
ENTREVISTA - “Yochinobu Yamakawa” 

 

Entrevistamos o Destacar na capa “YOCHI 99” – proeza de um jogador que 
bateu um recorde que dificilmente será batido por alguns anos. Veja entrevista 
na pagina interna. 

Em 30 de maio de 2013, depois de 10 anos, Yochinobu Yamakawa, bateu o 
recorde de 106 pontos, dois pontos abaixo do par em dois campos. Em 24 de 
julho de 2013, outro recorde, desta vez, ele fez 99 pontos ou seja  nove pontos 
abaixo do par. 

Yochi, todos mallet-golfistas do Nippon estão 
perguntando como conseguiu essa segunda façanha que, se 
valesse a proporção com a primeira, levaria 45 anos. 
Sabemos que vários fatores influem para bater um recorde. 
Poderia contar para nós como o conseguiste? 

 

- Posso contar que consegui esta façanha sem querer a tamanha 
pretensão dos 99 holes. apenas quando terminei o campo 1 com 52 
roles acreditei que estava bem no dia, então tentei caprichar no 
campo 2 e consegui fechar com 47 roles que por sinal é mais fácil 
totalizando os 99 roles.  

 
 

Yochi, em 2012, o Nippon foi campeão por equipe gross 
(sem handicap) de mallet golf. Você sempre tem contribuído 
com a sua pontuação para a equipe. Este ano temos chances 
de ser bi?. Na sua opinião quais os fatores que mais influem 
no resultado por equipe ? 

 

- Acredito sim sempre, pois ainda faltam 4 etapas do brasileiro, no 
momento estamos em quarto lugar, basta os nossos cindo jogadores 



forem bem para tirar essa diferença, principalmente no nosso 
campo como no ano passado. 

 

Yochi, o fator campo influi nos resultados ? 

 

O estado do campo é importantíssimo e influi muito no resultado Os 
jogadores locais levam grande vantagem. A manutenção dos campos 
do Nippon é contínua, mas precisamos melhorar mais, eliminando 
as irregularidades de tal que não influa tanto no resultado  

 

Yochi, com a sede pronta, qual a sua expectativa de 
futuro do Departamento de Mallet Golf e o desempenho dos 
jogadores no Campeonato Brasileiro? 

 

Com a sede pronta, temos melhores condições do Departamento de 
crescer: promover melhor os torneios oficiais e não oficiais, 
aumentar mais mallet-golfistas, promover eventos sociais, integrar 
mais a família dos mallet-golfistas. 

Quanto ao desempenho dos jogadores no Campeonato Brasileiro, 
com a sede pronta, deverá melhorar mais. Teremos melhores 
condições de intensificar o bem sucedido Torneios de Treinamentos 
implantado pelo Vice-Diretor, Hiromi Yokota. 

 

Yochi, qual é o seu hobby? 

 

Quanto ao hobby sempre gostei de esporte com bola desde o futebol 
de campo, depois de salão, o Tênis de campo, e atualmente mais 
velho o mallet golf. 



 

Yochi, gostaríamos de uma mensagem sua. 

Quanto a mensagem posso dizer que é importante a pessoa estar 
bem com à vida em tudo que for fazer, no trabalho, no esporte, no 
lazer, e estar concentrado cotidianamente para fazer bem o que está 
fazendo. No tocante a pratica do mallet no Campeonato Brasileiro é 
imprescindível o conhecimento dos campos pela suas adversidades, 
conhecer as qualidade e os defeitos dos campos;. É bom, também 
tentar memorizar as pistas de maiores dificuldades principalmente 
fora da sua praia, Feito isto na hora do jogo não é necessário tanta 
concentração, jogue solto para não travar os movimentos. 

Acredito ter atendido um pouco das expectativas de todos com as 
respostas - YOCHI 

 


