
Utrechtse Golfclub Amelisweerd - Hij 
loopt niet naar zijn bal, maar huppelt 
en springt er naar toe. Golfen vindt 
hij het leukste dat er is. Youp Orsel 
heeft op vierjarige leeftijd zijn GVB 
gehaald, houdt van wedstrijden en is 
gek op mooie bekers. Tiger Woods 
is zijn grote voorbeeld, ook al zijn er 
genoeg jeugdige golfsterren waar je 
fan van kunt zijn. 

Hoe ken je Tiger Woods? 
Van YouTube. Ik heb heel veel YouTube 
filmpjes gezien van hem, mijn vader 
en ik kijken altijd samen. Tiger Woods 
was heel klein toen hij al heel goed 
speelde. Het publiek liep met hem 
mee in de baan, klapte heel hard en 
ging juichen als hij een goede putt 
maakte. Dat zou ik ook graag willen. 

Ik denk vaak in de baan dat ik Tiger 
Woods ben, ik ben nooit zenuwachtig. 
Het lijkt mij heel leuk om veel applaus 
te krijgen. O ja, en ik wil ook meer 
hole-in-ones slaan dan Tiger Woods, 
dan kan ik nog beter worden dan hij.
Want, met een hole-in-one win je een 
auto? 
Jaaaaaahhh, ik wil een hole in one 
slaan en graag een auto winnen. Het 
liefst een Lamborghini. Die is heel vet. 
Welke kleur? Ik denk groen met blauw.
Welke prijzen wil je nog meer winnen? 
Ik ben gek op mooie bekers die 
ik in mijn prijzenkast kan zetten. 
Wedstrijden spelen vind ik hartstikke 
leuk om te doen. Vooral als ik bekers 
kan winnen.

GVB  
Mijn leraar Bas Kräwinkel heeft mij alle 
regels geleerd die ik moest weten voor 
mijn GVB. Dat was hartstikke gezellig. 
Hij ging heel veel dingen in de baan 
laten zien. Ik weet nu heel veel regels. 
En ik mocht toen ik net vier was met 
papa mee een rondje lopen. Omdat ik 
nog zo jong was, moest ik aan de pro’s 
laten zien of ik wel goed genoeg was 
om de baan in te kunnen. Toen ze mij 
zagen slaan, mocht ik gewoon de baan 
in.

Waarom ben je gaan golfen? 
Toen ik één jaar was, kreeg ik van 
mama een plastic golfsetje waar ik de 
hele huiskamer en tuin mee rondliep. 
Als papa ging oefenen in de tuin wilde 
ik altijd meedoen. Toen ik twee jaar 
was hebben papa en ik samen een 
echte golfclub ingekort waar ik mee 
mocht slaan.

Golfen in de tuin? 
Ja, dat is heel leuk. Wij hebben in 
de tuin twee greens die mijn vader 
zelf heeft gemaakt. Mijn vader is heel 
handig en we doen vaak samen klusjes. 
We hebben ook een golfsimulator 
gebouwd.

Zelf een golfsimulator gebouwd? 
Ja hoor, dat hebben we echt gedaan. 
Dat is helemaal niet moeilijk, 
hout tegen de muur in de schuur, 
beeldscherm neergezet, doek erop en 
gordijnen aan de zijkant. We slaan met 
rubberen balletjes. Papa heeft software 
gekocht van alle banen, daarom speel 
ik over de hele wereld. Papa speelt 
graag St. Andrews, ik vind golfbaan 
Black Mountain in Thailand het leukst. 

Verslaafd? 
Ja, ik geloof wel dat ik een beetje 
verslaafd ben aan golfen. Ik heb altijd 
zin om te slaan of ter putten. Thuis 
of op de golfbaan. Ik vind het lekker 
om tegen een bal aan de slaan en dat 
hij de kant op gaat die ik wil. Ik zit nu 
op golfclub Amelisweerd omdat daar 
heel veel kinderen zijn waar ik mee kan 
spelen. Dat vind ik gezellig.  

Ben je weleens boos in de baan? 
Nee hoor, eigenlijk nooit. Ik ben heel 
vrolijk en ga gewoon naar de volgende 
hole. Als ik geen goede hole speel, 
denk ik gewoon, volgende keer beter, 
haha.

Is dat ook waarom je zo graag naar 
de bal huppelt? 
Ik hou van huppelen en springen. Als 
je loopt ben je niet zo snel bij de bal. 

Putten of chippen? 
Chippen vind ik wel moeilijk. Niet de 
bal raken, maar wel de goede afstand 
slaan. Met putten vind ik het altijd leuk 
om te lezen hoe de bal naar de green 
moet. 

Wat leer je van je pro Bas Kräwinkel? 
Hij legt mij precies uit wat ik goed en 
fout doe. Bas is heel vrolijk, je kan echt 
met hem lachen. Ik leer ook van hem 
dat ik heel zuinig moet zijn op mijn 
spullen. Hij leert mij ook techniek. Ik 
kan alle slagen en doe ze allemaal op 
techniek.

Op welke Tour wil je het liefst 
spelen? 
De US kids tour.
Heb je nog andere hobby’s? Hip Hop 
dansen, klussen met papa, zwemmen, 
vissen, tuinieren en spelen met mijn 
vriendjes Bas en Dylano. Meestal gaan 
we voetballen, verstoppertje spelen of 
gamen. En mijn hobby is koken, heb 
ik van mama geleerd. Ik kan zelf de 
lekkerste pizza maken die er is. Voor 
de bodem gebruik ik bloem, water en 
boter. Dan lekker het deeg kneden en 
daarna rollen. Saus erop, met salami en 
olijven. Heel lekker.

Adrienne van der Smagt

Ben je zelf een talent of ken je een talent? Geef je 

dan op. Schrijf een mail waarom jij een talent bent. 

Doe dat naar info@denederlandsegolfkrant.nl of 

naar adrienne@passie4golf.nl

Zevenjarige Youp Orsel 
houdt van applaus

‘Ik ben nooIt 
zenuwachtIg’

naam: Youp Orsel 
leeftijd: 6 jaar 
homecourse: GC Amelisweerd
hcp: 37 
set: US Kids Tour series
pro: Bas Krawinkel 
beste prestatie:  1ste prijs 
maandbeker Juli 2017 NGC 
Houten 
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