
“KLEINE AANPASSINGEN KUNNEN AL 
EEN GROOT VERSCHIL MAKEN”

Op de vraag voor wie club� tting 
geschikt is, antwoordt Hans Lemmens 
heel beslist “Voor iedere golfer, van 
beginner tot topspeler, van jong tot 
oud. Met goed afgestemd materiaal 
haalt iedereen het maximale uit 
zijn spel en wordt ook de kans op 
blessures tot een minimum beperkt”.
Het gaat trouwens niet alleen om 
het aanmeten van een nieuwe set, 
maar ook over het optimaliseren en 
onderhouden van een bestaande set. 
Net als een auto heeft een golfset 
ook periodiek onderhoud nodig. Na 
een seizoen regelmatig spelen met 
duizenden slagen in de baan en op 
de driving range is het begrijpelijk 
dat clubhoofd, shaft en grip daar 
onder te lijden hebben. Slijtage aan 
een grip is zichtbaar en daardoor ook 
duidelijk wanneer die aan vervanging 
toe is. De door intensief gebruik 
ontstane afwijkingen van offset en lie 
van het clubhoofd echter, zijn normaal 
gesproken niet zichtbaar en alleen 
meetbaar maar wel van grote invloed 
op het resultaat en gevoel van slagen. 
Het kan dus geen kwaad om het 
nieuwe seizoen te beginnen met een 
servicebeurt van je golfset. Daarnaast 
is het zo dat de techniek niet stil staat, 
hierdoor kunnen nieuwe sets met 
dezelfde swing wel 10 tot 20 meter 
per club verder slaan dan sets van 
bijvoorbeeld vijf jaar oud. Veel golfers 

zijn zich hier niet van bewust.
Hans Lemmens jr. wordt zowel 
in binnen-  als buitenland hoog 
gewaardeerd door de industrie en 
collega’s. Zijn kennis, passie voor 
golf en gedrevenheid hebben hem 
gevormd tot de succesvolle club� tter 
die hij nu is en golfers uit binnen- en 
buitenland weten hun weg naar het 
Hans Lemmens Golf National Fitting 
Centre op Amstelborgh in Amsterdam 
te vinden.

Hans heeft een simpele � loso� e 
“Iedere klant die bij mij naar binnen 
loopt, moet blij en tevreden de deur 
uitlopen, niet meer en niet minder”. 
Hans trekt graag de vergelijking met 
een restaurant waarin hij de gastheer 
is en de werkplaats de keuken. Alle 
klanten worden door Hans persoonlijk 
ontvangen voor het intake gesprek 
waarin algemene zaken aan de orde 
komen zoals handicap, hoe lang speel 
je al, waar speel je nu mee, enz. De 
2e fase is dat de swing en techniek 

worden geanalyseerd met behulp van 
de trackman aan de hand van welke 
resultaten Hans dan, gecombineerd 
met zijn grote en up-to-date 
materiaalkennis, een aantal clubs 
aanbiedt die volgens hem het beste 
bij de techniek en het postuur van de 
persoon passen. Prettig is ook dat er 
tijdens de swing analyse niet in een 
net maar op de driving range geslagen 
wordt, je ziet de bal dus ook echt 
vliegen en de verschillen tussen de 
verschillende clubs niet alleen voelen 
maar ook zien. “What you see is what 
you will get!”

Is de de� nitieve keuze eenmaal 
gemaakt, dan gaat de werkplaats 
aan de hand van de door Hans 
aangeleverde speci� caties aan de 
slag om de verlangde set of club(s) 
te maken. Zodra de bestelling 
a� everingsklaar is, dan gaat die na een 
laatste controle door de werkplaats 
naar Hans die hoogst persoonlijk nog 
een laatste en � nale controle uitvoert 
voordat hij de klant laat weten dat 
de bestelling klaar is om te worden 
opgehaald.

