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Luiten  De 22-jarige Bleiswijker Joost Luiten liet vorig 
jaar met zijn spectaculaire spel op de Dutch Open de harten 
van vele golfliefhebbers sneller kloppen. tot op het laatste 
moment bleef het spannend. uiteindelijk werd Joost tweede 
en daarmee ook de grote favoriet voor 2008.

MOBieLtJe  Het advies van voetbalbobo Henk 
Kessler: ‘Loop gerust mee met een flight maar zet je telefoon 
uit. Je zult maar gebeld worden terwijl een speler net wil 
putten. Het zal je nog jaren achtervolgen.’ De grote vraag 
sinds 2003: Door wie werd Kessler gebeld?

neDerLanDers  We zijn chauvinistisch en 
hopen dus op een nederlandse winnaar. Joost Luiten, Maarten 
Lafeber en robert-Jan Derksen zijn er in ieder geval bij.

OfficiaL partners  Zonder sponsors geen 
Dutch Open, simpel zat. Behalve KLM, aBn aMrO en KpMG 
zijn er tientallen grote en kleinere geldschieters voor het toernooi.

penninK  De ‘Kennemer’ is ontworpen door 
baanarchitecten frank pennink en Harry colt. tijdens WO ii 
wierpen Duitse troepen enkele onnatuurlijke hindernissen op in de 
vorm van 78 betonnen bunkers en een anti-tank-muur. na 1945 
was het een enorme klus om de baan weer in oude staat te krijgen.

Quasi nOncHaLant  Dient een 
sterspeler te kijken wanneer hij een enorme drive, een 
spectaculaire chip of een waanzinnig lange putt heeft geslagen. 
Het geeft hem een mentale voorsprong op spelers die juichend 
een geweldige slag begroeten. 

afsLaan  Om goed te zien hoe de toppers zich 
voorbereiden op een rondje is een bezoek aan de driving range 
bij het KLM Open meer dan de moeite waard. Kijken, leren en 
het vervolgens (proberen te) kopiëren.

BaLLesterOs  Met 19 jaar en 121 dagen was de 
spanjaard severiano Ballesteros in 1976 de jongste winnaar 
ooit op het Dutch Open. Ouder, wijzer en nog beter, won hij 
ook in 1980 en 1986.

cut  Welke nederlandse spelers halen de cut en maken 
uiteindelijk kans op de overwinning? een nederlandse 
winnaar en daarmee een opvolger van Maarten Lafeber die in 
2003 won, zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn.

DaLy  John ‘grip it and rip it’ Daly zou vorig jaar 
deelnemen. uiteindelijk moest hij zich vanwege een 
polsblessure afmelden. Jammer, want deze onconventionele 
amerikaanse golfer staat garant voor spektakel. is het niet op 
de baan, dan ongetwijfeld daarbuiten.

eurO’s  in 2007 mocht winnaar fischer een cheque 
van e 266.660,- in ontvangst nemen. nummer twee, 
Joost Luiten, kreeg e 177.770,- bijgeschreven. Het totale 
prijzengeld voor 2008 is e 1.8 miljoen, waarvan rond de 
e 300.000,- voor de winnaar. Geen sportevenement in 
nederland is hoger gedoteerd dan het KLM Open.

fiscHer  Bloedstollend was de vorige finale. Joost 
Luiten dwong ross fischer tot het uiterste. een birdieputt op 
de 18de bracht hem de overwinning. Maar niet nadat met een 
referee nog een reconstructie moest worden uitgevoerd op de 
12de. televisiebeelden brachten uiteindelijk duidelijkheid; 
fischer had niets onreglementairs gedaan en werd als winnaar 
gehuldigd. 

GrOte Drie  sinds 1985 is de Dutch Open 
altijd gespeeld op één van de drie topbanen in ons land; de 
noordwijkse, de Hilversumsche of de Kennemer. in 1984 
werd er voor het laatst op een andere baan gespeeld, de 
rosendaelsche.

