Robin ziet geen
beren op de weg

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 opgroeien van je kinderen. Je gaat vaak mee
in de hoge verwachtingen die de maatschappij 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 vergeet niet te genieten en plezier te maken.”