Een goede persoonlijke band met 
de klant is belangrijk en heilig voor 
Hans. Doordat hij persoonlijk alle 
intakegesprekken doet, kent hij ook 
alle klanten. “Een klant is een klant 
voor het leven en kan altijd terug 
komen voor nazorg, zo gaat dat bij 
ons”. Als Hans het over “ons” heeft, 
dan heeft hij het behalve over zichzelf 
ook over zijn drie medewerkers: 

Jan-Dirk (chef werkplaats, of zoals 
Hans zelf zegt “de chef kok”), Phil 
en Vincent.  Allemaal goede spelers 
en behept met dezelfde passie en 
gedrevenheid als Hans zelf, daarom 
kunnen ze ook bij het National Fitting 
Centre werken, vier gelijk gestemde 
zielen met dezelfde gedrevenheid bij 
elkaar. “Je kan dit werk alleen goed 
doen als het je passie is” licht Jan-Dirk 
nog even toe, en “Wij bouwen iedere 
set alsof die voor ons zelf is, pas als 
wijzelf ook tevreden zijn, dan is het 
ook goed genoeg voor onze klanten”.
Jan-Dirk is trouwens ook de master 
� tter van de bij veel tourspelers 
populaire Bettinardi putters die 
in Nederland exclusief door 
Hans geleverd worden. Van dit 
kwaliteitsproduct wordt het clubhoofd 
uit één stuk staal gefreesd wat een 
optimaal contactgevoel en controle 
geeft. “Jay-Dee” zoekt voor iedere 
klant de putter die bij zijn stroke past 
“De putting stijl moet niet aangepast 
worden aan de putter, dat is de wereld 
op zijn kop zetten”.
Behalve dat de klanten van Hans 
tevreden zijn en steeds bij hem 
terugkomen, zijn velen van hen ook 
enthousiaste ambassadeurs voor hem 
en zorgen zij voor een aanhoudende 
stroom van nieuwe klanten. “Dat 
is voor mij het mooiste bewijs dat 
ik het goed doe!” sluit Hans het 
gesprek met een brede glimlach af. 
Tegelijkertijd nodigt hij elke lezer van 
de Nederlandse golfkrant uit om met 
hem en zijn team kennis te komen 
maken. 
Hans Lemmens is of� cieel dealer van 
de merken: Callaway, Titleist, Ping, 
TaylorMade, Mizuno, Bettinardi, Ben 
Hogan, Cleveland en Srixon.

Tekst: Eric Veenhuyzen
Foto’s: Hans Lemmens
www.hanslemmensgolf.nl 

Club� tting en het nut daarvan is een regelmatig terugkerend onderwerp 
van discussie aan de bar na een rondje golf. Spelers die met een ge� tte set 
spelen, willen nooit meer anders, terwijl spelers die met een kant en klare 
standaard set spelen vaak best wel tevreden zijn en twijfelen aan het nut en 
de extra toegevoegde waarde van club � tting. Het is eigenlijk simpel, verge-
lijk het met een confectie kostuum uit het rek dat prima zit en een op maat 
gemaakt kostuum dat niet slechts prima, maar helemaal perfect past en zit. 
Waarom zou dat dan ook niet voor een golf set gelden? 

HEB JIJ JE AL AANGEMELD VOOR DE NEDERLANDSE GOLFKRANT CUP?
4 EN 5 JUNI OP GOLFBAAN DE LAGE MORS. MEER INFO OP PAGINA 2 VAN ONZE WEBSITE.

Wat ons betreft is de stijlvolle Europa 2 
(5*+) van Hapag-Lloyd Cruises hiervoor als 
geen ander geschikt. Dit schip is door de 
prestigieuze Berlitz Cruiseguide gekozen 
tot beste ter wereld en dit is niet zonder 
reden. U geniet van de uitstekende keuken 
aan boord, een zeer goede service en 
verblijft in een ruime suite met balkon. U 
bezoekt verschillende plaatsen op Cuba, 
na afloop van de cruise is bovendien een 
stadsexcursie in Havana inbegrepen.

REISSCHEMA
MA 24-10-16 Vlucht van Amsterdam naar 
Caracas met overstap met KLM/Lufhansa. 

