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Persbericht 
 
 

Belangrijke test voor Nederlandse golftalenten 
 
UTRECHT, 3 juli – Vier Oranje-equipes doen van 7 tot en met 11 juli mee aan de 
Europese Landenteam Kampioenschappen voor amateurgolfers. 
 
De Heren zijn afgereisd naar het Zweedse Halmstad, de Dames spelen op de Helsingør 
Golfclub in Denemarken. De Boys (tot en met 18 jaar) komen op de Pickala Golfclub in 
Finland aan de start en de Girls (eveneens tot en met 18 jaar) doen op het Golf Resort 
Kaskada Brno in Tsjechië mee. 
 
Alle teams bestaan uit zes spelers of speelsters. De eerste twee dagen staan in het 
teken van kwalificatieronden. Na 36 holes strokeplay – waarbij een team in elk van de 
twee ronden de slechtste score mag laten afvallen – gaan de beste acht landen door 
naar de kampioenspoule. Daarin wordt om de Europese titel gespeeld. De andere 
landen spelen om de plaatsen negen en lager. 
 
In de tweede fase is matchplay de wedstrijdvorm. Dat is de oervorm van golf, waarin 
niet alleen de vorm van de dag, maar ook een sterke mentaliteit een belangrijke rol 
speelt. 
 
‘Deze vier ELTK’s zijn belangrijke tests voor ons’, zegt Niels Boysen, manager Topsport 
van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. ‘We hebben dit jaar gekozen voor een 
andere structuur. Daarbij zijn de begeleiding, de trainingen en de coaching voor een 
groot gedeelte in handen van spelers en speelsters die op het hoogste niveau, zoals de 
Europese Tour, zijn uitgekomen. Die aanpak moet de komende jaren vruchten kunnen 
gaan afwerpen. Dit is een eerste ijkmoment.’ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie  
 
In de bijlagen meer bijzonderheden over de ELTK-teams, met foto’s van de teams 
en links naar meer informatie. 
 
Foto’s: vrij te gebruiken onder vermelding van Ronald Speijer voor de NGF.  
Hoge resolutie en losse portretten zijn op aanvraag. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE 
Mari Trini Hermoso 
Corporate Communicatie 
 
06 247 719 98 
maritrini@ngf.nl 
 
 
 

mailto:maritrini@ngf.nl
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Bijlage: Herenteam  
 
EUROPEES AMATEUR TEAM KAMPIOENSCHAP  
7 – 11 juli 2015, Halmstad Golf Club, Zweden 
 
Zestien teams van zes spelers doen mee aan dit ELTK. Op 7 en 8 juli wordt een 36-
holes strokeplaykwalificatie gespeeld, waarbij in elke ronde de slechtste score van elk 
team mag worden geschrapt. De beste acht teams gaan naar de kampioenspoule. De 
volgende acht landen spelen om plaats negen tot en met zestien. 
 
Oranje reist met de volgende spelers naar Zweden: 
 
Jeroen Krietemeijer … 21 jaar … Woont in Vught, is lid van de Eindhovensche Golf … 
Werd op zijn achtste meegenomen door zijn vader en golft sindsdien … Won dit seizoen 
het prestigieuze Spaans Amateur Kampioenschap … Doet voor de zesde keer mee aan 
een ELTK … Heeft de beste herinneringen aan het ELTK van 2009, toen hij met de 
boys in eigen land de bronzen medaille haalde … ‘We trainen nu wat vaker met deze 
groep om op elkaar ingespeeld te raken’ … ‘We hebben een sterk team en als we ons 
kwalificeren bij de beste acht, kunnen we gewoon winnen!’ … Rory McIlroy is zijn 
voorbeeld en zijn ambitie is om als professional in de top van de wereld mee te draaien. 
 
