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  Lijkt jouw swing op die van Christel Boeljon?

Golfpark Spandersbosch in 

Hilversum was opnieuw  

gastheer van het Nationaal 

Kampioenschap Par-3 Strokeplay 

Dames en Heren, net als bij de eerste 

editie in 2014. De par-vierholes op 

waren voor de gelegenheid ingekort 

tot par-drie’s. De negentienjarige 

Paul Berkhout, lid van Toxandria, 

won zondag met een score onder par, 

-2, dankzij twee keer een ronde 53. 

Vorig jaar eindigde de winnaar niet 

onder par. Jim de Heij won toen met 

een score van 108 slagen (gelijk par). 

“Par-driebanen zijn wel mijn ding”, 

zei Berkhout na zijn zege.  

‘Het was wennen 
om elke keer een 
ijzer uit de tas te 
pakken om af te 

slaan’

DE BESTEN OP DE PAR-DRIEBAAN

“Ik ben niet zo’n longhitter als som-

mige andere deelnemers en heb veel 

gespeeld op de par-driebaan van Prise 

d’Eau.” Berkhout speelde zijn laatste 

wedstrijd als amateur. In januari gaat  

hij beginnen aan de opleiding tot 

teaching professional. Richard 

Bradley werd tweede met één slag 

meer dan Berkhout (-1) en Robin van 

Deutekom derde met 108 slagen (par). 

VAAK KAMPIOEN

Roos Haarman eindigde bijna onder 

par: +2 (54-56). “Het was wennen om 

elke keer een ijzer uit de tas te pakken 

om af te slaan maar ik vind het wel heel 

leuk concept”, zei de zeventienjarige 

speelster van Zeewolde. “Ik probeerde 

de eerste ronde zoveel mogelijk birdies 

te scoren om eventuele bogeys tijdens 

ronde twee op te vangen en dat heeft 

gewerkt.” Haarman won eerder dit 

jaar voor de derde keer op rij het NK 

Strokeplay onder achttien jaar. Ook 

was ze de sterkste in het NK Matchplay, 

het NK Foursome en het Noordwijkse 

Jeugd Open. Op Spandersbosch had 

ze vier slagen voorsprong op Lizzie 

Peeters (+6) en zes slagen op Jenifer 

Sepers (+8). Bij de prijsuitreiking 

onderstreepte NGF-directeur Jeroen 

Stevens nogmaals het belang van het 

NK Par-3. “In een tijd dat golfers steeds 

minder tijd hebben om achttien holes 

te spelen worden par-driebanen steeds 

belangrijker. Daarom ondersteunt de 

NGF ook volgend jaar dit toernooi.”
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De data van het KLM Open van 2016 zijn bekendgemaakt. Het internationale golftoernooi 
wordt volgend jaar gespeeld van 8 tot 11 september op The Dutch. De baan in het 
Gelderse Spijk, vlakbij Gorinchem, is relatief nieuw (in 2011 geopend) en voor het eerst 
gastheer van het KLM Open. Colin Montgomerie heeft de holes ontworpen. De editie van 
2016 is de 97ste. Daarmee is het kampioenschap een van de oudste toernooien in Europa. 
Het KLM Open van dit jaar, op de Kennemer in Zandvoort, werd gewonnen door de Belg 
Thomas Pieters. Hij komt in 2016 op The Dutch zijn titel verdedigen. Ook Joost Luiten, 
de winnaar in 2013 en Nederlands hoogst genoteerde golfer, is dan van de partij.

Op een groot golftoernooi spelen de fotografen soms op zaterdag zelf even snel 
een paar holes, voordat ze weer aan het werk gaan in de baan. Maar bij het Porsche 
European Open in Duitsland afgelopen week werd op de derde toernooidag geraced 
in plaats van gegolfd. Porsche bood alle geaccrediteerde fotografen een gratis rondje 
aan in een van de recente automodellen. Fotograaf Jos Linckens van Golfsupport.nl 
stapte ook in. “Ik heb ruim een uur gereden in een 911 Carrera S Cabriolet”, vertelde 
hij aan GOLF.NL. “Een route door dorpjes met veel bochten en bergen met een 
hellingshoek van twaalf graden. En dat voor een vent die bijna zeventig wordt!” Het 
was een mooie traktatie voor de golffotografen die net als de spelers de hele wereld 
afreizen. Linckens: “Jammer dat het regende, ik moest toch wel een beetje oppassen.” 

KLM OPEN 2016 STAAT GEPLAND

FOTOGRAFEN IN DE RACE
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TOPGOLFSTER ANNE VAN DAM 
IS DIT JAAR AAN HAAR ROOKIE 

SEASON BEGONNEN OP DE LADIES 
EUROPEAN TOUR. WIJ VOLGEN 

HAAR VIA DE SOCIAL MEDIA 
TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM 

EN YOUTUBE.
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 ANNEVANDAM.COM

G O L F  FOCUS

DE WEEK VAN

ANNE VAN DAM 
OP SOCIAL MEDIA

25 sept.
Good workout again with 
@golfcoach_martijn  
#welcometothegrind 

23 sept.
Working hard with @
golfcoach_martijn 

27 sept.
Just one word on JordanSpieth: 
wow.... #puttingfordough

Awesome video about @
JDayGolf #inspiration  
RBC Golf http://t.co/rxx9mFlJor

25 sept.
Had a great day with the 
PatronsClub at the Pan 
today. Enjoyed playing
 this course again! #beauty

@annievdam

@Annevandam
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DE MAN VAN 
22 MILJOEN
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T O U R - C H A M P I O N S H I P  ACTUEEL

JORDAN SPIETH BESLOOT EEN DROOMSEIZOEN MET DE OVERWINNING IN HET TOUR 

CHAMPIONSHIP EN WINST VAN DE FEDEX CUP. DE 22-JARIGE AMERIKAAN SCHREEF DIT 

JAAR VIJF TOERNOOIEN OP ZIJN NAAM, VERDIENDE RUIM 22 MILJOEN DOLLAR EN IS 

WEER NUMMER ÉÉN VAN DE WERELD.



O
m aan te geven hoe bijzonder 

de prestaties zijn van Jordan 

Spieth in 2015 kun je pagina’s 

vol schrijven. Een andere ma-

nier om de golfer uit Dallas te 

bewieroken is een opsomming 

van (een klein deel) van zijn wapenfeiten dit seizoen:

•  PGA Tour-record prijzengeld in één jaar:  

12.030.465 dollar. 

• Wint FedEx Cup en de tien miljoen dollar bonus. 

•  Vijf toernooioverwinningen op de PGA Tour 

 in 2015 waaronder de Masters,  

US Open en het Tour Championship.

•  Jongste speler die vijf zeges behaalt in een 

seizoen sinds Horton Smith in 1929.

•  Voor de derde keer nummer één van de 

wereld, nu vier weken in totaal.

Jordan Spieth is een uitzonderlijke golfer. Het gekke is 

dat je dat niet meteen zou denken als je de Amerikaan 

ziet spelen. Hij heeft niet de verre drives van Jason Day 

of Rory McIlroy. Spieth legt snel een meter of twintig toe 

op die longhitters en zijn wat apart ogende swing laat 

hem geregeld in de steek. Dat was zeker het geval in het 

Tour Championship op East Lake in Atlanta. Spieth mis-

te heel wat fairways en greens. Maar na 72 holes stond hij 

breeduit lachend met twee glimmende trofeeën in zijn 

handen: één voor de winst in het Tour Championship en 

één voor de winst van de FedEx Cup. “Mijn swing voelde 

deze week niet bepaald goed”, zei Spieth. En toch won hij 

met vier slagen voorsprong – op Justin Rose, Danny Lee 

en Henrik Stenson. Wat maakt Spieth nou zo bijzonder?

KOPPIE ERBIJ
Henrik Stenson had wel een verklaring. “Het putten 

van Jordan en zijn mentale focus zijn beter dan van 

wie ook”, sprak de Zweed vol bewondering. Ja, dat 

putten van Spieth, je raakt er niet over uitgesproken. 

Spieth is de beste in de statistiek one-putts per round en 

tweede in gemaakte putts tussen de 4,5 en 7,5 meter. 

Van heel wat verder weg weet Spieth de hole ook 

verbluffend vaak te vinden. Neem die putt zondag op 

hole elf. Stenson sloeg zijn bal met een briljante ijzer-5 

op een kleine meter van de hole. Spieth moest een 

meter of dertien overbruggen en de putt had ook een 

verraderlijke break van links naar rechts. Dit zou het 

moment worden waarop Stenson zijn achterstand ging 

terugbrengen naar slechts één slag. Spieth dacht daar 

anders over. Zijn putt ging in het midden van de hole 

voor een onwaarschijnlijke birdie. Stenson schudde 

zijn hoofd en glimlachte veelbetekenend: wat kun je 

hier tegen beginnen? Weinig. Een hole later maakte 

Stenson bogey en was het een gelopen race. “You did 

this with your head this week”, zei caddie Michael 

Greller tegen Spieth toen op hole achttien de zege een 

feit was. Spieth gaf zijn caddie gelijk. “Michael wist 

dat ik me niet comfortabel voelde met mijn swing, 

maar we zijn rustig gebleven en erin blijven geloven.”

