo)
 golfclublauswolt.nl

DE HEEREN VAN HAARINXMA  |  BEETSTERZWAAG 
Chefkok Arjan Bisschop
In het aangrenzende Hotel Landgoed Lauswolt vind je het 
sterrenrestaurant De Heeren van Haarinxma. Het restaurant 
maakt veel gebruik van lokale leveranciers en van kruiden en 
groenten uit eigen tuin. Michelin-inspecteur: “Maak u op om in 
stijl te tafelen, want het klassieke kader van dit statig landhuis 
is tot in de puntjes verzorgd. Dat geldt ook voor de keuken 
van de talentvolle chef, wiens gerechten zeer bewerkt zijn en 
wel eens verrassen door de combinaties van contrasterende 
smaken. De uitstekende wijnen maken het plaatje compleet.”

Overnachten kan in Hotel Landgoed Lauswolt met 65 kamers, 
een panoramisch uitzicht over het landgoed en wellness area.
 deheerenvanharinxma.nl   
 lauswolt.nl

G O L F . N L W O E N S D A G  2 3  O K T O B E R  2 0 1 9



1 9

I N - E I G E N - L A N D  CULINAIR

RIJSWIJKSE GOLFCLUB (7,5)
De 18-holesbaan is ontworpen door Donald Steel en 
werd geopend in 1989. Het heeft in de loop der tijd het 
uiterlijk van een parklandschap gekregen. De aarden wal 
met ondulaties langs de rijksweg, de aanleg van diverse 
niveauverschillen en enige speltechnische aanpassingen 
onder architectuur van Alan Rijks hebben de baan een 
extra dimensie gegeven. Op Leadingcourses.com: 
“Baan heeft van alles. Water, smalle en brede fairways 
en mooie oudere bomen waardoor de meeste holes 
een beetje slim course management vereisen.”

Greenfee: 32 euro (9 holes, ma-vr), 
37,50 euro (9 holes, za-zo)
58 euro (18 holes, ma-vr), 68 euro (18 holes, za-zo)
 rijswijksegolf.nl

NIVEN  |  RIJSWIJK 
Chefkok Niven Kunz
Kunz kookt met tachtig 
procent groenten en 
twintig procent vlees 
of vis. Voor hem is 
deze 80/20-filosofie 
helder én logisch; in zijn 
keuken gaan groenten 
altijd voor. Michelin-
inspecteur: “Met die filosofie in het achterhoofd en 
het gebruik van kraakverse producten, weet de chef 
creatieve lekkernijen samen te stellen. In deze fraai 
vernieuwde zaak hangt een moderne ambiance, net 
als in de kamers - met terras aan een golfbaan.”

Op de restaurantlocatie zijn twee hotelkamers.
 restaurantniven.nl

GOLF AND MEMORIES
Bernardus Golf in Cromvoirt komt nog het 
meest in de buurt van een klein golfresort. 
Met een prachtige 18-holesbaan (waar de 
komende drie jaar het KLM Open wordt 
gespeeld), acht exclusieve lodges, serieuze 
wellnessfaciliteiten en het restaurant 
Noble Kitchen van sterrenchefkok Edwin 
Kats wil de nieuwe baan haar gasten een 
gedenkwaardige golfervaring bieden. 
De baan is nu ruim een jaar geopend en 
het concept van one day membership 
lijkt succesvol. Voor 150 euro kun je 
een onbeperkt aantal holes spelen en 
gebruikmaken van alle faciliteiten zoals het 
zwembad, de tennisbaan, de gym, sauna 
en hammam. Partner en kinderen hebben 
gratis toegang tot die faciliteiten. Het 
restaurant is een soort broertje van Kats’ 

Noble in Den Bosch dat een Michelin-ster 
heeft. En Michelin heeft de nieuwe locatie 
ook al in het vizier. De inspecteur zegt 
erover: “Zijn het ufo’s die geland zijn in een 
maanlandschap? Nee, in een van de ronde 
gebouwen vindt u dit prachtige restaurant 
dat wordt geflankeerd door golfgreens. 

Uniek! Een uitstekende chef kookt er 
contemporain, met een flinke knipoog 
naar Azië. De sushi zijn top, vis en vlees 
grilt hij heerlijk op de robatayaki. Mag het 
laagdrempeliger? Op naar Bernardus Café!”

 bernardusgolf.com/nl

GOLFCLUB DE DORPSWAARD (7,6)
De golfbaan is buitendijks aangelegd 
in het oude stroomgebied van de 
Maas op de grens van Gelderland 
en Noord-Brabant. Gerard Jol is 
erin geslaagd hier een uitdagende 
9-holesbaan te ontwerpen die 
opvalt door de waterpartijen en de 
hooggelegen greens. Een golfer schrijft 
op Leadingcourses.com: “Door de 
verschillende afslagplaatsen hebben 
we een heel leuke 18-holesronde 
kunnen spelen. Mooie omgeving 
en prachtig uitzicht vanaf terras.” 
En: “Wat een schitterende zeer 
geonduleerde 9-holes golfbaan is dit. 
Goed onderhouden. Door het ontwerp 
moet er soms flink gelopen worden.”

