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Mike Korver, 17 jaar, handicap 3.0, 
lid van golfclub De Houtrak, zit in 5 
VWO, fan van Daan Huizing, droomt 
van een toekomst als professioneel 
golfer op de tour. De jonge 
talentvolle sporter wil veel opgeven 
voor zijn golf carrière: ,,Ik wil graag 
naar Amerika om te golfen en te 
studeren. Ik moet er nu alles aan 
doen om steeds beter te worden. 
Ik ga niet uit en ik spreek weinig af 
met vrienden.’’ 

Is dat niet saai?
Misschien lijkt dat zo, maar mijn leven 
bestaat uit golf. Ik train, krijg les en 
speel wedstrijden. Dat is geweldig 
om te doen. Daarbij heb ik heel 
veel plezier in golf en ik ontmoet op 
golfbanen heel veel andere golfers. 
Het nieuwe seizoen staat voor de deur, 
ik heb er veel zin in. Mijn streven is 
handicap 1.0 halen en een keer een 
rondje onder par spelen.

Wie is je trainer?
John Vingoe. Hij is hartstikke goed. We 
kunnen samen erg lachen. Hij ziet heel 
snel als ik dingen niet goed doe en kan 
ook meteen uitleggen hoe ik het wel 
moet doen. 

Gaat het in golf alleen om de 
techniek?
Helemaal niet. Een golfer moet zijn 
emoties kunnen uitschakelen en 
mentaal heel sterk zijn. Een golfer met 
koel opereren en altijd rustig blijven.

Ben jij dat ook?
Niet altijd, ik ben weleens boos in 
de baan als ik een slechte bal sla. 
Binnensmonds scheld ik op mezelf en 
ik gooi mijn club iets harder in mijn tas 
dan normaal. Tegenslagen vind ik het 
moeilijkst van golf. Maar ik merk wel 
dat ik er sterker van word.

Wat is bijzonder aan golf?
Dat het altijd beter kan, hoe goed 
je ronde ook is. De emoties die golf 
losmaken, de strijd met jezelf, de baan, 
de natuur, de omgeving. Als je wint, 
een heerlijk gevoel, de blijdschap en 
de vrolijkheid. De energie die dan 
vrijkomt. Dat is ongelooflijk.

Ooit een hole-in-one geslagen?
In november 2011 speelde ik op 
golfbaan Dorhout Mees. Hole Wit 
6, een par 3 van 154 meter. Ik keek 
recht tegen de zon in. Ik zag de bal 
vertrekken maar daarna verdween 
hij uit mijn gezichtsveld. Eenmaal op 
de green begon ik met zoeken, links, 
rechts, overal, we konden hem niet 
vinden. Totdat ik in de hole keek en 
zag dat mijn bal erin lag. Juichend 
rende ik een rondje om de green. 

Wie is jouw grote voorbeeld?
Daan Huizing, hij is jonge speler die 
in korte tijd heel goed is geworden. 
Hij was een topamateur. Toen hij 
een uitnodiging kreeg voor een 
wedstrijd op de Challenge tour ging 
hij er volledig voor en behaalde hij 
hele goede resultaten. Luke Donald 

is ook een voorbeeld voor mij. Hij 
is rustig, slaat niet ver maar speelt 
geconcentreerd en beheerst heel goed 
het korte spel. Mijn kracht zijn juist mijn 
verre slagen en ijzers. 

Op welke Tour wil jij spelen?
Ik zou graag op de Europese Tour of 
op de PGA US Tour willen spelen. De 
banen op de Europese Tour zijn heel 
erg verschillend en daarom leuk, maar 
het prijzengeld op de PGA Tour is vele 
malen hoger dan op de Europese. Dat 
is ook wel weer aantrekkelijk. Maar, 
welke tour maakt niet uit, ik droom van 
een plek op een Tour als professioneel 
golfer.

Golft je familie ook?
Mijn vader golft ook heel veel. Het 
is onze passie. Door hem ben ik als 
jongetje begonnen en heb ik later 
voetbal laten schieten. Hij kan alleen 
vaak niet mee naar wedstrijden omdat 
hij mijn zusje traint en coacht.

Met golf?
Nee, mijn zusje voetbalt fanatiek. Heel 
af en toe golft ze weleens. Mijn vader 
caddiet mij alleen als mijn zusje geen 
wedstrijd heeft. Hij was erbij met de US 
Kids Tour finale in Nijmegen. Ik heb die 
dag niet goed gespeeld helaas, maar 
werd wel eerste in mijn categorie.

En, hoe gaat dat met vader en zoon 
in de baan?
Heel goed, het is leuk als mijn vader er 
bij is. Maar ook buiten de baan kunnen 
we heel goed met elkaar opschieten. 
We hebben een keer samen een 
biertje gedronken de avond voordat ik 
een toernooi moest spelen. Ik speelde 
de volgende dag heel goed. Alleen 
één ding, hij mag niet van die flauwe 
grapjes maken. 

Flauwe grapjes?
Mijn vader kan soms echt hele suffe 
grapjes maken. Het gekke is dat ik er 
uiteindelijk toch om moet lachen.

Nog hobby’s naast golf?
Ik ben heel gedreven in de sportschool 
en ik kijk tv, voornamelijk Sport 1, als 
het maar over golf gaat. Want daar 
kan ik ook veel van leren. Ik heb een 
hele lieve vriendin die mij steunt in 
wat ik doe. Verder ben ik ook tijd kwijt 
aan mijn baantje als ballenraper op 
golfbaan de Heemskerkse golfclub. 
Ik zit in zo’n karretje en rijd over de 
driving range om ballen te verzamelen. 
Het verdient goed en het is best leuk 
om te doen. Altijd beter dan vakken 
vullen bij Albert Heijn, tenslotte is golf 
mijn passie.
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