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W
e slaan af
met een 
lezersvraag.
De vlag op
de foto on-
der (hij staat
in de hole,

het holletje waar het witte balletje
in moet) staat slechts 15 meter ver-
derop. Maar er ligt nog iets tussen
bal en einddoel. Een bunker. De bal
is miraculeus op de rand van de
zandbank blijven liggen. En nu?
Tikje naar links en op het gras blij-
ven? Lafjes maar vrijwel risicoloos.
Bovendien: weer een extra slag. Of
er overheen en de vlag aanvallen?

Over de bunker natuurlijk.
,,Gewoon slaan, niet te zacht en
niet te hard, anders rolt-ie door
tussen de bomen’’, zegt golfvriend
E. ,,En niet aan het zand denken’’,
aldus golfvriend M. Kijk, daar heb
je wat aan.

Tien seconden later:

Een chip van niks, hopeloos pruts-
werk, bal in het zand, minimaal
één slag meer en een deuk in het
goede humeur waarmee we deze
licht zonnige ochtend waren be-
gonnen. De meeste amateurgolfers
zullen het beamen: als je niet aan
zand of water wilt denken, wordt
de bunker een strand en het
slootje een oceaan. Grote kans dat
de armen verlammen en de bal 
terechtkomt op die ene plek waar-
ie niet moet komen. 
Zelfs tegen je eigen golftas. Ooit
mocht ik eens in een pro-am-
 toernooi in Londen een paar holes
 spelen met de Zweedse topspeler 
Robert Karlsson die dat jaar (2009)
naar de Dutch Open zou komen.
Hij was toen een van de beste
 spelers van de wereld. Uit pure
 zenuwen sloeg ik de bal vanuit het
hoge gras tegen de golftas die door

mij veel te dichtbij was gezet. Je
krijgt niet alleen een strafslag, het
is de overtreffende trap van sullig
en onbeholpen. ,,Geeft niks’’, zei
Karlsson bij het voorbijgaan. ,,Is
mij ook vaak overkomen.’’ Natuur-
lijk joh. 

Spijbelochtend
Treffender is de golfsport niet
neergezet dan in de titel van het
boek dat journalist John Feinstein
in 1996 schreef, A good walk spoiled.
Een fijne wandeling verpest. Die
zin wordt wel toegeschreven aan
de schrijver Mark Twain, maar die
oorsprong is nooit bevestigd.
Je bent in de natuur, de frisse
lucht waait om je hoofd en al snel
in je hoofd, vaak schijnt de zon
maar ook de herfstdauw voelt
 aangenaam aan, je spant de spie-
ren aan, met een beetje geluk is
het gezelschap waarmee je door de
baan loopt prettig. Met nog meer
geluk heeft de medewerker achter
de kassa je bij aankomst niet mee-
warig aangekeken dat je hier als
gastspeler komt en dus geen lid
bent van deze prachtige eliteclub.
Zet vooral de telefoon uit, zodat
het gevoel van een prettige spijbel-
ochtend ontstaat. 
Alles zit mee. Ook op deze
 zomerdag lopen de eerste holes
gesmeerd. Rechte afslagen, nog
geen bal in het hoge gras, de eerste
vier holes in twintig slagen, vier
boven het gemiddelde van de
baan. Had er zelfs één minder
kunnen zijn. Maar dan komt dus
het zand (waarmee ik dit verhaal

begon), en later het water, een
mispeer bij een afslag waarbij de
bal recht de lucht in vliegt en zich
20 meter verderop tegen een boom
vlijt. 
Welkom in de wereld van het
golf waar de teleurstelling met
elke slag weer een slag dichterbij 
is gekomen. Je weet het en je doet
er niks tegen. Eigenlijk is golf die
eeuwige zoektocht naar die ene
perfecte wandeling. Hij zal waar-
schijnlijk nooit komen. 
Wees gerust, u bent niet alleen.
In zijn boek beschreef Feinstein
het bestaan van professionele golf-
spelers die van toernooi naar toer-
nooi reizen. Zij zijn op diezelfde
zoektocht naar die ene perfecte
dag.
Golf is de lakmoesproef van het
karakter, wordt wel gezegd, de
ware aard komt boven. De meeste
mensen die gaan golfen komen uit
een sport waar de bal niet stilligt
en waar je fysiek tegen een tegen-
stander speelt. Niet in golf. Je
 anticipeert niet instinctief op 

een bewegende bal en je speelt
 tegen jezelf, de baan en je ambi-
ties. Minuten heb je de tijd om
over de volgende slag na te den-
ken. Dat doet iets met de mens en
haar/zijn psyche. Hoe reageer je
daarop?
,,De persoon die langzaam speelt
op de golfbaan, is het stroperige
type in een vergadering. Wie als
golfer complimenten uitdeelt,

Golf vergt veel van de psyche van de mens. Hoe je de sport beoefent, onthult ook 
veel over jezelf. Paul van den Bosch, een meer enthousiaste dan getalenteerde

amateurspeler, beschrijft het streven naar die paar momenten van gelukzaligheid.

TEKST PAUL VAN DEN BOSCH FOTO ACHTERGROND NGF/KOEN SUYK

De amateur

4de
� Na voetbal, tennis en
vissen telt golfsport de
meeste geregistreerde
beoefenaars in ons land.

24%
� Tijd voor verandering:
nog geen kwart van al 
die golfers is jonger dan
45 jaar; krap een derde
van de golfers is vrouw.

Eeuwige zoektocht naar 
die perfecte wandeling

‘De kerel die
valsspeelt met

golf, zal je
belazeren in

zaken’bal

vlag

bal

vlag
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Voorwoord

Paul van den
Bosch is 
hoofdredacteur
AD Regio

D
e Amerikaan John Daly nam
een aantal keren deel aan de
Dutch Open. Hij was een hel-
blonde, corpulente golfer in 
excentrieke broeken en met
een reeks verslavingen. Hij
sloeg de bal verder dan de

 anderen. Van hem is de uitspraak: ‘Al mijn exen
dragen Rolexen’. Als verslaggever volgde ik hem
op de Hilversumsche Golf Club. Na elke hole
reikte zijn vrouw Sherrie hem een sigaret aan. De
kop boven het artikel luidde ‘18 holes, 18 peuken’.
Daly trok de meeste toeschouwers, maar ver-
dween roemloos uit het toernooi.

Voor veel mensen die niet golfen is dat wellicht
het imago van golf. Te wit, te zwaar, te mannelijk,
te welvarend, te rare broeken. Daly was destijds
onder de profs al een ongezonde uitzondering.
Kom gerust kijken op de 101ste editie van de
Dutch Open in Cromvoirt. Topgolfers zijn
 top atleten geworden, fysiek en mentaal. Het is
jammer dat Nederland in die absolute top geen 
rol speelt. Golf is geen autosport, maar een Max 
Verstappen-achtige doorbraak van een jong
 golftalent zou de beste promotie zijn.

Daarom streeft de Koninklijke Nederlandse
Golffederatie (NGF) wel degelijk naar een 
diversere en jongere achterban. Er zijn zorgen
over de vergrijzing. 
De laatste tien jaar
werden de 383.000 
geregistreerde golfers 
gemiddeld vijf jaar
ouder (nu 54 jaar), is
het aantal spelers tus-
sen 30 en 40 jaar met
49 procent gedaald, en
blijft het aantal vrou-
wen dalen (nu 32 pro-
cent). Als die trend
niet wordt doorbro-
ken, kan de vierde sport van het land een
 bestaansprobleem krijgen, oordeelt de NGF zelf.

Daarom wordt veel in gang gezet. Veel golfers
willen liever 9 dan 18 holes lopen. Veel clubs zijn
toegankelijker geworden. De storende hooghar-
tigheid is op de meeste golfbanen wel verdwenen.
In deze coronatijden zijn meer mensen met golf
begonnen en kregen de clubs meer aanmeldin-
gen. Op zoek naar beweging en frisse lucht
 hebben velen de charme (weer) ingezien. Je kunt
tot op hoge leeftijd golfen, maar het is een pre als
je er jong mee begint.

In deze golfspecial belichten we een aantal
 facetten van de sport. De bekendste Nederlandse
speler, Joost Luiten, hij speelt deze maand in de
Dutch Open. Jongeren die hard trainen om wel-
licht een nieuwe Tiger Woods te worden. Je kunt
zelfs golfen als je blind bent. En: de psychologie
achter het stilliggende balletje in het gras. Een
golfbaan is kilometers lang, maar de sport wordt
vooral gespeeld in de 15 centimeter tussen je oren. 

Veel leesplezier.

15 CM TUSSEN
JE OREN

Het is een
pre als je
jong met
golfen
begint

FO
TO

 D
P

G
 M

E
D

IA

doet dat ook aan tafel. En de kerel
die valsspeelt met golf, zal je
 belazeren in zaken, in zijn belas-
tingformulier of in de politiek.’’
Citaat uit het boek Commander in
cheat van Rick Reilly, een van de
beste Amerikaanse sportjournalis-
ten, in elk geval de meest humo-
ristische.

Vals spelen op de golfbaan, hoe
doe je dat dan? Door het aantal sla-
gen verkeerd te tellen (riskant: je
medespelers tellen mee). Door een
bal op een gunstiger plekje te leg-
gen (riskant: ze kijken mee). Door
een in de bossen of in het water
geslagen bal ineens teruggevon-
den te hebben waardoor je een
strafslag ontloopt (riskant: de oor-
spronkelijke bal kan alsnog wor-
den gevonden). Het is not done in
deze sport, maar het gebeurt. Wie
wordt betrapt, is af. Daar speel je
niet meer mee. 

