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EDITO
Nooit meer 2020… Niet alleen de 
golfers, maar ook de hele wereld 
hoopt dit ellendige jaar zo snel 
mogelijk te vergeten en lachend 
terug te keren naar het vroegere 
“normaal”. Wat wel nog even zal 
duren. Maar ooit zullen we weer 
ongebreideld en met volle teugen 
kunnen genieten van alle facetten 
die onze zo geliefde sport biedt. 

In feite hebben we niet lang een golf 
lockdown moeten doorstaan. Zeker niet 
in vergelijking met andere sporttakken. 
Toen de overheid een versoepeling van 
de lockdown overwoog, schoven de 
federaties meteen een welomlijnd en 
uitstekend onderbouwd “Park & Play”-
protocol naar voor en konden we, mits 
aanvaardbare restricties, opnieuw gaan 
golfen. 

Wat ook KBGF-voorzitter Emmanuel 
Rombouts verheugd heeft. Dat lees 
je op de volgende pagina’s waar hij 
uiteraard ook in de toekomst blikt. 
Toekomst die voor de Belgische 
internationale golfsport meer dan 
rooskleurig is. “TNT”, zeg maar 
Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts en 
Thomas Detry, blijven het uitstekend 
doen, alhoewel de lettervolgorde danig 
aan het veranderen is. Manon De 
Roey is een meer dan vaste waarde op 
de Ladies European Tour geworden, 

terwijl achter hen best wat andere 
toppers staan te popelen om hoger te 
klimmen. Alleen werden ook zij door 
Covid-19 gecounterd. 

Potentiële toppers die uiteraard eerst 
in de Belgian Teams, nu onder leiding 
van teammanager Fanny Cnops, hun 
strepen moeten verdienen. Naast Fanny 
is Ben Ooms eveneens een nieuwe 
stuwende kracht bij de Koninklijke 
Belgische Golf Federatie. Ben, die 
niet zo lang geleden nog clubmanager 
op Royal Antwerp en Rinkven was, is 
sinds november de nieuwe secretaris-
generaal van de Koninklijke Belgische 
Golf Federatie. 

Uiteraard hebben we in dit #BEgolf 
Magazine de nodige aandacht voor 
het World Handicap System waar 
we allemaal mee te maken hebben en 
belichten we het enorme belang van de 
shafts bij de keuze van je golfclubs. We 
vragen ons eveneens af waarom zoveel 
voetballers en hockeyers zo aan het 
kleine witte golfballetje verknocht zijn?
In deze door corona geteisterde 
winter sportperiode kijken we toch 
naar de hemelse skigebieden. Om er in 
de zomer te gaan golfen…

Last but not least, #BEgolf biedt alle 
golfers nu reeds de allerbeste wensen aan. 
Laat 2021 héél anders zijn dan 2020… 
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EMMANUEL ROMBOUTS

EMMANUEL  
ROMBOUTS

Het sportieve primeert voor de KBGF

Een bruggenbouwer… Zo kan 
je Emmanuel Rombouts, de 
voor zitter van de Koninklijke 
Belgische Golf Federatie, het 
best omschrijven. Hij slaagde 
er tijdens zijn ambts termijn, die 
april 2021 eindigt, alle neuzen 
in het Belgische golfwereldje in 
dezelfde richting te krijgen. Dat 
zorgde voor een doorgedreven 
samenwerking tussen KBGF, Golf 
Vlaanderen en AFGolf die in het 
verleden soms wat zoek was. Met 
uiteraard nadruk op het sportieve 
dat “Manu” Rombouts zo nauw 
aan het golfershart ligt. 

“Bizarre tijden…”, trapt de voorzitter 
een wijd openstaande coronadeur in. 
“Ik had gehoopt mijn mandaat op een 
andere manier te kunnen afsluiten. 
Laat ons hopen dat alles weer naar het 
oude normaal evolueert. We hebben 
een moeilijk jaar achter de rug. Wat 
slechts langzaam beter zal worden. 
Toch kijk ik tevreden terug naar 
hetgeen er de laatste jaren allemaal 
gerealiseerd werd. Allereerst is er het 

gezamenlijk #BEgolf-platform waar 
KBGF, AFGolf en Golf Vlaanderen 
hun stoere schouders onder gezet 
hebben. Zowel op sportief vlak als qua 
communicatie en clubondersteuning 
was dat een forse stap voorwaarts. Een 
samenwerking die we op nog andere 
vlakken aan het uitbouwen zijn. Zoals 
de uniforme informatietechnologie 
die door de federatie aan alle golf-
clubs aangeboden zal worden. Vroeger 

Het #BEgolf-platform is een 
voltreffer04
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was iedereen als het ware op zijn 
eigen eilandje bezig. Men deed soms 
overlappende of zelfs tegenstrijdige 
dingen. Samen met Luc Feremans 
en Philippe Delhaye, de voorzitters 
van Golf Vlaanderen en AFGolf, 
hebben we de violen op elkaar kunnen 
afstemmen. Een samenwerking die 
nieuwe perspectieven opende zonder 
de competenties van iedereen aan de 
kant te schuiven. In dat kader moet 
je ook het “House of Golf ” zien 
dat we in 2022 zullen openen. De 
bouwwerkzaamheden in Sterrebeek 
zijn gestart. In dit kantoor, dat 
vooralsnog geen officiële naam heeft, 
groeperen we zowel de Koninklijke 
Belgische Federatie als regionale fede-
ra ties Golf Vlaanderen en AFGolf. 
De synergie en samenwerking zal dan 
eveneens optimaal zijn. Iets waar ik als, 
zoals je zegt… bruggenbouwer, terecht 
fier over ben.”

Ook op louter sportief vlak 
sloeg men een ambitieuze 
weg in.
“Andermaal het resultaat van die 
doorgedreven samenwerking. Te vaak 
zag ik dat een jonge golfer in eigen 
club raad kreeg van zijn coach, maar 
op de regionale trainingen wat anders 
te horen kreeg van die coaches, om 
dan in de nationale selectie weer een 
andere aanpak te krijgen. Dat hebben 
we willen bijsturen door, samen met 
nationale coach Michel Vanmeerbeek, 
een weloverwogen sportplan uit te 
tekenen dat iedereen toelaat in dezelfde 
richting te werken. De volgende 
jaren zal je daar ongetwijfeld tastbare 
resultaten van zien.”

Als corona hopelijk dan 
slechts een nare herinnering 
zal zijn…
“Ik vind wel dat de Belgische golfsport 
de coronacrisis goed heeft aangepakt. 
Toen we in lockdown gingen en niets 
nog mogelijk leek, hebben we samen, 
onder het initiatief van de regio’s, de 
koppen bij elkaar gestoken en het “Park 
& Play”-protocol uitgewerkt. Met raad 
en daad van specialisten dokterden we 
een welomlijnd en vooral waterdicht 

protocol uit waarmee men naar de 
bevoegde ministers trok. Vermits sport 
regionale materie is, trokken de regio’s 
daar de kar. Toen men de versoepeling 
van de lockdown maatregelen over-
woog, schoof men meteen “Park & 
Play” naar voor en konden we weer 
gaan golfen.”

Corona zorgde blijkbaar wel 
voor meer golfers…?
“Ik verwacht op het eind van het 
jaar dat we een groei van 5% halen. 
Wat me uiteraard verheugt. Toen de 
golfterreinen in mei terug opengingen 
hebben we samen met de regio’s een 
fonds opgericht om het golfen via 
allerlei mediakanalen en incentives 
nog meer te promoten. Deze acties 
zullen in 2021 verdergezet worden. 
Hierdoor ging men ook meer golfen 
en greenfeeën. Men (her)ontdekte als 
het ware de mooie waaier Belgische 
golfbanen.”

Sommige banen kreunen 
wel onder de “zero fyto”-
wetgeving die vooral in 
Wallonië erg streng is. 
“Waar in Vlaanderen nog een drietal 
grasbeschermingsproducten mogen 
gebruikt worden, is dat in Wallonië 
nul. De milieuwetgeving, eveneens 
een bevoegdheid van de regio’s, is in 
Wallonië zowat de strengste van heel 
Europa. Wel moeten we beseffen 
dat we allen die ecologische weg 
moeten bewandelen. Niet alleen door 
biologisch verantwoorde producten 
te gebruiken, maar ook het onbeperkt 
waterverbruik aan banden te leggen. 
De tijd dat we de baan mateloos 
konden besproeien is immers voorbij. 
Door efficiëntere beregening en andere 

grassoorten te gebruiken kunnen we 
dat oplossen. De tijd dat we jaar in, jaar 
uit op groene fairways konden spelen 
is voorbij. Iedereen, zeker de golfers, 
moet verantwoord ecologisch gaan 
denken.”

Had je als voorzitter nog tijd 
om zelf te golfen? 
“Ik heb steeds de nodige tijd trachten 
vrij te maken om wekelijks een paar 
rondjes te lopen. Je bent en blijft 
immers een golfer. Uiteraard waren 
er de prachtige sport momenten 
waar iedereen van genoot. De twee 
Belgian Knockouts die België, dankzij 
de familie Pieters, opnieuw op de 
European Tourkaart zetten en de zege 
van beide Thomassen in de World 
Cup of Golf waren schitterend. De 
European Tour-zeges van Thomas 
Pieters en Nicolas Colsaerts, de steile 
opgang van Thomas Detry en de 
uitstekende prestaties van Manon De 

Roey op de Ladies European Tour 
zijn ook indrukwekkend. Bij onze 
amateurs werden mooie resultaten 
genoteerd door o.a. Adrien Dumont de 
Chassart die in oktober de Golfweek 
Purdue Amateur won. En… zo kan ik 
nog een tijdje verder gaan met andere 
noemenswaardige resultaten.”

“Het sportieve is en blijft immers de 
“core business” van de Koninklijke 
Belgische Golf Federatie, wat ik steeds 
heb gekoesterd. Ik hoop dat mijn 
opvolger in april die lijn verder zet en 
dan ook voor een zekere continuïteit 
kan zorgen.”

“Park & Play” hield ons aan 
het golfen
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MANON DE ROEY  
“Ladies European Tour  

is één grote familie”
Manon De Roey kijkt met een 
glimlach, maar ook met gemengde 
gevoelens terug naar 2020. Het 
was het jaar van haar definitieve 
doorbraak op de Ladies European 
Tour, maar ook dat van corona. De 
pandemie nam wat glans af van 
de schitterende dingen die de 
Rink vense proëtte op het hoogste 
Europese niveau presteerde. Wat 
uiteraard naar meer smaakt. 

Een gesprek met onze onvoor-
waarde lijke dames nummer één. 

- XAVIER CHAMPAGNE

“Ik kijk uiteraard met “mixed feelings” 
naar het seizoen terug. Ik startte 
goed in Australië en Zuid-Afrika 
met bijvoorbeeld winst in de Aoyuan 
Pro-Am en een tweede plaats in 
de NSW Open, een wedstrijd die 
meetelde voor de Ladies European 
Tour. Plots stond ik in de Top 200 
van de Rolex World Ranking, was ik 
tweede in de Order of Merit van de 
Ladies European Tour en was quasi 
verzekerd van een startplaats in de 
Olympische Spelen van Tokio. Dan 
kwam corona en was het wachten. Erg 
lang wachten. Door de inspanningen 
van Golf Vlaanderen kon ik tijdens de 
lockdown als olympisch geselecteerde 
nog wel trainen, maar daar hield het 
ook mee op. Ik heb van die tijd wel 

gebruik gemaakt om aan mijn techniek 
te werken en kracht en conditie bij te 
winnen. Ik hervatte half augustus in de 
Scottish Open, meteen gevolgd door 
de Ladies British Open, mijn eerste 
Major. In het Schotse Open op de 
prachtige Renaissance Club finishte ik 
als achttiende. Op Royal Troon, waar 
de Ladies British Open betwist werd, 
liep het de eerste ronde niet zoals ik 
wilde. Het weer was rotslecht en ik 
kwam in die ongelukkige eerste ronde 
niet verder dan een 137ste plaats. Ik 
heb daar wel leren incasseren en terug 
opstaan, want in de tweede ronde 
haalde ik de tweede beste score van het 
hele, impressionante deelnemersveld. 
Jammer dat ik daar de cut met één slag 
miste.”
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Een ervaring die je later naar 
andermaal puike resultaten 
stuwde?
“Top vijf én mijn eerste albatros in de 
Czech Ladies Open, top 25 in de Swiss 
Ladies Open, top 20 in de Lacoste 
Ladies Open. Na die hele roadtrip, 
samen met maatje Katja Pojacar, 
was ik blij even in België te kunnen 
uitblazen en het één en ander met 
coaches Michel Vanmeerbeek, Jérôme 
Theunis en Diederik Van Doorselaer 
bij te spijkeren. Het seizoenslot werd 
immers zwaar.”

Wat is tot nu toe je beste her-
innering?
“Dat zijn er wel een paar. Mijn 
dubbelzege in de WPGA Challenge 
op de LETAS Tour, mijn zege 
verleden jaar in de Santander LETAS 
Valencia waar ik mijn geluk ter plaatse 
met mijn vader kon delen, ook het feit 
dat ik in de allereerste mixed flight 
van de Victorian Open zat. Toch iets 
“golfhistorisch”. Als ik echter moet 
kiezen, dan ga ik voor die albatros 
tijdens de Czech Open dit jaar. Een 
par 5 waar ik een 2 scoorde met driver 
en ijzer 7.”