  Zijn autistische 
zusje Ellie is minimaal 
even blij met de 
overwinning als 
Jordan Spieth zelf. 
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Het putten van Jordan en zijn 
mentale focus zijn beter dan 

van wie ook

ONVERMIJDELIJK
De mentale kracht van de pas 22-jarige Spieth is  

indrukwekkend. Ook al mist hij flink wat fairways  

en greens, met zijn fenomenale korte spel en zijn supe-

rieure houding in de baan geeft hij zijn tegenstanders 

het idee dat er niets te halen valt. In de Amerikaanse 

golfpers valt als het over Spieth gaat steeds vaker het 

woord inevitable. Dat staat voor de onvermijdelijkheid 

die iedereen bespeurt als Spieth zondagmiddag zijn 

tanden zet in een toernooi. Het mag lang spannend zijn, 

maar je ziet en voelt dat er uiteindelijk maar één met die 

beker in zijn handen zal staan en dat is Jordan Spieth. 

22 MILJOEN
De bijnaam van Spieth is golden child. Hij heeft een 

hartgrondige hekel aan die bijnaam omdat het de indruk 

wekt dat de successen en de miljoenen hem komen 

aanwaaien. Dat Spieth geboren is met een buitengewoon 

talent is duidelijk, maar hij is ook een keiharde werker 

die niets aan het toeval overlaat. Hij had heel erg zijn 

zinnen gezet op een zege in het Tour Championship en 

bereidde zich grondig voor op het toernooi. Spieth gaf 

toe dat de overwinningen van Jason Day de afgelopen 

weken hem extra hadden gestimuleerd. “Ik was gefrus-

treerd door het goede spel van Jason en mijn mindere 

spel en wilde iets terugdoen.” Met zijn caddie Greller be-

naderde hij het Tour Championship alsof het een major 

betrof. De baan werd uitgebreid verkend, alle mogelijke 

slagen doorgenomen en voor de laatste ronde stond 

Spieth al drie uur voor zijn starttijd op de puttinggreen 

van East Lake. Het betaalde zich uit in een overwinning 

en een passend slotakkoord van een seizoen dat zonder 

overdrijven als historisch bestempeld kan worden. Met 

de tien miljoen dollar bonus voor de overwinning in 

de FedEx Cup komt Spieth dit jaar boven de 22 miljoen 

dollar prijzengeld. De man van 22 miljoen, misschien 

dat Spieth die bijnaam beter kan waarderen.

  Henrik Stenson kan niet anders dan Spieth complimenteren 
met de succesvolle lange putt voor birdie op de elfde.
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Joost Luiten is op de dertigste plaats 
geëindigd in het Porsche European 
Open. De 29-jarige golfer kwam tot een 
totaal van -7. Luiten, die 16.333 euro 
verdiende, sprak van “te veel foutjes 
om bovenin mee te kunnen doen” op 
het Bad Griesbach Golf Resort. “Vooral 
de twee dubbel bogeys die ik maak in 
dit toernooi waren heel erg duur. Daar 
moet je zo veel birdies tegenover zetten 
en dat lukte deze week niet voldoende. 
Het was deze week niet heel goed, 

maar ook weer niet zo slecht.” Luiten 
speelt deze week het Dunhill Links in 
Schotland. “Dat is een toernooi waar ik 
me altijd op verheug want we spelen op 
drie prachtige linksbanen: Carnoustie, 
Kingsbarns en natuurlijk de Old Course. 
Hopelijk lukt het me in Schotland wel om 
die dure foutjes van de kaart te houden.”
De overwinning in Duitsland ging 
naar Thongchai Jaidee. Het was de 
voor de 45-jarige Thai al weer zijn 
zevende zege op de European Tour. 

Vier keer ging de zege dit seizoen aan zijn neus voorbij, maar afgelopen zondag 
behaalde Darius van Driel zijn eerste overwinning op de Alps Tour.  Een totaal van 
-11 was genoeg voor de 26-jarige professional om de overwinning in het Marcilly 
International Open veilig te stellen. “En die overwinning had ik wel nodig”, zei Van 
Driel die als leider aan de laatste ronde begon maar na vier holes een slag achter 
stond op Alexandre Kaleka. “Dan denk je wel:  het gaat deze week toch niet weer 
een tweede plek worden?” Het werd 
een eerste plaats voor Van Driel 
die een buitengewoon constant 
seizoen speelt op de Alps Tour. Hij 
leidt de Order of Merit met ruim 
dertigduizend euro prijzengeld en 
een kaart voor de Challenge Tour in 
2016 is wel zeker. Van Driel kan ook 
nog European Tour spelen in 2016. 
Deze week speelt hij First Stage van 
de Qualifying School in Hardelot.

DUNHILL LINKS 
CHAMPIONSHIP
DATUM
1-4  OKTOBER
LOCATIE
SCHOTLAND
GOLFBAAN
OLD COURSE ST. ANDREWS,  
CARNOUSTIE EN KINGSBARNS
PRIJZENPOT 
5.000.000 EURO 
HOOFDPRIJS
625.787 EURO
TITELVERDEDIGER
OLIVER WILSON (FOTO)
FAVORIETEN
MARTIN KAYMER, SHANE LOWRY, BRANDEN 
GRACE EN VELE ANDEREN
UITZENDTIJDEN
DO-VR-ZA 14:00-18:.00; ZO 13:30-18:30

GOLF

WAAROM KIJKEN?
—

TE VEEL FOUTJES BIJ LUITEN 

EINDELIJK RAAK!

Gerard Louter, commentator Sport1Golf: 
“Deze week kunnen de liefhebbers van 
linskgolf hun hart ophalen. Tijdens het 

Alfred Dunhill Links wordt gespeeld op drie 
geweldige zeebanen. De Old Course in St. 

Andrews heeft natuurlijk de meeste historie. 
Carnoustie is volgens veel topgolfers een 
van de beste en eerlijkste linkscourses in 

de wereld. En Kingsbarns heeft de mooiste 
vergezichten en staat garant voor prachtige 

plaatjes. De eerste drie dagen wordt gespeeld 
op een van de drie banen, de slotdag is 

zoals altijd op de Old Course. Ook leuk is de 
aanwezigheid van tal van celebrities. Ook 

dit jaar zijn Johan Cruijff en Ruud Gullit van 
de partij.  Joost Luiten speelt weer met 
zijn belangrijkste sponsor, Wijnand Pon. 

Luiten was nooit een grote fan van linksgolf, 
maar is het steeds meer gaan waarderen. 

Vorig jaar won Oliver Wilson, de Engelsman 
die bij de start van het toernooi op plek 
792 op de wereldranglijst stond. Wilson 
kreeg een sponsorinvitatie en behaalde 
een emotionele zege die zijn in het slop 

geraakte carrière een nieuwe impuls gaf.“

DEZE WEEK

LIVE

T O P G O L F  FOCUS
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Golf een 
binnensport?

 

P
assie voor golf komt van binnen. 

Zo luidt het toepasselijke motto 

van Guido Oomkens, de 44-jarige 

PGA-professional en de initia- 

tiefnemer van Indoor Golf 

Twente. “Mijn hart ligt bij het 

lesgeven. Voordat ik in 2009 golfprofessional werd, 

was ik gymleraar. Ik ben begonnen op Golfresidentie 

Dronten, de afgelopen vier jaar heb ik gewerkt op 

Het Rijk van Sybrook. Op beide clubs was duidelijk te 

zien dat de mensen in de winter wegbleven. Het idee 

van een indoor golfcentrum, waar mensen het hele 

jaar door aan hun spel kunnen werken, spookte door 

mijn hoofd. Op een gegeven moment zat ik niet meer 

op één lijn met de club en werd ik zzp’er. Eerst heb 

ik gekeken naar mogelijkheden om samen met een 

golfbaan iets op poten te zetten, maar uiteindelijk ben 

ik voor het ondernemerschap gegaan om mijn droom 

te verwezenlijken. Of het zal aanslaan weet ik niet. 

Mijn gevoel zegt van wel, maar of dat gevoel klopt…”

DRIEHONDERD VIERKANTE METER INDOOR
Tijdens de drukbezochte opening op 26 september leek 

er weinig mis met het gevoel van Oomkens. Nadat de 

wethouder van Sport het centrum met een putt opende, 

gingen de geïnteresseerden, onder wie opvallend 

veel jeugd, gretig aan de slag in de mooi ingerichte 

bedrijfsloods van driehonderd vierkante meter. 