Eén persoon komt er uiteinde-
lijk mee weg: de president van de
Verenigde Staten. Reilly schreef
zijn boek over Donald Trump, de
eerste president die niet alleen
veel golfde (dat doen ze allemaal)
maar ook de golfbaan zelf in bezit
had. De Oppervalsspeler. De
 voorbeelden zijn zo hilarisch dat 
je bijna een rondje van 18 holes
met Trump zou willen spelen. 
Om te kijken of het echt gebeurt. 

Op één van de golfbanen waar
hij speelt, noemt het personeel
hem wel gekscherend ‘Pelé’. Om-
dat Trump zijn bal zo vaak uit het
hoge gras terugschopt naar de fair-
way, het kort geschoren gras waar
je bij voorkeur je bal op parkeert
(omdat je dan makkelijker de vol-
gende slag maakt). Als president,
zo gaat het verhaal, stuurde hij na
zijn afslag zijn beveiligers vooruit.
Die konden de bal uit het zicht
van iedereen alvast oppakken en
op een mooiere plek leggen. Hij
gooit goed geslagen ballen van te-
genstanders stiekem in een lastige
bunker. En bij het berekenen van
de score over holes komt hij altijd
op een betere score uit dan ieder-
een zich kan herinneren. Hij liegt
over clubkampioenschappen. Het
fascinerende, schrijft Reilly, is dat
Trump het niet als valsspelen ziet.
Hij gaat er vanuit dat iedereen een
bedrieger is op de golfbaan, in het
héle leven eigenlijk. Als dat zo is,
dan is het in die redenatie geen
valsspelen meer. Dan is het ge-
woon hoe golf wordt gespeeld, hoe
het héle leven wordt geleefd.

Het is trouwens fascinerend waar
Amerikaanse presidenten de tijd
vandaan halen om behalve
 wereldleider ook golfer te zijn.
Bijna iedere bewoner van het
Witte Huis beoefende deze sport.
Dwight E. Eisenhower (1953-’61)
was zelfs een fanaat, Gerald R.
Ford (1974-’77) ook. ,,Ik merk dat ik
steeds beter word,’’ zei de laatste
eens. ,,Ik raak steeds minder
 toeschouwers.’’ Volgens de over -
levering was hij ook daar een
 gentleman, hij speelde de sport
volgens de regels en etiquette. Het

is geen wonder dat Bill Clinton
meer op Trump lijkt dan op Ford.
Volgens Reilly belazeren cheaters
in een golfbroek doorgaans ook
hun partner, dat u het weet.

Tiger Woods
En soms is dat moment er dan
ineens. Die bal die gaat naar waar
hij moet zijn. Een rechte afslag
met een driver, of een ingehouden
korte slag over 100 meter, een
 perfecte putt over vijf meter. Het
gekke is, meestal voel je niet dat je
de bal hebt geslagen. De armen

waren gespannen en toch genoeg
ontspannen, je slaat ineens soe-
pel door de bal. Elke ronde, 9 of
18 holes, heeft wel een paar van
dat soort momenten. Soms
 houden ze een paar holes achter
elkaar aan. Het is er en het is vaak
ook weer snel weg.  

Zo ook tijdens de zomerdag 
die ik eerder beschreef. Op de
9de en laatste hole van die
 ochtend sla ik een bal uit de
 bosjes over de bunkers. Hij blijft
een paar meter van de vlag lig-
gen. Een makkelijke putt volgt.
Dat maakt alles goed. Het is
merkwaardig hoe het leven aan-
genamer lijkt na zo’n geslagen
bal. Je waant je even Tiger of Phil
Mickelson of Joost Luiten. Dat is
de charme en mystiek van deze
sport. 

Bij het berekenen van de to-
taalscore, later in het clubhuis,
kom ik (53) over 9 holes twee
 slagen tekort op M. (51) en één op
E. (52). Tevreden? Best wel, het is
mijn niveau zolang ik door alle
drukte niet vaker train of speel.
Ik neem me voor de duizendste
keer voor volgende keer langer
dan de eerste holes geconcen-
treerd te blijven. Voor gesprek-
ken heb je achteraf ook het club-
huis. En misschien toch weer les-
sen nemen. Voldaan? Zeker. De
zon schijnt, de stappenteller in
de telefoon is tevreden, de koffie
is van goede kwaliteit. Het is een
slechts licht verpeste wandeling
geweest. Je zou het bijna het
hoogste haalbare in deze fascine-
rende sport kunnen noemen.

‘Merkwaardig 
hoe het leven

aangenamer lijkt
na zo’n geslagen

bal’

� Als president, gaat het verhaal, stuurde Trump beveiligers
vooruit om de bal op een mooiere plek te leggen. FOTO AP
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Zes tips van de
sportpsycholoog

A
Afslag. Het begin van 
het spel op de afslagplaats.
Deze verhoogde rechthoe-
kige strook bij iedere hole
heet ook wel tee of teebox. 

B
Birdie. Als je een hole 
één slag onder par (zie
onder de P) uitspeelt. 
Bijvoorbeeld 3 slagen in
plaats van de 4 die voor de
hole staan. 

Bogey. Als je juist een
slag méér nodig hebt dan
par. Goede golfers willen 
dit vermijden.

Bunker. Een hindernis op
de baan, gevuld met zand.
Vaak op strategische plek-
ken waar de kans groot is
dat de golfbal erin terecht-
komt.

C
Caddie. De man (of
vrouw) die tijdens een offi–
ciële wedstrijd niet alleen 
de golftas draagt, maar de
speler ook adviseert bij de
keuze van de club. 

Club. De Engelse
term voor golf-
stok. Die
zijn er in
verschil-
lende soor-
ten en maten.
Tijdens een
wedstrijd
mogen er
maximaal
veertien in
de golftas
zitten.

D
Driving range. De
 oefenbaan van een golfclub
en de plek waar je als war-
ming-up ballen kunt slaan
voor je de baan op gaat.

Dutch Open. Het enige
internationale toernooi dat
Nederland rijk is. Voorheen
KLM Open.

Duur en dat hoeft niet.
Voor beginnende golfers 
is een complete golfset 

al te koop voor nog geen 
300 euro. Op golfbanen 
kun je ook terecht voor
proeflessen of een flexibel
lidmaatschap.

E
Etiquette. De gedrags-
regels waar de spelers zich
aan dienen te houden.
Zowel op als buiten de
baan. 

Europese Tour. Het
belangrijkste toernooien -
circuit in Europa voor
 professionele golfers.

F
Fairway. Het onderdeel
van de baan tussen de 
afslagplaats en de green
waarop de vlag staat. Het

gras is er iets hoger. Blijf je
op de fairway, dan blijf je uit
de problemen.

Fore. De kreet die je roept
als jouw bal een andere 
persoon in of naast de 
baan zou kunnen raken.
Hoor je ‘Fore’, dan be-
scherm je je hoofd en 
maak je je klein.

G
Green. Het ultrakort
 gemaaide laatste deel van
een hole, de plek waarop de
vlag staat. Hier wordt de bal
geputt.

Greenfee. Ben je geen
lid van een golfvereniging 
en wil je toch op de baan
golfen, dan betaal je green-
fee. Je koopt in feite een
toegangskaartje.

H
Handicap. Een cijfer 
dat het speelniveau van 
een golfer aangeeft. 
Iedere golfer  begint met 
54. Hoe beter 
de golfer, 
des te lager 
de handicap.

Hole-in-one.
De droom van iedere golfer:
de bal met één slag in de
hole krijgen. Een combinatie
van techniek en geluk.

I
IJzers. Clubs met een
 metalen blad. Hebben 

Golf voor dummies

Mitchel Kevenaar van Head First Golf houdt
zich elke dag professioneel bezig met de
mentale kant van golf. 
Als sportpsycholoog
helpt hij golfers van 
allerlei niveaus, van
beginners tot profs.
Hoe blijf je volgens
hem de zenuwen de
baas?

1 Focus op je taak
Hou je niet bezig met
mensen die staan te kijken, met de score

die je noteert als het goed gaat of juist
helemaal fout. Als jij de bal gaat slaan, focus jij je
alleen op je slag. Waar je de bal wilt raken, hoe je
wilt dat hij vertrekt en waar hij moet landen.

2 Spanning en negatieve
gedachten horen erbij
Je voelt je zoals je je voelt, je denkt de

dingen die je denkt. Je kunt heel erg je best
doen om je gedachten weg te drukken, maar
daardoor worden ze alleen maar groter.
Accepteer je gedachten en gevoelens en richt je
op je taak. Ook als je je oncomfortabel voelt.  

3Zorg dat je een routine hebt
Doorloop voor iedere slag stap voor stap
jouw routine, mentaal én fysiek, op den

duur gaat dat dan automatisch. En daarmee heb
je uiteindelijk ook automatisch focus op je slag. 

4Boots spannende situaties na
Tijdens een wedstrijd heeft iedere slag
een consequentie. Je hebt maar één kans

om de bal goed te raken. Probeer de spanning
tijdens je training te verhogen door ook dan
consequenties aan je spel te verbinden. Denk
aan een wedstrijdje waarbij je de uitslag in de
appgroep van je team vermeldt. Of spreek met
jezelf af dat je na afloop een biertje mag drinken
als je de volgende bal goed slaat. 

5 Realistische verwachtingen
Je kunt de druk onnodig verhogen door
irreële verwachtingen te scheppen. 

De meeste golfers denken bij een putt van 
1 meter: die moet er altijd in. Wat zij niet weten is
dat profs in 5 procent van de gevallen zo’n putt
missen en de gemiddelde golfer in 20 procent
van de gevallen. Het voelt al zo anders als je
tegen jezelf zegt dat de kans 4 op de 5 is dat 
hij erin gaat. 

