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Willem Hooft met Hugo Verkley

Geen golf te hoog

Het is klaar, dit was het dan, schoot het door mijn hoofd. Ik dacht aan mijn
dochtertje, die werd geboren toen ik nog maar zeventien was, aan mijn
vriendin met wie ik net anderhalf jaar heel gelukkig samen was, mijn ouders en
mijn vrienden. En ik zou nooit meer de zee op kunnen om te surfen.
— Willem Hooft in Het Parool
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‘Lopen kan ik niet meer, maar vliegen kan ik leren.’ Toen Willem Hooft in 2016 als gevolg van

een motorongeluk in een rolstoel belandde, stelde hij zich ten doel toch zijn grote droom,

kitesurfen op de golven van Zuid-Afrika, waar te maken. In de revalidatiekliniek begon hij al uit

te zoeken hoe hij dat zou kunnen aanpakken. Hij liet een surfboard op maat bouwen, met een

zitje erop, en na maanden hard trainen was het eindelijk zover. Twee jaar na zijn ongeluk vloog

Willem naar Kaapstad en deed hij wat hij altijd al had willen doen. Inmiddels behoort Willem

Hooft tot de wereldtop, heeft hij een sponsor en reist hij de hele wereld over voor de goede

zaak: anderen motiveren en leren inzien dat je nooit moet stoppen met dromen.

Geen golf te hoog van Willem Hooft is het aangrijpende en inspirerende
verhaal van een man die zijn dromen nooit opgeeft.

Kitesurfer Willem Hooft (1990) werkte in 2016 als maintenance engineer bij Tata Steel toen

hij een ernstig motorongeluk kreeg. Hij liep een dwarslaesie op. Na een periode van intensieve

revalidatie en training kon hij weer het water op als sitkiter. Geen golf te hoog schreef hij samen

met journalist en schrijver Hugo Verkley (1985), die eerder de veelgeprezen biografieën

schreef van voetballer Royston Drenthe en olympisch sprinter Solomon Bockarie.

Voor meer informatie over deze titel kunt u contact opnemen met Kelly van Mourik van

Ambo|Anthos Uitgevers.
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