Robbie van West … 22 jaar … Golft op The Dutch en woont in Beesd … Kwam op zijn 
negende voor het eerst in aanraking met de golfsport … Maakt vanaf zijn elfde deel uit 
van de NGF-selectie … Werd dit seizoen tweede in de Copa Sotogrande in Spanje en 
derde in het Italiaans Amateur … Won in eigen land het NK strokeplay voor junioren en 
het NK strokeplay t/m 18 jaar … ‘Hoe ouder je wordt als golfer, des te beter je jezelf 
leert kennen. Ik doe meer dingen die werken voor mij als speler’ … Speelt in Zweden 
zijn achtste ELTK … ‘Ik ben heel trots om uit te komen voor Nederland. Je speelt veel 
golf en je knokt voor jezelf, het team, maar ook voor je land’ … Zijn sterke punten zijn 
driven, approaches tussen 100-150 meter en putten … Vindt dat zijn wedges en 
shortgame nog wel wat beter kunnen … Probeert van meerdere internationale spelers te 
leren … ‘Voor alle shortgame-schoten kijk ik graag naar Luke Donald. Maar voor 
ballstriking kijk ik graag naar Louis Oosthuizen, Charl Schwartzel en natuurlijk Rory!’ … 
Zijn ambitie: vaste speler op de Europese Tour worden … ‘Constant meedraaien in de 
top en mezelf op mijn tempo hoger op te werken’ 
 
Philip Bootsma … 20 jaar … Golft al sinds zijn vijfde en komt uit voor Houtrak … Werd 
door zijn vader meegenomen die twee weken daarvoor was begonnen … Is in 2015 
goed op dreef met winst in het NK Strokeplay en winst in het Kennemer Open … 
Verdiende met de winst in het Kennemer Open een startbewijs voor het KLM Open … Is 
rookie in het herenteam, maar speelde al twee keer mee bij de boys … ‘Als we met ons 
team de strokeplayfase doorkomen, begint het toernooi pas echt, want in matchplay 
wordt om de prijzen gespeeld’ … Staat elke dag minstens twee tot drie uur op de 
golfbaan … Zijn grote voorbeelden zijn Rory McIlroy, Jordan Spieth en vooral Joost 
Luiten … ‘Ik vind het knap wat Joost nu doet en dat is toch wel een goed voorbeeld voor 
heel golfend Nederland’ … Wil graag playing professional worden, maar doet wel een 
universitaire studie als back-up. 
 
Lars Keunen … 18 jaar … Golft sinds zijn vierde en speelt op de Eindhovensche Golf 
… Ging voor het eerst met zijn vader naar de golfbaan … Houdt naast golfen van 
fitnessen en films kijken … Speelde in 2014 mee op de Jeugd Olympische Spelen in 



 

3 
 

China … Werd dit jaar tweede op het NK Strokeplay … Vindt dat zijn seizoen tot nu toe 
redelijk verloopt … ‘Ik heb nog geen overwinning kunnen behalen en dat was wel een 
doelstelling’ … Speelde twee keer eerder op een ELTK … ‘Het is altijd een mooi 
toernooi, waar je als team echt een prestatie wilt neerzetten’ … ‘Ik bereid me voor op 
het ELTK door extra trainingen in te lassen en rondes spelen met het team, samen met 
de coaches Niels Kraaij en Taco Remkes’ … Heeft Tiger Woods en Jordan Spieth als 
voorbeeld … Wil over twee à drie jaar playing professional worden. 
 
Lars van Meijel … 21 jaar … Komt uit Best en golft op de Eindhovensche … Begon op 
zijn elfde met golfen toen hij nog in Italië woonde … Studeert Business Economics in 
Memphis, Tennessee … ‘Ik ga in augustus mijn laatste jaar in. Daarna wil ik in principe 
pro worden’ … Won in eigen land het Brabants Open en het NK Strokeplay … Was in 
Amerika de beste in twee collegetoernooien … Speelt dit jaar zijn zesde ELTK … ‘Het is 
het mooiste en leukste toernooi dat we het hele jaar spelen, het is altijd super 
georganiseerd en omdat je in een team speelt, is het altijd heel gezellig’ … ‘We hebben 
een sterk team en we gaan ons allemaal goed voorbereiden, dus mijn verwachtingen 
zijn hoog’ … Zijn grote held is Seve Ballesteros. 
 