Greenfee: 31,50 euro (9 holes), 
47,50 euro (18 holes)
 dorpswaard.com

FLICKA  |  KERKDRIEL 
Chefkok Thomas van Santvoort
Vrijwel aan de golfbaan, met de dijk 
ertussen, ligt restaurant Flicka. Nadat 
het restaurant slechts ruim een jaar 
open was, ontving Van Santvoort al 
een Michelin-ster, in 2018. Michelin-
inspecteur: “In dit fraai gerenoveerde 
pand langs de Waal schrijft Thomas van 
Santvoort zijn eigen verhaal. Hij bezit 
een mooi cv en dat zult u snel merken. 
Het diverse samenspel van moderne 
gerechten is hier mooi in evenwicht, 
de chef kookt beheerst en speelt 
graag met aciditeit voor wat extra 
pep. De sommelier vult dat lekkers 
aan met interessante associaties.”

Er zijn vier suites bij Flicka. 
 restaurant-flicka.nl
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TOEKOMSTIGE 
HERINNERINGEN
VRAAG VIER GOLF.NL-REDACTEUREN NAAR EEN GOLFBAAN OP DE WERELD 

WAAR ZE OOIT GRAAG ZOUDEN WILLEN SPELEN EN JE KRIJGT VIER 

VERSCHILLENDE ANTWOORDEN. WAT ZIJN HUN DROOMBESTEMMINGEN?

Edwin Alblas, managing editor

ROBUUST & ROMANTIEK
Mijn fascinatie voor (Noord-)Ierland is al ouder dan die voor 

golf en daarom laat ik in mijn dromen de betoverende beelden 

van mijn echte en hopelijk toekomstige herinneringen het 

liefst in elkaar overlopen. Ierland is het land van ongerepte 

natuur, pure romantiek, mythes, Guinness, rugby en rood-

harigen, van groen en – weet ik nu enige tijd – schitterende 

golfbanen. Een fetisj zou ik het (nog) net niet willen noemen, 

maar pure linkscourses zijn voor mij een lust voor het 

oog waar andere type golfbanen niet tegenop kunnen. 

Linkscourses waar – het liefst nog - de robuuste en niets-

ontziende oceaan tegenaan beukt. Met een beetje hulp van 

derden viel ik voor de Enniscrone Golf Club. Die hulplijnen 

durven onomwonden te beweren dat de achttien holes langs 

The Wild Atlantic Way in het noordwesten van Ierland met 

de weinig originele maar o zo toepasselijk naam The Dunes 

in karakter, schoonheid en kwaliteit kunnen wedijveren met 

grote namen als Royal County Down, Ballybunion of Royal 

Portrush. De foto’s en filmpjes hebben mij overtuigd. Deze staat 

nu op de bucketlist. Met stip. Het verschil met de genoemde en 

beroemde golfbanen zit ’m in de prijs. Die valt in het voordeel 

uit van de Enniscrone Golf Club. Niet dat de andere banen 

hun prijs niet waard zijn, dat oordeel laat ik graag aan de zeer 

geoefende golfer met meer kennis over golfbanen over, maar 

dit gegeven voedde direct al mijn sympathie. Maar eigenlijk 

staat Enniscrone voor mij symbool voor ongeëvenaard en puur 

golf in Ierland, waar ik ooit – als ik de geoefende golfer ben 

die ik wil zijn en meer opgewassen hoop te zijn tegen de brute 

kracht van Ierse linkscourses – met mijn golftas als knapzak 

wil rondtrekken op zoek naar pareltjes die de tand des tijds 

hebben doorstaan en zelfs glimmen op een stortregendag…

 enniscronegolf.com
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Gerard Louter, senior redacteur

GOLF ZOALS GOLF BEDOELD IS 

Wat is je golfdroombestemming? Een vraag die altijd de fantasie 

prikkelt. Een vraag ook waar ik een hele rits antwoorden op 

kan bedenken want wereldwijd zijn er 38.864 golfbanen in 

209 landen (bron: R&A, Golf Around the World 2019). Turk-

menistan heeft sinds vorig jaar ook een golfbaan, de door Jack 

Nicklaus ontworpen Ashgabat Golf Club. Turkmenistan staat 

te boek als een van de meest geïsoleerde en repressieve landen 

in de wereld. De tamelijk krankjorume president Gurbanguly 

Berdimuhamedow voegt zo’n beetje iedere maand een nieuwe 

dimensie toe aan het woord persoonsverheerlijking en wie ook 

maar iets van kritiek uit op het regime moet vrezen in stukjes 

gehakt in een penalty area te verdwijnen. Geen gezellig landje, 

Turkmenistan. Toch zou ik als nieuwsgierige golfstukjes-

schrijver heel graag een reportage maken vanaf de Ashgabat 

Golf Club, al was het maar om de hole te zien waar president 

Berdimuhamedow volgens de staatsmedia een spectaculaire 

hole-in-one maakte bij de feestelijke opening. Zo zijn er veel 

meer bijzondere golfbanen en golfbestemmingen waar ik om 

uiteenlopende redenen meteen de koffers voor wil pakken. 