6Maak een plan
Stel voor jezelf een doel voor iedere
wedstrijd en training. Niet per se qua

resultaat, maar bijvoorbeeld qua voorbereiding of
focus bij je slagen. En evalueer na afloop. Is het
gelukt? Wat ging goed, wat kan beter? Dat neem
je dan weer mee naar de volgende keer. Als je
dat structureel doet, word je op de lange termijn
een betere golfer. −Tim van Boxtel

Vraag iemand of hij weleens naar
golf kijkt op tv. Grote kans dat het
antwoord luidt: ‘Nee joh, saai!’ Maar
met iets meer voorkennis van het
spel blijkt het juist een ideale
 kijksport.

O
m bij het begin te begin-
nen: het doel van een
golfwedstrijd is om op
achttien holes die in
lengte, vorm en uiterlijk

variëren, het balletje met een diame-
ter van 4,27 centimeter vanaf de
 afslagplaats in het putje (doorsnee
10,8 centimeter) op de green te krijgen.
De winnaar is degene die daar uitein-
delijk het minste aantal slagen voor
nodig heeft gehad. Voor iedere hole
staat een standaard, de par. Dit is het
aantal slagen dat een professionele
speler nodig heeft. Dat kunnen er drie
(par 3) zijn, vier (par 4) of vijf (par 5).

Hoe beter de golfer, des te lager zijn
score na afloop van de wedstrijd. Zo

won de Spanjaard Sergio Garcia in
2019 de laatste KLM Open  – tegen-
woordig Dutch Open – met een totaal

van 270 slagen. Verdeeld over vier 
dagen, de lengte van een officieel golf-
toernooi. ,,Dan kom je aan het einde
uit op een aantal van -18 op het leader-
board, het scorebord dat je tijdens een
wedstrijd op televisie regelmatig
voorbij ziet komen’’, legt voormalig

professioneel golfer Robert-Jan
 Derksen (47) uit. ,,Speel je alle holes 
in par, dan kom je uit op nul. Zit je
daaronder en doe je het beter, dan
kom je in de min. Daarboven is plus.
Omdat een golftoernooi vier dagen
duurt, tellen de scores altijd door. Je
begint nooit een dag opnieuw.’’

Golf op tv
Derksen  – winnaar van twee toer-
nooien op de Europese Tour – is
 commentator op Ziggo Golf. Het
 speciale kanaal wisselt 24 uur per dag
live wedstrijden af met herhalingen
en docu’s. Met de kennis en ervaring
opgedaan in zestien golfseizoenen is
Derksen bij uitstek degene die de kij-
ker mee kan nemen in de sport. ,,Als
mensen roepen dat ze golf kijken saai
vinden, kan ik me daar iets bij voor-
stellen. Zeker wanneer je als kijker
niet echt weet wáár je naar kijkt.’’
De tv-kijker zit op de eerste rang en
wordt op zijn (haar) wenken bediend.

Het spel &de regels

ABC
van het golf

De terminologie in vogelvlucht

� Sergio Garcia. FOTO AFP

FOTO ANP





,,Een golfbaan is een omvangrijk
 complex, vaak wel 70 hectare groot.
Dat betekent dat je op de baan niet
 alles kunt zien, want op iedere hole
staan groepen – in het golfwereldje
flights genoemd – van meestal drie
spelers. Op tv hoef je niets te missen
dankzij de vele camera’s. Bij heel grote
toernooien, zoals laatst The British
Open, zijn het er soms wel honderd.
Zo ga je thuis helemaal mee in de
wedstrijd.’’

Derksen noemt de Trackman, het
apparaat dat de bal kan volgen en de
vlucht laat zien. ,,Als tv-kijker kun je
een bal die door de lucht vliegt bijna
niet volgen, met dit systeem wel’’, zegt
hij. ,,Het systeem levert ook extra 
gegevens, zoals de de snelheid van 
de bal en de afstand die hij aflegt. Erg
leuk.’’ Hij wijst ook nog op de inter-
views die spelers soms geven tussen
de slagen door. ,,In mijn tijd was dat
echt not done. Niet goed voor je con-
centratie heette dat, maar sinds een
paar jaar snappen spelers de meer-
waarde  ervan.’’

Vernieuwend zijn ook de micro-
foons die spelers en hun caddie, de

 assistent, soms opgespeld krijgen,
waardoor de tv-kijker kan ‘meege-
nieten’ van het werkoverleg.
Derksen: ,,Het gaat dan bijvoor-
beeld over de keuze van de golfclub
of hoe een hole het beste gespeeld
kan worden. Uiteindelijk steek je daar
als toeschouwer wat van op en soms
kun je bepaalde dingen van de profs
zelf op de baan nadoen. Je leert van  
tv-wedstrijden.’’

Is het afslaan met de driver, de club
waarmee het hardst en verst wordt

 geslagen, het meest spectaculaire
 begin van een hole, het belangrijkste
onderdeel is volgens Derksen het
 afsluitende putten op de green. ,,Veer-
tig procent van golf gebeurt dáár. Daar
valt de meeste winst te halen. Met een
driver sla je de bal 300 meter ver, dan
maakt 10 meter naar links of rechts
niet veel uit. Bij het putten kan een
centimeter naar links of rechts al het
verschil zijn tussen
succes of failure.
Op tv ziet een
putt vanaf een
meter  er makke-
lijk uit, maar doe

het maar eens.’’
−Ralph Blijlevens

een eigen nummer of 
naam. Hoe hoger het 
nummer, des te korter 
de afstand waarmee
 geslagen wordt. 

J
Jon Rahm. Spaanse 
golfer, nu nummer één van
de wereld. 

K
Neder-
landse
Golf
Fede-
ratie.
Organisa-
tie, opge-
richt in 1914, die zich inzet
voor de ontwikkeling van
golf in Nederland in de
breedste zin. Met Koninklijk
predicaat.

L
Lost ball. Spelers mogen
maximaal drie minuten zoe-
ken naar een bal. Dat was
vijf minuten, maar is veran-

derd om de snelheid in het
spel te houden.

M
Marshal. Een aangewe-
zen verenigingslid dat toe-
zicht houdt op de baan en
ervoor zorgt dat iedereen
met plezier kan spelen. 

N
Negentiende hole.
Duidt de bar in het clubhuis
aan. Zoiets als in het voetbal
‘derde helft’. 

O
Out of bounds. Een bui-
ten de baan (gemarkeerd
met witte paaltjes) geslagen
bal. Dat betekent één straf-
slag en opnieuw slaan vanaf
de plek van de laatste slag.

P
Par. Professional Average
Result, geeft aan hoeveel
slagen een professional 

gebruikt om een hole uit 
te spelen.

Q
Qualifying. Iedere 
golfer begint met een handi-
cap van 54 en kan die verla-
gen door ‘qualifying kaarten’
te spelen. Hoe lager de 
handicap, des te beter de
speler.

R
Rough. Het deel van de
baan, meestal aan de zij -
kanten, dat niet of nauwelijks
gemaaid wordt; in hoog gras
moet de bal maar beter niet 
terechtkomen.

S
Swing. De beweging 
die de golfer maakt bij het
slaan van de bal. Een 
complexe en technische 
beweging. De kleinste afwij-
king kan al gevolgen hebben
voor waar de bal terecht-
komt.

T
Tee. Het houten of 
plastic pinnetje waarop 
de bal geplaatst kan 
worden bij het afslaan 
vanaf de afslagplaats van 
de hole.

U
Uitputten of 
uitholen. De essentie van 
het spel, ofwel: de bal in de
hole putten.

V
Valsspelen. Een lagere
score invullen en zo zakken
in je handicap.

W
Waterhindernis. Voor
golfers met onvoldoende
zelfvertrouwen een angst -
gegner. Juist omdat ze de
bal niet in het water willen
slaan, gaat die vaak wél
kopje onder.

X
X op de scorekaart bete-
kent dat de speler de
 desbetreffende hole niet
heeft gespeeld.

Y
Yips. Akelig als het je over-
komt, dit tijdelijke verlies van
controle van de fijne moto-
riek in de onderarm en hand.
De golfer heeft bibbers op
de baan. Ook darters ken-
nen dit.

Z
Zo, dat zit erop. Nu naar de
golfbaan!
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Golf voor dummies

380.000
� is het aantal
 geregistreerde golf-
spelers in Nederland. 

230
� golfbanen zijn er in
Nederland ongeveer,
en daarnaast zo’n
275 golfclubs.
(bron NGF)

‘Soms luister 
je mee bij

gesprekken tussen
speler en caddie,
daar steek je veel

van op’ 

—Robert-Jan Derksen,
oud-golfprof

Rico Verhoeven,
wereldkampioen kickboksen:
‘Mijn ballen gaan vaak te scheef,

vooral naar rechts.’

Miss Montreal, zangeres:
‘Bij golf ben ik alleen bezig met
de bal, die van A naar B moet.
Ontspannen en genieten.’

Fatima Moreira de Melo,
oud-hockeyster: ‘Je hoeft

helemaal niet te kunnen golfen
om er als golfer uit te zien.’

Churandy Martina, sprinter,
zijn eerste actie in 2016 was de
putt voor een birdie: ‘Die bal heb

ik een kusje gegeven.’

Moïse Trustfull en haar pa
Orlando, de actrice nam de
oud-voetballer mee. Zegt hij:

‘Het is verslavend!’

BN’ers
gespot opde baan

Drie tips voor de
(beginnende) golfkijker

1 Haak bij een
golfwedstrijd op
tv eens niet na vijf

minuten af.
Luister naar de
commentatoren. Met al
die informatie kom je
meer in de wedstrijd
en wordt het vanzelf
leuker.

