
Want?
Tiger Woods maakt van elke hole een 
feestje. Hij gaat er altijd voor en dat 
kan je aan hem zien. Hij heeft een 
geweldige swing die heel constant 
is. Jammer dat hij gestopt is. Toen ik 
hem voor het eerst op tv zag, maakte 
hij een hole-in-one. Ik dacht, dat wil ik 
ook.

En?
Helaas heb ik nog nooit een hole-
in-one geslagen. Ik hoop natuurlijk 
dat dat wel een keertje gaat lukken. 
Rory McIlroy heeft een keer een soort 
hole in one bal geslagen, maar dan 
in iemands zak. Rory stond op de tee, 

sloeg een afzwaaier. Toeschouwers 
stonden onder bomen hielden hun 
handen op hun hoofd. De bal viel in 
iemands broekzak. Dat vond ik echt 
heel grappig.

Hoe liep het af?
Free drop, die man was geen vast 
object in de baan.

Wie zijn je trainers?
Tom Terpstra en Roderick 
Kwekkeboom. Bijna alles wat ik nu 
geleerd heb, heb ik van Tom geleerd. 
Hij is superaardig en ook grappig. 
Roderick is de headpro, maar die is er 
nog niet zo lang. Hij richt zich veel op 
de wedstrijdtraining. 

Liefhebber van putten?
Niet echt. Putten is lastig, je lijn kiezen 
en een goede schommelbeweging 
maken. Maar lange putts vind ik wel 
leuk, ook van buiten de green. Vooral 
grote greens met veel sloop.

Van wie leer je nog meer?
Van Sport 1. Ik kijk heel veel golf met 
mijn vader op tv. We draaien de swings 
allemaal in slow motion af. Dan kan 
je heel goed zien wat je moet doen. 
Bij Rory vind ik het zo gaaf dat hij zijn 
bovenlichaam helemaal stil houdt als 
hij draait. Luiten kan dat ook, daarom 
heeft hij zo’n mooie en constante 
swing. Als ik dan een hele middag heb 
gekeken, wil ik het liefst meteen naar 
de golfbaan.

Race tot Dubai?
Lijkt me het einde om die te winnen. 
Toen ik de Zomeravondcompetitie 
won, was ik heel blij. Dan heb je ook 
echt zin om pro te worden. Als je de 
Race naar Dubai wint, ben je de beste 
van de wereld en verdien je veel geld.

Wat ga je ermee doen?
Het liefst bouw ik een heel groot 
huis in St. Tropez in de heuvels voor 
de baai. Het huis is voor mezelf en 

mijn familie. Om het huis komt een 
golfbaan met veel water, struiken, 
bloemen, bomen, heuvels en 
overlopende greens. Ik wil hem 
graag zelf ontwerpen samen die daar 
verstand van heeft.

En als je de top niet bereikt?
Misschien neem ik wel de zaak over 
van mijn vader. Hij verkoopt auto’s van 
het merk Saab en Subaru. 

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 

‘Woods maakte van 
elke hole een feestje’

Tijn houdt van 
lange putts

Velzen-Zuid – Hij houdt vooral van 
grote greens, hele lange putts en 
flinke sloops. Tijn Steeman (11) vindt 
dat een uitdaging. Vorig jaar werd 
hij nog Kampioen Zomeravondcom-
petitie bij de Jeugd van Spaarn-
woude. Hij zit met zijn oudere zus in 
de talentengroep van Spaarnwoude. 
Hoewel Tijn veel Tourspelers heel 
goed vindt, is Tiger Woods toch wel 
zijn favoriet.

Adrienne van der Smagt

naam: Tijn Steeman
leeftijd: 11 jaar
homecourse: GC Spaarnwoude
hcp: 29.7
set: US kids Spalding driver
beste prestatie: Spaarnwoude 
Jeugd Open rondje 36 op 9 holes 
A baan

Win een plaats in de Pro-Am van het Deloitte Ladies Open op The International
Het Deloitte Ladies Open is onderdeel van de Ladies 
European Tour, het hoogste professionele circuit voor 
damesgolfers in Europa. In 2015m, van 19-21 juni, 
wordt het toernooi voor de 21e keer op Nederlandse 
bodem gespeeld.

Afgelopen jaar was voor de tweede keer The 
International de locatie voor het Deloitte Ladies 
Open. In 2014 werd het Deloitte Ladies Open 
gewonnen door de Schotse Kylie Walker. Christel 
Boeljon werd gedeeld vierde in het toernooi.

Heb je vorig jaar het Deloitte Ladies Open bekeken 
in Amsterdam en denk je; Dat kan ik ook? Dan is dit 
je kans! Als je dit jaar, samen met de professionals, 

wilt meespelen in de Pro-Am van het Deloitte Ladies 
Open dan kan dat door jezelf te plaatsen tijdens één 
van de kwalificatiewedstrijden bij BurgGolf.
Als jij jezelf weet te kwalificeren voor de Pro-Am 
dan speel je voorafgaand aan het toernooi samen 
in de flight met de professionals van de Ladies 
European Tour. Hoe kunt u zich kwalificeren? Deze 
reeks wedstrijden bestaat uit 8 wedstrijden. Het 
gemiddelde van uw 2 beste scores bepaalt of u een 
ticket wint voor de Pro-Am van het Deloitte Ladies 
Open.

Er wordt gestreden in 2 categorieën. Categorie 1 is 
0 t/m 18 en categorie 2 is 18,1 en hoger. U dient dus 
minimaal 2 wedstrijden mee te spelen.

De kwalificatie wedstrijden vinden plaats op:

Bekijk de website voor meer 
informatie en inschrijfmogelijkheden.
Site: www.burggolf.nl/pro-am-series

14-mrt BurgGolf Emmen

14-mrt BurgGolf Middelburg 

22-mrt BurgGolf Veldhoven 

28-mrt BurgGolf St. Nicolaasga

4-apr BurgGolf Zoetermeer

11-apr BurgGolf Wijchen

25-apr BurgGolf Purmerend

2-mei BurgGolf Haverleij Den Bosch
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