
Bruce Lancaster droomt van winnen Major

‘Mijn vader en ik zijn een goed team’
Het Talent
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Zandvoort - Bruce Lancaster, 15 jaar, 
handicap 4.9, droomt van een toekomst als 
professioneel golfer op de tour. De jonge 
Zandvoorter wordt gecoacht, getraind en 
begeleid door zijn vader Nigel Lancaster 
die vroeger op de tour speelde. Bruce zit 
momenteel goed in z’n vel. Niet alleen met 
golf. ,,Sinds een tijd heb ik een vriendin. 
Ze begrijpt me goed en ze is heel erg lief.’’

Gaat dat wel samen, topsport en de liefde? 
droom
Ja hoor, heel goed. Ik blijf zoveel mogelijk 
gewoon trainen. Dat vindt zij prima.
Mijn droom is toch om topgolfer te worden. 
Mijn vriendin Asja hockeyt dus zij weet wat 
sporten is. We houden allebei heel erg van 
winnen. Zij steunt mij enorm in alles wat ik 
doe met golf.

Laatst waren de Nederlandse Kampioen-
schappen tot en met 15 jaar, heb je gewon-
nen? Ik heb het niet slecht gedaan, ik ben 
vijfde geworden. Maar ik had veel hoger wil-
len eindigen.
Het rare was dat ik helemaal niet nerveus 
was, ik had veel vertrouwen in mezelf. Toch 
was dat niet genoeg. Op een aantal holes heb 
ik slagen laten liggen, zo stom.

Had je genoeg getraind? Ja, ik train enorm 
veel. Mijn vader is mijn coach en trainer. Hij 
is pro en heeft vroeger op de Tour gespeeld. 
Ik leer heel veel van hem. 

Is dat fi jn, een coach als vader? In het be-
gin was dat wel een beetje verwarrend, want 
dan zit je te eten met je vader en een half 
uur later is hij je coach. Daar moest ik aan 
wennen, maar inmiddels kan ik dat heel 
goed scheiden. Thuis is hij mijn vader, op de 
golfbaan is hij mijn coach, eigenlijk heel fi jn 
en duidelijk. We zijn een goed team samen.

En je moeder, golft zij ook? Ja, mijn moe-
der en mijn zus golfen ook. Wij zijn best 
een hecht gezin. Mijn zus probeert zoveel 
mogelijk mijn caddie te zijn op belangrijke 
wedstrijden. Mijn ouders hebben de golf-
baan Open Golf Zandvoort. Een hele leuke 
en mooie 9 holes baan in Zandvoort. We 
zijn veel met golf bezig. Als gezin zijn we 
heel eerlijk en oprecht tegen elkaar. Mijn zus 
golft trouwens heel weinig, zij racet.

Racet? Ja, haar sport is racen, ze kan het 
heel goed. Onze golfbaan ligt bijna naast het 
circuit van Zandvoort. Je kunt ze altijd horen 
racen. Laats had ze wedstrijden op het cir-
cuit en zijn we natuurlijk met z’n allen gaan 
kijken. Helaas is ze geen eerste geworden 
waar ze wel op had gehoopt.

Wat is de mooiste hole op de club waar je 
speelt? Ik speel op de baan van mijn ouders 
en op de Noordwijkse Golfclub. Op Zand-
voort vind ik hole 5 echt geweldig. Een su-
per mooie par 3. Op Noordwijk is hole 11 
de mooiste, vooral omdat ik daar de meeste 
birdies maak.

Speel je weleens in het buitenland? Mijn 
vader is Engels dus ik heb veel familie wo-
nen in Engeland, in het noorden waar mijn 
vader is opgegroeid. Ik ga graag naar mijn 
opa en oma in Engeland. Daar golft bijna ie-
dereen. De mentaliteit is heel anders. Soms 

is de driving range gewoon in het wei-
land en moet je de ballen zelf ophalen 
als ze op zijn. 

Hoe is je vader eigenlijk in Nederland 
terecht gekomen? Mijn vader speelde op 
de Tour en ging ook naar Nederland. Hij lo-
geerde in hotel Zandvoort waar mijn moeder 
werkte. Zo leerde ze elkaar kennen. Mijn va-
der ging met de Tour weer verder, maar later 
kwam hij terug. Mijn ouders bleven vanaf 
dat moment bij elkaar.

Wat vindt jij goed aan je vader als coach 
en golfer? Hij heeft zelf zoveel meegemaakt 
op de Tour dat hij heel goed weet wat je moet 
doen in bepaalde situaties. Hij kent alle as-
pecten van golf. Ik heb heel veel vertrou-
wen in mijn vader. Alle wat hij zegt en doet, 
klopt op het gebied van golf, ook technisch 
en mentaal.

Kan je met lachen tijdens de trainingen? 
Ja zeker, soms gaan we ineens iets heel on-
verwachts doen. Neemt hij mij en drie ande-
re jongens die hij traint, mee naar een zwem-
bad om in het water de golfswing te oefenen. 
Of we moeten 9 holes op onze blote voeten 
spelen. Of we gaan voor bunkerslagen mid-
den op het strand oefenen. Ja, dat vind ik 
heel erg leuk.

Hoe ziet je toekomst eruit? Op dit moment 
wil ik alleen maar trainen. Dat is soms lastig 
te combineren met school. Op mijn school 

geven ze niet heel makkelijk vrij voor golf-
wedstrijden. Dat vind ik jammer, want mijn 
droom is om een topgolfer te worden. Naast 
school train ik twintig uur per week. Volgend 
jaar wil ik mij kwalifi ceren voor het Mc Gre-
gor Toernooi in Engeland. In de verre toe-
komst zie ik mezelf als European tourspeler.

