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Hij is voor de helft Engels, golft pas 
ruim twee jaar en is een tikkeltje ver-
legen. Oliver Horn won in augustus de 
clubkampioenschappen strokeplay in 
Bergen op Golfclub Sluispolder. Hij 
deed in augustus mee aan het Noord-
Hollands vijfdagen jeudtoernooi. Het 
is duidelijk geworden voor Olivier, die 
kortgeleden nog een talentvol tennis-
ser was: “Ik kies voor golf, ik vind het 
de leukste sport die er is. Nu moet ik 
fl ink gaan trainen, want ik ben eigen-
lijk laat begonnen met golf,” aldus de 
Bergense golfer.

Wat is er mis met tennis als sport?
Niks, tennis is best een aardige sport, 
maar golf is moeilijker, interessanter.  
Tennis is niet uitdagend genoeg voor mij, 
bij tennis gaat erom wie de meeste fou-
ten maakt, dat spreekt me minder aan. 
Eigenlijk vind ik tennis te makkelijk, je 
hebt een duidelijke tegenstander die je 
volgt en waar je van kan winnen.

Wie is je tegenstander op de golfbaan?
Ikzelf. Dat maakt het juist zo lastig maar 
ook heel erg leuk. Het is de sport van de 
beheersing en dat moet ook wel met zo’n 
klein balletje.
Ik kan fl ink boos worden als het niet 
loopt. Dat is echt balen, maar ik probeer 
me in te houden. Het gaat steeds beter, ik 
laat niet meer zo vaak m’n koppie han-
gen, maar ik moet nog veel leren.

Je vader is Philip Horn, hij is pro, ga je 
bij hem in de leer?
Nee, dat denk ik niet. Ik vraag wel heel 
veel aan hem. Hij geeft mij hele goeie 
tips, maar ik denk dat je beter niet je va-
der als trainer kunt hebben.

Hoe was het om clubkampioen van 
Broekpolder te worden?
Ik vond het echt te gek. Het was tot het 

laatst toe spannend. Uiteindelijk won ik 
met een paar slagen verschil.

Flinke som geld gewonnen?
Nee, dat gebeurt niet bij Broekpolder. Ik 
heb wel een hele mooie bokaal gewon-
nen met alle namen van de clubkampi-
oenen. Ik ben er ontzettend trots op dat 
mijn naam er ook op komt.

Volg je internationale golfers?
De allerbeste golfer vind ik Phil Mickel-
son. Ik hou van zijn linkshandige swing, 
ook al ben ik zelf rechts. Mickelson heeft 
ongeloofl ijk goed kort spel, dat is echt 
fantastisch. Ik kijk graag naar hem. Ti-
ger is natuurlijk ook waanzinnig goed, ik 
vind het alleen jammer dat hij vaak zo 
boos kijkt, alsof hij er geen lol in heeft.

Wat doe jij als je boos bent? 
Dan ben ik even minder vrolijk, dat gaat 
vanzelf weer over. Ik ben vooral rustig in 
de baan. Alleen bij een putt voor eagle of 
birdie kan ik nog weleens zenuwachtig 
worden.

Wat is je handicap?
Op dit moment heb ik handicap 5. Ik wil 
door veel te trainen zo snel mogelijk door 
naar handicap 3.5. Dat wordt wel lastig 
want ik ben niet een trainingsbeest zoals 
sommige jongens. Als ik echt geen zin 
heb, sla ik een keertje over. Ik moet het 
wel leuk blijven vinden.

Is golf eigenlijk leuk voor een jonge 
jongen die zich steeds moet inhouden?
Ja, heel erg leuk. Weet je waarom? Om-
dat ik mezelf altijd wel een keer overtref, 
of het nu met putten, chippen of het lange 
werk is. Het is heerlijk om een geweldige 

approach te slaan nadat je net een slechte 
drive hebt geslagen. Daar krijg ik dan 
een kick van. Helemaal mooi is als de 
hole verloopt zoals ik in gedachten had. 
Een hele mooie putt is ook heerlijk.

Je zit in 3 HAVO, hoe ziet je toekomst 
eruit?
Als het lukt ga ik na mijn school naar 
Amerika om te golfen en te studeren.

