
BLOG

AUTEUR

Adrienne
van der Smagt

handicap 17.7 -
freelance journalist -

golf travel writer -
vrolijk van aard -

sportief -
goedlachs -

schrijvend journalist
voor onder andere

Vrij Nederland
Trouw,

diverse tijdschriften
Golf.nl en
Nationaal

Golfmagazine.

‘Catherine’
talkshow van

Catherine Keyl,
Kookshow met

Joop Braakhekke en
Man Bijt Hond.

10/8/2018 0 Reacties

HOUTRAK JEUGD OPEN IN PRACHTIGE SEPTEMBER ZON

‘Reinier is de beste caddie die ik ooit heb gehad’

Golfclub Houtrak – Jongens en meisjes oefenen op de driving range, in de
bunker en op de green. Ze chippen, lachen en helpen elkaar. Ze maken zich
klaar voor  het Houtrak Jeugd Open 2018. De septemberzon schijnt volop. ,,Kijk
Reinier,’’ zegt Dean tegen Reinier Saxton. ,,Ik ga hem daar slaan.’’ Dean wijst
naar een plek op de driving range. Reinier zit in de flight van Dean Janssens en
Hein van den Berg. Reinier speelt niet. ,,Nee,’’ zegt Dean, ,,Reinier is mijn
caddie.’’

,,Ben benieuwd waar je hem slaat,’’ lacht Reinier.  Dean slaat de bal een paar meter
rechts van de vlag die hij aanwees.
Het idee om te caddiën was al eerder ontstaan. Dean is al lang fan van Reinier. Hij
ontmoette hem voor het eerst op golfbaan Dirkshorn waar hij een handtekening kreeg
en met hem een gesprek had. Ze sloegen ballen op de driving range en speelden
negen holes samen.

Dean was meteen enthousiast geworden door de sympathieke pro uit Haarlem.
Sindsdien zijn het dikke vrienden en proberen ze elkaar regelmatig te ontmoeten.
Dean wilde heel graag dat Reinier caddie zou zijn voor een dag. Reinier beloofde
Dean een keer zijn caddie te zijn. Het gebeurde op het Houtrak Jeugd Open waar
Dean zijn grote wens in vervulling zag gaan. ,,Het is heel aardig dat Reinier mij gaat

Met z'n allen veel plezier op golfbaan Houtrak tijdens Jeugd Open 2018
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caddiën,'' zegt Dean serieus. ,,Ik speel dan niet mee voor de prijzen, maar het is wel
heel leuk om met dit toernooi mee te doen met Reinier.''

                              
                                                   
                                                     herken ik mezelf in hem' 

Dean is dicht in de buurt van Reinier te vinden. Ze staan samen op de driving range,
ze putten, chippen en oefenen bunkerschoten
Reinier begon met zelf golf op de Houtrak: ,,Mijn vader was hier pro en werkte in het
weekend. Ik ging vaak mee en vond het hartstikke leuk. Ik oefende en speelde veel.
Als ik Dean zie herken ik mezelf in hem.’’

De golfers van het Jeugd Open zijn in de baan. Ze dromen van het winnen van een
prijs maar ook van de golfset ter waarde van duizend euro die je kan winnen als je
een hole in one slaat.
,,Die set wil ik winnen,’’ zegt Hein serieus. ,,Echt waar, want ik heb nog maar een
klein setje en daar zitten niet alle clubs in. Ik heb geen ijzer 8.’’ 

                                            

  ik echt winnen'

Hein zit in de flight met Dean. Ze hebben het goed samen. Als twee professionele
golfers lopen ze van de green en praten ze over putten, snelheid van de greens,
lijnen lezen en afstanden.
Reinier heeft het naar zijn zin met de twee jonge golfers. Hij duwt de kar van Dean.
Hij bekijkt de hole, meet de afstand en helpt met de lijnen voor een goede putt.
,,Dertig meter naar het midden,’’ zegt Reinier die door zijn afstandskijker kijkt.
Dean maakt een proefswing, kijkt naar de vlag, lijnt op en slaat de bal op de green,
twee meter van de vlag.

,,Mooie bal!’’ roepen Hein en Renier. 

Als de vader van Dean als vrijwilliger komt aanrijden met een buggy, gaan Deans
ogen twinkelen. Als zijn vader uitstapt en niet oplet springt even Dean in de buggy.
Hein spring achterop. De jongens lachen.

   'Als ik Dean zie,

Reinier Saxton is een dagje caddie van de
achtjarige Dean Janssens

,,Ik ben heel blij dat Reinier mijn kar duwt,''
zegt Dean.

 ‘Die golfset wil
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Het ging Dean niet om prijzen, het winnen, een hole in one. Het ging Dean om het
golfen met zijn caddie Reinier Saxton. En om zijn maatje Hein, met wie Dean achttien
lange leuke holes heeft gespeeld.

Dean had de dag van zijn leven: ,,Reinier is de beste caddie die ik ooit heb had.’’

Klik HIER voor de uitslagen.

Golfclub Houtrak, winnaars, enthousiaste deelnemers, ouders, opa’s en oma’s mogen
terugkijken op een mooi, vriendelijk en geslaagd toernooi.

Luke Yarnold (in het midden) wordt eerste in zijn categorie