2 Volg eens een
clinic of proefles,
dat kan op iedere

golfbaan. Doe dat met
je beste vriend of
vriendin, of neem
samen zes proeflessen,
dat kost echt niet veel.
Zo kun je zelf ervaren
hoe het is om een bal
te slaan.

3Ga een dag naar
de Dutch Open
op golfbaan

Bernardus in het
Brabantse Cromvoirt
en begin op de driving
range. Volg daarna een
Nederlandse speler.
Vergeet je telefoon 
niet uit te zetten en
verbaas je over hoe 
ver en goed die gasten
slaan. Wat je dan ook
zeker moet doen, is
een tijdje bij de green
van een par 3 zitten.
Dat zijn lastige holes,
omdat de bal met de
eerste slag al zo dicht
mogelijk bij de vlag
moet komen. Wie weet
zie je een hole-in-one.

� Robert-Jan
Derksen. 

FOTO GETTY

FOTO’S NGF



Nederlandse
toppers
Behalve Joost Luiten zijn 
er meer landgenoten (m/v) 
actief op de  Europese Tour.

Anne van
Dam (25), 
Arnhem
Hoogst genoteerde
Nederlandse golf-
ster. Meer over haar

op pagina 12 en 13 in deze bijlage.

Dewi Weber
(25),  Groningen
Koos, net als Van
Dam, de VS als
basis. Weber werd
als 14-jarige

 geselecteerd voor het nationale
team. In 2014 vertegenwoordigde ze
Nederland voor het eerst tijdens de
World Cup. Debuteerde twee jaar 
geleden op professioneel niveau in 
de LPGA Symetra Tour.

Pasqualle
Coffa (24), 
Sterksel
Is sinds haar 5de
fanatiek ruiter, maar
ruilde haar paard

subiet in voor de golfclub toen ze
zeven jaar geleden kennismaakte met
golf. Speelt inmiddels op het hoogste
niveau in de Ladies European Tour
(LET) en is vooral trots op haar
twaalfde plaats in het Jabra Ladies
Open, dit jaar in Frankrijk.

Wil Besseling
(35),  Hoorn
Wereldranglijst:
225
Wereldkampioen
van 2006 bij de

amateurs. Wisselde sinds zijn
 profdebuut in 2006 regelmatig
 tussen de Challenge en de 
Euro pean Tour. Geldt als een harde
werker. Maakte in 2019 indruk door
zich met een  zevende plaats op de
KLM Open  tussen de golftoppers te
nestelen.  Finishte vervolgens drie-
maal als derde op de Europese Tour. 

Darius van
Driel (32), 
Leidschendam
Wereldranglijst:
326
Promoveerde in zijn

eerste jaar als pro (2015) als winnaar
van de Alps Tour naar de Europese
Challenge Tour. Wist na vier jaar een
speelkaart te bemachtigen voor de
European Tour. Golfer van het jaar in
2019. 

Lars van
Meijel (27),
Best
Wereldranglijst:
572
Debuteerde in 

november 2019 op de Europese Tour.
Eindigde afgelopen augustus tijdens
de Cazoo Classic in Londen als ze-
vende. Klom daarmee liefst 155 plaat-
sen op de wereldranglijst.
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Interview

‘Presteren is
genieten’ 

Joost, hoe is het om het boegbeeld van de 
Nederlandse golfsport te zijn?
,,Leuk en ik ben er trots op. Aan de andere kant is
het ook zwaar, want je wilt de beste blijven. Dat
brengt druk met zich mee en ook aandacht: ieder-
een wil wat van je. Stiekem vind je dat leuk, het
streelt je ego. Jarenlang was ik de enige Neder-
landse speler op de Europese Tour, gelukkig doen
er nu met Wil Besseling, Darius van Driel en Lars
van Meijel meer jongens mee op het hoogste ni-
veau en was Anne van Dam de eerste Nederlandse
golfster op de Olympische Spelen. De bekendheid

is goed voor je imago, je
sponsors en de

golfsport in Nederland. Maar het
kost ook energie. Presteer je goed, dan is het

prima. Maar gaat het in wedstrijden niet zoals
zou moeten, dan is het allemaal niet zo makkelijk.’’

Zoals in de afgelopen periode, waarin je niet je
beste golf hebt laten zien?
,,Precies, maar een dipje hoort bij sport. Wat ik
 bedoel, op sociale media zie je van alles voorbij -
komen. Niet leuk. Mensen denken soms dat wij
 robots zijn. In de golfsport moet je accepteren dat
er soms wat mindere periodes tussen zitten. Er
speelt altijd meer dan de volgers kunnen zien.’’

Heeft zulke kritiek invloed op je spel?
,,Voor veel publiek ga ik beter spelen, omdat ik dan
word gedwongen tot nog meer focus. Ik kan me
dan afsluiten voor dat andere. Zo heb ik de KLM
Open (het enige internationale professionele golf-
toernooi op de Europese Tour dat Nederland rijk
is, nu ‘Dutch Open’, red.) in 2013 en in 2016 gewon-
nen. Zo’n toernooi haalt het beste in mij naar bo-
ven. Die overwinningen waren bijzonder. Allebei
op een andere baan, op een andere manier en in
een andere periode in mijn leven. Die op de Ken-
nemer in Zandvoort was mooi omdat het de eerste
was. Drie jaar later stond ik in die periode slecht te
spelen, had ik van alles aan mijn hoofd en win ik
opeens op The Dutch in Spijk. Uit het niets.’’

En met overmacht, met drie slagen voorsprong.
Hoe beleef je zoiets?
,,Als Nederlander voor eigen publiek winnen, dat
is fantastisch. Bij het ingaan van de laatste hole op
The Dutch in 2016 had ik een ruime voorsprong,

maar toch moet je  altijd de concentratie erbij
houden. Het kan nog misgaan. Nadat

ik m’n driver recht sloeg op de
tee vanaf de achttiende

hole, wist ik dat ik
geen 8 of 9 zou gaan ma-
ken. Toen kon ik, samen met m’n
caddie, echt genieten van die laatste hole.
Dat zijn voor golfers unieke momenten.’’

Waar droom je nog van?
,,Meedoen aan de Ryder Cup, het toernooi waarin
een team van de beste Europese spelers het op-
neemt tegen een Amerikaans team. Ik hoor vaak
van andere spelers hoe bijzonder het is om mee te
doen. En ik droom van nog meer overwinningen,
liefst in een van de majors (de vier grand slams van
golf, red.). Als ik mag kiezen: The Masters in de
Verenigde Staten, in mijn ogen de mooiste major
die er is. Maar het is al heel wat om überhaupt een
toernooi te winnen. Je hebt spelers die vijftien jaar
op de Europese Tour actief zijn, maar nog nooit
iets hebben gewonnen.’’

Is golfen plezier of is het puur werk?
,,Ik speel omdat ik het leuk vind. Toch ben je als
professioneel golfer in de eerste plaats bezig met
presteren. Doe je dat niet, dan kun je er ook niet

Zeg je golf, dan zeg je Joost Luiten (35). De man uit Bleiswijk
heeft zes overwinningen in de Europese Tour op zak en is 

al jarenlang de beste speler van het land.

TEKST RALPH BLIJLEVENS FOTO PIM RAS

‘In golf zit
álles:

spanning,
snelheid,
kracht’

‘Kinderen
moeten zelf
op de baan
een mening
over de
sport

vormen’

Achtergrond
Joost Luiten werd op 7 januari 1986 in
Bleiswijk geboren.Woont samen met 
Melanie-Jane Lancaster, wier ouders golfbaan
The Dunes in Zandvoort beheren. Zijn eigen
ouders zijn Nel en Nico, eigenaren van een
tuincentrum in Bleiswijk. Luiten: ,,Mijn vader
heeft alles bereikt door hard te werken. Zo
probeer ik het ook te doen.’’

Succes
Golf heeft Luiten geen windeieren gelegd. De
Europese Tour heeft hem de afgelopen vijftien
jaar een bedrag opgeleverd van dik 12 miljoen
euro. Het geld is fijn, liet hij optekenen in Quote,
maar het is niet zijn drijfveer. ,,Als je het voor het
geld doet, red je het niet. Maar ik heb nu een -
maal het geluk dat ik een sport in ben gerold
waarin veel te verdienen valt.’’

Geld en spelen
Het leven van een professioneel golfer bestaat
uit reizen en spelen. Toernooien beginnen
meestal op donderdag en duren dan tot en met
zondag. Spelers arriveren op dinsdag, om op die
dag en woensdag de baan te verkennen. Tussen
de toernooien door staan trainingen op het
programma. Luiten heeft een swingcoach (voor
de verbetering van zijn slagtechniek), een coach
voor het putten en een fysieke trainer. Het
prijzengeld verschilt per toernooi en ligt op de
Europese Tour bij een reguliere wedstrijd
meestal tussen de 1 en 2 miljoen euro, met hier
en daar uitschieters naar boven. De Tour telt dit
jaar 42 toernooien.
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van genieten. Sta ik op een golfbaan, dan telt voor
mij alleen winst.’’

Heb je ook oog voor een mooie omgeving of
een fraaie baan?
,,Ik kan me best voorstellen dat ik na mijn prof -
carrière eens in de drie weken een rondje van
 achttien holes loop, voor de fun. Je geniet op een
andere manier van golf, doordat je niet meer
 dagelijks bezig bent met dat hoge niveau.’’

Wat is het mooiste van golf?
,,Alles zit erin: spanning, snelheid, kracht. Alle as-
pecten moet je beheersen, omdat je alles zelf moet
doen. Je moet allrounder zijn. De spanning en
adrenaline, daar hou ik van.’’