Naast twee golfsimulatoren en een grote kunstgras 

puttinggreen is er een aantal met netten beschermde 

afslagplaatsen. Gebruik van de puttinggreen en het 

slaan van ballen is gratis. Voor dertig euro kun je 

met vier man een uur in de simulator staan. “Er zijn 

aardig wat vergelijkbare golfsimulatoren in Neder-

1 3

 
I N D O O R  GOLF

ER ZIJN ER MAAR WEINIG IN NEDERLAND: INDOOR GOLFCENTRA. ONDER IDEALE 

OMSTANDIGHEDEN, WEER OF GEEN WEER, AAN JE SPEL WERKEN. EN DAT ONDER 

BEGELEIDING VAN EEN PGA-PROFESSIONAL. SINDS VORIGE WEEK KAN HET IN 

HENGELO, WAAR INDOOR GOLF TWENTE HAAR DEUREN OPENDE. 
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land, maar er zijn er maar weinig waar een geschoolde 

PGA-professional lesgeeft en altijd aanwezig is”, zegt 

Oomkens. “Die combinatie is juist belangrijk. Ik ben 

altijd aanwezig en kan snel een tip geven. Het gaat 

mij om de interactie, mensen beter leren golfen.”

DREMPEL VERLAGEN
De locatie van Indoor Golf Twente, goed bereikbaar op 

een industrieterrein vlak naast de A1, koos Oomkens 

zorgvuldig. Tussen twee woonwijken en dichtbij een 

aantal scholen is de jeugd binnen handbereik. Oomkens: 

“Er liggen hier in een straal van dertig kilometer zes 

golfbanen. En met Ahaus en Bad Benthem op een half 

uur rijden is de Duitse golfer ook een potentiële klant. 

Er wonen twintigduizend golfers in de regio, zesdui-

zend zijn lid. Verenigingsleden die competitie spelen, 

kunnen hier in de winter mooi komen trainen. Naast 

golfers wil ik ook niet-golfers bedienen. Dat zijn er hier 

in de omgeving 180.000. Het doel is om de drempel 

nog verder te verlagen en de jeugd te stimuleren. Met 

de ervaring die ik heb opgedaan in het onderwijs wil 

ik dat op mijn eigen manier gaan invullen. Ik ga in 

ieder geval de scholen benaderen om jeugd hierheen te 

krijgen. Of ik ga naar de scholen toe met materiaal.”

AANVULLEN, NIET CONCURREREN
Oomkens is de eerste in de regio die beschikt over een 

SAM PuttLab, een apparaat (vergelijkbaar met Track-

man en Flightscope) waarmee niet de swing maar de 

puttingstroke minutieus geanalyseerd kan worden. 

“Vaak voel je als speler wel hoe je je puttingstroke doet, 

maar met dit apparaat krijg je het ook echt te zien. Met 

deze feedback kan ik samen met de speler aan de grip, 

het oplijnen of de stroke werken. Het is een perfect 

hulpmiddel om het putten te verbeteren.” Beginners 

kunnen in het centrum ook handicap 54 halen. “Alle 

technische en theoretische aspecten van stap 1 en 2 

van stappenplan van de NGF kan ik hier doen: putten, 

chippen, pitchen, volle swing. In dat lestraject ga ik ook 

naar buiten. De mensen leren het hier, maar uitein-

delijk willen ze de baan in. Met de banen in omgeving 

heb ik afspraken gemaakt. Als de professional op de 

golfclub de mensen niet oppikt, om welke reden dan 

ook, en ik kan dat wel, dan ben ik van meerwaarde voor 

die golfbaan. Banen en golfprofessionals zijn nog wel 

terughoudend als het gaat om samenwerken. Maar 

ik wil niet concurrerend zijn, wel aanvullend.” 

Meer informatie:   indoorgolftwente.nl

‘Ik ben altijd aanwezig en kan 
snel een tip geven. Het gaat 

mij om de interactie.’
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LED’s TALK GOLF
from  green  to  hospitality

Also available for other sport events   

  Sports Events  -  Music Events  -  Corporate Events  -  Broadcast

www.ctholland.com



MYRTE EIKENAAR

VRIJDAG
Op vrijdag stap ik samen met mijn vader 
in de auto en rijden we naar Golf Port 
Bourgenay in Frankrijk. De plek waar wij, 
toen ik acht jaar was, onze eerste golfles 
kregen en voor het eerst op de baan 
stonden. Veel heb ik, denk ik, niet van de 
les opgestoken omdat die in het Frans was; 
ik zei toen wel heel trots dat ik al tot tien 
kon tellen in het Frans, maar ik kwam niet 
verder dan acht. Wat ik sinds die dag wel 
wist, was dat ik thuis op golfles wilde. We 
zijn nog een aantal jaren teruggeweest naar 
Port Bourgenay en op deze dag zou ik graag 
weer gezellig met mijn vader deze baan 
spelen. Heel relaxt in het zonnetje, geen 
score bijhouden, maar gewoon weer even 
genieten van golf. De laatste paar holes 
lopen mijn moeder en zusje ook mee - zij 
hebben het golfvirus niet opgelopen - en 
daarna eten we gezellig met de hele familie 
aan het strand.

ZATERDAG
Ervan uitgaande dat ik een tijdmachine tot 
mijn beschikking heb, reis ik op zaterdag af 
naar Amerika, naar mijn oude universiteit 
Purdue University in West Lafayette, Indiana. 
Heel vroeg in de ochtend stap ik met mijn 
oud-teamgenoten, die ook allemaal op deze 
dag zijn teruggekomen, in buggies en spelen 
we een 36 holes Texas scramble tegen  
elkaar op de twee universiteitsbanen. 
Kampen is de echte championship course 
ontworpen door Pete Dye en Ackerman Hills 
is onlangs gerenoveerd door Dye. Toevallig 
is er vandaag ook een Purdue Football game 
in Ross Ade Stadium en kunnen we na het 
spelen direct aansluiten bij de Tailgate.  
’s Avonds verplaatsen we ons naar Harry’s 
Chocolate Shop bar en halen we alle goede 
herinneringen op.

ZONDAG
Hoewel de baan gesloten is op zondag, zou 
ik toch in deze droom op de Old Course van 
St. Andrews spelen. Daar moet je een keer 
geweest zijn Een paar jaar geleden mocht ik 
het British Golf Museum bezoeken dat 
ongeveer naast de eerste tee ligt en toen 
wist ik helemaal zeker dat ik hier een keer 
zou moeten terugkomen om de baan te 
spelen. De golfsport is juist ook zo mooi 
door haar grote historie. Ik zou ’s ochtends 
het museum nog een keer bezoeken, 
ontbijten op het dakterras van het museum, 
en dan de eerste tee oplopen. Als Jordan 
Spieth, Rory McIlroy en Sergio Garcia toe-
vallig in de buurt zijn mogen ze best met me 
meespelen…

“In mijn ideale golfweekend ga ik vooral voor nostalgie, met een slotdag waar je als golfer niet omheen kan.” 

H E T  I D E A L E  G O L F W E E K E N D  V A N . . .
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 golfbourgenay.com  purduegolf.com  standrews.com

MYRTE EIKENAAR (30)
studeerde vier jaar communicatie aan de Purdue 
Universiteit en speelde vanaf 2004 in het eerste 

team van de universiteit. Nu speelt ze competitie 
in de Nederlandse hoofdklasse en werkt ze bij de 

NGF. Haar handicap is +2.
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  Universiteitsbaan Kampen.

 Een jonge 
Myrte op Golf Port 
Bourgenay.

  Myrte (linksonder) met 
haar teamgenoten van de 

Purdue University.



EEN SL AG UIT DE BUNKER IS VOOR VEEL GOLFERS L ASTIG. ALS DE BAL DAN 

OOK NOG EENS GEPLUGGED LIGT, DUS NIET OP HET ZAND MAAR ER IN, 

SL AAT DE WANHOOP TOE. HELEMAAL NIET NODIG, ZEGT JOOST LUITEN. 

SNIJDEN DOOR 
HET ZAND

Z O  S P E E L T  J O O S T

 GOLF.NL 
INSTRUCTIEVIDEO

1 8

W O E N S D A G  3 0  S E P T E M B E R  2 0 1 5G O L F . N L  W e e k l y



J O O S T - L U I T E N  INSTRUCTIE
OUDE MANIER
Zo heb ik, en waarschijnlijk veel 
andere golfers ook,  geleerd een 
geplugde bal uit de bunker te spelen:

• bal naar rechts in de stand;
• clubblad dicht;
• hard achter de bal in het zand slaan;
•  het zand stuift richting de 

green en neemt de bal mee. 

Die manier werkt nog steeds en als 
je er goed mee uit de voeten kunt, 
is er niets op tegen. Die techniek 
heeft wel een nadeel: de bal komt vrij 
laag uit de bunker en rolt flink door. 
Je mist daardoor de controle. En 
zeker als de vlag dicht bij de bunker 
staat, is het onmogelijk de bal in 
de buurt van de hole te krijgen. 

