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Geldermalsen - Het 16-jarige talent 
Micha Brinkman met handicap 3 
maakt eerst zijn HAVO af om daarna 
te vertrekken naar Amerika. Einde-
lijk kan hij in het ‘beloofde’ golfl and 
zeven dagen in de week met golf bezig 
zijn. “Ik kan niet wachten om te gaan, 
het lijkt me fantastisch om me volledig 
te richten op het golf.” Dat moet ook 
wel als je bij de top wilt horen en ooit 
in de Ryder Cup wilt spelen.

Zie jij jezelf in de Ryder Cup spelen?
Dat is wel mijn grootste droom. Ik vind 
het echt een prachtige wedstrijd. Het is de 
sfeer die het zo bijzonder maakt. Ame-
rika tegen Europa, dat is toch geweldig? 
Het zou bijzonder zijn als ik daar ooit aan 
mee kon doen.

Wat is mooi aan golf?
Dat welke score je ook maakt, het altijd 
beter kan.

Wanneer wist je dat je een talent was?
Toen ik op 15-jarige leeftijd de Freshman 
Jeugdtour won, wist ik dat ik talent had. 
De fi nale bestond uit 72 holes over twee 
dagen. Na drie ronden stond ik op de 
eerste plaats. De vierde ronde was heel 
spannend, met 1 slag voorsprong werd ik 
de winnaar.

Heb je een trainer?
Mijn trainer en coach is Mark Osinga. 
Hij ziet in mij een groot talent en be-
geleidt mij naar het hoogste niveau. Hij 
heeft mijn swing enorm verbeterd. Onze 
één op één samenwerking is optimaal en 
zorgt voor het beste resultaat. We vor-
men een hechte eenheid.

Is het niet te serieus alles bij elkaar?
Nee hoor, we hebben ook een hoop lol 
samen. Als er iets mis gaat, maken we 
daar geintjes over. Golf is een sport van 
ups en downs.  Als het weleens wat min-
der gaat, komen we daar altijd weer uit.
 
Ben je alleen maar aan het golfen?
Eigenlijk wel, maar ik ga natuurlijk ook 
wel naar een feestje of discotheek. Ik ben 
dan netjes op tijd thuis en ik drink niet, 
heel soms één biertje.

Wat maakt jou een nieuwe internatio-
nale topgolfer?
Golf is een individuele sport. Er zijn 
verschillende persoonlijkheden met ver-
schillende speelstijlen. Iedere persoon-
lijkheid voegt wel iets toe. Ik hoop dat ik 
als topgolfer dat ook kan doen.

Wat zijn je sterke punten?
Ik ben een enorme doorzetter. Ik geef 

nooit op. Dat moet een topgolfer ook wel 
hebben. Naast mijn doorzettingsvermo-
gen ben ik ook heel perfectionistisch. 
Als je beter wilt worden, gaat het ook 
steeds meer om de details. Die moeten er 
in slijpen, dus elke keer herhalen, herha-
len, trainen en trainen.

Ben je een aanvallende golfer?
Ik ben tot nu toe altijd een strategische 
speler geweest. Mijn doelstelling was om 
de bal in het spel te houden, dus niet te-
veel risico’s nemen. Ik raak dan ook veel 
fairways. Vorig jaar was dit bijna tachtig 
procent. Door dit strategische spel maak-
te ik weinig fouten, maar liet ik ook veel 
kansen liggen. Dit seizoen ben ik veel 
verder gaan slaan. Ik kom meer in de 100 
meter zone, waardoor de birdie kansen 
toenemen. Ik kan dus een baan nu ook 
anders spelen en volgens mijn coach is 
het nu tijd om aanvallender te gaan spe-
len en daardoor lagere scores te maken. 

Wat moet een golfer nog meer goed 
kunnen dan techniek?
Je moet heel goed met teleurstellingen 
kunnen omgaan. Verliezen vind ik abso-
luut niet leuk, maar na een ronde kan ik 
dit toch vrij snel weer loslaten en verge-
ten.
Ik ben best wel rustig en stabiel in de 
baan. Ik kan ontzettend balen als ik bij-
voorbeeld een put mis, maar je ziet mij 
nooit met clubs gooien. Ik vind mezelf 
stressbestendig. Op dagen dat ik de vorm 
van de dag heb, gaat alles vanzelf. Dat is 
fantastisch.

Wie vind jij de beste golfer op dit mo-
ment?
Martin Kaymer is een absolute topper. 
Hij heeft veel doorzettingsvermogen 
en discipline. Maar vooral zijn mentale 
kracht is geweldig. 
Kaymer is in bijna elke situatie hetzelf-
de, heel rustig en kalm. Hij heeft ook nog 
eens een geweldige swing. Eigenlijk zie 
je al aan de manier waarop hij loopt dat 
hij een topper is, zo zelfverzekerd. Kay-
mer is mijn favoriet, mijn voorbeeld.
Ik haal mijn inspiratie uit andere golfers, 
maar de meeste inspiratie zit in mijzelf.
 
