US Kids Tour: meer toernooien

J

onge golfers die alweer zin hebben in het
nieuwe seizoen, kunnen hun speelschema
vast gaan invullen. Op de website van
Dutch Kids Golf staat nu de nieuwe kalender
voor 2018 van de US Kids Tour.
Dit jaar is die kalender nog uitgebreider
ten opzichte van vorig seizoen. Meer wedstrijden, verdeeld over drie in plaats van
twee tours, en de jeugd gaat op veler verzoek de grens over. Er worden twee toernooien gespeeld in Duitsland, namelijk op
de fraaie Royal St. Barbara in Dortmund
en Grafenberg in Düsseldorf. Goed aan te
rijden vanuit Nederland en dus dé manier
om internationale wedstrijdervaring op te
doen zonder daarvoor veel te hoeven rei-

zen. Daarnaast ook veel nieuwe banen in
eigen land, naast de al bekende banen van
vorig jaar. Zo wordt er gespeeld op Het
Rijk van Sybrook, De Gelpenberg, Sluispolder, Cromstrijen, Burggolf Zoetermeer
en De Stippelberg. ,,Als organisatie zijn we
er ontzettend trots op om met deze banen
samen te werken om zo een geweldig nationaal wedstrijdcircuit voor golfende jeugd
neer te zetten’’, vindt Geraldine Grünberg
van Dutch Kids Golf.

Categorieën

Tijdens de Spring, Summer en Fall tour
kunnen alle jeugdgolfers van 5 tot en met
18 jaar weer meedoen met deze wedstrijden, waarbij ze spelen in leeftijdscatego-

rieën. Binnen elke leeftijdscategorie wordt
vanaf een eigen afstand gespeeld. Dit
komt de succesbeleving van jeugdgolfers
ten goede. De 18 holes spelers doen net als
afgelopen jaar mee voor de NGF Ranking
en alle spelers spelen voor priority punten
voor het EK (in Schotland) en het WK (Pinehurst, USA).
Verder is er goed nieuws ten aanzien van de
prijzen. Die zijn wat lager dan vorig jaar,
mede door de gunstige wisselkoers van de
euro ten opzichte van de dollar. US Kids
is immers een Amerikaanse organisatie
met een Nederlandse vertegenwoordiging.
Niettemin dienen de fee’s rechtstreeks aan
Amerika te worden betaald. De prijs voor
negen holes is vijf dollar omlaag gegaan
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naar 30 dollar, voor achttien holes betaal
je zelfs tien dollar minder namelijk 35 dollar. ,,Met de nieuwe wedstrijdplanning en
alle positieve veranderingen zetten we vol
in op een geweldig Dutch Kids Golf/US
Kids jaar’’, aldus Grünberg.
Inschrijven voor de wedstrijden kan via
de website van Dutch Kids Golf (www.
dutchkidsgolf.nl/evenementen/) of rechtstreeks via uskidsgolf.com

Ga voor alle aanbiedingen naar
onze vernieuwde website

Dean ontmoet
Reinier Saxton

O

p de driving range van golfbaan Dirkshorn valt Reinier Saxton op door een mooie korte
backswing en ballen die moeiteloos meters ver in het gras belanden, allemaal dichtbij
een vlag of autoband die als doel dienen. Naast Saxton staat jeugdtalent Dean Janssens.
Met een soepele swing slaat hij de bal van het matje met zijn kleine driver.
Dean Janssens, Nationaal Golftalent van
de maand december, heeft de dag van zijn
leven. Een rondje golfen met zijn grote
voorbeeld: Reinier Saxton, de Nederlandse speler van de Challenge Tour. Geregeld
door de vader van Dean, Bart Janssens.
Saxton bereidt zich voor op een nieuw
seizoen. Zijn eerste toernooi dit jaar is
de Barclays Kenya Open, op 22 maart in
Kenya. Saxton maakte veel indruk door
in 2008 het Brits Amateur Open te winnen op Turnburry. In de gang van het
clubhuis hangt nog steeds zijn foto, inmiddels geflankeerd door de foto’s van
Donald Trump en zijn vrouw.
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Tijdens het toernooi The Memorial Tournament van Jack Nicklaus stond Saxton
na de openingsronde met Tiger Woods
op een negende plaats. Saxton: ,,Tiger
Woods is mijn idool. Tijdens dat toernooi
liep ik achter hem. Ik had hem heel graag
gesproken. Ik had hem willen vragen hoe
hij zijn week indeelt, hoe hij traint, hoe
hij dingen aanpakt, hoe hij omgaat met
de buitenwereld en hoe hij zich voorbereid op een wedstrijd. Maar ik durfde het
niet’’, vertelt Saxton.
,,Wat voor auto heb je?’’, stelt Dean zijn
eerste vraag.
Saxton lacht: ,,Een Renault Clio Stationwagon. Een hele mooie auto van mijn
sponsor.’’
,,Ik vind het supergaaf dat ik Reinier nu
zie’’, zegt Dean. De zevenjarige golfer
heeft een groot vel met vragen. Hij mag
ze allemaal stellen.

Reinier Saxton en Dean Janssens hebben lol op de golfbaan.

En natuurlijk is er een handtekening op de polo van Dean.

Saxton is speciaal naar Dirkshorn gereden en neemt de tijd voor Dean. Behalve
een uitgebreid gesprek, zet de sympathieke Saxton ook een strakke handtekening
op de polo van Dean.
Een grote smile verschijnt op het gezicht
van de jonge golfer: ,,Mooi hé?’’ zegt
Dean trots.

Niet alleen Dean Janssens vindt het geweldig dat hij Saxton ontmoet, omgekeerd ook: ,,Ik vind het een eer dat Dean
mij als voorbeeld neemt.’’
Na een korte warming up op de driving
range, verdwijnen de twee helden samen
de baan in.

