
Dutch Golf Putten - Jesse Oomen is 
regelmatig te vinden op golfbaan 
Dutch Golf Putten, maar ook op het 
voetbalveld waar hij als keeper het 
doel bewaakt. Voetbal en golf zijn 
Jesse’s grote passies. Gelukkig hoeft 
hij nu nog niet te kiezen, maar het als 
het er op aan komt, weet Jesse het 
wel. 

EN? GOLF OF VOETBAL?  
Golf. Ik vind het heel mooi om te doen. 
Ik kan alles zelf bepalen in de baan. Alle 
goede dingen bedenk ik zelf, maar alles 
wat ik fout doe ook. 

BEN JE ALS KEEPER OOK NIET 
ALLEEN?
Ja, als keeper sta ik op doel en houd 
ik altijd heel goed het spel in de 
gaten. Maar ik ben wel afhankelijk van 
mijn verdedigers. Als zij heel goed 
verdedigen, hoef ik minder te doen. Ik 
speel bij VVZA in Amersfoort. Steven 
van Zanten is mijn trainer, hij speelt in 
het eerste van VVZA. Het is een hele 
leuke club en ik zit in een gezellig team. 
Mijn beste vriend Aiden speelt ook bij 
mij in het team. 

VAN WIE BEN JE FAN? 
Joost Luiten. Hij heeft een hele goede 
swing en slaat mooie drives. Ik vind het 
geweldig dat hij als Nederlander het 
zo ver heeft geschopt. Hij heeft twee 
keer de KLM Open gewonnen, dat is 
super. Hij kan gewoon heel goed golfen 
en ik vind het leuk om naar hem op 
tv te kijken. En, Joost Luiten is vooral 
leuk omdat hij ook een voetballer is 
geweest.

NOG MEER GOEDE GOLFERS? 
Rory McIlroy. Hij kan ontzettend ver 
slaan en hij lijkt me heel aardig. Ik hou 
ook van ver slaan, mijn beste slag is de 
afslag. Maar ik heb nog een heel rijtje 
pro’s: Dustin Johnson, Henrik Stanson, 
Danny Willet en John Rahm. Maar ook 
Garcia die laatst Augusta won. Dat vond 
ik heel mooi voor hem want het jaar 
daarvoor had hij heel slecht gespeeld. 
Ik zou trouwens graag het groene jasje 
winnen, ik denk dat het wel past.

HOE VER SLA JE ONGEVEER? 
Laatst speelde ik in een fl ight met mijn 
opa en zijn vrienden. Ze waren verbaasd 
over hoe ver ik sloeg. Op een par 4 van 
lag ik met twee op de green. Met mijn 
driver sloeg ik honderdtachtig meter 
en daarna met een ijzer negen naar de 
green. Het is fi jn om helemaal zelf te 
kiezen wat ik sla.

WAT ZEGT JE PRO OVER JE SPEL? 
Gert Jan Markus is de pro van Dutch 
Golf Putten. Hij heeft tijdens de lessen 
gezegd dat ik aanleg heb voor golf. 

Van hem heb ik veel geleerd. Hij is 
heel aardig en geeft hele goede tips. 
Door mijn vader ben ik op de golfbaan 
terecht gekomen. Hij nam me mee naar 
de baan en ik vond het meteen leuk. 
Gelukkig mocht ik vaker mee. Mijn opa 
golft ook.

GOLFEN JULLIE VEEL SAMEN? 
Ja hoor. Ook toen ik nog kleiner was, 
vond ik golf met opa al gaaf. Het 
allerleukste vond ik om met mijn opa in 
de buggy te zitten. Ik wilde graag rijden 
of sturen, maar dat mag niet van mijn 
opa. Daar is hij heel streng in.
Wat is de mooiste hole op golfbaan 
Ducth Golf Putten? De baan heeft 
negen holes. Hole vier is een par vier 
van 240 meter, dat is de mooiste hole, 
vind ik. Als je op de tee staat, kijk je uit 
op een brede fairway met rechts water. 
Het is een hele uitdagende hole. Ik 
maak er graag een birdie maar par is 
ook goed.

IS ER VEEL JEUGD OP DUTCH 
GOLF PUTTEN?
Haha, nee, ik ben het enige jeugdlid, 
maar ik ga wel zoeken naar een club 
waar ze meer jeugd hebben. Het is 
natuurlijk erg leuk om met kinderen van 
je eigen leeftijd te golfen.

HEB JE DROMEN OVER GOLF? 
Ja, meerdere. Ik droom ervan om met 
mijn familie naar Dubai te gaan. Ga ik 
daar lekker trainen en spelen. Kunnen 
mijn moeder, opa en oma, broertje en 
zus naar het strand en zwemmen. Dubai 
zie ik vaak op televisie met de tour, het 
is het beste land om te trainen voor 
golf.

ZOU JE NEDERLAND MISSEN? 
Denk het niet.  Alleen zou ik wel mijn 
lievelingseten missen. Mijn moeder 
maakt altijd het gerecht spinazie met 
Gordon Blue en een gekookt eitje. Dat 
is heerlijk. Laatst maakte ik een grapje 
over wonen in het buitenland. Ik zei, als 
ik eenmaal pro ben,  kom ik alleen nog 
thuis met Kerst. 

EN HOE ZIT HET MET SCHOOL? 
Ik vind school moeilijk. Ik heb dyslexie 
en kan niet altijd alles goed onthouden 
en opschrijven. Mijn lievelingsvak is 
natuur. Ik kijk daarom heel graag naar 
het tv programma van Freek Vonk. Hij is 
laatst gebeten door een haai.
Een haai? Ja, hij was heel erg gebeten 
door een haai, wel honderd keer. Maar 
het was niet de schuld van de haai, zei 
Freek. Freek koos er zelf voor om het 
water in te gaan. Haaien kunnen niet 
goed zien en die dacht alleen maar, 
wat een lekker hapje, daar ga ik van 
proeven.

WAT BETEKENT HET KLM OPEN 
VOOR JOU? 
Van het KLM Open droom ik het meest. 
Dat ik daar speel met allerlei andere 
beroemde en goede golfers. Dat ik een 
thuiswedstrijd speel met veel publiek en 
dat ik win, net als Joost Luiten. En dat ik 
hele mooie kleren draag van Quick. Het 
toernooi eindigt met een winnende putt 
van mij. Ik spring een gat in de lucht en 
juich. Daarna ren ik naar mijn vriendin 
om haar te kussen.

Adrienne van der Smagt

‘Ik ren naar mijn vriendin 
om haar te kussen’

JESSE DROOMT VAN 
HET KLM OPEN

naam: Jesse Oomen
leeftijd: 10 jaar (15 juli wordt 
Jesse  11 jaar)
homecourse: Dutchgolf Putten
hcp: 36
set: Spalding Junior
pro: Gert Jan Markus
beste prestatie: Heeft nog geen 
grote toernooien gespeeld
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