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Sergio Garcia won vorig jaar de Masters. 
Eindelijk de langverwachte major voor de 
populaire Spanjaard. GOLF.NL ging naar 
zijn geboortegrond waar vader Victor de 
kiem legde voor het succes van zijn zoon. 

 

 

O
p de website van Club de Campo 

del Mediterraneo, gelegen in 

het plaatsje Borriol een kilo-

meter of 75 ten noorden van 

Valencia, staat deze bood-

schap van Sergio Garcia.

Club de Campo del Mediterraneo has been my Club since 
childhood. Here, I swung my first club and become who I am 
today. This is my home and I invite you to come and enjoy it.

Wie ingaat op die uitnodiging, loopt op Club de Campo 

del Mediterraneo bijna zeker Victor Garcia tegen het lijf, 

de vader van Sergio. De kans is groot dat hij een golfclub 

in zijn handen heeft en een trui of polo draagt in zijn 

lievelingskleur groen. Altijd al was groen zijn favoriete 

kleur, maar sinds zondag 9 april 2017 heeft groen een 

diepere betekenis voor Victor. Op die zondag, nu bijna 

een jaar geleden, staat hij aan de rand van de green van 

hole 18 van de Augusta National Golf Club, de ogen scherp 

gericht op zijn zoon. Een putt van nog geen twee meter 

scheidt Sergio Garcia van de overwinning in de Masters. 

Hij verkijkt zich volledig op de break. De bal buigt naar 

rechts en komt niet eens in de buurt van de hole. 

BEZEM ALS CLUB
“No! Por favor, no!’, zegt Victor Garcia als we hem in het 

clubhuis van Club de Campo del Mediterraneo vragen 

hoe hij reageerde toen hij zijn zoon die putt zag mis-

sen. “Nee, alsjeblieft nee, niet weer!, dat riep ik.” Veertig 

jaar werkte Victor Garcia als pro op Club de Campo del 

Mediterraneo in Borriol. Sergio werd er 38 jaar geleden 

geboren. Klopt het verhaal dat Sergio toen hij twee jaar 

oud was in huize Garcia opeens een kleine bezem van 

de grond pakte en de swing van zijn vader imiteerde? 

“Ja, zo is het inderdaad gegaan”, lacht Victor. Een 

klein jaar later knutselde hij een eerste setje miniclubs 

voor zijn zoon in elkaar. Nooit heeft Sergio Garcia een 

andere golfleraar of swingcoach gehad dan Victor. 
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GROOT ZONDER MAJORZEGE
Vader en zoon beleefden samen tal-

rijke prachtige momenten. Toernooi-

zeges over heel de wereld, Sergio’s 

heldendaden in de Ryder Cup, maar 

in de majors, de toernooien die voor 

een groot deel de plaats van een 

golfer in de geschiedenisboeken 

bepalen, ging het steeds op drama-

tische wijze mis. De beste golfer van 
de wereld zonder majorzege, zo stond 

Sergio te boek. “Natuurlijk deed dat 

wel eens pijn”, zegt Victor, “maar in 

mijn ogen was Sergio hoe dan ook 

een groot golfer, net als mannen als 

Colin Montgomerie en Lee West-

wood, geen majors gewonnen maar 

allebei fantastische golfers. Ik vond 

het vooral vervelend voor Sergio 

want in de media ging het altijd weer 

over het ontbreken van die major.”

EL NIÑO
Het grote golfpubliek leerde Sergio 

Garcia voor het eerst kennen in het 

USPGA Championship van 1999. In 

die major legde hij op de Medinah 

Country Club als negentienjarig  

bravouremannetje Tiger Woods het 

vuur aan de schenen. Als een stuiter-

bal ging Garcia over de baan, rennend 

en springend om zijn bal goed te  

kunnen volgen. De fabuleuze 

slice in de slotronde op hole 16 

waarbij hij zijn bal vanachter een 

dikke boomstam toch op de green 

manoeuvreerde, ging de wereld 

over. Garcia eindigde met een slag 

achterstand op Woods als tweede, 

maar dat deze jonge Spaanse golf-

sensatie, die de bijnaam El Niño 

kreeg, binnen afzienbare tijd een 

major zou winnen, was duidelijk. 

Het zou achttien jaar duren. Altijd 

was daar Tiger Woods als niet te 

kloppen opponent. En als Woods een 

keer niet thuis gaf, bezweek Garcia 

op het moment suprême onder de 

druk of hij verloor door pure pech. 

