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Hoe kijk je terug op het voorbije
seizoen?
Darius van Driel: ,,Een droom na-
tuurlijk wanneer je als eerstejaars
professional meteen de ‘order of
merit’ van de Alps Tour wint en
naar de Challenge Tour promo-
veert. Dat had ik nooit van tevoren
kunnen bedenken.’’
Robin Kind: ,,Eentje van pieken en
dalen. Mijn swing is veranderd,
waardoor ik aanvankelijk minder
goed speelde. Zoiets kost namelijk
tijd. De start van het seizoen was
dan ook slecht, maar ik eindigde
sterk. Een hoogtepunt was natuur-
lijk dat rondje van 59. Wereldwijd
zijn er maar 24 golfers, die dit heb-
ben gepresteerd. En daar sta ik nu
tussen.’’

De Challenge Tour
is een ander ver-
haal.
Van Driel:
,,Het zal op
veel fronten
zwaarder wor-
den dan afge-
lopen jaar. Het
reizen alleen al
is een stuk langer.
Elk toernooi gaat in
plaats van drie nu over
vier dagen. De banen zijn lastiger
en de concurrentie is groter. De cut
gaat wel van veertig naar zestig
spelers, dat is een voordeel.’’
Kind: ,,Ik speelde in 2014 al op de
Challenge Tour, dus veel banen ken
ik al. Verder focus ik me meer op
mijn eigen spel. Ik ben niet zo
bezig met wie mijn concurrenten
zijn.’’

Hoe belangrijk zijn sponsors in
de golfwereld?
Van Driel: ,,Onmisbaar als je be-
denkt dat een jaartje Challenge
Tour bij elkaar minimaal 50.000
euro kost. Zaak is om dat bedrag
aan het begin van het jaar al bij el-
kaar te hebben. Scheelt je een hoop
kopzorgen.’’

Kind: ,,Zonder sponsors is het niet
mogelijk om als golfprofessional in
je eigen onderhoud te voorzien.
Ook niet op een Challenge Tour. Zo
eenvoudig is het. Je prijzengeld is
je verdienmodel. Pas op de Euro-
pese Tour kan je als je goed speelt
van het gewonnen prijzengeld
leven.’’

Hoe was de voorbereiding?
Van Driel: ,,Veel trainen met mijn
coaches. Verder ben ik een paar
weken in Florida geweest.’’
Kind: ,,Prima. Mijn broer Richard
is nu mijn swingcoach en dat was
een goede zet.’’

Hoe hoog leg je de lat voor je-
zelf?
Van Driel: ,,Die ligt bij mij altijd
vrij hoog. Als ik gewoon goed
speel, dan moet een plek bij in de
top-15 mogelijk zijn. En dat bete-
kent automatisch promotie naar de
Europese Tour, waar ook Joost Lui-
ten op uitkomt.’’
Kind: ,,Als je drie toernooien wint,
maak je gelijk de sprong naar het
hoogste niveau. Belangrijker is ech-
ter dat ik met mijn spel stappen
blijf maken. Dan weet ik zeker dat
ik niet alleen op de Europese Tour
thuishoor, maar er ook kom.’’

Wat zijn jullie sterkste punten?
Van Driel: ,,Robin is fysiek vrij
sterk en speelt van tee tot green
heel solide. Hij is al wat langer pro,
dus ook een stuk meer ervaren.’’
Kind: Waanzinnig knap wat Darius
het afgelopen jaar heeft laten zien.
Hij doet niet veel fout en komt dan
ook weinig in de problemen met
zijn spel. Slaat misschien niet al te
ver, maar is daarom ook een stuk
rechter. Als zijn putter loopt, kan
hij laag gaan.’’

KLAAS-JAN DROPPERT
DEN HAAG | Haagse Hout heeft een
chronisch gebrek aan ruimte. De
voetbalclub in de Haagse wijk Ma-
riahoeve heeft een tekort aan kleed-
kamers en velden. Dat leidt tot irri-
taties en wachtlijsten. Een op-
lossing is nog niet in zicht.
,,We hebben een grote za-

terdagafdeling enmaar vier
kleedkamers,’’ zo laat voor-
zitter Albert Blok (foto)
weten. ,,Dat betekent dat we
de kleedkamers de hele dag
dubbel moeten bezetten en dan
wordt het wel heel krap. Die kleed-

kamers zijn vijftig jaar oud. Ze
zijn niet gebouwd op de hui-
dige situatie. Er is al een be-
zoekend team geweest dat
uit onvrede en zonder te
spelen naar huis is gegaan.’’