Rowin Caron … 22 jaar … Golft sinds 1999 … Werd door zijn vader meegenomen naar 
de golfbaan … Won in 2010 het NK Strokeplay … Was in april in de VS met zijn team 
én individueel de beste in de Gary Koch Invitational … Speelt voor de zevende keer 
mee op het ELTK … ‘Dit zijn de leukste toernooien, omdat je voor je land mag uitkomen 
samen met de andere beste golfers’ … Als voorbereiding traint hij veel met de groep en 
werkt hij aan zijn eigen technische aardigheden … ‘Als iedereen lekker in zijn vel zit en 
een goede week heeft, kunnen wij hier top 4 eindigen’ … Het korte spel is zijn sterkste 
punt … ‘Vooral in het putten heb ik veel vertrouwen’ … Zijn ambitie: ‘Nummer 1 van de 
wereld worden’ 
 
Coaches: Niels Kraay, Taco Remkes 
Meer informatie: www.golf.se/em2015 
 
Foto: vrij te gebruiken onder vermelding van Ronald Speijer voor de NGF.  
Hoge resolutie en losse portretten zijn op aanvraag. 

 
Foto Heren: 
Staand van links naar rechts: Taco Remkes (coach), Robbie van West, Lars van Meijel, 
Philip Bootsma, Jeroen Krietemeijer, Niels Kraay (coach). In de buggy van links naar 
rechts: Lars Keunen, Rowin Caron. 
 

http://www.golf.se/em2015
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bijlage: Jongensteam  
 
EUROPEES BOYS AMATEUR TEAM KAMPIOENSCHAP 
7 – 11 juli 2015, Pickala Golf Club, Finland 
 
Zestien teams van zes spelers doen mee aan dit ELTK. Op 7 en 8 juli wordt een 36-
holes strokeplaykwalificatie gespeeld, waarbij in elke ronde de slechtste score van elk 
team mag worden geschrapt. 
De beste acht teams gaan naar de kampioenspoule. De volgende acht landen spelen 
om plaats negen tot en met zestien. 
 
Oranje reist met de volgende spelers naar Finland: 
 
Henry Lai … 16 jaar … Inwoner van Lekkerkerk, speler van GC Broekpolder … Golft al 
negen jaar … Haalde op zijn tiende zijn GVB … Doet ook aan badminton en tennis … 
Zijn belangrijkste overwinning is het winnen van het De Haenen Jeugd Open  … ‘Daar 
heb ik een wildcard verdiend voor het Dutch Junior Open’ … Speelt constant en is 
tevreden over zijn seizoen … ‘Ik heb mezelf in contention gebracht in het NK Strokeplay 
onder 18, het NK Strokeplay onder 21 en de Voorjaarswedstrijd. Ik hoop die lijn vast te 
kunnen houden’ … Doet voor het eerst mee aan een ELTK … ‘Ik verwacht dat het fysiek 
en mentaal zwaar wordt, omdat je in één week veel holes speelt en de hele week 
gefocust moet zijn’ … Besteedt 30 uur in de week aan golf en vindt dat zijn approaches 
nog beter moeten … Zijn droom: ‘The Masters winnen en nummer één van de wereld 
worden’ 
 
Dario Antonisse … 16 jaar … Komt uit voor UGC De Pan, woont in Zoetermeer … 
Raakte tijdens een vakantie in Amerika voor het eerst een golfclub aan … Won dit jaar 
de jeugd opens van Houtrak en de Hooge Graven … ‘Ik ben constanter dan vorig jaar. 
Mijn slechte scores zitten net boven par. Vorig jaar was dat een stuk hoger’ … Liep het 
ELTK vorig jaar net mis en doet voor het eerst mee … ‘Je moet uitgerust naar het ELTK, 
want het wordt een zware week’ … Besteedt zo veel uren per week aan golf dat hij het 
zelf niet eens meer bij kan houden … ‘Mijn ijzers naar de green zijn scherper geworden. 
Ik raak per ronde al vier greens meer dan vorig jaar’ … Zijn ambitie is om te eindigen op 
de PGA Tour … Zit op een LOOT-school … ‘Ik heb dezelfde vakken als iedereen, alleen 
houdt de school bij het maken van het rooster rekening met mijn trainingstijden’ 
 
Jerry Ji … 15 jaar … Speelt op de Noordwijkse GC … Woont in Hoofddorp … Werd 
door een vriendje voor het eerst in aanraking gebracht met golfen … Doet ook aan 
kickboksen … Won het NK tot en met 15 jaar … Speelt voor het eerst op een ELTK … 
Is heel doelgericht aan het oefenen voor het ELTK … ‘Ik sla veel ballen vanaf het gras 
en focus me op shortgame en putten, want dat gaat belangrijk zijn’ … Als team is de 
doelstelling om een top 4 notering te halen … Zelf wil hij zo hoog mogelijk eindigen … 
Vindt dat zijn lange putts nog wat beter kunnen, maar is wel goed in shortgame en raakt 
veel fairways en greens … Tiger Woods is zijn idool en hij wil PGA toernooien en Majors 
winnen. 
 
