
Zoals ik in mijn laatste twee stukken 
al schreef is de goede weg ingesla-
gen en heb ik deze, op één en-
kele slechte ronde in Polen na, vast 
weten te houden. Na een gedeelde 
7e plaats (74/73) op de Wouwse 

Plantage Trophy van de PGA Holland 
werd ik gedeeld 41e (69,72 en 75) 
in Fulda op de Pro Golf Tour. Helaas 
miste ik in Polen als gevolg van een 
complete “off day” tijdens de twee-
de dag de cut (72 de eerste dag en 
80 de tweede dag)  maar werd ik 
vervolgens wel gedeeld 16e in het 
Castanea Resort Open na rondes van 
72,70 en 71. 

Begin augustus behaalde ik in 
Duitsland tijdens het Gerling German 
PGA Championship mijn beste 
resultaat dit jaar op de ProGolfTour. 
Na rondes van 72,73 en 69 werd ik 
gedeeld 9e. Ik ben toen doorgereden 
naar Praag voor de CzechTour waar ik 
na rondes van 73, 72 en 69 gedeeld 
5de werd. Augustus was dus goed voor 
drie top-10 resultaten!
Onderweg naar de Wouwse Plantage 
begin vorige maand realiseerde ik 

mezelf dat ik minder dan 10 dagen 
in mijn eigen bed zou slapen in de 
komende 6/7 weken. Ik begon een 
klein beetje te tellen en ik kwam uit op 
ongeveer 8-10 hotels en een kilometer 
of 6500 in mijn auto. Dit klinkt natuurlijk 
niet heel bijzonder, of misschien 
toch wel, ik weet het soms zelf ook 
niet helemaal. Op eerste dag van de 
maand werk ik altijd mijn administratie 
van de afgelopen maand bij. Dat klusje 
zit er dus net op en ik kan vertellen dat 
het tellen aardig klopte. Ik heb 6.746 
kilometer gereden, in 12 verschillende 
hotels overnacht en ik heb 10 dagen 
thuis geslapen. Het is toch wel 
bijzonder dit ”werk” wat ik doe. Ik 
heb de afgelopen maand geweldige 
steden gezien zoals Hamburg, Berlijn, 
Poznan, Gdansk, Sopot, Augsburg en 
Praag en heb ondertussen genoten 
van de mensen die hun vakantie 
doorbrachten aan de rivier de Elbe 

rond Hamburg. Het lukte mij daarom 
ook niet de hoteleigenaar uit te leggen 
dat ik hier met mijn golftas voor werk 
was… 

Komende maand wordt het allemaal 
niet veel anders en ik geniet daarom 
ook enorm van de week die ik nu thuis 
ben! Er staan nog drie wedstrijden van 
de ProGolfTour op het programma 
en ik speel mee in de Twente Cup 
waar de winnaar een KLM Open ticket 
verdiend! 

Het leven zo is mooi, anders, 
verrassend en toch vooral wel heel 
uitdagend!

Op naar nog meer mooie noteringen 
om alle kilometers en hotels met een 
lach weg te trappen!

Martijn 

De auto is mijn vriend...

DAKA SPORT, nieuwe grote 
speler op de golfmarkt
Daka Sport is met maar liefst 3 
megastores van elk 5.000 m² plus 
nog 4 kleinere stores in Rotterdam 
en omgeving de grootste speler in 
Nederland als het gaat om winter-
sportartikelen en hockey en hard 
op weg om dat met tennis ook te 
worden. Het jaarlijkse wintersport-
gebeuren maakt zelfs maar liefst 
70% van de totale omzet uit. Maar 
daarom zijn de andere sporten 
niet minder interessant voor Daka 
Sport en richten zij zich ook op alle 
andere sporten die in Nederland 
worden bedreven waaronder uiter-
aard ook golf. 

Met het streven om in de komende 
vijf jaar ook de grootste speler in de 
Nederlandse golfmarkt te worden, 
hebben zij sinds 1 februari van dit jaar 
Koen Teulings aangetrokken met de 
opdracht de golf retail van Daka Sport 
op een hoger peil te brengen. Dankzij 
zijn achtergrond als zelfstandig golf 
retailer weet Koen als geen ander 
hoe de Nederlandse golfwereld in 
elkaar zit en welke producten het best 
verkopen en bij de Nederlandse golfer 
het meest geliefd zijn. Al dit jaar is 
Koen er samen met zijn team op de 
winkelvloer in geslaagd de golfomzet 
in een half jaar tijd te verdubbelen, 
een mooie prestatie maar slechts een 
begin van het ambitieuze plan om over 
vijf jaar de nummer 1 golf retailer van 
Nederland te zijn. 

De grootste kracht van Daka 
Sport zit hem in het feit van grote 

inkoop en de daaraan gerelateerde 
inkoopkortingen. Grote merken als 
Nike, Wilson en Adidas zijn ook grote 
spelers in andere takken van sport 
waar de inkoop van het golfafdeling 
van Daka Sport met gunstige 
inkoopvoorwaarden van kan mee 
profiteren.

Bij Daka Sport liggen niet alle merken 
in de schappen, er wordt alleen met 
de best bij hen verkopende merken 
gewerkt zoals Callaway, Cobra, Taylor 
Made en Wilson voor de stokken en 
Titleist en Cleveland voor de wedges. 
Op de kledingafdeling zijn Nike, 
Adidas, Wilson en Under Armour te 
vinden, en op de schoenenafdeling 
Footjoy, Nike, Adidas, Ecco en het 
merk Lottusse.

Naast de 7 stores heeft Daka Sport 
ook een webshop die 10% van de 
totale omzet voor zijn rekening 
neemt waarmee zij ook op internet 
een rol van betekenis spelen.

Of het Daka Sport gaat lukken om 
over vijf jaar de grootste speler in 
Nederland op golfgebied te zijn zal 
de tijd uitwijzen. In ieder geval lijkt 
het er wel op dat alle ingrediënten 
om een grote rol in de Nederlandse 
golfretail te gaan spelen aanwezig 
zijn.
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