MET OVERTUIGING
Na die gemiste putt op de 72ste hole 

in de Masters van 2017 tekende een 

nieuwe deceptie zich af. Natuurlijk, 

er kwam nog een play-off met Justin 

Rose, maar wie geloofde op dat 

moment nog in de kansen van Garcia 

die een paar jaar eerder, na weer 

een miskleun in een major, tegen 

Spaanse verslaggevers had gezegd: 

“Ik ben niet goed genoeg om deze 

grote kampioenschappen te winnen, 

zo simpel is het. Ik weet niet wat er 

met me is gebeurd, misschien is het 

iets psychologisch, maar de realiteit 

is dat ik niet in huis heb wat nodig 

is om majors te winnen.” Victor 

Garcia kreeg weer hoop toen hij voor 

het begin van de play-off een heel 

andere Sergio Garcia zag. “Ik kon 

Sergio heel kort spreken en hij was 

heel erg kalm, muy muy tranquilo. En 

hij straalde een overtuiging uit die ik 

heel lang niet bij hem had gezien.”

OP TELEVISIE
Als Victor zijn zoon vergezelt bij 

een toernooi loopt hij altijd acht-

tien holes mee langs de fairways. En 

steevast heeft hij een wedge in de 

handen, om even de golfgrip te  

voelen, wat chipbewegingen te 

maken, Victor Garcia is simpelweg 

vergroeid met een golfclub. De 

play-off van de Masters bekeek hij 

in de grillroom van het clubhuis van 

Hij straalde een 
overtuiging uit die ik 
heel lang niet bij hem 

had gezien

 De kantine van voetbalclub CF Borriol, 
waarvan Garcia voorzitter is, kent weinig luxe. 

 Victor Garcia 
geeft nog 
sporadisch les op 
Club de Campo 
del Mediterraneo 
maar is er vrijwel 
dagelijks te vinden.
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de Augusta National Golf Club. “Er 

waren zo veel toeschouwers, het was 

zo hectisch, ik kon onmogelijk op 

tijd bij de tee van hole 18 zijn. En een 

goede plek rond de green vinden luk-

te ook niet meer. Daarom ben ik met 

mijn vrouw Consuelo het clubhuis 

ingegaan en hebben we het einde van 

het toernooi op de televisie gezien.”

TRANEN
Ze zien hoe Justin Rose op de eerste 

hole van de play-off zijn afslag rechts 

tussen de bomen slaat. Sergio poeiert 

een drive prachtig op de fairway. Een 

minuut of tien later stromen de  

tranen over de wangen bij Victor 

Garcia. Rose mist een putt voor par, 

Sergio heeft twee putts van nog geen 

vier meter om het groene jasje te 

veroveren . “Toen Justin die putt voor 

par miste, brak ik meteen”, zegt  

Victor, “want ik wist dat het nu 

onmogelijk nog fout kon gaan.” 

De majorban was gebroken. Na 

74 majors was het eindelijk raak 

voor Sergio Garcia. Geen enkele 

andere majorwinnaar speelde meer 

majors voor een eerste zege. Het 

maakte de winst in de Masters 

alleen maar zoeter en specialer. 

Dat Garcia het groene jasje uitge-

rekend won op 9 april 2017, de dag 

dat de overleden Spaanse golflegende 

Seve Ballesteros zestig jaar zou zijn 

geworden, is volgens Victor alles-

behalve toeval. “Ik ben katholiek, een 

gelovig man. De overwinning van 

Sergio was voorbestemd, het moest 

gewoon zo gaan. Sergio zegt dat hij 

dat ook heel sterk heeft gevoeld.”  

Ballesteros, idool en mentor van Ser-

gio Garcia, won de Masters twee keer. 

Als Victor over hem en de Masters 

praat, heeft hij moeite zijn emoties te 

onderdrukken. “Door het groene jasje 

te winnen is Sergio in de voetsporen 

getreden van Seve, dat betekent 

veel voor hem.” En voor zijn vader. 

VERLIEFD
Victor Garcia was in de jaren ’60 

caddie op Club de Campo de Madrid, 

zeker in die tijd een elitaire club. 

  Vader Victor is Sergio’s enige golfleraar geweest.
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Victor werd er verliefd op golf. 

