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De Drentse Kevin uit Borger is nog 
maar twintig jaar en staat met han-
dicap + 2.0 hoog op de Nederlandse 
ranglijst. Een plus-handicap is bui-
tengewoon bijzonder, er zijn maar een 
paar mensen in Nederland die zo’n 
handicap hebben. 
Een aantal jaren speelde hij in de Ne-
derlandse jeugd oranje-selectie. Het 
bleek voor Kevin niet de juiste manier 
om tot grote prestaties te komen. In 
goed overleg met de Nederlandse Golf 
Federatie koos Kevin voor een klein 
team om zich heen. 
Ondanks dat hij als natuurtalent een 
aantal toernooien zal winnen, is hij er 
wel achter: “Je kan alleen maar pres-
teren als je gelooft in jezelf.”

Welke eigenschap moet je hebben om 
te presteren op bijzondere toernooien?
Arrogantie. Ik moet arroganter worden. 
Ik bedoel daarmee niet onaardiger, maar 
dat ik me niet zoveel meer aantrek van 
dingen die niet goed lopen. Ik was veel 
te lief, ook voor mezelf, maar nu ben ik 
heel sterk geworden. Ik zeur niet meer, 
ook niet over ballen die niet goed gaan. 
Dat geeft mij enorm veel zelfvertrou-
wen. En daardoor ga je natuurlijk ook 
weer beter spelen.

Je had vorig jaar een dip en besloot 
niet verder te gaan in de selectie van 
de NGF?
Bij de NGF trainen is natuurlijk heel 
mooi. Alleen was het na een tijdje niet 
meer iets voor mij. Ik ben iemand die 
goed functioneert met weinig mensen. 

Als je in de selectie zit, heb je wel zes of 
zeven mensen waar je mee werkt. De één 
zegt dit, de ander weer dat. Het was voor 
mij te verwarrend.
Op een gegeven moment lukte het golfen 
ook niet meer, ik raakte steeds meer in 
een dip. Mijn prestaties werden minder 
waardoor ik ook niet meer verder kon bij 
de NGF, zij wilde ook niet met mij ver-
der. 

Heb je er spijt van dat je niet meer bij 
de NGF traint?
Nee, helemaal niet. Het is goed zo. Met 
mijn ouders ben ik naar Amerika gegaan 
en heb daar drie weken een trainingstra-
ge gedaan, terwijl mijn ouders vakantie 
vierden.
Het was echt helemaal te gek. Ik trainde 
met Sam Horsefi eld, een jongetje van 
dertien jaar, hij is zo ontzettend goed.
Sam is tweede van Amerika in de cate-
gorie dertien tot en met vijftien jaar. Hij 
is een grote inspiratiebron voor mij. Ik 
heb heel veel naar hem gekeken. Zoals 
hij speelt….het ziet er zo simpel uit, zo 
natuurlijk. Het kan niet anders dat hij een 
hele grote wordt. In Nederland is hij nog 
niet bekend, maar dat zal zeker komen.
Nu werk ik trouwens met een paar men-
sen, mijn coach is Richard Paul, mijn 
swingcoach is Mette Hageman richt zich 
op de competitie en doet mijn coursema-
gament. Ik voel me daar heel prettig bij. 
Mijn zelfvertrouwen is enorm gegroeid. 

Wie zijn nog meer je helden?
Phil Mickelson. In het begin was ik niet 
echt een fan van hem, maar toen ik hem 
in Amerika zag spelen was ik diep on-
der de indruk. Zoals hij de bal slaat is 
echt bizar, zo goed. Hij speelt op de eer-

ste plaats heel erg mooi, maar zoals hij 
de bal raakt is werkelijk fantastisch. Die 
man legt zoveel gevoel in elke bal. Daar 
heb ik veel van geleerd. Dat wil ik ook, 
alles geven voor elke bal, al je gevoel 
leggen in dat ene moment.

Wat zijn jouw sterke punten?
Ik ben een hele technische golfer, ik ben 
iemand die alles tot in de puntjes in orde 
wil hebben. Tegelijkertijd moet ik mij op 
het spel richten en geen punten laten lig-
gen. Als ik dan ook nog heel lekker in 
mijn vel zit, dan wordt het alleen maar 
steeds beter.
Ik ben wel iemand die op gang moet ko-
men. Ik ben een soort dieselmotor.

