
Den haag – Hĳ  is net elf jaar gewor-
den, houdt van horror en dansen, 
maar heeft vooral de smaak van het 
golf te pakken. Hĳ  golft zoveel als 
hĳ  kan want Mattias wil net zo goed 
en sterk worden als Joost Luiten 
en Rory McIlroy. Hĳ  zit momenteel 
in de C- selectie van de NGF. Op 
school heeft hĳ  een verpletterende 
indruk gemaakt door zĳ n immens 
grote gewonnen beker mee te ne-
men naar school om hem in de klas 
te laten zien.

En? Wat vonden ze van je beker?
Fantastisch. Toen ze de beker zagen 
riepen ze allemaal: Wauw! Ze waren 
erg onder de indruk. Ik heb hem ge-
wonnen op een jeugdtoernooi op 
Texel. Daar heb ik mijn beste rondje 
gespeeld uit mijn leven. Na 18 holes 
stond ik -1. Op hole 7 heb ik op een 
par 5 een eagle geslagen. Dat was 
superleuk. 

Ben je een doorzetter?
Ja, ook met slecht weer. Op het 
Kromme Rijn Jeugd Open regende het 
heel hard. Toen ben ik eerste gewor-
den. Met de prijs, een kadobon  van 
€ 150,- was ik heel blij. Het Riel Jeugd 
Open heb ik ook gewonnen toen het 
heel slecht weer was. Ik maakte drie 
birdies terwijl het hagelde. Op een par 
3 sloeg ik af in een hagelbui. Er lag ha-
gel op de green en ik maakte toch een 
goede birdie putt. Dat was mooi.

Al eens hole in one geslagen?
Nee, helaas niet, maar ik denk dat er 
eentje gaat komen na mijn eagle. Lek-
ker als je hem er in één keer inslaat. 
Een hole in one is mooi, maar ik hou 
ook heel erg van putten.

Is met je driver slaan niet leuker?
Nee, putten is mijn lievelingsslag. 
Toen ik twee jaar was ging ik mee met 
mijn vader en broer naar de golfbaan. 
De eerste put van een meter ging er 
meteen in. Ik vind het nog steeds het 
allerleukste om te doen. Ik hou van de 
green lezen en de juiste stroke vinden. 
Tom Stam is mijn trainer in de selectie. 
Van hem leer ik nog beter putten. Hij 

kan de bal er ook heel goed in krijgen. 
Putten gaat vanzelf, ik golf eigenlijk 
heel erg op gevoel.

Ken je meer golfers die op gevoel 
spelen?
Joost Luiten en Rory  Mc Ilroy. Zij spe-
len allebei op hun gevoel. Ze leren 
natuurlijk wel techniek, maar het gaat 
bij Rory en Joost bijna vanzelf. Rory is 
heel sterk. Hij gaat vaak naar de sport-
school. Ik wil net zo goed worden als 
Rory en Joost. Ik doe er alles aan om 
de beste golfer van Nederland en later 
van de wereld te worden. 

Kan je je een leven voorstellen zon-
der golf?
Nee, absoluut niet. Golf is heel gaaf 
om te doen. Je bent buiten in de na-
tuur. Ik heb op hele mooie en moeilijke 
banen gepeeld, zoals de Kennemer in 
Zandvoort. En je krijgt ook vrienden 
door golf. Mijn beste golfvrienden zijn 
Chris, Jonathan en Jarno en verder 
mijn vrienden bij de selectie die ik elke 
week zie op de training.

En vriendinnen?
Haha, je wilt natuurlijk weten of ik 
verliefd ben. Op school heb ik wel 
een hele goede vriendin, we zijn niet 
verliefd hoor. Ze is ontzettend aardig 
en heet Niki. We zitten samen in een 
groepje met kinderen dat speciale din-
gen doet zoals wiskunde en robotica. 

Ook al een keer in het buitenland 
gespeeld?
In Schotland heb ik op verschillende 
banen gespeeld, op Duddingston 
hebben ze hele snelle greens. In En-

geland heb ik een paar keer op een 
op een oude linksbaan gepeeld, maar 
er stond wel ontzettend veel wind. In 
Duitsland speelde ik op Kosaido, een 
baan met heel veel hoogteverschil. 
Elke hole en elke slag kun je weer an-
dere keuzes maken. Dat maakt het een 
bijzondere sport.

Mooiste hole op je golfclub?
De mooiste hole op golfclub Leeuwen-
bergh is hole 16, een kort par 4. Bij 
de afslag kan ik lekker voluit slaan en 
probeer ik in één keer de green te ha-
len. Daarna een goede sandwich over 
de bunker op de green en tot slot een 
goede putt. Maar ik ben ook lid op 
golfcentre Seve. 

Wie is Seve?
Ik weet dat de naam Seve van de 
Spaanse topgolfer Severiano Bal-
lesteros komt. Hij was ook een echte 
gevoelsspeler. Ik heb de DVD gezien 
over zijn leven. Vooral de delen dat 
hij een jonge speler was, vond ik heel 
mooi.

Wat is je droom?
Op de Europese tour spelen en dat ik 
gesponsord word. KLM als hoofdspon-
sor, dan kan ik overal naar toe vliegen 
om te spelen. Voor mijn clubs een 
groot merk als Callaway, dat zijn de 
beste. Nike voor kleding en schoenen, 
want Nike schoenen lopen heel lekker. 
Subway met logo op mijn mouw, dan 
kan ik altijd lekker eten. 

Subway?
Als ik van de golfbaan kom, zoekt 
mijn vader op zijn mobiel alle Subway 

locaties op. Bij de Subway kan je hele 
lekkere broodjes kopen. We kijken 
welke Subway het dichtstbij  is. Want 
ik heb altijd hele erge honger na een 
wedstrijd. Mijn favoriet is de footlong 
Italian BMT op sesambrood met extra 
komkommer en sla. Dat is ook nog 
eens hartstikke gezond.

Je houdt ook van dansen?
Ja, ik heb meegedaan met streetdance 
aan een dansoptreden voor tweehon-
derd mensen. Maar het wordt te druk, 
want ik zit ook nog op karate. Ik vind 
heel veel dingen leuk. Ik moet kiezen. 
Maar ik houd ook van horror kijken. 
Hoe meer bloed hoe leuker. 
Ik heb er geen nachtmerries van.

Adrienne van der Smagt
Ben je ook een talent? Of ken je een 
talent? Geef je op en mail naar 
adrienne@passie4golf.nl of naar 
info@denederlandsegolfkrant.nl 

Gedreven Mattias 
Henke gek op putten

‘Dit 
seiZoen 
gA ik 
knAllen’

naam: Mattias Henke
leeftijd: 11 jaar
homecourse: Leeuwenbergh
hcp: 15
set: Driver/FW/ijzers: Callaway 
XR, putter is Wilson Infi nite
pro: Tom Stam, Emiel van 
Zeventer en Milko Zonneveld
beste prestatie: 71 (-1) op het 
Texels Jeugd Open met een eagle 
op hole 15  
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