
In de rubriek Nationaal Golftalent haalt Adrienne van der Smagt een 
jong talent voor het voetlicht. Deze keer is dat Tijn Trentelman.

Naam: Tijn Trentelman.
Leeftijd: 11 jaar.
Homecourse: Sluispolder, de baan waar de 
 Noordhollandse Golfclub speelt.
Hcp: 15.7
Beste prestatie: Het winnen van de U.S. Kids Golf    
 Spring Tour 2017 (boys-11).  
 Met een spannende play off won ik   
 de wedstrijd én het kampioenschap. 
 Speler van het jaar 2017 op de   
 Noordhollandse Golfclub.
Favoriete ballen: Titleist DT TruSoft.
Mooiste baan: Dat is voorlopig de Texelse. 
 Altijd wind. En dat vind ik leuk!
Grootste droom: Op de PGA-tour spelen.
Beste golfer: Justin Thomas.
Leukste schoolvak:  Science (natuurkunde, scheikunde,  
 biologie).
Lievelingseten: Pizza en sushi.
Leukste tv-programma: Ziggo Sport Golf, maar ik kijk ook  
 graag naar van alles op YouTube.
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Hoe blij? Eerst geloofde ik het niet, maar 
toen het tot me doordrong, ontplofte ik 
van geluk. Ik vind het echt speciaal dat 
ik bij de selectie zit. Ik heb daar heel 
erg mijn best voor gedaan. Ik heb er nu 
ook vrienden en ben zelfs al uit logeren 
geweest bij andere jongens van de NGF, 
zoals Nathan, Ollie en Senna.
Waar heb je leren golfen? Op Curaçao. 
Mijn opa en oma wonen daar. Ik was net 
vijf jaar en heb toen een paar lessen gehad 
van de pro Matthew Lowe. Samen met an-
dere kinderen gingen we eerst onze ballen 
rapen op de range. Mijn eerste keer golfen 
was met uitzicht op de oceaan. Toen ik 
thuis kwam wilde ik meteen op golf.
Wat vinden ze op school van jouw sport? 
In het begin vonden ze golf maar raar en 
geen echte sport. Door het trainen ben ik 
nu één van de sterkste kinderen uit de klas 
geworden en zien ze dat golf een echte 
sport is. De kinderen begrijpen nu mijn 
passie en ze vinden het heel gaaf dat het 
zo goed gaat.

Tijn Trentelman relaxt én streberig

‘We zingen Oostenrijkse skihut hits’

D e NoordHollandse golfclub - Sluispolder - De elfjarige Tijn Trentelman is een streber, vindt hij. Hij is leergierig en 
kan goed de holes onthouden die hij heeft gespeeld. Hij trekt graag het groene jasje aan later als hij Augusta 
wint en hij is nooit zenuwachtig voor een wedstrijd. Toen zijn vader hem vertelde dat hij mee mocht doen met 

de C - selectie van de NGF, was hij ontzettend blij.

Doe je nog andere sporten? Ik zit op 
trampoline springen. De salto achterover 
is moeilijk om te leren. Maar als je de 
goede techniek gebruikt, lukt het uitein-
delijk wel. Trampoline springen is fijn om 
te doen, ik kan er veel energie in kwijt. 
Het is goed voor je balans en je wordt er 
heel lenig van. 
Ben je op de golfbaan in balans? Ja, ik 
ben bijna altijd wel in balans. Ik ben een 
relaxte golfer alhoewel ik ook een streber 
ben en kritisch kan zijn. Ik ben doelge-
richt en niet zenuwachtig voor een wed-
strijd of in de baan. Doelen nastreven is 
goed maar je moet er wel goed mee om-
gaan.