Mike Toorop … 16 jaar … Komt uit Zwaag en speelt op Noordwijk … Zijn vader nam 
hem op zijn derde al mee naar de golfbaan … Belangrijkste overwinning: het NK 
Strokeplay t/m 15 jaar … Vindt dat het huidige seizoen nog niet optimaal verloopt … 
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‘Dat komt omdat ik erg bezig was met school. Gelukkig ben ik geslaagd en kan ik mij nu 
volledig op golf richten’ … Speelde twee keer eerder op een ELTK … ‘De vorige ELTK’s 
hebben veel indruk op mij gemaakt. Het verbaasde mij wat een fantastisch toernooi het 
was’ … Verwacht dat het team een top 5 moet kunnen halen … Hoopt eigenlijk dat ze 
winnen … Slaat ver en recht van de tee … Vindt dat hij beter moet gaan putten … Wil 
later als tourspeler de wereld laten zien wie hij is … vindt het team ‘helemaal top’ 
 
Pierre Verlaar jr. … 16 jaar … Speelt op The Dutch … Deed eerst aan motorcross, 
maar koos in 2009 voor golfen … Won in 2014 een toernooi van de Faldo Series in 
Dubai … Doet voor de derde keer mee aan het ELTK … ‘Ik vind het een mooi toernooi, 
omdat je speelt tegen de beste spelers van Europa onder 18 jaar’ … Besteedde tijdens 
zijn examens 28 uur per week aan golf … zit nu op 45 uur per week … Noemt zijn 
swing, shortgame en putten als sterke punten … Vindt dat zijn aanpassingsvermogen in 
de baan nog beter kan … Voorbeelden zijn Joost Luiten en Rory McIlroy … Wil 
professional op de Europese Tour worden. 
 
Stan Kraai … 17 jaar … Is Tilburger, maar speelt voor de Eindhovensche … Werd 
dankzij zijn vader in 2007 gegrepen door het golfvirus … Won dit jaar een wedstrijd van 
de Faldo Series in Dubai … Deed drie keer eerder mee aan een ELTK … ‘Het is voor 
een ELTK heel belangrijk dat je weet waar jouw én elkaars sterke punten liggen. Die 
moet je met elkaar bespreken en elkaar dingen leren en vertrouwen geven’ … Is in zijn 
training heel veel bezig met het holen van de bal op en rond de green … ‘Ik verwacht 
dat we met dit team zeker de a-poule kunnen halen’ … ‘Bij matchplay is het maar net 
welke kant de partij op valt, dan kan alles gebeuren’ … Is ver en recht van de tee en ook 
zijn chippen en putten is goed … ‘Mijn ijzers kunnen beter en ook mijn slagen van 
hellingen kunnen wat scherper’ … Besteedt per seizoen 1200 uur aan golfen … Grote 
voorbeelden zijn Henrik Stenson en Tiger Woods. 
 
Coaches: Inder van Weerelt, Floris de Vries 
Meer informatie: www.ebtc2015.fi 
 
Foto: vrij te gebruiken onder vermelding van Ronald Speijer.  
Hoge resolutie en losse portretten zijn op aanvraag.  

 
 
Foto Boys:  
Gehurkt van links naar rechts: Mike Toorop, Jerry Ji, Inder van Weerelt (coach), Henry 
Lai, Floris de Vries (coach), Pierre Verlaar Jr. Zittend van links naar rechts: Stan Kraai, 
Dario Antonisse 

http://www.ebtc2015.fi/
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bijlage: Damesteam 
 
EUROPEES DAMES AMATEUR TEAM KAMPIOENSCHAP 
7 – 11 juli 2015, Helsingør Golfclub, Denemarken 
 
In totaal 21 teams van zes speelsters doen mee aan dit ELTK. Op 7 en 8 juli wordt een 
36-holes strokeplaykwalificatie gespeeld, waarbij in elke ronde de slechtste score van 
elk team mag worden geschrapt. 
De beste acht teams gaan naar de kampioenspoule. De volgende acht landen spelen 
om plaats negen tot en met zestien. De vijf laagst geplaatste teams kunnen in het beste 
geval zeventiende worden. 
 
