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10. Het is heel gezellig met haar in de 
baan, maar ze kan ook mopperen als ze 
niet goed slaat. Kom op, zeg ik dan.
Welke hole vind je het leukst? Hole twee, 
een par vier, met voor de green water. Ik 
lijn op het huisje op en sla met mijn dri-
ver. Met een ijzer 7 leg ik hem voor het 
water, dan met een pitchingwedge naar 
de green die een beetje omhoog loopt. En 
dan hopelijk één putt.

Van wie heb je les? Van Jesse Schmidt, 
Olle Thieme, Daniel Balvert en Jan 
Zwemmer. Het zijn hele goede trainers. 
Jan Zwemmer heeft gezegd dat ik han-
dicap 36 moet halen dit jaar. Hij zegt dat 
ik niet teveel mijn polsen moet bewegen 
als ik sla. Jan heeft veel humor en is een 
gezellige trainer.
Wie is de beste golfer? Joost Luiten. Hij is 
sterk, aardig en geconcentreerd. Hij doet 
wat hij wil. En Tiger Woods. Hij is gedis-
ciplineerd, heeft een bijzondere uitstraling 
en heeft al veel wedstrijden gewonnen.
Je assisteert de greenkeepers, hoe is dat? 
Het is erg leuk medewerker terrein te zijn 
met de greenkeepers. Ik houd van ver-
schillende klusjes op de golfbaan, zoals 
ballen rapen in de chipwereld, bunkers 
vegen, de pitchmarks repareren op de 
greens. Wij hebben hele goede greens op 
Amsteldijk. Het werk is superleuk, maar 
het allerleukst zijn mijn collega’s. Ik heb 
goed contact met ze en we maken veel 
grappen. We zitten met elkaar in onze 
eigen kantine in de loods. We drinken 
koffie en bespreken dingen over het werk.
De greenkeepers noemen je Max Ver-
stappen 2.0, hoe komt dat? Haha, ja, dat 
moet ik nu nog steeds horen. Op mijn 
eerste werkdag ging ik even testrijden in 
een buggy. Ik moest achteruit. Ik reed te 
veel naar links en ik kwam in het water. 
Mark Pels, mijn baas en de rest van de 

In de rubriek Nationaal Golftalent haalt Adrienne van der Smagt een 
jong talent voor het voetlicht. Deze keer is dat Max van Eijk.

Naam: Max van Eijk 
Leeftijd: 16 
Homecourse: Golf Amsteldijk 
Handicap: 48 
Beste prestatie: 1e prijs wedstrijd Amsteldijk 
Favoriete bal: Geen voorkeur 
Mooiste baan: Emporda in Spanje 
Grootste droom: Werken bij defensie als piloot 
Beste golfer: Tiger Woods 
Leukste schoolvak: Scheikunde 
Lievelingseten: Shaikburger Amsteldijk 
Leukst op tv: Flikken Maastricht

Ben jij zelf ook een Golftalent of ken je een golftalent?
Meld je dan aan bij info@nationaalgolfmagazine.nl of adrienne@passie4golf.nl

Nationale Golftalenten op www.passie4golf.nl

Max van Eijk: ,,Golf is voor mij gezelligheid, 
buiten zijn en met aardige 
mensen omgaan.’’

Golf voor Max van Eijk de perfecte sport 

‘Ze noemen me 
Max Verstappen 2.0’

Is dat zo? Ja, Golf Amsteldijk is met de 
negen werelden de grootste oefenfaciliteit 
van Europa. Dat is echt wel bijzonder. Je 
kan hier heerlijk trainen of je nou begin-
ner bent of gevorderd. Je kan hier ook 
‘s avonds trainen. Er komen mensen uit 
Azië speciaal om hier te trainen.
Je kent hier de weg goed en veel mensen 
kennen je, hoe komt dat? Ik werk hier 
nu bijna een jaar als medewerker ter-
rein, maar ik speel hier al langer. Met de 
collega’s van de greenkeeping heb ik het 

H ij is charmant, heeft een groot talent om mensen te verbinden, werkt hard om zijn 
mavo-diploma te halen en vindt golf de gezelligste sport die er is. Golf is zijn passie, hij 
is blij dat hij de sport kan beoefenen. Max van Eijk, zestien jaar, vrolijk en optimistisch, 

is regelmatig op golfbaan Amsteldijk te vinden. Vooral op zaterdag, want dan is hij ‘Medewerker 
Terrein’ op de golfbaan in Amstelveen, het grootste trainingscentrum van Europa, volgens Max.