Wat is je droom als je veel geld gaat 
verdienen?
Ik zou graag voor allebei mijn ouders 
een heel mooi huis willen kopen.

Als je golft, is er dan iets Engels aan 
jou?
Ja, mijn droge humor.

16-jarige Oliver Horn op weg naar lage handicap

‘Ik krijg een kick als ik mezelf overtref’
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Colofon

Op Golfbaan Harderwold in Zeewolde 
wordt op 8 oktober 2010 het tweede Bud-
getgolf Open gehouden. De wedstrijd is 
voor iedereen toegankelijk en er wordt in 
een hoge en een lage handicapcategorie 
gespeeld. De kosten voor het toernooi 
bedragen 47,50 euro per persoon. Daarbij 
zijn inbegrepen koffi e een lekkernij bij 
ontvangst, greenfee en een lunchpakket.

www.budgetgolf.nl verzamelt allerlei 
aanbiedingen van golfbanen, golfwin-
kels en golfreisorganisaties. Daarnaast 
organiseert de site eigen kortingsacties 
met onder andere banen. Zo kan men 
deze zomer goedkoper spelen op onder 
andere meer Spaarnwoude, Harderwold, 
Regthuys, De Hoge Dijk, De Golfhorst, 
Maastricht International Golf, Engelen-
burg, Welschap, Edda Huzid en Echt-
Susteren. “Onze service is gratis en je 
hoeft ook nergens lid van te worden om 
gebruik te kunnen maken van de acties”, 
aldus Jouke Fridsma van Budgetgolf.nl. 
“We zijn er om het de golfer wat mak-
kelijker te maken. Er zijn genoeg aanbie-
dingen op golfgebied, maar die moet je 
dan wel weten te vinden. Op onze site 

komen die aanbiedingen samen, dan 
hoef je zelf niet meer te zoeken.”

Vijf jaar
Dat de site blijkbaar in een behoefte 
voorziet blijkt uit het feit dat Budgetgolf 
op 12 augustus vijf jaar bestaat en maan-
delijks nog steeds meer nieuwe bezoe-
kers trekt. “Daar zijn we erg blij mee”, 
zegt Fridsma. “En uit de reacties die we 
krijgen van onze bezoekers blijkt dat ze 
ook blij zijn met ons. Het gemiddelde 
rapportcijfer dat ze de site geven is een 
8, bleek onlangs uit een enquête.” Het 
Budgetgolf Open is een extraatje voor de 
bezoekers. “We vinden het leuk om ken-
nis te maken met de bezoekers van onze 
site en om ze een toernooi aan te bieden 
tegen een schappelijke prijs.”

Het programma van het tweede Bud-
getgolf Open ziet er als volgt uit:
• 9:00 uur: Ontvangst met koffi e/ thee 

en een appelfl apje. Tevens uitreiking 
lunchpakket dat bestaat uit twee 
broodjes, een fl esje fris, een banaan 
en een candybar. Hierna kan men 
nog even inslaan.

• 09.30 uur: Bekendmaking indeling 
fl ights, uitleg en vertrek naar de 
holes

• 10.00 uur: Start van de 18-holes 
shotgun-wedstrijd, spelvorm indivi-
dueel Stableford

• 14.30 uur: Borrel (eigen rekening) en 
prijsuitreiking

Om in te schrijven kan men een e-mail 
sturen naar budgetgolfopen2010@bud-
getgolf.nl met (voor iedere deelnemer) de 
voornaam, achternaam, adres, postcode, 
plaatsnaam en exact handicap. Cluble-
den van Golfbaan Harderwold krijgen 
20 euro korting. De inschrijving sluit 
op 20 september 2010 of zoveel eerder 
als het maximum aantal deelnemers is 
bereikt. De inschrijving is pas defi nitief 
als het inschrijfgeld is overgemaakt op 
bankrekeningnummer 1410.81.325 t.n.v. 
Budgetgolf te Heteren. Restitutie van het 
inschrijfgeld is niet mogelijk. 

Tweede Budgetgolf Open op 8 oktober