Wie helpt je daarbij? Mijn pro’s Wiebe 
Giesen van Sluispolder en van Tom Stam 
van de NGF. Wiebe geeft mij veel swing-
tips. Voor als het gaat om snelheid. Ik 
hou erg van de techniek, ik wil weten hoe 
alles werkt. Ik was eerst een soort ‘fader-
tje’. Elke bal die ik sloeg was een fade. Nu 
leer ik ook slicen, hoeken en allerlei ver-
schillende soorten balvluchten.
Sla je ver? Nee, niet zo heel ver. Ik ben 
ook niet zo heel groot. Het is niet erg dat 
ik niet zo ver sla als kinderen die groter 
zijn dan ik, want ik haal het vaak weer 
in met mij ijzers en wedges. Ik hou heel 
erg van chippen en kan het goed. Op dit 
moment oefen ik veel op chippen naar of 
in de hole. 
Hoe gaat het putten? Niet mijn sterkste 
punt. Ik moet meer putts holen. Ik neem 
niet genoeg tijd, ben te gehaast en te slor-
dig. Het is vaak een gebrek aan concen-
tratie. Als ik een bal te kort putt, zegt 
mijn pro Wiebe, heb je weer je lippenstift 
laten vallen. Een tijdje geleden was Wiebe 
te laat voor de les. Toen heb ik met een 
viltstift op zijn voorhoofd geschreven Te 
Laat! Daar hebben we heel hard om ge-
lachen.

Hoe geniet jij? Ik word blij als ik gras on-
der mijn schoenen voel. Ik geniet als ik de 
bal lekker raak. Ik ben ook gek van de na-
tuur. Planten, bomen, bloemen en dieren 
om heen en vooral frisse lucht. Daar krijg 
ik energie van. Het is heerlijk om in de 
baan te lopen en het idee dat je alles zelf 
moet doen en oplossen.
Wat is de mooiste hole van Sluispolder? 
Hole 14.  Het is een lange smalle par 5 
met rechts en links water bij de eerste twee 
slagen. Ik sla af van geel met mijn driver 
naar het einde van de bocht. Daarna met 
een ijzer zes. Met een ijzer vijf breng ik de 
bal in positie ongeveer veertig meter voor 
de vlag. Dan met een lobwedge dichtbij 
de vlag en één putt. 
Speel je ook op andere banen? Ja, veel 
NGF en US kids wedstrijden zijn door 
het hele land. Mijn vader en ik gaan er 
samen naar toe met de auto. Mijn vader 
is mijn caddie en wij hebben een speciale 
band. Het allerleukst vind ik als mijn va-
der Oostenrijkse skihutmuziek opzet. Die 
liedjes gaan alleen maar over plezier. Su-
pergrappig, want dan zingen we keihard 
Oostenrijkse skihut hits!
Hét groene jasje van Augusta, gaat dat 
passen? Haha, ja, dat denk ik wel. Het is 
prachtig als je zo’n toernooi zou winnen, 
net als Tiger Woods en Seve Ballesteros. 

‘Ik hou heel erg
van chippen

en kan het goed’

Mijn favoriete golfer is Justin Thomas, 
maar ik kijk ook naar goede jeugdgolfers 
in Nederland. Jerry Ji vind ik heel goed, hij 
heeft nog meegedaan aan het KLM Open. 
Hidde Fontein en Nevill Ruiter van mijn 
eigen club zijn ook een voorbeeld voor mij. 
Hoe ziet jouw leven als golfer eruit later? 
Ik speel op banen over de hele wereld, het 
liefst op de Tour en ik doe mee aan de 
Olympische Spelen. Mijn leven bestaat uit 
wedstrijden en golf. Ik reis veel, zit vaak in 
het vliegtuig en slaap in hotels.
Alleen? Nee, misschien ben ik dan wel ge-
trouwd. Op dit moment ben ik verliefd. 
Dat is een  fijn gevoel. Ik heb verkering 
met Louise, ze is erg knap en heel lief. Ze 
heeft mooi haar en hele mooie ogen. We 
hebben afgesproken dat we samen leuke 
dingen gaan doen.
Samen golfen? Nee, niet golfen, eerder 
trampoline springen, zwemmen en naar 
de film.

Ben jij zelf ook een Golftalent of ken je een golftalent?
Meld je dan aan bij info@nationaalgolfmagazine.nl of adrienne@passie4golf.nl
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