Heb je zorgen over de stand
van het golf in Nederland?
,,Niet echt , want we hebben
in jaren niet zoveel Neder-
landse spelers op de Euro-
pese Tour gehad. Wel
moeten we oog heb-
ben voor de kweek-
vijver. Die moet zo
groot mogelijk wor-
den en dat is iets
wat iedereen die
golf een warm hart
toedraagt, in de ga-
ten moet houden.
We moeten werken
aan de breedtesport.
Als meer mensen
golfen wordt de
top van de ijsberg
groter.’’

Wat is jouw rol
daarin?
,,In de Joost Lui-
ten Foundation
werken we samen
met scholen om de
golfsport bij kinde-
ren onder de aan-
dacht te brengen.
Zodat zij zelf daar
een eigen mening
over kunnen vormen.
Vraag je nu aan jonge-
ren die nog nooit

 hebben gegolft, wat ze van de sport vinden, dan
roepen ze: ‘stom’, ‘saai’ en ‘voor rijke lui’. Dat heb-
ben ze van horen zeggen. Met de foundation laten
we ze het zelf op de baan ondervinden. Sommigen
zullen door golf worden gegrepen.’’

Kortom, meer mensen – en vooral jongeren –
moeten een kijkje gaan nemen op de golfbaan.
,,Bij verenigingen lopen nu vooral ouderen die er
de tijd voor hebben. We moeten af van het imago

van tijdrovende sport. Achttien holes hoeft niet
per se, een keer zes of negen is ook goed. Daarnaast
moeten golfbanen denken aan andere vormen van

abonnementen. Je hebt traditionele clubs die de
noodzaak van modernisering niet inzien,

maar er zijn ook moderne die wel bezig
zijn met hoe ze jeugd kunnen bin-

den. Die aan de langere termijn
denken. De coronauitbraak

was voor golf een geluk
bij een  ongeluk, de

banen zijn over-
vol en veel
jonge men-
sen hebben
de sport
 ontdekt. Het

is nu aan de
verenigingen

om ervoor te
 zorgen dat die nieuwe

aanwas ook blijft.’’

Internationale
golftoppers
Er zijn er vele en ze wisselen
 elkaar voortdurend af aan de top.
Een paar van de kleurrijksten.

Jon Rahm
(26), Spanje
Eerste op de we-
reldranglijst (eind
juli). Werd in 2006
pro, won dertien

keer een toernooi, waarvan zes op 
de Amerikaanse PGA Tour, het
 allerhoogste niveau. Schreef eerder
dit jaar de US Open op zijn naam
(een van de vier majors) en eindigde
als derde in The British Open.
 Bekend is zijn hole-in-one,  terwijl 
de bal over het water skipte  tijdens
een oefenrondje op The  Masters 
(zie YouTube).

Bryson
DeChambeau
(27), VS
Geen speler op de
Tour die zoveel
controverse op-

roept. Oogt als een rugbyspeler en
dankzij de vele uren in het kracht-
honk slaat hij de ballen vanaf de
teebox heel ver. DeChambeau laat
zich leiden door wetenschappelijk
onderzoek en past zijn spel daarop
aan. Dat leidt tot afgunst bij de golf-
puristen, maar jubel en lof van de
mensen die modernisering van de
golfsport toejuichen. O ja, hij draagt
een platte golfcap.

Louis
Oosthuizen
(38), Zuid-Afrika
De tweede niet-
Amerikaan in de
top 10 van de 

wereldranglijst. Won in 2010 de 
British Open, maar het meest opval-
lende: hij werd maar liefst zes keer
tweede in een major. Oosthuizen is
dé grote naam tijdens de Dutch
Open in september op  Bernardus in
het Brabantse  Cromvoirt. 

Nelly Korda
(23), VS
Eerste vrouw op de
internationale rang-
lijsten. Zesvoudig
tourwinnaar van de

Ladies Professional Golf Association
(LPGA) en de kersverse olympisch
kampioen. De familie is goed met bal-
len: ze is dochter van de Tsjechische
tennisspelers Petr Korda en Regina
Rajchrtová, en zus van Sebastian
Korda, die eveneens tennist. Niet te
verwarren met zus Jessica die ook
op topniveau golft. Nelly’s partner is
de ijshockeyer Andreas Athanasiou.

Jin Young Ko
(26), Zuid-Korea
Ook wel Ko Jin-
young. Speelde tot
nu toe 6,4 miljoen
dollar prijzengeld

bij elkaar met overwinningen in de
LPGA-tour en de LPGA of Korea
Tour. Dertien top-10 noteringen in 
25 toernooien bezorgden haar in
2018 de eretitel Rookie of the Year.

‘Sta ik op 
een baan,
dan telt
alleen 

de winst’

� Dromen moet altijd,
ook als je topgolfer bent.
Zo zou Joost Luiten ooit
graag nog eens een
major winnen. 

Hoe het zo kwam
Luiten was 6 toen hij voor het eerst tegen een
golfbal sloeg. Oom Wim nam hem mee naar de
baan in Rotterdam. De jonge Luiten was een
veelzijdig sporttalent, want behalve voetbal deed
hij ook een tijdje aan skispringen in Duitsland. Hij
haalde havo en koos voor golf. ,,Daarin ben je
niet afhankelijk van anderen. Als je een fout
maakt kun je niemand anders de schuld geven.
Dat spreekt me aan’’, verklaarde hij de keuze.

Waar staat hij nu
Zijn beste jaar was 2014, toen hij een keer won
en driemaal derde werd. Hij was 29 op de
wereldranglijst, nu 193. ,,In golf wisselen goede
en slechte periodes elkaar af. Het overkomt de
besten, kijk naar Rory McIlroy.’’ De Noord-Ier, op
z’n 22ste de nummer één van de wereld (2012),
was onlangs slechts 15de. Je nooit de kop gek
laten maken, ‘gewoon’ doorgaan met trainen,
zegt Luiten. Morgen kan alles weer anders zijn.
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I
n de kleine natuurgebieden
waarover de achttien holes
zijn verdeeld, kunnen vele
insecten, vogels en andere
beestjes zich thuis voelen.
Daar kun je de biodiversi-
teit bevorderen. ,,Dingen

niet doen is een van de belangrijk-
ste taken voor een greenkeeper’’,
legt Eddy Schabbink uit. Hij is
 expert op het gebied van biodiver-
siteit bij opleidingscentrum IPC
Groene Ruimte en begeleidt in die
functie ook greenkeepers. ,,Niet
maaien bijvoorbeeld. De natuur
heeft meer ervaring dan wij, dus

waarom zouden we het beter
 proberen te doen? Je kunt wel
voorwaarden scheppen om meer
biodiversiteit te krijgen. Verschil-
lende soorten planten laten
groeien bijvoorbeeld, of hoogte-
verschillen maken, zodat insecten
en andere beestjes op jouw golf-
baan kunnen leven.’’ 

Het Woold
Zo voorkom je plagen, vertelt hij.
,,Als je een laan hebt met alleen
maar eikenbomen, dan weet je dat
je problemen krijgt met de eiken-
processierups. Die hebben daar

geen natuurlijke vijand. Iedere
greenkeeper moet weten hoe de
natuur werkt. Als je met pestici-
den aan de slag moet, heb je iets
niet goed gedaan.’’ Hij voegt toe
dat golfbanen ideale plekken zijn
voor bijvoorbeeld waterberging in
natuurlijke vijvers en oevers.

We gaan langs bij Golfbaan Het
Woold in het Brabantse Asten, en
denken aan wat Eddy Schabbink
heeft gezegd. ,,Als je vanaf de in-
gang het einde van het golfterrein
kunt zien, weet je dat het niet goed
is.’’ En: ,,Let op of er variatie in de
natuur is: hoogteverschillen, water
en oevers.’’

Dat zit wel goed bij Het Woold.
De 85 hectare grote golfbaan is
grof te verdelen in drie natuur -
gebieden: bos, beekdal en heide.
Via een beek fungeert de baan als
ecologische verbindingszone
 tussen natuurgebieden in de
 omgeving. Ook zijn er biotopen
waar golfers niet mogen komen.
,,We hebben inmiddels tien jaar
natuurwerkgroep IVN Het Woold,
daar zitten vrijwilligers in die zich

alleen maar bezighouden met de
flora en fauna op de baan’’, vertelt
Harry Span, voorzitter van Het
Woold. Het resultaat: 350 planten-
en 150 vogelsoorten. Er zijn vleer-
muiskasten, ijsvogelwanden en
plekken waar bijzondere vogels als

de grote karekiet een plek vinden
om te broeden.

De natuurwerkgroep ontstond
ruim een decennium geleden. Niet
alleen met het doel duurzaamheid
te bevorderen, maar vooral ook om
de omgeving tevreden te houden.
Span: ,,We hadden negen holes,
maar wilden uitbreiden. We

 konden stukken grond kopen.
Agrariërs in de omgeving aasden
echter ook op dat land. De Bra-
bantse Milieu Federatie was niet
zo blij met het vooruitzicht van
holes op plekken waar bos stond.
We kozen voor een aanpak waar-
mee het een natuurgebied werd
met daarin een golfbaan in plaats
van andersom. Baanarchitect en
landschapsdeskundige Han
 Wessels heeft goed gekeken naar
wat voor grond hier lag en wat we
daarmee konden doen.’’

Insectenhotel
Het resultaat mag er zijn,  bewijst
Span als hij ons samen met werk-
groepvoorzitter Ad  Verhoeven in
golfkarretjes rondleidt. Het begint
bosrijk, vervolgens kom je in een
heidegebied terecht en later langs
een mooie, natuurlijke vijver.

