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H ij heeft een mooi oostelijk accent. Rick Hessing vond golf al jong leuker dan voetbal, ook 
al werd hij gescout door PEC Zwolle. Op zijn zestiende vertrekt Rick Hessing in zijn eentje 
naar Golf College Lindfield in Engeland om zijn spel naar een hoger niveau te brengen. 

Rick kijkt met plezier terug op zijn golftijd in Engeland. 

Wat is er anders in Engeland? Het leuke 
is dat je in je golfkleren naar de bakker 
gaat en dat je bij de bakker ook iemand 
tegenkomt in golfkleren. Ik voel me thuis 
in Engeland, het is een golfland met een 
golfmentaliteit. Op het Golf College heb 
ik veel geleerd. Vijftig jongens met dezelf-
de passie en twee meisjes. 
Hebben jouw ouders ook een golfmenta-
liteit? Absoluut. Op mijn derde kreeg ik 
een kindersetje in Portugal waarmee ik 
ook in de voortuin chipte. Maar toen ik 
na mijn zwemdiploma een sport mocht 
kiezen, stonden de voetbalschoenen al 
voor me klaar. Ik ben gaan voetballen en 
golfen. Een goede combinatie.
Waar stond je in het veld? Ik was een mid-
denaanvaller. Ik kon goed passen en was 
conditioneel sterk. Ik werd gescout door 
PEC Zwolle, dat was natuurlijk span-
nend, maar ik koos uiteindelijk voor golf.
Wie is je coach? Robert Jan Derksen. We 
kwamen elkaar tegen op de Twente Cup. 
Robert Jan zag in mij een harde werker 
maar ik deed volgens hem niet de juiste 
dingen. Ik ben een stuiterbal, ik heb moei-

te om structuur te vinden. Robert Jan 
heeft structuur aangebracht in mijn golf-
beleving en training. En rust. We hebben 
een plan gemaakt.
Is het fijn om een coach te hebben die 
bij je past? Ongelooflijk belangrijk is een 
coach die mij goed aanvoelt. Je bouwt sa-
men een band op die vertrouwen geeft in 
je spel. Daarbij is Robert Jan mijn voor-
beeld door zijn mentaliteit en zijn gewel-
dige short game. Robert Jan en mijn an-
dere coaches vormen een team. Mijn pro 
is Garry Jack, putt coach is Hayo Bens-
dop en fysieke coach is Heidi Vingerhoed. 
In dat opzicht is golf een teamsport. Het 
is leuk om met elkaar samen te werken.
Wat is de specialiteit van Garry Jack? 
Garry is mijn swingcoach. Hij is swing-
technisch erg goed. Zijn roots liggen op 
Carnoustie in Schotland. Hij is al vanaf 
mijn zevende jaar mijn pro. Hij heeft zelf 
gespeeld in het Schotse team. Je kan ont-
zettend met hem lachen. Schotten hebben 
veel humor. 
Je was te mager, begreep ik? Ja, ik was 
veel te dun. Ik heb een snelle verbranding. 

De diëtiste zei, er moet vijftien kilo bij. En 
ik trainde te veel. Ik moest minder trai-
nen en meer eten. Het dieet werkte goed, 
ik kwam aan en inmiddels ben ik op ge-
wicht. Ik volgde een droog dieet, dus ik 
hoefde geen vet en slagroomtaarten te 
eten. 

Je ben begonnen bij GC De Koepel, welke 
hole vind jij het mooist? Hole 17 is een 
par vier en een van de moeilijkste holes. 
Je moet de bal om een oude boom shapen. 
Rechts van de baan staat een huis waar 
mensen wonen. Het is een keer gebeurd 
dat een man van de tee een bal door het 
keukenraam sloeg. Die mensen in dat huis 
schrokken zich een ongeluk. De man die 
de bal sloeg, liep naar het huis en vroeg 
aan die mensen: ,,Ligt ie speelbaar?’’

Staat dat huis er nog? Ja, en het is ook nog 
steeds out of bounds.
Hoe ziet je toekomst eruit? Fucking leuk 
met veel golf. Op weg naar de Tour. Ik heb 
geen haast. Als het volgend jaar gebeurt is 
het goed, als het over twee jaar gebeurt is 
het ook goed. Mijn tijd komt vanzelf.
Waar droom je van? Porno in een groen 
jasje. 
Haha, leg uit? Dat is een geintje. Als je 
ergens van droomt, moet je het leuk be-
noemen. Het groene jasje is mijn droom. 
Waar droom je nog meer van? Winnen. 
Ik word gelukkig van winnen. Golf is 
een emotionele sport. Golf is mooier dan 
voetbal, individueler. Je ziet het niet aan 
de buitenkant, maar een golfer voelt van 
alles. Blijdschap, geluk, strijd. Golf is de 
mooiste sport omdat je op prachtige plek-
ken in de wereld komt en verschillende 
mensen ontmoet. 
Is er nog iets anders waar je gelukkig van 
wordt? Van Bonnie.
Is dat je vriendin? Haha, nee Bonnie is 
mijn auto. Bonnie 4.0 is een Mercedes G 
klasse G63, 4x4 terreinwagen. Hij is mat-
zwart en als ik erin rijd, voel ik me stoer, 
veilig en onverwoestbaar. Bonnie past bij 
mij omdat hij uniek is. Hij zuipt alleen 
als een alcoholist, terwijl ik praktisch niet 
drink. Daarin verschillen we dus.

Rick Hessing. ,,Ik ben een stuiterbal,
ik heb moeite om structuur te vinden.’’ 

(Foto: Arjan Webbink)

Rick Hessing fullswing: ,Mijn tijd komt vanzelf.’’ (Foto: Arjan Webbink)

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

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

Naam: Rick Hessing
Leeftijd: 19 jaar
Homecourse: GC de Koepel
Handicap: +1
Pro: Garry Jack, Robert Jan Derksen,  
 Hayo Bensdorp
Beste prestatie: Winst College Championship 2019  
 (UK) en 17e tijdens Final stage voor  
 The Open in 2018
Favoriete bal: Titleist PRO-V1
Mooiste baan: Carnoustie in Schotland
Grootste droom: Porno in een groen jasje ?
Beste golfer: Tiger Woods
Leukste schoolvak: Golf
Lievelingseten: Biefstuk van Spalink
 in West-Geesteren
Leukst op tv: Bachelorette, Ziggo Golf

‘Ik moest minder trainen, 
meer eten’

Rick Hessing: ‘Golf is een emotionele sport’

‘Dromen van porno in groen jasje’