Wat is je favoriete club?
Mijn nieuwe 52 graden wedge. Het is een 
heerlijke club en ik sla er heel goed mee.

Waar wil je nog aan werken?
Ik ben geen steady putter. Ik moet zor-
gen voor de juiste snelheid op de green. 
Het is een kwestie van concentratie en 
veel trainen.

Ben je een echte Drent?
Ja, helemaal, ik woon al twintig jaar in 
hetzelfde huis met mijn vader en moeder. 
Mijn broer is sinds twee jaar het huis uit.

Zijn Drenten anders dan mensen uit 
het Westen?
Absoluut. Wij zijn recht door zee en zeg-
gen waar het op staat. Dat wordt niet al-
tijd door iedereen begrepen maar het is 
wel heel duidelijk.

Hoe ben je eigenlijk met de golfsport 
in aanraking gekomen?
Dat is wel grappig om te vertellen. Mijn 
vader had een bedrijfsclinic op de golf-
baan. Ik mocht mee. Voor de lol sloeg ik 
ook een paar ballen. Vanaf dat moment 
vond ik het leuk en ben ik gaan golfen, 
tot ergernis van mijn broer die ook al 
golfde. Hij had niet zo’n zin in z’n kleine 
broertje dat ook ging golfen. 
Daarvoor tenniste ik altijd. Nu is golf 
voor mij dé sport. Mijn broer heeft in-
middels een eigen zaak in golfclubs en 
vindt het niet meer erg dat ik speel.

Doe je nog iets naast het golfen?
Ik studeer Sport en Bewegen op het 
MBO op het CSE (Central Sports Edu-
cation) in Zwolle. Ik doe een aangepast 
programma zodat ik ook kan blijven gol-
fen. Dat is echt heel fi jn. Volgend jaar 
kies ik de richting Sportmanagement.

Droom je weleens van grote toernooi-
en?
Mijn droom is dat ik meedoe aan de Eu-
ropean Tour. Eerlijk gezegd zie ik mezelf 
daar wel lopen. Als dat gebeurt zijn alle 
puzzelstukjes bij elkaar gekomen. Dan 
ben ik sterk genoeg geworden en heeft 
alles wat ik heb gedaan geholpen. 
Je denkt trouwens altijd aan toernooien 
in het buitenland, zoals bijvoorbeeld Au-
gusta, maar het lijkt mij ook geweldig 
om mee te spelen in de KLM Open.

Nog mooie momenten in je leven als 
jonge golfer?
Een paar jaar geleden speelde ik op de 
Eindhovensche gofl club. Het ging niet 
goed, maar ook niet slecht, ik speelde 
matig. Op hole 17 sla ik een birdie. Daar 
was ik natuurlijk erg blij mee. Op hole 
18 sla ik mijn tweede bal naar de green. 
Ik wist dat de bal goed terecht zou ko-
men, dus ik begon vast mijn club schoon 
te maken. Plotseling zie ik mijn vader op 
het terras de lucht in springen, bleek dat 
ik een eagle had gemaakt die ik zelf niet 
had gezien….
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‘Het is geweldig om al je gevoel te leggen in dat ene moment’

Kevin Reints, geboren in Borger, 
24 februari 1990

• van 2003 - 2009 maakt Reints 
deel uit van Jong Oranje

• 2005 Drents Kampioen ‘De 
Semslanden’ 

• 2006 met Karin Jansen Scholen-
kampioen voor het Carmel Col-
lege uit Emmen

• 2008 3e bij NK Matchplay Junio-
ren (t/m 21 jaar)

• 2008 2e bij NK strokeplay t/m 18 
jaar

• 2006  wordt Kevin met de NGF 
selectie tm 16 jaar winnaar van 
het Vierlandentoernooi in Oos-
tenrijk. 

Bunkerslag op Highlands

Kevin tijdens DLGA (= David Leadbetter Golf Aca-
demy) in Florida

Sam Horsefi eld en ik hebben veel lol samen


