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Tsjechië - Praag La Torre: Spanje – Costa Calid Spanje – Andalucia-Cadiz

• 7 nachten in een luxe 2 persoonskamer incl. HALFPENSION• 7 dagen Avis autohuur
• Unlimited golf op Montecas  llo

 Prijs p.p. € 526,- (excl. vlucht)
(periode: 20/05 – 30/06/2012))

Golf Fes  val Tsjechië 
8 – 13 Juli 2012

Intercon  nental 
La Torre Golf Resort

LAST MINUTE 
Barcelo Montecas  llo

• 7 nachten in een luxe 2 persoonskamer incl. FULL BOARD• 7 dagen Avis autohuur
•  Gra  s gebruik binnenbad en SPA, Kinderen gra  s op de kamer, kinderen op aparte kamer krijgen 50% kor  ng,•  Gra  s kids club, Gra  s transfer naar het strand en beach club, Gra  s Wi  in de lobby van het hotel•  Gra  s golf tot 3 uur op de Jack Nicklaus Gol  rail m.k.u.El Valle, La Torre, Hacienda Riquelme & Los Saurines

 Prijs p.p. € 799,- (excl. vlucht)
(periode: 01/06 – 30/06/2012)

 •  5 nachten inclusief ontbijt in het 4 sterren BW Majes  c Plaza hotel
•  4 x 18 holes op Karlstejn, Beroun, Prague City GC en Konopiste
•  Alle golf transfers naar de gol  anen v.v.•  Privé sightseeing tour Praag met een Engelse gids•  Welkomst recep  e op zondag•  Gala Dinner op donderdag•  Meet & Greet bij aankomst door onze agent

 Prijs p.p. € 549,- (excl. vlucht)
(periode: 08/07 – 13/07/2012)
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De afgelopen 5 jaar hebben bijna 
4000 amateur golfers deelgenomen 
aan één van de grootste amateur 
golfwedstrijden in Nederland, be-
ter bekend als de Cyprus Aphrodite 
Golfcup!

CYPRUS
Een kleine 70 golfers hebben in de di-
verse voorrondes de Finaleplaats ge-
wonnen! Samen met partners en belang-
stellenden werd er jaarlijks gevlogen 
naar het zonnige eiland Cyprus alwaar 
op de diverse banen gespeeld werd. 
Een golfweek die door iedere deelne-
mer als bijzonder ervaren werd. Dit is 
mede te danken door de verblijfskeuze 
van het luxe Elysium Beach Hotel in 
Paphos.
In 2011 is er weer een enthousiaste 
groep naar Cyprus afgereisd. Naast de 
sportieve prestaties heeft iedereen ook 
kunnen genieten van het heerlijke kli-
maat, gastvrijheid en service van een 
top locatie.
De laatste winnaar van de Cyprus 

Aphrodite Golfcup 2011 is geworden 
de heer Jan Start van Golfclub ’t Zelle!  
Als waardige tweede en derde zijn ge-
worden; Giesbert Gommers en Liberta 
Overweg.

Maar naar 5 jaar is het van belang om 
een nieuwe Finale locatie aan te bieden.
In 2012 heet deze amateur wedstrijd 
dan ook de Algarve Aphrodite Golfcup.

ALGARVE
De naam verraad alles! Dezelfde or-
ganisatie, dezelfde kwaliteit naar een 
nieuwe bestemming!
Dit jaar worden er in Nederland op-
nieuw op diverse clubs gestreden om 
een plaats in de Finale. 
Daarbij zijn er ook 2 Open wedstrijden 
op de golfbanen van Golf Center Rot-
terdam (deelname € 32,50) en Golfclub 
Turfvaert (deelname inclusief koffie/
thee met een warm Brabants worsten-
broodje en dagschotel voor € 72,50). 
Iedereen met een actieve EGA
HCP kan zich inschrijven op de website 
www.aphroditecup.nl en kans maken op 
de Finaleplaats!

