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Bryan Roy
De Amsterdamse linksbuiten Bryan Roy (38) was 
hét Ajax talent van de jaren negentig. Maar ook 
het talent dat nooit de absolute voetbaltop wist 
te behalen. Toch mocht hij 32 keer het Oranjeshirt 
aantrekken en speelde hij behalve voor Ajax voor 
Foggia (Italië), Nottingham Forrest (Engeland) 
en Herta BSC (Duitsland). De ondernemer en 
jeugdtrainer Roy heeft nu zijn actieve voetbalcar-
rière erop zit, maar weinig tijd om te golfen. ‘Sinds 
ik weer in Nederland ben, speel ik wat meer maar 
te weinig om mijn HC 25 te verbeteren. Ik zou ook 
weer lessen moeten nemen. Daar word je beter 
van. Voor mij is golfen de uitdaging met jezelf aan-
gaan. Er is nooit een excuus als het misgaat. Ik heb 
ooit bijna een ‘hole in one’ geslagen. Toen dacht ik 
echt, this is golf man! Ik blijf een sportman die altijd 
de wil heeft om het echt goed te doen en te win-
nen. Maar ja, waar haal je de tijd vandaan hé?’

Gestopt met profvoetbal, maar ja, je wilt toch een beetje dat 
balgevoel blijven onderhouden. Golf is dan een uitkomst, zo 
bleek in Eemnes bij het Canon Soccer-Golf toernooi.
* door: Bert Tielemans
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aron WinteR
Met 84 interlands voor Oranje is Aron Winter (41) heel even record-
international geweest. Inmiddels is de sympathieke middenvelder 
voorbij gestreefd door Frank de Boer en Edwin van de Sar. Aron 
Winter won met Ajax de UEFA Cup in 1992. Daarna vertrok hij naar 
Italië om voor Lazio Roma en Internazionale te spelen. In 2003 sloot 
hij zijn carrière af bij Ajax. De huidige jeugdtrainer van de Amster-
dammers speelt al jaren golf en heeft HC 21. ‘Ik ben begonnen in 
mijn woonplaats Lelystad, lang geleden maar ook in Italië heb ik 
regelmatig gespeeld. Golf is voor mij ontspanning, het zonnetje moet 
eigenlijk wel schijnen om het leuk te vinden. Als voetballer ben je wel 
in het voordeel, je leert snel omdat je balgevoel hebt. En dat blijf je 
houden. Maar mijn techniek kan nog veel beter, eigenlijk zou ik weer 
lessen moeten nemen.’ 

Peter 
van vossen
De Zeeuw Peter van Vossen (40) voetbalde in zijn actieve 
carrière voor SK Beveren, Anderlecht, Ajax, Instanbulspor, 
Glasgow Rangers, Feyenoord en De Graafschap. Tussen 
1992 en 1999 speelde hij 27 interlands, waarin hij vaak 
belangrijk was. In de heksenketel van Istanbul scoorde hij 
eens tweemaal tegen Turkije (1-3 winst) en op Wembley 
maakte hij, koud in het veld als invaller, een koele straf-
schop tegen Engeland. De huidige assistent trainer van FC 
Omniworld is een fervent golfer met HC 15. ‘In Glasgow 
woonde ik aan een golfbaan. Spelers van de Rangers 
namen me mee om een balletje te slaan en ik was gelijk 
verkocht. Golf is een individuele sport waarbij je tegen 
jezelf speelt. Precies het tegenovergestelde van voetbal. Ik 
heb 12.9 gespeeld maar door tijdgebrek loop ik te weinig 
kaarten. Voetballers zijn goede golfers. We weten precies 
hoe een bal werkt en we zijn competitief.’ Peter van Vossen 
is erg trots op zoon Joey. ‘Joey is nog maar 14 maar heeft 
al handicap 18. We spelen regelmatig op Dorhout Mees in 
Biddinghuizen. Hij speelt in een topgolfteam en heel mis-
schien zit er wel een beste golfer in hem.’

rené 
van deR KeRKhof
De Helmonder René van der Kerkhof (57) speelde, net als zijn 
tweelingbroer Willy, jarenlang voor PSV. Hij was geliefd bij de 
Eindhovense supporters, maar vaak ook gehaat door de fans van 
de tegenpartij. Het spel van René was spectaculair met lange 
rushes langs de zijlijn en perfecte voorzetten. Maar vaak ook wis-
selde hij briljante acties af met teleurstellende acties. René droeg 
47 keer het Oranjeshirt en speelde voor FC Twente, PSV, Apollon 
Athene, Seiko Hongkong, Eindhoven en Helmond Sport. Na zijn 
carrière ging René met wisselend succes in zaken. Tijd om een 
potje golf te spelen heeft de sympathieke Brabander inmiddels 
genoeg. ‘Op vrijdag speel ik altijd met mijn vrouw. Maar het is 
niet gemakkelijk om van haar te winnen hoor. Ik heb handicap 
22. Met af en toe een lesje en goed kijken naar de pro’s probeer 
ik nog vooruit te gaan. Golf is voor mij een echte zomersport. 
Met mooi weer sta ik wel drie keer in de week op de baan, vaak 
ook met de oud internationals. Het is een leuk spelletjes, alleen 
nu met een ‘klein balleke’. Deze zomer ben ik op Cran Canaria 
geweest tijdens het EK voetbal.’s Avonds een beetje voetbal-
wedstrijden analyseren voor toeristen. Leuk om te doen, maar 
overdag sta ik dan lekker op de golfbaan.’

Sören LeRby
De Deense middenvelder Sören Lerby (50) begon 
zijn voetbalcarrière bij Ajax. Midden jaren tachtig 
lonkte het buitenlandse avontuur en belandde hij 
bij Bayern München en later AS Monaco. Hij sloot 
af bij PSV. Met de Brabantse club won hij in 1988 
de Europa Cup I door in Stuttgart het Portugese 
Benfica te verslaan. Voor het Deense Nationale 
elftal speelde hij 64 interlands. De linksbenige 
balveroveraar begon eigenlijk pas fanatiek te golfen 
na zijn voetbalbestaan in 1990. Tegenwoordig 
heeft hij echter weer weinig tijd omdat zijn werk 
als voetbalmakelaar alle aandacht vraagt. ‘Ik heb 
handicap 18, maar of ik dat nu speel vraag ik me 
af. De laatste vijf jaar heb ik maar weinig gespeeld. 
Als ik speel, dan graag op de Hilversumsche waar 
ik vlakbij woon. Golfen is voor mij steeds weer de 
uitdaging aangaan om jezelf te verbeteren. Het is 
ontspannend, maar je moet focussen en concen-
treren om goed voor de dag te komen. Als ik het 
doe heb ik er wel erg veel plezier in. Ook met de 
dingen eromheen trouwens. In Mol in België ben ik 
nog eens met golfkar en al een sloot ingereden. Tja, 
niet focussen hé.’
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