 

NIEUWE MANIER
Een paar jaar terug ben ik voor het korte 
spel met Pete Cowen gaan werken.
Pete weet alles van bunkerslagen en 
mijn bunkerspel is dan ook heel erg 
vooruit gegaan. Een geplugde bal speel 
ik tegenwoordig bijna altijd zo:

• bal iets links van het midden;
• clubblad open;
• gewicht is en blijft op links;
•  handen stuk lager dan bij een  

gewone bunkerslag (foto 1); 
•  volle backswing met veel polsknik (foto 2); 
•  met veel snelheid 1,5 centimeter 

achter de bal in het zand slaan;
•  het zand komt omhoog en tilt 

de bal hoger naar de green; 
•  laag blijven, dus niet omhoog  

komen om bal de lucht in te helpen.

1

2
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SNIJDEN
Doordat ik mijn handen extra laag 
doe, kan ik makkelijker met de 
scherpe hiel van de club (zie foto 
hiernaast) in het zand komen. Zo is 
het veel makkelijker om door het 
zand te snijden. De bal komt er met 
een mooi boogje uit en stopt eerder 
dan op mijn oude manier. Dit geeft 
veel meer controle over de afstand. 

OEFENEN = VERTROUWEN
Ik heb natuurlijk heel wat uren 
in oefenbunkers doorgebracht 
voordat ik deze slag beheerste en 
in wedstrijden ben gaan gebruiken. 
Probeer deze manier van een 
geplugde bal in de bunker eens uit. 
Je zult zien hoe makkelijk een bal 
die in het zand ligt omhoog komt. Ik 
was zelf in het begin ook verbaasd.

GOED

FOUT

De bal uit de bunker slaan 
moet zeker lukken als je:

•  zorgt voor een goede balans 
bij de set-up (foto 1);  

• je clubblad openzet;
•  je polsen knikt en een volle 

backswing maakt (foto 2);  
•  durf te slaan! Zonder clubheadspeed komt 

de bal niet (ver genoeg) uit de bunker;
•  1,5 centimeter achter de bal in het zand 

komt. De bal popt dan vanzelf omhoog en 
het zand tilt de bal de green op (foto 3). 

Bij deze slag is het wel lastig veel 
afstand te maken. Als de vlag verder 
weg staat, zul je moeten accepteren dat 
je de hole niet haalt. Jammer, maar de 
putt voor par kan er wel gewoon in.

AAN DE RAND
Dit boezemt veel amateurgolfers ook angst in: de bal 
ligt heel dicht tegen de lip van de bunker. Ook hier geldt: 
niet ideaal maar die bal krijg je er echt wel uit. 

Zoals in veel situaties, 
achterover vallen en de bal de 
lucht in proberen te lepelen. 

2 0
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J O O S T - L U I T E N  INSTRUCTIE

randbackswing

KIJK OP   GOLF.NL
OM JOOST IN 

ACTIE TE ZIEN BIJ DEZE 
BUNKERINSTRUCTIE. 

2 1
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Fairwaystrokes is het golfspaarsysteem dat is gekoppeld aan je NGF-Pas.  Je kunt sparen als je aankopen 

doet bij Wehkamp,  Zalando, Fonq en  vele andere webshops.  De gespaarde Fairwaystrokes kun je 

inwisselen voor greenfees, golflessen of golfartikelen bij meer dan 80 golfbanen in heel Nederland.

GOLF
KADO
BON

FAIRWAYSTROKES ZIJN IN TE WISSELEN

VOOR GREENFEES, GOLFLESSEN EN

GOLFARTIKELEN OP MEER DAN

80 AANGESLOTEN GOLFBANEN

50
FWS-4E6THK

Gebruik deze code om de 

Fairwaystrokes bij te schrijven 

op je NGF-pas.

HET LEUKSTE
GOLFKADO

VOOR IEDEREEN!

GREENFEE GOLFLES GOLFSHOP

BESTEL DE GOLFKADOBON OP 
WWW.FAIRWAYSTROKES.NL

FWS_adv_GolfNL_04.indd   1 04/08/15   22:18



NETWERKEN OP DE GOLFBAAN. IN DE TIJD VAN DE BAAS, OKÉ. MAAR WAT ALS JE EEN ZELFSTANDIG 

ONDERNEMER BENT? DAN KÓST HET JE GELD. TENZIJ… HET ZAKELIJK WAT OPLEVERT. DAT LAATSTE 

IS HET IDEE VAN HET NK GOLF VOOR ZZP’ERS DAT AFGELOPEN WEEKEND PLAATSVOND OP DE 

HAVERLEIJ. GOLF.NL WAS ERBIJ MET DE STELLING: IK DOE ZAKEN OP DE GOLFBAAN.

Geld verdienen in de baan?

 GOLF.NL 
Video met alle reacties op de stelling Ik doe zaken op de golfbaan

“Soms wel. Het gaat er 
vooral om om mensen 

te leren kennen.”

“Zaken doen is niet 
mijn doel maar zo’n 

golfevenement biedt wel 
mogelijkheden. En het 
is grappig om mensen 

te zien die bijvoorbeeld 
met clubs gaan gooien 
omdat ze niet tevreden 

zijn met hun spel.” 

“HET GAAT MIJ EROM 
DAT IK OP DE GOLFBAAN 

DE RELATIE KAN 
VERDIEPEN. DOOR DE 

ANDERE SETTING IS HET 
MEER ONTSPANNEN.” 

 “NEE, IK VIND GOLF 
TE LEUK. ZAKEN 

DOEN DOE IK 
ERGENS ANDERS.”

“NEE, MAAR IK VIND 
HET WEL LEUK 

OM COLLEGA’S TE 
ONTMOETEN.” 

“HET IS EEN MOOIE 
ONTMOETINGSPLEK.”

“Ja, regelmatig. Ik leer 
mensen beter kennen 
omdat je hen in een 

informele sfeer ontmoet.”

“Jazeker. Ik heb een 
groep met relaties met 
wie ik regelmatig golf. 

Zo breid ik via-via mijn 
netwerk uit. Op de baan 

wordt gespeeld, maar 
buiten de baan leg je 

contacten. Daarna kan je 
proberen zaken te doen.”

“JA, DOOR MEER 
TIJD SAMEN DOOR 

TE BRENGEN.”

 “Nee, ik vind golf 
te leuk. Zaken doen 

doe ik ergens anders.”

2 3
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Meer weten?     www.anwbgolf.nl     info@anwbgolf.nl     023 556 96 01

Najaarsactie ANWB Golf
Word nu ook lid van ANWB Golf en profiteer van
onze vele voordelen! Wij zijn de grootste golfclub van 
Nederland met ruim 34.000 leden. Iedereen kan lid 
worden van ANWB Golf; zelfs als u uw handicap bij een 
andere golfclub laat registreren. U ontvangt van ons 
een NGF-pas waarmee u korting op de greenfee krijgt 
bij ruim 90 golfbanen. Maar u krijgt bijvoorbeeld ook 
€ 25,- korting per boeking bij Pin High Golftravel.

ANWB Golf biedt:
• NGF- (club)handicapregistratie
• Meerdere gezellige ledendagen
• Korting bij ruim 90 golfbanen
• Korting op golfcursussen
• Korting bij Pin High Golftravel
• Deelname aan ruim 70 wedstrijden
• Samenwerking met Jumbo Golfwereld
* Let op: meld u aan vóór 1 januari 2016!

 35,-*

lidmaatschaptot 1-1-2017
voor

* Meer informatie/voorwaarden & registratie: zie onze site

GRATIS GREENFEE 9-HOLES PAR3 CHALLENGE COURSE

GRATIS OVERSTAP-SERVICE

SLECHTS 

€ 25,-

UW NGF-REGISTRATIE TOT 1 JANUARI 2017
BIJ DE GEZELLIGSTE BAAN VAN NEDERLAND?

*

www.delflandgolf.nl



 Lucas Arrachart (9 jaar, hcp 52) heeft een 
druk schema. Naast de onvermijdelijke 

schoolactiviteiten speelt hij twee à drie keer per 
week golf met zijn vader Ton (56 jaar, hcp 15), 
op de drivingrange van homecourse Rozenstein 
of op de grote baan. Daarnaast hockeyt hij ook 
nog eens driemaal per week bij de  Wassenaarse 
HGC. Moeder Monique (52 jaar, hcp 54) weet 

allang wat het is om deel uit te maken van een 
sportgek, en vooral golfgek, gezin. Haar moeder 
zat in het bestuur van de Heemskerkse Golfclub, 
haar vader speelt met 68 jaar nog steeds actief 
negen holes en haar broer werkt als teaching pro 
in Duitsland. Zelf speelt ze ook, het liefst tijdens 
de vakantie, voornamelijk in Italië, met het gezin.

