


THOM 

In 2005 vond ik als 5-jarige jongen een golfclub in de schuur van 
mijn ouderlijk huis en ging daarmee in de tuin een beetje 
oefenen. Dit moment is hét begin geweest van mijn onaflatende 
interesse en drive voor de golfsport.

Het spelen op de golfbaan werd steeds serieuzer en er ontstond 
een echte passie.

Mijn ouders hebben mij tot op de dag van vandaag gesteund met 
slechts één voorwaarde: het afronden van een goede opleiding. 
Door mijn NOC*NSF status heb ik naast mijn studie veel kunnen 
trainen en spelen.

In 2023 zal ik mijn HBO Studie Commerciële Economie afronden 
om mij daarna volledig te gaan richten op mijn golfcarrière.

Ik ben vooral veel op mijn homecourse de Hilversumsche Golf 
Club te vinden. Daarnaast heb ik een actieve wedstrijdkalender 
met veel binnen – en buitenlandse wedstrijden.

Als Nationaal Kampioen Heren Strokeplay in 2020 werk ik samen 
met mijn coach Robert-Jan Derksen om nog meer topnoteringen 
te behalen en vervolgens binnen afzienbare tijd de stap te maken 
naar professioneel golfer.

 
HOETMER





BEHAALDE 
RESULTATEN & 
SELECTIES NGF

Winnaar NK Heren 2020

T2 NK 21 2021

T5 Nationaal open 2019

T4 NK 18 2018

T6 Dutch junior open

In de 17 jaren dat ik golf heb ik vanaf mijn jeugd alle 
NGF-selecties doorlopen. Het begon met alle 
jeugdtrainingen aldaar en mondde uit tot selectie voor 
Jong Oranje en later Oranje.

Voor mij persoonlijk was de mooiste overwinning die 
in 2020: met een score van -9 werd ik winnaar van het 
NK Strokeplay voor Heren in Nederland.



MIJN TEAM

ROBERT JAN DERKSEN
COACH

PHIL ALLEN
SWING COACH

HAYO BENSDORP 
PUTTING COACH

HEIDI VINGERHOED 
FYSIEKE COACH



MIJN WEG NAAR 
SUCCES
“Samen met mijn team wil ik de route naar de European 
Tour gaan verwezenlijken.”

De route naar de European Tour kun je op verschillende 
manieren bewandelen. Er zijn namelijk twee mogelijke 
routes.

Bij de Qualifying School moet je eerst fase 1 en 2 
doorlopen door bij de eerste 25 te eindigen om vervolgens 
de 6 daagse finale te mogen spelen. Aan het einde van de 
finale krijgt de top 25 een European tour kaart. Finish je 
op plek 50 dan verdien je wel een volledige Challenge tour 
kaart en enkele invitaties voor de European tour. 



DE ROUTE
TOP 25

TOP 6

PRO GOLF TOUR 
QUALIFYING SCHOOL

EUROPEAN TOUR 
QUALIFYING SCHOOL

AMATEURS

PRO GOLF TOUR 
QUALIFYING SCHOOL

TOP 15

TOP 5

“De route die ik wil bewandelen is de route via de 
Challenge Tour. Tijdens de Pro Golf Tour richt ik 
mij ook nog op alle topwedstrijden voor 
amateurs. 

Mijn team zal mij tijdens dit proces begeleiden en 
aangeven wanneer mijn niveau voldoende zal zijn 
om de stap te zetten tot golfprofessional. Voor 
dit proces neem ik voldoende de tijd om stap 
voor stap te kunnen groeien.“





LYTHAM 
TROPHY

ST ANDREWS
LINKS TROPHY

EUROPEAN AMATEUR 
CHAMPIONSHIP

THE AMATEUR PROGOLF TOUR

Elk jaar speel ik ongeveer 20 wedstrijden, waaronder een 
aantal grote Major toernooien en de ProGolf Tour om via deze 
tour een kaart voor de Challenge Tour te bemachtigen.



TOT ZIENS 
IN DE BAAN
Hartelijk bedankt dat je de tijd hebt genomen om 
mijn verhaal en mijn sponsorproposities te lezen!
Ik vertrouw erop dat ik met dit boekje/brochure 
informatie over mijzelf en mijn doelen heb kunnen 
geven die jou aanspreekt. Indien je vragen aan mij 
hebt zou ik het plezierig vinden als je contact met 
mij opneemt.

Zoals ik al eerder aangaf, in deze individuele sport 
bereik je alleen de top samen.
Ik hoop dat ik samen met jou naar de top kan gaan 
en op jouw hulp mag rekenen.

Graag zie ik je als Golfvriend samen met mij in en 
buiten de baan!



  

www.thomhoetmer.nl
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