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Column van Ronald Boef

lijke contract met mij omgezet naar een
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de best geklede blinde golfer in het circuit blijf, compleet met mijn donkere
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Tot mijn grote spijt heb ik afscheid
moeten nemen van Joost Hage omdat
de afstand van mijn woonplaats Bovenkarspel naar Delden, waar Joost werkzaam is op de 9-holes golfbaan de Lage
Mors bij het APARTHOTEL, met name
in de winter periode toch wel bezwaarlijk voor ons was. Ik heb veel van hem
geleerd en kan hem van harte bij u aanbevelen, neem een proeﬂes en ik weet
zeker dat u dan direct verkocht bent.
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Ongerepte natuur, overweldigende cultuurschatten
Golftrolleyspecialist
heeft een
en
de mooiste golfbanen!
Nu mijn sponsoring voor langere termijn gewaarborgd is, kon mijn samenwerking met Joost Steenkamer uitgebreid worden. Joost Steenkamer is
coach bij de NGF en gaat als supervisor
van mijn training functioneren waarbij
de bekende Tom O’Mahoney als klankbord gaat functioneren voor mijn team
dat bestaat uit mijn fysiotherapeut Jan
Kluun uit Hoorn , Kim Heys van sportcentrum Machteld Stins in Bovenkarspel, en natuurlijk mijn home pro Pieter
Clark op de West-Friese in Westwoud.

geheel vernieuwde Showroom
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Elk half jaar worden mijn vorderingen
geëvalueerd waarbij alle facetten van
mijn eventuele vorderingen op de volgende punten worden doorgenomen:
Golfregels, mentaliteit, fysieke gesteldheid, en techniek en routine. Niet mis
hè, maar ik sta volledig achter dit programma dat er toe moeten leiden dat
ik over drie jaar de beste golfer op de
blindentour ben.

De Golf Trolley Specialist is een onderverkochte elektrische golftrolley in
deel van Van Drempt Beheer B.V. en
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In
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kledingsponsor Golf Junkie zijn tijde-

Op 15 januari jl. waren weer de sportverkiezingen van het jaar voor WestFriesland waar ook voor het eerst een
prijs voor “aangepaste” sporter werd
uitgereikt. Ik ben er ontzettend trots
op dat ik de eerste sporter ben die de
prijs in deze categorie in ontvangst
mocht nemen. Twee jaar terug ontving
ik al een oeuvre prijs voor mijn prestaties wat ontzettend leuk was voor mijn
sponsoren die allen vermeld werden en
in beeld kwamen.
Beste mensen ik ga afsluiten, maar niet
nadat ik u vanaf deze plaats eerst nog
al het goeds voor het nieuwe jaar heb
toegewenst!
Hou de bal in de baan,
Ronald Boef

Amateurtoernooi
in Praag

professioneel en adembenemend
Praag – In de omgeving van het
vorstelijke Praag, wordt een
golftoernooi gehouden waar
menig amateur zich voor zou
moeten opgeven. Het toernooi
is geschikt voor amateurs die
serieus en fanatiek willen
golfen,
De laagste
prijzen van Nederland, België, Luxemburg, Duitsland
maar ook van hde
stad
h feeërieke
hh
Praag Hotel
en haarGreen
omgeving
houden.
MeeT’s
(dr)
erica gehouden
Het toernooi wordt
van
8 tot en met 13 juli in Praag.
,,Zoiets moois heb ik eigenlijk nog
nooit gezien,’’ vertelt de Engelsman
Mike Magan, die vorig jaar het
Tsjechisch Golffestival speelde. ,,Het
t.w.v.
is hier heel normaal dat op de golfbaan
een prachtig sprookjesachtig kasteel
staat. Dat is adembenemend, zo mooi.
Wat misschien net zo mooi is, zijn

€ 580,-

Win een
3-daags hotelarrangement
voor 2 personen

x logies ontbijt
• 2golfbanen
de
die in een geweldige
2 x 3-gangendiner
•
conditie
verkeren
enfaciliteiten
uitermate goed
Toegang
wellness
•
worden
onderhouden.’’
fee per persoon voor 9 holes
• 1 Green

Kijk op Lees
www.golfenhotel.nl
verder op pagina 24 ¬

Ziien we
op dezelfde
golﬂengte?
Benefiet Golfevenement
Ronald McDonald Huis Friesland