B E E L D  R O N A L D  S P E I J E R

DE GOLFFAMILIE

2 5

 
F A M I L I E - A R R A C H A R T  IN BEELD

G O L F . N L  W e e k l yW O E N S D A G  3 0  S E P T E M B E R  2 0 1 5

REDACTIE@GOLF.NL

Maak jij ook deel uit van 
een golffamilie en wil je 

in GOLF.NL Weekly op de 
foto? Stuur ons dan 

een e-mail. 



P R O D U C T I E  E D W I N  A M M E R L A A N

Het is misschien wat flauw om te 
zeggen dat de gemiddelde golfer in 
Nederland Srixon vooral kent van de 
gelijknamige ballen, maar met Graeme 
McDowell, Keegan Bradley, Hideki 
Matsuyama, J.B. Holmes en K.J. Choi 
beschikt de Amerikaanse firma over 
een mooi lijstje aan ambassadeurs 
die ook de Srixon-clubs onder de 
aandacht kunnen brengen. Alle ogen 
zijn daarbij vanaf nu gericht op de 
recent aangekondigde Z355-lijn die 
een brede doelgroep aanspreekt. 
De Z355-familie bestaat uit drivers, 
fairway woods, hybrides en ijzers. 
Centraal in de ontwikkeling van deze 
nieuwe clubs staat wat Srixon Action 

Mass Technology noemt, een ontwerp 
waarbij de clubhoofden zijn verzwaard 
voor een hogere balsnelheid, maar 
waarbij tegelijkertijd de shafts lichter 
zijn gemaakt om het gewicht van de 
clubs goed in balans te houden. Neem 
bijvoorbeeld de Z355-driver. Die biedt 
met 211 gram een van de zwaarste 
clubhoofden in de markt. Overigens 
zijn er op die driver twaalf verschillende 
instellingen om de loft en lie aan te 
passen. De ijzers uit deze reeks hebben 
een cavity-back (holte achter het blad) 
die voor een midden-hoge lancering 
zorgt. De Tour V.T.-zool levert een 
betere interactie met de ondergrond en 
een goede controle over de balvlucht.

SRIXON Z355

GOED IN BALANS
GESPOT
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Z355 PRIJZEN

Driver: 
9,5, 10,5, 12, 14,5 graden 
loft (rechtshandig); 
10,5, 12 graden loft 
(linkshandig) 
399 euro

Fairway woods: 
3, 4, 5, 7 (rechtshandig); 
3, 5 (linkshandig)
249 euro

Hybride: 
3, 4, 5 (rechtshandig);  
3, 5 (linkshandig)
199 euro

Utility: 
18, 20, 23 graden 
(alleen rechtshandig)
219 euro

IJzers graphite: 
5 - PW (heren)
799 euro

IJzers graphite: 
6 - PW (dames)
669 euro

IJzers staal: 
5 - PW
699 euro

SRIXON Z155
Om de hoge handicappers 
tegemoet te komen, brengt 
Srixon tegelijkertijd haar Z155-
ijzers uit voor een prijs die gelijk 
is aan die van de Z355-reeks. Bij 
de Z155 is het clubhoofd groter 
en (nog) zwaarder, wat meer 
vergevingsgezindheid en een 
hogere balvlucht moet opleveren.

Meer info:  Srixon.com
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SPELEN MET NATTE CLUBS IS NOOIT EEN PRETJE, MAAR ALS DAN OOK NOG EENS JE TELEFOON, 

PORTEMONNEE EN ANDERE (GOLF)SPULLEN DE DUPE WORDEN VAN HET ONVOORSPELBARE NEDERLANDSE 

WEER, WORDT HET WELLICHT TIJD VOOR BETERE BESCHERMING. WE ZETTEN EEN AANTAL WATERDICHTE 

STAND BAGS VOOR JE OP EEN RIJ.

ACHT WATERDICHTE STAND BAGS

VOOR WEER EN WIND

OGIO AQUATECH
• Acht inch top met 

draagbeugel
• Zes-vaksverdeler met 

scheidingswanden 
tot op de bodem

• Brede onderkant
• Paraplubevestigingspunt
• Zes vakken
• Bevestigingspunt voor 

een handdoek
• Potloodvakje
• Tee-houder
• Regenkap met 

ritssluiting
• 2,1 kilo

259 euro
Meer info:
  Ogio.com

TAYLORMADE PURE-
LITE WATERPROOF
• Vijf-vaksverdeler
• Top size 9,5 inch
• Zip-off ballenvak
• Antislip standsysteem
• Vierpunts schouderband
• Zeven vakken
• Bevestiging voor  

paraplu
• Regenkap
• Vakkenverdelers 

over de hele lengte
• Waterdichte ritsen
• 2,5 kilo

239 euro
Meer info: 
  Taylormadegolf.eu

BOB GOLFBAG 2.0 
WATERPROOF
• Zeven kleurencombinaties
• Veertien-vaksverdeler
• Zeven ruime opbergvakken
• Dual Strap System 
• Top size 9,5 inch

219 euro
Meer info:
  Bestofbags.nl

CALLAWAY AQUA DRY
• Top size  9,5 inch
• Vijf-vaksverdeler met 

geïntegreerd gegoten handvat
• Comfort tech kussensysteem
• Ergonomisch en zacht mesh padding 
• Zes vakken
• Antislipvoetjes
• Klittenband   

handschoenhouder
• Penhouder

289 euro
Meer info:
  Callawaygolf.com
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KOM VOOR HET GROOTSTE ASSORTIMENT NAAR 
WWW.JUMBOGOLFWERELD.NL OF BEZOEK ÉÉN VAN ONZE SUPERSTORES.

TIJD VOOR IETS NIEUWS. JUMBOGOLFWERELD.NL

advertentie

BIG MAX AQUA M
• Gesealde naden en ritsen
• Veertien-vaksverdeler over volle lente
• Negen vakken
• Houders voor handschoenen en paraplu
• Handvaten
• Top size 9 inch
• Vijf kleurencombinaties
• Koelvak
• 2,4 kilo

239 euro
Meer info:
  Bigmaxgolf.com

ELREY WP360
• Gesealde naden en ritsen
• Verschillende opbergvakken
• Parapluhouder
• Vijf kleuropties
• Leverbaar in 6,5, 7,5 en 9 inch

149 euro
Meer info:
  Jumbogolfwereld.nl

TITLEIST STADRY
• Waterproof ritsen en gesealde naden
• Veertien-vaksverdeler 

gescheiden tot op de bodem
• Zeven opbergvakken
• Top size 9,5 inch
• Twee handvaten aan voorkant 

en liftgrip aan onderzijde
• Parapluhouder
• Vier kleurencombinaties
• Regenkap met rits
• 2,4 kilo

275 euro
Meer info:  

 Titleist com

SUN MOUNTAIN 
H2NO ULTRA LITE
• Top size 8,5 inch
• Drievaksverdeler
• Gesealde naden en ritsen
• Vier vakken 
• Regenkap
• Handvat aan bovenkant
• E-Z Fit Dual Strap systeem 
• Slot voor standaard bij 

bevestiging aan cart

319 euro
Meer info:

 Sunmountain.com
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      Zacht romig en met  
een herkenbare verfijnde
  mosterdsmaak, duidelijk
   home made

   



T E K S T  J O L A N D E  V O S  |  B E E L D  K O E N  S U Y K

HOE LEKKER EN GEVARIEERD IS HET ETEN OP DE GOLFBAAN? SERVEREN ZE ALLEEN SATÉ EN BIEFSTUK, OF STAAN ER OOK 

SMAKELIJKE HOOGSTANDJES OP DE KAART? CULINAIR EXPERT JOLANDE VOS NEEMT – ONAANGEKONDIGD EN ALS ANONIEME 

GAST – DE PROEF OP DE SOM. DEZE WEEK: DEZE WEEK: RESTAURANT GOLF & COUNTRYCLUB LAUSWOLT IN BEETSTERZWAAG.

STIJLVOLLE KLASSE

3 1

L A U S W O L T  CULINAIR

9
C I J F E R

THOM-GABIE VAN 
BAARS, LAUSWOLT: 
“Hier zijn we natuurlijk erg 
blij mee en er valt weinig 
aan toe te voegen, toch? 
Het is goed te horen dat 
de aandacht die we aan 
onze gerechten besteden, 
gewaardeerd wordt. We 
proberen net als de golfbaan 
steeds duurzamer te werken 
in de keuken. De producten 
komen zoveel mogelijk uit 
de regio met zo min mogelijk 
toevoegingen. Eerlijk eten 
dat goed is bereid. Niets 
ingewikkelds en goed 
herkenbaar.”

WAARDERING
Eten:  9,5
Bediening: 7,5
Inrichting: 8,5
Prijs-kwaliteit: 9,5
TOTAAL:          9

RESTAURANT GOLF & 
COUNTRYCLUB LAUSWOLT
Van Harinxmaweg 8-A
9244 ZN Beetsterzwaag

   0512 383590
Restaurant (keuken) open 
vanaf 09.00 uur. Maandag 
kan alleen op reservering 
gedineerd worden.

