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„Het Lauswolt Open is elk jaar een 
feest en deze keer zelfs extra 
speciaal, want 2020 betekent de 
vijfde editie van dit bijzondere 
toernooi. Een eerste lustrum!” 
 
Lauswolt toernooi commissie 
vlnr Andreas Post, Djur den Haan, Ilse Buijs, 
Cees Jan Groen, Albert Post
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We breiden dit jaar het toernooi uit van 36 holes naar 54 holes, 
en is er een cut na zaterdag: dit betekent dat alleen de beste 
golfers zondag aan de start verschijnen. Een 54 holes toernooi 
betekent ook dat er punten zijn te verdienen voor de 
wereldranglijst! Kortom, nog spannender voor de golfers én  
nog leuker om te komen kijken! 
 
Ook hopen we het Dames toernooi – na de eerste keer vorig 
jaar – dit jaar groter en sterker te maken. De dames spelen ook 
54 holes en kunnen punten voor de wereldranglijst verdienen.  

Dit alles op een golfbaan die weer in topconditie zal zijn. Voor 
de leden van Golfclub Lauswolt betekent het toernooi een 
baan in topvorm vroeg in het seizoen. En ook dit jaar heeft de 
club weer verbeteringen geïmplementeerd: zoals de 
baanverlichting op de nieuwe driving range faciliteiten, zodat 
nu ook in de winter en avonds langer kan worden getraind.  
 
Een groot woord van dank aan het bestuur van G&CC  
Lauswolt, de sponsoren, de NGF en PGA, het greenkeepers -
team, de vrijwilligers, en natuurlijk de deelnemers. De 
afgelopen jaren werd het toernooi gespeeld met prachtig 
weer, dus hopelijk zet die traditie zich ook door.  
 
Het Lauswolt Open 2020 ’giet oan’!

We zijn continue bezig met het verbeteren  
van het toernooi, zodat het voor deelnemers en 
toeschouwers elk jaar weer meer feestelijk is. 
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Als NGF dragen wij topgolf een 
warm hart toe. Het Lauswolt Open is 
een prachtig icoon voor nationaal 

topgolf, een toernooi waar Nederlands beste pro’s 
en top-amateurs zich met elkaar meten. Als NGF 
zien wij de toekomst van het golf ook in de 
‘verbreding': golf voor heren en dames, jong en 
oud, het liefst met de hele familie.  
 
Het Lauswolt Open 2020 sluit hierbij perfect aan: 
deze keer zelfs een 54-holes toernooi waardoor er 
punten voor de wereldranglijst zijn te verdienen, 
zowel bij de heren als bij de dames.  
 
Ik wil namens de NGF Golfclub Lauswolt hartelijk 
bedanken voor hun inspanningen om ook dit jaar 
weer zo’n topgolf toernooi in Friesland mogelijk te 
maken. Natuurlijk wens ik alle spelers en speelsters 
veel plezier en succes toe bij deze 5-de editie van 
het Lauswolt Open!  

 
Caroline Huyskes 
President NGF Bestuur 

Alweer voor de vijfde keer zijn wij 
te gast op Golf & Country Club 
Lauswolt. Zowel club als toernooi 

ontwikkelen zich elk jaar weer verder. Deze 
lustrum-editie is een 54 holes toernooi, met een 
cut na zaterdag. De strijd om de begeerde 
titel tussen ‘s lands beste amateurs en 
professionals wordt dus alleen maar mooier:  
ik nodig u van harte uit om te komen kijken. 
 
Deze baan verdient een plaats in de top tien 
van Nederland en dat is dan niet alleen voor 
wat betreft lay-out en onderhoud, maar ook 
het bruisende clubleven en de vele vrijwilligers 
zijn een droom voor menig (golfclub)-
bestuurder en baaneigenaar! 
 
Het Lauswolt Open als topgolf toernooi blijft 
maar groeien én zich verbeteren. Dus doe 
mee of kom kijken! Tot ziens op de club!  

 
Frank Kirsten 
Chairman PGA Europe



Programma Lauswolt Open 2020 
 
Donderdag 14 mei   Pro-Am & Funky Thursday 
 
Vrijdag 15 mei          Dag 1 Dames & Heren Toernooi 
 
Zaterdag 16 mei       Dag 2 Dames & Heren Toernooi 
                                   Cut  
                                   Gezamenlijke BBQ 
 
Zondag 17 mei          Finale Dames & Heren Toernooi 
                                   Prijsuitreiking5
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Driving range met 
zonnepanelen zorgen  
ervoor dat we energie- 
neutraal kunnen werken. 
 