Denkend aan golfdroombestemming als in ‘prachtige banen, 

fantastische locatie’, dan kies ik hier voor Bandon Dunes. 

Nederlandse golfers die ik ken – en wier oordeel over golfbanen 

ik serieus neem – zijn stuk voor stuk diep onder de indruk van 

dit resort in het zuiden van de staat Oregon. De homepage van 

Bandon Dunes opent met de zin Golf as it was meant to be…. 

Sorry, maar bij Golf zoals golf bedoeld is denk ik toch echt aan 

een andere droombestemming, Schotland, St. Andrews, die 

contreien. Maar de Amerikaanse eigenaren van Bandon Dunes 

hebben op een grillig stuk land langs de kust van de Stille 

Oceaan getracht de sfeer van de oude linksbanen in Groot-

Brittannië en Ierland te creëren en dat schijnt wonderwel gelukt 

te zijn. Er liggen vier 18-holesbanen, de eerste opende in 1999, 

in juni 2020 volgt een vijfde baan genaamd Sheep Ranch. De 

banen zijn stuk voor stuk ontworpen door toparchitecten als 

Tom Doak, Bill Coore, Ben Crenshaw en David McLay Kidd. Ik 

kijk op internet naar foto’s van Bandon Dunes, droom langzaam 

weg, en sla in gedachten op één van de vele schitterend ogende 

holes met ocean view een drive zoals een drive bedoeld is. Ik wil 

naar Bandon Dunes, Turkmenistan kan nog wel even wachten.

 bandondunesgolf.com
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Eenvoudig en overal
je scorekaart indienen

Actuele handicap én
scores altijd bij de hand

Directe koppeling met
je golfvereniging

Ontvang awards voor 
behaalde resultaten

Nodig je vrienden uit 
en motiveer elkaar

APP GOLF.NL

Reageer. 
Daag uit.
Speel!
Al meer dan 150.000 golfers 
gingen je voor. Download nu 
de app Golf.nl!

Nu metje digitaleNGF-pas!

http://www.golf.nl/app


 

Niels Hooft, videoproducer

EÉN EN AL GOLF
Moet een droombestemming een exclusief paradijs zijn in 

je diepste fantasie? Zo’n tropisch en luxueus resort waar na 

afloop geen bruin fruit wordt gesnackt maar zwart goud wordt 

weggespoeld met champagne? Deze keer niet, ik ga terug naar 

de basis! Aan de oostkust van Schotland liggen prachtige golf- 

banen maar het kleine dorpje St. Andrews trekt de meeste aan-

dacht. Daar ligt al sinds 1754 een 18-holesbaan genaamd The Old 

Course. Het is de oudste golfclub ter wereld en achter de green 

van de slothole staat het clubhuis van The R&A, de autoriteit op 

het gebied van de golfregels. Kortom, hier ligt de oorsprong van 

het golf. Door de jaren heen is het aanzien gestegen naar epische 

vormen en mag je jezelf de vraag stellen: Ben je wel een echte 

golfer als je niet eenmaal de pelgrimstocht naar het heilige 

St. Andrews hebt ondernomen? Ik kan de vraag met een ja 

beantwoorden maar er is een maar. In 2015 tijdens de 144ste 

editie van The Open mocht ik met collega’s naar St. Andrews 

om verslag te doen. We reden het dorpje binnen en stopten 

naast de fairway van hole 17, de fameuze Road hole. Geen hek 

te zien dus waarom niet de 18de hole oplopen om te poseren 

op de Swilcan bridge (op de foto: links Niels, rechts collega 

Chris)? Eerlijk gezegd was ik niet direct kapot van The Old 

Course. Zelfs na enkele rondes meelopen met en filmen van 

Joost Luiten kon het me niet bekoren. Het pittoreske dorpje 

wel! Dat was geweldig, het is één en al golf. Ik zag het bij 

iedereen, zowel bij de spelers als bezoekers: het respect voor 

de omgeving is imposant. Pas na terugkomst realiseerde ik dat 

er een bepaalde affectie was ontstaan en groeide de wens om 

terug te gaan. Maar dan zonder camera en met mijn golftas. 

 standrews.com
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Sietse Herrema, redacteur

IN AFZONDERING OEFENEN
Laat al die pretentieuze collega’s van mij maar de open deuren 

van St. Andrews en Golf zoals het hoort opentrappen. Zij mogen 

lekker in de regen met een tasje op de rug de links verkennen. 

