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Dit jaar organiseren wij op donderdag 
26 mei 2011 voor de eerste keer het 
regionale Benefi et Golfevenement Ro-
nald McDonald Huis Friesland op de 
Leeuwarder Golfclub de Groene Ster. 
Het Benefi et Golfevenement Ronald 
McDonald Huis Friesland wordt een 
bijzondere gebeurtenis. De golfers on-
der u kunnen zich inschrijven voor het 
18-holes golftoernooi. Minder ervaren 
spelers kunnen zich opgeven voor de 
clinic. We spelen onder het genot van 
een hapje en een drankje. Ook wordt 
er gedurende het evenement top en-
tertainment geboden. De dag wordt 
feestelijk afgesloten met een Meet & 
Greet, diner, veiling en loterij!

Wij zijn erg blij dat de Leeuwarder 
Golfclub de Groene Ster de prachtige 
golfbaan gratis ter beschikking stelt. 
De 18-holes baan is een topontwerp 
van golfarchitect Gerard Jol te noemen. 
Enerzijds door een perfecte balans in de 
integratie van de golfbaan met de natuur 
en het Friese landschap. Anderzijds door 
een diversiteit aan uitdagingen voor de 
sportieve golfer, zoals bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van veel water.
Naast de mogelijkheid om te kunnen 
‘netwerken’ ondersteunt u met uw deel-
name ook het goede doel. Het bedrag dat 
wij op 26 mei bijeen zullen brengen komt 
ten goede aan Ronald McDonald Huis 

Friesland in Leeuwarden. Het Huis werd 
in 2004 geopend door Pia Dijkstra en Ed 
Nijpels. In het Ronald McDonald Huis 
Friesland kunnen ouders, broertjes en 
zusjes van kinderen die in het Medisch 
Centrum Leeuwarden zijn opgenomen 
logeren. Het Huis is veel meer dan een 
dak boven je hoofd. Gasten vinden er 
steun van het huismanagement, de vrij-
willigers en andere mensen die in het 
Huis logeren. 

Wij hopen dat wij uw interesse gewekt 
hebben. Want recessie of niet - het leven 
moet gewoon doorgaan. Voor u maar ook 
voor de gasten van het Huis die het zon-
der recessie al moeilijk genoeg hebben.
Prijzen van dit geweldige evenement 
vindt u op onze website. U kunt zich per 
fl ight van vier personen inschrijven. Te-
vens is een fl ight voor drie personen mo-
gelijk. Uw fl ight wordt dan aangevuld 
met een mystery guest. Ook kunt u zich 
individueel opgeven voor de 18-holes 
wedstrijd. In overleg met u wordt dan 
een fl ight samengesteld. Voor de men-
sen die de golfsport niet machtig zijn 
maar toch dit prachtige evenement wil-
len meemaken wordt een avontuurlijke 
clinic georganiseerd.  Alle deelnemers 
van dit golfevenement ontvangen twee 
gratis loten voor de loterij.
Mocht u ons willen helpen en wilt u aan 
dit evenement deelnemen dan verzoeken 

wij u om 26 mei 2011 in uw agenda te 
noteren. Ook zijn er uitgebreide moge-
lijkheden om dit prachtige evenement te 
sponsoren en uw bedrijf in de schijnwer-
pers te plaatsen. 

Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar onze website: www.ronaldmcdo-
naldhuisfriesland.nl/golfevent. 
Tevens zult u de komende maanden 
nieuws van onze organisatie kunnen vin-
den in De Nederlandse Golfkrant.

Chris Kalsbeek - manager Ronald Mc-
Donald Huis Friesland, Heleen en Martin 
Wedema - Golfstore Friesland, Nico van 
der Wal - voorzitter Golfclub de Groene 
Ster

Benefi et Golfevenement Ronald 
McDonald Huis Friesland
Benefi et Golfevenement Ronald 

Wie aan komt op Cura-
cao voelt zich gelijk thuis. 
Op het kleine vliegveld 
van het eiland is het altijd 
een gezellige drukte als 
er een Boeing is geland. 
Iedereen die uit het vlieg-
tuig stapt verlangt naar 
de prachtige stranden, de 
wuivende palmbomen, 
de aangename tempera-

tuur en de gastvrijheid van de mensen 
van het eiland. ,,Het is heerlijk om hier 
te zijn,’’ zegt een Nederlandse dame aan 
de bar op het strand.  ,,Iedereen is vrien-
delijk en spreekt Nederlands, je voelt je 
meteen ontzettend welkom.’’ Ik ben het 
helemaal met haar eens.

Curacao is het eiland van het duiken. 
Kinderen, volwassenen, gewapend met 
snorkels en zwemvliezen verdwijnen in 
de azuurblauwe zee. Af en toe komen ze 
even boven. De gevorderden gaan met 
fl essen op de rug het water in en blijven 
lang weg om wondere wereld onder water 
te verkennen. En wie van dolfi jnen houdt 
kan gewoon een rondje mee zwemmen 
op de Dolphin Academie, een unieke er-
varing die je niet mag missen. 