Oranje verschijnt met de volgende zes speelsters aan de start: 
 
Dewi Weber … 19 jaar … Lid van de Noord-Nederlandse G&CC … Woont in Groningen 
… Werd in 2007 door haar ouders meegenomen naar de golfbaan, omdat ze vanwege 
een blessure niet meer kon tennissen … Dit seizoen winnares in Spanje van de zeer 
sterk bezette Copa Sotogrande … Behaalde de laatste jaren meerdere nationale titels, 
waaronder die van het Nationaal Open … Speelt deze maand voor de vierde keer een 
ELTK … ‘Als we allemaal een beetje onze week hebben, kunnen we wel iets mooi doen’ 
… ‘Ik weet dat iedereen er elke dag vol voor gaat, dat er om elke slag wordt gestreden’ 
… Besteedt dertig uur per week aan golf … Gaat in augustus naar de VS: ‘Om te kijken 
of het “alles in het teken van golf” – lees: college golf – echt iets voor mij is’ 
 
Floor Sinke … 19 jaar … Woonplaats: Houten … Lid van: GC Amelisweerd … Golft al 
elf jaar … ‘Mijn ouders namen mij mee naar de golfbaan. Als zij speelden, vermaakte ik 
mijzelf in het clubhuis met een kleurplaat. Maar na een tijdje ging ik naar buiten om een 
balletje te slaan’ … Dit seizoen behaalde ze top 10 plaatsen in het NK Dames en het NK 
t/m 21 jaar: ‘Niet slecht, zit toch weer in de buurt, maar er zit wel meer in’ … Speelde 
twee ELTK bij de Girls … ‘Het wordt straks hard werken om te proberen in de 
kampioenspoule, de eerste flight, te komen. Er doen veel goede landen mee’ … Vindt 
zelf dat putten een sterk onderdeel van haar spel is … Noemt Christel Boeljon, recent 
winnares van het Deloitte Ladies Open, als een voorbeeld: ‘Gaaf om te zien hoe 
gefocust ze in dat kampioenschap was’ 
 
Giulia van den Berg … 20 jaar … Woont in Haarlem en is lid van GC Houtrak … Won 
in 2011 het NK Matchplay Junioren …. Dit wordt haar derde ELTK, deed twee keer mee 
met de Girls …. ‘Het ELTK is een van de leukste toernooien van het jaar, omdat je echt 
als team speelt en elkaar stimuleert om goed te spelen’ …. ‘Hoop dat we in de 
kampioenspoule (top 8) komen. Doel voor mijzelf: twee goede strokeplayrondjes en de 
matchplaypartijen winnen’ … Voorbeelden zijn Jordan Spieth en Rory McIlroy, de top 2 
van de wereld …. Combineert golf en studie in de VS … Werd met haar team van 
Stetson University vierde in de Conference Finals … Had dit seizoen top 10 plaatsen in 
het NK Dames en het NK t/m 21 jaar. 
 
Ileen Domela Nieuwenhuis … 21 jaar … Lid van de Eindhovensche Golf en woont in 
Rotterdam … Eerstejaars Medicijnen … Won twee keer het Nationaal Open (2011 en 
2012); werd ook twee keer landskampioen met de Eindhovensche … Dit seizoen eerste 
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in het NK t/m 21 jaar … ‘Dit wordt mijn zevende ELTK en het derde bij de Dames. Het 
mooiste toernooi van het jaar. Je werkt met een team zo naar deze week toe en dan 
speel je vervolgens vijf dagen wedstrijdgolf tegen de beste speelsters van Europa’ … 
‘Voorbereiding? Spelen is voor mij het belangrijkste in de aanloop naar een toernooi’ … 
Golft sinds haar dertiende … Haar moeder gaf haar en twee zussen op voor 
jeugdlessen op de Eindhovensche … ‘Ik heb niet één speler als specifiek voorbeeld. 
Wel vind ik spelers als Rory McIlroy en Jordan Spieth heel bijzonder om te zien. Zoals 
zij met de sport omgaan en hoe aanvallend zij durven te spelen, is heel mooi’ 
 