Nee, ik heb na een seizoen frustratie een idyllische omgeving 

nodig waar ik mijn geyipte chips, drie-putts en dubbel-bogeys 

kan vergeten. Ik zoek een paradijs waar ik na het rouwproces 

van al die gemiste kansen (en de plagerijen van collega Gerard 

Louter) met frisse moed aan mijn korte spel kan werken. En ik 

heb die plek gevonden: tweehonderd kilometer ten noorden van 

de Malediven ligt Velaa Private Island. Velaa, dat in de lokale taal 

Schildpadeiland betekent, ligt in de Indische Oceaan is alleen 

bereikbaar per boot. De eigenaar, de Tsjech Jiri Smejc die twee-

honderd miljoen dollar investeerde in het project, is gelukkig 

een fervent golfer. De atol is met twintig hectare kleiner dan de 

gemiddelde Nederlandse golfbaan, maar Šmejc liet er een heuse 

Golf Academy aanleggen. Het complex bestaat uit zes greens, 

negen verschillende tees en zeven bunkers. Geheel toepasselijk 

is het ontworpen door Jose Maria Olazabal, de Spaanse major-

winnaar en Ryder Cup-captain die bekendstond om zijn goede 

korte spel. Ik zie het helemaal voor me. Op blote voeten de par-

3-baan spelen of gewoon mijn eigen route uitstippelen en zelf 

uitdagende slagen verzinnen om langzaam het vertrouwen weer 

op te bouwen. Als ik dan toch even mijn driver wil slaan is er 

een swingstudio, met launch monitor en een PGA Professional. 

Met een cocktail in mijn hand en uitzicht op de hemelblauwe 

zee zijn die chipping yips zo verdwenen. Ik ga alvast sparen.

 velaaprivateisland.com/golf
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HET IS 365 DAGEN LANG ALTIJD WEL ERGENS LEKKER 

WEER, DUS ALS JE ÉCHT DE ZON WILT ‘VOELEN’ 

TIJDENS JE RONDE, KUN JE NATUURLIJK IN DE WINTER 

DE WARMTE OPZOEKEN. MAAR WAT IS HOT?

WAT IS ‘HOT’ 
IN DE WINTER?
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<  S P A N J E / P O R T U G A L
Als je Florida te ver vindt (of toch te kostbaar), dan kun je ook dichter bij huis overwinteren. Dat is natuurlijk een geliefde 
tijdsbesteding van pensionado’s. Maar ook de werkende golfer (m/v) kan ervoor kiezen om in de winter drie weken lekker op 
golfvakantie te gaan. Doe de kachel uit, trek de deur achter je dicht en zoek buiten de schoolvakanties om naar aangenamere 
oorden. Het zachte klimaat rond Lissabon bijvoorbeeld is heel aantrekkelijk (met linksbanen als Praia del Rey en West Cliffs 
als speeltuin) of pak een paar weken in een appartement in Zuid-Spanje in de buurt van meerdere golfbanen. Of trek naar nog 
zuidelijker, naar Madeira en de Canarische Eilanden. Wil je betaalbaar golf op die eilanden? Zoek maar eens op Tecina…

G R I E K E N L A N D
Kreta zet met hulp van vliegmaatschappijen de deuren wijd open voor 
wintertoeristen die niet zo zeer willen bakken in de zon, maar wel behoefte 
hebben aan leuke activiteiten in een aangenaam temperatuurtje. Je kunt 
tot eind november rechtstreeks vliegen op Kreta en die luchtbrug wordt al 
half februari hersteld. Dat mag best uniek worden genoemd want de meeste 
eilanden in Zuid-Europa gaan eind oktober op slot en komen pas in april 
weer tot leven. De Crete Golf Club is een topbaan waaromheen je een aardig 
golftripje kan plannen. Porto Elounda is een 9-holesbaan op het eiland.

V E R E N I G D E  S T A T E N
Florida. Sunshine State in de Verenigde Staten. Het wemelt er van de golfbanen 
(meer dan 1250!) dus leef je uit. Naast het boeken van een goed georganiseerde 
golfreis van alle gemakken voorzien, kun je natuurlijk ook zelf op pad als het 
avontuur je in het bloed zit. Populair in Florida is het boeken via zogenaamde 
golfbrokers, websites waar je kunt zien met welke fikse kortingen je op de 
meest dure banen kunt spelen. Want elk open plekje in de flight-indeling van 
een dag kost een baan immers geld en de (commerciële) banen in Amerika 
zijn bereid om die laatste plekjes tegen dumpprijzen weg te geven.