Wat je power onderstreept…
“Iets waar ik mijn coaches voor bedank. 
Op technisch vlak is de combinatie 
Michel Vanmeerbeek en Jérôme 
Theunis een droom. Michel leerde me 
“vrij” golfen met veel gevoel. Jérôme 
is super in kort spel en putting. Ook 
de physical coaching van Diederik 
Van Doorselaer heeft me ontzettend 
geholpen.”

Is de Amerikaanse LPGA Tour 
je uiteindelijk doel? 
“Daar ben ik nog niet uit. Het zou 
wel een logische volgende stap zijn, 
maar ik wil eerst bevestigen op de 
Ladies European Tour en uiteraard 
de Olympische Spelen. Dat wordt hét 
doel in 2021.”

Kan je leven “uit de valies”?
“Ik heb daar niet al te veel problemen 
mee. Ik ben nu eenmaal een sociaal 
iemand en heb dus veel vriendinnen op 
de Tour. Ook heb ik in al die jaren heel 

wat toffe mensen ontmoet waar ik elk 
jaar ga logeren als er een wedstrijd is. 
Dat zijn echte vrienden geworden.”

Met wie trek je veel op in het 
LET-wereldje?
“Dat verandert al eens. Speelsters 
komen en gaan. Vroeger trok ik veel op 
met Nina Muehl, maar die is wegens 
blessures moeten stoppen. Tegen-
woordig kan je me regelmatig samen 
met Caroline Rominger, Eleanor 
Givens en uiteraard Katja Pojacar zien. 
Ook wel met veel anderen. De Ladies 
European Tour is één grote familie.”

Wat was, qua sfeer, het leuk-
ste tornooi dat je tot nu toe 
speelde?
“Da’s gemakkelijk, de Australische 
wedstrijden en vooral de Victorian 
Open. Toffe omgeving, leuke mensen 
en een super sfeer. Ik zou daar kunnen 
leven. Alles is er “easy going”. Spijtig 
genoeg zijn de Australische LET-
wedstrijden in het begin van het jaar 
door de coronapandemie geschrapt. 
Ik verwacht hoe dan ook een moeilijk 
eerste kwartaal. Hopelijk loopt het 
vanaf mei in Europa weer vlot. Volgens 
de plannen van de Ladies European 
Tour wil men in de tweede helft van het 
jaar zo’n twintig tornooien organiseren. 
Iets om naar uit te kijken.”

Hoe ga je het voorjaar over-
bruggen? 
“Zoals steeds neem ik deze maand 
vakantie en besteed ik heel wat tijd 
aan familie en vrienden. Nadien wil ik 
zowel mijn spel als mijn conditie verder 
optimaliseren. Sinds begin november 
heb ik overigens een voedingscoach 
onder de arm genomen. We gaan dus 
voor perfectie…”

De Mithra Belgian Ladies 
Open staat wellicht met rood 
aangeduid in je agenda?
“Uiteraard. Voor eigen publiek spelen 
is altijd speciaal. Ik heb Naxhelet nog 
niet gespeeld. Iets voor binnenkort, 
want iedereen zegt dat het een mooie, 
maar uitdagende baan is. Ik hoop er 
uiteraard te schitteren.”

Welke Belgische zie je op de 
Ladies European Tour raken? 
Denk je soms niet “Alleen is 
maar alleen...”?
“Ik hoop dat Laura Gonzalez Escallon 
terug komt. Ze heeft er de spirit, het 
talent en de attitude voor. Wij zijn altijd 
goede maatjes geweest. Verder heb ik 
niet zo’n goed zicht op wie momenteel 
het meest beloftevol is bij de amateurs. 
Maar er zijn er.”

Wat is de beste golfbaan die 
je ooit speelde? 
“Ik heb al zoveel leuke banen gespeeld, 
maar de banen die er qua uitzicht en 
challenge het meest uitspringen zijn de 
DLF Golf & Country Club in India en 
Royal Troon. Op beide banen moet je 
écht je A Game bovenhalen om er wat 
leuks te presteren.”

Welke golfbaan zou je ooit 
eens willen spelen?
“Zoals velen, Augusta National. Dat 
is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend, 
maar als ik ooit de kans krijg… Het 
zou effenaf briljant zijn als men daar 
ooit een professionele dameswedstrijd 
zou organiseren.”

Samen met welke drie spelers 
zou je daar dan je “droomvier-
bal” spelen?
“Moeilijke vraag. Zeker met Tiger 
Woods omdat hij een legende is. Doe 
er maar Roger Federer bij. Nog zo’n 
legende en ik vind zijn attitude top. 
Altijd zo “cool”. Als derde misschien 
Beyoncé omdat zij zo zelfzeker is en 
zoveel vertrouwen uitstraalt.”



08

BEN OOMS

SECRETARIS-GENERAAL 
BEN OOMS

Golf is een rode draad in mijn carrière

De Koninklijke Belgische Golf 
Federatie heeft sinds begin 
november een nieuwe secretaris-
generaal. Na een doorgedreven 
selectie met andere valabele 
kandidaten werd Ben Ooms 
aangeduid om die belangrijke 
taak op te nemen. Ben kan op 
een berg ervaring bogen. Hij was, 
na een succesrijke carrière bij 
Defensie, clubmanager op zowel 
Royal Antwerp als Rinkven.
Een kennismaking.
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Ben Ooms zette zijn eerste golfstappen 
op Duisburg Military Golf Club. 
Na zijn masteropleiding aan de 
Koninklijke Militaire School werd hij 
als jonge luchtmachtofficier geboeid 
door de operationele meteorologie. 
“Dat zorgde voor heel wat buitenlandse 
dienstreizen, trainingen en operaties. 
Ik studeerde bijvoorbeeld een jaartje 
in Reading, waar mijn Engelse 
medestudenten vaak gingen golfen. 
In de meeste Engelse en Amerikaanse 
luchtmachtbasissen liggen er trouwens 
“gems”, dus juweeltjes, van golfbanen. 
Ook bij ons op de basis van Florennes 
is er een uitdagende 9-holes baan met 
een gezellige club.” 

“Mijn carrière bij Defensie is zeer 
gevarieerd geweest. Uiteraard hoofd-
zakelijk in de meteorologie, maar 
later in diverse beheersfuncties op het 
Ministerie van Defensie. Ik heb in 
Kleine-Brogel, Koksijde, Beauvechain, 
Brussel gewerkt, met uiteraard buiten-
landse zendingen als extraatjes. Toch 
ben ik steeds met mijn familie in 
Noorderwijk, een deelgemeente van 
Heren tals, blijven wonen. Ik vind 
sociale standvastigheid heel belangrijk. 
Zeker nu we grootouders zijn van een 
kleine bengel van twee jaar…”

“Waarom ik van Defensie naar de 
golfwereld overstapte?”, herhaalt Ben 
onze vraag. “Ik zat op een NAVO-
vergadering in het Canadese Ottawa 
toen ik een telefoontje van Royal 
Antwerp kreeg met de vraag of ik 
interesse had om er clubmanager 
te worden. Ik dacht eerst dat ze het 
verkeerde telefoonnummer gebeld 
hadden…, maar enkele maanden later 
besliste ik een loopbaanonderbreking te 
nemen om als clubmanager de oudste 
golfclub van België te gaan leiden.”

Later kwam de overstap naar Rinkven, 
een andere topclub in het Antwerpse. 

Rinkven was in 2016 bezig met de 
uitvoering van hun Masterplan. Dat 
had een ingrijpende impact op de 
layout van de golfbanen en de hele 
infrastructuur. Iets helemaal naar de 
hand van Ben. Zonder evenwel het 
sportieve uit het oog te verliezen. De 
sportieve ambities zijn en blijven op 
Rinkven immers hooggespannen. 
Vandaar ook beide Belgian Knockouts.

“De European Tour mogen ontvangen 
in je golfclub eist een intense voor-
bereiding, coördinatie én stress om 
het terrein binnen hun hoge normen 
te krijgen. Dan was er, samen met de 
federaties en clubs, bijvoorbeeld het 
fijn tunen van de enthousiaste vrij-
willigerswerking. Loodzwaar, maar je 
krijgt daar wel erg veel waardering voor 
terug.”

Zoals op Witbos, je homeclub? “Ik 
woon op nauwelijks vijfhonderd meter 
van de club, heb er veel vrienden 
en zit in het bestuur. Ik ben er ook 
lang captain geweest en help, samen 
met veel andere vrijwilligers, in de 
sportieve werking van de club. Jammer 
dat de uitbreiding naar 18 holes niet 
werd goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering, maar dat komt hopelijk op 
termijn wel goed. Het blijft hoe dan 
ook een mooie en vooral uitdagende 
13 holesbaan.” 
 
Ben probeert op Witbos en uiteraard 
ook elders regelmatig een rondje te 
lopen. Zijn handicap ligt, na de WHS-
correctie, op 4,7. Voor een 58-jarige 
senior is dat uiteraard niet slecht. “Mijn 
mooiste overwinning was onlangs 
tijdens het clubkampioenschap op 
Witbos. Voor de titelstrijd werd ik 
slechts als outsider beschouwd en keek 
iedereen eerder naar een reeksje jonge 
topfavorieten. Ik won echter. Dat is 
toch het mooie aan deze sport waar je 
nog lang competitief kan blijven en je 

met jongeren kan meten… én winnen. 
Moet ik er nog aan toevoegen dat ik 
ervan heb genoten?”

Naast de dagdagelijkse leiding van de 
Koninklijke Belgische Golf Federatie 
heeft de kersverse secretaris-generaal al 
best wat aandachtspunten aangeduid. 
“Een nog betere samenwerking met 
Golf Vlaanderen en AFGolf staat 
uiteraard op het programma. We 
moeten samen bekijken hoe we de clubs 
en de golfspelers de best mogelijke 
ondersteuning en toegevoegde waarde 
kunnen bieden. Ook de samenwerking 
met de Greenkeepers Association of 
Belgium en de PGA of Belgium zullen 
van nabij bekeken worden met respect 
voor ieders specificiteit en autonomie. 
Iedereen wil immers hetzelfde: zoveel 
mogelijk mensen aan het golfen 
krijgen (en houden) en gezonde en 
goed draaiende golfclubs met een hoge 
golfkwaliteit in alle facetten, gaande 
van terrein over opleiding, pro shop, 
competities, horeca tot administratie, 
aanbieden.” 

Golf  loopt dus als een rode draad door de 
carrière van Ben als luchtmachtkolonel 
en later als golfclubmanager. Met 
uiteraard een berg uitstekende her-
inneringen. “Royal County Down in 
Noord-Ierland duid ik als beste baan 
aan die ik ooit speelde. Maar om eerlijk 
te zijn speel ik even graag met vrienden 
op bijvoorbeeld het prachtige Château 
d’Ardenne, de gezellige Kempense in 
Mol of…. Een pint na een rondje kan 
immers wonderen doen.”

Zijn droomcourse is, zoals voor velen, 
Augusta National, “maar dat zal wel 
nooit lukken”, voegt hij er vlug aan toe. 
“Zeker niet met diegenen die ik in mijn 
fourball mee zou willen nemen. Ernie 
Els, Tiger Woods en Thomas Pieters. 
Met die laatste, ook een Witbosser, zou 
dat wel kunnen.”
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KRIJGEN WE EEN  
“SUPER SEASON”? 

Krijgen we op internationaal 
vlak een “Super Season”? Onge-
twijfeld… als het dekselse virus 
dat tenminste toelaat. Vier Majors, 
een Ryder Cup, de Solheim Cup, 
de Olympische Spelen…. In 2020 
hadden we ons daarop reeds 
verkneukeld. Het werd haast niets. 
Wel konden met veel geschuif en 
restricties de drie Amerikaanse 
Majors betwist worden. The Open 
op Royal St. George’s werd wel 
naar 2021 geduwd. Zoals de Ryder 
Cup en “Tokio 2020” dat ook in 
2021 die naam zal dragen. Als 
tenminste…

Het is dan ook natte vingerwerk om 
nu al de grote lijnen van het komende 
internationale seizoen uit te zetten. Wel 
gaf het seizoenslot een zekere richting 
aan. Vanuit louter Belgisch standpunt 
sloop Thomas Detry alsmaar dichter 
en zelfs voorbij “grote broer” Thomas 
Pieters die niet meer als soevereine 
Belgische nummer één kan aangeduid 
worden. Iets wat Nicolas Colsaerts 
jaren was en nu met veel plezier beide 
Thomassen ziet vlammen. “Tonton 
Nico” is tevreden, maar bleef wel puik 
presteren. Zijn drie European Tour-
zeges zijn duidelijk niet het einde. 

Het Belgische European Tour-trio 
kijkt ook bewonderend richting Manon 
De Roey. Wat de Rinkvense op de 
fairways van de eveneens hobbelige 
Ladies European Tour 2020 presteerde, 
was effenaf schitterend. Ze drukte 
daarmee de voetsporen van Florence 
Descampe, Valérie Van Ryckeghem, 
Lara Tadiotto en Ellen Smets die op 
die LET mooie tot supermooie dingen 
presteerden. “Flo” Descampe blijft dat 
selecte groepje aanvoeren met een half 
dozijn Ladies European Tour-zeges en 
eentje op de Amerikaanse LPGA Tour. 

KRIJGEN WE EEN “SUPER SEASON”?

Vier Majors, Ryder  
én Solheim Cup en 
Olympische Spelen…
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KRIJGEN WE EEN “SUPER SEASON”?

Zonder uiteraard haar selectie voor het 
zegevierende Europese Solheim Cup-
team in 1992 te vergeten. Ook Valérie 
Van Ryckeghem mocht op de LET 
juichen. Zij won in 1997 op Il Picciolo 
na een play-off de Sicilia Open. Manon 
De Roey is quasi zeker van een plek in 
het olympisch golftornooi. De Solheim 
Cup, de vrouwelijke tegenhanger van de 
Ryder Cup, ligt uiteraard minder voor 
de hand. 

