
Eerste international wheelchair championship 
 
 
 
 

Dit jaar is voor de eerste keer een 
supergroot toernooi gehouden voor 
alleen maar paragolfers.  
 
In de volksmond ook wel het WK voor 
rollers. De organisatie had bedacht dat 
Palma de Mallorca een goede plaats 
was om dit te houden.  
 
Zeker de accommodatie op het eiland 
is super geschikt om zoveel rollers te 
huisvesten. Ook Nederland was met 

drie rollers goed vertegenwoordigd. De NGF heeft gewoon de nummers 1,2 en 3 van het EK 
uitgezonden.   
 
Zeker met mijn titel “Europees kampioen” was ik aan mij status verplicht om goed te spelen.  
Bij aankomst bleek dat de storm van twee weken terug de baan geen goed gedaan had. Hierdoor 
werd het duidelijk dat wij de twee wedstrijddagen op twee verschillende lussen moesten spelen. Ons 
voordeel was dat we twee oefendagen 
hadden en konden dus ook goed beslagen ten 
ijs komen. Beide lussen waren lang, 6000m, 
en nat. Dus weinig rol en heb dan ook flink 
moeten “beuken” om toch meters te kunnen 
maken. De eerste wedstrijddag was op de 
slechtste baan. Heel geduldig kunnen spelen 
en met een score van 89 slagen/33 stableford 
binnen kunnen komen. Dit is omgerekend 
naar bruto stableford en kwam uit op 20 
punten. Mijn concurrenten hadden iets meer 
last van de spanning en had al een goede 
voorsprong op kunnen bouwen. Deze spanning ervaar ik natuurlijk wekelijks tijdens de 
herenochtend. Redelijk tevreden en bovenaan het leaderbord naar bed gegaan. De tweede dag 
gespeeld op een championship course. Dit was zeer uitdagend. Met goed vertrouwen kunnen spelen. 
Dit resulteerde in een mooie ronde van 87slagen/35 stableford punten. Bruto kwam dit uit op 22 
punten. Bij binnen komst was gelijk duidelijk dat niemand in de buurt kwam van deze scores. Het 
laatste putje van tien cm was dan ook heel relax om te maken. Superblij dat ik nu mijzelf echt de 
beste van de wereld mag noemen. Dat deed ik al maar nu is het officieel. Alle goede en slechte 
rondjes golf op Prise d’eau hebben hieraan meegewerkt. Nogmaals dank voor de medewerking van 
zoveel de baan en de vereniging.  
Even genieten nog van mijn dubbele titel en komend jaar hard blijven trainen om nog een stapje 
beter te worden.  
Heel veel golfplezier gewenst voor alle die dit lezen en onthoud dat het echt een leuk spelletje is, ook 
zonder titels.  
Groetjes, 
Richard Kluwen 
 



 