Voor caddies was spelen in de baan 

eigenlijk niet toegestaan, maar in 

de vroege ochtenduren voordat 

de leden arriveerden en laat op de 

dag probeerde hij zo veel mogelijk 

holes te spelen. In de jaren ’70 deed 

Victor een poging door te breken als 

speler op de European Tour maar dat 

werd geen succes. Toen hij een baan 

kon krijgen als golfpro op Club de 

Campo del Mediterraneo, gaf hij zijn 

speelambities op en verhuisde van 

Madrid naar de provincie Castellón 

aan de Spaanse oostkust. Zijn vrouw 

Consuelo ging er de proshop runnen. 

WEINIG FANCY
Victor Garcia is inmiddels 68 jaar en 

nog altijd de coach van Sergio. Les-

geven aan leden van de club doet hij 

nog maar sporadisch. Als Victor niet 

met Sergio mee is naar een toernooi, 

is hij wel bijna iedere dag op Club de 

Campo del Mediterraneo te vinden. 

Om clubs te fitten in zijn kleine werk-

plaats bij het clubhuis, een rondje te 

spelen met vrienden of gewoon wat 

ballen te slaan op de drivingrange. 

Geen fancy oefenfaciliteit met  

moderne snufjes, maar een eenvou-

dige range waar natuurlijk wel van 

echt gras wordt geslagen. Op deze 

plek leerde Sergio Garcia golfen, ont-

wikkelde hij met hulp van zijn vader 

die onorthodoxe swing waarmee hij 

al jaren een van de beste ballstrikers 

in de wereld is. Op de vraag of Sergio 

als zoontje van de clubpro al snel 

toestemming kreeg om in de baan te 

spelen, reageert Victor met een veel-

betekenende glimlach. “Laten we over 

golf praten, over mooie dingen, niet 

over dat soort zaken uit het verleden.”

ANDER IMAGO
Seve Ballesteros, Sergio Garcia, maar 

ook Miguel Angel Jiménez die als  
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SPELEN OP DE BAAN VAN SERGIO
Club de Campo del Mediterraneo is 
zo’n typische Spaanse familiesportclub. 
Naast de 18-holesbaan, zijn er tien 
tennisbanen, zes padelcourts en een 
klein formaat voetbalveld. De golfbaan, 
geopend in 1978,  is niet de mooiste of 
de beste van Spanje, zeker niet. Maar 
het is wel een goede en erg leuke baan 
om te spelen. Dat vindt ook Joost 
Luiten die de holes van Club de Campo 
del Mediterraneo goed kent. Van 2008 
tot en met 2011 werd hier de Castelló 
Masters gespeeld, een toernooi van 
de European Tour. Sergio Garcia won 
in 2008 en in 2011, Luiten eindigde 
in 2010 als derde. “Het is een baan 

waar je nauwkeurig moet zijn van de 
tee want de holes zijn vrij smal met 
al die bomen”, aldus Luiten. “Het is 
een beetje ouderwetse parkbaan en 
ouderwets bedoel ik dan positief. Ik 
speel graag op dit soort banen.” Ook 
hogere handicappers zullen zich er 
thuis voelen want de holes zijn niet al 
te lang en ze liggen mooi in een vallei 
tussen de heuvels. Greenfeespelers 
zijn van harte welkom, de prijs is uiterst 
schappelijk:  55 euro op weekdagen 
en 65 euro in het weekend. Voor wie 
aspiraties heeft het baanrecord te 
verbeteren: dat staat vooralsnog op 
naam van Sergio Garcia met 62 slagen. 
Meer info:   ccmediterraneo.com

Het is een beetje een ouderwetse 
parkbaan en ouderwets 

bedoel ik dan positief

http://www.ccmediterraneo.com
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ballenraper en caddie werkte op een 

golfclub in Malaga, zijn succesvolle 

Spaanse golfers van eenvoudige 

komaf. Toch wordt golf door veel 

Spanjaarden nog steeds gezien als 

een elitaire sport. De Garcias willen 

dat imago veranderen. Op Club de 

Campo del Mediterraneo gaat dat 

ongetwijfeld lukken. Sinds vier jaar 

zijn ze eigenaar. Mar, de jongere zus 

van Sergio, is directeur al woont 

ze tijdelijk in Engeland waar haar 

man profvoetballer is bij Leeds 

United. Club de Campo del Medi-

terraneo had flink te lijden van de 

economische crisis. “In deze regio 

draaide de economie vooral op de 

bouwsector en die stortte in 2009 

volledig in”, vertelt Paco Jiménez, 

adjunct-directeur van de club en een 

jeugdvriend van Sergio Garcia. “Voor 

de crisis waren er duizend leden, nu 

nog maar iets meer dan zeshonderd.”