Mithra Ladies Belgian Open
Vandaar dat we uitkijken naar de 
Mithra Ladies Belgian Open die, zoals 
dat in 2020 gepland was, nu in 2021 
op Naxhelet Golf Club zal gelopen 
worden. Een afspraak die niemand wil 
missen. Manon niet, maar ook de andere 
proëttes én uiteraard onze puike lichting 
topamateurs niet. Die Mithra Ladies 
Belgian Open zal tevens de Naxhelet 
Golf Club internationale bekendheid 
bezorgen. Vraag dat maar aan Rinkven 
dat na de twee Belgian Knockouts fier 
met het European Tour-label mocht 
pronken. Wat met een eventuele derde 
organisatie helemaal rond is. Iets voor 
2022?

Ja, die Belgian Knockouts. Meteen 
knoopte dit land, dankzij Pieters 
Productions, terug aan bij een roemrucht 

verleden. Je moet immers weten dat de 
allereerste Belgian Open reeds in 1910 
betwist werd. De Fransman Arnaud 
Massy won toen. In die tijd een “naam”, 
want hij had drie jaar daarvoor als eerste 
buitenlander The Open gewonnen. 
Massy is overigens nog steeds de enige 
Fransman die ooit een Major won. 

Flory Van Donck, tot nader order de 
beste Belgische golfer ooit, drukte 
overigens ook zijn stempel op de 
Belgian Open die hij zesmaal won. 
Zonder de Tweede Wereldoorlog waren 
dat er ongetwijfeld meer geweest, want 
de eerste won hij in 1939 en zijn tweede 
in 1946. Dat Flory een gigant was, 
bewijzen zijn… zestig professionele 
zeges. Alleen ontbreekt echter die ene 
Major-zege. Zowel in 1956 als 1959 
was hij er in The Open als runner-
up tweemaal érg dichtbij. Vandaar 
dat hij in 1960 de Nationale Trofee 
van Sportverdienste aangereikt kreeg. 
Niemand minder dan Rik Van Looy en 
Gaston baron Roelants volgden hem de 
jaren nadien op. Sport grootmeesters…

Majors, dat is natuurlijk het doel van 
de Belgische toppers. Zowel Nicolas 
Colsaerts als beide Thomassen mochten 
er reeds van proeven. De ene al meer dan 
de andere. Nico heeft veertien Majors op 

zijn conto staan, met een zevende plaats 
in The Open 2012 als beste prestatie. 
Thomas Pieters vinkt er eentje minder 
aan. Iedereen herinnert zich nog zijn 
vierde plaats in The Masters 2017 waar 
hij zonder de bogey op de zestiende 
hole nog hoger had kunnen eindigen. 
Thomas Detry debuteerde dit jaar op de 
Major-scène in de US Open. Iets wat 
duidelijk naar meer smaakt. 

Wat er ongetwijfeld zal komen. Detry 
stijgt gestaag in alle rankings. Iedereen 
ziet hem binnen de kortste keren een 
European Tour-wedstrijd winnen. In 
2020 finishte hij heel wat keren in de top 
10 met runners-up in de Hero Open en 
de Celtic Classic, twee wedstrijden in de 
UK Swing die hem een startbewijs voor 
de US Open opleverde. 

Moeten we er nog aan toevoegen dat 
zowel Pieters als Detry naar een plaatsje 
in de World Ranking top 50 mikken? 
Dan mag je in iedere Major starten. 
De oudste Thomas was ooit 23ste op 
die wereldrangschikking en weet dus 
wat gigantische voordelen die positie 
biedt. De één jaar jongere Thomas klimt 
alsmaar hoger in dat klassement. Drie 
jaar geleden stond hij nog buiten de top 
200. Nu komt de zaligmakende top 50 
alsmaar dichterbij. 

Team Europe - Solheim Cup 2019
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THOMAS DETRY

THOMAS DETRY
US Open smaakte  

naar meer 

“TNT”… Deze explosieve drie 
letters staan al een tijdje even -
eens voor het European Tour-trio 
Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts 
en Thomas Detry. De letter -
rangorde re flec teert wel hun plaats 
niet meer op de rankings. De 
laatste “T”, dus Tom Detry, klom een 
heel eind hoger. Het is alleen nog 
wachten op die eerste grote zege. 
Een eerste van onge twijfeld vele…

- XAVIER CHAMPAGNE

Vraag het aan iedereen op en rond de 
European Tour. Thomas Detry moest 
al lang een wedstrijd gewonnen 
hebben. Hij was er meermaals érg 
kort bij. 

“Dat is hoegenaamd geen reden om 
gefrustreerd te zijn”, wuift Thomas 
de beweringen in die richting weg. 
“Iedereen weet hoe moeilijk het is 
om op dat erg hoge niveau te winnen. 
Belangrijker is vaak “in contention” te 
zijn. Dus kans te maken op de eindzege. 
Ik moet gewoon geduld hebben. 
De zeges zullen wel volgen. Je hebt 
uiteraard wel een portie geluk nodig. 
Neem bijvoorbeeld Sam Horsfield 
die me zowel in de Hero Open als de 
Celtic Classic van winst hield. Ik zag 
nadien op een samenvatting hoe hij 
zowat alles maakte wat er uit te holen 
was. Ook quasi onmogelijke putts.”

Je voelt je op de European 
Tour wel in je sas?
“Ik draai al vier jaar op die Tour mee. Ik 
voel me er helemaal thuis en heb daar 
ook heel wat vrienden. Wel vraag ik me 
af hoe alles gaat evolueren? Niet alleen 
door de Covid 19-pandemie, maar ook 
hoe de European Tour de moeilijke 
periode waar men nu mee worstelt, kan 
verteren. Lukt dat niet helemaal, dan is 
de US PGA Tour eventueel een meer 
dan aantrekkelijk alternatief.”

Is de US PGA Tour jouw ultie-
me doel? 
“Ik wil eerder binnenbreken in de 
wereld top 50, laat staan top 30. Dan 
gaan alle tornooipoorten wijd open. 
Begin 2019 stond ik nog 143ste op de 
Official World Golf Ranking. Nu een 
héél eind hoger. Maar we zijn er nog 
niet. Voorlopig toch…”
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THOMAS DETRY

Was je “grote broer” Thomas 
Pieters voorbijsnellen een 
ander doel?
“Daar heb ik nooit op gemikt. 
Integendeel. Als hij puik presteert, ben 
ik even goed tevreden. Idem dito voor 
Nico. Ik kijk alleen maar naar hetgeen 
ik zelf presteer. Niet naar anderen. Als 
die het prima doen, OK. Ik moet dan 
alleen maar zorgen dat ik het beter 
doe.”

Zit er nog progressie in je spel? 
“Héél veel progressie zelfs. Je mag 
immers nooit tevreden zijn. Wel 
heb ik niets specifieks wat dringend 
aangepakt moet worden. Ik kan zowat 
op alle onderdelen beter worden. Dat 
bewijzen mijn statistieken toch. Het 
is continu en vooral doorgedreven 
bijsturen. Zowel op technisch als 
mentaal vlak. Coaches Jérôme Theunis 
en Michel Vanmeerbeek staan me 
op golftechnisch vlak bij. Fabien 
Lefaucheux en Richard Vanmeerbeek 
doen dat qua fysiek. Golf is ook wel een 
“mind game”. Je moet op mentaal vlak 
sterk in je golfschoenen staan. Maar 
ook daar ben ik uitstekend bewapend.”

Baseer je je veel op 
statistieken?
“Meer en meer. Italiaanse Tourspeler 
Edoardo Molinari heeft een systeem 
ontwikkeld waar je alle statistieken 
feilloos kan bestuderen. Een heel 
handige en vooral leerrijke “tool” die 
me erg helpt. Die statistieken tonen 
dat ik op alle vlakken verbeter. Driving, 
shots naar de green, putting… alles 
evolueert in de gunstige zin. Dat is 
meer dan bemoedigend.”

2020 was ook het jaar van je 
eerste Major, de US Open.
“Een fantastische ervaring. Ook al 
omdat ik dat startbewijs via de zes 
wedstrijden tellende UK Swing kon 
versieren. Een bewijs dat ik het hele 
seizoen goed gepresteerd heb. Er had in 
die US Open zelfs meer ingezeten als 
ik in de slotronde beter gescoord had. 
Daar moest ik een 81 slikken. Winged 
Foot en de manier waarop de baan 
uitgezet was, greep me daar fors bij de 

keel. Die was helemaal in US Open-
stijl geprepareerd. Dus gigantisch 
afstraffend door erg smalle fairways en 
enkelhoge rough. Als je daar niet top 
bent, zowel golftechnisch als mentaal, 
komen de bogey’s en double bogey’s 
er heel snel aan. Wat gebeurde. Toch 
blijf ik opperbeste herinneringen aan 
mijn eerste Major hebben. Het was 
hoe dan ook een topweek. Zelfs een 
“eyeopener”. Ik zag daar wat ik zou 
willen. Alle Majors spelen. Ieder jaar. 
Daar gaat het immers om de knikkers. 
Daar speel je met de allerbeste golfers 
van deze planeet. Ik liep bijvoorbeeld 
de derde ronde samen met wereld 
nummer één Dustin Johnson. Hij 
scoorde een 72, ik had maar één slag 
meer nodig. Op de slotdag was dat 
wel eventjes anders… maar dat kan 
natuurlijk altijd gebeuren.”

Een mentale tik? 
“Je moet zo’n zwaar tegenvallende 
ronde leren incasseren en nadien 
opnieuw vooruit kijken. Ik heb in 
de loop van het seizoen nog andere 
mindere rondjes en holes gelopen. Dat 
hoort nu eenmaal bij de golfsport. Dat 
moet je leren aanvaarden en opnieuw 
voor het allerhoogste gaan.”

Had je op de US Open toch 
wel logische stress?
“Nee, helemaal niet. Ik voelde me daar 
meteen thuis. Wel werd die Major 
zonder publiek gespeeld. Dat scheelt 
heel wat. Niet dat ik daar schrik van heb. 
Ik ken, door mijn vier jaartjes aan de 
University of Illinois, de Amerikaanse 
mentaliteit. Ik verwacht dat de kenners 
onder het publiek er rekening mee 
zullen houden dat ik in de hoogstaande 
Amerikaanse universiteitscompetitie 
actief was. Een beetje Amerikaan dus…” 

Wat is je beste herinnering tot 
nu toe? 
“Dat zijn er een paar. Als amateur 
vond ik de Junior Ryder Cup in 2010 
op Gleneagles absolute top. In het 
Team USA dat ons versloeg, speelden 
toen Jordan Spieth, Justin Thomas en 
Oliver Schniederjans. Kerels die ik ooit 
opnieuw in de Majors en mogelijk op 
de US PGA Tour wil ontmoeten. Als 
pro steekt de zege in de World Cup 
of Golf in 2018 er natuurlijk boven 
uit. Thomas en ik speelden op de 
Metropolitan Golf Club in Melbourne 
een perfect tornooi. De Belgische vlag 
wapperde er toen fier in de lucht. Ik wil 
daar opnieuw voor zorgen.”
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F ANNY CNOPS

BELGIAN TEAM MANAGER
FANNY CNOPS

Samenwerking met  
de regio’s is een must 

Fanny Cnops werd midden 
september door de Koninklijke 
Belgische Golf Federatie aan-
gesteld als Belgian Team Manager. 
Een uitdagende taak die de 
gewezen proëtte op de Ladies 
European Tour en de LETAS Tour 

met beide handen aangrijpt. 
Fanny, zelf een voormalig lid van 
de nationale jeugd- en dames-
ploegen, beseft immers beter dan 
wie ook wat onze amateurs nodig 
hebben om een hoger niveau te 
halen. 
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“Niveau dat er niet meteen was in 
de voorbije Europese Kampioen-
schappen”, blikt Fanny terug. “Niet 
al onze Belgische Teams presteerden 
zoals men het verwacht had. Enerzijds 
was er het bizarre seizoen dat door 
corona helemaal overhoop werd 
gehaald. Anderzijds kijken we nu 
al naar volgend jaar en uiteraard de 
verdere toekomst.”

“Je kan er dus van op aan dat het wat 
tijd zal vergen om weer naar de sterren 
te reiken zoals we dat in het verleden 
deden”, waarschuwt Fanny. “De uit-
bouw van solide Belgian Teams is 
een verhaal van lange adem. Dat eist 
niet alleen gestructureerd werk, maar 
ook, zeg maar vooral samenwerking 
met de regio’s. Daar worden talenten 
gespot en reeds erg goed begeleid. 
Vanuit die basis willen we, samen 
met de regio’s, de Belgian Teams 
vorm geven. Michel Vanmeerbeek, 
steunpilaar van het ambitieuze 
sportplan dat de KBGF verleden jaar 
voorstelde en uiteraard coach van 
Nicolas Colsaerts, Thomas Detry en 
Manon De Roey, zal daarom vaker 
de regionale trainingen volgen en met 
de verschillende coaches overleggen. 
Samenwerking is immers een must wil 
je wat bereiken. Deels daarom leggen 
we de trainingsprogramma’s van de 
KBGF, Golf Vlaanderen en AFGolf 
naast elkaar om overlappingen te 
voorkomen. Alles met één welomlijnd 
doel. Onze amateurs schitterkansen 
geven. Wat uiteraard tijd zal vergen. 
Daarom kijken we zo’n drie à vier jaar 
vooruit.”