Ben je daar goed genoeg voor? Ja, dat denk 
ik wel. Ik heb eigenschappen van een pro-
fessioneel golfer, ik ben eigenwijs, kan heel 
goed incasseren, heb veel doorzettingsver-
mogen en vooral veel geduld. Daarbij heb 
ik aantal sterke punten, zoals mijn approach 
tussen honderd en honderdendertig meter. 

Op wie zou je willen lijken van de topgol-
fers? Rory Mcilroy. Ik vind hem geweldig. 
Hij heeft alles wat een golfer moet hebben. 
Mentaal moet ik nog wel sterker worden. Als 
ik kijk naar Choi, denk ik, hij is mentaal heel 
sterk, ik zie geen emotie.

Wat zou je willen als je in alle opzichten 
heel sterk bent? Er is maar één ding waar ik 
van droom en dat is een Major winnen.

Ben jij ook een talent of ken je een talent? 
Mail dan naar:

denederlandsegolfkrant@gmail.com

De ruim 40.000 leden van BurgGolf en de 
LoyalTee Club kunnen nu met grote kor-
ting spelen op de nummer 2 golfbaan van 
Europa: PGA Catalunya. Deze fantastische 
36 holes golfbaan is ontworpen door de ge-
roemde architecten Ángel Gallardo en Neil 
Coles. Het resort met luxe hotel ligt tussen 
de Costa Brava, Girona en Barcelona en is 
daarmee vanaf Eindhoven en Schiphol zeer 
eenvoudig te bereiken. De baan bestaat uit 
twee 18 holes banen, Stadium Course en 
Tour Course. PGA Catalunya is één keer per 
3 jaar de baan voor het Open de España. Het 
grootste golfevenement van Spanje. Burg-
Golf is daarom ook zeer trots om als Offi cial 
LoyalTee Partner deze fantastische baan aan 
de ruim 100 Europese samenwerkende golf-
banen toe te voegen. 

Informatie Stadium Course
Deze spectaculaire en imposante baan wordt 
sinds zijn opening consistent tot de 10 beste 
golfbanen van Europa gerekend!  Als locatie 
voor de vele PGA European Circuit tornooi-
en wordt de baan ook geregeld geprijsd door 
de professionele golfsociëteit.

Maar wees gewaarschuwd, want de schoon-
heid van de baan leidt snel af van de vele ge-
varen die staan te wachten om zware schade 
te doen aan uw score. De baan doet geen 
toegevingen aan de omringende bomen die 
gevaarlijk dicht op de fairways staan of de 
strategisch geplaatste bunkers en meren die 
rond niet minder dan 7 van onze moeilijkste 
holes aanwezig zijn.

Informatie Tour Course
Voor een iets lichtere uitdaging bent u best 
bij de even prachtige, maar zachtere, Tour 
Course. Met een landschap dat wordt ge-
domineerd door dennenbomen en meren, is 
deze baan korter en iets gemakkelijker dan 
de Stadium Course, maar architecten Angel 
Gallardo en Neil Coles hebben ervoor ge-
zorgd dat het een uitdaging blijft voor spe-
lers van ieder niveau. Doordat dit ook de 
gevestigde baan is voor de PGA European 
Tour Qualifying School Finals won deze uit-
stekende golfbaan de voorbije jaren enorm 
aan prestige.

LoyalTee Club & BurgGolf
Door dit unieke samenwerkingsverband 
groeit het internationale karakter van Burg-
Golf en de LoyalTee Club. De leden kunnen 
op meer dan 100 verschillende golfbanen in 
12 landen golfen tegen de beste tarieven en 
privileges. Voor meer informatie kunt u kij-
ken op:
www.loyalteeclub.com/pga/ of www.loyal-
teeclub.nl/banen

PGA Catalunya & BurgGolf 
“Offi  cial LoyalTee Partner”

PGA Catalunya Stadium

Het traditionele golfspel kent sinds kort 
een nieuw spelelement: Kangarila. Het 
spel wordt gespeeld met een speciale 
bal, die als een soort dobbelsteen werkt. 
Bij deze spelvorm wordt gespeeld met 
zes – van te voren te bepalen – clubs. 
Vervolgens bepaalt de ligging van de 
bal met welke club de golfer speelt bij 
zijn volgende slag. Hierdoor kan het 
voorkomen dat een speler met compleet 
andere clubs een ronde speelt, dan met 
de gebruikelijke clubkeuze.

Het interessante van deze spelvorm is 
dat zo verschillende golftechnieken 
worden geoefend en de spelers uitge-
daagd worden tot creatief golfspel. Het 
spel is een ideale manier om fl ights die 
regelmatig met elkaar golfen, op een 
heel andere manier met elkaar te laten 
spelen. Kangarila brengt plezier en cre-
ativiteit.

Verder is de Kangarila-bal uitermate 
geschikt om te worden ingezet door 
Teaching Pro’s om leerlingen vaardig-
heden aan te leren door hen andere 
clubs te laten gebruiken dan ze gewend 

zijn. Ook is Kangarila zeer geschikt 
voor kinderen om hun aandacht bij de 
golfl es te houden.

Kangarila is een leuk presentje voor 
mensen die weer eens wat anders ca-
deau willen doen dan de traditionele 
logobal of pitchfork.

Kangarila wordt geleverd met 8 ballen 
in een box inclusief spelregels.

Voor informatie zie www.tripleCgolf.nl 
of mail info@tripleCgolf.nl 

Nieuw spelelement bij golf met dobbelsteen-golfbal

Kangarila