Maar, Curacao is niet alleen het eiland 
van de watersporten, golf heeft in de loop 
van de jaren een goede plek gekregen. Er 
zijn twee golfbanen op het eiland waar de 
beginnende maar ook gevorderde golfer 
kan spelen. Blue Bay, de oudste van de 
twee is prachtig en puur. De baan heeft 
een paar spectaculaire holes waar je over 
de zee van de Caribbean moet slaan. Op 
Blue Bay is het van belang om met beleid 
te slaan, want eenmaal naast de fairway 

wil de bal nog wel eens op mysterieuze 
wijze verdwijnen.
Hyatt Regency Golf Resort is net nieuw 
op het eiland. Wat een geweldige uitstra-
ling heeft het hotel en wat een super golf-
baan Old Quarry, die zich uitstrekt over 
het grillige, heuvelachtige gebied met 
zijn vele cactussen en rotsen tussen zee 
en het Spaanse water. De golfbaan komt 
zeker met stip binnen op de top tien in het 
Caribische gebied. Een groot aantal holes 
ligt pal aan de azuurblauwe zee, kijkt uit 
over Barbara Beach en het Spaanse water 
of de Tafelberg. Opvallend aan het hotel 
is de enorm goede sfeer. Het personeel is 
uitermate vriendelijk waardoor het op de 
verschillende plekken in het hotel goed 
toeven is.

Na een rondje golf? Ga naar Willemstad 
en zie de gekleurde huizen, wat een vro-
lijkheid. Loop over de Pontjes brug en 
kijk naar de immens grote cruiseschepen 
die daar aanmeren. De winkelstraten in 
Otrabanda en Punda zijn zeer de moeite 
waard.
Eigenlijk kan ik heel lang doorgaan over 
waarom mensen moeten golfen op Cura-
cao. Je waant je in een paradijs als je op 
de tee staat en overal de zee ziet en hoort. 
Maar het is vooral de kleur van de zee. 
Die blijft, samen met de vriendelijkheid 
van de mensen, plakken op mijn net-
vlies…

Welnu lezers van De Nederlandse Golf-
krant. Dit was mijn laatste column. Door 
mijn drukke werkzaamheden kan ik deze 
column niet meer schrijven, maar wie 
weet wat de toekomst brengen zal. Dank 
voor het lezen van mijn stukjes  ennuh….. 
veel golfen en hou de swing soepel.

Column van Adrienne van der Smagt

…azuurblauw…

Een van de nieuwste producten die 
Golfsmith voert is de golftrike, een ro-
buuste maar zeer wendbare buggy met 
drie wielen en de golftasdrager voor-
op. Deze golftrike met is een uitkomst 
voor golfers die kampen met blessures, 
die slecht ter been zijn of spelers die 
snel een rondje golf willen spelen. Deze 
trike heeft nogal voordelen ten opzich-
te van een golfbuggy. De trike is veel 
compacter, de opstap is eenvoudig. 
Men geniet meer van de weersomstan-
digheden en blijft makkelijker contact 
houden met de fl ight genoten. Neem 
daarbij het grote voordeel dat de trike 
baanvriendelijker is dan de buggy. 
De druk op de bodem per m2 van de 
golftrike is namelijk minder dan de 
voetafdruk van de golfer…. Dus alleen 
maar blije spelers en greenkeepers.
 
De leverancier voor de Benelux is Golfs-
mith Benelux. Dit is een fi rma die uit-
sluitend levert via de vakhandel in golf 
materiaal en gecertifi ceerde club-fi tters 
die aangesloten zijn bij de GCA. (Golf 
Clubmakers Association). Zij leveren 
alle producten zoals die in de catalogus 
vermeld staan en op de site ook te vinden 
is. Het “Top of the Bill” merk van hun 
totale range is Snake Eyes. Let bij Snake 
Eyes ook op de aparte Custom Fit range, 

waar een aparte catalogus in de site over 
is opgenomen. Dit product wordt Cus-
tom Fit geleverd en is dus zeer geschikt 
als merk in Golfshops waar geen club-
fi tter aanwezig is. Alle producten die 
men in de “Golfsmith”catalogus aantreft 
betreffen componenten voor de fi tter. 
Het assortiment is qua compleetheid 
toonaangevend voor de branche: Alle 
grote merken shaften, grips, assecoires 
e.d. die voor een goede fi tting noodza-
kelijk zijn. 
Het assortiment tools en hulpmiddelen 
voor de club-fi tter en golf-professional 
is ongeloofl ijk compleet. Tel daarbij dat 
Golfsmith Benelux snel levert (meestal 
next day delivery) en zelfs een 115% 
prijsgarantie biedt en Uw keus voor 
Golfsmith Benelux als leverancier is 
snel gemaakt.

Golftrike van
Golfsmith Benelux