GEEN NIEUWE SERGIO
Honderdvijftig van die ruim zeshon-

derd leden zijn kinderen in de leeftijd 

tot vijftien jaar. Op zaterdagmiddag 

geven twee enthousiaste pro’s les 

aan een groep junioren. Een nieuwe 

Sergio zit er volgens Paco Jiménez 

niet bij. “Er zijn talenten, goede 

golfers, maar zeker niet van het 

niveau van Sergio. Ik ben een paar 

jaar ouder dan Sergio, heb vroeger 

veel golf met hem gespeeld, ook in 

wedstrijden met de Spaanse selecties. 

Wat Sergio als kind op de golfbaan 

kon, was heel uitzonderlijk.” Volgens 

Victor kon zijn zoon op jonge leeftijd 

al heel gefocust zijn op de momenten 

dat het moest. “Sergio was ont-

zettend druk als kind, snel afgeleid, 

ook op de golfbaan. Maar op het 

moment dat hij een bal ging slaan, 

was hij volledig geconcentreerd. 

Op heel jonge leeftijd wist hij al dat 

hij golfprofessional ging worden. 

Vanaf een jaar of vijf, zes droomde 

hij van de positie waarin hij nu is.”

EL PRESIDENTE
Als je geen topgolfer was geworden, 

wat zou je dan willen zijn? Als Sergio 

Garcia die vraag wordt gesteld, 

is zijn antwoord altijd hetzelfde: 

“Profvoetballer want voetbal is 

een grote passie van mij.” Garcia’s 

geboortedorp Borriol telt ongeveer 

vijfduizend inwoners. De plaatselijke 

voetbalclub, CF Borriol, speelt in de 

tercera divison, de derde divisie. Op 

de website van de club staat een  

Saludo, een welkomstwoord van  

Sergio Garcia, Presidente del CF 

Borriol. De Masters-kampioen is 

al elf jaar voorzitter en hij heeft 

de club ook financieel gesteund. 

In 2010 maakte Sergio zijn debuut 

als speler in het eerste team. Tot 

vorig jaar trainde en speelde hij als 

hij thuis was, geregeld mee met de 

selectie. Tot opluchting van Victor is 

dat verleden tijd. “Iedere keer als ik 

langs de lijn stond te kijken, maakte 

ik me zorgen dat hij een ernstige 

blessure zou oplopen. Sergio houdt 

  Tot vorig jaar speelde Garcia af en toe mee met het eerste van CF Borriol.

 Op zaterdag-
middag maken 
twee pro’s kinderen 
enthousiast voor 
golf. Een nieuwe 
Sergio zit er nog 
niet tussen.



van voetbal, hij is graag onderdeel 

van een team, daarom presteert 

hij ook zo goed in de Ryder Cup.”

SPAANS TEMPERAMENT
Natuurlijk gaat GOLF.NL kijken 

op het complex van CF Borriol. 

We verwachten geen Nou Camp of 

Santiago Bernabéu, het stadion van 

Real Madrid, de club waarvan Garcia 

een hartstochtelijk supporter is. 

Maar we kijken toch onze ogen uit 

als we bij de voetbalclub arriveren. 

Hoe troosteloos is de omgeving, de 

muren rond het terrein ogen als een 

bouwval en de kantine verdient die 

naam eigenlijk niet. Een kleine open 

ruimte met een paar sjofele plastic 

stoelen en tafels. Iedere Nederlandse 

amateurvoetbalclub zou er de neus 

voor ophalen. Maar het kunstgras-

veld ziet er puik uit en er is een 

kleine tribune. De Juvenil (17/18 jaar)  

van CF Borril speelt een wedstrijd. 

De inzet is groot, er wordt met 

Spaans temperament om iedere bal 

gestreden maar een nieuwe Xavi of 

Iniesta menen we niet te ontwaren. 

MIDDELPUNT
In de rust bestellen we een drankje 

en we vertellen aan de mensen achter 

de bar waarom we hier zijn. Niemand 

die Engels spreekt, niemand die iets 

over Sergio Garcia kan vertellen, 

maar het bezoek uit Nederland wordt 

wel vriendelijk gewenkt om achter 

de bar te komen. Aan een muur 

boven een bruin aangekoekt tweepits 

gasfornuisje zien we een aantal 

teamfoto’s van Club de Fútbol Borriol 

met steeds als stralend middel-

punt El Presidente Sergio Garcia. 

