
dé golfinnovatie van 2012! Colonne 
rijden is verleden tijd. 
Rij met z’n vieren in één auto met 
alle complete uitrustingen naar de 
golf(buiten)baan. De vinding die trans-
portproblemen oplost en gezelligheid 
oplevert! Kwalitatieve beschermhoes 
mét eigen reclame-uiting als accessoire 
leverbaar. Meer info via www.golfff.nl 

De Zeelandse veertienjarige Margje van 
der Lende kan maar moeilijk kiezen. Ze 
golft, zit op het gymnasium, hockeyt 
drie keer in de week, speelt viool, surft, 
heeft vriendinnen en kijkt ook voor de 
ontspanning graag naar The Voice. ,,Ik 
vind zoveel leuk om te doen. Misschien 
word ik profgolfer, misschien word ik 
ontwerper van nieuwe producten, of pi-
loot…?’’

Piloot?
Dat lijkt me een superleuke ervaring om 
een vliegtuig te besturen. Ik heb pas één 
keer gevlogen, maar toen ik voor het 
eerst opsteeg,  kreeg ik een heel apart 

gevoel. Een soort gevoel van vrijheid. 
Ik hou  erg van reizen en andere landen 
bekijken.

Weet al wat je leuker vindt, golf of 
hockey?
Eigenlijk niet. Hockey is een ontzettend 
leuke sport, vooral omdat je met alle-
maal meiden in een team zit. Dat is heel 
gezellig.
Ik kan er heel veel in kwijt. 

Is golf gezellig?
Anders, met golf ben je meer op jezelf 
gericht. Je bent bezig met je eigen spel. 
Voor golf moet je veel geduld hebben. 
Je moet je kunnen afsluiten van al-
les om je heen. Maar als je met elkaar 
speelt, zoals ik vaak doe met mijn fami-
lie, is het heel erg leuk.
Welke eigenschap is nodig voor 
golf?
Optimisme. Ik blijf altijd positief en op-
timistisch, dat is mijn kracht, vind ik. 
Natuurlijk is het weleens moeilijk als er 
veel druk op het spel ligt, maar dan nog 
blijf ik positief. En fanatiek, want als 
ik bij een wedstrijd bij de laatste holes 
ben, haal ik alles eruit wat er in zit. 

Word je weleens boos na een slech-
te bal?
Nee, ik blijf altijd heel rustig.
Wat ik in golf niet kwijt kan, stop ik in 

hockey.

Wat lijkt je mooi als je profgolfer 
bent?
Wat me echt geweldig lijkt, is dat ik 
speel op een belangrijke wedstrijd er-
gens in de wereld. Dat er allemaal men-
sen de holes met me meelopen. En als ik 
ga slaan, dat de bordjes met Stilte om-
hoog gaan. Dat iedereen stil is en naar 
me kijkt,  betrokken is bij mijn spel.
 
Wie heeft je leren golfen?
Mijn vader en Ben Collier. Hij is vorig 
jaar naar Den Haag gegaan en nu heb ik 
les van zijn broer, Gavin. Hij is aardig, 
rustig en legt alles goed uit. Ik vind het 
goed van Gavin dat hij handicap 0 heeft

Heb je plannen voor dit jaar?
Ja, ik wil een single handicapper wor-
den. Dat is mijn doel. Ik heb nu handi-
cap 17.3. Mijn jongste broertje is ook 
gaan golfen en hij is heel goed gewor-
den, hij heeft handicap 12. Ik moet na-
tuurlijk wel zorgen dat ik bij hem in de 
buurt blijf.  In de vakanties golfen wij 
met het hele gezin. De ene dag gaan 
we zwemmen of iets doen, de volgende 
gaan we golfen. Dat is hartstikke leuk. 

Is het hele gezin net zo geduldig als jij?
Nee, mijn jongste broertje kan heel 
boos worden, maar hij is ook pas twaalf, 

maar is wel de beste golfer bij ons thuis.

Wedstrijden? 
Girzlgolf van de NGF heeft wedstrijden 
voor meiden en allerlei leuke uitjes die 
te maken hebben met golf. Op mijn club 
hebben we pas geleden een competitie-
team gevormd. Daar ben ik blij mee.
Ik doe  mee aan de Zeeuwse Onderlinge 
Jeugdcompetitie en vorig jaar had ik me 
geplaatst voor de US kids finale.

Waar spelen jullie?
Op de Domburgsche Golf Club. Dat is 
echt een leuke club om te spelen en de 
baan is prachtig. 

Mooiste hole?
Hole 1. Omdat je dan van een soort ver-
hoging  slaat en dan de hele baan en de 
zee kan zien.

Wat voor beroep je ook hebt, ga je 
later trouwen?
Als ik een leuke jongen tegenkom wel. 
Maar, hij moet langer zijn dan ik. En 
dat is best lastig, want ik ben behoorlijk 
lang. 

Geachte lezers van de Nederlandse 
golfkrant, graag wil ik u langs deze 
weg meenemen in de wereld van 
magneet massages.

Het masseren met magneten is een hele 
weldadige vorm van massage. Mag-
neten geven niet alleen energie maar 
tijdens een massage met magneten 
worden ook de rode bloed lichaampjes 
gestimuleerd meer zuurstof op te nemen 
en beter hun afvalstoffen af te staan. 
Verder horen we van veel klanten dat ze 
minder spierpijn hebben wanneer ze na 
het sporten een heerlijke magneet mas-
sage gehad hebben. Voor onze massage 
magneten gebruiken we Neodymium 
magneten, we vatten ze in edelstaal met 
een prachtige gladde laag rhodium. Op 
deze wijze glijden de massage mage-
neten soepel over stof heen tijdens een 
ontspannende stoelmassage of worden 
ze gebruikt in combinatie met een fijne 
olie op de blote huid. Magneten ne-
men snel de lichaamstemperatuur van 

het lichaam aan, u ervaart dan ook de 
magneet niet als een koude steen. Soms 
leggen de masseurs de massage mag-
neet even op de verwarming of in warm 
water. Daarmee passen we goed op dat 
ze niet te warm worden natuurlijk.
Het edelstaal is goed te reinigen, het 
masseren met massage magneten is 
daardoor ook heel hygiënisch. Door 
hun speciale vormen zijn ze goed toe-
pasbaar op specifieke plaatsen, door de 
magneet te draaien ontstaat er een ande-
re vorm en kan er ook een andere druk 
gebruikt worden.
Er zijn dames die graag hun avond crè-
me ermee in de huid masseren, in het 
bijzonder het gebied rond de ogen. Ook 
kunt u de magneten in uw badwater leg-
gen, de magneet energie kan uw water 
verzachten omdat magneten werken op 
de kalkmoleculen. Dat geld ook voor 
een magneet in uw drinkwater, daar 
kom ik in de toekomst graag nog op te-
rug.
U kunt met deze vorm van masseren 
kennis maken, op afspraak of wellicht 
op 21 mei tijdens het zakenvrouwen 
golftoernooi in het Rijk van Nijmegen
Na deze uitleg zal ik u in een volgende 
editie graag vertellen waar de magneet 
massages voor dienen.

Tot de volgende keer,
Ciselle Elgers, Energetix magneetsiera-
den en accessoires
www.magneetsieraden-energetix.nl 
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‘Mijn kracht is mijn optimisme’ Het Talent

Welkom in de wondere wereld 
van magneetmassages!
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