
 

De vier musketiers 
Van harte gefeliciteerd Mette Hageman!!  

In deze rubriek nemen we de komende maanden de musketiers van het damesgolf onder de loep. Wie waren de dames van het 

eerste uur en wat doen ze nu? Deze keer is Mette Hageman aan de beurt, een talent die met haar ijzeren discipline internationale 

roem verwierf.  

TOPCOACH 5 sport coaching 

De weg naar mijn ontmoeting met Mette Hageman is er een van wijde velden en blauwe borden met Duitse plaatsnamen. 

Kortom in het prachtige hoge noorden ontmoeten we elkaar in een wegrestaurant. Als de koffie is besteld heeft Mette een 

geweldige mededeling, ze heeft vernomen dat ze is geslaagd voor de opleiding Topcoach 5. Hiermee schaart ze zich in een 

select groepje van 10 topsporters. Het is binnen de NOC*NSF de hoogst haalbare opleiding met betrekking tot sport coaching. Ze 

is de eerste golfer die is doorgedrongen tot dit selecte groepje, een felicitatie meer dan waard! 

Ik stel haar voor niet teveel over het verleden te praten en haar prachtig behaalde resultaat als leidraad voor het gesprek te 

nemen. Ze knikt instemmend en we raken in een prettig, vurig, en geanimeerd gesprek. De bevlogenheid spat ervan af als deze 

toch wel bescheiden vrouw eenmaal het woord krijgt. “Mijn bescheidenheid heeft te maken met m’n Indische achtergrond, in 

dienst staan van familie en niet op de voorgrond treden. Mijn voorzitterschap van Ladies European Tour in de periode van 2002 

tot 2004 was in dat opzicht een sterke persoonlijke ontwikkeling.” 

Talentontwikkeling en teamsport 

We praten over de vergrijzingzorg en de verwatering van etiquette binnen de golfsport. Ze juicht de groei van de golfsport toe 

maar het stoort haar wel dat er in clubhuizen soms met petten op het hoofd wordt gelopen! In de kerk doe je toch ook je hoed 

af! Het is overduidelijk, de golfsport is haar heiligdom. Met haar nieuw verworven competenties wil ze zich graag inzetten voor 

talentontwikkeling, het begeleiden van zeer jonge talenten tot volwassen professionals. Ze heeft ook een duidelijk voorkeur om 

talenten in een soort van team spirit op te laten groeien, “ondanks dat golfen een individuele sport is leent het zich uitstekend als 

teamsport. Kijk naar de Ryder-Cup, het is toch prachtig om te zien dat een teamprestatie de individuele kwaliteit van spelers 

verhoogt.  

Mind set 

Ze is overtuigd dat de mind set van jongs af aan doorslaggevend zal zijn voor successen in de toekomst. Het is volgens haar ook 

de reden dat het Aziatische contigent straks veel topgolfers zal voorbrengen. Kinderen groeien op in geheel andere cultuur waar 

discipline en dienstbaarheid een gemeengoed is. Hoe we die visie gaan interpreteren wordt de uitdaging voor talentontwikkeling. 

We praten nog lang over visie en topsport, wat een boeiende en vastberaden vrouw. 

NGF 

Op de terugweg realiseer ik me dat de NGF met deze bevlogen vrouw een geweldige troef in handen heeft met het oog op de  

Olympische status die de golfsport in 2016 verkrijgt. Ze heeft de visie en drive om ervoor te zorgen dat we in 2020 met een 

nieuwe lichting talenten meedoen op mondiaal niveau. Ik ga haar de komende jaren volgen en het zal mij niet verbazen… 

Kijk even op haar website voor meer info: http://mettehageman.nl/               

 Peter Spijkerman / Observator voor de Nederlandse Golfkrant.   


