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Door Gerard Louter

 W e staan op de eerste tee 
van Golfbaan Welschap, 
een par 4 met een scherpe 

dogleg naar rechts. ‘Wat voor bal ga 
je slaan’, vraagt Bob Potton, in zijn 
jongere jaren een toptafeltennisser 
die behoorde tot de top-16 van de 
wereld en speelde voor de nationale 
ploegen van Engeland en Nederland. 
‘Een houten-3 in de bocht van de 
dogleg’, antwoordt Golf Weekly. Pot-
ton, sinds 1990 PGA-professional en 
golfleraar, heeft andere ideeën ‘Na 
een houten-3 heb je een lange twee-
de slag naar de green. Waarom sla je 
niet een hoge fade met je driver over 
de bomen, houd je een korte tweede 
slag over?’ Tsja, waarom geen hoge 
fade met de driver? Prima vraag 
eigenlijk van Potton. Het antwoord 
zou kunnen zijn omdat een hoge 
fade met de driver absoluut tot onze 
specialiteiten behoort, maar toch 
vooral op momenten dat we een lage 
draw willen slaan. ‘Je swing is heel 
goed, dat heb ik op de drivingrange 
gezien, kom op pak je driver, je 
kunt het’, moedigt Potton met een 
kalme stem aan. Even later zeilt de 
bal met een lichte curve naar rechts 
over de toppen van de bomen naar 
de gedroomde positie op de fairway. 
Een groepje mannen dat na ons gaat 
afslaan slaakt kreetjes van bewonde-
ring. ‘Hoe voelde dat?’ vraagt Potton. 

Dat zou Golf Weekly graag willen 
zeggen, hoe die bal voelde, maar dit 
is een beschaafd blad dus houden we 
het op goed, ja die bewust geslagen 
hoge fade die nu eens niet tot een 
lage draw leidde voelde onvoorstel-
baar goed. 

Femke Derksen heeft het allemaal 
gadegeslagen en aangehoord met 
een brede lach op haar gezicht. Als 
oudere zus van professional Robert-
Jan Derksen heeft ze de afgelopen 

vijftien jaar op de European Tour al 
flink wat hoge fades over toppen 
van bomen geslagen zien worden. 
Tijdens een van de toernooien die ze 
bezocht kwam Derksen in contact 
met Potton. ‘Bob werkte in die 
periode met Maarten (Lafeber). Ik 
ben gediplomeerd coach (loopbaan-
coaching/persoonlijke coaching) en 
al jaren gefascineerd door golf. Ik 
ben me gaan specialiseren in het 
mentale aspect van de golfsport, heb 
workshops gevolgd en veel geleerd 
van mentale coaches op de Europese 
Tour. Bob is golfpro en heeft veel 
sporters op mentaal gebied begeleid. 
Het klikte tussen ons, dat heeft er 
toe geleid dat we nu onze kennis en 
ervaring op het gebied van golf en 
mentale training hebben samenge-
voegd en nu mentale baantrainingen 
en workshops aanbieden specifiek 
voor golfers.’

SUPERBALLEN

Golf Weekly heeft het geluk te erva-
ren hoe zo’n mentale baantraining 
ongeveer gaat. Na de hoge fade over 
de bomen staan we klaar voor de 
tweede slag. ‘Wat ga je doen’, vraagt 
Potton. Een ijzertje-8 slaan met een 
lichte draw naar de rechterkant van 
de green slaan, weg van de vlag die 
links achter een bunker is gestoken.  
‘Oké’, zegt Potton. De bal eindigt 
inderdaad rechts, net naast de green, 
veilig, een meter of vijftien van de 
hole. ‘Sla nog een bal,’ zegt Potton, 
’nu een ijzer-7 met een fade op de 
vlag.’ Sorry Bob, maar de ijzer-7, 
de club die wij onze favoriete club 
noemden in de vragenlijst die we 
voor deze bijeenkomst moesten 
invullen, mogen we van je lieve col-

lega Femke niet gebruiken vandaag. 
Potton: ‘Dan sla je toch een rustige 
ijzer-6 met een hoge fade naar de 
vlag.’ Waarom ook niet. Heel hoog 
vliegt de bal, een fractie links van 
het doel om keurig naar rechts terug 
te komen en te eindigen op een 
meter of twee van de hole, een paar 
centimeter naast de krater van een 
pitchmark die we veroorzaken. Pot-
ton hoeft niet te vragen hoe die bal 
voelde, dat zeggen we zelf wel. ‘Die 

zat er lekker op Bob!’
Twee superballen die we zonder 

de aanmoedigingen van Potton niet 
geslagen zouden hebben. Wat is de  
moraal van dat verhaal? ‘Mensen 
gaan vaak op zeker, zitten vast in 
routines’, zegt Potton, die ook sport-
hypnotiseur is en master in neuro-
linguïstisch programmeren (NLP). 
‘Er zijn zo weinig “colourful people” 
in het leven, dat zie je ook terug op 
de golfbaan. “Everybody wants to 
change, as long everything stays the 
same.” Doe dingen eens anders, durf 
te spelen, sla die hoge fade met je 
driver, stap uit de comfort zone en er 
gaan mooie dingen gebeuren. Je kunt 
vaak zo veel meer dan je zelf denkt.’