De Finale wordt op zaterdag 10 no-
vember gespeeld op golfbaan Quinta 
do Lago South Course. Het verblijf is 
in het Luxe Monte da Quinta Suites op 
basis van halfpension!

Denkt u nu, ik win nooit iets, maar wilt u 
wel meegaan als belangstellende golfer 
of niet golfer! Dan kunt u zich nu al op-
geven op www.paradisegolf.nl voor de 
8-daagse vliegreis naar het luxe Monte 
da Quinta Suites, inclusief vluchten, 
transfers, halfpension, 3 Green Fees 
op GC Quinta do Lago South en North 
Course en GC Laranjal voor slechts € 
1.020,- per persoon (niet golfer € 795,-)

Voor alle deelnemende golfclubs in Ne-

derland en speeldata kunt u kijken op 
www.aphroditecup.nl  Hier heeft u ook 
de voorwaarden waaronder de spelvorm 
en Amateur Status en de sponsors!

Met dank aan:
Nederlandse Golfkrant - Transavia.com 
– Nassau Golfballen - Jan Westerink 
Consultancy BV – Monte da Quinta 
Suites – Golfcourses Quinta do Lago 
South & North, Laranjal – Paradise 
Golfreizen

Benefiet Golfevenement 
Ronald McDonald  
Friesland

Met veel enthousiasme is er begon-
nen met de voorbereidingen van 
het tweede benefiet Golfevenement 
Ronald McDonald Friesland dat op 
7 juni plaats vindt op de Golfclub 
de Groene Ster te Leeuwarden. Het 
belooft een heerlijke dag te worden 
voor de deelnemers. De opbrengst 
van dit bijzondere en sfeervolle gol-
fevenement komt ten goede aan 
Ronald McDonald Huis Friesland te 
Leeuwarden en de Ronald McDo-
nald Hoeve te Beetsterzwaag. 

In Ronald McDonald Huis Friesland kun-
nen ouders, broertjes en zusjes van kinderen 
die in het Medisch Centrum Leeuwarden 
(MCL) zijn opgenomen logeren. Zo kunnen 
ze toch dicht bij elkaar blijven. Een Ronald 
McDonald Huis is veel meer dan een dak 
boven het hoofd. Ouders vinden er steun 
van vrijwilligers, management en andere 
gasten die in het Huis logeren. In Ronald 
McDonald Huis Friesland kunnen ouders 
slapen, lezen, televisie kijken en koken net 
als thuis. 
De Ronald McDonald Hoeve in Beetster-
zwaag is een vakantieaccommodatie voor 
kinderen en jongeren met een lichamelijke 
of meervoudige beperking. Zij kunnen hier 
in gezins- of groepsverband onbezorgd va-
kantie vieren. De Hoeve is volledig aan-
gepast en beschikt over alle noodzakelijke 
hulpmiddelen. Daarnaast wordt er ook een 
viertal gastenkamers ter beschikking ge-
steld aan ouders waarvan het kind wordt 
behandeld in het naastgelegen revalidatie-
centrum.
Golfers kunnen zich inschrijven voor het 
18-holes golftoernooi. Minder ervaren spe-
lers en zij die met het edele golfspel willen 
kennismaken kunnen zich opgeven voor de 
clinic. Er wordt gespeeld onder het genot 
van een hapje en een drankje. Ook kan er 
een prachtige Mini One (ter waarde van 
€17.000) worden gewonnen door een “hole 
in one” te slaan. Tijdens het evenement 
wordt er top entertainment geboden. De dag 
wordt feestelijk afgesloten met een Meet & 
Greet, diner, veiling en loterij! 

Men kan zich per flight van vier personen 
inschrijven. De kosten van een flight be-
dragen per persoon €250,00 (excl. BTW). 

