
De RuBRiek vAn Ries
Al jaren is er vraag naar meer Nederlandse topgolfers op de verschillende golf touren in de wereld. Die is er 
wel, maar er zijn velen die na enkele jaren abrupt (moeten) stoppen. Wat is de reden en wat doen ze nu?
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twee dagen na een terugreis van 
vier en veertig uur en geveld door 
de griep ontmoete ik Darius op de 
Rijswijkse golfclub voor een gesprek. 
geboren in leidschendam (1989) 
en opgegroeid in Den Haag komt 
Darius al vroeg in aanraking met de 
golfsport. Zijn vader die een groot-
handel in dranken bezit kwam regel-
matig voor leveringen bij golfbaan 
leeuwenbergh en daar sloeg hij zijn 
eerste golfballen. vanaf zijn twaalfde 
jaar volgde hij de eerste golfl essen 
bij phil Allen en Roel van verdonk-
schoot. Buiten golf beoefende Darius 
ook hockey op een hoog niveau, 
schaatsen,  zwemmen en skiën waar 
hij ook redelijk mee kon komen. 
toen golf min of meer zijn sport 
nummer 1 werd kwamen de overige 
sporten een beetje in de knel. via 
de B-selectie van jong oranje plus 
later het grote oranje komt Darius in 
2016 bij het nederlandse Boys team 
met Dylan Boshart, David van den 
Dungen, Robin kind, Reinier saxton 
en Willem vork, nu 10 jaar later blijkt 
dat geen verkeerde lichting golfers 
te zijn.        

talent van het jaar 
Op het NK strokeplay kampioenschap 
in 2008 die Darius in de play-off van 
Tim Sluiter won is het hard gegaan 
met zijn golfcarrière. Eind december 
2014 werd hij professional en op de 
Tourschool van de Alps eindige hij op 
de tweede plaats. In 2015 werd Darius 
golf talent van het jaar.Met een zege 
op het nationaal Open kampioenschap 
in 2015 werd een schitterende periode 
afgesloten met vele successen. Erva-
ring opdoen en veelal in het buitenland 
spelen kost veel energie en de kosten 

zijn niet gering. Per jaar een 50.000 
euro kosten maken is geen uitzonde-
ring. Ondanks veel uren maken voor 
training en wedstrijden heeft Darius zijn 
studie kunnen combineren met golf. 
Vijf jaar op de Johan Cruijff University 
gestudeerd voor economie en sport-
marketing te hebben gevolgd heeft 
Darius zijn diploma op zak. Altijd maar 
met druk om gaan tijdens wedstrijden 
en je proberen te plaatsen voor de cut 
maakt je wel weerbaar, een eigenschap 
die je goed kan gebruiken binnen de 
professionele golfsport.

geweldige afsluiting 2016    
De laatste twee maanden van 2016 wa-
ren voor Darius een zegetocht, samen 
met Joost Luiten 17e op de World Cup 
of Golf in Melbourne en in december 
een zesde plaats in het Australisch PGA 
Championship zetten Darius in een klap 
op de kaart, belangstelling van alle me-
dia en het winnen van mooie geldprij-
zen waarmee hij in 2017 voorlopig mee 
aan de gang kan. Met het prijzengeld 
wordt zuinig mee omgegaan om een 
leuke buffer mee te creëren. Nu succes 
eraan komt zijn sponsors nog niet mak-
kelijk te benaderen. Mizuno en kle-
dingsponsor Shark van Greg Norman 
zijn potentiele sponsors. Regelmatig 
springt hij bij in de zaak van zijn vader, 
hardlopen is ook zijn passie kortom 
druk genoeg. Nu de carrière van Darius 
in de lift zit wil hij met zijn trainings-
staf kijken wat er zoals mogelijk is de 
komende jaren. Met zijn fysieke coach 
Steven Schilders, swingcoach Roel 
Verdonkschoot en adviseur Brian Bos 
kan hij vooruit. Een mentalcoach heeft 

Darius voorlopig niet nodig.  Hij regelt 
al zijn zaken zelf betreft het boeken van 
vluchten en hotels Op deze wijze kan 
je de kosten die zeker aanwezig zijn 
een beetje in de hand houden. Met 
een juiste mentaliteit, nooit opgeven 
en een stijgende lijn in zijn carrière blijft 
Darius uiterst positief.

een goed begin van 2017
De doelstelling is om snel op de 
European Tour uit te komen, om dit te 
bereiken is een plek in de top vijftien 
te komen van de Challenger Tour een 
reëel doel. Inmiddels heeft Darius een 
wildcard uitnodiging ontvangen om in 
de Omega Dubai Dessert Classic uit 
te komen begin februari, waarbij ook 
Joost Luiten actief is. Voor de Neder-
landse golfsport is dit een geweldige 
opsteker om het topgolf nog breder 

te maken. Ook voor jonge golfers kan 
Darius een voorbeeld zijn om verder 
te groeien, proberen met teleurstel-
lingen om te gaan en blijf altijd in je 
zelf geloven. Darius is inmiddels ook 
gestart met een eigen website waarin 
alle informatie is opgenomen van zijn 
vorderingen op de Tour.  
In februari jl. heeft Darius deelgenomen 
aan de Omega Dubai Classic waarbij hij 
in twee ronden een score maakte van 
73 en 75, net niet genoeg om de cut te 
halen.

motto: Bij golf gaat het er niet om 
hoe goed je goede ballen zijn, maar 
hoe goed je slechte ballen zijn.  

Meer info Darius van Driel 
www.dariusvandriel.com
Foto’s:  © golfsupport.nl 


