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Jeroen Logemann  (9) is een fanatiek 
golfer. Hij vindt het een spannende 
sport. Regelmatig is hij te vinden op de 
golfacademie van John Woof op golfclub 
Leeuwenbergh in Den Haag. Jeroen 
heeft een swing om door een ringetje te 
halen. Als klein jongetje ging hij al met 
zijn vader mee naar de driving range. 
Daar sloeg hij zijn eerste ballen. ,,An-
dere kinderen vonden het saai om mee 
te gaan, maar ik vond het hartstikke 
leuk,’’ aldus Jeroen uit Leidschendam.’’

Kan je vader goed golfen? Ik vind van 
wel, hij is zeven jaar geleden begonnen en 
heeft nu handicap 8.7. Dat is wel behoorlijk 
goed.

Heeft hij een mooie swing? Voor zijn 
leeftijd (61) wel.

Spelen jullie ook samen? Ja, vaak genoeg. 
Dat vind ik heel erg gezellig want we klet-
sen dan ook veel, over golf maar ook over 
andere dingen.

En vakanties? Deze zomer gaan we naar 
Italië en daar zijn twee mooie golfbanen. 
Eentje is waarschijnlijk te moeilijk voor 
mij, zegt mijn vader, maar ik wil er wel 
graag spelen. Mijn moeder en mijn zusje 
golfen niet, zij zitten op tennissen.

Wat er nou zo speciaal aan golfen? Dat je 
altijd tegen jezelf speelt. Voetbal en tennis 
doe je met en tegen andere kinderen. Als je 
dan iets fout doet kan je zeggen dat het aan 
de ander ligt. Met golf ligt het altijd aan je-
zelf, het is gewoon altijd jouw schuld. Dus 
moet je er zelf iets aan doen.

Is dat niet heel irritant? Ja, dat is soms 
wel moeilijk. Vroeger kon ik er niet zo 

goed tegen als ik een verkeerde bal sloeg. 
Toen werd ik heel snel driftig. Maar nu 
heb ik geleerd om snel te vergeten wat je 
fout doet en niet boos te worden. Want als 
je boos blijft gaat het de hole daarna ook 
weer mis en word je nog bozer.

Volgens je moeder kijk je wel heel sache-
rijnig na een slechte bal. Ja, maar dat is 
beter dan boos worden.

Wat is het doel van dit jaar voor jou? 
Ik wil handicap 30 halen. Ik heb een wed-
denschap met iemand van de club. Wie het 
eerst handicap 30 haalt krijgt vijf blikjes 
Ice tea, gratis dus. 

Droom je van een carrière als pro? Ik 
zou later graag Pro worden, maar niet mijn 
hele leven. Er is meer dan golf. Ik wil later 
ook vader worden en voor mijn kinderen 
zorgen. Dan kan ik natuurlijk niet over de 
wereld reizen want dan ben ik nooit thuis. 
Dus kan ik beter een ander beroep kiezen. 
Ik wil bij de brandweer of ik word uitvin-
der. Ik heb al een idee om een robot te ont-
werpen die klusjes doet in huis. Het lijkt 
me dan heel erg leuk om samen met mijn 
eigen robot die klusjes te doen. 

Heb je al een toekomstige vrouw op het 
oog? Nou, dat weet ik nog niet. Maar ik 
heb wel verkering. Ze heet Laura en ik 
vind haar heel erg lief. Ze woont in Bel-
gië. Laura heeft een leuke persoonlijkheid 
en veel humor. Ik heb haar leren kennen 
op een camping in Frankrijk. We hebben 
elkaars mailadres gegeven. We zijn met 
elkaar gaan schrijven en toen heeft ze me 
gevraagd.

Gevraagd? Ja, of ik verkering met haar 
wilde. Ik heb ja gezegd.

Wie is jouw golfheld? Mijn held is Robin 
Kind. Die is echt geweldig. Ik ken hem 
zelf ook persoonlijk, hij speelt weleens bij 
ons op de club. Hij is de beste amateur van 
Nederland. Hij golft natuurlijk heel goed, 
maar hij is ook ontzettend aardig. Robin 
heeft gezegd dat we een keertje samen 
gaan spelen.

Andere golfhelden, Tiger Woods mis-
schien? Vroeger vond ik Tiger Woods heel 
goed. Maar hij heeft een grote blunder ge-
maakt. Hij heeft wel veertien vrouwen ge-
had terwijl hij getrouwd was. Stiekem ging 
hij met al die andere vrouwen. Daar hou ik 
niet van.

Ryder Cup? Ja, dat vind ik echt te gek. 
Ik heb samen met mijn vader gekeken. Het 

was ontzettend spannend.
Ik ben ook op de KLM Open geweest. 
Daar zie je al die topgolfers, dus daar ver-
maak ik me ook prima.

Wat is je beste slag? Mijn bunkerslag, die 
lukt eigenlijk altijd. Ik vind het leuk in de 
bunker. 
Een tijdje geleden gebeurde er iets grap-
pigs, niet in de bunker. Ik sloeg met een ij-
zer 7 naar de green. Het was ongeveer 120 
meter. En wat gebeurde er? De bal ging via 
een een heuveltje de green op en rolde zo-
maar de hole in. Ik denk dat ik veel geluk 
had, maar ik had hem ook wel zo gepland..

Wat gaat minder goed? Putten, maar dat 
is altijd zo bij kinderen. Ik moet dat ge-
woon veel oefenen.