T U N E S I Ë
Een tijdje lang was Tunesië uit de gratie, maar (golf-)
reisaanbieders boeken weer volop reizen naar het 
Noord-Afrikaanse land. Volgens insiders is dit ook 
een fijne bestemming om je met je competitieteam 
voor te bereiden op het wedstrijdseizoen. Het is wat 
prijsvriendelijker dan de luxe golfstrips in Spanje en 
Portugal, en de kwaliteit van de banen doet er nauwelijks 
voor onder. Citrus Golf (45 holes) steekt er wat dat betreft 
bovenuit. Om een indruk te geven: een all-inclusive hotel 
aan zee vlakbij de baan en of een vijfsterrenhotel uit de 
keten Leading Hotel of the World; met zeshonderd euro 
voor een week inclusief greenfees kom je al een eind.

M A R O K K O
Noord-Afrika heeft de golfer steeds meer te bieden. Naast 
Tunesië is Marokko meer dan een goed voorbeeld en met 
name de regio Marrakesh is populair. De keuze in boutique 
hotels, vijfsterren(golf)resorts en all-inclusive hotels is bijna 
duizelingwekkend. De golfbanen zijn niet overvol zoals soms 
in Portugal en de prijzen – net als het weer – aangenaam.
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SLECHT GOLFWEER BESTAAT NIET
JE KOMT DE HERFST EN WINTER HEEL WAT BETER DOOR ALS JE 

MATERIAAL IN ORDE IS. ZORG DAT JE COMFORTABEL, WARM EN 

DROOG DE BAAN IN- EN AFLOOPT.

PING PRIMALOFT 
- JACK & VEST
Voor de winter heeft PING 
iets nieuws: PrimaLoft. 
Het merk gebruikt voor 
het eerst deze speciale 
insulatie. Het materiaal 
leent zich uitstekend voor 
een extra warme laag en 
werd ontwikkeld door NASA. 
Primaloft bestaat namelijk 
voor 95 procent uit lucht en 
is daarmee is het lichtste 
solide materiaal. Zowel voor 
heren (Norse) als dames 
(Oslo) is er een vest of jack.

Dames
Primaloft vest € 160   
Primaloft jack € 220
Heren
Primaloft vest € 160   
Primaloft jack € 190

  eu.ping.com

ECCO BIOM G3 - WINTERSCHOEN
De meeste golfschoenen die ECCO verkoopt, zijn spikeloos. De Biom 
G3 – een winterschoen met spikes – is de vreemde eend in de bijt van het 
Deense merk. In de winter kan een beetje extra stabiliteit geen kwaad. 
Gelukkig is de schoen nog steeds een en al Ecco: Yak-leer voor warmte, 
Gore-Tex om droge voeten te houden, de Biom-pasvorm voor comfort en 
het lijm en naadloos Fluidform-fabricatieproces voor een lichte schoen. 

€ 209,99   
€ 229,99 (BOA)

  nl.ecco.com

http://www.embraercommercialaviation.com
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ADIDAS FROSTGUARD - JACK
Dit jaar komt Adidas met Frostguard om het seizoen 
voor alle golfers te verlengen. Dit jack (de lijn heeft 
ook een vest) is uitgerust met Primaloft (zie ook de 
winterlijn van PING), een zeer dunne laag van dons 
en veer. Op de voor- en achterkant zitten extra 
panels voor meer warmte op je romp. De buitenste 
laag stoot water af, dus een regenbui is geen ramp. 
Adidas heeft ook gekeken hoe het jack stil blijft 
tijdens het swingen. Geen irritant gekraak dus. 

Dames 
Jack € 149,95 
Vest € 129,95 
Heren
Jack € 169,95 
Vest € 149,95

 adidas.nl 
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FOOTJOY HYDROKNIT - 
WATERPROOF PULLOVER
Voor golfers die het comfort willen van 
een trui én de waterdichtheid van een jack 
lanceert Footjoy deze winter Hydroknit. De 
pullover is waterproof en bestaat uit drie 
lagen voor warmte en bescherming tegen de 
regen. “Make every day playable is ons mantra 
en met nieuwe technologieën en kleuren 
valt deze nieuwe collectie in de smaak bij 
elke golfer”, aldus FootJoy. De naden zijn 
waterdicht en de pullover is verkrijgbaar 
in drie kleuren: black/charcoal, navy/kelly 
green, sapphire/geranium.  
 
€ 239
 footjoy.de

PENCIL BAGS: KLEIN MAAR FIJN
Ook fijn: op een mooie winterdag met 
een paar clubs in een kleine draagtas 
op je rug de baan ingaan. Zo’n pencil 
bag is een simpele manier om met 
wat extra fysieke inspanning warm te 
blijven. Sterker nog: om de baan in de 
winter te beschermen zijn buggy’s – en 
soms zelfs trolleys – verboden. Met 
andere woorden, een goede compacte 
draagtas, waar makkelijk tien clubs in 
kunnen, is een must voor de 365-dagen-
per-jaar-golfer.  
 
