
Golfen met Nederlands Talent: 

Ik heb een theorie, topsporters 
worden niet gemaakt, zij worden 
geboren. Kijk maar eens naar Tiger 
Woods, een mooi voorbeeld. Tiger 
Woods was voorbestemd om één 
van de beste golfers van de wereld 
te worden, en dat is hij ook gewor-
den. Uiteraard is alleen het aange-
boren talent niet voldoende om ook 
daadwerkelijk succesvol te worden, 
dat is uiteraard ook nog van wat 
andere factoren afhankelijk. Maar 
als dat allemaal klopt, dan staat in 
principe niets een mooie topsport-
carrière in de weg.

Eén van de Nederlandse talenten voor 
wie dit op zou kunnen gaan is Piet Hein 
Bakkenes. Geboren op 4 juni 2001 
op de Turks & Caicos Islands waar hij 
praktisch naast de golfbaan woonde, 
en vanaf zijn derde levensjaar helemaal 
in de ban van golf raakte. Net als Tiger 
Woods stond hij op zijn derde al met 
een plastic golfclub voor de televisie 
een golfswing na te doen, die van zijn 
grote idool Tiger Woods…….. En dat 
terwijl zijn vader bij wie hij woont zelf 
helemaal niets met golf heeft, echt 
helemaal zijn eigen keus dus.

Na de verhuizing met zijn vader naar 
Nederland haalde Piet Hein op 7 
jarige leeftijd het jeugd GVB waarna 
hij niet meer te stoppen was. Als het 
kon moest vader Rob het liefst iedere 
dag met hem naar de golfbaan om te 
oefenen of te spelen. Piet Hein wou 
ook graag wedstrijden spelen en deed 
in 2010 op zijn negende voor de eerste 
keer mee aan het NGF jeugdkampi-
oenschap tot en met 12 jaar. Geen re-

sultaten die eerste keer maar wel goed 
voor de ervaring want in 2011 en 2012 
werd hij beide keren derde en in 2013, 
de laatste keer dat Piet Hein in deze 
leeftijdsklasse mee mocht doen, werd 
hij 1e en kampioen van Nederland. In-
middels speelt Piet Hein van handicap 
4.4 en zit hij in het 1e jeugdteam maar 
ook in Heren 1 van De Goyer G&CC. 
Daarnaast staat Piet Hein bij het NOC-
NSF op de lijst van erkende sporttalen-
ten en is hij geselecteerd voor de NGF 
jeugd B-selectie.

Ik heb onlangs het genoegen gehad 
om 18 holes met Piet Hein te spelen 
op zijn home course De Goyer G&CC, 
van de backtees! Piet Hein is nu 1 
meter 59 groot maar weet de bal goed 
te raken. Zijn gemiddelde drives zijn 
nu al rond de 200 meter en dat wordt 
natuurlijk alleen nog maar meer als 
hij verder groeit. Piet Hein heeft een 
goed gevoel voor course management 

en gaat in de baan weloverwogen 
te werk. Zodra hij in de buurt van de 
green komt, dan loopt hij even vooruit 
om te kijken waar de bal moet landen 
en wat voor rol de bal nog meekrijgt. 
Het is duidelijk te zien, vanaf 100 meter 
van de vlag is Piet Hein in zijn element. 
Op de jeugdtour wordt hij door zijn 
medespelers zelfs “de koning van het 
korte spel” genoemd. Chippen van net 
buiten de green doet Piet Hein om uit 
te holen, niet alleen maar om de bal in 
de buurt van de hole te krijgen, en dat 
doet hij met veel gevoel en techniek. 
Als iets even niet lukt, dan windt Piet 
Hein zich niet op maar blijft hij rustig, 
evalueert het voorgaande voor zichzelf 
en gaat dan verder, heel volwassen 
gedrag. Na de ronde praten Piet Hein, 
zijn vader Rob en ik in het clubhuis nog 
wat na en vertelt Piet Hein dat hij golf 
gewoon geweldig vindt en dat chip-
pen en pitchen zijn specialiteit is. Op 
de vraag wat zijn ambities zijn, volgt 

het gedecideerde antwoord: “Ik wil de 
beste golfer van de wereld worden!”. 
Om dat doel te bereiken kan Piet Hein 
op de volledige steun van vader Rob 
rekenen: “Piet Hein is erg gedreven en 
ik ben blij dat ik in de omstandigheden 
verkeer dat ik hem daarbij kan steunen, 
maar hij zal het zelf moeten doen, en 
zolang hij het zelf wil, zal ik hem steu-
nen waar ik kan.”

Inmiddels wordt Piet Hein getraind 
door Sander van Duijn en zit hij in 
het eerste jaar van de LOOT School 
in Hilversum. Op deze school voor 
sporttalenten worden schoolopleiding 
en topsport gecombineerd. Simpel 
gezegd is het zo dat zolang de cijfers 
maar goed blijven er geen probleem 
van wordt gemaakt als lessen worden 
gemist omdat er getraind of gespeeld 
moet worden. Op deze school zitten 
sporttalenten uit diverse disciplines 
en zij hebben allemaal gemeen dat ze 
de beste in hun sportdiscipline willen 
worden, dat schept een band en werkt 
stimulerend. Hoe Piet Hein zich verder 
ontwikkelt is uiteraard een kwestie van 
afwachten, maar voor Piet Hein zelf is 
het duidelijk, hij wil de beste golfer van 
de wereld worden en zal er alles aan 
doen om dat te realiseren.
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Piet Hein Bakkenes

Piet Hein Bakkenes, een naam 
om de komende jaren in de ga-
ten te houden!
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