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Koen van Diemen: ’Golf is fascinerend met nieuwe inzichten’

Op golfavontuur in Spanje
,, Elke dag trainen doet wonderen’’, zegt 

Koen van Diemen. De twintigjarige gol-
fer is deze maand vertrokken naar Span-

je waar hij elke dag aan zijn swing en golfspel 
gaat werken. Op dit moment geeft hij nog les 
aan de jeugd van Tespelduyn. En dan te beden-
ken dat Koen in eerste instantie golf veel te 
moeilijk vond. Hij vroeg zich zelfs af of golf wel 
een sport voor hem was.

Heb je inmiddels het antwoord gevon-
den op de vraag of golf een sport voor 
je is? Ja, nu weet ik zeker dat golf juist 
een sport voor mij is. Met ons gezin en 
een ander bevriend gezin volgden we een 
golfclinic. Het ging best lastig bij mij. Ik 
vond het moeilijk om de bal goed te ra-
ken. Toch liet golf me niet meer los. 

Ik vond het fascinerend. 
Golf werd mijn drive, ik wilde per sé elke 
dag leren, dat gevoel heb ik nog steeds. 
Het spel werd steeds leuker naarmate ik 
meer trainde en inzichten kreeg. Ik raak-
te de bal goed, mijn swing werkte en ik 
kon me ineens geen leven zonder golf 
voorstellen. 
Je begon op je zeventiende met golf, bent 
nu twintig jaar en hebt een snelle ont-
wikkeling doorgemaakt want je zit nu op 
handicap 4.8. Ja, dat is snel gegaan. Dat 
komt door de enorme passie die ik voel. 
Toen ik eenmaal doorkreeg dat golf mijn 
sport was, ben ik veel gaan trainen. Elke 
dag trainen doet wonderen. Tespelduyn, 
de club waar ik speel, is een fijne plek om 
te zijn.
Je  gaat een jaar naar Spanje, waar ga 
je naar toe? Ik ga trainen bij de Miguel 
Ángel Jiménez Academy bij Malaga. Ik 
ken Jiménez niet goed, maar ik weet dat 
hij een geweldige golfer is met veel hu-
mor. Als ik daar ben, ga ik ook Spaans 
en Engels leren. Ik verblijf op Residencia 
Universitaria RESA campus Malaga. Het 
lijkt me heel gaaf om Spaans te leren. Het 
is een mooie taal en veel mensen in de we-
reld spreken Spaans. 
Hoe kwam je zo fanatiek om in het bui-
tenland te gaan studeren?  Ik had een 
Havo-diploma op zak, ik wist niet goed 
wat ik moest doen. Omdat ik zo gegre-
pen was door het golfvirus, zocht ik iets 
in golf. In eerste instantie haalde ik mijn 
C-status voor golfleraar. Ik ging lesgeven 
aan kinderen op Tespelduyn. Dat vind ik 
superleuk om te doen. Tegelijkertijd ben 
ik veel gaan googelen naar golfacade-
mies en Spaans leren. Ik kwam uit op de 
Miguel Ángel Jiménez Golfacademie. Ik 
wist dat hij een beroemde Spaanse golfer 
was. Ik schreef me in en ik kon langsko-
men voor een bezoek aan de Academie.

En? Wat vond je ervan? Helemaal te gek! 
De academie ziet er geweldig uit en straalt 
professionaliteit uit. Ik ben rondgeleid 
over het terrein waar ik ook een jaar ga 
wonen. Het zijn mooie appartementen 
waar ik kom te wonen. Alleen de was 
moet ik zelf doen. De sfeer op de accom-
modatie is goed en ik heb veel zin daar te 
gaan wonen. Ik hoop dat iedereen Spaans 
wil leren, zodat we met elkaar onderling 
Spaans spreken. Overigens ben ik ook be-
zig met het praktijkdiploma boekhouden. 

