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Colofon

Toen hij nog in de wieg lag, was hij al 
een talent. Althans als hij de genen van 
vader en moeder zou erven. Zijn ou-
ders Vasco Tilon en Nanna van Gin-
hoven, allebei golfpro, runden samen 
golfclub Waterland in Amsterdam-
Noord. De kleine Ralph sjouwde als 
kleine peuter al met een golfclub rond 
en op zijn achtste haalde hij zijn GVB. 
Maar, Ralph bleek helemaal niet geïn-
teresseerd in golf toen hij ouder werd. 
Hij ging basketballen en later voetbal-
len. Negentien jaar is Ralph nu, een 
sportieve knappe jonge student. Het 
golftalent dat hij in zich heeft, zal hij 
hoe goed moeten verzorgen en koes-
teren.  De potentie voor een lage han-
dicap is er, nu nog een hoop leren en 
bijschaven.

Je staat op de driving range van Quin-
ta do Lago in de Algarve in Portugal, 
gaat het goed?
Wat zal ik zeggen? Ik kan heel ver slaan, 
vooral als ik de bal goed raak. Maar ik 

sla ze nog niet allemaal recht. Het is nog 
een  beetje wild wat ik doe. Zie je die 
villa’s aan de rechterkant van de driving 
range? Daar heb ik al een paar ballen 
naar toe geslagen. Ik denk dat er twee in 
het zwembad liggen en eentje in de tuin. 
Niet de bedoeling, maar ja.

Vind je het jammer dat je niet vroeg 
bent begonnen als golfer?
Ja, achteraf wel. Het was natuurlijk mooi 
geweest als ik nu al tien jaar golfde. 
Maar dat is niet zo. Het is gewoon an-
ders gelopen door mijn fanatieke bas-
ketbaltijd. Ik ben blij dat ik nu de draad 
weer heb opgepakt. Vandaag heb ik met 
mijn vader op Quinta do Lago North ge-
speeld. Een hele mooie baan. Ik heb nog 
geen handicap maar ik heb hier vorige 
week handicap 20 gespeeld.  Het is heel 
gek, soms sla ik geweldige ballen, ver en 
kaarsrecht, het volgende moment top ik 
de bal en kom ik net voorbij de damestee.

Je hebt bij het Nederlands jeugdteam 
gebasketbald, je stopte en ging voet-
ballen?
Ik ben niet heel erg lang, ik had door 
mijn lengte waarschijnlijk nooit echt de 
top gehaald. Nadat ik ben gestopt met 
basketballen, vond ik voetballen heel 
aantrekkelijk. Nu speel ik in mijn dorp 
Landsmeer, dat is ook mooi om te doen.

Je hebt met je vader gegolfd, is dat las-
tig om met een vader te spelen die pro 
is?

Nee hoor, helemaal niet. Dat gaat eigen-
lijk heel erg goed. Mijn vader helpt wel 
maar zegt niet teveel.

Speel je ook weleens met je moeder?
Praat me er niet van, wij krijgen altijd 
ruzie. Zij kan zo ontzettend goed putten, 
irrititant gewoon. Maakt niet uit hoeveel 
meter de bal van de hole ligt, ze put de 
bal er bijna altijd in één keer in. Ik heb 
een keer mijn zonnebril stuk gegooid uit 
pure frustratie. Verder kan ik heel goed 
met haar opschieten hoor. Mijn ouders 
zijn inmiddels gescheiden en ik woon 
met mijn zusje een paar dagen bij mijn 
moeder en een paar dagen bij mijn vader. 
Dat gaat heel goed. Ik weet niet beter. 
Mijn ouders kunnen het nog steeds goed 
met elkaar vinden. 

Hoe is het om ouders te hebben die al-
lebei pro zijn?
Prima, ze zijn heel erg tevreden met hun 
werk en dat is natuurlijk erg belangrijk. 
Mijn vader heeft zijn eigen golfschool 
Tilon in Ookmeer in Amsterdam, mijn 
moeder is coach en docent aan de Hoge-
school van Amsterdam. Ik denk eigen-
lijk dat ze het wel leuk vinden dat ik ga 
golfen.
Toen ik klein was vond ik het hartstikke 
leuk dat mijn ouders iets deden wat an-
deren niet deden. Andere ouders van de 
kinderen uit mijn klas werkten op kan-
toor en dat vond ik maar saai. Wij had-
den een golfbaan en dat was natuurlijk 
interessant. Zelfs toen ik heel klein was, 
liep ik al met een club door de baan. Mijn 
ouders waren natuurlijk de hele dag be-
zig op de golfbaan. Voor een kind is dat 
ontzettend leuk met al die mensen om 
je heen. Toen ik acht jaar was haalde ik 
mijn GVB. Na een tijdje kwam ik erach-
ter dat ik liever ging basketballen. Ik ben 
tot het Nederlands jeugdteam gekomen.  
Nu heb besloten om het golf op te pik-
ken, dat vind ik een goed idee.
 
Van wie ga je les nemen, van je vader 
of moeder? 
Nee, niet van mijn ouders, van wie weet 
ik nog niet, daar ga ik naar zoeken. 

Heb je al fans als beginnend talent?
Ja, Laura. Dat is mijn vriendin. Ze is heel 
erg leuk. Komend schooljaar gaat ze de 
secretaresse opleiding doen. Ze heeft 
weleens geprobeerd te golfen maar of ze 
talent heeft, is nog de vraag. In ieder ge-
val doet ze erg haar best en is ze veel in 
mijn buurt met haar tasje en blackberry.

Wat zijn je ambities voor het komende 
jaar?
Ik wil heel intensief en goed trainen. 
Mijn drive is om een hele lage handicap 
te halen. Ik ben een doorzetter en ik wil 
ook echt die handicap halen. Als ik naar 
Tiger Woods kijk denk ik, wat heeft die 
man ongeloofl ijk goeie swing. Hij doet 
zijn schouder meer naar achteren dan de 
meeste golfers. Als ik daar naar kijk, kan 
ik veel  van hem leren.
Ik ga ook heel veel aandacht besteden 
aan putten en chippen. Mijn drive komt, 
als ik hem goed raak, heel ver. Ik kan het 
daarna helaas enorm verknallen met de 
verkeerde chipjes en putts. Heel zonde 
vind ik dat. 

Je gaat komend jaar studeren, heb je 
dan nog wel tijd om je ambities waar 
te maken?
Dat denk ik wel. Ik denk dat er  studen-
ten zijn die ook golfen, want ik ga Com-
merciële Economie studeren  aan de 
Hoge School van Amsterdam. Dat zijn 
toch ondernemende types. Dat ben ik 
ook, ik wil liever niet voor een baas wer-
ken, maar voor mezelf. Het is natuurlijk 
altijd handig als je als eigen baas bent en 
ook kan golfen.

Heb je nog iets gehoord over de bal-
len die je op de driving Range in het 
zwembad hebt geslagen?
Nee, maar ik vermoed dat er toch wel 
eentje is gaan zwemmen…..

Ben jij ook een talent of ken je een ta-
lent? Mail naar adrienne van der Smagt:
denederlandsegolfkrant@gmail.com

Allround sporter Ralph-Jan Tilon kiest voor golf
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