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Del� and/ De Hooge Rotterdamsche 
– Ze zijn echte golfvrienden. Houden 
allebei van het lange spel en vinden 
Joost Luiten een geweldige golfer. 
Goed coursemanegement, perfect 
chippen en ijzersterk putten. Daar 
trainen Justin Doerga en Thijmen 
Batens elke dag hard voor. Maar dat 
lukt niet altijd. De golfvrienden maken 
daarom juist sarcastische grapjes over 
elkaars spel.

Hoe gaan die grapjes?
Thijmen: Nou, heel simpel. Ik beuk 
bijvoorbeeld een drive de bossen in. 
Justin: Dan zeg ik mooie bal hoor. 
 Thijmen: Goed hè, zeg ik, precies de 
juiste lijn, nu jij nog.

Golfvrienden?
Justin: We spelen vijf keer per week 
met elkaar. Als we trainen zijn we heel 
serieus. In de baan zijn we soms minder 
geconcentreerd en hebben we veel lol. 
Thijmen: In het begin durfde ik niet 
tegen Justin te praten. Hij was zo goed, 
vond ik. Totdat hij een vroeg of ik wilde 
met hem wilde mee spelen. Van geel. 
Dat had ik nog nooit gedaan. Het ging 
helemaal niet goed. Maar Justin vond 
dat niet erg en daarom vond ik hem 
meteen heel aardig. 

Alleen golfvrienden?
Justin: We hebben al een paar keer bij 
elkaar gelogeerd. We gaan dan eerst de 
hele dag golfen, dan daarna eten, dan 
golf kijken of een fi lm. We blijven tot laat 
op en de volgende dag gaan we weer 
samen naar de golfbaan. 
Thijmen: We kunnen heel goed met 
elkaar opschieten en kunnen ontzettend 
met elkaar lachen. We willen allebei op 
de Tour spelen en beroemd worden. We 
hebben er allebei alles voor over om een 
topgolfer te worden. Echt alles.

Joost Luiten?
Justin: Joost Luiten is op een slechte dag 
toch nog goed. Hij blijft heel beheerst 
en wordt niet boos. Dat vind ik heel 
knap. Ik vind hem cool. Maar Jordan 
Spieth vind ik helemaal supergoed. Hij 
is erg geconcentreerd en heeft de juiste 
instelling. Na een dag slecht spelen 
komt hij goed terug. 
Thijmen: Joost Luiten is lid geweest 
op  onze club gespeeld, op de Hooge 

Rotterdamsche, dat vind ik geweldig. 
Waar ik ook trots op ben is dat Justin en 
ik putt les hebben van Rob Mouwen en 
hij is ook de putt coach van Joost Luiten. 
Gaaf om van hem les te hebben. Justin 
en ik leren heel veel van Rob en dat is 
ook wel nodig.

Hoezo? 
Thijmen: Het lange spel ligt ons het 
beste. We houden allebei van verre 
drives. Van een goede drive krijg je een 
enorme kick. Maar putten is ook heel 
belangrijk. In mijn kamer heb ik een 
stukje putt mat. Dan zegt mijn vader: 
,,Ga jij maar naar je kamer om te putten’’. 
Dan sta ik zo een uur te putten. 
Justin: Ja, ik moet ook beter leren 
putten. Rob Mouwen zegt dat ik meer 
met mijn schouders heen en weer moet 
bewegen. Het is een kwestie van veel 
oefenen. Thijmen kan trouwens heel 
constant chippen, daar kan ik nog wat 
van leren. 

Teleurstellingen?
Justin: Als ik een hole verpruts word ik 
van binnen boos. Ik sla dan altijd hard 
op mijn bovenbeen. Sommige kinderen 
leren een trucje na een teleurstelling, 
zoals een liedje zingen in je hoofd zodat 
je afgeleid wordt. Ik zing alleen maar 
liedjes als ik heel erg blij ben.
Thijmen: Mijn nicht heeft mij de drie 
0’s geleerd. ontladen, ontspannen en 
opladen. Dat probeer ik te onthouden. 
Vooral ontspanning is belangrijk na een 
mindere hole. En daarna moet je je weer 
opladen.