Met volgend jaar de EK’s en 
het WK in 2022 als eerste 
objectief? 
“Uiteraard. Tenminste wanneer corona 
dat toelaat. De Wereldkampioen-
schappen worden in 2022 in Frankrijk 
betwist. De Golf National ontvangt 
de Eisenhower Trophy voor mannen, 
Golf de Saint-Nom-La-Bréteche de 
Espirito Santo Trophy voor vrouwen. 
Twee afspraken die we niet willen 
missen. Valt uiteraard af te wachten 

of de EK’s volgend jaar een normaal 
verloop zullen kennen.”

Krijgen de amateurs nog 
andere steun?
“Uiteraard zullen we ervoor zorgen 
dat onze topamateurs in internationale 
wedstrijden kunnen starten. Individueel 
of in team. Het is erg belangrijk om 
wedstrijdervaring op te doen. Dat zal 
onze elite spelers ook motiveren om 
nog beter te presteren en zich met 
buitenlandse toppers te meten. Een 
leerrijke ervaring.”

Is een aantal jaren naar een 
Amerikaanse universiteit 
golf met studies combineren 
een oplossing? Jij bent een 
ervaringsdeskundige als 
alumna van de University of 
Central Florida. 
“Ik zou dat ongetwijfeld opnieuw 
doen. Het is een onvergetelijke 
ervaring en een uitstekende kans 
om golf en studies te combineren. 
Daar studeerde ik af als Bachelor 
of Science en Bachelor of Human 
Communication waar overigens de 
studiepunten even belangrijk waren 
als de sportieve prestaties. Haalde je 
geen goede studiepunten, dan mocht 
je het vergeten. Wat voor de meeste 
universiteiten geldt die “golf & studie” 
aanbieden. De juiste weloverwogen 
keuze maken in de brede waaier 
universiteiten is dan ook uiterst 
belangrijk.” 

Heb je geen spijt dat je je 
carrière van Tour-speelster 
hebt moeten stopzetten? 
“Blessures zorgden ervoor dat ik die 
plannen moest laten varen. In 2018 
eindigde ik als negende op de Order of 
Merit van de LETAS Tour. Dat dankte 
ik deels aan mijn zege in het Lavaux 
Ladies Championship 2018. Uiteraard 
mijn beste herinnering als proëtte. 
Dankzij die LETAS-rangschikking 
kreeg ik voor 2019 een kaart voor de 
Ladies European Tour aangereikt. Dat 
combineerde ik met enkele LETAS-
wedstrijden, maar vlug speelden de 

blessures terug op. Toen de Koninklijke 
Belgische Golf Federatie me vroeg om 
Belgian Team Manager te worden heb 
ik dan ook meteen toegehapt. Het is 
een uitdaging om zo’n project te helpen 
sturen. Wat echter niet wil zeggen 
dat ik niet meer in een tornooi zal 
aantreden. Het kriebelt nog steeds…”

Wat met de professionele 
spelers? Kunnen die ook op 
steun rekenen?
“Uiteraard. Zowel met raad als daad. 
Samen met de regio’s kijken we hoe 
we hen op alle manieren kunnen 
steunen. Daarbij hoort uiteraard het 
financiële luik. Golf Vlaanderen en 
AFGolf hebben reeds middelen om 
hun neo-pro’s te steunen. Wij doen 
daar eventueel een schepje bovenop. 
Met uiteraard weer een doorgedreven 
overleg met die regio’s. Zoals ik reeds 
stelde, samenwerken is een absolute 
must…”
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VOORNAAMSTE INTERNATIONALE EN FEDERALE WEDSTRIJDEN

17-18 april  National 4BBB & Foursome Championship Golf de Rigenée
18 april  Opendeurdag Golf Vlaanderen & AFGolf 

8 mei  Finale Interclubs Div. 1  Royal Antwerp Golf Club
13 mei  Clubkampioenschappen
22-23 mei  King’s Prize Golf du Château de la Bawette
28-30 mei  Belgian Ladies Open - LET Naxhelet Golf Club

24-26 juni  Belgian LETAS Open - LETAccess Rinkven Golfclub
1-3 juni  Belgian International Championship Boys & Girls U14  Royal Waterloo Golf Club

14-17 juli  Belgian International Championship Men & Ladies Golf Club d’Hulencourt

3-6 augustus  National Juniors Championship Royal Golf Club of Belgium
6-8 augustus  Belgian International Senior Championship Royal Waterloo Golf Club
12-15 augustus  Omnium Classic of Belgium Millennium Golf

4-5 september  Belgian Masters Golf de Falnuée

5 oktober  Finale Senior Interclubs Div.1 Royal Zoute Golf Club

KBGF KALENDER

VAN MAART TOT 
OKTOBER, ALS…

De Koninklijke Belgische Golf Federatie biedt voor 
2021 andermaal een goedgevulde wedstrijdkalender 
aan. Van eind maart tot begin oktober staan er 
boeiende wedstrijden op het programma, als 
tenminste… Maar we hebben goede hoop.

Uiteraard springen er enkele tornooien uit. Op 
internationaal vlak kunnen we ons verheugen op 
zowel een Belgian Ladies Open als een wedstrijd 
meetellend voor de LETAS. Dus eentje in het kader 
van de Ladies European Tour en eentje voor de LET 
Access Series. Plaats van handeling respectievelijk 
Naxhelet Golf Club en Rinkven Golfclub. 

Belgian Championships eisen eveneens een fors 

deel van de aandacht op. Golf Club d’Hulencourt 
ontvangt bijvoorbeeld het Belgian International 
Amateur Championship dat eveneens als Belgisch 
Kampioenschap Stroke Play telt. 

Men kijkt natuurlijk ook uit naar de nationale 
Interclubs waar de finale van de Divisie 1-reeksen op 
Royal Antwerp betwist wordt. 

Het Omnium Classic of Belgium, dat dit jaar op 
Millennium Golf gepland was, wordt naar 2021 
verschoven. Zoals veel andere Federale wedstrijden.

De volledige lijst wedstrijden kan je op  
www.golfbelgium.be terugvinden. 
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MITHRA BELGIAN LADIES OPEN 

MITHRA BELGIAN LADIES OPEN
zet Naxhelet Golf Club in de kijker

De Belgian Ladies Open stond 
eind mei van dit jaar gepland op 
Naxhelet Golf Club. Meteen zou 
deze Belgian Open uit haar toch 
wel roemruchte assen herrijzen. 
Voor de eerste maal in 1985 op 
Royal Waterloo georganiseerd 
met niemand minder dan Laura 
Davies als laureate. Cleydael 
mocht tien edities later voor de 
laatste maal de tot European 
Masters opgewaardeerde Belgian 
Ladies Open ontvangen. Engelse 
Lora Fairclough voegde als laatste 
haar naam op het Belgian Ladies 
Open-palmares. Wie zal haar 
opvolgen?

De Mithra Belgian Ladies Open 
werd immers naar 2021 verschoven. 
Plaats van handeling blijft uiteraard 
Naxhelet Golf Club dat met deze 
topwedstrijd erg vlug een plaatsje 
op de internationale golfscène zal 
opeisen. Iets wat uiteraard een brede 
glimlach op het gelaat van eigenaars 
Bernard en Françoise Jolly zal toveren. 

“Een studie van het consultatiebedrijf 
Deloitte in 2005 bewees dat er te 
weinig golfbanen in de regio Namen-
Luik waren”, herinneren Bernard en 
Françoise, voorzitter van Naxhelet 
Golf Club, zich als gisteren. “We 
zeiden tegen elkaar: “Waarom niet?” 
en opteerden bij onze bioboerderij een 
golfbaan aan te leggen. Na een lange 
administratieve procedure konden 
we in 2014 de Naxhelet Golf Club 
openen. De Britse toparchitect Martin 
Hawtree tekende de baan uit, terwijl 

landschapsarchitect Jean-Noël Capart 
zich om de omgeving bekommerde.”

Maar Naxhelet is veel meer dan een 
golfclub. Golf was uiteraard het 
uitgangspunt, maar men keek verder 
door eveneens een viersterrenhotel 
van 35 kamers en suites, een 
wellness met zwembad en een gas-
tronomisch restaurant te bouwen. 
Ook een vastgoedproject dat, zoals de 
golfinfrastructuur, duidelijk de eco-
kaart trekt. “Vanaf het begin legden we 
bij de aanleg van de baan de nadruk op 
milieu- en eco-verantwoordelijkheid. 
Daardoor kreeg Naxhelet Golf 
Club heel vlug het internationale 
Golf Environment Label (GEO), 
een absolute must voor duurzame 
ontwikkeling. Helemaal in de lijn van 
ons bio landbouwbedrijf dat op dat 
vlak het grootste van het land is.”

Naxhelet Golf Club
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MODE

COMFORTABEL  
IN ALLE SEIZOENEN

Golf en mode. Ze gaan hand in 
hand. Kijk maar naar de fairways. 
Klassiek tot flashy. Modieus 
tot praktisch. Gereserveerd tot 
uitbundig. Niet alleen qua kleuren. 
Golfkleding was vroeger eerder 
een afgeleide van vrijetijdskleding. 
Nu alsmaar minder. 

Wel blijft traditie hoogtij vieren bij 
heel wat fabrikanten van golfkleding. 
Neem bijvoorbeeld Lacoste dat de 

KBGF en de Belgian Teams kleedt. 
Het in 1933 door de Fransman René 
Lacoste gestichte bedrijf, was het 
eerste dat de “polo” lanceerde om 
vlotter te kunnen tennissen. René, 
in het tenniswereldje bekend als  
“le Crocodile”, ontwikkelde wat 
hij een “jersey petit piqué” noemde.  
De eerste “polo”. Meteen weet je ook 
waarom het logo van Lacoste een 
krokodil is. Het bedrijf ging later 
uiteraard diversifiëren naar parfum, 
horloges, schoenen en andere 
accessoires, maar wordt nog steeds 
door de familie Lacoste geleid. 

Een polo werd zowat hét golfkleding-
stuk… in de zomer. Wel in alsmaar 
meer technische materialen. Wol 
en katoen werden deels verdrongen 
door nieuwe textielfabricaten die 
de golfers nog comfortabeler deden 
voelen. Maar waarom hier over de 
zomer spreken als we in het hartje 
van de winter zijn? 

Wintergolfkleding eist nog meer 
high tech-materiaal. Het moet je 
warm en droog houden, zo licht 
mogelijk zijn om je golfbewegingen 
niet te hinderen en vooral aangenaam 
dragen zijn. Met Gore-Tex-kleding 
ben je al een heel eind op de goede 
weg. Dat membraan is winddicht, 
waterdicht en vooral ademend. 
Logisch dat heel wat fabrikanten 
een kleding gamma in Gore-Tex of 
een soortgelijk product aanbieden. 
Uiteraard in alle vormen en kleuren. 
Zonder evenwel het voornaamste 
aspect niet uit het oog te verliezen. 
Golfkleding moet in eerste instantie 
comfortabel zijn. 

Vraag dat maar aan de leden van 
de verschillende Belgian Teams die 
de “krokodil” in het internationale 
golfgebeuren laten schitteren. 

Golf en mode gaan  
hand in hand.



Bekijken we 
samen uw 
plannen?

Al bijna 300 jaar waakt Van Lanschot over 

het vermogen van haar klanten. We zijn een 

vertrouwde partner die expertise koppelt aan visie. 

Persoonlijk contact is voor ons de basis. Want pas 

als we u, uw wensen en uw doelen kennen, kunnen 

we u onze hoogstpersoonlijke service bieden. Graag 

nodigen we u uit om kennis te maken met een 

Private Bank die werkelijk oog heeft voor u én de 

wereld om ons heen. Voor nu, en voor later.

www.vanlanschot.be

Uw hoogstpersoonlijke private bank
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MEER GOLFERS  
DAN OOIT! MAAR…

We stevenen eind van dit jaar af 
op 43.000 bij Golf Vlaanderen 
aangesloten spelers ofwel een 
groei van 4%. Dat is de grootste 
groei sinds 2013, het jaar waar 
golf ‘Sport van het jaar’ was.

De Zomeractie #Staycation Golf heeft 
zijn doel dus meer dan bereikt. Dankzij 
de TV-spot, de Start to Golf-video’s 
met Wesley Sonck, de influencers op 
Instagram en Tag Mag, de advertenties 
op Google en Facebook, de radiospot 
bij Nostalgie,… hebben heel wat 
starters de weg naar de golfclubs 
gevonden.

Het goede nieuws gaat verder. Als we 
hier wat dieper op ingaan dan zien we 
een stijging van 20% in startpassen en 
8% groei bij de junioren. Cijfers waar 
we zeer blij van worden!

Kijken we nog wat verder, dan stellen 
we vast dat de golfclubs in de maanden 
mei en juni zeer goed gewerkt 
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hebben en heel wat ex-golfers hebben 
gerecupereerd. Het is nu zaak om deze 
ex-golfers voor langere tijd terug aan 
onze sport te binden.

Allemaal goed nieuws maar dat neemt 
natuurlijk de twee maanden sluiting 
van de golfclubs niet weg. Twee 
maanden waarin onderhoudskosten 
doorliepen maar de inkomsten nul 
waren. Een verlies in de sector van om 
en bij de 6 miljoen euro.

Maar, in de sport klagen we niet, na 
een blessure of een tegenslag vecht 
een topsporter terug. Vanuit Golf 
Vlaanderen en in samenwerking met 
alle clubs hebben we na de lockdown 
snel geschakeld met een sterke 
commu ni catie en een top Zomeractie. 
We toonden ons als meest veilige sport 
en vooral de leukste sport.

