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Artikel GolfVrouw.nl 7 mei 2020 

                
 
‘Een beetje meer bravoure kan geen kwaad’ 
 
Mette Hageman was jarenlang de beste golfster van Nederland en 
speelde op de Ladies European Tour. Nu is ze nationaal coach en 
adviseur bij de NGF en heeft ze haar eigen golf academy op De 
Scherpenbergh. Zeven wijze lessen van de meest ervaren golfpro 
van Nederland. 
 
1. Durf je behoudendheid los te laten 
‘Mijn ervaring is dat vrouwen vaak behoudender zijn dan mannen en 
vaker hun eigen kunnen onderschatten. Mannen daarentegen blijven 
hun hele leven jonge honden en overschatten zichzelf eerder dan dat ze 
zichzelf onderschatten. Slaan ze een bal het bos in, dan zoeken ze vaak 
20 meter verder dan de bal daadwerkelijk ligt. Nou wil ik vrouwen niet 
aanmoedigen om zichzelf dan maar de hele tijd te overschatten, maar 
wat meer bravoure kan geen kwaad.’ 
 
2. Van tegenslag kun je creatiever worden 
‘Geen mooier voorbeeld hiervan dan deze tijd waarin we nu leven. Ik 
golf mijn hele leven al, en heb vaker bijzondere situaties meegemaakt, 
zoals toernooien die tijdelijk gesuspendeerd, ingekort of afgelast 
werden door extreem weer, spelen onder hoge druk, het gevoel dat je 
moet presteren omdat er veel vanaf hangt. Maar het staat niet in 
verhouding tot wat nu aan de hand is. Niks doen is niks voor mij, dus de 
afgelopen tijd heb ik gebruikt om een online cursus op te starten: thuis 
fit voor golf. Daarin geef ik golfers tips hoe je toch enigszins bezig kunt 
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blijven met je spel: binnenshuis en in de tuin, maar ik ben ook de hei 
opgegaan voor instructie in lastige liggingen.’ 
 
3. Iets doen met of zonder aandacht, is een keuze 
‘Het is een keuze om wel of niet aandachtig te spelen. Je kunt je ronde 
kletsend spelen, maar je kunt er ook bewust voor kiezen om je aandacht 
op iets specifieks te richten. Bijvoorbeeld: je drive op de fairway 
plaatsen, je routine, intuïtief putten. Het richten van je aandacht is een 
tool die je altijd bij je hebt.’ 
 

 
 
4. Richt je niet op je score, maar op het proces 
‘Als tiener was ik altijd bezig met m’n score. Pas rond mijn 17de, 18de 
lukte het me om het los te laten en me meer op het proces te richten. De 
score is het eindresultaat, en daar kun je niks meer aan veranderen. 
Maar je hebt wel invloed op de weg er naartoe. Van mijn toenmalige 
captain Joyce Heyster leerde ik om een wedstrijd of een ronde in kleine 
stukjes te hakken. Telkens drie holes, waarbij ik mijn aandacht specifiek 
op een ding richtte. Zo leerde ik loslaten in kleine stapjes.’ 
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5. Zie golf als een schaakspel 
‘Wees je bewust van wat je wil gaan doen. Hoe ziet de baan, de hole 
eruit? Op welke holes kun je gas geven, en waar niet? Op welke plekken 
lig je goed, en waar niet? Kijk verder dan je neus lang is, zodat je slagen 
kunt besparen. Elke hole heeft een ‘rode draad’ waarlangs je hem kunt 
spelen. Raak je uit koers door een misslag, dan heb je houvast aan je 
rode draad, ook al betekent dit dat je een slagje terug moet doen naar 
de fairway. Op deze manier kun je je score binnen de perken houden.’ 
 
6. Vergeet niet te genieten 
‘Ik herinner me nog goed dat mijn coach na afloop van een van mijn 
eerste wedstrijden als professional aan mij vroeg: zag je die mooie 
zeearend op de zevende? Nou is een zeearend niet bepaald een vogel 
die je over het hoofd kunt zien, maar ik had hem echt niet gezien. De 
moraal: soms kan een wedstrijd je zo opslokken, dat het te intens 
wordt. Concentreer je op je slagen, maar ontspan tussendoor en vergeet 
niet te genieten.’ 
 
7. Na vallen komt opstaan 
‘Wie serieus iets wil bereiken in zijn of haar sport of vak, heeft een 
aantal karaktereigenschappen nodig: wilskracht, discipline, 
zelfredzaamheid en veerkracht. Dat is allemaal makkelijk als het meezit. 
Je wordt pas getest als het tegenzit. Iedereen struikelt een keer. Dat is 
niet belangrijk. Het belangrijkste is dat je jezelf oppakt en doorgaat.’ 
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