Wie speelt het best?
Thijmen: Justin heeft heel veel ervaring, 

hij golft al ontzettend lang. Ik golf pas 
sinds vorig jaar, dus ik weet sowieso veel 
minder. Als Justin en ik samen spelen 
zegt hij bijvoorbeeld. Je hebt twee 
strafslagen. Ik leer van Justin nog steeds 
veel regels. 
Justin: Ik speel al vanaf heel jong. 
Mijn vader is een golfer, dus begon 
ik heel jong met een plastic clubje. Ik 
was meteen verslaafd. De allerleukste 
oefening die ik deed was een rijtje ballen 
uit de bunker slaan.

Opleiding?
Thijmen: We zijn niet de slimste op 
school maar wel de slimste op de 
golfbaan. Daar lachen wij samen hard 
om. We hebben allebei kader VMBO’t 
school advies.  We zijn altijd blij als het 
vrijdag kwart over drie is, dan stopt 
school en begint het wekend. 
Justin: We gaan onze school halen en 
daarna elke dag golfen en kijken of we 
naar Amerika kunnen. Het zou natuurlijk 
heel leuk zijn als we samen beroemd 
kunnen worden.

Welke pro’s neem je mee?
Justin: Mijn pro’s zijn Rene van 
Wingerden en Helen Reid. Helen is heel 
goed in het korte spel en in mentale 
training. Zij heeft Joost Luiten ook heel 
lang getraind.
Thijmen: Met Rene van Wingerden kan 
je lekker lachen maar ook heel serieus 
trainen. Ik leer van hem mijn houding en 
grip verbeteren.

Mooiste hole?
Thijmen: Hole 4 op Delfl and van rood. 
Omdat je dan over water heen moet. 
Op de Hooge Rotterdamsche vind ik 

hole drie het mooist omdat die hole een 
dogleg heeft.
Justin: Rode lus op Delfl and, hole 2, een 
mooie par 5. Mijn vader is sponsor van 
deze hole.

Techniek?
Justin We leren veel technische dingen.
Thijmen: Maar we zijn allebei 
gevoelsspelers.

Waar dromen jullie van? 
Justin: De British Open, het mooiste 
toernooi van de wereld.
Thijmen: De Masters Augusta, het beste 
toernooi van de wereld.

Toekomst?
Justin: Ik droom er van de beste golfer 
van de wereld te worden. Ik wil op Tiger 
Woods lijken omdat hij een doorzetter 
is, een coole uitstraling heeft en heel 
veel toernooien heeft gewonnen. Als ik 
genoeg geld win, neem ik mijn ouders, 
mijn grote en kleine zus mee naar 
Amerika. Verder neem ik ook fl ink wat 
potten Nutella mee naar Amerika. Ik wil 
wel pannenkoeken met Nutella blijven 
eten. Mijn moeder kan ze goed bakken.
Thijmen: Op de Tour spelen en 
belangrijke toornooien winnen. Net zoals 
Jason Day. Ze zeggen dat ik op hem 
lijk. Als ik heel veel geld verdien koop ik 
een huis voor mijn familie in Spanje met 
een golfbaan erbij die ik zelf ontwerp. 
Ik wil later ook trouwen en een gezin 
beginnen. Mijn vrouw moet lief zijn, maar 
ze moet ook een beetje kunnen golfen.

‘WIJ ZIJN GEVOELSSPELERS’

naam: Justin Doerga & Thijmen 
Batens
leeftijd: 12 jaar
homecourse: Golfbaan Del� and 
en de Hooge Rotterdamsche 
hcp: 15.7 en 9.7
set: Titleist
beste prestatie: 1e plaats Jeugd 
open Capelle 2015, Thijmen
net begonnen met golf

Justin en Thijmen houden van sarcastische grapjes

Door Adrienne van der Smagt