Samen met de clubs gaan we de 
ingeslagen weg verder in en werken we 
nu al hard aan 2021… een jubileumjaar 
voor GV. #20jaarGV

Resultaten campagne sociale 
media
Bereik:
59,28% mannen – 40,72% vrouwen
75,40% Facebook – 24,60% Instagram

Met een engagement rate van 10,10%. 
Meer dan 10% van de mensen die 
een video te zien kreeg, ging ermee 
in interactie. Dit is een zeer goed 
resultaat, wetende dat de benchmark 
slechts 5% is.

Noteer alvast de Golf Vlaanderen Kampioenschappen 2021 in je agenda!
De andere wedstrijdkalenders zijn binnenkort te raadplegen op de GV website met de Beker van Vlaanderen, Van Lanschot 
Trofee, Kids Trofee, Junior U12-U14, Dames, Senioren, Heren én G-golf.

GOLF VLAANDEREN KAMPIOENSCHAPPEN 2021

26 mei  Kampioenschap Clubteam Super Senioren Waregem Golf

9 juni  Senioren 4BBB Kampioenschap van Vlaanderen R. Limburg G.C.
15 - 16 juni  Kampioenschap van Vlaanderen Senioren S. Stroke Play Millennium Golf

4 september  Kampioenschap van Vlaanderen Kids G.C. Kampenhout
18 - 19 september  Amateur Championship Golf Vlaanderen Koksijde Golf Ter Hille
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G-GOLFERS OP 
INTERNATIONAAL 

TORNOOI!
Met 4 zijn ze intussen, Vlaamse 
golfers met een beperking die 
deelnemen aan de EDGA-tour.

Ronny Verest en Xavier Vander-
haeghe, die reeds langer actief 
zijn op deze wedstrijden, kregen 
onlangs het gezelschap van Peggy 
Gijsels en Graham Freeman. Met 
z’n vieren traden ze op 12 en 13 
september in Frankrijk aan in een 
EDGA Open, de Grand Prix de 
Dunkerque.

Voorafgaand kregen zij onder leiding 
van Golf Vlaanderen coach Patsy Van 
Baarle een extra training op de baan 
om hen optimaal voor te bereiden in 
o.a. course management.

Met deze extra trainingen voor 
wedstrijdspelers wil Golf Vlaanderen 
meer G-golfers stimuleren om deel te 
nemen aan competitie. De komende 
4 jaar hopen we deze groep te kunnen 
uitbreiden naar 10 spelers.

Peggy vertelt: ”Ons contact tussen 
elkaar is heel goed, nieuwe vrienden! 
Alles loopt met wederzijds respect en 
we helpen elkaar.”

“De ontvangst in Duinkerke was 
goed, Graham en ik hadden vrijdag 
om 11u een afspraak met de sportarts. 
Omdat wij beide voor het eerst aan een 
EDGA-tornooi meededen, moesten 
we een medische keuring ondergaan 
die toch wel wat inhield. Lichamelijke 
controle en diverse medische vragen. 
Ook tijdens onze oefenronden is de 
dokter komen observeren. En goed-
gekeurd.”

“Zaterdag was het voor mij om 10u 
starten met nog een G-golfer uit 
Frankrijk en met een valide speler van 
Duinkerke. Niet 100% procent goed 
geslapen maar wel veel zin. Gedurende 

Xavier Vanderhaeghe - Ronny Verest - Graham Freeman - Peggy Gijsels
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de eerste holes voel je de zenuwen toch 
wel door je lichaam, maar dat ging 
snel over. Iedereen is zo vriendelijk en 
behulpzaam. Xavier en Ronny hebben 
ons goed geholpen met informatie te 
geven hoe alles verloopt tijdens zo’n 
weekend.”

“Dag 2 was dan wat vlotter, omdat 
je al wist hoe het allemaal verloopt. 
Toch weer even 2 holes stress gekend, 
maar herpakt en uiteindelijk ben 
ikzelf met 35 Stableford van de baan 
gekomen, dag 1 met 31. De mannen 
speelden Strokeplay cat 1. Het leuke 
was dan ook dat niet alleen Adem uit 
België gewonnen heeft - waarvoor 
dikke proficiat! - maar dat ook ik 3de 
ben geworden in cat. 2 mix. (+ beste 
dame) …”

“Ons team van 4 spelers is een sterk 
team en samen met Adem kunnen 
we België wat meer in de aandacht 
brengen op de EDGA en in België. 
We gaan ervoor! Daar geloof ik in, 
hopelijk met binnenkort nog enkele 
spelers extra.”

Graham, nam als rolstoeler deel in de 
Paragolfer.

“Met mijn eerste deelname aan een 
EDGA-tornooi werd ik meteen gecon-
fronteerd met enkele uitdagingen, 
zoals bijvoorbeeld het transport van 
de Paragolfer naar en van Duinkerke. 
Dikke merci aan collega G-golfer Kris 
Van Nuffel voor de rit heen en terug 
om het toestel op de baan te krijgen!”

“De afslag op de eerste tee was een 
wat beangstigende ervaring, wetende 
dat alle ogen op jou zijn gericht. Niet 
zo gek veel mensen hebben reeds 
iemand zien spelen in de Paragolfer. 
Gelukkig ging m’n eerste bal rechtdoor 
midden fairway. Opluchting … en 
wedstrijdmodus aan!”

“Bluegreen Golf Duinkerke was 
een uitdagende baan met een aantal 
moeilijke liggingen, zware rough en 
snelle greens. Ik speelde op beide dagen 
in een flight van 3 met 2 valide golfers. 

Hun aanmoedigen was supertof. Ook 
de volledige crew van Duinkerke was 
heel vriendelijk.”

“Het was een zeer positieve en leerrijke 
ervaring, met een degelijk golfniveau. 
De spelers van het Ggolf team 
betekenden een grote steun voor mij en 
ook het ontmoeten van andere spelers 
met een beperking was fijn en een 
grote hulp. Proficiat aan Adem met de 
overwinning, prachtig staaltje golf dat 
hij daar etaleerde!”

“Ik heb werkelijk mijn passie voor golf 
én mijn zelfvertrouwen herontdekt. 
Ik kijk al uit naar de volgende 
wedstrijden.”

Graham Freeman

Peggy Gijsels
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GC WITBOS 
en de stad Herentals

Vlaanderen telt 55 golfclubs 
en elke club heeft haar unieke 
plaats in het Vlaamse landschap. 
Zo kan een golfbaan een wel-
gekomen groene long zijn in 
een grijs industriegebied of zich 
vrede vol nestelen tussen andere 
natuurgebieden. Welke plaats ze 
ook inneemt, de golfbaan heeft 
een impact op de bewoners in 
de buurt. In deze rubriek gaan we 
op zoek naar golfclubs die zich 
bewust zijn van hun (bredere) rol 
in de maatschappij.

Op 13 september brachten 
we een bezoekje aan Golfclub 
Witbos. De 13-holes club situeert 
zich op een oude militaire basis 
en dat zorgt voor een unieke sfeer. 
Maar het militaire verleden is niet 
de hoofdreden van ons bezoek. 
De club heeft een goed contact 
met stad Herentals en daar wilden 
we meer over weten. Sportief 
manager Sarah Breeze staat ons te 
woord tijdens een gezellig drukke 
Start to Golf-dag.



GOLF VLAANDEREN

25

Extra instroom dankzij een 
fijne samenwerking
Sarah: “We hebben een zeer goed 
contact met stad Herentals. Elk 
jaar worden we een 5 à 6-tal keer 
gecontacteerd voor allerlei initiatieven. 
Zo had Herentals de jeugd van ver-
schillende Vlaamse gemeenten uit-
genodigd om een aantal sporten te 
beoefenen in onze stad. Hockey, 
voetbal, golf, en dergelijke. Door de 
fijne samenwerking met stad Herentals 
werkten we hier graag aan mee.”

“Mensen kunnen zich via stad 
Herentals ook inschrijven voor activi-
teiten op onze club. Zo is er een groepje 
van 12 begonnen met enkele lessen en 
kwamen de inschrijvingen via de stad.

September is voor Herentals de maand 
van de sportclub. Het leek ons dus 
ideaal om de (weggevallen) vaste Start 
to Golf-dag tijdens deze maand te 
organiseren. Dankzij ons contact met 
de stad werd die dag ook gepromoot 
via hun kanalen. We werden vermeld 
in het stadskrantje, stonden op hun 
online agenda en ook de burgemeester 
wordt op de hoogte gebracht dat hier 
iets te doen is.”

Start to Golf-campagne een 
succes
De Start to Golf-campagne mag 
Golfclub Witbos een succes noemen. 
Door intelligent om te springen met 
verschillende communicatiemiddelen 
– waaronder stad Herentals – beginnen 
heel wat mensen zich te informeren.

“Mijn telefoon en mailbox… ik kan 
het amper bijhouden. De “staycation” 
campagne van Golf Vlaanderen heeft 
zeker zijn effect niet gemist. We zijn 
ook snel op die kar gesprongen. Zo 
was er de promo met verschillende 
influencers en waren er de filmpjes met 
Wesley Sonck. Dat filmpje hebben wij 
ook gebruikt op onze sociale media. 
Voor de Start to Golf-dag vandaag 
hebben we 160 inschrijvingen en die 
kwamen via Golf Vlaanderen, stad 
Herentals en uiteraard onze eigen 
kanalen.”

Corona-proof en goed voor-
bereid
De moeilijke corona periode had dus 
geen effect op de instroom van nieuwe 
golfers. Al moest de Start to Golf-dag 
toch iets anders aangepakt worden.

Sarah: “Normaal gezien is iedereen 
hier welkom. Dan spreken we van 
een echte opendeurdag. Nu zijn het 
initiatiemomenten en zijn enkel de 
mensen die zich inschrijven welkom. 
Daarnaast heb ik zeer nadrukkelijk 
onze vrijwilligers gevraagd om zich aan 
de social distance regels te houden. Er 
is ook veel tijd gekropen in de aankoop 
van extra materiaal en het uitzetten van 
de juiste looplijnen op het domein. Ik 
wil ook onze vrijwilligers, onze leden 
bedanken om zich hiervoor in te zetten. 
Zonder hen zou dit hier absoluut niet 
mogelijk zijn en stonden hier vandaag 
geen 160 personen om de golfsport te 
ontdekken!”
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TOPSPORTSCHOOL  
UIT DE STARTBLOKKEN

Op 1 september schoot het 
schooljaar uit de startblokken. 
Ook voor de Golf Vlaanderen 
Topsportschool in Hasselt begon 
een nieuw jaar met veel bekende 
- en enkele minder bekende 
gezichten. De jongens en meisjes 
van de Topsportschool verblijven 
op internaat en volgen er de 
helft van de tijd (20 uur) les, de 
andere helft wordt volledig 
besteed aan golf. Op enkele 
minuten fietsen bevindt zich de 
Flanders Nippon Golf Club waar 
ze aan hun golfspel werken onder 
begeleiding van trainers, coaches 
en sportpsychologen.

Hoofdcoach Ellen Smets geeft 
wat toelichting over wie en wat er 
nieuw is voor 2020 - 2021.

De Topsportschool maakt ken-
nis met online les geven
Ellen: “Met corona is er uiteraard veel 
veranderd. Onze trainingssessies zijn 
nog steeds dezelfde maar de screenings 
met onze experten loopt wat anders. 
Ook de traditionele buitenlandse stages 
en diverse wedstrijden die voorzien 
waren, staan voorlopig on hold.”

“Doordat onze leerlingen vorig 
schooljaar vaak thuis zaten, hebben 
we enkele trainingen via Zoom 
gegeven. Denk dan vooral aan sessies 
met de kine en fysieke trainer. Dat 
werkte eigenlijk prima. Die lessen 
zorgden voor structuur in hun dag 
én we konden die lessen geven. Dit 
is iets wat we vaker gaan gebruiken. 
Het biedt ons ook de mogelijkheid 
om onze leerlingen tijdens de lange 
zomervakantie te blijven opvolgen.”

Talent uit de regionale trainin-
gen stroomt door
Dit jaar zetten twee nieuwe leerlingen 
- een meisje en een jongen - de stap 
naar de Topsportschool.

“Viktor Estas (Golf Kampenhout) 
is 15 jaar en komt via de regionale 

trainingen bij ons binnen. Hij start 
dus niet in het eerste jaar maar zit 
nog zeker 3 jaar bij ons. Ik ben ook 
zeer blij dat er een meisje tussen de 
nieuwkomers zit. Estelle De Blieck 
(Golfclub Nuclea) is 12 jaar en 
komt uit de Kids trainingen. Zeer 
vlot in de omgang en iemand waar 
ik veel potentieel in zie. Het stemt 
me tevreden dat ze beiden via de 
regionale trainingen naar ons komen, 
want dat is toch wel de bedoeling van 
die trainingen.”

Alumna student Elsie naar de 
Verenigde Staten
Elk jaar mag de Topsportschool 
nieuwe leerlingen verwelkomen maar 
nu en dan studeren er uiteraard ook af. 
Elsie Verhoeven begon vorige zomer 
een volgend hoofdstuk als talentvol 
speelster.

Ellen: “Elsie studeerde vorig jaar met 
succes af. Ze is de derde leerling én 
eerste meisje die de volledige 6 jaar 
doorlopen heeft. Max Peerbooms en 
Alan De Bondt gingen haar voor. Ze 
studeert verder in de Verenigde Staten, 
houdt nog regelmatig contact en stelt 
het goed!”
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Dat is al gewonnen!
Goed verzekerd?
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2021,
vraag het programma!
AFGolf gelooft voor 2021 steevast in vernieuwing, schitterende 
competities en donderend applaus op de terrassen van de 
club houses. Zoals jullie, dromen we van het vroegere normaal 
met golfbanen vol spelers, spetterende wedstrijden en 
partijen met vrienden. Daarom hebben we duchtig gewerkt 
aan een pro gramma dat je zin geeft hoopvol de toekomst in 
te kijken. Een ver leidelijk wedstrijd programma dat jullie zal 
enthousias meren en je over de lange winter maanden kan 
tillen. 