Golf & Country Club Lauswolt is 
trotse eigenaar van het GEO-
certificaat, een internationaal 
keurmerk voor verantwoord, 
milieuvriendelijk en duurzaam 
golfbaanbeheer.
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De scores onder par van de eerste vier edities 
bewijzen dat er op hoog niveau gespeeld wordt 
op onze uitdagende wedstrijdbaan in de Friese 
bossen van Beetsterzwaag.  
Tijdens deze eerste lustrum-
editie maken we met het 
toernooi weer een stap, 
naar het internationale 
podium. 
 
We breiden het toernooi uit 
van 36 holes naar 54 holes. 
Hierdoor zijn er nu punten te 
verdienen voor de 
wereldranglijst. Bovendien is 
er een cut na zaterdag, 
waardoor alleen de beste 
golf(st)ers op zondag een 
kans maken op de prijzen. 
Ook dit jaar is het totaal 
prijzengeld weer gestegen.  
 
Bovendien is het toernooi  
– in overleg met de NGF – 
een week vervroegd. Voorgaande edities vielen 
samen met de (kruis)finales van de hoofdklasse 
van de NGF competitie. Het deelnemersveld 
belooft dus nog sterker te worden. Dit alles maakt 
het dus nog interessanter om te komen kijken, 

zeker op zondag! Bovendien worden er op die 
dag voor Lauswolt leden extra activiteiten 
georganiseerd, zoals een shortgame challenge.  
 

Kom meedoen met die challenge, kom kijken en 
geniet van topgolf in Fryslân!  
 
Voor meer informatie, raadpleeg 
www.lauswoltopen.nl

  Inder van Weerelt

Lauswolt Open 2020 – Bigger & Better
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   Ralph Miller - winnaar 2019
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Met de bouw van de vernieuwde driving range 
heeft de golfclub ook een prachtige lesruimte 
voor de Golfschool gerealiseerd: naast twee 
lesmatten en een kantoor hebben club -
professionals Djur den Haan en Tim de Vries nu 

ook de beschikking over een indoor 
'swingstudio' en putting green. Zo kan er in de 
winter binnen lekker doorgetraind worden.  
Djur aan het woord: ‘met de nieuwe  
state-of-the-art apparatuur kan er in 
detail gemeten worden hoe de club 
de bal raakt. Dit gecombineerd met 
twee hogesnelheidscamera’s kan ik 
de golfer nog beter inzichtelijk maken 
waar de verbeterpunten liggen in zijn 

of haar spel. Van beginners tot single handi-
cappers, ik zie het leerproces versnellen!’ 
Naast deze swingstudio heeft Lauswolt sinds kort 
ook verlichting op de driving range: kortom er zijn 
volop mogelijkheden om ook in de winter door 
te trainen.  
Maak gebruik van onderstaande waardebon, 
speciaal voor deze Lustrum editie van het 
Lauswolt Open. Krijg een complete analyse van 
je golfspel in de swingstudio: metingen van je 
driver, ijzers en wedges.

W A A R D E B O N   
voor swingstudio-analyse 

 
Duur 90 minuten, max. 2 personen 

Normale prijs €120,- op vertoon van deze 
waardebon slechts €75,-! 

Speciale Lauswolt Open 2020 aanbieding, geldig in 2020    Hoofdpro Djur den Haan

Moderne faciliteiten op Golfclub Lauswolt
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”We zien de holevlag 
graag wapperen,  

dan droogt de green 
namelijk op!”
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Onze greenkeepers zijn ook trots op het Lauswolt 
Open. Ze zijn al maanden bezig met 
voorbereidingen in de baan ten behoeve van 
deze topwedstrijd. Ze willen zorgen voor de 
meest uitmuntende spelcondities in de baan.  
 
Richard Ferdinands, hoofdgreen -
keeper van Golf & Country Club 
Lauswolt, vertelt dat ze in het najaar 
van 2019 de fairways hebben 
doorgezaaid.  
 
”Het grasmengsel dat we hebben 
gebruikt, zorgt voor een mooie 
gesloten grasmat die beter bestand is 
tegen droge periodes. Het bestaat 
voor 50% uit hetzelfde gras als van de 
greens mét toevoeging van een 
nieuwe grassoort. Een soort dat zeer 
goed tegen de droogte kan omdat 
dit gras dieper wortelt dan het 
huidige. We willen namelijk een 
gesloten grasmat creëren die we lekker kort 
kunnen maaien. Golfers kunnen daardoor hun 
balletjes mooi clean slaan.”  
 