Hans
Lemmens
Ronald
Custom
Fitting
McDonald

Donderdag 7 juni 2012
Leeuwarder Golfclub de Groene Ster
www.benefietgolfevenementfriesland.nl
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Golf mee en steun gezinnen met een ziek kind
Meer info: www.benefietgolfevenementfriesland.nl
Ronald McDonald Huis Friesland 058-2847080

US Bikers en
Het Talent
Golf?
Pagina 38
Pagina 29

Scogo,
voor
het BIJ
ORANJE
BOVEN
GOLF DIVA
gemak
van de golfer

Nieuw bij GOLFDIVA.NL is de Dutch Diva lijn, leuke accessoires in
door
den van
elektrische
golftrolleys
de
roodWim
witWamelink
blauw voor de golfende dame
waarmee
je absoluut
devoor
show
Nederlandse
markt.
Het
allemaal
besteelt op Koninginnedag en 5 mei. Meer
info: Golf
Diva,
06is558
554 25,
Voor
het schrijven voor De Nederlandse gonnen met scooters. Vijf jaar geleden
www.golfdiva.nl
Golfkrant kom ik in alle delen van het is daar het onderdeel golftrolleys bij geland. Laatst nog in het Limburgse Ven- komen en zo is de naam ontstaan. Een
lo. De stad die binnenkort het grootste combinatie dus van Scooters en Golf
evenement ooit in Nederland binnen de – Scogo. Zoals Ruud het zelf noemt is
gemeentegrens heeft, de Floriade. Daar zijn bedrijf het best te omschrijven als
heeft Scogo onlangs een splinternieuwe een elektrisch mobiliteitscentrum, met
showroom geopend. Dat laatste is wel ﬁetsen, scootmobielen, scooters en
bijzonder want Scogo is een geweldig golftrolleys.
Lees verder op pagina 3 ►
bedrijf die golfers van alle leeftijden
mobiel houdt. Even wat meer achtergrond?
Ik ben in gesprek met de eigenaar Ruud
Berden. Een enthousiaste man die met
veel trots over zijn goed lopende business kan vertellen. Scogo is volledig
gericht op het verkopen en onderhou-

Lemmens
Shuttle
Service
‘AlsHans
ik
win,
hou ik een
vette
speech’
tijdens Amsterdam-Golf Show 2012

Jeugd strijd om
Trompbeker in
Glimmen

Hele dag parkeren bij vestiging Amstelborgh/Borchland
voor maar € 3,00
Shuttle Service rijdt elke 30 minuten.

US Kids 10jaar in
Nederland
door Adrienne van der Smagt

Lees verder op pagina 13 ¬

USKids Golf is sinds 2002 verkrijg- Tijdens de Amsterdam Golfshow* in de
baar in Nederland en er zijn inmiddels RAI vanaf 16 maart is USKids verkrijgruim 3000 kids die met hun producten baar op de stand van Kindergolfshop.nl
België, Luxemburg, Duitsland
spelen of gespeeld hebben.De laagste prijzen van Nederland,
(www.amsterdam-golf.com)
★★★★
USKids isHotel
wereldmarktleider
met haar Kom langs en ervaar de voordelen van
Green MeeT’s
(dr)
unieke lengte/gewicht
in de USKids Golf.
erica systeem
clubs. USkids is inmiddels de grootste Meer info kijk op www.uskids.nl of ga
organisator van junior golfevents en heeft direct naar www.kindergolfshop.nl of ga
ook een USKids Tour in Nederland. Om langs bij De Pettelaar in Den Bosch.
onze 10 jarige aanwezigheid te vieren
beiden wij alle jeugdige kopers 10% kor- *Kids tot 16 jaar hebben gratis entree
ting op alle Ultralite producten tijdens de
• 2 x logies ontbijt
aankomende
golfbeurzen. Vanaf 9 maart
t.w.v.
• 2 x 3-gangendiner
is USKids verkrijgbaar op de stand van
• Toegang wellness faciliteiten
Golf Parc de Pettelaar tijdens de tweede
• 1 Green fee per persoon voor 9 holes
editie van de Golf & Lifestyle* beurs in
Kijk op www.golfenhotel.nl
de Brabanthallen. (www.allesovergolfenlifestyleevent.nl)
West
Algarve Golf organiseert golfvakanties in Portugal op maat. Wij weten exact