The best is yet to come!

SENIORS

Challenge de Printemps Seniors (14de ed.)

maandag 15/03  1ste kwalificatie TBC volgens deelnemende clubs
maandag 29/03   2de kwalificatie TBC volgens deelnemende clubs
maandag 19/04   3de kwalificatie TBC volgens deelnemende clubs
maandag 03/05   4de kwalificatie TBC volgens deelnemende clubs
maandag 10/05   5de kwalificatie TBC volgens deelnemende clubs
maandag 25/05   ¼ Finale Golf de Rougemont
maandag 07/06   ½ Finale + competitie senioren verantwoorde lijken  Royal Bercuit Golf Club
maandag 21/06   Finale + Prix du Printemps  Royal Golf Club des Fagnes

maandag 12/07  Ontmoeting Seniors AFGolf/Golf Vlaanderen (2de ed.) Royal Waterloo Golf Club

maandag 26 en  Kampioenschap Seniors (12de ed.) Royal Golf Club du Sart-Tilman
dinsdag 27/07

maandag 30/08   Kampioenschap 4BBB Seniors (7de ed.) Mont Garni Golf Club

maandag 4/10   Kampioenschap Seniors +60 en +70 (18de ed.) Royal Amical Anderlecht Golf Club
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LADIES

Twenty Thirty Cup (8ste ed.)

maandag 19/04  1ste manche  Golf de Falnuée
maandag 17/05  2de manche  Royal Bercuit Golf Club
maandag 05/06  3de manche  Naxhelet Golf Club
maandag 13/09  4de manche  Golf Club Enghien

maandag 31/05  Kampioenschap Ladies AFGolf (3de ed.) Royal Waterloo Golf Club

maandag 23/08  Ontmoeting Ladies Captains AFGolf/Golf Vlaanderen  Club Golf Vlaanderen
  (6de ed.)

maandag 27/09  AFGolf Ladies Cup (16de ed.) Royal Golf Club du Sart-Tilman

ALGEMEEN

woensdag 30/06  Trofee van Vrijwilligers (7de ed.) Five Nations Golf Club

zaterdag 04/09  Challenge de la Francophonie (23ste ed.) Golf d’Hulencourt

zaterdag 18  Amateur Championship AFGolf (2de ed.) TBC
en zondag 19/09

zondag 19/09  Amateur Championship AFGolf PARAGOLF (2de ed.) TBC

vrijdag 29/10  Trofee Initiators en PGA Coaches (2de ed.) TBC

KIDS

AFGolf Kids Cup

woensdag 31/03  1ste manche  Golf des Lacs
woensdag 21/04  2de manche  Royal Bercuit Golf Club
woensdag 05/05  3de manche  Golf Club Liège Bernalmont
woensdag 19/05  4de manche  Royal Waterloo Golf Club
woensdag 02/06  5de manche  Five Nations Golf Club
maandag 30/06  6de manche  Golf du Château de la Bawette
woensdag 14/07  7de manche  Golf de Ragnies
woensdag 18/08  8ste manche  Golf de Liège-Gomzé
woensdag 08/09  9de manche + Finale  Golf du Château de la Tournette

MEN

maandag 15/10  AFGolf Mens Cup (6de ed.) Naxhelet Golf Club
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HOOGTEPUNTEN VAN 
AFGOLF IN 2020
Sportiviteit in tegenspoed

2020 was een ingewikkeld jaar. 
Niemand zal het tegengestelde 
beweren. De Covid 19-pandemie 
verstoorde zwaar de hele wereld, 
dus ook de golfwereld. Gesloten 
golfclubs, verboden golfpartijen, 
geannuleerde wedstrijden, de 
lentemaanden zonder golf waren 
zéér lang voor ieder van ons. 

Gelukkig zag men heel wat creativiteit, 
voorzichtigheid en vooral solidariteit 
om de veiligheid te garanderen toen 
we opnieuw mochten gaan golfen. 
We zagen jullie opnieuw uitstekende 
slagen doen, jullie flightgenoten 
aanvuren, onze toppers op het hoogste 
internationale niveau feliciteren op 
sociale media. Het was schitterend 
te kunnen rekenen op jullie steun 
voor deze mooie sport, de clubs en je 
medespelers. 

Hoe dan ook was golf de meest veilige 
activiteit in de coronacrisis en het 
heeft velen onder jullie toegelaten om 
sportieve activiteiten te ontplooien, 
te ontspannen en te genieten van 
de natuur. Jullie hebben dat met 
volle teugen gedaan en we danken 
jullie daarvoor. We zijn fier op de 
mentaliteit en waarden die vandaag in 
de golfwereld heersen. 

2020 zorgde al bij al voor mooie 
AFGolf-projecten
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Highlights 
• Eerste editie van de campagne 

Green Summer met meer dan 500 
deelnemers

• Historische ondertekening van 
het partnership met de GEO 
Foundation

• Oprichting van de nieuwe groep 
U12 PAR

• Lancering van AFGolf TV met 
een geslaagd eerste seizoen 

• 13 nieuwe Initiators die hun 
diploma ontvingen en klaar zijn 
om hun passie voor de golfsport 
aan hun leerlingen door te geven

• Meer dan 7000 followers op 
Facebook en meer en meer op 
Twitter en Instagram

• Verschillende workshops en op-
leidingen op de clubs met ver-
schillende onderwerpen als milieu, 
communicatie, enz…

Resultaten 2020
• Rebecca Becht: 1ste in Grand Prix 

de Bondues; 2de in Grand Prix La 
Bruyère; 1ste in AFGolf Amateur 
Championship

• Savannah De Bock: 9de in 
European Young Masters; 25ste 
in European Ladies’ Amateur 

Championship; 6de in Grand Prix 
de Bondues

• Clarisse Louis: 151de op de World 
Amateur Golf Ranking (eerste 
Belgische)

• Céline Manche: 2de in Grand 
Prix de Bondues; 6de in French 
International Ladies Champion ship

• Chiara Vikkula: 1ste in Grand 
Prix de la Grange aux Ormes

• James Meyer de Beco: 1ste in 
Grand Prix de Bondues; 28ste in 
European Amateur Championship

• Adrien Dumont de Chassart: 2de 
in Copa Andalucia; 3de in GCAA 
Amateur Series-Illinois; 1ste in 
Golfweek Purdue Amateur, start 
in US Amateur Championship; 
125ste op World Amateur Golf 
Ranking (eerste Belg)

• Arnaud Galand: 3de in Grand 
Prix La Bruyère; 2de in Grand Prix 
de Bondues; 1ste in Grand Prix 
de la Grange aux Ormes; 1ste in 
AFGolf Amateur Championship

• Giovanni Tadiotto: 3de in 
John Burns Intercollegiate; 2de 
in GCAA Amateur Series-
Illinois; start in US Amateur 
Championship

• Adem Wahbi: 1ste in Grand Prix 

Handigolf in Dunkerke; 1ste in 
AFGolf Amateur Championship 
Paragolf

• Nicolas Colsaerts: 2de in Italian 
Open

• Thomas Pieters: 3de in Celtic 
Classic, 3de in Saudi International

• Thomas Detry: 2de in Hero Open, 
2de in Celtic Classic

Competities van AFGolf
• Eerste editie van het Amateur 

Championship en het Amateur 
Championship Paragolf op Golf 
de L’Empereur. Nieuwe wedstrijden 
die de beste amateurgolfers en 
paragolfers kroonden

• Winst door Golf Club du Château 
de la Bawette in de Finale van de 
Challenge de la Francophonie 
waar 120 deelnemers in startten

• 5de Editie van de AFGolf Men’s 
Cup die door Naxhelet Golf Club 
gewonnen werd. Men onttroonde 
drievoudige kampioen Royal 
Bercuit Golf Club

• Ondanks veel annuleringen door de 
coronacrisis konden toch nog een 
aantal wedstrijden voor senioren, 
ladies, men, kids… doorgaan
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Een geslaagde eerste editie 
van Green Summer

Covid-19 heeft heel wat vakantie-
plannen verknoeid, maar dat was 
zonder de nieuwe campagne Green 
Summer gerekend. Niet naar het 
buitenland trekken betekende echter 
niet dat we in eigen land niets nieuws 
konden (her)ontdekken. Integendeel. 
Deze zomer gingen veel Belgische 
vakanties door op de mooie greens van 
Brussel en Wallonië.

Tijdens de zomer heeft AFGolf 
immers de eerste editie van Green 
Summer gelanceerd. Een premium 
formule waar je voor 99 euro veertien 
dagen de golfwereld in al haar 
facetten kon ontdekken en je eerste 
golfstappen zetten. In het “pack”, dat 
gecreëerd werd in samenwerking met 
de clubs, zaten verschillende uren 
van gemeenschappelijke opleiding in 
kleine groepjes van acht personen en 
eveneens een individuele sessie. Men 
kreeg materiaal in bruikleen en toegang 
tot de hele infrastructuur, zoals in het 

clubhouse en de roem ruchte 19de hole 
waar men kon na kaarten over de mooie 
sensaties die men beleefd had. Dat 
zorgde tevens voor leuke convivialiteit 
met de leden van de club.

Meer dan 500 deelnemers zorgden er 
op 24 deelnemende clubs voor dat de 
eerste editie van de Green Summer een 
absoluut succes was. Meer zelfs, haast 
de helft van de deelnemers beslisten 
de ingeslagen golfweg verder te zetten. 
De formule sloeg dus aan en de nieuwe 
golfers en golfsters gaven de Green 
Summer dan ook de hoge quotering 
van 4,6 op 5. Ook de clubs toonden 
zich enthousiast en engageerden zich 
dan ook voor de editie 2021.

Golf bewees voorbije zomer de ideale 
outdoor activiteit te zijn. Sportief, 
gezond en veilig. Dit met naleving 
van alle protocollen en sociale afstand. 
Een geluk dat de golfsport zich kon 
aanpassen aan de ingewikkelde situatie 
en zelfs nieuwe golfers kon lokken. 

AFGolf, de clubs en het  
programma OnCourse®

AFGolf heeft in juni een partnership 
met de GEO Foundation, een inter-
nationale organisatie die duur zaam 
golfbaanbeheer stimuleert, onder tekend. 

Met deze internationale certificering 
engageert AFGolf zich om de 
Waalse en Brusselse golfsport nog 
meer verantwoord, milieuvriendelijk 
en bio divers te maken. En dat op 
verschillende niveau’s.

Natuur: Het verlies aan biodiversiteit 
omkeren, habitats beschermen, de 
luchtkwaliteit verbeteren en bepaalde 
ecosystemen aanbieden

Hulpbronnen: Het efficiënt ge-
bruik van water, energie en mate-
rialen optimaliseren, gebruik maken 
van zuivere, recycleerbare en her-
nieuwbare materialen, verminderen 
van afval en vooral mikken op kring-
loop economie



AFGolf

33

Gemeenschap: De gezondheid en 
het welzijn van de mensen verbeteren, 
plaatselijke partners en goede doelen 
ondersteunen, iedereen gezonde sport 
en ontspanning aanbieden

Concreet
De clubs krijgen een platform, het 
programma On Course® Wallonie, 
dat toelaat hun biodiversiteit te 
inventariseren en hun energieverbruik 
te analyseren.

Aan de hand van de diagnose kunnen 
ze een compleet programma van 
duurzame ingrepen opstarten. Bij voor-
beeld door de natuurlijke rough uit 
te breiden om zo een grotere zone te 
creëren voor de natuurlijke habitat, de 
te maaien oppervlakten te verkleinen 
en de vochtige gebieden, samen 
met andere natuurlijke zones op te 
waarderen, bijenkorven te plaatsen en 
wilde planten te laten groeien. 

Einde van het proces: het internationaal 
label “GEO Certified®” zal het 
engagement en de inspanningen van 
de club valideren. 

Om de details van GEOCertified® of 
OnCourse® te kennen, verwijzen we 
jullie naar onze website www.afgolf.be 
op de pagina die aan het milieu gewijd is. 

AFGolf TV: klapbord voor 
seizoen 1

Sinds mei tref je Pierre-Alexis (PA 
voor de intimi) op AFGolf TV aan. 
Iedere week neemt hij je mee om onze 
prachtige clubs te bezichtigen vanuit 
de lucht in “A à Z”, ontrafelt hij de 
geheimen van de pro’s in zijn BA-ba, 
vertroetelt hij met greenfee’s dankzij zijn 
BA en biedt hij leuke interviews aan. Een 
waarachtig succes. Jullie waren met velen 
op dat rendez-vous waar onze video’s erg 
geapprecieerd werden. Zoals overigens 
de interactieve inhoud daarvan.

Tijdens die maanden hebben we over 
verschillende zaken gebabbeld: milieu, 

speltechnieken, golfplezier… en pro’s, 
marshals, secretarissen, greenkeepers, 
leden enz… geïnterviewd.

Het eerste seizoen van AFGolf TV 
bleek leerrijk voor alle actoren in de 
golfwereld. 

