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

Naam: Tim Taylor
Leeftijd: 17 
Homecourse: Sluispolder, Alkmaar
Handicap: 5.8
Beste prestatie: Rondje 72
Favoriete ballen: Titleist ProV1
Mooiste baan: Pebble Beach
Grootste droom: Spelen op Pebble Beach
Beste golfer: Tiger Woods
Leukste schoolvak: Biologie (menselijk lichaam)
Lievelingseten: Patat
Leukst op tv: Big Bang Theory

Multitalent Tim Taylor streeft naar perfectie

‘Ik ben doelgericht en vastberaden’

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

J oost Luiten heeft volgens Tim Taylor de beste ‘ball striking’ van de wereld. De serie The Big 
Bang Theory kijkt hij met zijn vader en zus Zara waar ze veel lol om hebben. Hij heeft geluk 
dat hij van zijn opa ooit een plastic golfsetje kreeg. Tim Taylor, lid van de Noord-Hollandse 

Golfclub op Sluispolder, 17 jaar en net geslaagd voor het VWO, getalenteerd zaal- en veldvoetbal-
ler en ambitieus golfer. Zijn handicap van 5.6 gaat omlaag als hij meer tijd krijgt om te trainen.

Waarom heb je geen tijd om te trainen? 
Ik speel in het nationaal zaalvoetbalteam 
onder negentien jaar dat in september 
meedoet aan het Europees Kampioen-
schap in Riga. We zitten in de poule met 
Kroatië, Oekraïne en Spanje. Ik denk dat 
we kans maken om door te gaan, alhoe-
wel Spanje erg sterk is. Als de Europese 
Kampioenschappen voorbij, focus ik me 
weer op golf. 
Waar ga je aan werken? Putten. Op dit 
moment hole ik geen putt. Mijn statistie-
ken zijn niet eens slecht, maar ik probeer 
van alles om beter te putten. Ik heb al ver-
schillende grips geprobeerd, ook de claw 
grip. Nu ben ik weer terug bij mijn cros-
shanded grip. Ik moet letten op een korte 
achterzwaai en mijn kop stilhouden. Het 
komt vanzelf wel weer.
Hoe ver wil je komen? Handicap 0 is mijn 
doel. Dat moet lukken, niet dit jaar, maar 
in de komende jaren naast mijn studie fy-
siotherapie. Ik ben doelgericht en vastbe-
raden. Ik train graag, ik heb discipline en 
ik leer van mezelf door te analyseren. Het 
mooie van golf is dat je jezelf altijd kan 
verbeteren. Door golf leer je jezelf kennen. 
Daarom raad ik kinderen aan te gaan gol-
fen. Ze hoeven dan ook niet de hele tijd te 
gamen, op hun mobiel te zitten of Netflix 
te kijken. Met golf haal je het beste uit 
jezelf naar boven. Dat is mooi. Het geeft 
ook nog eens een enorme kick als je de 
bal precies slaat waar je hem wilt hebben.
Ben je competitief ingesteld? Ik ben com-
petitief in alles. Ik wil altijd winnen. Met 
voetbal, met golf, met elke sport. In het 
begin dat ik golfde dacht ik dat ik elke 
bal goed moest slaan. Ik werd boos als 
het niet lukte. Tiger Woods zei dat je tien 
stappen boos mocht zijn. Maar ik was 
langer boos. 
Heb je weleens met een club gesmeten? 
Ja, met een ijzer 9. De grip was heel glad. 
Ik gooide hem omhoog. Hij ging door de 
lucht en belandde in het water met riet. Ik 
speelde met mijn vader en oom. Mijn va-
der werd heel boos. We gingen terug naar 
huis om een zwembroek te halen, zodat ik 

de club uit het water kon halen.  Ik had 
geluk, de club was toch niet in het water 
gevallen, dus ik kon hem zo pakken.
Streef je naar perfectie? Ik heb moeten 
leren dat je wel kunt streven naar per-
fectie maar dat het niet altijd lukt. Als 
je achter een boom ligt, moet je soms 
accepteren dat je hem alleen maar op 
de fairway kan chippen. Als ik soms een 
kort puttje mis, blijft dat puttje in mijn 
hoofd zitten. Volgens mij is dat bij tour-
spelers ook zo. Zo’n puttje gaat spoken. 
Wat doe je daaraan? Ik moet de knop 
omzetten. Mentaal moet ik mezelf bij-
stellen. Het is een negatief moment, een 
speld in een kussen. Die speld moet je er 
gelijk uit trekken. Ik moet nog werken 
aan die speld. 
Wat is je favoriete hole op Sluispolder? 
Hole 18. Par 4, leuke hole. Ze hebben 
een boom weggehaald waardoor het 
teeshot minder belangrijk is geworden. 
Ik sla af van wit met een ijzer 2. Dan 
lig ik op 110, 120 meter en zit ik tus-
sen twee clubs in. Afhankelijk van de 
wind sla ik een rustige pitchingwedge. 
Ik maak birdie of par, nooit een bogey.

Sla je graag met een driver? Mijn driver 
vind ik fantastisch. Als ik hem sweetspot 
raak en de bal vertrekt rechtdoor en ver, 
dan pak ik na een seconde mijn tee al op, 
ik hoef de bal niet na te kijken. 
Welke golfer is voor jou een groot voor-
beeld? Het is een beetje cliché, maar voor 
mij is het Joost Luiten. Zijn ball striking is 
één van de beste van de wereld. Daardoor 
raakt hij ook zoveel greens. 

Je opa golft ook? Van mijn opa kreeg ik 
toen ik vier jaar was van Sinterklaas een 
golfsetje. Hij is zelf een fanatieke golfer. 
Met hem ging ik naar de driving range. 
Door mijn opa heb ik plezier in golf ont-
dekt. Mijn oma golft ook. Zij hebben veel 
tijd dus ik kan altijd met ze golfen als ik 
zin heb. Ik heb veel mazzel met mijn opa. 
Hij is net zo sportgek als ik. Tijdens een 
rondje praten we over voetbal, Formule 
1, golf. We nemen alles over sport door. 
We praten ook over andere dingen, zo-
als school. Bij opa en oma 
thuis keek ik voor 
het eerst naar golf 
op tv. Ik zag Tiger 

Woods in zijn toptijd. Hij was voor mij 
een enorme inspiratiebron. 
Welke baan in Nederland wil je graag 
spelen? The Links Valley in Ermelo. Een 
omkeerbare golfbaan van negen holes. 
Zo slim bedacht. Ik heb ervan gehoord. 
Het lijkt me geweldig. ’s Ochtends de 
eerste negen spelen, dan lunchen en 
daarna de tweede negen. 
Golft de rest van het gezin ook? Mijn 
vader golft, mijn moeder en zusje niet. 
Mijn zusje is onwijs creatief. Ze speelt gi-
taar en piano. Ze kan goed zingen. Soms 
botsen we en maken we samen ruzie, 
maar dat is gezond. Mijn vader brengt 
me overal naar toe, dat is echt top.
Je voetbalt, je zaalvoetbalt, je golft, zit je 
ook weleens stil? Haha, ja hoor. Ik kijk 
graag met mijn vader en Zara naar The 
Big Bang Theory. Dat is een se-
rie over een vriendengroep 
die van alles beleeft. Dat 
is een fantastisch pro-
gramma.

Mijn swing
is vrij klassiek

Tim samen met opa Charles op de golfbaan van Sluispolder. ,,Door mijn opa heb ik plezier in golf ontdekt.’’
(Foto’s: John de Graaf)