Win een
3-daags hotelarrangement
voor 2 personen

€ 580,-

West Algarve Golf je persoonlijke reisorganisatie
waar je wel en niet kunt golfen, welke restaurants goed zijn en we selecteren de
beste hotels. We organiseren golfvakanties naar de Algarve, Lissabon Madeira en
de Azoren. Wees verzekerd van een volledige verzorgde golfvakantie in Portugal.
Wil je graag op golfvakantie in Portugal, maar kun je nog niet golfen? West Algarve
Golf werkt alleen met Nederlandse golfprofessionals, in kleine groepen, om jou snel
en op een ontspannen manier te leren golfen.

www.golfappartementen.nl

Nieuw dit jaar zijn de begeleide golfrondreizen. Wij begeleiden deze reis vanaf de
aankomst op de luchthaven tot en met het vertrek. Je hoeft zelf niet te rijden dat
doen wij. Het enige wat jij mag doen is genieten van al het moois Portugal te bieden heeft. Wil je meer informatie over de mogelijkheden van leren golfen, golf(rond)
reizen en overige golfarrangementen?

Tel.: 06 - 53483992
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Met passie op betoverend
Tsjechisch gras
¬ Vervolg van de voorpagina

Golfen in de omgeving van Praag is van
een ware schoonheid. De majestueuze
stad glanst aan de rivier de Moldau.
Toeristen die genieten van vele verschillende facetten van de stad, zoals de
Joodse wijk, musea, galeries, winkels,
het geboortehuis van schrijver en de
Praagse burcht op de heuvel van de parel van Europa. Praag is een wereldstad
die mensen omarmt en voelt als hartelijk en veilig.
Hetzelfde geldt de golfbanen. Ze zijn
stuk voor stuk prachtig en goed onderhouden. Op de banen zijn vaak oude
historische burchten te vinden die organisch een plek in de golfbaan hebben
gevonden.
Sprookjesachtig clubhuis
Een van de golfrondes van het toernooi
wordt gespeeld op golfclub Konopiste.
Een club met een indrukwekkende status, vooral omdat deze baan de grootste
van Tsjechië is.
De golfclub ligt op veertig kilometer
van Praag, royaal liggend in de fraaie
natuur. Het Golfresort beschikt over
36-holes.De Radecky course is een par
72 baan met doorleefde en zogenaamde
de ‘oude’ holes. De nieuwe holes vormen ook een par 72 baan en heet de
d’Este course. Voor de beginner is er
nog een aantrekkelijk 9 holes baantje.
Het oude sprookjesachtige clubhuis
stamt uit de 10e eeuw en ligt in het midden op de golfbaan. Het kasteel heeft
veel authentieke details behouden en
geeft de baan een schitterende uitstraling . Het clubhuis is omringd door
glooiende velden en frisse meertjes.
Vanuit het restaurant van het hotel geniet men van een prachtig uitzicht op de
baan.

Magisch Praag
Alle banen die tijdens het toernooi worden gespeeld zijn ontworpen door vooraanstaande buitenlandse architecten.
De banen zijn in uitstekende conditie
en je zult als speler verbaasd staan als
je vanuit Praag rijdt naar de heuvelachtige Golfcourse Beroun met adembenemende vergezichten vanaf de holes naar
Beroun en de vallei vanaf de heuveltop.
Dit toernooi in Tsjechië mag eigenlijk
niemand missen. Ook Nederlanders
zouden razend enthousiast na het toernooi terugkeren, want eigenlijk heeft
het toernooi veel ‘body’: fantastische
banen, heerlijke temperatuur, goede
sfeer, uitstekende organisatie en magisch Praag . Wie wil niet presteren tijdens een eerlijk kampioenschap onder
de Praagse zon?
Alle banen zijn uitstekend en perfect
voor deze wedstrijden. De al genoemde
GC Beroun met zijn fraaie uitzichten.
Karlstein Golf Resort, 27 holes in een
glooiend landschap en gastheer van de
Europese tour. Een fantastische golfbaan met op de achtergrond een prachtig kasteel.
Praag City Golfclub vol contrast met 9
holes Links en 9 holes tussen de meren.
De baan is mede ontworpen door Alex
Cejka. En last but not least Konopiste
met zijn twee 18 holes golfbanen Radecky en d’Este van uitstekende kwaliteit.
De drie hotels waar men in verblijft zijn
eveneens van grote klasse.: Het Majestic Plaza Hotel, Radisson Blu Alcron
Hotel en
Kempinski Prague Hotel. Allemaal
met gevoel voor detail en smaak. Maar
vooral hartelijk, omdat iedereen die in
Praag komt van de stad gaat houden.