 Onderweg staat ook nog een
klein oorlogsmuseum verscholen,
een Wehrmacht-huisje van waar-
uit de Duitsers in de Tweede We-
reldoorlog vliegtuigen spotten. En
een insectenhotel, een gedenkbos,

Natuur

Niet maaien maar zaaien
Bij een golfbaan denk je aan groene vlaktes,
strak gemaaid gras en een greenkeeper die
met pesticiden langs de holes trekt. Dat gaat
zo niet langer. Ook golfbaanbeheerders
kennen hun duurzaamheidsplicht.  

TEKST TIM VAN BOXTEL FOTO’S KOEN VERHEIJDEN ‘Als je met
pesticiden aan de
slag moet, heb je

iets niet goed
gedaan’

� Het Woold telt 350 planten- en 150 vogelsoorten. ‘We kozen
voor een natuurgebied met daarin een golfbaan, niet andersom’,
zegt Harry Span (rechts). Naast hem ‘natuurchef’ Ad Verhoeven. 
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Interview

Spel zonder zicht 
Ronald Boef is blind gebo-
ren. En van alle sporten die
je als blinde kunt beoefenen,
koos hij een discipline die
zelfs voor ziende mensen al
heel lastig is: golf. ‘Ik ruik,
hoor en voel veel meer op de
baan dan een ziende golfer.’

D
e zon strijkt over
de fairways, langs
de baan steken
bloemen in aller-
lei kleuren boven

de grashalmen uit: golfclub De
Goyer in Eemnes. Hoe kan een
rondje golf eigenlijk leuk zijn
als je dit soort visuele prikkels
mist? Ronald Boef (44): ,,Ik
 geniet van veel dingen die
ziende golfers vaak niet op-
merken: het roodborstje dat ik
net hoorde zingen of het rui-
sen van de wind, de veerkracht
van het grastapijt onder mijn
voeten...’’ Boef, met de uitstra-
ling van een 25-jarige, bukt,
grijpt een plukje groen en
houdt het onder zijn neus: ,,En
de geuren natuurlijk. Van vers-
gemaaid gras of van de vele
bloemen die er nu zijn.’’

Met golf is Boef zo’n vijf
 dagen in de week actief, maar
het is niet de enige sport die
hij  beoefent. Zo gaat hij een
bungeejump niet uit de weg
en is hij dol op zeilen. Solo wel
te verstaan, met een zendertje
waarmee iemand op de kant
hem waarschuwt als hij over-
stag moet gaan of moet uitwij-
ken voor een andere boot. En
er is natuurlijk de sportschool
vlakbij zijn appartement in
Bovenkarspel waar hij zijn
 lichaam sterk en soepel houdt.
,,De golfswing is een eenzij-
dige beweging en dat maakt je
gevoelig voor blessures.’’

Zeges
Boef begon pas op zijn 18de
met golfen. ,,Een buurman zag
een tv-programma over blinde
golfers. ‘Is dat niks voor jou’,
vroeg hij. Ik ben toen een keer
met mijn vader naar een golf-
baan in de buurt gegaan en
was meteen verkocht.’’ 
Het duurde daarna nog

 geruime tijd voor het hem

lukte om een bal te raken. ,,Ik
ben blind geboren en had dus
geen idee hoe een golfswing
eruitziet. Niemand kon het me
voordoen. Mijn golfleraar
pakte daarop mijn armen en
liet me net zo vaak de bewe-
ging voelen tot ik uiteindelijk
zelfstandig een bal kon raken.’’ 
Hoewel de coach direct zijn

talent zag, duurde het meer
dan acht jaar en duizenden
uren op de golfbaan voor de
eerste successen op wedstrijd-
niveau zich aandienden. Daar -
na ging het snel. Na nationale
overwinningen werd hij in
2009 derde op het WK in
 Canada en haalde hij in de
 jaren daarna tot de  coronastop
in 2020 aansprekende zeges,
waaronder het EK, het Zuid-
Afrikaans Open, het Dublin
Open en als meest aanspre-

kende zege een unieke ‘major-
dubbel’ in Australië, zes jaar
geleden. Op de wereldranglijst
van volledig blinde wedstrijd-
golfers hoort Boef bij de Top 5.
Zijn doel: volgend jaar in Zuid-
Afrika wereldkampioen wor-
den. Ondanks al die overwin-
ningen zal Boef niet zo rijk
worden als de ziende golf -
miljonairs op de grote Tour.
,,Integendeel’’, legt hij uit. ,,Dit
is een amateursport, wat bete-
kent dat je alles zelf moet beta-
len: trainingen, reizen, equip-
ment enzovoort. Vandaar dat
je deze sport op dit niveau 
niet kunt beoefenen zonder
sponsors.’’

Tijdens de tweedaagse toer-
nooien maar ook tijdens 
oefenrondes speelt zijn vader
Rein – die zelf geen actieve
golfer is – als ‘caddie’ een
 cruciale rol. Boef: ,,Caddies
zijn voor ons veel belangrijker
dan voor ziende golfers. Ze
zijn als het ware de ogen van
de speler. Mijn vader zet me in
de juiste richting, visualiseert
eventuele obstakels als bun-
kers en bomen, bespreekt met
mij de clubkeuze zodat ik pre-
cies de juiste hoogte en afstand
kan slaan en zet tenslotte voor
mij het clubblad achter de bal
in de richting van de vlag. Ik
moet er dan op vertrouwen dat
al die voorbereiding klopt en
vervolgens een zo goed en rus-
tig mogelijke swing maken.’’ 
Hij weet meestal direct of

zijn slag goed of slecht was:
,,Het geluid en het gevoel van
het contact vertellen me of de
bal recht op het doel is gegaan
en met de juiste afstand.’’ 
Wat een ziende golfer van
hem kan leren? Boef: ,,Laat je
niet afleiden door obstakels
maar focus op het doel en een
rustige swing. En geniet wat
vaker van de omgeving.’’

Actie
Begin dit jaar viel de hoofd-
sponsor van Ronald Boef,
Deen Supermarkten, plotse-
ling weg na een overname
door het AH-concern. Zijn
golfcarrière kwam in acuut
 gevaar. Leden van golfclub De
Goyer organiseren daarom
 samen met de Bart de Graaff
Foundation een speciale dag
om geld in te zamelen zodat
Boef aan het WK kan deelne-
men en op topniveau kan
 blijven spelen. Een opluchting:
,,Het betekent dat ik mijn
 droom kan blijven verwezen-
lijken en aan andere gehandi-
capten laten zien dat je met
doorzettingsvermogen, goede 
begeleiding én hulp heel ver
kunt komen.’’ –Friso Leunge

Keurmerk
Nederland telt zo'n
230 golflocaties.
Ruim honderd banen
bezitten het GEO-
duurzaamheidskeur-
merk, onderdeel van 
een internationaal 
duurzaamheidspro-
gramma. Clubs die het
keurmerk halen, tonen
aan bewust om te
gaan met natuur en
milieu en maatschap-
pelijk verantwoord te
ondernemen. Eerst na

drie jaar en later na
vijf jaar worden ze
 opnieuw gekeurd. Nog

een dertigtal locaties
is bezig met het halen
van dat keurmerk. 
De eisen zijn hoog,
zelfs de afspuitplaat-
sen voor de machines
van greenkeepers
worden gecheckt. 
Het keurmerk vereist
mede daardoor soms
ook investeringen.
Vandaar dat het tot nu
toe vooral de grote
golfbanen zijn die het
keurmerk hebben 
behaald.

een plek vol bijenkorven. ,,We willen
de natuur zo min mogelijk versto-
ren’’, zegt Verhoeven. Ieder jaar
brengt de werkgroep de natuur op de
golfbaan in kaart, met een honderd
pagina’s tellend flora- en faunaboek.
Ze doen bovengemiddeld veel aan
duurzaamheid op de golfbaan, bena-
drukt hij. ,,Er zijn genoeg beheerders
die alles strak gemaaid willen heb-
ben, zo praktisch mogelijk. Die gaan
puur voor de commercie.’’

Vogeltjes, hazen, reeën 
De Nederlandse golffederatie
 schakelt geregeld natuurliefhebber

en wilddeskundige Folkert Jans in
om eens mee te praten over natuur
op de golfbaan. De aanpak van Het
Woold klinkt hem als muziek in de
oren. ,,Je hebt als beheerder een
 verantwoordelijkheid. Je wilt dat de
generaties na jou ook kunnen golfen.
We vragen met z’n allen al veel van
de aarde en omgeving, laten we dan
op plekken waar het kan de biodiver-
siteit aanmoedigen. Daarnaast wil
het oog ook wat. Inmiddels zie ik op
steeds meer golfbanen vogeltjes,
 hazen en reeën rondlopen. Dat is
voor mij een teken dat het de goede
kant op gaat.’’