I
n het hoge Noorden passeren we eerst het 

idyllische Friese dorp Beetsterzwaag 

voordat we Golf & Country Club Lauswolt 

bereiken. In tegenstelling tot veel andere 

golfterreinen is de aankomst een beetje 

gewoontjes. Kleine parkeerplaats en een 

lang voetpad richting clubhuis. Eenmaal aangekomen 

verandert de sfeer onmiddellijk. We betreden een stijlvol 

ingerichte ruimte met bar, restaurant en loungedeel in 

de kleuren zwart en roomwit. Aan het eind een half-

ronde serre wijzen de openstaande deuren ons de weg 

naar een riant terras. Ook hier opnieuw zwart stijlvol 

meubilair, donkergrijze parasols en hoge bloembakken 

met een adembenemend uitzicht op een parkachtig 

golvend golfterrein met bomen. Dat voelt heel luxueus. 

We nemen plaats op het terras waar op tafel een geplas-

tificeerde kaart staat met de lunch- en dinergerechten 

gecombineerd. Hij is niet heel overzichtelijk omdat de 

gerechten doorlezen op verschillende regels. We kunnen 

kiezen uit drie soepen, zes belegde broodjes, drie salades, 

acht warme lunchgerechten (zoals uitsmijter, omelet, 

tosti, kroketten, hamburger), drie zogenaamde Plates 

(onder andere zeetong en tournedos) en vier desserts.

OOG VOOR DETAIL
We kiezen voor de meest bijzondere gerechten. Dat is 

een mosterdsoep met Friese droge worst (5 euro), Croque 

Madame (5,75 euro) en een salade met gerookte zalm, 

gebakken gamba’s, gedroogde tomaat en rode ui (14,50 

euro). De soep wordt opgediend in een kom met een 

bordje eronder,  met het logo van Lauswolt erop. Het is 

een prachtige lichtgebonden soep met kleine spikkeltjes 

van de grove mosterd. Zacht romig en met een herkenbare 

verfijnde mosterdsmaak, duidelijk home made. De kleine 

stukjes droge worst zijn naar beneden gezakt, smaken 

goed en geven de soep wat meer body. Een dikke tien! 

Ook de salade overtreft onze verwachtingen. In een diep 

wit bord ligt krakend verse groene krulsla met partjes 

verse (in plaats van gedroogde!) tomaat, rode ui, lente-ui, 

partjes half hard gekookt ei, kappertjes, pijnboompitten, 

croutons, opgerolde gerookte zalm en gebakken gamba’s. 

Alle ingrediënten zijn krokant en vers. Aangemaakt met 

een heerlijke dressing. De gamba’s zijn licht gebakken 

en smaken kruidig. Top! Erbij heerlijk donker brood met 

uitstekende lichtgezouten roomboter, olijfolie en zeezout. 

De Croque Madame wordt iets later geserveerd, als ik de 

soep net op heb. Maar wat is een Croque Madame? In feite 

een Croque Monsieur met een gebakken ei erop (het ei 

moet een dameshoed voorstellen). Croque Monsieur staat 

voor een in boter gebakken ham/kaastosti met bovenop 

een romige saus (bechamelsaus met wat mosterd) en ge-

raspte Gruyère. De tosti wordt onder de grill gelegd en de 

kaas smelt eroverheen. Bij Lauswolt is het resultaat gewel-

dig. Smeuïg, krokant en smaakvol. Het spiegelei bovenop 

is perfect gebakken! Ter garnering ligt er ook wat salade 

bij. Die is besprenkeld met een goede dressing, bestrooid 

met pijnboompitjes en aangekleed met een geroosterd 

tomaatje. Hier hebben ze oog voor details. Tot slot laten 

we ons verleiden tot een echt Fries dessert: Friese suiker-

broodpudding met kaneelroomijs (6,50 euro). Zou de kok 

het niveau vasthouden? En ja, ook hier een welverdiende 

pluim. Uitstekende zelfgemaakte broodpudding met 

rozijnen, amandelen en wat karamelsaus eronder. Combi-

neert prima met het kaneelijs. Erbij een toef slagroom en 

verse bramen, aardbeien en een takje munt ter versiering. 

FRANSE HUISWIJNEN
De wijnkaart bestaat uit twee witte, één rosé en twee rode 

huiswijnen. Alles afkomstig uit Frankrijk. Zowel per glas 

als per fles te bestellen (respectievelijk 3,25/18,50 euro). 

De wijn wordt uitgebreid beschreven. Daarnaast is er ook 

nog een andere kleine wijnkaart. Deze wijnen zijn alleen 

per fles te bestellen. Hier vier witte wijnen en twee rode 

kwaliteitswijnen. Duidelijke omschrijving van smaak, 

herkomst, vinificatie en wijn-spijscombinatie. De prijzen 

variëren van 26 tot 52,50 euro. Conclusie: stijlvolle club 

met geweldig terras, prima bediening en een uitstekende 

keuken.Daarvoor hoef je niet naar de buren, het restaurant 

De Heeren van Harinxma van Landgoed Lauswolt. Zijn we 

in de buurt, dan weten we nu waar we moeten zijn! 
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T E K S T  C H R I S  V E L D K A M P

 IN DE AFGELOPEN JAREN IS DE INTERNATIONALE WAARDERING VOOR 

GOLFBANEN IN NEDERLAND TOEGENOMEN. NEDERLANDSE KLASSIEKERS 

ZIJN IN INTERNATIONALE RANGLIJSTEN NAAR DE TOP GESTEGEN.

H
et Britse tijdschrift 

Golf World heeft  

vorige week 

een nieuwe top 

honderd van 

Continental Europe 
gepubliceerd, een van de meest gezaghebben-

de ranglijsten van Europese golfbanen. In de 

vorige stonden vier Nederlandse banen in de 

top vijftig, nu zijn het er zeven. Vier van de 

Nederlandse banen staan zelfs in de top elf.

GOLF WORLD TOP 100 
CONTINENTAL EUROPE
1 Morfontaine (Fra)

2 Les Bordes (Fra)

3 De Pan (26)

4 PGA Catalunya (Spa)

5 Valderrama (Spa)

6 Koninklijke Haagsche (3)

7 Royal Zoute (Bel)

8 Fontainebleau (Fra)

9 Noordwijkse (9)

10 El Saler (Spa)

11 Kennemer (7)

20 Hilversumsche (68)

33 Eindhoven (81)

45 Rosendaelsche (-)

99 The Dutch (86)

Vijf van de best gewaardeerde Nederlandse 

banen zijn van het Britse architectenbureau 

van Harry Colt (De Pan, Haagsche, Kennemer, 

Hilversumsche, Eindhovensche). Het meest 

opvallend is de toegenomen waardering voor 

De Pan (gestegen van plaats 26 naar plaats 3).

Dat heeft onder meer te maken met een 

bezoek van golfjournalist Chris Bertram, een 

belangrijk jurylid van de top honderd. “We 

troffen enkele perfect plezierige banen aan 

de Noordzee aan, maar niet de kustbanen 

maakten de meeste indruk, het waren de 

binnenlandse banen die ons aan het kwijlen 

brachten.” Over De Pan zegt Bertram: “Ik 

wist dat de baan goed was maar niet zó goed. 

Het is een heidebaan die kan concurreren 

met die van ons (in Groot-Brittannië, red.) en 

het is in mijn ogen met voorsprong de beste 

Nederlandse baan.” Het oordeel van de jury, 

die bestaat uit architecten en deskundigen 

uit de golfindustrie, luidt: “Het zou een 

waardige nummer één van deze top honderd 

zijn en het is moeilijk voor te stellen dat De 

Pan uit de top drie valt. Een hemelse baan.”

HOLLANDS GLORIE
Golf World legt uit waarom de kwaliteit van 

De Pan nu pas herkend wordt: “Het komt 

mede omdat de Nederlanders zelf de banen 

HEMELSE 
NEDERLANDSE BANEN 

IN EUROPESE TOP

aan de kust als hun betere beschouwen. Wij 

zien die zeebanen als producten met hoge 

kwaliteit maar we waarderen banen met een 

heidekarakter ook extreem hoog. De Pan is 

de nummer één heidebaan van Nederland. De 

andere zijn ook uitstekend, maar De Pan heeft 

extra klasse. Schoonheid, rust, naaldbomen, 

heide en een goede test. De baan kan wedijve-

ren met de beste heathland courses in Surrey en 

Berkshire, met uitzondering misschien van 

Sunningdale Old.” De Haagsche zakte in de 

Golf World-ranglijst van plaats drie naar zes en 

de Noordwijkse stond in de vorige top honderd 

ook op plaats negen. De Kennemer zakte vier 

plaatsen, naar elf. Het commentaar: “Ontbeert 

de enorme zandverstuivingen van de Haagsche 

of het ondulerende linkslandschap van de 

Noordwijkse, maar is een topervaring.” De Hil-

versumsche (“een magnifieke heidebaan”) steeg 

opvallend veel plaatsen, van plek 68 naar 20. 