Beste rondje?
73 op de Future Jeugdtour op de Loche-
mse Golf- en Countryclub De Graaf-
schap. Ik werd toen eerste.

Favoriete gerecht?
Pasta en aardappelen met groente. Ik eet 
veel koolhydraten omdat ik veel train, 
ook in de sportschool. In de baan heb ik 
altijd mueslirepen bij me.

Amerika lonkt?
Ja enorm, na mijn examen ga ik naar de 
JPGA Golf Academy op Hilton Head 
Island. Op deze Golf Academy train je 
vijf dagen in de week en speel in het 
weekend wedstrijden. Mijn doelstelling 
is om volgend jaar scratch te spelen (han-
dicap 0). In Amerika probeer ik onder 
par te gaan spelen. De Academy zit niet 
ver van Augusta, dus we gaan zeker naar 
The Masters kijken. 

Hoe zit het met de liefde?
Tja, een vriendin zou best leuk zijn, maar 
ik zou niet genoeg tijd voor haar kunnen 
vrijmaken. Alle aandacht gaat naar het 
golf, daar heb ik voor gekozen.

Last van heimwee?
Ik weet nu al dat ik mijn ouders, broertje 
en vrienden ga missen als ik in Amerika 
zit. Maar ik weet waar ik het voor doe, 

ik wil topgolfer worden, dat is mijn toe-
komst.
Mijn ouders hebben mij altijd gesteund 
en blijven mij helpen om nog verder te 
komen. Zij zullen er altijd voor mij zijn.

Is het niet gevaarlijk om er van uit 
gaan dat je slaagt voor je examen?
Mijn cijfers zijn goed, ik kan goed plan-
nen en probeer mijn huiswerk zoveel mo-
gelijk in de vrije uren op school te ma-
ken. Dat gaat prima. Ik verwacht dat ik 
gewoon mijn eindexamen haal. En dan… 
op naar Amerika.

Ben jij ook een talent of ken je een ta-
lent? Mail dan naar:
denederlandsegolfkrant@gmail.com

Kaymer is de absolute topper

“De inspiratie zit in mijzelf”
Door: Adrienne van der Smagt
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Het Talent

Zondag 20 maart opende de West 
Friese Golfclub offi cieel haar nieuwe 
zomerseizoen. Er werd door bijna 80 
deelnemers gestreden om de Anton 
Dalhuisen trofee ter ere van Anton 
Dalhuisen, die de voornaamste initi-
ator was van de aanleg van de baan.

Wat begon als een 9 holes baan, aan-
gelegd op de voormalige stortplaats aan 
het Zittend te Westwoud, is inmiddels 
uitgegroeid tot een van de mooiste golf-
banen in Nederland. 
Het Golfjournaal omschreef de baan 
eens als volgt:  Er is in West Friesland 
een golfbaan aangelegd op puinduinen 
die soms doet denken aan de golfbanen 
in de Algarve.

Gelukkig is Westwoud heel wat dich-
ter bij dan de Algarve, waardoor het 
voor alle golfers te bereiken is. Onder 
de leden bevinden zich de voormalige 
wereldkampioen bij de amateurs Wil 
Besseling, nu prof en actief op de Chal-
lenge Tour  en Ronald Boef, de blinde 
golfer die tot de top 10 in de wereld be-
hoort in de categorie van gehandicapte 
golfers. 
Om de verbondenheid met West Fries-
land te onderschrijven heeft de West-
friese Golfclub als eerste de West Friese 
Vlag aangeschaft. Om dit een speciaal 
tintje te geven heeft Mevr. Ina Broek-
huizen, voorzitter van het West Friese 
Genootschap, deze vlag offi cieel gehe-
sen. 
Dit gebeuren vond plaats voordat de 
wedstrijd om de Anton Dalhuisen be-
gon. 
De West Friese Golfclub is het West 
Friese Genootschap zeer dankbaar dat 
hun voorzitter de uitnodiging van dit 
gebeuren heeft aanvaard en roepen alle 
sportclubs in West Friesland op om 
deze vlag ook aan te schaffen.

Westfriese Golfclub 

Nieuw in 2011 op de Nederlandse golf-
markt is de leuke en handige My Cool-
head. Dit is een headcover die je kan 
gebruiken als koeltasje maar ook als 
headcover voor je driver.
Je kan er twee blikjes in doen of een 
grote petfl es die je op elke golfbaan kan 
kopen. Ze blijven zeker 18 holes lekker 
koel. (Tip: leg je telefoon er ook in, zo 
gaatje batterij langer mee)

Ze zijn alleen te koop via
www.golffaillissement.nl

voor € 14,95 (normaal € 24,95)

My Coolhead