Pro Jan Zwemmer 
heeft veel humor

enorm naar mijn zin. Ik werk met veel 
plezier en zorg ervoor dat mijn werk goed 
gedaan wordt.
Wil je niet liever topgolfer zijn? Topsport 
is niet iets voor mij ook al zou ik willen, 
het gaat niet. Ik heb eczeem, een huid-
ziekte waar ik veel last van heb. Ik heb 
een extreem droge huid. De ziekte houdt 
in dat mijn huid geen vetcellen heeft. Ec-
zeem is ongeneeslijk, het zit in mijn DNA.
Is dat pijnlijk? Je huid kan openscheu-
ren, dat is niet fijn. Maar ondanks mijn 
eczeem golf ik gewoon door, ook al lig-
gen mijn voeten open. Contactsporten 
heb ik geprobeerd maar dat is lastig. Met 
kickboksen bijvoorbeeld kreeg ik last van 
mijn eczeem door de bokshandschoenen, 
met voetbal kan je een schop krijgen 
waardoor je huid weer openligt. Golf is 
perfect voor mij omdat ik altijd buiten 
ben. Dat is het beste voor mijn huid. Golf 
is ook een sociale sport, ik vind het leuk 
om met mensen bezig te zijn.
Met wie speel je graag? Met mijn vrien-
den Steef en Joël ga ik regelmatig de baan 
in. Het zijn goede golfvrienden van me 
waar ik veel lol mee heb. Maar ik speel 
ook graag met mijn ouders. Mijn moeder 
werkt op de afdeling events van Amstel-
dijk waar ze zich bezighoudt met de zake-
lijke markt en alle netwerkbijeenkomsten 
van en voor Golf Amsteldijk-Brasserie 

collega’s, moesten verschrikkelijk lachen. 
Ze maakten allemaal foto’s van me. Ik 
kon er niets aan doen, hadden ze maar de 
juiste banden er onder moeten zetten. Ik 
heb nu de bijnaam Max Verstappen 2.0.
Topgolf zit er voor jou niet in, wat be-
tekent golf voor jou? Golf is de perfecte 
sport voor mij met mijn eczeem. Verder 
betekent golf veel gezelligheid, buiten zijn 
en met aardige mensen omgaan. Ik pro-
beer het iedereen naar de zin maken. Golf 
is leuk omdat je met elkaar bent. Als ik in 
een flight zit, zorg ik voor een goede sfeer 
en dat iedereen het leuk heeft.
Nog meer hobby’s? Gamen, koken en 
Flikken Maastricht kijken. Elke vrijdag 
om half negen zit ik klaar voor de tv. 
Flikken Maastricht heeft goede verhalen, 
is realistisch en spannend. De acteurs zijn 
geweldig.
Waar droom je van? Mijn mavo-diploma 
halen en van een baan bij defensie nadat 
ik avionica techniek heb gestudeerd, een 
studie over techniek van vliegtuigen. Dat 
ik een vrouw heb, kinderen en een leuk 
huis.
Ga je dan koken voor je gezin? Ik hou 
wel van koken, maar dan ga ik toch liever 
voor de Van Schaik burger op Golf Am-
steldijk. Dat is echt de beste hamburger 
die er bestaat, vernoemd naar de oude 
eigenaar Jan van Schaik van de boerderij 
waar de brasserie in zit.

,,Het is erg leuk werken 
met de greenkeepers.’’

Max met zijn baas, hoofd Greenkeeping,
Mark Pels. samen met de ‘oude’ Pels, zijn vader 
Marten Pels.

Foto’s John de Graaf.


