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Golf?

door Wim Wamelink

Als golfer denk je er niet snel aan, een 
golfreis naar Bulgarije. We weten na-
melijk helemaal niet veel over het land. 
Bulgarije komt nu eenmaal weinig in het 
nieuws want er gebeuren geen schok-
kende zaken die het journaal halen. Ei-
genlijk een verademing. In het vliegtuig 
hebben we ons maar eens ingelezen. Een 
land van 8 miljoen inwoners op een ge-
bied van bijna 3 x zo groot als Neder-
land. De oostkant grenst geheel aan de 
Zwarte zee (Cherno More) en de buren 
zijn Roemenie in het noorden, Servië en 
Macedonië in het westen en Griekenland 
en een puntje Turkije in het zuiden. De 

hoofdstad Sofi a is een moderne metro-
pool. Het land is in 2007 lid geworden 
van de EU. De taal is lastig, vooral de 
schrijfwijze maar met Engels kom je een 
heel eind. Het overwegend heersende 
landklimaat zorgt voor strenge winters 
en hete zomers. Langs de Zwarte zee-
kust loopt de temperatuur zomers rustig 
tegen de 30 graden. ‘s Winters geven de 
besneeuwde bergen in het zuidwesten 
heel veel wintersport mogelijkheden. Er 
is een uur tijdsverschil met Nederland en 
de munteenheid is Leva maar de voorbe-
reidingen voor de euro zijn in volle gang. 

Lees verder op pagina 25 ►

Ongerepte natuur, overweldigende cultuurschatten 
en de mooiste golfbanen!

Bulgarije: 
dé golfbestemming van 
nu en de toekomst

De laagste prijzen van Nederland, België, Luxemburg, Duitsland

 Win een
3-daags hotel-
arrangement 
voor 2 personen

Kijk op www.golfenhotel.nl

•	2 x logies ontbijt
•	2 x 3-gangendiner
•	Toegang wellness faciliteiten
•	1 Green fee per persoon voor 9 holes

Hotel Green MeeT’s
erica (dr)

hhhh

t.w.v. € 580,- 

door Wim Wamelink

Voor het schrijven voor De Nederlandse 
Golfkrant kom ik in alle delen van het 
land. Laatst nog in het Limburgse Ven-
lo. De stad die binnenkort het grootste 
evenement ooit in Nederland binnen de 
gemeentegrens heeft, de Floriade. Daar 
heeft Scogo onlangs een splinternieuwe 
showroom geopend. Dat laatste is wel 
bijzonder want Scogo is een geweldig 
bedrijf die golfers van alle leeftijden 
mobiel houdt. Even wat meer achter-
grond?

Ik ben in gesprek met de eigenaar Ruud 
Berden. Een enthousiaste man die met 
veel trots over zijn goed lopende busi-
ness kan vertellen. Scogo is volledig 
gericht op het verkopen en onderhou-

den van elektrische golftrolleys voor de 
Nederlandse markt. Het is allemaal be-
gonnen met scooters. Vijf jaar geleden 
is daar het onderdeel golftrolleys bij ge-
komen en zo is de naam ontstaan. Een 
combinatie dus van Scooters en Golf 
– Scogo. Zoals Ruud het zelf noemt is 
zijn bedrijf het best te omschrijven als 
een elektrisch mobiliteitscentrum, met 
fi etsen, scootmobielen, scooters en 
golftrolleys.
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Scogo, voor het 
gemak van de golfer

USKids Golf is sinds 2002 verkrijg-
baar in Nederland en er zijn inmiddels 
ruim 3000 kids die met hun producten 
spelen of gespeeld hebben. 

USKids is wereldmarktleider met haar 
unieke lengte/gewicht systeem in de 
clubs. USkids is inmiddels de grootste 
organisator van junior golfevents en heeft 
ook een USKids Tour in Nederland. Om 
onze 10 jarige aanwezigheid te vieren 
beiden wij alle jeugdige kopers 10% kor-
ting op alle Ultralite producten tijdens de 
aankomende golfbeurzen. Vanaf 9 maart 
is USKids verkrijgbaar op de stand van 
Golf Parc de Pettelaar tijdens de tweede 
editie van de Golf & Lifestyle* beurs in 
de Brabanthallen. (www.allesovergol-
fenlifestyleevent.nl) 

Tijdens de Amsterdam Golfshow* in de 
RAI vanaf 16 maart is USKids verkrijg-
baar op de stand van Kindergolfshop.nl 
(www.amsterdam-golf.com) 

Kom langs en ervaar de voordelen van 
USKids Golf. 
Meer info kijk op www.uskids.nl  of ga 
direct naar www.kindergolfshop.nl  of ga 
langs bij De Pettelaar in Den Bosch. 

*Kids tot 16 jaar hebben gratis entree

US Kids 10jaar in 
Nederland

www.golfappartementen.nl

Hans Lemmens Shuttle Service
tijdens Amsterdam-Golf Show 2012

Hele dag parkeren bij vestiging Amstelborgh/Borchland 
voor maar € 3,00

Shuttle Service rijdt elke 30 minuten.

West Algarve Golf je persoonlijke reisorganisatie
West Algarve Golf organiseert golfvakanties in Portugal op maat. Wij weten exact 
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.

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 bie-
den heeft. Wil je meer informatie over de mogelijkheden van leren golfen, golf(rond)
reizen en overige golfarrangementen?

