
Fabian van Bockel heeft het publiek 
op Old Course Loenen versteld 
doen staan. Hij won het Clubkam-
pioenschap op overtuigende wijze. 
Nummer twee deed er maar liefst 
17 slagen meer over. Fabian zette 
een prestatie van formaat neer. ,,Ik 
zat heel lekker in mijn vel, was erg 
geconcentreerd en had veel ge-
traind.

Hou je van trainen?
Ik ben ik heel fanatiek en train graag.
Driving range, chippen, putten. Vaak 
loop ik de baan alleen. Dat vind ik 
heerlijk. Met dopjes in mijn oren met 
lekkere muziek. Dat is voor mij goed 
zo rustig.

Ben je in de baan ook zo rustig?
Niet altijd, met de 
clubkampioenschappen was ik wel 
een beetje nerveus Ik moet een knop 
omzetten. Dan pas kan ik goed met 
druk omgaan, maar het blijft moeilijk. 
Vooral als ik voor de vlag ga, terwijl 
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met vrienden in het dorp. Dat was 
best leuk, maar je bereikt er niks mee.

Ben je een doorzetter?
Dat vind ik wel. Ik zit op het CIOS in 
Overveen. Ik sta elke dag om 5.45 op 
en ga met de brommer, trein en fiets 
naar school. Dan ben ik laat thuis om 
te eten en daarna ga ik meteen naar 
de baan. 

Wie is je voorbeeld?
Ralph Miller

Niet Joost Luiten of Rory McIlroy?
Ja, die zijn ook geweldig, net als veel 
andere spelers, maar Ralph is echt 
geweldig, een groot voorbeeld voor 
mij. Wat hij allemaal kan. Ik heb hem 
laatst gecaddied op het Nationaal 
Open waar hij eerste werd. Op hole 
16 maakte hij op een par vier een 
eagle. Als caddy moet je natuurlijk 
rustig blijven, maar ik schreeuwde van 
binnen van geluk. We hadden een 
goede klik samen.

Nog andere trainers?
Mette Hageman. Ralph zegt altijd wat 
ik fout doe, Mette zegt hoe komt dat ik 
het fout doe.

Handicap 7.0
Ja, ik ben in een jaar tijd van 
24.0 naar 7.9 gegaan. Door de 
clubkampioenschappen heb ik nu 
handicap 7. Ik ben enorm positief en 
gemotiveerd. 

Bijgeloof
Mijn moeder en mijn zusje hebben mij 
een keer een gelukspoppetje gegeven 
en dat zit altijd in mijn tas. Ik hoop ooit 
de KLM Open te winnen en het groen 
jasje op de Masters maar dan gaat dat 
poppetje wel mee.

Opa 
Mijn opa heeft mij voor het eerst 
meegenomen naar de golfbaan toen ik 
elf was. Helaas was ik wel al wat ouder 
toen ik begon, maar ik ben blij dat mijn 
opa met mij naar de golfbaan ging.

ik weet dat er een makkelijkere weg 
is. Maar ik zat heel lekker in mijn vel, 
was erg geconcentreerd en had veel 
getraind.

Mooiste hole?
Hole 6 op Loenen, die is zo 
ontzettend lang, dat je lange slagen 
goed moeten gaan. Je kan je geen 
rare bal permitteren.

Putten?
Als ik train met putten, gebruik ik 
maar één bal. Ik oefen soms uren met 
één bal. In het spel heb je ook maar 
een bal, dus dat doe ik met trainen 
ook. Sommige mensen gebruiken 
wel twintig ballen, maar dat is aan mij 
niet besteed. Met een bal heb je een 
andere concentratie. 

Gaat je weleens uit met vrienden?
Uitgaan valt af. Dan kan gewoon niet 
in mijn situatie. Ik wil iets bereiken, 
dus moet je daar veel voor over 
hebben. Vroeger hing ik ook weleens 
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