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Almere - Golfbroertjes Max (9) en 
Niek (7) dromen van een leven als 
profgolfer. Ze willen later in Amerika 
wonen en een huis kopen waar hun 
ouders en opa en oma ook in kun-
nen wonen. Dan op de Tour spelen 
en masters winnen. Maar eerst hier 
in Nederland aan de slag. Met hun 
vader gaan ze vaak de baan in, 
maar om te trainen kunnen ze ook 
thuisblijven. Niek: ,,Wij hebben een 
driving range op ons dakterras. Dat 
is heel handig,’’ aldus de jonge toe-
komstige pro uit Almere.

door Adrienne van der Smagt

Wie van jullie twee kan het beste 
golfen?
Max: Ik heb handicap 29.4. Mijn broertje 
heeft net z’n GVB gehaald.
Niek: Maar ik ga wel beter worden dan 
mijn broer. Ik word ook beter dan mijn 
vader. Mijn vader is heel goed hij heeft 
handicap 5.4.

Dus jullie worden beroemd later?
Max: Ja, ik wil de beste speler van de 
wereld worden. Ik vind Tiger Woods 
en Rory Mclroy de beste golfers die er 
zijn. Van de Nederlanders vind ik Joost 
Luiten en Inder van de Weerelt heel erg 
goed. Met Inder heb ik pas nog 18 holes 
gespeeld. Ik hoop later de masters te win-
nen. Dat lijkt me geweldig.
Niek: Ik vind het leuk om samen met 
Max te golfen en heel goed te spelen. 
Dan worden we samen beroemd.

Hebben jullie als broers weleens ruzie 
in de baan?
Max: Soms, maar het gaat ook weer snel 
over. We zijn eigenlijk echte vrienden. We 
golfen niet alleen samen, maar spelen ook 
veel samen. 
Niek: We voetballen samen op straat. En 
we gaan ook samen vissen op onze steiger 
achter het huis. We vangen snoek, brasem 
en voorntjes. Mijn vader gaat ook mee. 
Dat vindt mijn moeder heel erg fijn, want 
we staan vroeg op en gaan ook heel vroeg 
de deur uit, dan kan zij lekker uitslapen. 

Jullie zijn pas terug uit Schotland. Wat 
hebben jullie daar gedaan?
Max: We deden mee aan de Europese 
kampioenschappen van de US kids Tour 
2012. Het was hartstikke leuk en span-
nend. Mijn opa en oma waren ook mee. 
We hadden een huisje en een stacaravan 
gehuurd waar we in sliepen. Mijn opa en 
oma waren heel trots op ons, dat we mee-
deden aan zo’n groot toernooi. Er kwa-
men kinderen uit heel Europa. Mijn eerste 
oefenrondje liep ik level par. Maar tijdens 
het toernooi kwam ik een paar keer in die 
enorme potbunker terecht. Die bunkers 
zijn heel diep en daar kom je bijna niet uit.

Wie is er begonnen met golfen?
Max: Mijn vader golfde al. Ik ging al 
vanaf m’n derde jaar mee in de buggy 
als mijn vader 18 holes ging spelen. We 
waren met vakantie op Gran Canaria. Een 
keer lag mijn vader vlak naast de bunker. 
Toen zei ik tegen hem, papa, als jij nou 
even die bal slaat, kan ik mooi even in 
deze zandbak spelen. Later mocht ik ook 
zelf in de baan slaan. Mijn bal speelde ik 
dan vanaf de plek waar mijn vader lag met 
zijn eerste bal. En dat is altijd ontzettend 
ver. 
Niek: Ik speel nu ook veel met m’n vader. 
Ik wil graag de grote baan in. Ik speel wel 
op de par 3 baan op Almeerderhout. Mijn 
beste rondje op 9 holes op Almeerderhout 
was 45 slagen.

Wat vinden jullie het leukste onder-
deel van golf?
Niek: chippen
Max: putten

Wie is jullie pro?
Max: We hebben les van onze pro Adrian 
Morley op golfbaan De Goyer in Eem-
nes. Hij is hartstikke goed. Mijn vader 
geeft ons ook les. Op golfclub Almeer-
derhout waar wij lid zijn, zijn bijna geen 
lesmogelijkheden.
Niek: Dat vind ik heel erg jammer. Ik sta 
al drie maanden op de wachtlijst voor les. 