Boekhouden en golf? Dat is een goede 
combinatie, zeker als je iets voor jezelf 
wil gaan beginnen. Ik houd van cijfers, 
dat heb ik een beetje van mijn vader.
Wat doet je vader? Haha, wat denk je? 
Hij is accountant en fiscalist. Mijn vader 
is fanatiek en werkt hard. We golfen sa-
men. We spelen niet alleen op Tespelduyn, 
maar ook op andere banen in Nederland. 
Laatst heb ik nog in Noord-Holland op 
Sluispolder gespeeld. Leuke baan. 
Ga je je eigen pro van Tespelduyn mis-
sen?   Tuurlijk, ik ga iedereen een beet-
je missen. Tjeerd Staal is mijn pro op 
Tespelduyn. Van hem heb ik veel geleerd. 
Hij heeft mij goed getraind met veel ge-
duld. Tjeerd weet zoveel van een golfs-
wing dat hij snel de fout ziet zodat hij die 

eruit kan halen. Ik voel door zijn aan-
wijzingen gelijk verbetering, alleen het is 
lastig om veranderingen vol te houden. 
Eigenlijk heb ik alles wat ik weet van golf 
van Tjeerd geleerd.
Je bent lid op Tespelduyn, was is de 
mooiste hole op je homecourse? Hole 3. 
Het allermooiste is in het voorjaar als de 
bollenvelden tegelijk in bloei staan. Dan 
moet je deze baan spelen met al die bloe-
menpracht, zoiets moois heb je nog nooit 
gezien. Hole 3 is de allermooiste hole 
omdat je vanaf een hoge terp slaat met 
uitzicht op bollenvelden in verschillende 
kleuren, rood, wit, paars, roze, blauw. 
Het is jammer dat de bollen niet het hele 
jaar door bloeien, want het is echt bijzon-
der. De hole is een par 4. Je eerste drive 
moet op de fairway zijn. Ik speel de hole 
redelijk aanvallend, want links is out of 
bounds en rechts is water. 

Leiden de bloemen niet af op hole 3? Ik 
geef toe dat je enigszins afgeleid kunt ra-
ken door de vele kleuren. Maar als je een-
maal geconcentreerd gaat staan en slaan, 
kan je vanaf daar beginnen met de vlag 
aanvallen. Als je recht slaat maak je goe-
de kans op een par of birdie.
Met wie golf je? Meestal met mijn vader 
en Nick Slobbe. Nick en ik zijn behal-
ve golfmaatjes, ook vrienden buiten de 
baan. Nick is een geweldige golfer. Tegen 
zijn afslag kijk ik op. Hij slaat soms een 
teeshot van 290 meter. Mijn afstand is 
rond de 250 meter. 
We hebben ook op de The International 
gespeeld samen. We speelden matchplay 
en eindigden gelijk, met handicapver-
rekening. De volgende keer wil ik hem 
verslaan. 
Welke topgolfer heeft de mooiste swing? 
Tiger Woods. Met zijn swing ben ik op-
gegroeid. Ik heb goed gekeken naar zijn 
swing. Tiger is niet op zijn best op dit 
moment. Maar ik vind het geweldig dat 
hij toch doorspeelt. Zijn mentale kracht 
is gigantisch, daar kan ik veel aan hebben 
op mijn avontuur in Spanje. Ik heb veel 
zin in Spanje. Nieuwe vrienden, nieuwe 
omgeving, veel leren. Mijn golf naar een 
hoger plan tillen. En als ik terug ben, kan 
ik misschien Nick verslaan. Dus Nick 
moet ook in training. 

Koen van Diemen: ,,Golf werd mijn drive, ik wilde per sé elke dag leren, 
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,,In het voorjaar hole 3 spelen, met al die bloemenpracht, zoiets moois heb je nog nooit gezien.’’
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Naam: Koen van Diemen
Leeftijd: 20 jaar
Homecourse: Golfbaan Tespelduyn
Handicap: 4.8
Pro: Tjeerd Staal
Beste prestatie: Clubkampioen Tespelduyn
Favoriete bal: Titleist prov1x
Mooiste baan: Weet ik nog niet, 
 moet er nog veel spelen
Grootste droom: Spelen op de PGA Tour
Beste golfer:  Tiger Woods
Leukste schoolvak: Wiskunde, ook al zit ik 
 niet meer op school
Lievelingseten: Pizza
Leukst op tv: Geen idee, kijk bijna geen tv

‘Zijn mentale kracht
is gigantisch’


