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‘Er zijn wel gekkere dingen gebeurd in de wereld’

“Volgend jaar november wil ik in Doebai
staan. Daar wordt voor de eerste keer het
Doebai World Championship georgani-
seerd. Geweldig, alle wereldtoppers bij el-
kaar en twintig miljoen dollar aan prijzen-
geld te verdelen. Iedereen wil daar bij zijn
natuurlijk. Mijn doel? Het toernooi winnen.
Of dat realistisch is, weet ik niet. Er zijn wel
gekkere dingen gebeurd in de wereld.
Ik kom net terug uit Zuid-Afrika. Daarvoor
zat ik in Spanje en daarvoor in Hongkong.
Ik ben bijna nooit thuis, heb zo’n dertig bui-
tenlandse toernooien per jaar. Die andere
weken train ik. In Nederland en soms in
het buitenland, in Spanje of Doebai.

Ik ben vaak alleen als ik op tour ben. Daar
moet je tegen kunnen, tegen dat alleen rei-
zen, alleen op hotelkamers zijn, je spel al-
leen spelen. Het scheelt dat mijn manager
Nienke Nijenhuis ook mijn vriendin is. Zij
heeft ook op hoog niveau gegolfd dus weet
wat het is en waarvoor ik het doe. Samen
gaan we ervoor.
Als kind hield ik juist van teamsport. Ik zat
op voetbal, mocht al stage lopen bij Ajax. Ik
had wel potentie. Golf interesseerde me
niet. Ik was een jaar of tien toen ik voor de
eerste keer een golfclub in mijn handen
had. Mijn opa en oma vonden het een leuk
idee met een familiedag naar een golfbaan
te gaan. Ik vond er niks aan. Je moest er in je
eentje ballen slaan en alleen een baantje
lopen.
Een paar jaar later ben ik toch met jeugd-
golfles begonnen. Toen vond ik het ineens
heel leuk. Juist dat individuele ging ik
steeds meer waarderen. Het overkwam me
bij voetbal wel eens dat ik goed speelde,
maar dat we de wedstrijd toch verloren. Als

je bij golf niet goed speelt, ligt het echt hele-
maal aan jezelf.
Ik was al vrij snel de beste van de jeugd
toen ik veertien was, werd ik uitgenodigd
door het Nederlandse team. Toen moest ik
echt kiezen: golf of voetbal? Het was trou-
wens voor mijn moeder ook niet meer te
doen: die was op een geven moment alleen
maar bezig mij overal naartoe te brengen.
Een jaar op tour kost veel geld. Zeker in het
begin van je golfcarrière is het moeilijk de
sponsoring rond te krijgen. Maar ik ben het
gewend hard voor mijn zaken te knokken.
Ik kom niet uit een gezin waar papa en ma-
ma altijd alles betaalden, ik ben opge-
groeid in een gewoon rijtjeshuis in Uit-
hoorn.
Elk jaar heb ik 150.000 euro sponsorgeld
nodig. Dat heb ik voor volgend jaar nog niet
bij elkaar, maar ik maak me geen zorgen.
Dit jaar ga ik spelen om bij de beste zestig
golfers van de European Tour te komen.
Nu kan het, nu zit ik op het niveau waar ik
jaren voor gewerkt heb.”
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Golfer Taco Remkes (24) werd
pas begin vorig jaar profgolfer
en nu doet hij al mee aan de
European Tour. In 2009 wil
‘Red Hot Taco’ tot de beste
zestig golfers van de European
Tour behoren.
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