Haagse Hout beschikt
over twee velden en telt
550 leden. ,,Met de huidige
aantallen past het allemaal
net, maar bij de jeugd heb-
ben we inmiddels een
wachtlijst moeten instellen,’’

geeft Blok de huidige situatie
weer. ,,Meer kan er gewoon niet bij.
Dat wij zo populair zijn, komt

omdat wij als een van de wei-
nige clubs nog met de Ooi-
evaarspas werken en door
mond-tot-mondreclame.’’
De accommodatie aan de

Vlamenburg is eigendom
van de gemeente Den Haag,

maar die heeft vooralsnog
geen pasklare oplossing. Blok: ,,We
liggen in een woonwijk en kunnen
hier moeilijk uitbreiden. Alleen op
het terrein zelf. Je zou zeggen dat na
vijftig jaar kleedkamers wel aan ver-
vanging toe zijn.’’
Volgens de voorzitter wil de ge-

meente wel een subsidie voor 66

procent van de kosten geven, ‘maar
dan moeten wij die andere 34 pro-
cent betalen’. ,,En dat geld hebben
we niet. We denken eraan portoca-
bins neer te zetten of twee kleedka-
mers erbij te bouwen, maar dat
moeten we eerst goed doorbereke-
nen.’’
En dus blijft de huidige penibele

situatie voorlopig nog bestaan bij de
Haagse voetbalvereniging. Blok:
,,Volgend seizoen is het zeker nog
niet opgelost. Dus vragen we van ie-
dereen om een beetje begrip, zodat
de irritaties niet te hoog zullen op-
lopen.’’

VOETBAL

Zevenduels voor
VanderVeer
Milan van der Veer van zater-
dagtweedeklasser SEV heeft een
schikkingsvoorstel van zeven
wedstrijden ontvangen. Hij
werd tegen Be Fair na een op-
stootje van het veld gestuurd.
Ploeggenoot Randy de Witt, die
in dezelfde ook werd wegge-
stuurd, moet drie duels aan de
kant. Ook Paul Jansen (Wilhel-
mus-zo) heeft een schikkings-
voorstel van zeven duels aan de
broek. Guy Muller (VUC) hangt
een schorsing van drie wedstrij-
den boven het hoofd. GRONDE100

VOETBAL

VanOostromSoede
langer opAdegeest
Huib van Oostrom Soede is ook
volgend seizoen trainer van
Voorschoten’97 (zo). Halverwege
dit seizoen volgde hij bij de zon-
dagtweedeklasser Laurens van
der Voort op die na slechte re-
sultaten op non-actief werd ge-
steld. Van Oostrom Soede com-
bineert zijn werk op Adegeest
met zijn functie van trainer bij
Te Werve. Overigens is de schor-
sing van zeven duels voor Ri-
chard Guffens van Voorschoten
(za) teruggebracht naar drie. GRONDE100

KORFBAL

Arnoldusnieuwe
trainer vanVEO
René Arnoldus wordt na dit sei-
zoen trainer van VEO uit Voor-
burg. Arnoldus volgt Frank
Damshuiser op die sinds begin
dit jaar de opgestapte Maarten
Taffijn vervangt. Arnoldus is nu
trainer van het Leidse KZ Dana-
ïden, waar hij ook speelde. VEO,
dat uitkomt in 1F, strijdt in de
zaal nog voor lijfsbehoud. VEO
moet dan zaterdag van RWA
winnen, zevende in poule E. In
de veldcompetitie staat VEO in
1D gedeelde vijfde. ROMIJN101

HOCKEY

HDMniet verder
metJansonius
Het bestuur van HDM heeft het
contract van Nanco Jansonius,
trainer van de mannen, niet ver-
lengd. De club wil dat de coach
ook op zaterdag aanwezig is om
de topjeugd te monitoren en de
A1 te coachen. Voor Jansonius is
dat niet mogelijk, omdat hij ook
technisch coördinator is bij de
topjeugd van Pinoké. Vorig jaar
vormde deze constructie nog
geen probleem. BOESCH100

VOETBAL

SEVbegintmet
WalkingFootball
Het Leidschendamse SEV houdt
vanavond (20.30 uur) de eerste
training van Walking Football.
Deze vorm van voetbal is be-
stemd voor 60-plussers die van-
wege fysieke beperkingen niet
meer aan het traditionele voet-
bal kunnen deelnemen. Op 24
maart (15.00 uur) is de officiële
kick-off. Aanmelden kan via ce-
landajacques@hotmail.com.AD000

De Challenge Tour is de op
één na hoogste professionele
golfdivisie van Europa en be-
staat uit 29 toernooien per
jaar. Zes daarvan worden in
het voor- en najaar in Afrika
en China afgewerkt. Het to-
tale prijzengeld per toernooi
ligt rond de 200.000 euro,
met uitschieters tot een half
miljoen waarvan zestien pro-
cent voor de winnaar. De vijf-
tien best geplaatste spelers
promoveren aan het eind van
het seizoen automatisch naar
de Europese Tour, waar nu al-
leen Joost Luiten op uitkomt.

Prijzengeldvan
tweeton tot
halfmiljoen

Nieuwe uitdaging Darius van Driel en Robin Kind

VizieropEuropeseTour
DEN HAAG |De aftrap van
de Challenge Tour is
overmorgen in Kenia,
waar de golfprofessio-
nals Darius van Driel (26)
en Robin Kind (24) uit
deze regio samen met
nog zes landgenoten hun
opwachting maken. De
Europese Tour, waarin
ook Joost Luiten speelt,
is voor beiden het ultieme
doel.
ANDRÉ BUURMAN

Z Darius van Driel: ,,De banen zijn lastiger en de concurrentie is
groter.’’ Inzet: Robin Kind. FOTO’S ROBERT VAN STUYVENBERG

HaagseHoutgebrekaanruimte: irritatiesenwachtlijsten