Transfer naar de haven en inscheping 
(Vertrek schip 22:00).
WO 26-10-16 Mayreau, Grenadines.
DO 27-10-16 Marigot Bay, Saint Lucia.
VR 28-10-16 en ZA 29-10-16 
Gustavia, St. Barts.
ZO 30-10-16 Jost van Dyke, Britse 
Maagdeneilanden.
DI 01-11-16 en WO 02-11-16 
Santiago de Cuba, Cuba.

DO 03-11-16 Cienfuegos, Cuba.
VR 04-11-16 Isla de la Juventud, Cuba.
ZA 05-11-16 Havana, Cuba. 
Stadstour door Havana en transfer naar de 
luchthaven voor vlucht naar Amsterdam 
met KLM/Lufthansa met overstap.

Niet genoemde data zijn dagen op zee.

Wat ons betreft is de stijlvolle Europa 2 

VCK Cruises Expert Ilja van Wijk: “Het zal u niet 
ontgaan zijn: Cuba is aan het veranderen. Nu de 
betrek kingen met de Verenigde Staten hervat zijn, zal 
het toerisme binnen afzienbare tijd sterk toenemen. 
En daarmee zal – naar verwachting – het authentieke 

Cuba zoals dat nu nog bestaat langzaam verdwijnen. Dit is daarom het 
juiste moment om dit prachtige Caribische eiland te verkennen!”
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Cuba en de Caribbean op het 
beste schip ter wereld

14-DAAGSE REIS – SCHIP: EUROPA 2 (5*+)
Rederij: Hapag-Lloyd Cruises – Vertrek: 24 oktober 2016
Tarieven per persoon o.b.v. 2 personen in 1 hut

Veranda/Ocean Suite (cat. 01)  €  8.199
Grand Ocean Suite (cat. 06) € 12.499
Penthouse Suite (cat. 08) € 14.389
DEZE REIS IS INCLUSIEF: vluchten Amsterdam-Caracas en Havana-Amsterdam (met overstap) met KLM/
Lufthansa, chartervlucht rederij, transfers, stadstour in Havana, alle maaltijden, gevulde minibar in suite, 
havengelden en € 400 barkrediet per suite. EXCLUSIEF: overige dranken, fooien, excursies, persoonlijke 
uitgaven, persoon lijke verzekering, reserveringskosten (€30) en bijdrage Calamiteitenfonds (€ 2,50).

INBEGREPEN BIJ DEZE REIS 
 ✓ vluchten met KLM/Lufthansa, transfers en 

chartervlucht rederij
 ✓ Stadstour in Havana
 ✓ € 400 barkrediet per suite
 ✓ Cruise op basis van volpension & gevulde minibar 

in uw suite inbegrepen

Inclusief excursie 
in Havana!

Santiago de Cuba, Cuba.

CUBA, DE ANTILLEN 
EN PANAMA
15-daagse reis vanaf € 9.599 p.p.
Vertrek: 5 november 2016
Schip: Europa 2 (5*+)

 ✓Inclusief vluchten en transfers
 ✓Inclusief €400 bartegoed per suite
 ✓Cruise op het beste schip ter wereld

DE FILIPIJNEN EN 
INDONESIË
18-daagse reis vanaf € 8.699 p.p.
Vertrek: 7 oktober 2016
Schip: Hanseatic (5*)

 ✓Inclusief vluchten en transfers
 ✓Inclusief €400 bartegoed per suite 
 ✓Inclusief dagkamer in Bali
 ✓Inclusief zodiac excursies

Member of the VCKGROUP Tarieven en arrangementen onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid. VCK Cruises treedt op als bemiddelaar.

Bestel onze Cruise Away-brochure met 18 inspirerende reizen via www.vckcruises.nl. 
Kijk op www.vckcruises.nl voor alle infor matie over deze en vele andere reizen.
Bel onze cruisekenners op 020-6800878 of mail naar info@vckcruises.nl.

✓
Inclusief dagkamer in Bali

✓Inclusief zodiac excursies

Member of the GROUP

Inclusief zodiac excursies

Member of the VCKGROUP

Inclusief zodiac excursies

Member of the

. 

Member of the VCKGROUP

18 exclusieve aanbiedingen van de experts van VCK Cruises
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