
De Hooge Rotterdamsche - Het 
liefst gaat Lotte Hoekstra na haar 
studie aan de Hogeschool Rotterdam 
naar Amerika. ,,Ik wil graag verder 
studeren en golfen, dat is een goede 
combinatie.’’ Lotte is een doorzetter, 
een bikkel. Daar kan je een eind mee 
komen. Ze deed op de KLM Open 
mee aan Beat the Pro op hole 14 en 
speelde zelfs een keer met  gebroken 
middenvoetsbeentjes.

Gebroken middenvoetsbeentjes?
Ja, ik zat al weken in het gips en kreeg 
eindelijk loopgips. Ik was het stil zitten 

zat en heb twee holes met gips gelopen. 
Het is weleens vaker gebeurd dat ik 
iets had en toch doorging. Op de 
introductieweek van de Hogeschool 
was ik in de Ardennen van een 
mountainbike gevallen. Mijn elleboog 
lag open, ik had overal schaafwonden, 
ook op mijn handen. Terwijl de 
clubkampioenschappen op de Hooge 
Rotterdamse twee dagen na mijn val op 
mijn programma stonden. Ik heb er lang 
over nagedacht, maar besloot om toch 
mee te doen en met een halve swing te 
slaan. Uiteindelijk heb ik zelfs gewonnen.

Beat the Pro? 
Heel gaaf en echt heel spannend. Ik had 
meegedaan aan de facebook actie van 
GOLF.NL die ik won. Daardoor mocht 
ik meedoen op hole 14 met Beat the 
Pro op de KLM Open. Ik was een klein 
beetje zenuwachtig toen ik aan kwam 
op De Dutch. Ik kreeg een hele aardige 
caddy die mij begeleidde. Hij droeg 
een hesje met mijn naam. Net zoals de 
andere caddie’s. Zo echt.

Hét moment? 
Van te voren werd mij precies verteld 
hoe de procedure was. Ik zou op de 
tee komen met mijn caddie en zou 
als laatste afslaan. Wat ik lastig vond, 
was dat ik niet had kunnen inslaan . Ik 
heb wel even een paar ballen gechipt 
vooraf. Maar toen ik op de teebox  
kwam met de andere spelers, liep er 
meteen een verslaggever van Sky News 
die een microfoon onder mijn mond 
duwde. In het Engels vroeg of hij mocht 
interviewen na a� oop. Ik was enorm 
overdonderd en werd ineens heel 
zenuwachtig. 

Houten klompjes - Ik ging staan en mijn 
ademhaling ging heel snel, ik trilde een 
beetje, iedereen keek naar me. Het 
werd stil. Ik sloeg, met een ijzer 8. De bal 
ging naar rechts. Ik kon hem niet goed 
zien. Het ging zo snel. Meteen werd ik 
weer geïnterviewd. We liepen met het 
hele gevolg naar de green. In mijn zak 
had ik sleutelhangers van de houten 
klompjes van de KLM. Nadat de pro’s 
hadden geput, gaf ik de spelers allemaal 
een sleutelhanger als aandenken. Chris 
Wood vond het hartstikke leuk, de 
anderen ook. 

Glazen sokkel? 
De bal die ik had geslagen kreeg ik mee 
in een glazen sokkel als aandenken. 
Jammer dat ik geen betere bal heb 
geslagen, maar het was heel leuk om 
mee te maken. Het interview met Robert 
Jan Derksen vond ik ook te gek.

Heb je Luiten nog gezien? 
Met mijn vader en moeder hebben we 
met Joost meegelopen. Het is heel 
erg leuk op de KLM Open. Je ziet al 
die goede en bekende spelers. Ik heb 
goed naar ze gekeken, hoe ze zich 

concentreren en welke routines ze 
hebben. Ik heb ook naar Joost gekeken. 
Het is geweldig dat hij heeft gewonnen. 
Ik vind hem een hele leuke gozer. Hij 
komt van mijn club en ik heb weleens 
tijdens de Joost Luiten Talent Trophy 
met hem gespeeld. Ik kwam hem daarna 
een keer tegen. Hij kwam naar me toe 
en vroeg hij het ging. Dat vond ik zo tof. 

Joost Luiten Lokaal? 
In studeer commerciële economie aan 
de Hoge School Rotterdam. Alle lokalen 
dragen de naam van een Rotterdamse 
sporter. Er is ook een Joost Luiten lokaal.
Nog meer favorieten? Michelle Wie. 
Zij heeft een geweldige swing. Voor 
mij is haar swing maar ook Michelle als 
persoon en golfster een mooi voorbeeld 
voor mij. Ik volg haar ook op de voet. 
Behalve golf hebben we nog iets 
gemeen. We houden allebei van lezen, 
vooral van Harry Potter.

Geloof? 
Mijn trainer en coach Leonard Smit 
gelooft in mij en geeft heel goed les. 
Door hem ben ik zo ver gekomen. Hij 
was één van de weinigen die geloofde 
en zag wat ik kon. We kunnen goed met 
elkaar opschieten, we hebben lol maar 
kunnen ook heel serieus trainen.

18 jaar? 
6 oktober ben ik jarig. Het is al een tijdje 
heel erg mooi weer, ik hoop dat ik mijn 
achttiende verjaardag in de tuin kan 
vieren met een lekkere BBQ. En, ik wil 
graag veel autorijden. Ik heb pas mijn 
rijbewijs gehaald en ik vind het geweldig 
om te rijden en op pad te gaan. 

‘JOOST LUITEN IS EEN 
AARDIGE GOZER’

naam: Lotte Hoekstra
leeftijd: 17
homecourse: De Hooge 
Rotterdamsche
hcp: 2,7
set: Nike Putter, Callaway driver 
en woods, ST8TS ijzers en 
wedges. 
pro: Leonard Smit
beste prestaties: In Schotland 
9e op Strathtyrum tournament, 
Rijnmond Open 2 keer gewonnen 

Lotte Hoekstra gaf klompjes aan Chris Wood 
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