
Clubkampioen?
Het lijkt me mooi om clubkampioen 
te worden van  mijn homecourse, 
golfclub De Koepel. Het is een leuke 
club en een mooie baan. Vooral hole 5 
vind ik prachtig, een par 5. Als je wind 
mee hebt kan je met twee slagen voor 
de green gaan.

Veel trainen?
Ja, ik moet echt heel veel trainen, 
anders word ik nooit zo goed als 
Melissa Reid.  Zij heeft  geweldig 
coursemanagment.  Melissa valt de 
vlag niet aan als die links achter op de 
green staat. Van mijn pro Garry Jack 
leer ik dat je beter  aan technische 
dingen kan werken dan aan je 
handicap verlagen. Als er in de baan 
iets mis gaat, moet ik het zelf kunnen 
oplossen en dat leer ik van Garry.

Trainen voor de competitie?
Ik speel jeugdcompetitie. Het is 
ontzettend jammer dat ik niet in een 
eerste team van een club  kan spelen 
dat op mijn niveau is. Er zijn gewoon 
te weinig vrouwen in het oosten om 
competitieteams  te kunnen vormen. 
Dat is voor mij natuurlijk helemaal niet 
goed, want ik moet juist wedstijden 
spelen op mijn niveau. Er zijn natuurlijk 
wel mogelijkheden, maar dan moet je 
verhuizen naar het Westen. 

Oplossing?
Ik hoop dat de NGF daarover nadenkt, 
want er zijn meer meiden zoals ik die 
niet aan de bak komen. Misschien 
zouden de regels voor ons veranderd 
kunnen worden. Bijvoorbeeld dat we 
in meerdere teams kunnen invallen. 
Als de NGF regels zou maken voor 
dit soort situaties, zou ik zonder 
problemen in meer competities  mee 
kunnen spelen.

Waar droom je van?
Dat ik van mijn passie voor golf mijn 
beroep kan maken door professioneel 
golfster te worden. Ik zie mezelf al voor 
me in Amerika, studeren en golfen. Ik 
wil spelen op de Amerikaanse Tour, de 
LPGA. 

Ik ben een doorzetter, speel aanvallend 
en heb een droom als profgolfster voor 
ogen. Natuurlijk wil ik de top halen, 
maar je weet nooit wat er gebeurt. Je 
kan zomaar geblesseerd raken.

Wat win je het liefst?
De Solheimcup, de Ryder Cup voor 
dames. Het lijkt me een eer om 
uit te komen voor Europa. Wat me 
aanspreekt is dat je met elkaar een 
team vormt en probeert Amerika te 
verslaan. Vooral  samenspelen met 
andere topgolfsters  lijkt me te gek.

Alternatief?
Europese studies of psychologie 
studeren. Ik zou graag kinderen willen 
helpen die het moeilijk hebben thuis. 
Je ziet vaak hoe moeilijk het is om 
kinderen op te voeden. Sommige 
ouders worden heel snel boos, dat 
zie je ook in het opvoedprogramma 
van Jo Frost, Nanny on Tour. Niet alle 
ouders zijn hele goede opvoeders.
Ben jij weleens boos in de baan?
Soms. Ik weet dat het heel fout is, 
maar af en toe vloek ik. Golf kan zo 
frustrerend zijn. Maar je moet snel 
vergeten en mijn tip is om een leuk 
liefde in je hoofd te hebben.

Make-up in de baan?
Ik hou ervan om er in de baan goed uit 
te zien. Ik hou ook van mooie kleren. 
Tracy Lewis is een leuke golfster die 
er altijd heel hip uitziet. Ze draagt 
felkleurige polo’s. Dat vind ik mooi. 
Daar hoort make up bij. Maar bij alles 
wat je doet moet je je lekker voelen. 
Ik heb al heel lang een witte trui van 
Puma. Het is mijn lievelingstrui en ik 
draag hem veel. Soms denk ik, o jee, 
hij moet weer in de was. 

Mooiste bal?
Op de Strathtyrum course op St. 
Andrews sloeg ik een bal in een soort 
struik. De bal lag hoog en ik kon hem 
moeilijk slaan. Mijn driver gebruikte ik 
als een honkbal knuppel en heb hem 
er goed uitgeslagen. 

St. Andrews? 
Ik speelde met de Junior ladies Open 
op St. Andrews ook op de Straigten 
Eaden Old Course. Het is de leukste 
ervaring geweest in mijn golf carrière. 
De fairway was breed, er stond veel 
wind. De hele sfeer , de mensen en het 
golf waren voor mij superleuk. Maar 
het mooiste was toen mijn naam werd 
omgeroepen toen ik op de tee stond, 
in het Engels. Ik kreeg er helemaal 
kippenvel van.

Ben je ook een talent of ken je een 
talent? Wil je graag in de rubriek?
Schrijf naar adrienne@passie4golf.nl
Of naar info@denederlandsegolfkrant.nl 

‘Op St. Andrews 
kreeg ik kippenvel’

Amber Bruins 
wil uitkomen 
voor Europa op 
Solheimcup

Nijverdal – Melissa Reid is haar grote 
voorbeeld. Het aanvallende spel van 
de Amerikaanse maakt veel indruk 
op de veertienjarige Amber Bruins 
van golfclub de Koepel.  Met han-
dicap 5 maakt de golfster uit het 
Oosten grote kans ver te komen in 
het professionele golfcircuit. ,,Ik ben 
een doorzetter, speel aanvallend 
en heb een droom als profgolfster 
voor ogen. Maar eerst clubkampioen 
worden,’’ lacht Amber.
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Ben je weleens boos in de baan?