Titleist Premium Carrybag: € 109 
Callaway Hyperlite +1: € 100
PING Moonlite: € 95 



3 1

W I N T E R  EQUIPMENT

GALVIN GREEN ASHTON 
SHAKEDRY - REGENJACK
Een regenjack dat slechts 174 gram 
weegt. Dat is evenveel als de smartphone 
in je broekzak. Bijzonder aan de Ashton 
ShakeDry van Galvin Green is dat het 
GoreTex membraam aan de buitenkant 
zit. Dus geen extra laag die het water 
opneemt (en het jack zwaar maakt). 
Na een stevige regenbui shake je 
de druppels er eenvoudig af zodat 
het jack weer droog je tas in kan. De 
ShakeDry biedt niet alleen bescherming, 
maar er is ook nagedacht over de 
bewegingsvrijheid voor een goede swing. 

€ 320
 galvingreen.com

PING HOOFER MONSOON - STEVIGE WINTERTAS
Als je geen genoegen neemt met een kleinere pencil bag – en 
je op zoekt bent naar iets stevigers met een standaard – ben 
je bij PING aan het goede adres. De succesvolle Hoofer-
lijn heeft de Monsoon, een tas speciaal voor de winter. 
Honderd procent waterdicht (zelfs de schouderbanden zijn 
waterproof) met een gewicht van slechts 2,5 kilo. Naast 
je clubs blijven je waardevolle spullen ook gegarandeerd 
droog in een van de vier waterdichte vakken. 

€ 299
 eu.ping.com

WARME ONDERLAAG
Als er een item onmisbaar is voor de serieuze wintergolfer 
is het de base layer. Elke goede winteroutfit bestaat namelijk 
uit meerdere lagen die je makkelijk aan en uit kan trekken 
mocht het weer veranderen. De strakke pasvorm zorgt 
ervoor dat je vrij kunt swingen en het technische materiaal 
voert vocht snel af terwijl je warm blijft. Er is veel te kiezen, 
want vrijwel elk golfkledingmerk heeft wel een warme onder-
laag in het assortiment. De hier afgebeelde base layers van 
FootJoy en PING zijn ook verkrijgbaar voor dames.
 
FootJoy ProDry Base Layer (wit): € 65
PING Lloyd Base Layer (grijs): € 60

 footjoy.de
 eu.ping.com



 
 
 
 
 

http://www.golfarrangementje.nl
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Mizuno mutsen € 30  

FootJoy wanten € 37,90

WARME HANDEN, VOETEN EN HOOFD

FootJoy ProDry XMas Crew € 13,90

Mizuno winterhandschoenen € 28

PING wanten € 36

FootJoy 
winterhandschoenen € 33,90

http://www.golfarrangementje.nl
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“WINNEN DOEN
 WE SAMEN ”

Waarom TeamNL ons trots maakt
Nederland is een klein land, maar het oranje gevoel zit diep. Die nationale trots en verbondenheid 
voelen we bijna nergens zo sterk als in de sport. Voor zo’n klein landje doen we het daarin dan ook 
aardig goed, al zeggen we het zelf. Dat is bijzonder. Dat voelen we allemaal. 

Onze topsporters dragen de kleur oranje met trots. En wat zijn we op onze beurt trots op hen. 
Leveren onze sporters een prestatie, dan vieren we met heel Nederland het succes. Want als 
TeamNL wint, dan winnen we allemaal.

Ga naar TeamNL.org of volg onze social media 
en ontdek op welke sporters we samen trots zijn.

TeamNL Tweets

Echt TeamNL

@TeamNLinsta
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P
ortugal mag dan wellicht vanwege goedko-