Tevens is een flight voor drie personen mo-
gelijk. De flight wordt dan aangevuld. Ook 
kunt men zich individueel opgeven voor de 
18-holes wedstrijd. Voor de winnaars is er 
een prachtig prijzenpakket van Callaway. 
Voor de mensen die de golfsport niet mach-
tig zijn, wordt een fantastische clinic geor-
ganiseerd. De kosten van de clinic bedragen 
€150,00 per persoon (excl. BTW). 

Alle genoemde bedragen zijn inclusief 
lunch, Meet & Greet, diner en, drankjes. 
Daarnaast ontvangen alle deelnemers twee 
gratis loten voor de loterij waarbij een heer-
lijk verwenarrangement in Golden Tulip 
Tjaarda Oranjewoud kan worden gewon-
nen.  Veilingmeester en televisiekok Reitse 
Spanninga zal tijdens de veiling op zijn 
eigen humoristische wijze de aanwezigen 
uit dagen om te bieden op zeer bijzondere 
items zoals kaartjes voor de EK wedstrijd 
Nederland –Duitsland inclusief vliegtic-
kets, een privé-optreden van het beroemde 
dweilorkest “de Glasblazers”, een lang 
weekend “toeren” in een flitsende BMW 
cabrio, of ….

De dag zal worden afgesloten met een heer-
lijk buffet met overheerlijke gerechten van 
Friese bodem. Voor meer informatie verwij-
zen we u naar;
www.benefietgolfevenementfriesland.nl

De dagindeling  ziet er als volgt uit:
1100-12.00 uur: Ontvangst deelnemers 
met een exclusieve lunch verzorgd door 
Kruidenier Foodservices 
12.15 uur: openingsceremonie 
12.30 uur: Start golfwedstrijd en clinics
17.30-19.00 uur: Meet & Greet, 
prijsuitreiking, veiling
19.00-21.30 uur: Diner en  verloting

Het evenement vormt een prachtig decor 
om uw netwerk te onderhouden of juist uit 
te breiden. Ook kan men een bedrijf op een 
prettige wijze in de schijnwerpers plaatsen  
door een presentatie of door een onderdeel 
van het programma te sponsoren. Voor vra-
gen kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet,
Chris Kalsbeek    

manager Ronald McDonald Huis Friesland 
058-2847080
c.kalsbeek@ronaldmcdonaldhuis.nl
www.benefietgolfevenementfriesland.nl

Aphrodite Golf Cup 2007-2012
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Zondag 2 september 

BeachGolf Challenge 2012  
Doe mee aan dit uitdagende ‘out-of-the-course’ 

golfevenement over het brede strand tussen 
Langevelderslag en Zandvoort-Zuid.

meer info en aanmelden:

[door: Rens ten Brink – GOLFFF 
(GOLF-For-Fun)]

Zonder hoge verwachtingen gingen 
we op weg. Jaren geleden ving ik 
regelmatig bedenkelijke reacties op 
over golfbaan Heiloo. Als zou het een 
kneuterig weilandbaantje zijn, waar 
het water bestond uit de daar tussen 
lopende slootjes. Recentelijke signalen 
waren echter een stuk positiever van 
aard. Reden genoeg om zelf eens de 
proef op de som te ervaren.
Het is even opletten langs de provin-
ciale weg tussen Limmen en Alkmaar. 
Want zonder navigatie rij je makkelijk 

