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M Y - D A D D Y - I S - M Y - C A D D I E  INTERVIEW

Caddie: Eric van Eijkeren (44, geen hcp), 
teamcoach in een psychiatrisch ziekenhuis
Golfer: Robin (13, hcp 32,7)
Lunchpakket: zachte broodjes met 
kaas, koeken, water, pakje dubbelfris
Uitrusting: Quick golfschoenen, 
Ralph Lauren-polo
Motto: ‘niet vergeten te genieten’

“Mijn vrouw en dochters laten ons gaan”
“Robin lijkt qua uiterlijk en sportiviteit 
erg op mij. Zijn karakter is wel anders. 
Hij is niet snel kwaad te krijgen en rustig 
in zijn spel. Ik ben veel competitiever 
en opvliegender. Robin ziet niet zo snel 
leeuwen en beren op zijn weg. In de 
auto naar de golfbaan luisteren we naar 
dancemuziek en praten we over voetbal, 
school en wat hij verder interessant 

vindt. Met verliefdheid is hij nog niet zo 
bezig. Ook niet met zijn toekomst. Hij 
heeft nog geen idee wat hij wil worden. 
Je staat als ouder te weinig stil bij het op-
groeien van je kinderen. Je gaat vaak mee 
in de hoge verwachtingen die de maat-
schappij stelt. Robin kan heel goed tegen 
zijn verlies. Hij voelt geen prestatiedruk. 
Hij baalt niet als een slag misgaat, wel 
als hij een bal kwijtraakt in het water. 
Het afgelopen jaar was hij eerste in zijn 
categorie van de Zeeuwse jeugd. Hij 
heeft het heel onbevangen beleefd. Zelf 
golf ik nog niet omdat ik graag voetbal 
en veel hardloop. Robin is een gevoelig 
kind, gevoelig voor complimenten en 
feedback. Hij wil graag goed doen voor 

een ander en kan ook heel zorgzaam 
zijn. Wij delen onze passie voor Ajax, 
James Bond en films met superhelden 
zoals Avengers en Ironman. En we 
lezen ook stripboeken. Mijn dochters 
en vrouw begrijpen dat. Ze laten ons 
gaan. Ik kan genieten van Robin op de 
golfbaan. Ik geniet van zijn humor en 
als hij onverwachte dingen doet. Hij 
bracht laatst zomaar een ontbijtje op 
bed. Ik vind het ook mooi dat hij zelf 
het initiatief neemt om een cadeau te 
kopen voor zijn jarige zusje. Voor een 
wedstrijd probeer ik hem altijd op te 
peppen. Ik zeg: gebruik je routine, blijf 
gemotiveerd en geconcentreerd, maar ver-
geet niet te genieten en plezier te maken.”

Caddie: Onno Hoekstra 
(53, hcp 41), procesmanager
Golfer: Lotte (17, hcp 3,9)
Lunchpakket: brood, energydrank, banaan 
Uitrusting: bonte verzameling ballen, 
WHHV�HQ�PDUNHUV��:LOVRQ�6WDƩ�FOXEV�
Motto: ‘samen plezier hebben’

“Wij lezen allebei Sherlock Holmes”
“Lotte en ik hebben dezelfde smaak in 
soort boeken, tv-series en films. Vaak tot 
wanhoop van mijn vrouw. We lezen alle-
bei met veel plezier de boeken van Harry 
Potter, Percy Jackson en Sherlock Holmes. 
We kunnen samen praten over de serie 
The Who en we kijken Disneyfilms. Golf 
is intussen voor ons een manier van leven 
geworden. In de weekenden ga ik met 
Lotte naar wedstrijden. We beleven er 
verschrikkelijk veel plezier aan. Golfen is 
voor Lotte naast school het belangrijkste 
in haar leven. Zo belangrijk dat zij er 
serieus over nadenkt in Amerika studie 
en golf te gaan combineren. Lotte is een 
lieve, zachte meid maar ook sterk. Ze 
kiest haar eigen weg en maakt perfecte 
keuzes, als het gaat om golf, en ook met 
school en opleidingen. Lotte geeft niet 
gauw op. Die eigenschap delen we. Na 
een val met een mountainbike tijdens 
een schoolkamp was ze bont en blauw. 
Een dag later speelde ze de matchplay-
kampioenschappen op haar club en werd 
eerste. Ik bemoei me niet met hoe Lotte 
golft. Zij kan weleens kribbig reageren 
als ik iets zeg. Inmiddels heb ik geleerd 
dat ik even moet wachten. Lotte leert van 
mij dat ze vrolijk moet blijven, ook al gaat 
het niet goed. Als Lotte vrolijk is, heeft 
dat positieve gevolgen voor haar spel. En 
af en toe zeg ik tegen haar: Het is maar een 
golfwedstrijd, je leven hangt er niet vanaf. 
Ik bewonder Lotte omdat ze verantwoor-
ding neemt voor wat ze doet. Omdat wij 
maar één kind hebben, kunnen mijn 
vrouw en ik veel tijd aan onze dochter 
besteden. Wanneer wij met z’n tweeën 
de baan in gaan, is mijn vrouw vaak ook 

op de club. We maken er een gezellig 
familie-uitje van. Als caddie was ik bij 
een wedstrijd van Lotte. Ik vond het ver-
bazingwekkend en bewonderenswaardig 

      Verbazingwekkend  
zoals zij met druk omgaat

hoe zij met de druk omging op de laatste 
holes. Ik werd steeds zenuwachtiger 
terwijl zij tot het einde koel bleef en won.”

        Robin ziet geen  
beren op de weg