Ook de heide- en bosbaan van de Eindhoven-

sche (van plaats 81 naar 33) deed enorm goede 

zaken, net als de Rosendaelsche (heide en bos) 

die met stip binnenkomt op de 45ste plaats.

HAAGSCHE IN TOP-100 VAN DE WERELD
Er is meer goed nieuws. Begin september 

verscheen de nieuwe GOLF Magazine Top 100 
Courses in the World en voor het eerst staat er 
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een Nederlandse baan in deze gezagheb-

bende lijst: de duinbaan van de Koninklijke 

Haagsche G&CC, op de 92ste plaats. 

De lijst is ook te vinden op de website van 

GOLF Magazine (golf.com). De jury van de 

GOLF Magazine Top 100 Courses in the World 
Rankings bestaat uit zo’n honderd deskun-

digen. Journalist en jurylid Joe Passov zegt 

onder meer: “De baan op een paar mijl 

van de Noordzee – met een wild glooiend 

terrein – is spirituele familie van Britse deels 

beboste zeebanen. Gene Sarazen noemde 

het “de moeilijkste baan die ik heb gezien in 

Europa.” Na de recente en delicate green- en 

bunkerrenovatie van architect Frank Pont 

plus de aanleg van nieuwe tees, maakt The 
Hague de eerbetuiging van Sarazen weer waar.

RESTAUREREN EN NETWERKEN
Ook in andere internationale banenranglijsten 

is de waardering voor de beste Nederlandse 

banen in de afgelopen tien jaar gestegen. Hoe 

GOLF Magazine Top 100 Courses 
in the World Rankings

1 - Pine Valley Golf Club (VS)

2 -Cypress Point Club(VS)

3 - St. Andrews - Old Course (Scho)

4 - Augusta National Golf Club (VS)

5 - Royal County Down (N-I)

6 - Shinnecock Hills Golf Club (VS)

7 - Pebble Beach Golf Links (VS)

8 - Oakmont Country Club (VS)

9 - Muirfield (Scho)

10 -  National Golf Links  
of America (VS)

92 -  Koninklijke 
Haagsche

   De Pan heeft 
extra klasse, met 
schoonheid, rust, 
naaldbomen en een 
goede test.
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komt dat? Het heeft onder meer te maken met de toegeno-

men bekendheid van de Nederlandse banen bij buitenlandse 

deskundigen. “Voor de ranglijst van continentaal Europa 

gingen we vroeger vooral af op het oordeel van medewerkers 

in het land zelf ”, erkent jurylid Chris Bertram van Golf World. 

“De Pan stond altijd al hoog in onze lijst maar zo’n twintig 

plaatsen te laag, zo blijkt nu we de baan goed kennen.” 

Wat verder een rol speelt is de ambitie van de clubs die op 

de beste Nederlandse banen spelen. Op De Pan, Haagsche, 

Noordwijkse, Kennemer, Hilversumsche, Eindhovensche 

en Rosendaelsche is in de afgelopen vijftien jaar veel werk 

verricht, van complete restauraties tot holeaanpassingen, van 

heideaanplant tot het snoeien van struiken en bomen die de 

holes en greens verstikten. De bestuurders en baancommissa-

rissen verdienen alle lof omdat ze de leden hebben overtuigd 

van het belang om hun monumentale banen in originele 

staat te presenteren, zoals de architect het bedoeld heeft. 

Veel van het restauratiewerk is begeleid door de Nederlandse 

architect Frank Pont, die gespecialiseerd is in banen van 

Harry Colt. Pont verdient lof voor zijn missiewerk om de 

Nederlandse parels in originele staat terug te brengen, 

maar ook vanwege zijn rol als ambassadeur van Nederland 

Golfland. Hij bracht in de afgelopen jaren veel buitenlandse 

deskundigen uit zijn netwerk naar onze mooiste banen. 

Onder die bezoekers zijn ook invloedrijke experts die de 

jury vormen van internationale banenranglijsten. Het is dus 

ook aan Pont te danken dat de beste banen het afgelopen 

decennium veel beter op de wereldkaart zijn gezet. 

‘De Haagsche is de 
moeilijkste baan die ik 
heb gezien in Europa’

SPELEN OP DE TOPBANEN
De oude parels in Nederland hanteren hoge greenfees, maar je 
kunt er wel spelen! (Mits je handicap laag genoeg is en, in sommige 
gevallen, mits je lid bent van een A- of B-club.) Is honderd euro 
veel voor een baan in de Europese top als je vijftig tot zeventig 
euro betaalt voor een gemiddelde baan? Hier volgen de achttien-
holestarieven en voorwaarden van de Nederlandse topbanen.

• De Pan: 100 euro voor A- en B-leden (ma-do, maximaal hcp 24)
• Haagsche: 100 euro voor A-, B- en C-leden, 150 euro voor 

D-leden (ma-vr speciale tijden, maximaal hcp 24)
• Kennemer: 100 euro (ma-za speciale tijden, hcp 24 vereist)
• Noordwijkse: 100 euro voor A-, B- en C-leden, 150 

euro voor D-leden (ma-vr, maximaal hcp 24)
• Hilversumsche: 110 euro voor A-, B- en C-leden, 135 

euro voor D-leden (ma-vr, maximaal hcp 24)
• Eindhovensche: 75 euro voor A- en B-leden, 100 

euro voor anderen (ma-vr, maximaal hcp 28)
• Rosendaelsche: 100 euro voor A- en B-leden (ma-vr, maximaal hcp 24)
• The Dutch: alleen op uitnodiging
• The International: alleen op uitnodiging

Zowel geoefende als beginnende golfers zijn van harte welkom bij Golfresort Harderwold in 
Zeewolde. De laatste jaren heeft onze golfbaan een complete transformatie ondergaan, waardoor 
wij nu een modern resort hebben met een uitdagende 18-holesgolfbaan en goede oefenfaciliteiten. 
Na uw golfronde kunt u terecht in ons gezellige restaurant.

Maak als lezer van GOLF.NL Weekly gebruik van één van onze acties:
18 holes voor € 25,00 of 9 holes voor € 15,00 
(Geldig van maandag – vrijdag, weekendtoeslag € 5,00).

Ga naar www.harderwold.nl/golfnl voor uw unieke kortingsvoucher of maak gebruik van de 
actie op vertoon van deze advertentie.

UNIEKE LEZERSACTIE:
18 HOLES
VOOR € 25,00 Uw GVB halen in één weekend?

Mail naar golfacademy@harderwold.nl

Deze aanbieding geldt van maandag t/m vrijdag, van 09.00 uur - 16.00 uur. In het weekend betaalt u € 5,00 
extra. Geldig tot 1 november 2015, ongeacht de baanstatus. Onze � ights worden, behoudens op zondagmiddag, 
niet aangevuld. Reserveren is verplicht (0320 - 28 81 85 of via onze website). Maximaal 14 dagen vooraf te 
reserveren.

Golfresort Harderwold - Pluvierenweg 5 - Zeewolde - (0320) 28 81 85 - www.harderwold.nl

Tip: Download onze app voor uw telefoon via www.harderwold.nl/app

WWW.HARDERWOLD.NL

  De Haagsche staat op de 92ste plek in de lijst 
van beste banen ter wereld.

Advertentie
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SCHRIJF 
JE IN EN

GOLF.NL IS HET PL ATFORM VOOR GOLFEND NEDERL AND. NAAST DE WEBSITE, DE WEEKLY EN 

HET MAGAZINE HOORT DAAR EEN GRATIS WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF BIJ. VOL MET NIEUWS, 

VOORUITBLIKKEN, EQUIPMENT, FILMPJES EN DE AGENDA. WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN 

VAN ALLES WAT ER IN DE NATIONALE EN INTERNATIONALE GOLFWERELD GEBEURT?

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief van GOLF.NL, 
maak je kans op een ADAM-bon t.w.v. 200 euro. 

WIN

KLEDINGTEGOEDBON 
VAN ADAM

ADAM Brandstore is met 
46 winkels de grootste 

multibrandstoreketen van 
Nederland. In al deze winkels 

en op de site zijn stijlvolle 
en sportieve collecties te 
koop van Nederlandse en 
internationale topmerken 
zoals Hugo Boss, Gaastra, 

McGregor, Gardeur en NZA.  

