MY-DADDY-IS-MY-CADDIE

INTERVIEW

Caddie: Onno Hoekstra
(53, hcp 41), procesmanager
Golfer: Lotte (17, hcp 3,9)
Lunchpakket: brood, energydrank, banaan
Uitrusting: bonte verzameling ballen,
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 allebei 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 matchplaykampioenschappen 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 verantwoording 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

Verbazingwekkend
zoals zij met druk omgaat
op de club. We maken er een gezellig
familie-uitje van. Als caddie was ik bij
een wedstrijd van Lotte. Ik vond het verbazingwekkend en bewonderenswaardig

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