
Tekst en foto’s Adrienne van der Smagt.

Halfweg – Anne-Sterre den Dunnen 
schrijft geschiedenis op de Houtrak, 
ze wint de Clubkampioenschappen 
2016 met dertien jaar. De jonge 
golfster denkt graag aan een carrière 
op de Tour, maar eerst maakt ze haar 
school af. Caddie en moeder van 
Anne-Sterre zorgt ervoor dat haar 
dochter genoeg eet en drinkt in de 
baan. ,,Ik heb de neiging om weinig te 
eten. Of eigenlijk vergeet ik gewoon 
te eten. Terwijl mijn moeder hele 
lekkere dingen klaar maakt,’’ vertelt 
Anne-Sterre.

Zoals?
Ik heb altijd zachte bolletjes met 
kaas, pindakaas of appelstroop, 
of vier vruchten jam. Verder eet ik 
repen, nootjes en drink ik water 
met een smaakje. Tijdens de 
clubkampioenschappen was mijn 
moeder mijn caddie. Meestal is mijn 
vader caddie.

Moeder als caddie? 
Tijdens een wedstrijd op Texel heeft mijn 
moeder mij gecaddiet, omdat mijn vader 
moest werken. Dat ging heel goed. Mijn 
ouders zijn allebei � jn als caddie en toch 
ook verschillend. Mijn vader geeft tips en 
helpt met een plan. Mijn moeder zegt, 
zorg voor je eigen plan en ik help je.

Matchplay Kampioenschappen op de 
Houtrak?
Ik was zo ontzettend blij toen ik won. 
Maar het was ook heel raar, ik dacht 
steeds, heb ik dit echt gewonnen? Toen 
iedereen me kwam feliciteren, ook 
mensen die ik helemaal niet kende, had 
ik het pas door. Ik ben heel trots op deze 
overwinning omdat ik mentaal sterk heb 
gespeeld. Mijn tegenstandster Liesbeth 
van Dommelen speelde ook heel goed, 
maar ik was beter. Ik heb een hele mooie 
wisselbeker gewonnen.

Vossius Gymnasium?
Een hele leuke school met aardige 

kinderen en leraren, ik zit in de tweede 
klas. Er zitten meer topsporters bij mij op 
school. Twee kinderen die meegedaan 
hebben aan het WK volleybal, maar 
ook kinderen die heel goed zijn in 
hockey en in ritmische gymnastiek. Op 
de basisschool was ik op een gegeven 
moment wel gestopt met uitleggen 
waarom golf zo’n mooie sport is. Golf is 
niet echt populair onder kinderen en ze 
denken dat het alleen maar een oude 
mannen sport is, niet dynamisch dus.

Is golf dynamisch?
Vind ik wel. Vooral als je aanvallend 
speelt zoals ik. Ik kies vaak de 
gevaarlijkste optie en dat is niet altijd 
de verstandigste keuze. Ik houd van 
aanvallen, dus als het wel lukt, krijg je 
er een kick van en gaat de adrenaline 
stromen. Mijn coach en trainer Sander 
van Duijn begrijpt mij.

Wat doet hij?
Hij zorgt dat ik mijn hoofd er bij houd. 
Hij snapt mijn aanvallende benadering. 
Dat geeft mij vertrouwen. We trainen 
heel serieus trainen en geconcentreerd, 
ook met fysiotherapeut Richard Chong. 
Soms geeft Sander ook minder serieuze 
lessen. Dat vind ik belangrijk. Sander 
heeft een zoontje en laat af en toe foto’s 
van hem zien. Hij vertelt leuke en lieve 
verhalen over hem. 

Hoe ga je om met teleurstellingen?
Dat wil ik nog beter leren. Ik vind het 
moeilijk als het niet goed gaat. Als ik 
boos ben ga ik in mezelf vloeken. Een 
buitenstaander zal aan mij niets merken, 
maar mijn ouders wel. Mijn moeder zegt 
altijd dat ze het kan zien aan hoe ik loop.

En? Hoe loop je dan?
Nou met hele stevige passen in de 
grond.

Wat voor swing heb jij?
Mijn ouders zeggen dat mijn swing op 
die van Rory McIlroy lijkt. Ik heb een 
soort hupje op het moment van impact. 
Ik vind het heel grappig omdat ik een 
fan ben van Rory.

Fan?
Ja, want hij slaat heel ver en dat doe 
ik ook graag. Mijn verste drive was 
rond de 235 meter. Maar Lydia Ko 
vind ik ook geweldig. Zij straalt zoveel 
zelfvertrouwen uit. Ik heb alles van haar 
gezien tijdens de Olympische Spelen. 
Zij is de beste en ze heeft ook heel veel 
plezier in golf, dat vind ik mooi.

Van wie ben je nog meer fan? 
Van Scotty, de poes die ik een half jaar 
geleden heb gekregen. Ik ben helemaal 
gek van haar. Ik heb een hengel met 

sliertjes die ik in de lucht houd. Dan 
springt ze omhoog. Of ze rent er 
achteraan als ik over de grond zwaai. En 
af en toe bijt ze speels in mijn hand. Dat 
doet geen pijn omdat ze nog zo jong is. 
En ik maak ook de kattenbak schoon.

19e hole?
Dat was de play off op hole tien. Op 
de zeventiende hole stond ik nog 
twee down. De dood of de gladiolen 
dacht ik. Nu ga ik het doen, het zat in 
mijn hoofd, ik ging ervoor. Voelde me 
sterk, was een koele kikker. Op hole 
achttien stonden we gelijk, dus een 
play off volgde. Ik sta op hole tien, ik sla 
een houten drie en met mijn tweede 
slag een ijzer 7, twee meter van de pin 
en hole de putt voor birdie en werd 
clubkampioen. Het was geweldig. Door 
mijn doorzettingsvermogen heb ik 
gewonnen. Ik ben er nog steeds heel blij 
mee. Maar waar ik ook heel blij mee ben 
is dat ik ben gevraagd voor de B-selectie 
van de NGF van Jong Oranje.

‘IK BEN EEN 
AANVALL ER’

naam: Anne-Sterre den Dunnen
leeftijd: 13 jaar
homecourse: GC Houtrak
 hcp: 5.2
set: Titleist 915 houten, driver en 
hybride. AP 1 ijzers, SM6 50, 54, 
58 graden wedges. 
Scotty Cameron futura X5 putter
beste prestatie:  5e in Schotland 
op het EK, met slotrondje level 
par. Houtrak Clubkampioen. 

Anne-Sterre den Dunnen trots 
op overwinning Houtrak
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