voorbij het toegangsweggetje naar 
de golfbaan. Een duidelijker verwijz-
ing c.q. promobord langs deze relatief 
drukke doorgaande weg zou dus niet 
misstaan. De eerste indruk van clubhuis 
en golfbaan zijn modern degelijk met 
een vlak open karakter. Het clubhuis 
blijkt ook binnen aangenaam prettig 
en uiterst functioneel ingedeeld. Bij de  
vriendelijke ontvangst door de cad-
dymaster wordt ons een caddyboekje 
aangereikt. Het blijkt professioneel 
vormgegeven en geplastificeerd, met 
vlagposities, greenondulatie en echt 
nuttige aanspeeltips bij elke hole. 
Onderscheidend, want dit komt men 
standaard niet op iedere 9-holes baan 
tegen. Alleen de stroke-index ont-
breekt, maar die staat (uiteraard) op de 
scorekaart.
Hole 1 is een pittige par 4 met op strat-
egische afstand een venijnig slootje. 
Hole 2 is een mooie enigzins dogleg 
naar links. Hole 3 is een ogenschijnlijk 
makkelijke par 3. Maar met nauwelijks 
fairway, vereist dit precisie. Hole 4 is 
een hele mooie dogleg par 5 met links 
water. Hole 5 doet hier niet veel voor 
onder. Het is een echte dogleg naar 
rechts. Probeer je deze af te snijden 
zonder het caddyboekje serieus te ne-
men, dan kunnen, op het eerste gezicht 
onzichtbare, maar enorme lappen van 

greenbunkers voor een onaangename 
verrassing zorgen. Par 3 hole 6 is de 
kortste met 131 meter. Met concentratie 
moet hier een par te doen zijn, maar 
waak hier ook voor de potbunker op 
rechts en de aflopende ondulatie voor 
de green. Hole 7 eindigt het mooist van 
allemaal met een uitdagende eiland-
look green op rechts. Dit is de enige 
hole met dubbele teebox. Om voor een 
18-holes ronde het geheel extra afwis-
selend te maken, zou men dit ook op de 
andere holes moeten gaan toepassen. 
Hole 8 is de minste. Maar de slothole 
dogleg naar links compenseert dat tot 
voor het terras van het clubhuis ruim-
schoots.
Ondanks het compacte karakter van 
deze par 34 baan, blijken alle fairways 
opmerkelijk breed. Maar daarbuiten 
tiert de ongenaakbare rough welig. De 
golfers moeten hun ballen daar dus 
niet laten landen. Gebeurt dit toch; dan 
zijn de rapen gaar! Speel dus op zeker 
en probeer de rough te vermijden. De 
greens blijken stuk voor stuk van Ken-
nemer-kwaliteit. Knap werk van en dus 
complimenten aan de greenkeepers! 
De baan als geheel past uitstekend in 
het omringende karakteristieke Noord-
Hollandse weidelandschap.  De lay-out 
van de baan is duidelijk het werk van 
een professional (Alan Rijks). Geen 

recht toe recht aan gedoe, maar afwis-
seling al om. Een serene rust kenmerkt 
de baan. De direct naast gelegen A9 
verstoort dit nauwelijks en is zeker niet 
hinderlijk aanwezig. Wij liepen hier 
onder ideale omstandigheden. Maar 
als de wind in mindere tijden uit het 
Oosten komt, vormt dit een extra ele-
ment om ter dege rekening te houden.
Al met al vormt G&CC Heiloo een 
golfbaan met variatie en uitdaging 
voor ieder niveau. In combinatie met 
het onderscheidende restaurant ‘Bras-
serie in ’t Groen’, die zo veel mogelijk 
werkt met duurzame producten uit de 
eigen regio, een ideale lokatie voor een 
iedere golfer.

Rens ten Brink - GOLFFF 
(GOLF-For-Fun)

G&CC Heiloo – ‘Volwaardige golf- en horecalokatie 
net ten zuiden van Alkmaar’

      

"Elk jaar golfen in 

         golvend Portugal" 
Gastvrouw en gastheer, Lucia & Peter Spijkerman

Club Borboleta heeft meerdere eigenaren!

"Onze prachtige villa bevindt zich  op een droomlocatie in de Algarve,  
een rustgevende plek waar we members verwennen in een private en luxe setting.
U verblijft elk jaar op driverafstand van de mooiste golfbanen in de Algarve.

In 2013 openen we de deuren voor een selectief aantal members,
Club Borboleta biedt exclusiviteit voor het leven!"