Treffen we jullie deze lente op-
nieuw voor een tweede seizoen? 
In afwachting houdt niets u tegen om 
de favoriete video’s op ons YouTube-
kanaal te herbekijken. Alle episodes 
van het eerste jaar staan er op. Om de 
volgende uitzendingen niet te missen, 
raden we jullie aan onze Facebook-
pagina te liken en je te abonneren op 
AFGolf  TV! 
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2021 WORDT 
VROUWELIJK

Het is een vaststaand feit, vrouwen 
zijn minder vertegenwoordigd in 
het golfmilieu. AFGolf belooft golf 
voor vrouwen te promoten. En 
vermits de vrouwen dat volgend 
jaar in handen nemen…

De vrouwelijke golfers worden 
tijdens twee topevenementen in de 
schijnwerpers gezet. Zowel door een 
wedstrijd voor de Ladies European 
Tour als in de Women’s Golf Week.

Deze promotie kan alleen maar 
lukken als jullie, dames, daar je sterke 
schouders onder zetten. Dat kan 
door in je omgeving over golf als een 
vrouwensport te spreken, je vriendinnen 
naar de Ladies European Tour-
wedstrijd mee te nemen en via sociale 
media alle mogelijke informatie te 
verspreiden over je verhalen over golf, 
je wedstrijden en de projecten rond “het 
jaar van de golfvrouw”. 

Ladies European Tour
Tweeëntwintig wedstrijden op zes 
continenten bewijzen dat de Ladies 
European Tour één van de belangrijkste 
en meest gemediatiseerde Europese 
Tours is. 

Van 28 tot 30 mei ontvangt de Naxhelet 
Golf Club en haar partner Mithra de 
Belgische manche van de prestigieuze 
Ladies European Tour. Tijdens de 
Mithra Belgian Ladies Open zullen 126 
proëttes om de hoogste eer strijden. Een 
evenement dat uiteraard niet alleen voor 
die speelsters is. Er wordt ook heel wat 
randanimatie voorzien. 

Onder de banners “golf voor vrouwen” 
en “zero afval” zal de Mithra Belgian 
Ladies Open, zoals de andere grote 
Europese en internationale wedstrijden, 
samen met AFGolf, de Naxhelet Golf 
Club en andere clubs de golfsport 
promoten waardoor die helemaal 
naar waarde kan worden geschat. Een 
evenement dat je niet mag missen. 

Women’s Golf Week
1 juni 2021 is de internationale dag van 
de vrouwengolf. Meer dan 46 landen 
en 700 golfbanen huldigen dan iedere 
vrouw die golft.

Dat zorgt eveneens voor een unieke 
kans om vrouwen voor de eerste maal 
aan het golfen te krijgen. Dit in een 
leuke omgeving, omringd door ervaren 
golfsters die hen met raad en daad 
bijstaan. Ideaal ook om bij de grote 
wereldgemeenschap van golfspeelsters 
te horen. 

AFGolf en haar clubs engageren zich 
om aan die Women’s Golf Week deel 
te nemen waarvan het programma 
later aan de clubs zal gecommuniceerd 
worden en men dus een perfecte mix 
van spel, discussies en networking 
krijgt die ongetwijfeld met een mooi 
slotakkoord eindigt.

Ben je 100% 
golfster in 2021? 
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“EEN VERLOREN JAAR…”
“Een verloren jaar…”. Dat korte zin-
netje rolde vaak uit de mond van 
de tour professionals die op een 
lager echelon zoals de Alps Tour 
en de Pro Golf Tour golfactief wa-
ren. Daarbij best wat neo-pro’s die 
hun eerste jaar bij die elite hele-
maal anders verwacht hadden. En 
daar houdt het wellicht niet mee 
op. Wat zal 2021 brengen?

Gelukkig konden er in eigen land 
enkele wedstrijden betwist worden. De 
PGA of Belgium plooide zich immers 
dubbel om enkele top tornooien, 
rekening houdend met alle corona-
maatregelen, te organiseren.

Zo kon het Maxwood PGA of Belgium 
Championship op de uitdagende Five 
Nations Golf Club betwist worden. 
De Champions Trophy kreeg een 
spannende ontknoping waar Alan 
De Bondt het in een play-off van 
titelverdediger Kevin Hesbois haalde. 
Didier de Vooght tikte als derde aan. 
Valérie Van Ryckeghem haalde het bij 
de dames. Francesco Isola was de beste 
bij de seniors.

“2020 is sowieso een verloren jaar”, 
stelde Alan. “De bedoeling was dit jaar 
een volledig pro-seizoen te lopen, maar 
het was dus eerder met een vergrootglas 
naar wedstrijden zoeken.” 

Kevin Hesbois kreeg zijn revanche in 
de PGA Masters. Op Koksijde Golf 
ter Hille topte hij alles en iedereen. 
Het was andermaal Didier de Vooght 

die hem het meest bedreigde. Gaëtan 
Weydts-Caesens en Vincent Simoni 
deelden de derde plaats. Yuri Tadiotto 
was daar de beste senior.

Geen twee zonder drie, dus keek 
men reikhalzend uit naar de 25ste 
PGA 4Ball Trophy waar de George 
Will Cup te veroveren was. Met 
uiteraard weer twee neo-pro’s op het 
allerhoogste podium. Yente Van Doren 
en Alan De Bondt hielden op Royal 
Ostend routiniers en specialisten ter 
zake Arnaud Langenaeken en Didier 
de Vooght achter. 

In de “Race to Penina”, zoals de Order 
of Merit van de PGA of Belgium heet, 
haalde Didier de Vooght het van Kevin 
Hesbois en Gaëtan Weydts-Caesens 
die samen met hem op het podium 
klauterden. 

Valérie Van Ryckeghem en Yuri 
Tadiotto topten het klassement res-
pectievelijk bij de vrouwen en senioren. 

Allen hadden echter maar één hoop. 
Dat 2021 weer “normaal” wordt.

Alan De Bondt

Kevin Hesbois
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WHS?
Johan Verbiest 

Naast “corona” is er ook nog een 
ander begrip dat het leven van 
golfspelers dit jaar gedomineerd 
heeft. Het World Handicap System, 
zeg maar “WHS”, ging op 3 
november in voege en verving het 
vroegere EGA Handicapsysteem. 
Initieel werd nieuwjaarsdag 2020 
als introductiedatum door R&A 
en USGA, de twee organen die 
de golfsport in de wereld leiden, 
voorgesteld, maar heel wat landen 
opteerden logischerwijze voor een 
latere implementatie.

“Zo ook voor België”, verduidelijkt 
Johan Verbiest, Sport & Technische 
Directeur van de KBGF. “Begin 
2019 was er nog geen definitieve 
Ruling van het World Handicap 
System beschikbaar, dus schoof onze 
startdatum naar 2021. Gelukkig maar, 
want de definitieve versie van WHS 
kwam uiteindelijk pas eind oktober 
2019. We hebben de eerste maanden 
gebruikt om een definitieve Belgische 
Ruling van het WHS af te werken 
gebruikmakend van een aantal opties 
die we moesten invullen. Daarna 
kwam de aanpassing van de software 
en half maart konden we dan de WHS 
index voor de eerste keer tonen aan 
de spelers. De volgende maanden 
gebruikten we om kleine foutjes uit 
de verwerking te halen. Uiteindelijk 
gingen we begin oktober offline voor 
de laatste aanpassing.”
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Vergelijk beide hcp-systemen 
eens.
“Verwacht geen gigantische ver-
schillen, want EGA en WHS trachten 
hetzelfde te doen, inschatten van het 
spelersniveau op basis van scores. 
We zien dat 90 % van onze spelers 
minder dan 2 punten verschil heeft 
in EGA of WHS. WHS is wel 
minder voorspelbaar omdat we met 
een gemiddelde werken, anders dan 
in EGA waar je met een score boven 
36 punten wist dat je hcp zou zakken. 
Indien je genoeg speelt, zal WHS 
veel accurater je huidige spelvorm 
weerspiegelen. Het is een gemiddelde, 
terwijl elke topprestatie bij EGA voor 
een grote impact en verlaging van hcp 
zorgde waardoor je dikwijls te lang op 
een té lage hcp bleef hangen.”

Wat met iemand die minder 
dan twintig resultaten achter 
zijn naam heeft? Hoe zit het 
met zijn of haar WHS?
“In maart werden alle gegevens in de 
EGA hcp-historieken omgezet naar 
WHS Hcp Index-historieken. Voor 
het berekenen van die hcp worden 
enkel gegevens vanaf 1 januari 2016 
gebruikt. Indien je na deze datum 
geen twintig scores had, werd er een 
extra lijn toegevoegd. Men gebruikt 
overigens een specifieke tabel waar 
zelfs één enkele score je WHS Hcp 
Index kan bepalen en telkens aangepast 
wordt tot je aan een gemiddelde van 
acht op twintig scores komt. Deze 
tabel is ook voor de beginnende golfer 
van toepassing.”

Voor sommigen is hun 
handicap zaligmakend. Zelfs 
een… statussymbool.
“Hiervoor is een Hcp Index helemaal 
niet bedoeld. Helaas is dit de realiteit 
bij best wat spelers. Net zoals in 
elke andere sport probeer je beter te 
presteren, je spelniveau te verbeteren. 
Dus ook je hcp te verlagen. Hierop even 
verder bomend is het even belangrijk 
om een aangepaste baan te spelen. 
Hiermee bedoelen we de geschikte 
lengte voor jouw “slagniveau”. Onze 
tegenpartij is de baan en onszelf. Het 

doel is ons te amuseren, te ontspannen 
en een kans te hebben om met onze 
Hcp Index de baan te verslaan. We 
zullen op een gegeven moment ons 
beste niveau behalen en dit zolang 
mogelijk vasthouden, maar het is sport 
en onze leeftijd zal ons mettertijd 
fysieke beperkingen geven waardoor 
we minder presteren. Wat zowat voor 
alle sporten geldt. Onze hcp zal dus 
uiteindelijk terug stijgen. Door op tijd 
een tee naar voren te gaan, lees een 
kortere baan te spelen, zullen we langer 
dezelfde scores kunnen aanhouden en 
daar het plezier aan blijven beleven. 
Op ieder federatiekaartje, dat we in 
2021 opnieuw zullen uitdelen, staat 
je beste handicap ooit. Hiermee kan 
je aantonen hoe goed je ooit gespeeld 
hebt.”

Heeft corona een invloed 
gehad op de introductie van 
het WHS?
“De reacties die we kregen, bewijzen 
dat men wel degelijk bezig was met 
de overstap naar het WHS. Wellicht 
omdat men tijdens de lockdown meer 
tijd had om het WHS te bestuderen en 
er uiteraard ook minder wedstrijden 
werden gespeeld. Toch ben ik ervan 
overtuigd dat maar een minderheid 
zich diepgaande vragen stelt over het 
WHS. Wil je dat tot in de kleinste 
details kennen, dan verwijs ik de 
geïnteresseerde naar www.golfbelgium.
be waar perfect uitgelegd wordt hoe het 
WHS berekend en toegepast wordt.”

Wat is hét voordeel van dat 
WHS?
“Het is een wereldwijde uniforme 
berekeningswijze. Het WHS is, zoals 
alle vorige handicapberekeningen in 
de golfsport, een middel om iedereen 
gelijke kansen te geven in wedstrijden. 
Dat kan door je met je juiste handicap 
te meten met anderen die eveneens een 
correcte handicap hebben. Als je dat 
principe verloochent, heeft het geen 
zin. Golf is een sport waar integriteit 
hoog in het vaandel staat. Overigens, 
wat baat het wanneer je een te lage 
handicapnotering achter je naam hebt 
staan. Je doet er jezelf geen plezier mee. 

Een bewust te hoge handicap? Dat is 
zelfs erger...”

Wordt, tot slot, alles gestuurd 
door de KBGF of hebben 
clubs invloed op die WHS?
“WHS is een rekenmodule die alles 
piekfijn bijhoudt en berekent. Toch 
kunnen er externe omstandigheden 
zijn die bepaalde resultaten beïn-
vloeden. Vandaar dat de clubs, die hun 
leden uiteraard uitstekend kennen, de 
mogelijkheid hebben hier en daar wat 
bij te sturen. Ik hoop alleen dat de 
druk van het cijfer, zeg maar hcp-getal, 
afneemt. Vandaar ook dat we vanuit de 
KBGF het “tee it forward”-principe 
promoten. Je kiest de tee die je wil… 
en vooral die je aan kan. Dan pas beleef 
je écht lol aan je rondje.”
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St Moritz, Zermatt, Kitzbühel, 
Sestriere, Chamonix, Crans-
Montana… 

Namen die iedere wintersporter 
doen dromen. Zeker in deze 
bizarre tijden. Maar ook in de 
zomer zijn dit hotspots waar je je 
sporthart kan ophalen. Op een 
golfbaan, de ene nog mooier dan 
de andere. 

- XAVIER CHAMPAGNE

In de Alpen ambiëren een paar 
golfbanen de hoogstgelegen van heel 
Europa te zijn. Tweeduizend meter 
is zowat de maatstaf. Hoe men op 
die golfbanen de hoogte meet, is niet 
meteen duidelijk. Vaak kiest men een 
hooggelegen punt op de baan. 

Golf du Lac de Tignes eist met 2100 
meter de eer van “hoogstgelegen 
Europese golfbaan” op, alhoewel de 
meeste holes rond het lager gelegen 
idyllische meer liggen. Maar in de 
Franse Alpen liggen nog andere, naar 
ijle lucht snakkende golfbanen. Neem 
bijvoorbeeld Golf Flaine – Les Carroz. 
Pal in het Grand Massif skigebied met 
haar liefst 265 km skigenot, biedt Golf 
Flaine één van de meest spectaculaire 
golfbanen van Europa aan. 

De 3555 meter voor een par 63 zorgen 
van de eerste tot de allerlaatste hole 
voor… hoogtevrees. Op hole 7 krijg 
je een hallucinant uitzicht op de Arve 
vallei, maar alles verbleekt op hole 16, 
een 188 meter lange par 3, waar je naar 
een… 70 meter lager gelegen green 
moet slaan. 

