
21

Cruquius - Florian de Groot (hc 3.7) 
is vijftien jaar en is een bescheiden 
en rustige jongen. De jonge gol-
fer uit Aerdenhout, lacht zich een 
versuffing om Jeroen van Konings-
brugge, drinkt graag  Fanta Zero en 
gaat in ieder geval later nooit op 
kantoor werken. Het toptalent van 
de Haarlemmermeersche Golfclub 
is serieus bezig met een golfcarrière 
op niveau. Na zijn gymnasiumdiplo-
ma wil hij naar Amerika om profgol-
fer te worden. Hij droomt er van om 
een major te winnen. Alleen aan zijn 
assertiviteit moet hij nog werken, 
vindt hij zelf. ,,Laatst speelde ik de 
Faldo series, een jeugdtoernooi, 
waarbij een vader mij uit m’n spel 
haalde. Hij zei dat ik mijn gedrag 
moest veranderen.’’

door Adrienne van der Smagt

Hoezo uit je spel gehaald?
Op de Faldo series speelde ik met een 
jongen waarvan de vader ook meeliep. 
Ik had niemand bij me. Die vader zei op 
een gegeven moment dat ik zijn zoon 
afleidde tijdens zijn routine. Hij vond 
dat ik mijn gedrag moest veranderen. 
Daardoor was ik toch aangeslagen.

Wat heb je gedaan?
Niks, ik heb me aangepast aan wat die 
vader zei, ik ging er niet tegenin. Maar 
ik was wel uit mijn spel. Daar had ik de 
pest over in.

Wat ga je er de volgende keer 
aandoen?
Ik moet veel assertiever worden. Ik wil 
koelbloediger zijn in dit soort situaties 
en mijn eigen plan trekken. Me van nie-
mand iets aantrekken maar wel op een 
positieve manier.

Heb je die vader na de wedstrijd nog 
gezien?
Ja, hij zei, sorry dat ik je uit je spel heb 
gehaald. Dat vond ik wel een afknapper.

Wat maakt golf zo aantrekkelijk?
Het is een bijzondere sport. Je bent al-
tijd alleen in het spel, je bent lekker bui-
ten, je voelt de wind langs je lichaam. 
Je leert levenslessen. Je moet nadenken 
over de beslissingen die je neemt. Je 
probeert altijd zo goed mogelijk te spe-
len. Soms gaat alles heel goed en heb je 
veel vertrouwen in jezelf, de volgende 
dag kan het zomaar anders zijn. Dan 
mislukt alles, heel irritant. Sommige 
pro’s kunnen ook zomaar een rondje 
van 80 lopen. En er zijn ook pro’s die 
de bal in de tribune of het publiek slaan. 
Golf is altijd spannend.

Wie is jouw favoriete pro?
Joost Luiten en Rory McIlroy. Luiten 
vind ik een hele goede speler. Hij zet 
door en is aanvallend. Hij heeft een con-
stante swing. Verder vind ik het leuk dat 
hij een normale jongen is uit Rotterdam.
Rory McIlroy heeft een prachtige swing 
en voor iemand van zijn leeftijd veel 
ervaring. Hij kan eigenlijk alles goed 
en daarbij heeft hij ook veel charisma. 
Bubba Watson heeft zijn eigen stijl, 
maar ik zou niet graag helemaal in het 
roze spelen. Net als Ricky Fowler, hij is 
apart en een hele goede golfer. Watson 
en Fowler willen naast het golf ook op-
vallen, anders zijn dan de rest. Dat vind 
ik leuk van het golf nu, maar ik hoef 
niet op te vallen.

Geen roze kleding?
Hahaha, nee voor mij niet. Geef mij 
maar zwart.

Op welke topsporter wil je 
graag lijken?
Op Rory McIlroy. Hij is altijd heel goed 

geconcentreerd maar ook sociaal. Hij 
heeft een mooie swing, slaat ver, heeft 
goed kort spel en kan ook heel goed 
putten. 