Zijn jullie wel sterk genoeg om later 
pro te worden?
Max: Jazeker, ik laat me niet gauw uit 
het veld slaan. In Schotland kwam ik bij 
hole 1 in zo’n grote potbunker, ik kwam 
er af met 9 slagen. De volgende hole 
maakte ik een birdie en speelde de ander 
8 holes 1 boven de baan. Je moet als pro 
wel doorzettingsvermogen hebben. En 
dat heb ik wel.
Niek: Je moet altijd doorgaan, ook als je 
een slechte bal hebt geslagen. 

Zijn jullie aanvallende golfers?
Max: Ik ga altijd voor de green, maar 
niet in een keer, dan moet ik nog veel 
spinazie eten. 
Niek: Ik heb nog niet een grote baan 
helemaal gelopen. Dat wil ik nu wel gaan 
doen met papa en Max. Ook wil heel 
graag meedoen aan de NGF minitour.

Over spinazie gesproken, wat eten 
jullie het liefst?
Max: Ik eet het liefst spaghetti Bolog-
nese.
Niek: Andijviestamppot met kippenpoot-
jes van mijn vader. Dat kan hij heel erg 
lekker klaarmaken.
Mijn vader kookt eigenlijk wel beter 
dan mijn moeder. Maar mijn moeder is 
weer heel erg goed in lesgeven. Ze is 
juffrouw op onze school, De Windwijzer 
in Almere.

Word je van die kippenpootjes net zo 
sterk als van spinazie?
Niek: Ja, dat weet ik wel zeker.

Hoe sterk is jouw vader?
Niek: Mijn papa is heel sterk, want hij 
kan heel ver slaan. Hij heeft 466 meter 
geslagen. 

Hij had wel wind mee en het was down-
hill.

Jullie trainen op het dakterras?
Max: Ja, wij hebben een driving range op 
het dakterras van ons huis. Het dakterras 
werd nooit gebruikt. Mijn vader vond 
het een goed idee om daar een driving 
range te maken. Nu hebben we er een 
kooi waar je in kunt slaan en een putting 
green. Met z’n drietjes gaan we vaak 
boven oefenen. Mijn vader geeft dan les. 
Dat is heel handig.

Heb je nog een tip voor Niek?
Max: Ja, hij moet leren zich beter te 
concentreren.

Heb jij nog een tip voor Max? 
Niek: Max is nu nog beter, maar hij moet 
wel oppassen, want straks ben ik dat.
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Max en Niek slaan af op eigen dakterras

Broertjes willen Amerikaanse carrière

Dutch World Cup, uniek evenement bij Het Rijk van Nijmegen
Tekst Wim Wamelink

Het Rijk van Nijmegen is strijdtoneel 
geweest van een nieuw evenement: 
‘De Dutch World Cup’. Op 20 mei j.l. 
waren golfpro’s Robert Jan Derksen 
en Joost Luiten uitgenodigd om een 
aantal holes te spelen in wedstrijdvorm 
tegen Nederlands beste amateurs van 
dit moment Daan Huizing en Dylon 
Boshart. Vooral Daan is in vorm en dat 
blijkt wel uit de spectaculaire overwin-
ning die hij op 10 juni behaalde op de 

Old Course van St. Andrews, de St. 
Andrews Links Trophy, inmiddels zijn 
tweede grote titel in 2012. 
Dit evenement bestond uit een, door 
ingeschreven liefhebbers te spelen, 9 
holes fun golfwedstrijd, geheel in po-
sitieve oranje sfeer, ter voorbereiding 
op het spektakel van de demonstratie-
wedstrijd door de twee profs en top 
amateurs. De pers was hierbij uiteraard 
uitgenodigd en tijdens een heuse pers-
conferentie werden allerlei vragen ge-
steld aan de 4 spelers. Hieruit bleek het 

zelfvertrouwen voor de toekomst bij 
de 4 spelers, die qua stijl en karakter 
onvergelijkbaar zijn. Robert Jan die al 
jaren op het profveld voor succes gaat, 
Joost die zich al bewezen heeft maar 
nog erg veel verwacht van de toekomst 
en dan de twee nieuwkomers waarvan 
Daan een enorme ‘drive’ om succesvol 
te worden in golf ten toon spreidt. Het 
was een erg geslaagd evenement wat 
wederom door het creatieve team van 
Het Rijk van Nijmegen tot in de punt-
jes werd georganiseerd.


