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

Nationale Golftalenten op www.passie4golf.nl

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

Naam: Bastiaan Haasnoot
Leeftijd: 20 jaar
Homecourse: Heb ik eigenlijk niet, maar ben 
 opgegroeid op Golfresidentie   
 Dronten en nu werk ik daar nog  
 net als op The Links Valley.
Handicap: 0.0
Beste prestatie: 70 oefenronde 72 wedstrijd 
Favoriete ballen: Titleist
Mooiste baan: The Links Valley en ook 
 PGA Catalunya.
Grootste droom: Een toernooi op de tour winnen.
Beste golfer: Tiger Woods
Leukste schoolvak: Wiskunde
Lievelingseten: Zoete spareribs
Leukst op tv: Ziggo Golf

Bastiaan Haasnoot mentaal ijzersterk

‘Dromen van de European Tour’
B astiaan Haasnoot, de jongste gecertificeerde PGA B-Professional van Nederland, droomt 

van deelname aan het KLM Open. De B-opleiding is afgerond, nu spaart hij voor de A- oplei-
ding. Bastiaan had een hockeycarrière voor ogen, maar kreeg een zware blessure. Bastiaan 

verruilde hockey voor golf. Hij blijkt een toegewijd pro. Na zijn derde operatie in juni kan hij sinds 
een paar maanden weer 18 holes lopen.

Hoe is het om na zo’n blessure weer te 
kunnen golfen? Heel fijn. Ik ben erg blij 
dat ik weer gewoon kan lopen. Toen ik 
dertien jaar was, kreeg ik twee kijkope-
raties met intensieve revalidatie. Voor een 
puber is dat niet leuk. Ik hockeyde in de 
topklasse. Ik moest opnieuw leren lopen. 
Drie maanden heb ik met krukken gelo-
pen. Het advies van de dokter was om te 
stoppen met hockey. Ik koos voor golf 
omdat het geen contactsport is en omdat 
het me een sport leek waarin ik me goed 
kon ontwikkelen. Mijn ouders golfden al 
lang en ik had gegolfd toen ik klein was.
Wat had je precies voor blessure? Een ern-
stige kraakbeen beschadiging in mijn knie. 
Toen ik op het hockeyveld ook nog eens 
een genadeklap met een stick op mijn knie 
kreeg, was het gebeurd. Ik mocht lang niet 
lopen.

Ik vond het geweldig hem te zien. Hij is 
een voorbeeld van iemand met een enorm 
sterke geest en karakter. Hij heeft de volle 
focus en mentaliteit om te winnen. Tiger 
is een mooie inspiratiebron en promotie 
voor de golfsport en golfers. Tegelijkertijd 
zag ik ook een gewoon mens. Een man op 
de golfbaan met een plan. De sfeer tijdens 
de Ryder Cup is fantastisch, ik kan ieder-
een een bezoekje aanraden.
Wat is jouw lijfspreuk? ‘Keep the smile 
on the face’. Ja, ik heb veel tegenslag ge-
had, maar ik ben een doorzetter. Ik kan 
honderden uren spenderen aan golf. Ik 
ben erg gemotiveerd en wil birdies en par-
ren maken als het mogelijk is. Ook als ik 
tussen de bomen lig en er maar een smal 
stuk is om te doorheen te slaan. Mijn 
beste rondje in wedstrijdverband was 
72. Het werd een baanrecord en leverde 
me een plekje op in ‘the wall of fame’ in 
Dronten. 
Wat is je favoriete hole? Hole 1 south 
van The Links Valley. Vooral de afslag 
vind ik geweldig. Vanaf de backtee sla ik 
dan over de vallei heen. Prachtige par 5. 
Stroke index 15. The Links Valley is de 
eerste omkeerbare negen holes baan. Ge-
weldig idee, iedereen moet komen kijken. 
Het lijkt wel een buitenlandse baan met 
hoogte verschillen, heide en zandgrond. 
Overigens geef ik ook les op golfbaan 
Dronten en ik ga ook regelmatig naar Al-
meerderhout waar mijn trainer Tom Stam 
van de opleiding zit. 
Wat hebben Tom Stam en jij als pro ge-
meen? Tom is iemand die altijd wil blij-
ven leren, net als ik. We kunnen goed met 
elkaar opschieten. Hij heeft een goede 
denkwijze over je hoe je het golfspel kan 
verbeteren
Hoe belangrijk is techniek? Belangrijk, 
maar niet het belangrijkste. Een goede 
techniek is onder andere om blessures te 
voorkomen maar zorgt ook vaak voor een 
betere balvlucht. Ik ben een multi kijker. 
Zo noem ik dat, ik kijk naar verschillende 
dingen; mentaliteit, routine, regels, cour-

semanagement, fysiek, statistiek, tactiek, 
techniek en materiaal. Het is voor mij een 
uitdaging om uit te vinden welke swing 
het beste bij mijn leerling past. 
Hoe staat het met jouw mentaliteit?  
Mentaal ben ik erg sterk. Daar heeft mijn 
langdurige blessure wel voor gezorgd. 
Daarnaast ben ik gemotiveerd om te gol-
fen. Maar het allerbelangrijkste vind ik 
zelfkennis en kritisch zijn op jezelf. Re-
gelmatig jezelf testjes afnemen om aan je 
verbeterpunten te werken. 
Hoe ziet je toekomst er uit? Ik hoop na 
veel training over een paar jaar deel te 
nemen aan het KLM Open. Uiteraard 
droom ik ook van een plaatsje op de Eu-
ropean Tour. Lijkt me geweldig om daar 
aan mee te doen. Ik kijk er ook naar uit 
om mijn eigen golfschool te beginnen met 
een leuk en gespecialiseerd team.
Wat is jouw sterke punt waardoor je ver 
gaat komen? Mijn ijzers naar de green, 
mijn motivatie en enthousiasme. Ik ben 
heel actief en leergierig. Bij het LOI volg 
ik een cursus Spaans. Dat is ontzettend 
leuk. Spaans is een mooie taal en de twee-
de wereldtaal.
Maar eerst wil je sparen? Ja, ik ben aan 
het sparen voor de A-opleiding om pro te 
worden. Ik woon bij mijn ouders zodat 
ik genoeg geld opzij kan zetten voor mijn 
opleiding. Mijn ouders steunen mij, ze 
zijn heel trots dat ik zo ver ben gekomen.

Bastiaan met diploma.
,,Ik ben aan het sparen voor de A-opleiding.’’

Bastiaan Haasnoot: ,,Techniek is belangrijk, 
maar niet het belangrijkste.’’

,,Ik heb veel tegenslag gehad, 
maar ik ben een doorzetter.’’

Werd je niet gek van het zitten? Ja, ik 
werd gek van het zitten. Ik heb weleens 
in de huiskamer staan putten op kruk-
ken. Op een gegeven moment gaat ieder-
een zijn gang, terwijl ik niet kon lopen. 
Tijdens de Ryder Cup was ik nog niet 
hersteld. Maar toen ik hoorde dat Tiger 
Woods kwam, had ik er alles voor over 
om naar Parijs te gaan, ook met krukken. 
Het was voor mij misschien de laatste 
mogelijkheid om hem te zien spelen.

En? Ik heb achter Tiger Woods gestaan 
toen hij van de tee sloeg en in de baan. 

Ik ben een 
multi kijker


