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‘STILTE EN BUITEN ZIJN VIND IK MOOI’ Het Talent
Jochem Hubregtse meester in putten
wat ik leukste aan hem vind is dat hij
zoveel veel plezier uitstraalt. Hij heeft
zoveel lol in het spel. En natuurlijk
neemt hij de juiste beslissingen.
Club?
De Sallandse in Zwolle en op de GC
Graafschap in Lochem. Daar zit ik nu in
heren 1. Beide clubs zijn heel erg leuk
en goed, maar het gaat ook om mijn
ontwikkeling. Soms moet je verder en
dan kies je voor een hoger team. Ik zit
nu in heren 1 in Lochem. We zijn heel
druk aan het trainen.
Wat vinden ze op school van je golfpassie?
Heel gewoon. Ik zit op het CSE in Zwolle, dat betekent Centre for Sports &
Education. Dat is een school voor kinderen die topsport doen. Zij willen net
als ik het maximale uit hun sport halen.
Dat is te gek om met al dat soort kinderen op een school te zitten.
Doe je nog iets anders naast golf?
Beetje chillen met mijn vriend Willem.
Hij is een vriend die ik al van de peuterschool ken. Dat is echt heel erg tof.
Hij golft ook, maar niet zo fanatiek. We
gaan samen naar de bios of we gamen.
Diepenveen - Het leukste beroep na topgolfer is volgens Jochem Hubregtse straaljagerpiloot. Jochem (15) houdt
van snelheid en ziet zich wel door de lucht schieten. Maar in de baan is hij opvallend rustig en beheerst. Met
een actuele handicap van 3.6 geeft hij zich helemaal voor de golfsport. Uit een gezin met drie jongens is Jochem
degene met de meeste golfgenen. ,,Ik heb aanleg voor golf. Mijn jongste broertje heeft talent voor skaten en mijn
oudste broer is heel creatief en kan mooi schilderen. Als ik ooit heel erg beroemd word als golfer en overal in de
wereld speel, verdien ik genoeg geld om een huis te kopen voor mijn oudste broer en zijn vriendin.’’
Een huis voor je broer?
Mijn broer is anders, niet zoals wij. Hij
is wel normaal hoor, maar hij is verstandelijk beperkt. Hij zal nooit een
hele goede baan hebben en veel geld
verdienen. Daarom wil ik een huis voor
hem en zijn vriendin kopen. Kunnen ze
daar gezellig wonen.

en ben mentaal een sterke speler. Ik
neem niet teveel risico, ik speel erg
veilig. Daarnaast kan ik me heel goed
concentreren. Eigenlijk vind ik het allerleukste van golf dat je lekker buiten
bent met de stilte om je heen. Maar
ook dat je jezelf altijd weer kunt verbeteren, dat blijft voor mij een uitdaging.

Golft hij ook?
Nee, ik ben de enige van de broers.
Mijn oudste broer is heel creatief en
kan ontzettend goed schilderen. Mijn
jongste broertje kan echt geweldig
skaten. Daarom zou ik voor hem een
skatebaan laten aanleggen als ik een
pro ben en veel geld verdien.

Altijd?
Er zijn natuurlijk wel momenten dat ik
er even doorheen zit, dat ik een paar
slechte holes speel. Als mijn vader mee
is, pept hij me enorm op. Hij geeft iets
te eten, noemt tips en zegt dat het
vanzelf weer goed komt. Door hem
krijg ik heel veel vertrouwen.

Gaat het lukken, topgolfer worden?
Dat denk ik wel. Ik heb er in ieder
geval alles voor over. Ik heb talent

Sterkste punt?
Putten heb ik vanaf het begin altijd erg
leuk gevonden. Het is mijn kracht dat ik

goed kan putten. Natuurlijk train ik er
ook veel op.
Valt er nog wat te lachen op de golfbaan?
Met mijn trainers Peter Graham en Tim
Nijenhuis kan ik goed opschieten en
ook veel lachen. Met allebei heb ik een
klik. Dat moet ook wel als je iets wilt
bereiken. Peter heeft trouwens geweldige Engelse humor. Wat ik ook leuk
vind zijn de golf bloopers op Youtube.
Daar zag ik iemand een hole-in-one
maken via een boom.
Wie is je voorbeeld?
Daan Huizing, ik ken hem persoonlijk.
Ik heb een keer met hem gespeeld.
Hij is relaxt en aardig. Verder vind ik
Rory McIlroy fantastisch. Hij kan alles,
met een geweldig mooie swing. Maar

Geef je alles op voor golf?
Het lijkt me leuk een vriendin te hebben en dat ik een relatie kan combineren met golf. Ik zou later namelijk ook
best willen trouwen. Ik val op sportief
en blond, maar het allerbelangrijkste
vind ik dat ze lief is.
Ben jij ook een talent en wil je in de
rubriek? Of ken je een talent die goed
kan golfen? Mail naar
info@denederlandsegolfkrant.nl
Adrienne van der Smagt

Vlak voor het ter perse gaan van
de krant, heeft GC De Sallandsche Jochem uitgeroepen tot
golfer van het jaar. Behalve de
eer en een wisselbokaal, heeft
hij nu ook recht op een parkeerplaats op de golfclub. ,,Dat zou
moeten worden,’’ zegt de trotse
Jochem.