pere concurrentie elders een paar jaar uit 

de gratie zijn geraakt, maar het zuidwesten 

van Europa floreert als golfbestemming nu 

misschien wel meer dan ooit tevoren. De 

Algarve is en blijft voor het grootste deel 

van het jaar een zonzekere bestemming en dat is voor veel gol-

fers een voorwaarde die ze aan golfreisje verbinden. In Schot-

land en Ierland neem je een plons water op de koop toe, maar 

daarvoor ga je niet naar Portugal. Een van de bestemmingen in 

de Algarve die al jaren in het oog springt, is Monte Rei Golf & 

Country Club. Niet de goedkoopste baan, maar volgens diverse 

lijstjes wel een van de beste golfbanen in Portugal. Monte Rei 

ligt een beetje weg van de golfstrip tussen Faro en Portimao; na 

aankomst op Faro ga je niet links- maar rechtsaf, richting de 

Spaanse grens. Het ligt in de uitlopers van Serra do Caldeirão, 

met zicht op de bergen en een paar uitijkjes op de Atlantische 

oceaan. Monte Rei is een plek waarvoor je kiest als je ongeremd 

in de watten wil worden gelegd. Het vijfsterrenresort biedt een 

keur aan villa’s met een of meerdere slaapkamers en ontstijgt 

de hotel-met-golfbaan-categorie. Voor je golfvriendengroepje 

is dit er eentje voor op de gezamenlijke bucketlist. Bij het zien 

van de diverse logeeradresjes, krijg je al het vermoeden dat de 

rest ook wel dik in orde is. De keuken wordt gerund door chefs 

die in hun carrière al de erkenning via een Michelin-ster heb-

ben gekregen en dat niveau nu in Monte Rei willen waarmaken. 

Vier restaurants en twee bars maken deel uit van het complex.

 

NIEUWE BAAN IN DE MAAK
Je zou – geconfronteerd met de bovengemiddelde sport- en 

relaxfaciliteiten (tennis, gym, zwembaden, wellness) – bijna 

vergeten dat je hier bent om te golfen. De 18 holes Champion- 

ship Course (North Course), ontworpen door niemand 

minder dan Jack Nicklaus en geopend in 2007, is niet bepaald 

een dertien-in-een-dozijn-baantje. En, om eerlijk te zijn,  de 

recordhouder van het aantal gewonnen majors heeft de holes 

gemaakt voor de geoefende golfer. Als beginnende golfer 

loop je hier misschien wel het risico dat je je na de ronde 

afvraagt wat behalve de wandeling in een adembenemend 

decor zo leuk was aan golf… Monte Rei is een baan waar je 

de ruimte krijgt. Met tussen de flights een gat van twaalf 

minuten (meer dan op de meeste Portugese banen) wordt dat 

gevoel bevestigd. Tien minuten voor je teetime word je opge-

haald door de plaatselijke tourgids, die je nog even een klein 

geschiedenislesje over de baan en het resort meegeeft. De 

buggy met alles erop en eraan staat natuurlijk voor je klaar 

en na de ronde worden je clubs behandeld alsof het je... nou, 

vul zelf maar in. “Monte Rei is een juweeltje”, zegt Nicklaus, 

natuurlijk niet helemaal onbevooroordeeld, zelf over zijn 

schepping. “De baan is volwassen geworden en behoorlijk in-

drukwekkend. Natuurlijk ben ik daar trots op.” Goed nieuws 

voor golfers: Nicklaus gaat nóg een 18-holesbaan aanleggen 

op Monte Rei (South Course), die in 2021 klaar moet zijn. 

“Aanvullend op de North Course, maar met dezelfde zorg 

en van eenzelfde kwaliteit”, belooft de Amerikaan, die ook 

kleine aanpassingen zal doen aan de North Course. Daarmee 

is de verleiding bijna niet meer te weerstaan. Bucketlist! 

Arrangementen 
op Monte Rei 
zijn rechtstreeks 
te boeken maar 
uiteraard ook 
in packages 
via de diverse 
golfreisaanbieders. 
Meer informatie: 
  monte-rei.com

De baan is volwassen geworden 
en behoorlijk indrukwekkend 

  Architect Jack Nicklaus

  Appartementen 
op Monte Rei met 
zwembad aan de baan.
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In haar eerste column op GOLF.NL 
wordt duidelijk dat Ibtihal Jadib de 
golfsport ietwat heeft onderschat en 
zichzelf ietsiepietsie heeft overschat...

Nou, dat was mijn zevende les. Geheel 
terecht en in ieders belang heb ik 
geen baanpermissie gekregen. Ik wist 
uiteraard dat dat niet ging gebeuren 
maar toch zit ik een beetje te pruilen. 
Ik had gewoonweg nooit gedacht dat 
het zó moeilijk zou zijn om een begin 
te maken in de golfsport. Monter 
had ik na mijn eerste proefles een 
paar ballen geraakt en toen meteen 
voldaan geconstateerd: ‘Dat gaat 
lekker, volgende week de baan in!’ 
Maar hoe meer ik ging oefenen, hoe 
slechter ik ben gaan slaan. En hoe 
slechter ik ging slaan, hoe meer 
informatie ik ben gaan opzoeken. 

Informatie over golf blijkt niet schaars. 
Op internet wemelt het dat het een 
lieve lust is van beschrijvingen en 
instructievideo’s (op Youtube keek ik 
vooral naar Golf with Aimee) en er zijn 
bibliotheken vol geschreven over de 
sport. Ik loop deze dagen permanent 
rond met vier boekjes onder m’n arm: 
deel 1 en 2 van De Golfacademie, de 
spelerseditie van de golfregels – een 

doodsaai wetboekachtig document 
– en De kleine golf voor dummies 
(een aanrader). Ondertussen krijg ik 
links en rechts adviezen van ervaren 
golfers die ik probeer te onthouden 
en sta ik op willekeurige momenten 
gedurende de dag midden in de kamer 

stil om mijn set up angle te checken. 
Enthousiasme en krankzinnigheid 
zijn niet ver van elkaar verwijderd. 