€ 200

www.adam.nl

De prijs wordt verloot onder de golf lief hebbers die zich tussen 30 september en 7 oktober 2015 aanmelden 
voor de nieuwsbrief van GOLF.NL. Je kunt je inschrijven op de homepage, onderin. 
De zeven winnaars van GOLF.NL Weekly 26 en 27 zijn: Erik Vermaas, Fred de Graaff, 

S. Wolterink, Rob de Beer, Wil  Pedroli,  A. Busser en Leon Plompen.



• E i g e n l i j k  i s  e r  g e e n  z wa k k e  h o l e  t e  b e k e n n e n
• U i t d a g e n d  e n  t e  d o e n  vo o r  e l k  n i v e a u
• G o e d  e n  v e ra n two o r d  o n d e r h o u d

• G e e n  n o e m e n swa a r d i g e  m i n p u n t e n

BAAN
Wat een goede, mooie en 
fijne baan is De Pan toch… 
Dat wisten we al maar het 
werd weer eens bevestigd 
bij een recent bezoek ter 
gelegenheid van heuglijk 
nieuws voor de club: De 
Pan wordt tot de beste drie 
banen van het Europese 
continent gerekend (zie 
pagina 32-34). De eerste 
negen van architect Harry 
Colt werden in 1928 aan-
gelegd, de tweede negen 
volgden een jaar later. De 
monumentale heide- en 
bosbaan is in al die tijd 
weinig veranderd.

KWALITEIT
De Pan was in de afgelo-
pen weken weer prachtig 
paars, de vele heidevelden 
stonden in volle bloei. De 
greens zijn op dit moment 
uitstekend, ook al nadert 
het einde van het groei- 
seizoen. De afslagplaatsen 
en fairways zijn ook van 
hoge kwaliteit. De baan 
was vier keer gastheer van 
het Dutch Open, voor het 
laatst in 1982. De Pan is nu 
voor de elitespelers van 
de European Tour te kort, 
maar er worden nog steeds 
internationale toernooien 
gespeeld en de kwaliteit is 
ernaar.

SERVICE
Het oude clubhuis met 
rieten dak voert je terug 
naar de tijd dat de baan 
werd aangelegd (1928). 
De club is al veel ouder 
(1894), heette aanvankelijk 
de Doornse Golfclub en 
speelde in de beginjaren 
op een negen-holesbaan 
in Driebergen. Het terras 
is groot en behaaglijk 
en het restaurant heeft 
een goede naam. Op 
leadingcourses.com en 
GOLF.NL geven golfers 
de baan en faciliteiten van 
De Pan gemiddeld een 8,7. 
Alleen de Haagsche (8,8) 
scoort beter.

OPVALLEND
De Pan ligt in een 
natuurgebied en loopt 
in Nederland voorop in 
verantwoord onderhoud. 
Een voorbeeld is water-
besparing. De sproeiers 
op de fairways blijven in 
droge periodes uit, met als 
gevolg geelbruin gekleurd 
gras - net als in de periode 
voordat er beregening 
was. Het heeft, afgezien 
van besparing, twee 
positieve gevolgen. De 
baan is in de zomer hard 
(fast and firm), zoals het 
hoort en  slecht en ziekte-
gevoelig gras maakt plaats 
voor een sterke soort.

OORDEEL: 9+
Het heuvelachtige 
zandterrein in Bosch en 
Duin van UGC De Pan 
is gevormd in de ijstijd 
en leent zich perfect 
voor een golfbaan. En 
interessantere holes in 
dit terrein neerleggen 
dan architect Harry Colt 
heeft gedaan, is eigenlijk 
niet mogelijk. Het knappe 
van het ontwerp is dat de 
baan een leuke uitdaging 
vormt voor golfers van elk 
niveau, dat iedereen hier 
een plezierige dag heeft. 
De baan is niet te moeilijk 
maar ook niet te makkelijk: 
precies goed.

Veel mooier wordt het niet 

UGC DE PAN 
H E T  O O R D E E L  V A N  G O L F . N L  W e e k l y
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Het clubhuis met rieten dak. 

Het terrein van De Pan wordt gekarakteriseerd 
door grove dennen, waarvan sommige meer dan 

honderdvijftig jaar oud zijn. 

In het heuvelachtige landschap sla je geregeld van hoge en lage tees naar lage en hoge greens. 

Een ronde op De Pan is een tocht over heuvels en 
door bos, heidevelden en zandverstuivingen. 

Wat een fraaie, natuurlijke bunkers.

Blinde holes vind je nauwelijks meer op 
nieuwe banen, maar een klassiek ontwerp als De Pan 

heeft er meer dan één.
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D E - P A N  BAANBEOORDELING

PAR 72, ACHTTIEN HOLES

Greenfee: 100 euro (alleen van maandag tot en 
met donderdag voor leden van een A- of B-club 
en met een EGA-handicap van 24,0 of lager). 

Amersfoortseweg 1
3735 LJ  Bosch en Duin

 030-6969120
 ugc-depan.nl

       Twitter.com/ugcdepan
       Facebook.com/UGC-de-Pan

Banen in de buurt: De Biltse Duinen 2 km, 
Schaerweijde 4 km, De Lage Vuursche
5 km, Kromme Rijn 6 km, Soestduinen
6 km, Amelisweerd 8 km, Hoge Kleij 10 km, 
Hilversumsche 10 km.

EIGEN REVIEW
Heb je een baan bezocht 
en wil je graag je mening 

geven? Dat kan op
   GOLF.NL onder ZELF 

GOLFEN > ZOEK EEN BAAN

De volgende keer in deze 
rubriek: De Gelpenberg 



Als er een groot toernooi is op Pebble Beach, dan levert dat altijd 
mooie plaatjes op, zoals deze foto van de zevende hole. Vorige 
week was de beroemde baan aan de Amerikaanse westkust 
gastheer van het Nature Valley First Tee Open, een wedstrijd 
van de Champions Tour (seniorentour). First Tee is een grote 

jeugdorganisatie in de VS. Bijzonder aan het First Tee Open is dat 
de senioren-pro’s elk jaar met kinderen uit heel Amerika spelen. 
Tom Watson werd overigens, een paar weken na het KLM Open, 
tweede op Pebble Beach. Hij eindigde een slag achter winnaar 
Esteban Toledo.

OUD SPEELT MET JONG

“Dat is dan 65 euro.”

Joost Luiten, die Golfbaan 
Hooge Rotterdamsche als 

homecourse heeft, werd niet 
herkend door een receptioniste 
toen hij om een starttijd vroeg. 

“Je had de Big One, de Big Two, 
Big Three, toen weer Big Two en 
de Big Four. Als Brooks Koepka 
wint, is het de Big Five. Weet je, 

het is gewoon zoals het is.”

Jordan Spieth over de grote 
spelers van dit moment.

“Het is alsof Jordan Spieth en 
Rory McIlroy een baby gekregen 

hebben en dat ben ik.”

Jason Day over berichten in 
de media dat Spieth, McIlroy 

en hij een nieuwe Big 3 vormen 
zoals Jack Nicklaus, Arnold 

Palmer en Gary Player.

“Golfbar Mulligan uit 
Heerenveen is voor de derde 

keer op rij doorgedrongen 
tot de Misset Koffietop 100, 
een belangrijke prijs voor de 
beste koffie van Nederland.”

Goede koffie in het clubhuis 
van Golfbaan Heidemeer, meldt 

de Heerenveense Courant. 

G
o

lfs
up

po
rt

.n
l

G
o

lfs
up

po
rt

.n
l

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

G
et

ty
 Im

ag
es

G
et

ty
 Im

ag
es

3 8

SLOTHOLE

G O L F . N L  W e e k l y W O E N S D A G  3 0  S E P T E M B E R  2 0 1 5



Vlieg met KLM 

naar de mooiste 

golfbestemmingen

En als Flying Blue-deelnemer reist je 

golftas altĳ d gratis met je mee.

Ga naar klm.nl/golf

Vlieg met KLM 

naar de mooiste 

golfbestemmingen

En als Flying Blue-deelnemer reist je 

golftas altĳ d gratis met je mee.

Ga naar klm.nl/golf



Specialist in het organiseren van golfreizen naar PortugalSpecialist in het organiseren van

• Ruim 100 accommodaties in Portugal
• Alle golfbanen in Portugal
• Scherpe aanbiedingen

in het organiseren van golfreizen naar Portugalin het organiseren van

• Snelle communicatie
• Persoonlijk advies
• Sterk in maatwerk voor individuelen en groepen

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

ALGARVE - ALVOR
PESTANA HOTEL DOM JOAO II

7 nachten op basis van logies & ontbijtbu�et
4 Greenfees: Keuze uit ALTO, SILVES, PINTA, 
GRAMACHO & VILA SOL
7 dagen huurauto type B
Host service: welkom op de luchthaven 
in Portugal, 24 uur per dag bereikbaar.
Excl. vlucht, bij 2 personen per kamer: 

Voor andere accommodaties, andere golfbanen, meer of minder nachten, voorzien wij u graag van 
een passende en scherpe aanbieding. U kunt zelf uw vlucht bepalen of wij zoeken, samen met u, 
naar de meest geschikte of voordeligste vlucht.

*Dit arrangement is geldig tussen 01.12.15 – 15.02.16 
bij boeking minimaal 60 dagen van te voren.
Aankomst is mogelijk op elke dag van de week.

335euro p.p.*

SPECIALE WINTERAANBIEDING 2015/2016
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