
GOLF Jules Kappen uit Oss wint Monday Tour voor professionele golfleraren  
 
‘ Ik lach mijn fouten weg’  
 

Hij wil altijd winnen, doet alleen aan sport om te presteren. En dat lukte dit jaar wonderwel. Jules 

Kappen werd kampioen in de eerste divisie bij de golfleraren. 

 
 
door Meike van der Flier 
Al zijn sponsors was hij kwijt en goede voorbereiding had hij niet gehad. Toch werd Jules Kappen (41) de beste 

van de Nederlandse golfleraren in de eerste divisie van Nederland. „Ik heb vorig jaar serieus gedacht: misschien 
moet ik er maar mee stoppen. Toch heb ik dit jaar weer aan de Monday Tour meegedaan, gewoon omdat ik het 
zo leuk vind. En dan draai ik ineens een prima seizoen”, klinkt hij verbaasd. De Monday Tour is een wedstrijd 
over zes toernooidagen tussen april en oktober. Dit jaar deden er 93 professionele golfleraren aan mee. Kappen 
won meteen de eerste twee wedstrijden en legde daarmee de basis voor zijn uiteindelijke zege. „ Je krijgt per 
toernooi punten. Na die eerste twee winstpartijen heb ik het niet meer uit handen gegeven. Ben negende, zesde 
en derde geworden. De laatste wedstrijd, afgelopen maandag, kon ik flierefluiten. Toch werd ik nog twaalfde, 
terwijl ik ziek was en de baan niet echt leuk vond.” Kappen werd gegrepen door golf toen hij de sport op het Cios 
in Sittard als keuzevak volgde. „Verslavend was het. Ik ging meteen elke dag spelen. Stiekem stond ik in 
Nistelrode ‘s ochtends om 6 uur al op de baan, ik had als student geen geld om het lidmaatschap te betalen.” Na 
twee jaar golfen had Kappen handicap 9 en kon hij aan de tweejarige opleiding tot golfleraar in Oosterhout 
beginnen. Daarna gaf hij les bij een businessclub in Apeldoorn en deed hij anderhalf jaar mee aan de Europese 
Regionale Tour voor professionals, voor hij bij de Oijense Zij in Oss terecht kwam. Met lesgeven kan de inmiddels 
Ossenaar een goede boterham verdienen, zegt hij. „ Alleen leven van prijzengeld kunnen alleen de beste drie 
spelers van Nederland. 
 
Het wordt steeds moeilijker om aan toernooien mee te doen. Ik zat dit jaar ook in de PGA Tour, dat is zeg maar 
de eredivisie. Maar de eerste wedstrijd was in Turkije, die heb ik al laten schieten. Zo’n toernooi, daar leg je ruim 
op toe. 
 
Het prijzengeld is laag, terwijl je veel inschrijfgeld betaalt en de tijd dat je weg bent, heb je inkomstenderving. 
Zonder sponsors wordt het dan heel lastig. En die vind je in deze tijd niet meer zo makkelijk. Op dit moment ben 
ik aan het overwegen of ik verder wil, en dat is puur een geldkwestie.” 
 
Kappen heeft het gevoel dat hij nog kan groeien. „Golf is een moeilijk spel, je mag je concentratie geen moment 
loslaten. Natuurlijk is de techniek er bij mij wel ingesleten, maar een klein stapje beter worden kost daarom nu wel 
meer moeite. Topspelers trainen 40 tot 60 uur in de week, daar heb ik geen tijd voor. Mijn sterke kant ligt vooral 
op het mentale vlak. Ik geef nooit op. Maak ik een fout, dan lach ik die weg en ga gewoon door. Ik heb begin deze 
maand meegedaan aan de kwalificatie voor het KLM Open. Ik lag één slag achter de leiders, hoefde alleen nog 
maar een chip en een putt, 20 meter, om gelijk te komen en dan raak ik de bal niet goed. 
 
Ben je meteen weg. De kunst is om dan toch door te zetten en terug te komen in de wedstrijd.” 
 
Het leuke aan golf vindt hij de competitie. „ Zonder competitie doe ik niet aan sport. Ik heb altijd de wil om te 
winnen, mezelf te verbeteren.” 
 
Kappen heeft het goed naar zijn zin op de Oijense Zij. „ Lesgeven is leuk. Hier komen alleen maar mensen die 
gemotiveerd zijn. Wel is het jammer dat het vooral veel beginners zijn, terwijl de accommodatie eigenlijk ook heel 
geschikt is voor geoefende spelers. Ik heb uitgezocht dat er in Oss 6,5 duizend golfers zijn. Eigenlijk zou Oss een 
volwaardige 18 holesbaan moeten hebben. Gelukkig komen er steeds meer goede banen bij. Inmiddels is er ook 
een circuit voor 50-plussers. Ook Europees. Dat is misschien nog wel een droom voor de toekomst, om daaraan 
mee te doen.” 

 

 



 

 
Jules Kappen geeft golfles op de Oijense Zij. Van lesgeven kan hij wél leven, niet van meedoen aan toernooien 
alleen. foto Ruud Rogier  
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