Femke Derksen knikt. ‘Dat is het 
mooie van deze baantrainingen. Je 
ziet mensen snel progressie maken. 
We geven mentale trainingen aan 
individuele golfers en de workshops 
zijn vooral bedoeld voor competitie-
teams en bedrijven. De reacties zijn 
heel erg positief. Het mentale aspect 

is zo groot in golf, je kunt snel veel 
bereiken.’ 

Potton is het er uiteraard mee 
eens al noemt hij zichzelf liever niet 
‘mental coach’. ‘Bij mental denken 
mensen aan ziek, ik ben een perfor-
mance coach, ik laat mensen beter 
presteren. Ik zou graag weer met een 

topgolfer werken. Ik weet dat ik het 
verschil kan maken.’

Femke Derksen is opvallend af-
houdend als we haar kleine golfende 
broertje er bij willen betrekken. 
‘Natuurlijk heb ik veel van Robert-
Jan geleerd. We praten samen veel 
over golf, zeker ook over het mentale 

Bob Potton en Femke Derksen laten Golf Weekly gedurfder spelen.

Presteerde Golf Weekly ook met een haag van toeschouwers? Ja, we leren snel. 

R E P O R T A G E

Bob Potton, PGA-golfpro en voormalig toptafel-

tennisser, en Femke Derksen, coach en de zus van 

Tourpro Robert-Jan, hebben zich gespecialiseerd 

in mentale golftraining. Golf Weekly had het geluk 

te ervaren hoe dat werkt.  
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en workshops aanbieden specifiek 
voor golfers.’

SUPERBALLEN

Golf Weekly heeft het geluk te erva-
ren hoe zo’n mentale baantraining 
ongeveer gaat. Na de hoge fade over 
de bomen staan we klaar voor de 
tweede slag. ‘Wat ga je doen’, vraagt 
Potton. Een ijzertje-8 slaan met een 
lichte draw naar de rechterkant van 
de green slaan, weg van de vlag die 
links achter een bunker is gestoken.  
‘Oké’, zegt Potton. De bal eindigt 
inderdaad rechts, net naast de green, 
veilig, een meter of vijftien van de 
hole. ‘Sla nog een bal,’ zegt Potton, 
’nu een ijzer-7 met een fade op de 
vlag.’ Sorry Bob, maar de ijzer-7, Ben je een keer niet op de 

club te vinden? Geen nood, 

de Golf Weekly is ook elke 

week gratis online en op 

iPad beschikbaar! 

  ‘Mensen gaan vaak op zeker, zitten vast in 
routines. Doe dingen eens anders. Je kunt 
vaak zo veel meer dan je denkt.’

   Performance coach Bob Potton
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aspect. Ik betrek dingen van Robert-
Jan in de trainingen, maar ik wil niet 
profiteren van het feit dat ik “de zus 
van” ben. Ik doe dingen op eigen 
kracht.’

HOOFD IN DE HOLE

Tijdens de workshops maken 
Potton en Derksen ook gebruik van 
beeldmateriaal, muziek en anekdotes 
van de Europese Tour. ‘Ik heb zo veel 
mooie dingen gezien en gehoord in 
al die jaren dat ik op de Tour kom, 
het zou zonde zijn daar geen gebruik 
van te maken in onze mentale 
trainingen’, zegt Derksen. ‘Bob is 
meer een entertainer, ik heb meer 
ervaring als coach, dat is een mooie 
combinatie.’ Tijdens de workshops 
en de baantrainingen komen zaken 
aan de orde als bewustwording, 
omgaan met spanning, commit-
ment, lichaamshouding, visualisatie, 
ontspannings- en ademhalingstech-
nieken en coursemanagment. Op de 
volgende holes putten we met onze 

ogen dicht, met de blik niet gericht 
op de bal maar op de hole en het 
resultaat is bijna iedere keer ver-
bazingwekkend goed. ‘Hear, listen, 
feel,’ van bewust naar onbewust bal-
len slaan, daar gaat het om. Zo veel 
golfers, ook topspelers hebben grote 
problemen met putten. Potton weet 
wel hoe dat komt. ‘They have their 
heads in the hole, daar past geen bal 
meer bij.’ Te veel denken, veel te veel 
bezig zijn met techniek in plaats van 
vertrouwen op het gevoel is vaak het 
probleem, ook voor Golf Weekly.