De golfclub werkt bovendien al jaren toe naar 
een systeem waarmee we zonder gewas -
beschermingsmiddelen de baan op het 
gewenste niveau kunnen houden. Ferdinands 

legt uit: ”We werken aan de juiste groeiplaats 
omstandigheden zodat grassen op de beste 
manier kunnen groeien. Op de greens hebben 
we bijvoorbeeld veel licht en lucht aangebracht. 
Dit betekent dat je luchtcirculatie op de green 
hebt, waardoor het gras in de ochtend eerder 

opdroogt en minder vatbaar is voor schimmels. 
Als het vlaggetje op de green wappert gaat het 
goed! 
 
Als greenkeepersteam doen we er alles aan om 
in mei alles perfect voor elkaar te hebben. Dus 
mooie fairways en eerlijke snelle greens. We 
wensen alle spelers een mooi toernooi toe!”

   vlnr: Marnick, Andries, Sije, Richard en Sikke
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Zonel Energy, www.zonel.nl, 
info@zonel.nl 085-5363615

Zonel Energy is een innovatieve 
organisatie op het gebied van 
zonnestroominstallaties. Wij helpen 
ondernemers om hun pand duurzaam 
en rendabel te maken door er 
zonnestroominstallaties op te 
installeren.  
Daken zien wij als de vijfde gevel van 
een pand. Een oppervlakte met de 
mogelijkheid om duurzame energie 
op te wekken. Dat is goed voor de 
ondernemer die jaarlijks bespaart op 
zijn energierekening en goed voor  

een groenere wereld, waarin we volop 
kunnen genieten van het natuurlijke 
schoon. 
Zowel in de golfsport als in ons dagelijks 
werk is de beoordeling van het terrein, 
de afstand en de richting, de invloed 
van het weer en de materiaalkeuze het 
geheim tot succes. Met een juiste 
afstemming van al deze elementen 
behaal je het hoogst haalbare 
rendement. Dat is acteren op hoog 
niveau. En dat doen we graag, zowel 
letterlijk als figuurlijk.

Onze 
zonnepanelen  
dragen bij aan 
een duurzame 

wereld.  
Daar zijn wij  

trots op!
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Funky Thursday 
 
Op donderdag 14 mei organiseren we 
een gekke 9-holes wedstrijd voor alle 
leden van Golfclub Lauswolt en voor 
sponsors. 
 
Deze golfwedstrijd staat open voor alle 
golfers, leden, niet-leden en hun gasten 
met een handicap van 54 of lager.  
U kunt zich individueel of als team 
inschrijven. Na deze gezellige wedstrijd 
met obstakels en ongebruikelijke 
spelvormen is er in het clubhuis een 
gezamenlijke maaltijd inclusief drankjes 
én muziek. 
 
Kosten Funky Thursday, inclusief 
catering: €100,- per persoon. Hiervan 
gaat €50,- naar de sponsorpot voor het 
Lauswolt Open. U bent meteen 'vriend’ 
van het Lauswolt Open. 
 
Inschrijven kan tot 1 mei 2020 via 
info@lauswoltopen.nl

Pro-Am  
 
Ook op donderdag 14 mei is er de 
bekende Pro-Am voor alle sponsoren 
van het Lauswolt Open. 
 
 
Samen met uw gasten én een van 
de beste professionals van 
Nederland speelt u 18 holes op 
Lauswolt, een baan in topconditie 
voor het toernooi. Na de gezellige 
ronde is er in het clubhuis een 
gezamenlijke maaltijd inclusief 
drankjes én muziek. 
 
 
Kosten Pro-Am, inclusief catering en 
golfpro: €1.100,- per team van 3 
spelers. 
 
 
 
Inschrijven kan tot 1 mei 2020 via 
info@lauswoltopen.nl



   Mette Hageman

Donderdag 14 mei 11.00 – 16.00 uur 
  
Wilson Golf is aanwezig op de driving 
range, u kunt proefslaan met hun 
collectie clubs. 
Wilson is tot op dit moment het merk 
met de meeste Major overwinningen 
in golf qua ijzers. 
  
U kunt proefslaan met o.a. Wilson Staff 
model blade ijzers, FG Tour V6 en de 
C300 ijzers. 
Ook de nieuwe drivers zullen er zijn om 
te testen. 
  
O.a. Gary Woodland, Padraig 
Harrington en Paul Lawrie zijn de 
bekendste Wilson Golf staff players.

De top van het 
damesgolf is 
aanwezig op het 
Lauswolt Open.

Demodagen  
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Vrijdag 15 mei 11.00 – 16.00 uur 
  
De dag van Cobra Golf.  
Na het grote succes in 2019 met de 
F9 serie zijn de verwachtingen hoog. 
Cobra lanceert in 2020 de 
Speedzone (SZ) met hele 
vernieuwende technologie. 
  