HaaGscHe  De eerste ‘Dutch Open’ werd in 1912 
gehouden op de Haagsche Golf & country club in Wassenaar. 
Winnaar over 36 holes werd de Brit George pannell.

inspiratie  Het verschil tussen je eigen spel en 
dat van de wereldtoppers in de baan is natuurlijk enorm. toch 
kun je veel van hen leren. Welke routines hebben ze, hoe 
bereiden ze zich voor? Meeste inspiratie doe je op door een 
flight mee te lopen. Kun je de volgende keer op je eigen baan 
hetzelfde ‘hupje’ doen als Bernard Langer!

JeuGD  Golf wordt een steeds jongere sport in 
nederland. tal van aanstormende talenten, jongens en meisjes, 
staan op punt van doorbreken. Om topgolf te stimuleren onder 
de jeugd kost een toegangskaartje voor nGf jeugdleden slechts 
e 5,- op de Kennemer Golf &country club. ‘De place to be’ 
eind augustus: Kennemerweg 78 in Zandvoort. 

Omdat voorpret de lekkerste pret is, 
begint Golf etc. nu al met vooruitkijken 
naar de jaarlijkse hoogmis van het 
Nederlandse golf. De 89ste editie 
wordt van 21 tot en met 24 augustus 
op de Kennemer Golf & Country Club 
gehouden. Hier alvast een alfabetische 
warming up.
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ryDer cup sterren  Henrik stenson, 
Darren clarke en David Howell, drie sterren uit het europese 
team dat vorig jaar de ryder cup tegen de Vs won. Ze zijn 
in Zandvoort te bewonderen. toernooidirecteur Daan slooter 
is nog in onderhandeling met meer toppers om een zo 
aantrekkelijk mogelijk veld de baan in te sturen. 

speLers  Het spelersveld bestaat uit 150 mannelijke 
deelnemers waaronder 6 amateurs. De beste 70 professionals 
na de eerste 36 holes kwalificeren zich voor de 3de en 4de 
ronde (de cut).

ticKets  toegangskaarten, inclusief een parkeerplaats 
op circuit park Zandvoort kosten tussen de e 30,-voor een 
ticket op donderdag en e 85,- voor een passe-partout. een 
ritje van de parkeerplaats tot de golfbaan per shuttlebus krijg 
je voor niks. Bestellen via www.klmopen.nl scheelt vijf euro.

uitZenDinGen  Op bovengenoemde site 
vind je dagelijks alle standen en uitslagen. Bovendien oude 
en actuele beelden van de wedstrijden en korte interviews. 
De nOs brengt verslag uit via bulletins op de radio (Langs de 
Lijn) en televisie (sportjournaal). De finale zondagmiddag is 
rechtstreeks te volgen via studio sport.

VriJWiLLiGers  Geen KLM Open zonder 
vrijwilligers. Maar liefst 700 golfliefhebbers houden scores 
bij, treden op als marshalls of bemannen de leaderbords. 
Daardoor zijn de toeschouwers in de baan altijd en overal op 
de hoogte van de scores.

WOODs, MicKeLsOn en eLs  
De top drie van de wereld is helaas verhinderd op de 
Kennemer. Jammer want hoe mooi zou het zijn als tiger 
Woods eens zijn kunsten op nederlandse bodem zou 
vertonen.

X-factOr  niet alleen in de wereld van de 
entertainment speelt de x-factor een belangrijke rol bij succes. 
Ook in het (top)golf. Maar wie heeft de x-factor eigenlijk en 
wie niet. Oordeel zelf. 

iJsKOniJn  Moet je zijn wil je de KLM Open op je 
naam schrijven. Voor ‘shakers’ hier geen plaats. 

ZanDVOOrt  De Kennemer ligt op Zandvoorts 
grondgebied, is een typische Duinbaan en bovendien de 
oudste sea-side course van ons land (1927). 
Ook bekend van strand, zee en autoraces. Maar eind augustus 
draait het er alleen om topgolf. *
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