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Brabantse Thomas vindt Schotland beste golfl and ter wereld

‘Een golfer moet eigenwijs zijn’
Het Talent

door Adrienne van der Smagt

De 12-jarige Thomas Broeders is gek 
op pizza en taco’s. Als het even kan 
kijkt hij naar golf op tv. De jonge Bra-
bander ziet een toekomst als professi-
oneel golfer wel zitten. Hij droomt er-
van om het British Open op Muirfi eld 
te winnen. Mocht het met golf niet luk-
ken, dan heeft hij een mooi alternatief: 
,,Als ik geen golfer kan worden, word 
ik profskater. Dan moet ik wel naar 
Amerika want alleen daar is het een 
echt beroep.’’

Profskater?
Ja, in Amerika kan je profskater worden. 
Skaten is heel gaaf om te doen. Totaal 
anders dan golf. Voor golf moet je veel 
geduld hebben en heel rustig zijn. Met 
skaten gaat het vooral om snelheid. Als 
je aan het skaten bent, gaat je adrenaline 
heel hard stromen. Dat is echt te gek.

Gaat dat wel samen, golf en skaten?
Tuurlijk, ik vind het allebei heel leuk om 
te doen, juist omdat het helemaal niet op 
elkaar lijkt.

Kan je vader ook skaten?
Hahahahaha…. 

Kan hij wel golfen?
Ontzettend goed. Mijn vader is een pro 
en weet heel veel van golf. Hij organi-
seert voor US Kids belangrijk wedstrij-
den, zoals volgend jaar het WK in Ame-
rika. Hij is mijn trainer en coach. Toen ik 
klein was, had ik er niet altijd zin in om 
te doen wat mijn vader zei. Dan dacht ik 
weleens, pffff …… Nu is dat heel anders. 
Ik ben echt blij met mijn vader. Ik leer 
heel veel van hem en ik zou niet weten 
hoe ik moest golfen zonder hem. Ik heb 
nog een andere trainer, Niels van Kool-
wijk. Ik vind hem heel aardig en je kunt 
ook met hem lachen. Van allebei leer ik 
de swingtechniek en hoe ik door de baan 
moet spelen.

En, hoe gaat het door de baan? Tevre-
den?
Nou, ik moet nog wel veel leren. Chip-
pen en putten gaat bij mij meestal het 
best. Van tv kan je ook veel leren. Het is 
leuk om naar golf op Sport 1 te kijken. 
Daar is de hele dag golf te zien.

Waar speel je?
Golfclub de Kurenpolder in Hank. Hole 
1 is de mooiste hole van de baan. Je hebt 
uitzicht op de rivier als je op de green 
bent.

Wat vind je de mooiste baan om te spe-
len?
Craigielaw in Schotland. Ik vind Schot-
land het beste golfl and ter wereld. Ze 
hebben er zoveel mooi banen. Ik heb 
meegedaan aan het US Kids toernooi in 
Schotland. Ik heb heel goed gespeeld, 
maar niet gewonnen. Misschien ga ik 
volgend jaar naar de WK in Amerika.

Heb je favorieten?
Ik heb best veel favorieten. Tiger Woods, 
Kaymer en Rory McIlroy vind ik gewel-
dig. 
Ricky Fowler is supergoed. Hij weet pre-
cies waar hij de bal gaat neerleggen. Hij 
is heel slim in zijn spel en hij kan fantas-
tisch chippen en putten. Fowler is de eni-
ge jonge golfer die er modern uitziet. Hij 
draagt een baseballcap en heeft de ene 
dag sneeuwpoppen witte kleren aan, de 
andere dag is hij helemaal in het oranje. 
Dat vind ik leuk. 

Zijn er in Nederland goede golfers?
Ja, vooral Joost Luiten vind ik een hele 
goede golfer. Dat was de eerste topgol-
fer die ik tegenkwam. Hij is ontzettend 
aardig. Ik heb gewoon een tijdje met 
hem gepraat en heb een handtekening 
van hem gekregen. Ik heb trouwens veel 
meer handtekeningen. Ook eentje van 
Christel Boeljon. Daar ben ik heel blij 
mee.

Je wilt profgolfer worden, lijkt je dat 
niet saai?
Nee, dat denk ik niet. Er gebeuren altijd 
wel gekke dingen in de baan. Daarbij 
is het leven van een progolfer echt heel 
mooi. Je mag elke dag golfen, overal 

krijg je lekker eten en er zijn op al 
die toernooien hele aardige mensen. 
Je moet wel vaak heel goed spelen, 
anders word je gek van jezelf.