� Ronald Boef: 
‘Ik hoor, ruik en voel
veel meer op de baan
dan ziende golfers.’
FOTO FRISO LEUNGE

‘Ik had geen 
idee hoe een

golfswing 
eruitziet’ 
—Ronald Boef,
wedstrijdgolfer

Koop een flight voor een ronde met Ronald Boef, 
12 oktober op de Goyer Golf & Country Club en help hem
verder met zijn carrière. Mail naar info@goyer.nl
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‘I
n Nederland had ik me nooit 
zo goed en snel kunnen ont-
wikkelen als golfer, dat weet ik
zeker’’, zegt Anne van Dam
(25). Ze woont op Lake Nona,
een resort in Orlando (Florida),
waar ook beroemde golfers als

Ian Poulter, Henrik Stenson en 
Annika Sörenstam wonen. 
Jerry Ji (22) maakte twee jaar terug

de oversteek naar de VS om golf en
studie te combineren op de Univer-
sity of Illinois. ,,Ik denk echt dat je in
Amerika moet zijn als je de top wilt
halen. De concurrentie in het univer-
siteitsgolf is ontzettend sterk, hier
speel ik tegen de beste amateur -
golfers van de wereld.’’
Spijt van zijn keuze voor Amerika

heeft Ji geen seconde gehad. ,,Als
 golfer maakte ik grote stappen en als
mens ben ik een stuk volwassener
geworden. Ook buiten het golf heb ik
het hier erg naar mijn zin, heb veel
vrienden gemaakt.’’
De University of Illinois telt zo’n

45.000 studenten. Ji woont op de

enorme campus samen met drie ka-
mergenoten. Lake Nona is een van de
buitenwereld afgeschermde enclave
met kasten van huizen die vaak mil-
joenen dollars waard zijn. Van Dam
heeft er een eigen huis: ,,Zeven jaar
terug was ik als amateur voor een

trainingsweek op Lake Nona, ik vond
het er zo mooi dat ik tegen mezelf zei:
als ik succesvol word als pro ga ik hier
wonen.’’

Sport boven school
De successen kwamen met vijf
 toernooioverwinningen op de Ladies
European Tour en sinds vier jaar mag

Van Dam zich Lake Nona resident
noemen. ,,Ik kan hier trainen en
 spelen in de best denkbare omstan-
digheden, de zon schijnt bijna altijd,
als golfer ontbreekt het je aan niets.
Op Lake Nona kan ik me volledig op
golf richten, de tuinen, de zwem -
baden, alles wordt voor de bewoners
gedaan.’’
Zij is zich ervan bewust dat ze het

heeft getroffen. ,,Je kunt snel ver-
wend raken, denken dat het allemaal
gewoon is, maar ik realiseer me dat
wonen op Lake Nona voor weinig
mensen is weggelegd. Ik geniet er
heel erg van omdat ik het met hard
werken zelf heb verdiend.’’
In Amerika wordt golf anders

 beleefd dan in Nederland, zegt Jerry
Ji. ,,Het wordt wel iets beter volgens
mij, maar in Nederland stelt de golf-
cultuur nog steeds weinig voor. In
Amerika wordt golf echt als een sport
gezien, kijkt niemand ervan op als je
met een golftas over je schouder op
straat loopt.’’
Van Dam: ,,Toen ik een jaar of 16

Anne van Dam (25) is de beste
golfster van Nederland,
topamateur Jerry Ji (22) wordt
gezien als het grootste talent 
bij de mannen. Maar voor hun
sport verhuisden ze wel allebei 
naar Amerika.

TEKST GERARD LOUTER 

Profiel

� Jerry Ji: ‘Over een jaar of twee, drie
ben ik voor een golfer nog steeds
jong. Ik geloof in hard en structureel
werken en zo steeds kleine stapjes
vooruit maken.’ FOTO ANP/RONALD SPEIJER

Jong aan de slag

‘Ik denk echt 
dat je in Amerika

moet zijn als je de
top wilt halen’

‘Beetje duffe sport,
elitair, voor oudere

mensen? Mijn ervaring 
is juist dat bijna iedereen

die een keer naar een
golfbaan gaat het heel

leuk vindt’
—Jerry Ji, golftalent



cijfers. Goed plannen is belangrijk, je
bent hier op jezelf aangewezen. De
overgang naar de professionals wordt
voor mij straks een stuk makkelijker
omdat ik al gewend ben van huis te
zijn en veel dingen zelf te regelen.’’
Van Dam speelt sinds drie jaar op

de LPGA, het Amerikaanse wed-
strijdcircuit waar alle wereldtoppers
actief zijn. Ze krijgt veel aandacht in
de internationale golfmedia omdat
ze de bal verder slaat dan al haar con-
currenten, afslagen van gemiddeld
266 meter. ,,Ik heb in Jong Oranje en
Oranje veel met jongens getraind en
gespeeld, daardoor ben ik verder gaan
slaan want je probeert bij ze in de
buurt te blijven.’’

Dat proberen mannelijke amateur-
golfers ook als ze met Van Dam
 spelen in een pro-am,  een voorafje
bij toernooien waarin sponsors en
 relaties met de toppers de baan in
mogen. ,,Ik merk dat sommige
 mannen het niet leuk vinden om
eruit geslagen te worden door een
vrouw, die gaan extra hard slaan en
forceren. Heel grappig om te zien.’’

Afzwaaiers
Verre afslagen zijn natuurlijk een
groot wapen want de volgende slag 
is een stuk korter en daardoor

 makkelijker. Maar het is wel zaak de
bal ook recht te slaan en bunkers,
bossen en water te vermijden. En
daar worstelt de 1,81 meter lange Van
Dam mee. ,,Eind vorig jaar ben ik van
coach gewisseld omdat ik die grote
afzwaaiers uit mijn spel wil krijgen.
Ik heb wat veranderingen doorge-
voerd aan m’n swing. Het heeft
 gewoon tijd nodig om die beweging
erin te slijpen. Ik weet zeker dat de
resultaten weer komen, het is alleen
de vraag wanneer alles klikt.’’
Over haar doelen is Van Dam heel

duidelijk. ,,Over vijf jaar wil ik meer-
dere toernooien gewonnen hebben
op de LPGA, inclusief een major.’’
Ji is van plan eerst zijn studie

sportmanagement af te ronden. ,,Pas
als ik het gevoel heb er helemaal klaar
voor te zijn, stap ik over naar de pro-
fessionals. Over een jaar of twee, drie
ben ik voor een golfer nog steeds
jong; de carrières in onze sport duren
lang. Ik geloof in heel hard en struc-
tureel werken en zo steeds kleine
stapjes vooruit maken.’’
Waar die kleine stapjes uiteindelijk

toe moeten leiden is voor Jerry Ji
zonneklaar. ,,Ik wil meedoen aan de
Ryder Cup, majors winnen en uit-
eindelijk de nummer 1 van de wereld
worden.’’
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� Anne van Dam: ‘Toen ik een jaar of 16 was, moest ik me bijna verdedigen omdat ik alleen maar wilde golfen.’ FOTO’S AFP,  EPA

266 m.
� De gemiddelde 
afslag van Anne van
Dam trekt internatio-
naal de aandacht. Ze
slaat de ballen verder
dan haar concurrenten.

Nr. 1
� Anne van Dam was
de eerste Nederlandse
golfster die deelnam
aan de Olympische
Spelen.

was, moest ik me zowat verdedigen
omdat ik alleen maar wilde golfen. Ik
kreeg opmerkingen als ‘school is veel
belangrijker’ of ‘kom toch mee naar
dat feestje’. Ik heb het laatste jaar vwo
niet afgemaakt, mijn ouders hebben
me in die beslissing gesteund omdat
ze zagen dat ik niets anders wilde
dan topgolfer worden. In Nederland
is sport boven school stellen not done,
maar ik zeg tegen golftalenten die
echt de motivatie hebben dat ze het
gewoon moeten doen.’’

Visualiseren
Het aantal golfers stijgt, maar als
 topgolfland stelt Nederland weinig
voor. ,,Het aantal jeugdgolfers is ook
nog steeds heel laag’’, zegt Anne van
Dam. ,,Als meer kinderen met golf
beginnen wordt de kans dat er
 toppers doorbreken vanzelf groter.’’
Jerry Ji: ,,Golf is in Nederland heel
weinig in het nieuws, dat helpt ook
niet. Als we een echte wereldtopper
krijgen, komt er meer aandacht in de
media en gaan kinderen hopelijk
 eerder voor golf kiezen.’’
Het hardnekkige vooroordeel dat

aan golf kleeft – beetje duffe sport,
elitair, voor oudere mensen – helpt
ook niet echt. Ji: ,,Het zijn vooral
mensen die golf nog nooit gepro-
beerd hebben die zo over de sport
spreken. Mijn ervaring is dat bijna
 iedereen die een keer naar een
 golfbaan gaat het heel leuk vindt.’’
Hij begon met golf toen hij 9 was.

,,Een vriendje vroeg of ik een keer
mee wilde en ik vond het meteen
leuk. Het mooie van golf is dat iedere
slag anders is, je moet creatief zijn, 
de slagen kunnen visualiseren en ze
natuurlijk goed uitvoeren. En hoe 
geweldig je ook speelt, altijd blijft het
gevoel dat het nóg beter kan.’’