Op de tee van een par 3 maken 
we kennis met peripheral vision, 
focussen op het doel. Potton: ‘Blijf 
kijken naar de vlag, concentreer je 
op je doel en alles om je heen wordt 
rustig. En kijk net boven de vlag, 
niet naar beneden, looking down is 
slecht.’ Met de borst vooruit, met de 
vlag op ons netvlies gebrand staan 
we klaar om de bal te slaan maar 
dan roept Potton er mensen bij die 

op de omringende holes spelen. ‘Kom 
even hier, Golf Weekly gaat zo een 
bal slaan.’ Heel dicht bij staan de 
toeschouwers, bijna op onze tenen, 
maar we worden er niet warm of 
koud van. Focussen op de hole, 
negatieve gedachten verbannen, 
alles om ons heen verdringen en 
de bal vliegt keurig naar de green. 
Hoe we de baantraining vonden? 
willen Derksen en Potton even later 
in het clubhuis weten. Toch wel een 
openbaring, zegt Golf Weekly. Uit die 
comfort zone komen en dingen an-
ders doen, speelser, gedurfder, meer 
op gevoel, dat gaan we voortaan 
proberen. ‘PROBEREN!?’, reageren 
Derksen en Potton. Oeps, is waar 
ook. Het woord proberen zouden 
we niet meer gebruiken, proberen is 
vooraf indekken. We gaan het DOEN! 
Uit die behaaglijke comfort zone, op 
naar de plek waar “the magic hap-
pens”. De magie van een hoge fade 
met de driver heerlijk over de toppen 
van de bomen.

 FOTO’S CHRIS VELDKAMP

golf en mentale weerbaarheid 
evenwicht en leiderschap

                |  Bob Potton  |  Femke Derksen  |

 Mentale training

‘Think Inside Out’

         >Intensieve begeleiding voor
                        meer >zelfbewustzijn en
           >prestatieverbetering.  

Bel of mail ons nu voor een voorstel op maat.

www.femkederksencoaching.nl 

T: +31 6 23 91 07 26

E: info@femkederksencoaching.nl

www.bobpotton.com

T: +31 6 42 15 71 24

E: bobpotton@gmail.com

Mentale trainingMentale trainingMentale training
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Zij gingen Golf 
Weekly voor

Golf Weekly verzamelde wat reacties van golfers die 
ervaring hebben met de workshops en baantrainingen 
van Bob Potton en Femke Derksen. 

‘De mentale baantraining die ik van Bob heb gehad was super-
leuk, leerzaam en interessant. Ik voelde me gelijk op mijn gemak 
bij hem. Wat voor mij heel erg werkt is iedere bal met volle 
overtuiging slaan, 100% commitment, en niet vooruit denken aan 
het resultaat. Voel je maar enigszins negatieve gedachten op-
komen tijdens de pre-shot routine, dan uitstappen en opnieuw 
beginnen! Net zo lang tot die 100% commitment er wel is! Door 
de training van Bob ben ik een completere speelster geworden.’ 

 
 Valerie Korzaan, dames 1 Rijk van Nijmegen, hoofdklasse 

‘De mentale baantraining heeft mij doen realiseren dat je snel 
vaste routines aanleert. Femke laat je zien hoe dit effect kan 
hebben op je spel en geeft aanwijzingen hoe het anders kan. De 
confrontatie met jezelf en het uit je comfort zone halen zijn 
uiterst leerzaam om een complete speler te worden. Ook haar 
kennis van de professionele golfwereld geeft een beeld van hoe 
moeilijk de sport voor de wereldtop is, waardoor het besef 
komt dat je misschien onrealistische doelen stelt.  Ik was 
al een enthousiaste en gedreven speler, maar deze baantraining 
heeft ervoor gezorgd dat ik nog meer plezier in het spel heb 
gekregen. Een echte aanrader en zeker voor herhaling vatbaar.’

 
 Arjan Hulshoff, Welschap

‘Bob Potton en Femke Derksen zijn midden in de winter bij 
ons op De Gulbergen geweest voor een presentatie. Doel: de 
competitiespelers behulpzaam zijn om zich goed voor te berei-
GHQ�RS�GH�FRPSHWLWLH��0HGH�GRRU�GH�LQ]HW�YDQ�SDNNHQGH�ß�OPEHHO�
den en het gebruik van opzwepende muziek, kwamen onderwerpen 
DOV�IRFXV�FRQFHQWUDWLH�HQ�¸SRVLWLHYH�à�RZ¶�JRHG�XLW�GH�YHUI��
Concluderend: een afwisselende, informatieve avond met ervarin-
gen en voorbeelden van tourspelers, waar onze competitiespe-
lers veel van hebben geleerd.’

 Theo Vliervoet, De Gulbergen

Geïnteresseerd in de workshops en mentale trainingen van Bob Potton en 
Femke Derksen? Kijk op www.bobpotton.com en 
www.femkederksencoaching.nl