        Bel voor meer info: M. 06 508 25 222  /  of kijk op onze website:
                 WWW.CLUBBORBOLETA.COM

Het succesvolle Nederlandse merk 
Skymax heeft onlangs een nieuwe 
clublijn voor dames- en heren ge-
introduceerd. De Stratus serie is 
gericht op de mensen die een wat 
lagere swingsnelheid hebben en 
gaat in tegen de in de industrie 
heersende trend om de clubs steeds 
langer te maken en een sterkere loft 
te geven. Deze truc werkt wel voor 
mensen die de bal gemakkelijk ver 
weg slaan, maar helpt mensen met 
een lagere swingsnelheid helemaal 
niet. zij zijn meer gebaat bij wat 
meer loft op de clubs en een wat 
lichtere shaft. Dit gegeven heeft 
aan de ontwikkeling van de Stratus 
serie ten grondslag gelegen.

 De Stratus clubs hebben meer loft 
en bovendien zijn de, door de meeste 
mensen in de doelgroep, toch nooit 
gebruikte lange ijzers, weggelaten 
ten gunste van zogenaamde hybrides. 
Deze hybrides hebben opnieuw wat 
meer loft dan te doen gebruikelijk is. In 
combinatie met een lichte zogenaam-
de “speedflex” shaft zorgt dat ervoor 
dat de bal gemakkelijk hoogte maakt 
vanaf elke ligging. Bovendien geeft dat 
de speler rust, omdat hij/zij het gevoel 
heeft niet te hard te hoeven slaan en 
wordt daardoor ook het speelplezier 
aanzienlijk vergroot. 
De serie geeft een keuze uit twee 
drivers; één met twaalf graden loft en 

een tweede met veertien graden loft. 
De drivers zijn gemaakt van 100% tita-
nium en voelen vederlicht en toch sta-
biel aan. Verder heeft de houten drie 
zeventien graden loft en zijn er drie 
hybrides met respectievelijk tweeën-
twintig, zesentwintig en dertig graden 
loft. De ijzers zijn verkrijgbaar van 5 tot 
en met de SW en hebben een diepe 
cavity back. u raadt het al, ook alweer 
gericht om de bal gemakkelijk weg te 
slaan.
De Speedflex shaft verdient enige aan-
dacht. Waar het tot nu toe gebruikelijk 
was om op de shaft een aanduiding 
mee te geven over de flex van de shaft, 
stapt Skymax van dit beginsel af. er is 
maar één type Speedflex shaft en die 
is geschikt voor iedereen met een la-
gere swingsnelheid.

De sets zijn alleen verkrijgbaar voor 
rechtshandige spelers en zijn in elke 
willekeurige samenstelling leverbaar. 
Ook alle eventuele aanpassingen voor , 
onder ander, de lengte en de gripdikte 
zijn mogelijk, evenals een aanpassing 
van de lie. alle eventuele aanpassin-
gen zijn in de prijs inbegrepen. er zijn 
mooie bijpassende putters en tassen 
beschikbaar, dus het speelt niet alleen 
makkelijk, het ziet er ook nog eens heel 
mooi uit. 
Wilt u weten welke swingsnelheid u 
heeft? Vraag het aan uw pro en leg 
hem dan direct dit verhaal voor. Hoort 

u ook eens van een ander dat dit wel 
eens de clubs zouden kunnen zijn die 
bij uw spel horen.

De adviesverkoopprijzen van de Stra-
tus serie lopen van €  129,= voor de 
driver en € 69 voor de houten en hybri-
des tot € 59 per stuk voor de ijzers. een 
halve set met bijpassende tas is er al 

voor € 319,= en wanneer u ervoor kiest 
het volledige programma aan te schaf-
fen dan ligt de adviesprijs in de winkel 
op € 629,=. 

Overigens bent u volledig vrij in het 
samenstellen van uw set en uw pro en/
of golfwinkel is graag bereid u daarbij 
te helpen.