Hoe is Rory mentaal?
Wat Rory doet, wil ik ook kunnen. Trots 
met je borst vooruit golfen, rustig spe-
len, bescheiden zijn en humor hebben.

Heb jij een trainer die jou goed 
steunt?
Jan van Oosbree is mijn trainer. Wij 
hebben een hele goede klik. Hij leert 
mij een goede techniek, maar ook veel 
mentale dingen. Met name relativeren. 

Kan je broertje een beetje golfen?
Ja, dat is juist zo irritant. Ik wil hem wel 
voorblijven. Edward heeft nu handicap 
10.6 maar hij gaat steeds sneller naar 
beneden en hij is wel jonger dan ik. 

Golfen jullie samen?
We gaan in ieder geval altijd samen naar 
de golfbaan op de fiets. Onze tassen 
staan in lockers op de baan. Het is wel 
gezellig om samen te fietsen.

Nooit ruzie?
Ja hoor, net zoals alles broers, denk ik. 
We treiteren elkaar lekker, stoeien ook 
weleens, maar bijvoorbeeld echt serieus 
vechten doen we niet. 

Spelen jullie nooit vals als jullie 
samen spelen?
Nee, dat moet je echt niet doen. Je moet 
altijd eerlijk zijn tegen jezelf, waar dan 
ook. Anders krijg je het imago van een 
valsspeler en dat blijft je je hele leven 
achtervolgen.

Is golf alleen maar serieus?
Golf kan heel grappig zijn. Als ik een 
slechte of rare bal sla, is dat grap-
pig. Maar ik moet ook hard lachen als 
iemand anders een slechte bal slaat. 
Als pro’s soms een bal in het publiek 
slaan en het loopt goed af, kan je er om 
lachen. 

Golfen jouw ouders?
Iedereen golft bij ons. Mijn opa en 
oma hebben mijn broertje, mij en twee 
nichtjes meegenomen naar de Haarlem-
mermeersche golfclub. Daar hebben we 
leren golfen. Het is een hele gezellige 
goede club met veel jeugdleden. Dat is 
voor mij belangrijk. 
Mijn moeder heeft vroeger heel goed 
getennist. Later is ze gaan golfen. Ze 
heeft handicap 16, mijn vader heeft 
handicap 22. Het is leuk dat mijn ouders 

allebei golfen.
In het begin vond ik golf eigenlijk heel 
saai. Het duurde lang en er gebeurde 
niet zoveel, vond ik. Ik zat ook op 
hockey en dat is natuurlijk veel dyna-
mischer. Maar toen ik eenmaal begreep 
wat golf zo leuk maakte, raakte ik 
verslaafd.

Leidt die verslaving ergens toe?
Omdat ik steeds wil golfen, word ik 
steeds beter. Ik heb de discipline en de 
wil om te winnen. Ik train keihard om 
elke keer beter te worden. Als ik niet 
golf, zit ik in de sportschool. Alles staat 
in het teken van golf. Ik wil in de PGA 
Tour of in Europese Tour spelen en het 
liefst een Major winnen. 

Hoe ziet je leven eruit over tien jaar?
Dan speel ik de Tour, heb ik een mooi 
huis in Amerika, niet al te groot, ben 
ik misschien wel getrouwd en heb ik 
kinderen. 

Heb je nu een vriendin?
Nee, nu niet, maar toen ik op de basis-
school zat was ik wel verliefd. Dat is 
lang geleden, maar het was mooi en gaf 
een blij gevoel.

Toptalent Florian 
de Groot golft met 
borst vooruit
‘Ik moet assertiever worden’

Het Talent

Don’t drink and drive zou je 
zeggen. Maar met de nieuw-
ste golfgadget genaamd 
drink-caddie lijkt het wel te 
kunnen. Deze drink-caddie is 
een driver die je kunt vullen 
met je favoriete drankje en 
zou een hele leuke aanvul-
ling op ieders golfset kun-
nen zijn! Met een druk op 
de knop vul je de glazen, of 
tank je zelf even bij. Deze 
drink-caddie isoleert goed 
waardoor je koude drank 
koud blijft en de warme 
drank warm.