Karin Jansen … 22 jaar … Lid van de Noord-Nederlandse G&CC … Woont in 
Groningen … Golft sinds 2003 … Won in 2006 brons in het ELTK Girls … Dit jaar top 5 
plaats in de Voorjaarswedstrijd en top 15 in het NK Dames … Lange spel is haar 
sterkste punt: ‘zelfs op mindere dagen’ … Verwachting: ‘Ik heb alleen het ELTK Girls 
gespeeld. Ik vind het lastig om in te schatten waar dit team kan eindigen. Maar van de 
vorige ELTK’s weet ik nog dat het geweldige weken met een goede sfeer en 
voorbereiding waren’ … Ambitie: ‘Zou graag een groot Nederlands toernooi winnen. 
Verder ben ik bijna klaar met mijn studie en ik ben er nog niet uit wat ik daarna ga doen’ 
 
Myrte Eikenaar … 29 jaar … Woonplaats is Den Haag en zij is lid van de Noordwijkse 
GC … Golft al sinds 1995 … Kwam tijdens een vakantie in Frankrijk in aanraking met 
golf en ging in eigen land door met de sport … Combineerde golf en studie in de VS 
(Purdue University) … Grossiert in nationale titels … ‘Het mooiste? In 2003, 2012 en 
2013 won ik de dubbel: het NK Strokeplay en het NK Matchplay’ … In 2015 
landskampioen met Noordwijk. Derde in het NK Dames. Winnares Kennemer Open … 
Dit wordt haar vijftiende ELTK … ‘Mooiste herinnering? Het ELTK 2013 op het Engelse 
Fulford. Het team was hecht en het voelde echt aan dat iedereen een stapje extra deed 
voor elkaar en de coaches. Daardoor presteerden we ook beter’ … Werd in 2008 in 
Zweden tweede met Oranje … ‘Het is altijd moeilijk om een voorspelling te doen. Je 
moet in de strokeplaykwalificatie een beetje geluk hebben. Maar ik denk dat we allen in 
staat zijn om een goede, lage ronde te spelen. Daarna kan in het matchplaygedeelte 
alles gebeuren’ 
 
Coaches: Richard Kind en Tom Nijssen 
Meer informatie: http://www.danskgolfunion.dk/elatc2015 
 
Foto: vrij te gebruiken onder vermelding van Ronald Speijer 
Hoge resolutie en losse portretten zijn op aanvraag. 
 

 

http://www.danskgolfunion.dk/elatc2015
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Foto Dames:  
Van links naar rechts: Tom Nijssen (coach), Myrte Eikenaar, Ileen Domela-Nieuwenhuis, 
Floor Sinke, Karin Jansen, Giulia van den Berg, Dewi Weber, Richard Kind (coach). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bijlage: Meisjesteam  
 
EUROPEES GIRLS AMATEUR TEAM KAMPIOENSCHAP 
7 – 11 juli 2015, Golf Resort Kaskada Brno, Tsjechië 
 
Twintig teams van zes speelsters doen mee aan dit ELTK. Op 7 en 8 juli wordt een 36-
holes strokeplaykwalificatie gespeeld, waarbij in elke ronde de slechtste score van elk 
team mag worden geschrapt. 
De beste acht teams gaan naar de kampioenspoule. De volgende acht landen spelen 
om plaats negen tot en met zestien. De vier laagst geplaatste teams kunnen in het beste 
geval zeventiende worden. 
 
Oranje reist met de volgende speelsters naar Tsjechië: 
 
Romy Meekers … 17 jaar … Woont in Utrecht, lid van GC Amelisweerd … Golft sinds 
2010 ... Speelt haar tweede ELTK …. ‘Ik denk dat we moeten proberen om met dit team 
bij de eerste zes te komen’ … ‘Mijn sterkste club is de driver. Ik heb zo veel vertrouwen 
als ik met die club in mijn handen sta!’ … Hoogtepunt van het seizoen: ‘Met 
Amelisweerd heb ik de halve finales van de hoofdklasse gehaald’ … Is fan van: ‘Rory 
McIlroy. Ik vind het echt mooi om te zien hoe hard hij heeft gewerkt om nummer 1 van 
de wereld te worden’ … Vergeten te vragen? ‘Mijn lievelingskleur is ORANJE! ’ 
 
