
Rustig?
Door mijn vader. Hij kan mij rustig 
krijgen. Als het niet gaat kan ik heel 
boos kijken en ga ik stampen met mijn 
voeten. Ik kan soms ontzettend boos 
worden van binnen, maar ik doe heel 
erg mijn best om me in te houden. Van 
mijn vader mag ik tien tellen boos zijn, 
daarna niet meer. Eigenlijk maakte mijn 
vader mij al rustig voordat ik geboren 
was. Soms ging ik enorm te keer in 
de buik van mijn moeder. Mijn vader 
legde zijn handen op haar buik, dus 
eigenlijk op mij. Dan werd ik meteen 
stil. 

Caddie?
Mijn vader is ook mijn caddie. Ik luister 
goed naar hem. Als we samen naar de 
golfbaan rijden kletsen we over van 
alles maar ook over hoe ik ga spelen. 
Ik ben iemand die het liefst altijd voor 
de vlag gaat. Dat is natuurlijk niet 
altijd de verstandigste oplossing. Mijn 
vader zegt dan dat ik het anders moet 
aanpakken, in ieder geval minder 
risico. Dat helpt goed.

Moeder?
Zij golft ook. We spelen vaak met 
z’n drietjes, op vakantie, maar ook 
voorspelen voor een wedstrijd. We 
hebben het heel gezellig met elkaar.

Vakantie?
Ja, we zijn laatst naar Portugal 
geweest. Daar speelden we Praya del 
Rei en Royal Obidos. Royal Obidos 
vind ik een geweldige baan met lastige 
en uitdagende holes en heel veel 
water. Het was er ook heuvelachtig.

Trainer?
Mijn pro Caroline Driessen is heel 
aardig maar ook fanatiek. Ik moet 
vooral op mijn houding letten en op 
mijn backswing die erg wisselvallig is. 
We slaan ook weleens op één been 
om ons evenwicht te leren houden. Ik 
houd echt van trainen. Ik hoef geen 
spelletjes te doen in de les, ik wil heel 
veel leren en vooral veel oefenen.

Fluffen?
Ja, daar baal ik enorm van als ik weer 
eens een chip fluf. Ik moet gewoon 
heel veel blijven trainen om dat soort 
ballen te voorkomen. 

Kwartaalkoningin?
Op mijn home course kan je in je 

lesgroep kroontjes winnen tijdens de 
les. Wie de meeste kroontjes heeft 
wordt Kwartaalkoningin.

Mooiste hole? 
Hole 6 op het Rijk van Nunspeet 
Noord, een par vier. Als je op de tee 
staat zie je een grote zandvlakte met 
plukjes groen. Het is de bedoeling dat 
ik over de zandverstuiving heen sla. 
Maat vaak lig ik er in. Gelukkig mag ik 
wel grounden. Ik sla meestal met een 
hybride. Nadeel is dat je het zand in je 
ogen slaat. Ik zou hier graag een keer 
een par maken, maar dat is nog niet 
gelukt.

Idolen?
Eigenlijk heb ik er vier: Joost Luiten, 
Rory Mc Ilroy, Jordan Spieth en Dewi 
Schreefel. Van Dewi heb ik een clinic 
gehad op golfkamp op de Goyer. 
Dat was ontzettend leuk. Ik heb van 
haar goed uit de bunker leren slaan. 
Ik vind het nog steeds moeilijk dat ik 
in de bunker niet mag grounden. Het 
liefst zou ik de tweede Dewi Schreefel 
worden, zij is zo goed. Ik wil later ook 
op de LPGA tour spelen.

Joost Luiten?
Ik ben zo ontzettend blij dat wij Joost 
Luiten op de tour hebben. Het is 

superleuk om naar golf op tv te kijken 
als hij meedoet. Ik vind hem ook heel 
aardig. Op de KLM Open heb ik hem 
ontmoet maar niet veel met hem 
gepraat. Wel ging ik met hem op de 
foto en heb ik handtekeningen van 
hem op mijn shirt en op mijn pet. 

Knap?
Van de drie is Rory het knapst, maar 
allemaal gaan ze heel goed met 
tegenslagen om, slaan ze ontzettend 
mooie ballen en zijn ze vooral erg 
goed in het vasthouden van hun 
concentratie. Dat zou ik ook willen.

Putten?
Daar moet ik nog veel aan doen. We 
gaan thuis een putt matje neerleggen 
in een aparte kamer zodat ik elke dag 
flink kan oefenen. Ik verheug me op 
het golfkamp van de zomer. Dan mag 
ik weer een week oefenen bij Rob 
Mouwen, de putt coach van Joost 
Luiten.

‘Ik houd van trainen’ 

Britt op den 
Winkel en vader 
twee handen op 
één buik

Amersfoort – Ze is vrolijk, serieus en 
fanatiek. Britt op den Winkel heeft 
het geluk dat haar vader haar caddy 
en chauffeur is. Hij zorgt ervoor dat 
zij stabiel blijft in de baan: ,,Ik kan 
soms ontzettend boos worden. Ik 
doe erg mijn best om me in te hou-
den,’’ zegt de Gelderlandse golfster 
eerlijk. 

Adrienne van der Smagt

naam: Britt op den Winkel
leeftijd: 9 jaar
homecourse: Rijk van Nijmegen & 
Golfclub Anderstein
set: ST8TS
beste prestaties: 87 slagen op 
het Rijk van Sybrook op de ST8TS 
Tour 

EEN HOLE IN ONE LUKT NIET ALTIJD. IN ÉÉN KEER SLAGEN VOOR 
JE HELE GOLFUITRUSTING WÉL.
DAAROM HEBBEN WIJ ONS RUIME ASSORTIMENT VAN TOPMERKEN NÓG VERDER VERGROOT EN VERBREED.
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