
Heusden - Isa Mouwen (10) vindt 
Tiger Woods de beste, hield haar 
spreekbeurt over golf en hurkt altijd 
als ze gaat putten. Haar  vader is 
puttgoeroe van Nederland en golfle-
raar op haar homecourse Het Woold.  
,,Tijdens de les ging het niet zo goed 
tussen ons,’’ zeg Isa over de lessen 
met haar vader.

Wat ging er niet goed?
Het lukte gewoon niet. Papa zei steeds 
dat ik iets verkeerd deed. Daar werd ik 
heel boos van. Nu heb ik les van Edith 
Eijkemans. Dat is hartstikke leuk. Ze 
kan ook hele goede moppen vertellen.

Wat is je sterkste punt?
Putten

Van je vader geleerd?
Ja, mijn vader heeft mij alles geleerd 
over putten, al toen ik heel jong was.
Ik vind putten ook het leukste dat er is.
Mijn vader is, denk ik,  de bekendste 
puttleraar van Nederland. Ik ben heel 
serieus met oplijnen. Ik neem de tijd 
om goed te kijken. Ik ga altijd op mijn 
hurken zitten, dan kan je beter zien 
hoe de green loopt. Het is spannend 
om te zien of de lijn klopt die je hebt 
bedacht. Ik vind het mooi om te zien 

hoe een lange putt de hole in rolt.

Wat voor putter heb je?
Mijn opa heeft voor mij een putter 
gemaakt met de een  kop van een YES 
putter, een  korte steel  en nieuwe grip 
erop. Hij is altijd bezig met clubs in 
elkaar zetten, het is zijn hobby. 

Is golf een spannende sport?
Vind ik van wel. Ik neem vaak risico 
omdat ik dat leuk vind. Ik sla over bun-
kers en bomen, ik durf alles te probe-
ren, ook over het water slaan. Ja, het 
gaat natuurlijk weleens mis. Dan word 

ik boos en steek ik heel hard mijn club 
in de tas en loop ik weg. Maar ik heb 
nog nooit met een c lub gesmeten, dat 
zou ik niet doen. 

Wat vinden je kinderen uit de klas 
van golf?
Ik heb mijn spreekbeurt over golf in 
de klas gehouden. Mijn vader en ik 
hadden heel veel filmpjes gemaakt, 
van de verschillende slagen. Dat was 
hartstikke leuk. Mijn klasgenoten 
wisten helemaal niks van golf. Ik heb 
ook verjaardagsfeestje gevierd op de 
golfbaan.

‘Ik sla hard als
ik boos ben’

Isa Mouwen 
meester in putten

Spaarnwoude Open voor herhaling vatbaar
Velsen- Zuid - Het Spaarnwoude Jeugd 
Open dat voor het eerst op Golfbaan 
Spaarnwoude werd gehouden, is een 
groot succes geworden. Verschillende 
kinderen uit alle delen van het 
land, waren met hun families naar 
Spaarnwoude gekomen. Voor alle 
handicappers was een categorie, van 

zeer laag tot hoog. Ook de ouders 
kwamen aan hun trekken. Voor hen was 
een 9 holes baan gereserveerd, zodat 
zij lekker konden golfen terwijl hun 
kinderen in de baan stonden. 

De winnaars op een rijtje: Tijn Steenma, 
Noah Blumberg, Damian van der Stam 

en Kay Bouman. 
Organisator Lelie Abell: ,,Het is een 
geweldig toernooi geworden, ook al 
werd het Spaarnwoude Open voor 

het eerst gehouden. Het viel erg in de 
smaak, volgend jaar gaan we nog een 
aantal dingen verbeteren,’’ aldus de 
trotse Toernooi directeur Abell.

Wat vind je van Tiger Woods?
Ik ken niet zo heel veel andere golfers 
maar hem vind ik gewoon de allerbes-
te. Hij kan zo hard slaan.

Kan jij hard slaan?
Ik sla vooral hard als ik boos ben. Als 
ik de vorige hole niet goed heb ge-
speeld, ram ik de volgende bal van de 
tee. En dat gaat heel vaak goed. Het 
is heel leuk om te zien hoe een bal de 
lucht in vliegt.

Heb je ook een Nederlands idool?
Joost Luiten natuurlijk.  Ik kijk altijd 
naar Joost Luiten op tv als hij moet 
spelen. 

Leer je iets van tv?
Dat je uit je dak moet gaan als je hebt 
gewonnen. Joost Luiten gooide met 
zijn putter toen hij de KLM Open ge-
wonnen had.

Waar droom je van?
Dat ik heel goed word in golf en dat 
ik net als Joost de KLM Open kan win-
nen. Dan ga ik daarna op de  Ameri-
kaanse  tour spelen, de beste tour van 
de wereld. 

Ga je dan ook trouwen? 
Nee, maar ik wil wel graag kinderen.

Hoe ziet een knappe jongen er uit 
volgens jou?
Hij moet bruin haar hebben en blauwe 
ogen. Maar het belangrijkste is dat hij 
New Balance schoenen aan heeft.

New Balance schoenen?
Ja, dat is een merk. Het zijn lage gym-
pen in allerlei kleuren. Die zijn heel erg 
in en hip.

door Adrienne van der Smagt

Ben jij ook een talent of ken je een ta-
lent? Schrijf dan naar adrienne1@kpn-
planet.nl of naar info@denederlandse-
golfkrant.nl . Misschien kom jij ook een 
keertje in de krant. Doe je best.

naam: Isa Mouwen
leeftijd: 10  jaar
homecourse: 
GC  Het Woold in 
Heusden 
hcp 48
set: Skymax
beste prestaties: 
rondje van 29  op 
Het Woold, 9 holes 
par 3 baan
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