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BTP BROEDPLAATS VOOR GELUK, ROEM EN SPORTIEVE TRAAN

'Pak je moment en geniet'

Spijk – De achtjarige Youp Orsel was al vroeg op, op de tweede dag van het
KLM Open dat hij zou afslaan bij Beat the Pro. ,,Ik had gedroomd dat ik de
tickets had gewonnen,’’ vertelt Youp. Het sensationele en
hartverwarmende ‘Beat the Pro’ dat dit jaar voor de derde keer vorm kreeg, was
weer een regelrechte hit. Dean Janssens poeierde met zijn  driver op de green.
Mattias Henke blies met zijn bal de pro’s van de tee, voor de tweede keer won
hij van Chris Wood. Ook in de lounge wordt Beat the Pro met belangstelling
gevolgd. ,,Ik heb nog nooit met zoveel plezier in de KLM lounge gezeten,’’ zegt
de gepensioneerde CEO en golfer uit Zeist. ,,Het is uitermate spannend wat hier
gebeurt.’’

Mattias Henke verslaat voor de tweede keer alle pro's

lees verder onder de foto's
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GOLFREIS-

Dean Janssen maakt indruk op hole 14 bij Beat the Pro met zijn mooie compacte
swing. Met zijn vader op de tee, was hij zelfverzekerd en overtuigd van zijn zaak. Met
zijn lievelingspet op ging Dean staan op de tee staan, de pro’s met hun caddies op
een afstand.

Les gegeven

BLOG



April 2019
Maart 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
Augustus 2018
Juni 2018
April 2018
Maart 2018
December 2017
November 2017
September 2017
Juli 2017
Juni 2017
Mei 2017
Maart 2017
November 2016
Oktober 2016
Augustus 2016
Juli 2016
Juni 2016
Mei 2016

Hij maakt een proefswing, hij kijkt naar de vlag. Nog één keer kijkt Dean op van zijn
bal naar de vlag. Hij swingt, raakt de bal. Als een speer gaat de bal recht op de vlag
af. Het is ongelooflijk maar met zijn bal landt op de green.

Daarmee verslaat hij niet één pro, maar twee pro’s. Pepperel en Sharma staan
verbaasd te kijken. Het publiek is razend enthousiast, klapt en joelt. Het duurt Dean
te lang, hij loopt alvast in zijn eentje richting de green. De pro’s volgen hem in plaats
van andersom. 

Beat the Pro verbroedert, ontroert en verbindt niet alleen, het is ook een manier om
de golfsport gepassioneerd onder de aandacht te brengen, in Nederland en in het
buitenland. Beat the Pro verbindt golfers van alle leeftijden met elkaar. Generaties
ontmoeten elkaar op het KLM Open. Contact met jeugd, met talent zorgt voor
beweging in en rond de baan. Beat the Pro straalt geluk uit en geeft  glans aan het
Nederlandse golf. 

Vorig jaar had Tom Hendriks een glansrol op hole 14 en was hij de charme winnaar
van het KLM Open met zijn geweldige teeshot. Dit jaar deed Tom mee, maar topte
zijn bal. Na afloop zei hij met een lachend gezicht: ,,Ik heb weer heel erg genoten.''

Wie ook glans geeft  aan golf is Robbie van Erven Dorens. In 1980 nam hij de
organisatie van de Dutch Open over van de NGF. Kleine Dean Janssens vind het een
eer om Robbie de hand te schudden toen hij hoorde wie Robbie is. Tegen zijn vader
zegt hij: ,,Oh, heeft die meneer het KLM Open bedacht?'

                           'Oh, heeft die 

                                                              het 

Mattias Henke is de koning van Beat the Pro. Vorig jaar versloeg hij al drie pro’s en
won hij de KLM tickets, dit jaar flikte hij het weer. Relaxt en ontspannen loopt Mattias
naar de tee op hole 14. In gedachten vast en zeker zijn lievelingsspeler Severiano

meneer

KLM Open bedacht?'

Ballesteros.

Met een goede focus en soepele swing legt Mattias de bal op de green en verslaat

voor de tweede keer Chris Woods en collega's.

De jonge golfer houdt van horrorfilms,  streetdance en is ook een karate kid. Maar
zijn Beat the Pro droom is weer in vervulling gegaan.
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De jonge golfer houdt van horrorfilms,  streetdance en is ook een karate kid. Maar
zijn Beat the Pro droom is weer in vervulling gegaan.

Floor Sinke is een held, vindt de moeder van Mattias. ,,Zij heeft haar kaart aan
Mattias gegeven omdat ze hem gunde voor de tweede keer mee te doen,'' zegt de
trotse moeder.

Youp staat op de tee in afwachting van de flight van Chris Wood, Alexander Levi en
Kevin Green. Ondertussen vermaakt hij het publiek met het dansje dat The Swish
wordt genoemd.

Zonder dat Youp het ziet, verschijnt hij levensgroot dansend op het scherm van Beat
the Pro. De achtjarige Youp is een grappige maar ook serieuze golfer die hard traint
en zijn handicap onlangs heeft verlaagd naar 17.7. Youps sterke punt is zijn

shortgame. Zijn chips tot twintig meter schijnen subliem te zijn. ,,Golf is leuk omdat je
nooit uitgeleerd bent,'' zegt de jonge topgolfer.

Chris Wood, Alexander Levi en Kevin Green lopen de tee op. Ze geven Youp een
hand, kijken naar de vlag en bladeren in hun caddie boekjes. De pro’s slaan alle drie
een goed teeshot op de green. 

                                               '  omdat je

                                                                            nooit bent

De beurt is aan Youp. Rustig drukt hij de tee in de grond. Twee keer maakt hij een

Dean is vereerd dat hij op de foto mag met Robbie van Erven Dorens, Mister KLM Open

Golf is leuk,

 uitgeleerd'