Hij beseft dat na je carrière het aantal 
vrienden dat je hebt, veel belangrijker is 

dan het aantal titels
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  Hole 16 van Club de Campo del Mediterraneo.
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INNIGE BAND
Sergio Garcia heeft een huis in het 

Zwitserse Crans-Montana en een huis 

vlak bij Club de Campo del Mediter-

raneo. Afgelopen zomer trouwde hij 

met de Amerikaanse Angela Akins, 

een voormalig verslaggeefster van 

de Golf Channel. In maart werd hun 

eerste kind verwacht. Het merendeel 

van zijn toernooien speelt Garcia op 

de PGA Tour. Het ligt voor de hand 

dat hij zich met zijn Amerikaanse 

vrouw en hun kind gaat vestigen in 

de VS. Maar, weet Victor Garcia, de 

band tussen Sergio en zijn geboorte-

plek is en blijft heel innig. “Sergio 

zal hier waarschijnlijk wat minder 

vaak zijn, maar Club de Campo del 

Mediterraneo zal altijd zijn home-

course blijven. Twee weken geleden 

was Sergio nog hier en hebben 

we hard aan zijn spel gewerkt.”

BELANGRIJKERE ZAKEN
De Masters, de eerste major van het 

jaar, nadert. Dit keer begint Sergio 

niet als beste golfer zonder majorover-

winning aan het toernooi, maar als de 

trotse titelverdediger. Een wereld van 

verschil, maar volgens Victor Garcia 

is zijn zoon totaal niet veranderd. 

“Sergio is natuurlijk blij dat hij het 

groene jasje heeft gewonnen maar 

hij was ook heel gelukkig zonder die 

major. Voor Tiger Woods was het 

altijd golf, golf en nog eens golf, voor 

Sergio waren en zijn er belangrijkere 

dingen; familie, vrienden, straks het 

vaderschap. Hij beseft dat na je carrière 

het aantal vrienden dat je hebt veel 

belangrijker is dan het aantal titels.”

MET WEDGE
In de eerste week van april is Victor 

Garcia op de Augusta National Golf 

Club in Georgia om zijn zoon bij 

te staan in de jacht op een tweede 

groene jasje. Daarna kun je hem weer 

tegen het lijf lopen op Club de Campo 

del Mediterraneo, die uiterst vrien-

delijke en bescheiden man met kort-

geknipt grijs haar en groen als lieve-

lingskleur. De kans is groot dat hij 

een wedge in zijn handen heeft. 

WOODS IN DE MASTERS
Sergio Garcia verdedigt van 5 tot 8 
april zijn titel op Augusta National 
en de 82ste Masters belooft om 
verschillende redenen een prachtige 
editie te worden. Ten eerste omdat 
Tiger Woods weer meedoet. Het 
42-jarige fenomeen moest in 2017 
afzeggen maar is na een rugoperatie 
weer helemaal fit. Hij heeft begin 
2018 al een aantal goede prestaties 
geleverd en Woods heeft zijn zinnen 
gezet op een 15de majoroverwinning 
en een vijfde zege in de Masters. 
Daarnaast is ook oudgediende Phil 
Mickelson weer in vorm. De 47-jarige 
Amerikaan, die drie keer Masters-
kampioen werd, won begin maart 
het World Golf Championship in 
Mexico. Garcia, Woods en Mickelson 
krijgen concurrentie van een aantal 
jonge spelers dat het afgelopen 
jaar veel van zich heeft laten horen 
zoals de Amerikaan Justin Thomas 
en de Europeanen Jon Rahm 
(Spanje), Tyrrell Hatton (Engeland) 
en Tommy Fleetwood (Engeland). 

De BBC zendt samenvattingen uit 
van ronde 1 en 2 en ronde 3 en 4 zijn 
live te zien. Betaalkanaal Ziggo Golf 
zendt het toernooi alle dagen live uit, 
deels op het open kanaal (voor niet-
abonnees). De uitzendtijden van Ziggo:

WOENSDAG 4 APRIL 21:00-23:00 
(Par 3 Contest)
DONDERDAG 5 APRIL 21:00-01:30
VRIJDAG 6 APRIL 21:00-01:30
ZATERDAG 7 APRIL 21:00-01:30
ZONDAG 8 APRIL 21:00-01:00
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  Sergio Garcia wint The Masters in 2017 op 
de geboortedag van Seve Ballesteros. Hier een 
dankbetoon aan zijn idool.
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