Tel.: 06 - 53483992

Europa wint Ryder Cup op Amerikaanse bodem
Het golfteam dat Europa vertegen-
woordigt, heeft zondag 30 septem-
ber de Ryder Cup gewonnen. 
 
De traditionele tweejaarlijkse wedstrijd 
tegen de Verenigde Staten liep uit op 
een thriller waarin titelhouder Europa 
met 14,5 tegen 13,5 aan het langste 
eind trok. 
Daarmee voltooide Team Europe een 
miraculeuze comeback. Zaterdag had-
den de Europese spelers op de Medi-
nah Country Club in Medinah (Illinois) 
nog op grote achterstand gestaan (10-
6). Dank zij winst in acht van de twaalf 
wedstrijden op de slotdag behield 

het Europese team de Ryder Cup. De 
wederopstanding werd bekroond door 
de Duitse speler Martin Kaymer, die de 
Europeanen aan het beslissende veer-
tiende punt hielp. De afsluitende partij, 
waarin Tiger Woods aantrad tegen de 
Italiaan Francesco Molinari, eindigde 
gelijk.

De Alentejo (letterlijk afgeleid van 
Alèm do Tejo: de andere kant van 
de Taag) is vooral bekend als wijnge-
bied. Volgens eigen zeggen komen 
de beste rode Portugese wijnen uit 
dit gebied, en de vermaarde Alen-
tejo DOC wijn is in Portugal zelfs de 
meest gedronken wijn, dat zegt toch 
genoeg, nietwaar? Maar daarnaast 
is in het bijzonder het schiereiland 
Troia, recht tegenover Setúbal aan 
de overkant van de rivier de Sado, 
één van de meest geliefde weekend 
bestemmingen van vele bemiddelde 
Lissabonners die hier een tweede 
optrekje hebben.

Voor golfers die eens wat anders willen 
dan de geijkte moderne aan toeris-
tencentra gekoppelde golfbanen is 
Golfresort Troia een echte aanrader 
vanwege de authenticiteit van zowel 
de uitdagende golfbaan alsook de 
authenticiteit van de regio zelfdie 
hoofdzakelijk een toeristische bestem-
ming voor de Portugezen zelf is. Hier 
kan vanwege de slechts mondjesmaat 
voorkomende buitenlandse toeristen 
nog de echte Portugese sfeer worden 
opgesnoven en vakantie tussen de 
Portugezen gevierd worden.

Troia is vanaf de luchthaven van Lissa-
bon met de auto dankzij de tolweg en 
brug in ongeveer 1,5 uur te bereiken of 
via de regionale wegen en de pont van 
Setúbal naar Troia in ongeveer 2,5 uur. 
De autorit door het afwisselende land-
schap is trouwens geen straf waardoor 
je het gevoel hebt dat je er zo bent.

Troia Resort bestaat uit een apparte-
menten complex, villa’s, uitgebreide 
stranden, hotels, en een casino aan 
een prachtige marina van waaruit u in 
ongeveer 20 minuten met de voetgan-
gerspont de oversteek naar de vele 
vlees- en visrestaurants en het uit-
gaansleven van Setúbal maakt. Vanaf 
het hotel is het met de auto ongeveer 
vijf minuten rijden naar de golfbaan.
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Troia Golf, een meesterwerk van 
Robert Trent Jones Sr in de Alentejo

Al jaren een succes  nummer in 
het programma van Flight4You: de 
golfreizen voor alleengaanden met 
kerst en de jaarwisseling in Lagos, 
Algarve, Portugal.

Kerstreis: 22 – 28 december a.s.
Jaarwisseling: 29 december – 4 januari 
a.s. (combinatie van beide reizen ook 
mogelijk). Een aangenaam klimaat, 
prachtige golfbanen en een geheel 
verzorgde reis m.b.t. verblijf, vervoer 
en diner. Vele enthousiaste en sportie-
ve alleengaanden ontsnappen graag 
de druilerige feestdagen en verplichte 

nummers in Nederland voor een spor-
tieve en feestelijke week (weken) in de 
Algarve. 
Dus, voor u ook swingende feestdagen 
in de Algarve met gelijkgestemden?
Wacht dan niet te lang meer met aan-
melden, inmiddels komen de boekin-
gen voor deze reis volop binnen (max. 
groepsgrootte 36 personen).
De volledige informatie vindt u op de 
website www.flight4you.nl of bel met 
0499310038.

Alleengaanden golfreis met Kerst en 
Jaarwisseling in de Algarve!

Als professioneel  golfer weet 
Sven Maurits hoe belangrijk 
kwaliteit en maatwerk zijn 
bij het aanschaffen van zijn 
golfuitrusting. Sinds Januari  
van dit jaar speelt Sven dan 
ook op een paar op maat 
gemaakte “Van Cromvoirt”  
golfschoenen. Eind augustus 
kwam het nieuws dat Sven we-
derom mee mocht spelen op 
de KLM OPEN. Tijd voor een 
paar nieuwe schoenen dus. 

Na het uitzoeken van het  mo-
del, de kleur  uitvoering ect. 
Zijn de schoenen gemaakt in 
het Brabantse Drunen. Om 
zeker te zijn dat de schoenen 
er op tijd  zouden zijn, zijn de 
schoenen op 5 september 
in Hilversum persoonlijk aan 
Sven overhandigd. Het resul-
taat (zie foto). Persoonlijk en 
op maat gemaakte schoenen, 
waarmee Sven in stijl  op de 
tee kan verschijnen.

KLM OPEN SCHOEN VOOR SVEN MAURITS
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