Hét nadeel van zulke hooggelegen 
golfbanen is de beperkte speelbaarheid. 
De banen zijn meestal maar van half 
juni tot ergens laat in september 
open. Nadien worden de fairways en 
de greens met een wit sneeuwdeken 
bedekt en nemen andere sporters het 
over. 

Alpengolf garandeert natuurlijk 
ook prachtige uitzichten die zelfs je 

Golf Flaine - Les Carroz
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golfspel overweldigen. Je kijkt op Golf 
Club del Cervino bij Breuil-Cervinia 
je de ogen uit naar de Matterhorn. 
Nog mooier dan vanuit Zermatt. Nu 
we toch in Italië zijn, Circolo Golf 
Sestrieres koestert zich tussen de 
skipistes waar men in Turijn 2006 voor 
olympische medailles streed. De club 
ligt aan Piazza Agnelli. Meteen weet je 
wie de promotoren van de golfclub en 
uiteraard de Olympische Winterspelen 
2006 waren, de puissant rijke familie 
Agnelli die de grootste aandeelhouder 
van Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, Juventus 
FC en tutti quanti is. 

Prachtige vergezichten krijg je ook 
op Arosa Golf Club in het Zwitserse 
kanton Graubünden. Daar zorgt de 
Weisshorn en het romantische dal van 
Schanfigg met de Obersee voor. 

Maar in de Alpen moet je het niet altijd 
héél hoog gaan zoeken. De wat lager 
gelegen gebieden zorgen eveneens voor 
heel wat golfplezier. Neem bijvoorbeeld 
Golf Club Crans-sur-Sierre. Naar eigen 
zeggen de allermooiste golfclub van 
de Alpen. Zelfs één van de mooisten 
in de wereld voegt men er fijntjes aan 

toe. De club kan, in tegenstelling tot 
veel Alpengolfbanen, op een illustere 
geschiedenis bogen. Reeds in 1905 
wilde Arnold Lunn bij zijn Palace 
Hotel wat alpenweiden omvormen tot 
een golfbaan. Een jaartje later golfte 
men er. Toen ging dat vlug… Eerst 
Freemantle en Gedge, nadien Harry 
Nicholson en tenslotte Severiano 
Ballesteros kneedden de baan tot wat 
nu de stijlrijke arena van de Omega 
European Masters is. Een tornooi én 
vooral baan waar de toppers dolgraag 
naar toe trekken. Ondanks het feit 
dat golfers en vooral caddies daar 
hoofdbrekens hebben met de geslagen 
afstanden die door de ijlere lucht, 
Crans ligt op 1500 meter, verder zijn 
dan ze gewoon zijn. Het decor helpt 
daar uiteraard bij. Je ziet daar, als het 
weer mee helpt, een zowel wondermooi 
als indrukwekkend panorama van de 
Matterhorn tot de Mont-Blanc. Iets 
waar haast alle starters in de Omega 
European Masters dol op zijn. Alsof dit 
niet volstaat, ligt er naast de “Severiano 
Ballesteros” ook een “Jack Nicklaus” die 
ontiegelijke keren tot mooiste negen 
holesbaan van Zwitserland gelauwerd 
werd. 

Golf Club de Chamonix, een creatie 
van de onvolprezen golfbanenarchitect 
Robert Trent Jones Sr aan de voet van 
de Mont Blanc, is nog zo’n must play. 
Zoals Eichenheim bij het Oostenrijkse 
nobeloord Kitzbühel. Dat is een creatie 
van de Amerikaanse toparchitect Kyle 
Phillips die bijvoorbeeld het sublieme 
Schotse Kingsbarns en, dichter bij ons, 
het Nederlandse Bernardus uit zijn 
tekenpen liet vloeien. Topklasse die 
onderstreept wordt door enkele effenaf 
sublieme holes. Neem bijvoorbeeld 
de derde hole, een par 5 van 492/393 
meter waar je vanaf een hoge tee naar 
een uitdagende fairway moet slaan 
en die terecht de eer van de meest 
spectaculaire hole van Tirol opeist. 

Spectaculair, een bijvoeglijk naam-
woord of adjectief dat terecht gebruikt 
wordt als men een Alpenbaan om-
schrijft. Soms verlies je, door de 
prachtige decors en panorama’s, er 
wel je golfconcentratie bij. Wat mag. 
Genieten is daar de boodschap. Niet 
alleen in de winter.

Crans-sur-Sierre
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RED LIONS OOK 
COMPETITIEF IN GOLF

Balgevoel… Dat hebben de Red 
Lions hockeyspelers wel. En niet 
zo’n klein beetje… Ze zijn We-
reld- en Europees kampioen en 
hebben zilver veroverd tijdens 
de Olympische Spelen van Rio in 
2016. Wat ze naast al die medail-
les ook te pakken hebben is de 
golfmicrobe. 

- FANNY CNOPS

Ongeveer de helft van de hockey-
ploeg slaat af en toe graag eens op 
een golfbal. Sommige spelen al sinds 
jongs af aan zoals Florent van Aubel 
en Felix Denayer. Anderen, waaronder 
Loïck Luypaert, zijn pas enkele jaren 
geleden begonnen. “Rond de eettafel 
gaat het nu steeds meer over: birdies, 
slice, hook, baby fade, club twirls 
enz…” bevestigt Denayer. De Red 
Lions vertellen ons dat ook tijdens een 
dagje golf hun competitiviteit ervan 
afdruipt. “Competitie zit in ons DNA, 
dus wordt er altijd wel voor de eer 
gestreden, maar uiteindelijk is het ook 
vooral ontspanning.”

Op de golfbaan komt Luypaert hele-
maal tot rust, zowel op goede dagen en 
slechte dagen kan hij steeds genieten 
van het spel omdat hij omringd is 
door natuur en een mooie omgeving. 
Denayer beaamt dit: “Ik vind het zalig 
om buiten in de natuur te zijn, maar 
golf spreekt me ook enorm aan omdat 
het een heerlijk mentaal spelletje tegen 
jezelf is.” “Soms denk je dat je alles 
hebt begrepen van het spel, totdat je 
de volgende dag alles lijkt vergeten te 
zijn”, vult van Aubel aan. 

Als topsporters spenderen de Red 
Lions uiteraard veel aandacht aan het 
mentale aspect, maar wat is nu het 

grootste verschil tussen hockey en 
golf? Volgens Luypaert hebben de Red 
Lions als ploeg reeds enorme stappen 
gezet op mentaal vlak. “De interactie 
tussen de verschillende spelers is van 
cruciaal belang. Het gaat bij hockey 
meer over de mentale staat van de hele 

ploeg.” Denayer vindt een bepaalde 
flow uiterst belangrijk. “Op de golf 
heb je tijd tussen de shots en moet je 
de focus constant aan- en uitschakelen. 
Tijdens een hockeymatch is hier vaak 
geen tijd voor en concentreren we ons 
op zaken waar we een directe impact 

op hebben, zoals de volgende actie.”

De Red Lions hebben ook eigen 
persoonlijke doelstellingen gesteld op 
gebied van golf. Voor Florent is het 
duidelijk: “Zo laag mogelijk zakken 
qua handicap!” Loïck daarentegen, had 

een paar jaren geleden nog geen enkel 
doel in golf omdat hij het een sport 
voor “oude mensen” vond, maar daar 
kwam echter snel verandering in van 
zodra hij een golfclub in handen kreeg. 
“Het gevoel van een goeie bal te slaan 
is onnavolgbaar en zelfs verslavend…”

Golf is een heerlijk mentaal 
spelletje tegen jezelf!

Florent van Aubel
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OOK DOELTREFFEND MET 
HET KLEINE BALLETJE…

Voetballers en golf, het is en blijft 
een succesverhaal. Voorbeelden 
zat van voetballers die tijdens 
hun carrière en zeker nadien 
naar de golfclubs grepen. Wie 
de beste van iedereen is, durven 
we niet stellen. Het blijven im-
mers topsporters die steeds het 
allerbeste willen presteren. Ook 
op ditmaal gemillimeterd gazon. 

- XAVIER CHAMPAGNE

Maar wat boeit een Wilfried Van 
Moer die, als het effe kan, zowat overal 
een klasrijk rondje loopt. Of Michel 
Preud’homme die, zoals keeperscollega’s 
Geert De Vlieger en Jacky Mathijssen, 
uiteraard handig is met de handen. En 
wat gezegd van Luc Nilis die, zoals 
destijds op het voetbalveld, heerlijke 
balvluchten produ ceert. Maat Marc 
Degryse is eerder een technisch 
gedreven golfer die altijd en overal wil 
scoren. Scoren, dat is ook ingebakken bij 
spits Wesley Sonck. Iemand die de beste 
Belgische golfende (ex)Rode Duivel wil 
worden. Als hij dat al niet is…

Die gewezen toppers krijgen alvast 
weerwerk van de huidige generatie 
Rode Duivels waar Simon Mignolet 
en Kevin De Bruyne regelmatig op 
de fairways terug te vinden zijn. Ook 
Thibaut Courtois swingt en er zullen er 
wellicht nog anderen zijn. 

Naar het waarom moet je niet lang 
zoeken. Balgevoel en uiteraard de wil 
om te presteren zorgen ervoor dat 
voetballers het spelletje vlug onder de 
knie hebben. Elkaar ook motiveren 
om te gaan golfen. Neem bijvoorbeeld 
Marc Degryse. Die troonde tijdens 
het wereld kampioen schap 1994 in de 
Verenigde Staten Luc Nilis en een 
paar anderen mee naar een golfbaan. 
Met het gekende gevolg. “Fijne her-
inneringen”, weet Luc Nilis nog. “Niet 
alleen werd onze vrije tijd op een 
leuke manier gevuld, maar we wilden 
uiteraard niet onderdoen voor Marc 
die al een tijdje golfte.”

Marc, een eminent lid op Royal 
Ostend, ruimt steevast tijd in om 
op de prachtige links een rondje te 
spelen. Meer zelfs. “Ik was na de 

opgeheven corona lockdown zelfs de 
állereerste die er naar de tee stapte…” 
Dat noemt men gedrevenheid.

Gedrevenheid is iets wat eveneens 
mateloos bij Michel Preud’homme 
hoort. Niet alleen als hij golft. Hij 
woonde in zijn KV Mechelen-periode 
pal aan Royal Keerbergen. Logisch dat 
je dan gaat golfen. Wat ook gebeurde 
toen hij naar Benfica Lissabon 
trok. Het golfvirus heeft hem nooit 
losgelaten. Zoals veel anderen…  

Luc Nilis

Balgevoel



42

DE SHAFT IS DE MOTOR VAN JE SWING

DE SHAFT
is de motor van je swing

Een titel die we wel meteen 
moeten relativeren. Jij en niemand 
anders is uiteraard de motor van 
je golfswing. Een shaft helpt je 
daar wel bij en zorgt ervoor dat je 
beweging omgezet wordt in kracht 
en precisie. De shaft is als het ware 
het verlengstuk van je armen. 
Meteen besef je dat de keuze van 
de juiste shaft erg belangrijk is, 
wil je op de golfbaan wat leuks 
presteren. We helpen je hierbij.

Als je een nieuwe driver, een wood of 
een set ijzers gaat kopen, kijken nog 
te weinig golfers naar de shafts van 
die clubs. Eerder naar de look en feel. 
Vroeger was dat ook allemaal standaard, 
maar sinds men gebruik maakt van 
nauwkeurige meetinstrumenten als 
Trackman, Flightscope of GCQuad 
kan jij, je pro of uiteraard je golf-
shopuitbater perfect checken welke 
shaft je nodig hebt. De fabrikanten 
van golfmateriaal bieden momenteel 
een gigantisch gamma van shafts aan. 
Niet alleen qua stijfheid, maar ook qua 
gewicht. Maar wat is geschikt voor jou?

Zowat elke swing is uniek. Iedere golfer 
brengt het clubhoofd op een bepaalde 
manier bij de bal. Een lange, rustige 
swing kan evenwel net zoveel snelheid 
creëren als een korte, snelle swing. Alleen 
is het “opladen” van de shaft totaal 
verschillend. Zo heeft de golfer met een 
korte swing een zwaardere shaft nodig 
dan iemand met de rustige swing. Die is 
het best gebaat met een lichte shaft. 

Dan is er de keuze van het materiaal 
waar de shaft van gemaakt is. Staal 

of graphite? Je golffitter zal je bij die 
keuze helpen. Ook of je nu een light, 
regular of stiff shaft nodig hebt. Dat is 
uiterst belangrijk om de voor jou juiste 
clubs te kiezen.

Eén ding is zeker. Hoe hoger je 
swingsnelheid des te stijver moet je 
shaft zijn. Wat zowel voor staal als 
graphite geldt. Golfers met een lagere 
swingsnelheid kiezen het best voor 
lichte graphite shafts. Die zorgen voor 
een soort zweepeffect waardoor je de 
ballen verder slaat. 

Ook de verdeling van de flexibiliteit, 
zeg maar het buigprofiel van de shaft, 
helpt je daarbij. Een hoger “kickpoint” 
zorgt voor een lagere balvlucht. Een 
laag “kickpoint” voor een hogere bal-
vlucht. 

Allemaal parameters die ervoor zorgen 
dat je golfspel beter wordt. Zowel voor 
de beginner als de gevorderde. Na een 
fittingsessie ga je automatisch meer 
vertrouwen krijgen in je set golfclubs. 
En met vertrouwen kom je in de golf-
sport heel ver. 
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