LEZERSAANBIEDING PRAAG TIME4GOLF
GOLF FESTIVAL TJECHIE 8 – 13 JULI 2012
● 5 nachten inclusief ontbijt in het 4 sterren BW Majestic Plaza hotel
● 4 x 18 holes op Karlstejn, Beroun, Prague City GC en Konopiste
● Alle golf transfers naar de golfbanen v.v.
● Privé sightseeing tour Praag met een Engelse gids
● Welkomst receptie op zondag
● Gala Dinner op donderdag
● Meet & Greet bij aankomst door onze agent
Prijs arrangement € 549,- p.p. in twee persoonskamer
Toeslag single room € 719,Prijs in het 5 sterren Radisson Blu Alcron
€ 649,- in 2 pk en € 849, - in een single
In het historische district van Praag bij het Wenceslas plein
Prijs in het Kempinski Hotel
€ 899,- in 2pk en 1.399,- in een single
In het historische district van Praag op vijf minuten lopen van “Old town square”

BEL TIME4GOLF >>> 023-82 000 30
WWW.TIME4GOLF.NL

Pleisterplaatsen voor golfers…
door recensent Wim Wamelink
De golfer kan voor een lunch of diner meestal prima terecht in het
clubhuis. Maar er zijn ook bijzondere restaurants in de directe omgeving van golfbanen die verrassend
zijn en de moeite van een kleine
omweg meer dan waard. In deze
rubriek breng ik restaurants onder
de aandacht op drive(r) afstand van
golfbanen.
Restaurant De Peppelen en Eetcafé
De Notaris in Schaijk
In het ‘Brabantse’ is het altijd goed toeven. Voor deze rubriek ben ik op een
bijzondere en leuke locatie gestuit in
het plaatsje Schaijk, wat bekend staat
als het centrum van natuurgebied de
Maashorst, gelegen tussen Nijmegen
en ’s Hertogenbosch. Voor golfers een
prima te bereiken plek om even uit te
blazen na de spanning van 18 holes.
Onder een 125 jaar oude plataan staat
een voornaam monumentaal Notarishuis met vele aparte ruimtes en gezellige terrassen. Ik ben in gesprek met
gastheer Ties Princen en hij biedt mij
een rondleiding. Het geeft een zeer
sfeervolle indruk in het statige pand
wat twee restaurants herbergt en enkele
stijlkamers voor besloten gezelschappen. Aan de voorzijde (straatkant) is
een informeel eetcafé met de naam De
Notaris en aan de tuinzijde (achterkant)
Restaurant De Peppelen (Betuws voor
populier) met linnen gedekte tafels.
Het is voor de gasten dus een keuze in
welke sfeer men de lunch of het diner
wilt beleven. Beide met een geheel eigen kaart maar door Chef Kees van den
Brenk alles huisbereid met pure producten uit de directe omgeving, biologisch
of fair trade. Gewoon eerlijk dus zonder

rare fratsen, zonder kunstmatige toevoegingen.
Kaart
Er zijn dus twee menukaarten. Volop
keuze. Het bekendste gerecht in het eetcafé De Notaris is de zalm in krokant
aardappeljasje en staat al 28 jaar op de
kaart. Voor het restaurant kies ik graag
voor Entrecote van Schaijks dikbilrund
met rode wijnsaus en aardappelgratin.
Maar de menukaarten bieden veel meer
keuze én voor een heel prettige prijs
vanaf € 14,00 voor een wekelijks wisselend hoofdgerecht. Een culinair diner
met 3 verrassende gangen kost vanaf €
35,00 per gast.
Details:
Eigenaren Kees en Dinie van den Brenk
hebben een missie en passie; zoveel
als mogelijk is komt van eigen kweek.
Moestuin met kruiden en groente. Maar
ook eigen varkens (waar de zelf gerookte hammen van komen) en biologische
zuivel. Bij lekker weer is het buiten genieten, ofwel op het overdekte terras ofwel in de bostuin. Het restaurant is open
vanaf 10.00 uur voor koffie, lunch en
diner.
Golfers, probeer dit restaurant en vooral
het terras..…Nummer 32 in de Terras
top 100!
Restaurants bieden plaats aan 120
gasten. Terrassen rondom ook plaats
voor 120 gasten.
Gesloten op dinsdag. (wel open voor
groepsreserveringen).
Bier op de tap: Swinkels ‘Volmaakt’.
Tevens zijn er diverse kookstudio’s in
het pand voor allerlei workshops.
Adres is Schutsboomstraat 43 in
Schaijk. Site: www.peppelen.nl en
www.eetcafedenotaris.nl

