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De naam Powakaddy wordt vaak ge-
bruikt als synoniem voor een elektri-
sche trolley. Niet geheel vreemd, om-
dat in 1983 al de eerste, door een accu 
van stroom voorziene, elektrische kar-
retjes rondreden in Engeland die ge-
maakt waren door Powakaddy in Sit-
tingbourne.
Een simpele constructie, welke uit drie 
delen bestond die eenvoudig en snel in 
elkaar te zetten waren. De productie van 
deze Classic is dit jaar pas gestopt!
Hiernaast werden echter voortdurend 
nieuwe producten ontwikkeld, zoals een 
simpele opvouwconstructie, geintrodu-
ceerd in 1999, in de Freeway. Deze trol-
ley wordt nog in aanzienlijke aantallen 
geproduceerd, het ingenieuze opvouw-
systeem wordt nog steeds gebruikt in 
de dit jaar nieuw op de markt geïntrodu-
ceerde Sport!
In 2004 begint het testen van Lithium 
accu’s, welke door het veel lichtere ge-
wicht en eenvoudiger gebruik een groot 
aantal voordelen bieden. Na aanvankelij-
ke tegenslagen resulteert het in de intro-
ductie in 2008 van de Freeway II, die in 
2011 wordt omgedoopt in de Sport. Deze 
Sport behoort tot de top van de elektri-
sche trolleymarkt. Voorzien van een 
handige display met de belangrijkste in-
formatie, zoals acculaadtoestand en ge-
kozen snelheid. De snelheid  is instelbaar 

in 36 kleine stappen, door middel van de 
potentiometer die zowel links als rechts 
te bedienen is. De 200 W sterke motor 
doet haar werk geruisloos. De Sport is 
verkrijgbaar met zowel lood als lithium 
accu. De lood uitvoering in de kleuren 
zwart of wit, de lithium in graphite of 
wit. Prijs: vanaf € 699 (lood) of  € 1099 
(lithium)
Voor de Sport zijn diverse accessoires 
verkrijgbaar, zoals scorecard- en para-
pluhouder en een zitje.

Een geheel nieuw product wordt ge-
vormd door de Touch. In plaats van de 
gebruikelijke aan/uit knop en potentio-
meter heeft Powakaddy bij deze elek-
trische trolley gebruik gemaakt van een 
schuifregelaar. Deze zit in de duwarm 
van de trolley. In feite gebruik je de 

Touch zoals je een 3 wielige pushtrolley 
zou gebruiken: je duwt tegen het hand-
vat of je houdt deze tegen. Echter, in de 
Touch schuift het handvat iets in, waar-
door de motor aangestuurd wordt en de 
trolley aangedreven. Ben je op de plaats 
van bestemming dan houd je het hand-
vat tegen en de Touch stopt. Ben je een 
pushtrolley gewend, de Touch gaat net zo 

simpel: zonder nadenken!
Waar de bediening van elke andere elek-
trische trolley toch een bepaalde concen-
tratie vereist is de Touch de elektrische 
trolley die de focus geheel bij het spel 
laat. Briljant!
De Touch is, net als de Sport, verkrijg-
baar met een lood of een lithium accu. 
Dan heeft u ook de keuze in de kleuren 
wit of graphite.
Prijzen: € 625 (lood) en € 999 (lithium)
Verkrijgbare accessoires  zijn scorecard-
holder en zitje.
Voor alle trolleys vanaf 1999 heeft Powa-
kaddy een speciale winterwielenset ont-
wikkeld, in samenwerking met de Britse 
greenkeepersassociatie. Prijs: € 99.
Er is ook een tassenlijn beschikbaar, 
welke door de speciale bodemconstruc-
tie perfect past op de Powakaddies. Prijs: 
vanaf € 189.

Powakaddy Elektrische Trolleys

Touch Open

Sport White Lithium

Hij is gek op poffertjes, heeft een hekel 
aan breuken en is begonnen met golfen 
in zijn eigen tuin. De tienjarige Douwe 
Jagers is een aanvallende golfer, die 
precies weet hoe hij met zijn ademha-
ling om moet gaan op spannende mo-
menten: ,,Ik heb op klimmen gezeten. 
Elke keer als ik iets moeilijks moest 
doen op de klimmuur, hield ik mijn 
adem in. Ik heb geleerd dat ik dan 
juist moet doorademen.’’

Wat gebeurt als je niet doorademt? 
Als je wel doorademt heb je meer kracht. 
Als je niet doorademt is je lichaam niet 
soepel meer. Als je doorademt met golf, 
kan je beter en harder slaan. Vooral als 
je zenuwachtig bent is het belangrijk om 
goed te ademen.