SKyMAX STRATUS

geniet van een verblijf bij “Le mas Candille”. Dit prachtige 5-sterren hotel is gelegen in mougins 
tussen Cannes en grasse. Dit unieke hotel biedt het beste van de Côte d’azur inclusief een gewel-
dige Spa en een restaurant met michelin ster. maak uw keuze uit een van de 39 verschillende kamers 
die in de originele ‘mas’ of naastgelegen ‘Bastide’ liggen. Voor wie echt het summum wenst zijn er 
recent ook nog 6 superior suites gecreëerd in ‘La Villa’. Ontspanning, luxe en rust van de accommo-
datie in combinatie met greenfees op de mooiste golfbanen van de Côte d’azur.
golfen kunt u op een aantal uitdagende golfbanen zoals “golf de Saint Donat”, “golf d’Opio Val-
bonne”, “golf de la grande Bastide” en “golf Old Course de Cannes mougins”. Voor de fijnproe-
vers kunnen wij natuurlijk ook nog exclusievere golfbanen reserveren zoals bijvoorbeeld “golf de 
Taulane”, “golf & Country Club de Cannes-mougins”, “royal mougins” en “golf de Terre Blanche”. 
Onderstaand arrangement dient puur als voorbeeld! golf expedition maakt het arrangement graag 
voor u op maat! 

Le Mas Candille***** – Special t/m eind juni (en vanaf september)
•	 4 Overnachtingen o.b.v. logies ontbijt 

inclusief 3 greenfees op onderstaande golfbanen:
•	 golf de Saint Donat
•	 golf d’Opio Valbonne
•	 golf de la grande Bastide

vanaf € 650,- pp
alle arrangementen van golf expedition zijn naar wens aanpasbaar!  
Kijk voor meer informatie op www.golf-expedition.com 
golf expedition, Tel: 023 822 11 24, e-mail: info@golf-expedition.com 

Golf & luxe aan de Côte d’Azur!

Residence solea | la Bonne aventuRe 2 | 6041 Mc  RoeRMond | the netheRlands | telefoon +31 (0)475 332249 | fax +31 (0)475 310573

info-nl@sailing-classics.com	|	www.sailing-classics.com

sailing-classics
meer dan alleen zeilen

Het Talent

Ze heeft een prachtige swing, is 
sympathiek maar ook fanatiek. Ze 
heeft het geluk dat de hele familie 
golft. Ze houdt van school, alleen 
een spreekbeurt houden vindt Anne 
maar niks. Liever staat ze op de tee 
om de bal zo ver mogelijk weg te 
slaan. Haar opa heeft ervoor ge-
zorgd dat Anne naar de golfbaan 
ging. ,,Mijn opa is de beste van de 
familie. Hij heeft handicap 12 en 
vindt het leuk dat ik ook ben gaan 
golfen.’’

Veel geleerd van opa?
Ja, heel veel. Door hem en mijn oma 
zijn mijn broer en ik begonnen. Met 
golf. Op dit moment heb ik handicap 
26, maar die wil ik wel omlaag hebben. 
Dat gaat ook zeker lukken. Mijn opa is 
heel aardig maar hij geeft te veel tips. 
Soms word ik daar een beetje gek van. 

Welke Tour wil je later spelen?
Het lijkt me heel gaaf om de Deloitte 
Ladies Open te spelen. Het zou gewel-
dig zijn als ik zo goed ben dat ik doen. 

Ik hoop dat het ooit lukt, maar ik weet 
het niet zeker. En anders word ik mis-
schien dierenarts. Ik hou heel veel van 
dieren. Ik word dan wel dierenarts met 
huisdieren, niet van vee.
 
Wat heb je nodig op zo’n Tour?
Goed spel, heel goed course manage-
ment en veel rust. Ik ben een aanval-
lende golfer, ik ga altijd voor de vlag. 
Ik kan goed omgaan met teleurstel-
lingen. Ik blijf niet hangen in negatief 
zijn als ik bijvoorbeeld een slechte putt 
heb gemaakt. 