Ben je weleens boos in de baan?
Ja, ik kan heel boos zijn, maar gelukkig 
is dat nu een stuk minder. Kwaad zijn 
is natuurlijk niet zo handig want je gaat 
er niet beter van spelen. Nu speel ik ge-
woon door, dan maar boos. Op een ge-
geven moment gaat dat weer over. Er is 
altijd weer een volgende hole.

Wat moet een golfer goed kunnen?
Geduld hebben en doorzetten. 

Welke eigenschap is belangrijk voor 
een golfer?
Eigenwijs zijn.

Eigenwijs?
Ja, een golfer moet eigenwijs zijn, dan 
neemt hij de juiste beslissing.

Hoe eigenwijs ben jij?
Heel erg.

Hou je van trainen? 
Ja, ik vind het heel leuk om op de driving 
range te staan. Ik oefen heel lang.

Als je profgolfer bent, wat zou je dan 
willen?
Het KLM open winnen, dat lijkt me te 
gek omdat het in Nederland is. Maar ik 
droom nog meer van het British Open, 
vooral van de laatste winnende put.

Kan je school combineren met golf? 
Ja, dat gaat heel goed. Ik zit op het VWO 

op het technasium; Dat is een speciale 
klas waar je 5 uur extra les krijgt in tech-
nische vakken. Het is echt wel leuk op 
school, behalve dat er teveel saaie lera-
ren zijn.

Ben je enig kind?
Nee, ik heb nog een oudere zus.

En?
Nou ja, zo’n zus kan natuurlijk erg lastig 
zijn. Vooral als ze de computer niet wil 
delen. Vraag ik of ik achter de computer 
mag, zegt ze, nee, dat kan niet want ik 
moet een werkstuk maken voor school. 
Kom ik even later terug, zie ik dat ze aan 
het chatten is.

Stel dat je net zo goed wordt als Tiger 
Woods, wat voor auto ga je dan kopen? 
Een rode Ferrari, type Italia. Deze auto 
heeft een hele mooie vorm en is super-
snel. Tiger Woods is nog steeds een hele 
goede golfer, maar hij houdt meer van 
vrouwen dan van auto’s.

Wat maakt jou dé topgolfer waar we 
op zitten te wachten?
Wie zal het zeggen, bel me maar eens 
over tien jaar als ik het British Open heb 
gewonnen.

Ben jij ook een talent of ken je een ta-
lent? Mail dan naar:

denederlandsegolfkrant@gmail.com

Door Wim Wamelink

We zijn weer op de Golf en Business-
club de Scherpenbergh in Lieren. Het 
decor voor het ‘Ronnie Tober Foun-
dation’ Golftoernooi. Dit is een jaar-
lijks terugkerend toernooi waarbij de 
opbrengsten ten goede komen van de 
bekende Foundation dat zich inzet om 
mensen met een verstandelijke beper-
king uit hun isolement te halen. Dat 
doet Ronnie in samenwerking met het 
bestuur van de foundation op diverse 
manieren, een daarvan is een golftoer-
nooi. Dit golftoernooi is een prima mid-

del om fondsen te werven. Er zijn dan 
ook weer veel deelnemers op af geko-
men, ruim 140. Enerzijds voor het spor-
tieve deel en de gezelligheid, anderzijds 
omdat men het goede doel wil steunen. 
Deze dag is compleet met clinic voor de 
startende golfer, een 18 holes wedstrijd 
voor de gvb houders, prachtige prijzen, 
vele culinaire geneugten en natuurlijk 
live entertainment.
In gesprek met Rob Pach, de voorzit-
ter van de RT Foundation, hoor ik een 
tevreden mens. Hij is druk met de lote-
rij verkoop en de prijsuitreiking. Maar 
tussen deze activiteiten door laat hij mij 
verheugd weten dat er een extra golf-
toernooi aankomt op 23 april 2012 ge-
sponsord door en te spelen op Schloss 
Moyland bij Kleve in Duitsland. We 
zullen daar als De Nederlandse Golf-
krant ook zeker verslag van doen. Deel-
nemers en geïnteresseerden kunnen 
zich alvast voor dit evenement aanmel-
den via 

www.ronnietoberfoundation.nl

Golfdag Ronnie Tober 
Foundation geslaagd
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