Kom proefslaan met de SZ driver, 
fairways, hybrids en ijzers. 
  
Ook het one-length concept 
ontbreekt niet en is vol te testen. 
  
Bekende Cobra golf spelers zijn 
Ricky Fowler, Bryson Dechambeau 
en Lexi Thompson.

Zaterdag 16 mei 11.00 – 16.00 uur 
 
Mizuno is het merk dat bekend staat 
om hun vakmanschap betreft ijzers. 
Het heeft inmiddels ook een indruk -
wekkende houten serie op de markt. 
  
Kom proefslaan met de aller -
nieuwste Mizuno ST 200 serie houten, 
de vernieuwde CLK hybrides en 
uiteraard de ijzers van de JPX919 en 
MP20 serie 
  
Bekende tourspelers van Mizuno zijn 
Keith Mitchell, Luke Donald en Lucas 
Glover.

Zondag 17 mei 11.00 – 16.00 uur 
  
Golfcenter Sporthaantje sluit de rij 
op de zondag. 
Op deze dag zullen wij demo’s 
meenemen van verschillende 
merken die u kunt proberen. 
Denk hierbij aan de Taylormade 
SIM serie, de Callaway Mavrik en 
de Ping G410. 
  
 
 
Dus een heel gevarieerd aanbod 
voor de hele week, en wij hopen u 
allemaal te mogen begroeten 
tijdens het PGA Lauswolt Open 
2020 
  

 Lauswolt Open 2020 

Op alle dagen van het Lauswolt 
Open organiseert Golfcenter 
Sporthaantje verschillende demo 
mogelijkheden.
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Wij ontvangen u graag in een gemoedelijke en 
gastvrije sfeer voor een lekker kop koffie met een 
heerlijk stuk van ons huisgemaakte gebak. Ook 
voor de lunch of diner kunt u bij ons terecht. Wij 
serveren diverse lekkere en herkenbare 
gerechten, maar u kunt zich ook laten verrassen 
door onze chef.  
Ook met groepen en partijen kunt u bij ons 
terecht voor een diner, BBQ of buffet, geserveerd 
in ons restaurant of op het ruime terras met 
prachtig uitzicht over hole 1.  
 
Voor de deelnemers aan het Lauswolt Open is de 
BBQ op zaterdag 16 mei kosteloos. Vrienden, 
aanhang en leden mogen tegen betaling van 
€17,50 p.p. ook aansluiten.  
 
Meld je aan via 
onsrestaurant@golfclublauswolt.nl 

Golf & Country Club Lauswolt heeft 
een gezellig clubrestaurant
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Merchandise & Outlet 
GOLFCENTER SPORTHAANTJE AANWEZIG

Tijdens het Lauswolt Open 2019 staat Golfcenter 
Sporthaantje met een stand bij het clubhuis.  
Koop of bestel bij de info-tent.  
 
Footjoy Polo met Lauswolt logo  
en het Lauswolt Open logo voor €59,50 
 
Titleist 3 golfballen ProV1 met  
Lauswolt Open logo voor €15,- 
 
 

Sporthaantje Outlet 
Van donderdag 14 mei t/m zondag 17 mei 
zijn wij aanwezig met onze Outlet. Naast de 
demo’s met de verschillende merken die op 
de driving-range zullen plaatsvinden, zijn we 
ook op het Amaliaplein aanwezig. 
Daar hebben we een outlettent en een 
demonstratietent met Powakaddy en 
Bagboy trolleys.  
Elke dag zullen er naast de demo’s en onze 
kledingoutlet leuke extra dagaanbiedingen 
zijn. 
 
Wij zien u graag tijdens het Lauswolt Open.

Kies voor het ultieme 
teamgevoel tijdens de 
Pro-Am voor  
een Lauswolt  
polo en ProV1  
ballen voorzien  
van uw  
bedrijfslogo.  
 
Bestel via  
email: 
info@lauswoltopen.nl
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De foto’s zijn gemaakt door: Tribute2Golf, Mildo van der Horst, Secupos, Ilse Buijs en Klaver Reclame Producties

Toernooi Sponsoren 
DEZE BEDRIJVEN MAKEN HET LAUSWOLT OPEN 2020 MEDE MOGELIJK



Golf & Country Club Lauswolt 
Van Harinxmaweg 8a, Beetsterzwaag, Tel. 0512 383590  

www.golfclublauswolt.nl  Volg ons op Facebook: @Golfclublauswolt 
 

Volg de live scoring op www.lauswoltopen.nl