Gelukkig is mijn golfpro wel een 
evenwichtig mens. Tijdens de les van 
vandaag trapte hij vol op de rem: ik 
mag geen informatie meer opzoeken, 

geen (goedbedoelde) adviezen van 
anderen meer aannemen en ik moet 
niet zoveel willen. Als beginner hoef 
ik me slechts te concentreren op drie 
zaken: grip, houding, oplijnen. Een 
simpele opdracht. Waarom had ik me 
daar niet aan gehouden? Ik moest 
het antwoord op die vraag schuldig 
blijven. Waarschijnlijk heb ik golf 
onderschat en mezelf overschat. Golf 
is een leuk spelletje dat intussen veel 
precisie, techniek en discipline vereist. 
Evenals een goede basisconditie, 
souplesse en evenwicht. Door 
ongeduldig over al die zaken heen 
te stappen heb ik mijn eigen glazen 
ingegooid want het plezier van de 
eerste proefles is allang vervlogen. 
Samen met mijn zelfvertrouwen. 

De golfpro heeft er een hele kluif 
aan om mijn mindset weer in de 
goede richting te krijgen maar na 
afloop van de les sta ik rustig op de 
drivingrange alles te herkauwen. 
Ik houd me aan zijn opdracht en 
concentreer me op het verbeteren van 
één concrete beweging, al dat andere 
laat ik nu voor wat het is. Geduldig 
oefenen, stapje voor stapje is het 
devies. En vooral ook: met een goed 
gemoed. Het is maar een balletje.

HET IS MAAR EEN BALLETJE

DE GOLFPRO HEEFT 
ER EEN HELE KLUIF 

AAN OM MIJN 
MINDSET WEER IN 

DE GOEDE RICHTING 
TE KRIJGEN

Dit is de eerste column van Ibtihal Jadib die ons op   GOLF.NL deelgenoot maakt van al haar vorderingen (en worstelingen) 
als beginnende golfer. Nieuwsgierig naar haar volgende columns? Kijk op de homepage en zoek op Ibtihal Jadib.

3 8

COLUMN I B T I H A L - J A D I B

W O E N S D A G  2 3  O K T O B E R  2 0 1 9G O L F . N L



Hoofdsponsor van het Nederlandse golf

Handicap 
omlaag,
spelplezier 
omhoog

Als hoofdsponsor van het Nederlandse golf 
stimuleert ING Private Banking de sport in  
de volle breedte. Daarnaast willen we van 
iedere liefhebber een betere golfer maken.  
Kortom: handicap omlaag, spelplezier omhoog.

Kijk hoe jij meer plezier uit het spel kunt halen 
op ING.nl/golf

http://www.ing.nl/golf


7 nachten All Inclusive
golf: Unlimited FALDO
Incl. vlucht, bagage,  golfbag & transfers

7 nachten All Inclusive
Golf: 3 x CARYA, 3 x NATIONAL
Incl. vlucht, bagage, 
golfbag & transfers

7 nachten All Inclusive
golf: Unlimited PINES/DUNES
Incl. vlucht, bagage,  golfbag & transfers

7 nachten All Inclusive, 
Golf: 5 x GLORIA OLD/NEW
Incl. vlucht, bagage, golfbag & transfers

CORNELIA DIAMOND

SUENO BELEK

ZEYNEP HOTEL

GLORIA GOLF HOTEL

SPECIALIST IN HET ORGANISEREN 
VAN GOLFREIZEN NAAR O.A. TURKIJE

vanaf€ 1025,-euro p.p.

vanaf€ 925,-euro p.p.

vanaf€ 1150,-euro p.p.vanaf€ 875,-euro p.p.

Meer info of boeken:

go4golfreizen.nl
Go4Golf Reizen

M. van Reigersbergenweg 41
4254 EE  Sleeuwijk

info@go4golfreizen.nl06 23 44 52 77

Meer of minder nachten, meer of minder greenfees, andere hotels, andere golfbanen, en andere periodes kunnen wij u op maat aanbieden.

WINTERAANBIEDINGEN 2019/2020
* (excl.vlucht)

• GROTE VOORRAAD STARTTIJDEN 
• ALLE TRANSFERS INCLUSIEF

  OOK NAAR DE GOLFBANEN 
• SCHERPE TARIEVEN 

• SNELLE COMMUNICATIE 
• PERSOONLIJK ADVIES 

• 8STE PERSOON GRATIS*

http://www.go4golfreizen.nl
http://www.go4golfreizen.nl
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