Zijn er nog andere dingen die je heel erg 
leuk vindt? Ja, de Voice. Toen mocht ik 
lang opblijven. Niet tot eind, maar als ie-
dereen klaar was met zingen. Ik vind Ben 
en Pearl heel erg goed. 
De volgende dag hoefde ik niet vroeg op 
en dan kon ik altijd een beetje uitslapen. 

Ben jij ook een talent of ken je een talent? 
Mail dan naar:
denederlandsegolfkrant@gmail.com

Jeroen Logemann is gespecialiseerd in bunkerslagen

“Als je een slechte bal speelt is het altijd je 
eigen schuld”
Door: Adrienne van der Smagt

was ontzettend spannend.

Het Talent

Plezier in golf is het belangrijktst, volgens Pro Thomas 
Merckx (Jeroen 2e van rechts)

Een tijdje geleden las ik in een boekje 
over mannelijke en vrouwelijke holes.
Mijn eerste gedachte was ‘’da is ok’’ maar 
het heeft me toch aan het denken gezet. 
Wat is dan een mannelijke hole, hoe ziet 
deze eruit, speel je een mannelijke hole 
anders dan een vrouwelijke hole. Heb ik 
meer met mannelijke holes of meer met 
vrouwelijke holes. Wanneer is het een 
mannelijke of vrouwelijke hole. Heb je 
ook mannelijke en vrouwelijke holes op 
1 baan en zou de architect dat ook zo be-
doeld hebben. Ik kan me hier wel iets bij 
voorstellen. De Hilversumsche is wat mij 
betreft een vrouwelijke golfbaan, mooi, 
charmant, slank, niet te kort niet te lang, 
als je denkt dat je haar kent en begrijpt 
komt er net weer iets naar boven drijven 
wat je niet had verwacht of toch weer an-

ders is dan wat je dacht te weten. Hoe ga 
je hiermee om, hoe bespeel je haar. Met 
liefde? Strelen? Doen wat ze vraagt of 
op tijd tegengas geven? Is zij de baas of 
ben jij de baas? Speelt ze met je of kan 
ze haar verlies accepteren? Ze ondergaat 
op dit moment een behoorlijke MAKE 
OVER dus ik vraag het me af. Neem dan 
de Noordwijkse, een echte man. Weinig 
of geen verrassingen. Alleen in het begin 
moet je ff opletten. Hier en daar een paar 
vrouwelijke trekjes. Robuust en ruig, af 
en toe net een klein kind. Hij kan het niet 
altijd alleen en heeft soms hulp van bui-
tenaf nodig maar daar ligt juist ook z’n 
kracht. Je mag hem, of je mag hem niet. 
Hij is geen allermans vriend. Hij wordt 
mooier naarmate hij ouder wordt, maar 
af en toe een eenvoudige lichaamsverzor-
ging kan geen kwaad. Augusta National 
mogen we vanaf komende week weer 
gaan bekijken. Mannelijk of vrouwelijk? 
Laten we alle feiten op een rijtje zetten: 
Alleen mannen zijn welkom. Geld speelt 
niet altijd een rol maar is wel belangrijk. 
Je moet continu op je hoede blijven. Op 
en top verzorgd. Elegant. Charmant. Pure 
schoonheid. Onbereikbaar. Je kunt nooit 
winnen. Daarom is golf zo mooi en Au-
gusta National een vrouw.

W.J. van der Velden
PGA Holland professional
willem@040golf.nl

Column van Willem Jan van der Velden

Augusta National is een vrouw

Grote vogels vlogen naar het zuiden, dank-
baar gevuld met golfl iefhebbers die wilden 
genieten van de fraaie en zeer betaalbare 
banen in o.a. Tunesië. Dat is nu even helaas 
“not done”
Niemand weet wat de impact van de pro-
blemen daar en wat de onvermijdelijke 
kettingreactie die hierop volgt zal zijn voor 
de golfreisjes naar het zo geliefde Noorde-
lijk Afrika.
Door onze ligging in Europa hebben wij 
de onbedwingbare neiging om naar bene-
den te kijken,naar de schoenen, de stoep-
rand, je golfballen, het carnaval onder de 
grote rivieren maar ooktijdens de vakan-
ties recht naar het zuiden. Net zoals hele 
volksstammen het balkon of de tuin op het 
zuiden willen hebben.
Logisch eigenlijk, want ook hele “kud-
des” vogels vliegen aan het eind van het 
vaderlands golfseizoen naar het zuiden om 
bij het begin van het seizoen weer terug te 
keren.
Vogels lezen echter geen kranten, die wor-
den gedwongen door hun natuurlijke gps 
en de voedselrijkdom te vliegen naar de 

beste plaatsen.
Als het waar is “dat elk nadeel ook zijn 
voordeel heb” dan kan dat wel eens de 
kans zijn voor een land met een 40 eeuwen 
oude cultuur maar zonder enige golfge-
schiedenis, anders dan de eeuwige golven 
langs de 400 kilometer lange kust.
Een land dat in vijf jaar tijd door bekende 
topontwerpers een zestal internationale 
topbanen heeft weten te creëren op de 
mooiste plaatsen langs de kust en in de 
bergen, waarbij de architectuur van hole 
19 en de bungalows perfect past in de na-
tuur maar vooral in de cultuur van het 
land. Over dit mooie land, volgende maand 
meer...

De vogels vliegen...