Zhen Bontan … 17 jaar … woonplaats: Woudenberg … Is lid van UGC De Pan … 
Speelt al tien jaar … Begon op GC Anderstein na een rondje op een midgetgolfbaan … 
Werd dit seizoen in zowel het NK Dames als het NK t/m 21 jaar tweede … ‘Dit wordt 
mijn derde ELTK. De omschakeling van strokeplay naar matchplay is erg interessant’ 
…. ‘Het beste onderdeel van mijn spel? Teeshots. Slagen naar de green kunnen beter’ 
… Ambitie: in 2024 aan de Olympische Spelen meedoen … Voorbeeld: ‘Jordan Spieth. 
Hij is mentaal sterk en zijn course management is erg goed’ 
 
Jennifer Sepers … 15 jaar … Lid van GC Broekpolder en woont in Hoogvliet … Startte 
in 2010 met golf … Boekte dit seizoen al overwinningen op Prise d’Eau, Houtrak (met 
baanrecord) en De Dommel … Maakt ELTK-debuut … Voorbereiding bestond uit veel 
wedstrijden spelen en de ELTK-trainingen volgen … Lydia Ko is haar voorbeeld … 
Sterke punten van haar spel: ‘Slagen naar de green en afstandsgevoel’ 
 
Marit Harryvan … 17 jaar … Woonplaats is Winschoten … Lid van de Noord-
Nederlandse G&CC … Golft al zeven jaar … ‘Familie kreeg mij aan het golfen, vooral 
mijn broer’ … Winnares van onder andere het NK t/m 15 jaar (2012) en – op haar eigen 
baan – het NK t/m 21 jaar (2014) … Eerste helft seizoen 2015 stond in teken van havo-
examen en wat blessures: ‘Maar vanaf nu alle focus op golf’ … Doet aan haar derde 
ELTK mee … Verwachting: ‘Goede kans op plaats in eerste flight’ … Besteedt in het 
seizoen ‘super veel tijd aan golf. Gemiddeld 20 tot 25 uur per week’ 
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Mayka Hoogeboom … 15 jaar … Woont in Voorschoten, is lid van de Noordwijkse GC 
… ‘Het seizoen gaat goed. Tevreden over mijn spel. Eerste plaats in de 
Voorjaarswedstrijd en top 5 in het NK strokeplay’ … Debuteert in ELTK. … 
‘Verwachting? Geen idee. Zou graag met ons team bij de beste acht eindigen’ … Vindt 
zelf dat de afslagen en het bunkerspel sterke onderdelen zijn … Meedoen aan de 
Olympische Spelen is haar ambitie. 
 
Roos Haarman … 17 jaar … Lid van GC Zeewolde … Woont in het Gelderse Putten … 
Begon op haar elfde met golf: ‘Mijn vader speelde altijd al, dus ben ik met hem 
meegegaan’ … Speelt haar derde ELTK … ‘Ik denk dat we ver kunnen komen. We 
hebben een sterk team’ … Won dit jaar het NK t/m 18 jaar en deed mee aan het Deloitte 
Ladies Open … Sterk punt van haar spel: ‘Ik kan mijzelf snel aanpassen, sla ik een dag 
alleen maar fades, dan accepteer ik dat en dan lijn ik maar iets meer links op’ 
 
Coaches: Marjet van der Graaff en Cees Renders 
Meer informatie: http://www.cgf.cz/EGTC2015.aspx 
 
Foto: vrij te gebruiken onder vermelding van Ronald Speijer  
Hoge resolutie en losse portretten zijn op aanvraag. 

 
 
Foto Girls:  
Van links naar rechts: Romy Meekers, Marjet van der Graaff (coach), Roos Haarman, 
Jennifer Sepers, Zhen Bontan, Mayka Hoogeboom, Cees Renders (coach), Marit 
Harryvan. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE 
Mari Trini Hermoso 
Corporate Communicatie 
 
06 247 719 98 
maritrini@ngf.nl 
 

http://www.cgf.cz/EGTC2015.aspx
mailto:maritrini@ngf.nl