Zwemmen of golfen
De in Arnhem geboren Van Dam
sloeg haar eerste golfballen toen ze 
5 was. ,,Ik ging met mijn vader mee
naar de golfbaan. Wat ik leuk vond
waren de groepslessen, want dan was
ik met vriendinnetjes. Om golf aan-
trekkelijk te maken voor kinderen is
het vooral belangrijk dat er leeftijd-
genootjes op een club zijn.’’
Van Dam moest een keuze maken

tussen golf en op hoog niveau zwem-
men. ,,Tot mijn 14de heb ik aan
 wedstrijdzwemmen gedaan, ik
droomde ervan als zwemster naar de
Olympische Spelen te gaan. Die twee
sporten combineren was onmogelijk.
Toen ik in de NGF-selecties kwam 
en op de mooiste plekken golftoer-
nooien ging spelen ben ik gestopt
met zwemmen’’, zegt Van Dam, die
golfend Nederland vertegenwoor-
digde op de Spelen van Tokio.
Van Dam komt uit een gezin van

piloten. Haar moeder was in Neder-
land jarenlang pilote op een trauma-
helikopter, haar vader en haar twee
jaar oudere zus vliegen voor de KLM.
,,Ik wil in de toekomst absoluut mijn
vliegbrevet halen, zelf vliegen lijkt
me machtig mooi.’’
Ze houdt van sport en van snel-

heid. ,,Als kind was ik extreem, zo
hard mogelijk met mijn mountain-
bike over heuvels knallen, over de
kop gaan, overal schrammen en
 bulten. Met snowboarden heb ik van
alles gebroken. Ik ben nu stukken
voorzichtiger, blessures mogen niet
ten koste gaan van mijn golfspel.’’
De ouders van Ji kwamen 26 jaar

geleden vanuit China naar Neder-
land. ,,Mijn zus is in China geboren,

ik in Amstelveen. Thuis spreken we
meestal Chinees met elkaar. Mijn
moeder golft niet, mijn vader een
klein beetje maar hij heeft geen eigen
golfset. Nu ik in Amerika zit, is het
lastig, maar ze vinden het altijd heel
leuk om bij mij te komen kijken en
zijn trots als ik goed presteer.’’
Het topgolf bij de vrouwen wordt

grotendeels gedomineerd door
 Aziatische speelsters, met name uit
Zuid-Korea. ,,Die meisjes werken als
ze 8, 9 jaar zijn al heel hard en wor-
den gedrild door coaches’’, aldus Van
Dam. ,,Vaak gepusht door ouders
 hopen ze de top te halen, maar 99
procent valt af. Omdat er duizenden
meisjes golfen in Aziatische landen,
blijft er nog steeds een flinke groep
over die het wel haalt.’’

Meiden als machines
Het cultuurverschil is groot, volgens
Van Dam. ,,Die jonge meiden zijn net
machines, ze stralen weinig plezier
uit. Ik heb er alles voor over om de
top te halen, maar op die manier zou
ik het niet willen of kunnen.’’
Ji zegt als kind van Aziatische

 ouders absoluut niet gepusht te 
zijn. ,,Ik vind niet dat ik streng ben
 opgevoed, zag geen verschil met hoe
het er thuis aan toeging bij mijn
 Nederlandse vriendjes. De discipline
die je moet hebben voor topsport heb
ik zeker, maar of mijn Aziatische
 achtergrond daarin meespeelt zou ik
echt niet weten.’’
Als sophomore (tweedejaars, red.) 

beleefde Ji een prima seizoen in
Amerika. ,,Ik heb individueel mooie
resultaten geboekt en met het team
hebben we de kwartfinales gehaald
in de hoogste divisie van het univer-
siteitsgolf.’’
Met zijn studie sportmanagement

gaat het ook goed. ,,Studeren en
 daarnaast heel veel uren besteden
aan golf is pittig, maar ik haal prima

‘Sommige mannen  vinden 
het niet leuk om eruit geslagen 

te worden door een vrouw, die gaan
extra hard slaan en forceren. 
Heel grappig om te zien’ 

—Anne van Dam, professional
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Juniorkan voor
niks aan de slag

Beginnen met golf

GOLF RAAK! heet het programma van de
golffederatie voor de jongste generatie. Kin-
deren tot en met 12 jaar kunnen gratis ‘vriendje
van GOLF RAAK!’ worden. Daarna krijgen ze een
pasje en worden ze via een nieuwsbrief en social
media op de hoogte gehouden van clinics, open
dagen of evenementen in de omgeving die speci-
aal voor hen zijn ingericht. Golfclubs, scholen of
gemeenten kunnen golfspellen van het opblaas-
bare GOLF RAAK!-funpark huren, om kinderen
laagdrempelig kennis
te laten maken met de
sport. Daarnaast
 kunnen kinderen met
het pasje van GOLF
RAAK! bij deelne-
mende golfbanen 
op zijn minst gratis
 gebruikmaken van de
driving range. Bij aan-
gesloten locaties kun
je met een greenfee
van maximaal 10 euro
ook nog eens wat
holes spelen. 
Een andere optie is
om met je kind eens langs te gaan bij een club in
de buurt voor een proefles. Of op een open
 golfdag, mits daar activiteiten voor kinderen op
het programma staan. Ben je zelf golfer? Neem 
je kind eens mee. En is je zoon of dochter
 enthousiast? Dan kun je hem of haar aanmelden
voor een lesprogramma.

In de tweede helft van
2021 staan er mooie 
golfwedstrijden op 
het programma. 

Z
o is er in 2021
 gelukkig weer
een editie van de
Dutch Open.
Vorig jaar kon

die vanwege coronarestric-
ties niet doorgaan. KLM
deed een stapje terug, van-
daar dat het toernooi niet
langer KLM Open heet. 
De 101ste editie van dit golf-
toernooi vindt plaats tussen
16 en 19 september.Het

maakt deel uit van de
 Europese Tour, een grote
in de golfwereld. Ieder
jaar weer doet een aantal
toppers mee. Uit de top 50
zijn de Zuid-Afrikaan Louis
Oosthuizen en zijn landge-
noot Garrick Higgo van de
partij, ook tweevoudig
 winnaar Joost Luiten doet
weer mee. In normale
 tijden bezoeken 20.000 tot
40.000 mensen de banen
van Bernardus Golf in 
het Brabantse Cromvoirt
tijdens de Dutch Open.

Als je golf van het hoog  ste

niveau wilt zien, moet je
ook zeker het weekend van
25 september noteren. 
De vrijdag ervoor start de 
Ryder Cup in Amerika. 
De twaalf beste spelers uit 
Europa strijden hierin om
de titel tegen de twaalf
 besten van Amerika. 

Ook de afsluiter van de
Europese Tour kun je in 
de agenda zetten: vanaf 
18 november nemen de
topgolfers het vier dagen 
tegen elkaar op in Dubai.

Komen of kijken

� Voor een toekomst op topniveau is het 
essentieel dat de jongsten instromen.  
FOTO NGF/KOEN SUYK

� In het funpark van GOLF RAAK! maak je
laagdrempelig kennis met de sport. FOTO NGF

TEKST TIM VAN BOXTEL
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D
e meest voor de hand
liggende manier om te
beginnen is het pro-
gramma Golfstart van
de Nederlandse Golf
Federatie. Voor 99 euro
krijg je zes kennisma-

kingslessen, bij een club naar jouw
keuze. Je hoeft nog niet direct lid te
worden. Je leert eerst de basistechnie-
ken van de sport. Daarnaast haal je
jouw golfbaanpermissie, waarmee je
toestemming krijgt om de golfbaan
van die club op te mogen. 

Vaardigheidsbewijs
Iedere club die aan het Golfstartpro-
gramma meedoet, heeft een passend
vervolgaanbod. Daarmee haal je jouw
handicap 54, waarmee je op alle golf-
banen mag spelen. Als je een handicap
54 hebt – vroeger heette dat een golf-
vaardigheidsbewijs – toon je aan dat 
je de regels kent die op een golfbaan
gelden.

Hierna kun je lid worden van een
club, waarvoor je contributie betaalt.
Onbeperkt golfen is de meest gekozen
vorm. Tegenwoordig hebben clubs
ook vaak lidmaatschappen op maat,
zoals een tienrittenkaart of een abon-
nement voor in de daluren. Je kunt
ook iedere keer dat je wilt spelen een
zogenoemde greenfee betalen. Daar-
mee mag je eenmalig negen of acht-
tien holes spelen. De kosten variëren
in Nederland gemiddeld van 25 tot 35
euro voor negen holes en zo’n 55 euro
per persoon voor achttien holes. 

Golf staat bekend als een dure 
sport, maar je kunt zelf bepalen
 hoeveel geld je eraan uitgeeft. Tijdens
het Golfstartprogramma heb je nog
niks nodig. Daarna zal je een keer je
eigen set golfclubs willen hebben.
Voor een beginner zijn zeven clubs
meer dan genoeg. Sommige golf- en
sportwinkels verkopen zo’n begin-
nersset al voor 170 euro. Je kunt ook
overwegen een setje tweedehands aan

te schaffen via Golfclubtrader of
 Golfbidder. Een golftas vind je al 
voor zo’n 80 euro.

Stabiele houding
Het advies is om voor comfortabele
kleding te kiezen, waarin je lekker
kunt bewegen en die goed past bij de
weersomstandigheden. Golfschoenen
zijn belangrijk. Die zorgen voor een
stabiele houding bij de slagen en
 daarmee voor een betere techniek. De
kosten variëren van 60 tot 200 euro.
Ook een golfhandschoen, vanaf zo’n
15 euro te verkrijgen, is een aanrader:
daarmee zorg je voor een stevige grip
en voorkom je blaren.

Daarnaast heb je golfballen, een
zakje tees om de ballen op te leggen
bij de afslag en een pitchfork nodig.
Daarmee repareer je putjes in de baan
die ontstaan door de landing van een
bal. Ballen, tees en pitchfork heb je
 samen al voor 20 euro in huis, al dan
niet tweedehands.

Je hebt geroken aan de sport en kunt niet wachten om de baan 
op te gaan. Waar en hoe begin je met golf?

Eerst handicap54

‘Met een
greenfee
van 10 euro
kun je ook
nog wat
holes
spelen’

Louis Oosthuizen �� en
Garrick Higgo � spelen
op de Dutch Open. 
FOTO’S  EPA, AFP

Colofon Deze golfbijlage is een uitgave van ADR Nieuwsmedia in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse
Golf Federatie (NGF). Aan deze bijlage werkten o.a. mee Egbert Jan Riethof (eindredactie), Mariska Schotman
(vormgeving), Koos de Wilt (samenstelling en coördinatie). Directie Erik van Gruijthuijsen, Bart Verkade. © DPG Media

Een overzicht van
wedstrijden in 

Nederland vind je op
golf.nl/wedstrijden.
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