Met welke club sla je het liefst?
Mijn driver. Ik sla ver voor een meisje. 
Ik houd heel erg van hard en ver slaan. 
Ik weet niet hoe het komt dat ik zo ver 
kan slaan.

Wie is je voorbeeld?
Christel Bouljon. Zij is de beste Neder-
landse golfster, daar kan ik veel van 
leren. Maar ik vind Paula Creamer ook 
een hele goede golfster. Zij is op dit 
moment vierde van de wereld. Ik ken 

haar vooral omdat ik een zonnebril van 
haar heb waar ik mee speel. Die had 
mijn moeder gekocht maar hij zat haar 
niet goed en dus gaf ze hem aan mij. 
Het is een hele mooie bril, alleen ziet 
Paula Creamer er wel een beetje uit als 
een barbie.

Bijgelovig?
Ja, dat ben ik. Ik heb een keer een 
driehoekige steen van een vriend 
gekregen. Hij zegt dat het geluk 
brengt. Die steen heb ik altijd in mijn 
zak zitten.

Leuk aan golf? 
Ik hou van frisse lucht, van de natuur. 
Misschien komt het omdat ik in Mid-
denbeemster woon, waar heel veel 
weilanden zijn, sloten en veel groen. Ik 
vind het fijn om hier te wonen. Behalve 
als er heel veel wind staat en ik een 
half uur naar school moet fietsen, dat 
is minder leuk. Gelukkig brengt mijn 
moeder me naar school als het heel 
hard regent.
Wat ik ook te gek vind van golf, is dat 

je elke keer beter kan worden. Je moet 
steeds je eigen spel bekijken. 
Je kan steeds proberen je handicap te 
verlagen.

Nog meer?
Ja, de dieren in de baan. Je ziet zoveel 
leuke beesten, hele jonge vogeltjes, 
konijntjes en zelfs een schildpad. Ik 
word vrolijk van al die dieren als ik aan 
het golfen ben.

Club?
Burggolf Purmerend. Er zijn weinig 
meisjes, dat is wel jammer. Maar ik 
speel graag met jongens. Mijn broer 
en ik hebben samen les. De mooiste 
hole vind ik hole 9. Het is een par 3 van 
160 meter. Ik sla daar altijd met mijn 
driver af. Maar als ik hem slecht raak 
kom ik in het water. Daarom vind ik die 
hole een echte uitdaging.

Broer?
Ja, mijn broer golft ook. Hij is best wel 
aardig. Als ik ziek ben is hij heel lief 
voor me, maar hij kan ook knap irritant 
zijn. Zit ik in mijn kamer, doet hij de 
hele tijd de deur open. Doe ik hem 
weer dicht, maakt hij hem weer open. 
En dan gaat hij ook nog hele rare ge-
luiden maken. Hij golft trouwens wel 
beter dan ik. We hebben samen les en 
dat gaat heel goed.

Trainer?
Dick de Groot. Hij is supergoed en je 
kan ook met hem lachen.

Waar moet je aan werken?
Putten en chippen. Ik moet veel oefe-
nen om beter te putten. Chippen kan 
soms erg goed gaan, maar ook slecht. 
Putten vind ik niet het leukste van golf, 
maar het moet wel. Ik train nu met een 
putt spiegel. Als alles beter gaat, kan 
en wil ik graag de NGF Freshman Cup 
winnen.

Grappigste moment?
Ik ging met een vriend golfen. Ik gaf 
hem een fop bal. Als je die bal slaat 
ontploft hij. Mijn vriend staat klaar om 
te slaan en raakt de bal. De bal ont-
ploft, hij schrikt zich rot en ik moest 
vreselijk lachen.

Anne Treep wil NGF Freshman tour winnen

‘Ik houd van ver slaan’ 


