
De Cocksdorp - Het Texelse Talent 
Hugo Groothuis is met tien jaar de 
jongste telg van een heus golfge-
zin. Broer Laurens heeft handicap 
4.8, zus Anabel handicap 6.5. Vader 
golft, moeder af en toe, alleen broer 
Marnix voetbalt. Genoeg familie om 
mee te spelen, maar Hugo loopt 
graag met Jordy door de baan.

‘Dubuisson is een mooie gast’

Hugo Groothuis slaat 
eagle en twee keer 
hole-in-one 
Tekst; Adrienne van der Smagt

Naam: Hugo Groothuis
Leeftijd: 10  jaar
Homecourse: Golfbaan De 
Texelse 
Hcp: 11.9
Set: US kids, met een 
Cobra driver en een 
Odyssee putter
beste prestaties: rondje 
van -4 over 9 holes op het 
Rijswijks Jeugd Open

Welke baan?
De Texelse in de Cocksdorp. De 
baan is pas uitgebreid naar achttien 
holes. De tweede negen is heel mooi 
geworden. Prachtige bunkers en 
goede fairways. De duinen vind ik 
echt mooi en de rough is pittig.  Ik 
ken de baan heel erg goed.

Hoezo?
Het is de baan van mijn vader. Heel 
handig natuurlijk dat hij de baas is, 
want ik kan altijd spelen. Ik ben op 
de golfbaan geboren omdat ons huis 
op de baan staat. Mijn vader heeft 
ook een hotel en mijn moeder werkt 
in de golfshop. Vanaf mijn derde kom 
ik al op de baan. 

Mooie shop?
Ja, prachtig. Ik houd erg van mooie 
kleren. Ricky Fowler vind ik echt 
goed spelen, maar het leukste aan 
hem vind ik dat hij altijd mooie hippe 
kleren aan heeft. Je herkent hem 
meteen als je hem op tv ziet. Nu 
heeft hij een snorretje, dat vind ik 
ook leuk.

Andere helden?
Eigenlijk vind ik heel veel spelers 
goed. Luke Donald omdat hij zo 
goed kan putten. Phil Mickelson 
vind ik een mooie speler, vooral om 
naar te kijken. Hij slaat geweldige 
flopshots. Maar Victor Dubuisson is 
echt een mooie gast. Ik vind hem 
super omdat hij zo’n goede motivatie 
heeft. Hij ging op z’n twaalfde van 
school om golfer te worden, ja, dat 
zou ik ook wel willen. Maar dat mag 
niet van mijn ouders.

Nederlanders?
Joost Luiten natuurlijk. Aan hem kan 
je zien dat hij altijd wil winnen. Maar 
soms denk ik, kan hij de druk wel aan, 
is hij niet te zenuwachtig voor die 
belangrijke wedstrijden. 

Beroemd?
Na school wil ik naar Amerika en daar 
golfen. Ik ben er al geweest met mijn 
ouders. We zijn in Disney geweest en 
we hadden een huis op de golfbaan. 
Maar vooral de waterattractie parken 
zijn super daar. Als ik beroemd word, 
wil ik de Masters winnen, want het 
groene jasje is te gek, maar de baan is 
ook heel mooi. En je kan er heel veel 
geld verdienen als je wint.

Koop je dan een mooie auto?
Nee, ik stort het op de bank. Toen ik 
acht jaar was, speelde ik min vier op 
het Rijswijks Open op negen holes. Ik 
kreeg een miniatuur BMW als prijs. Ik 
sloeg een hole in one op hole vijf, vier 
birdies, twee bogey’s en twee parren. 
Ja, toen was ik wel superblij.

Chippen of putten?
Is allebei heel belangrijk voor mij. 
Omdat ik jonger en kleiner ben dan 
andere kinderen met mijn handicap 
moet ik veel goedmaken met chippen 
en putten. Een lange par vier kan ik 
niet in tweeën halen. Ik train nu met 
Jan van Wijk op lengte van putts met 
een paar teetjes achter de hole.

Hole-in-one?
Ja, ik heb er twee geslagen. Eentje op 
de Rijswijkse dus en vorig jaar eentje 
op hole 8 van de par drie baan hier 
op Texel. Als je merkt dat je een hole 
in one hebt geslagen, ga je natuurlijk 
heel hard juichen. Maar het mooist 
vond ik toch mijn eagle op de NGF 
minitour. Op een par vijf sloeg ik mijn 
derde slag van 115 meter in één keer 
in de hole. Dat is toch bijna een hole 
in one?

Ben jij ook een talent? 
Ken je een talent? 
Mail naar 
info@nederlandsegolfkrant.nl of 
adrienne1@kpnplanet.nl. 

Jordy? 
Jordy is mijn maatje op de golfbaan. 
Hij komt uit Den Burgh. We zijn allebei 
helemaal gek van golf. Het liefst gaan 
we niet naar school en staan we alleen 
maar op de golfbaan. We trainen 
samen en lopen de baan, soms negen 
soms achttien holes. En we kunnen ook 
verschrikkelijk lachen samen.
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