Ben je vaak zenuwachtig? Soms, als ik 
wedstrijden of toernooien heb. Maar hoe 
ik ook speel, ik probeer er altijd iets van 
te maken. Het gebeurt weleens dat ik to-
taal mijn techniek kwijt ben, dan geef ik 
niet op. Ik word niet boos, ik ga door. Ei-

genlijk geef ik nooit op. Dat zit gewoon 
in me.

Mooiste baan? Het Rijk van Nijmegen.
Waarom? Het Rijk van Nijmegen heeft 
een hele mooie 18e hole. Als je op de tee 
staat, kan je de hele omgeving zien. Je 
ziet dan ook dat de hole heel erg lang is. 
De bal rolt lekker door als je goed slaat. 

Golfen je ouders ook? Alleen mijn va-
der. Door hem ben ik begonnen, want 
hij stond altijd in de tuin te chippen. 
Van mijn opa kreeg ik een golfclub voor 
mijn verjaardag. Vanaf dat moment kon 
ik mee oefenen in de tuin. Mijn moeder 
golft zelf niet en houdt er niet echt van. 
Zij zit op fi tness en gaat naar Welness. 
Maar als ik speel, komt ze wel kijken.

Kan je vader goed golfen? Ja hoor, al-
leen ga ik hem dit jaar wel inhalen met 
zijn handicap. Ik heb handicap 24.2, mijn 
vader 18. Zal hij niet zo leuk vinden, 
haha… Dat gaat echt lukken. Ik ben een 
aanvallende golfer. Ik neem veel risico’s, 
ik val graag de vlag aan.

Wat is je specialiteit? Putten vind ik het 
leukst. Ik kan het ook goed. Natuurlijk 
moet er nog veel verbeterd worden in het 
korte spel, vooral de bunkerslagen. An-
nemieke de Goederen, Stefan Ruijter en 
Sophie Verstraaten zijn mijn trainers. Ik 
vind ze goed lesgeven en ze zijn erg ge-
zellig.

Gezellig? Ja, ik kan enorm met ze 
lachen en kletsen. Behalve als we 
trainen en slaan, dan zijn we natuur-
lijk wel stil.

Mooiste droom?  Spelen in de Ameri-
kaanse Tour, daar droom ik wel van. Ik 
zal er natuurlijk heel hard voor moeten 
werken, maar ik wil het echt graag. Als 
ik later groot ben, dan ben ik een prof-
golfer die veel geld verdient. Het lijkt me 
geweldig om voor mijn beroep te golfen. 
Ik vind het een hele leuke sport om te 
doen, het lijkt me echt super om de hele 
dag met golf bezig te zijn. Ik wil het geld 
wat ik verdien als ik een profgolfer ben, 
delen met arme kinderen uit de hele we-
reld. Ik wil die kinderen graag helpen. 
Ik heb fi lmpjes gezien van kinderen uit 
Afrika die helemaal niks hebben, zelfs 
niets te eten. Dat vind ik zo erg. Ik zal 
speelgoed en eten voor ze kopen maar 
ook golfclubs, misschien kan ik daar dan 
wel een golfbaantje voor ze aanleggen 
en ze lesgeven. 

Staan er toernooien op het program-
ma? Het US kids toernooi. Dat is een 
toernooi dat in verschillende landen van 
Europa gehouden wordt. Als ik via Ne-
derland voor US kids in de grote fi nale 
kom, dan kan ik dit jaar nog naar Ameri-
ka. Maar dan moet ik wel eerst de fi nales 
halen, die zijn in juni in Schotland. Als je 
daar wint, ga je naar Amerika. 

Beste golfer? Martin Kaymer, Rory 
McIllroy en Matteo Manassero. Hij is 
nog heel jong en al erg goed. Maar ook 
Tiger Woods vind ik een geweldige gol-
fer. Ik vind het vooral knap dat hij dat hij 
weer goed kan spelen terwijl hij zoveel 
problemen heeft met zijn scheiding. 

Wil je ook trouwen als je later profgol-
fer bent? Ja, dat wil ik wel. Ik zou een 
vrouw en kinderen willen, dat is gewoon 
gezellig.

Sterkste punt in golf? Putten is mijn 
sterkste punt, maar ik kom vooral ver 
omdat ik altijd positief ben.

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

Douwe Jagers valt graag de vlag aan

“Mijn geld deel ik met arme kinderen”
Door: Adrienne van der Smagt
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