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Matthew de Heus is pas zeven jaar en 
speelt moeiteloos handicap 23. Hij is 
een Nederlander maar woont in België 
en speelt regelmatig toernooien, zoals 
ook afgelopen zomer in Amerika. Met 
zijn vader vormt hij een team, samen 
bezoeken ze trainingen, toernooien 
en spelen ze op de mooiste banen. Het 
vertederende maar ook buitengewoon 
geconcentreerde golfertje werd pas ge-
leden kampioen van België in de cate-
gorie 7 tot en met 9.  “Omdat ik gewon-
nen heb krijg ik de nieuwste Star Wars 
AT-AT, uit Amerika, dat heeft mijn 
vader beloofd,”  glundert Matthew.

Wat is een AT-AT? 
Een voertuig uit Star Wars die ik heel erg 
cool vindt.

Hou je van computerspelletjes?
Ja, heel erg. Tiger Woods en Lego Star 
Wars op de Wii zijn ook heel erg leuk.

Heb je nog wel tijd om te golfen met al 
die spelletjes?
Ja, want golfen vind ik het allerleukste 
om te doen.

Wat vind je het leukste van golfen?
Heel ver slaan en veel putten.

Kan je ver slaan?
Ja, want ik sla met mijn driver 145 meter

Wat wil je later worden?
Pro Golfer

Heb je daarvoor genoeg talent?
Ja, dat denk ik wel want ik word vaak 
eerste.

Wat is je droom?
De British Open for amateurs winnen 
als ik veertien jaar ben. Dan ben ik de 
jongste.

Daar win je een beker, wil je ook wel 
een auto winnen?
Ja.

Wat voor één?
Een Rolls Royce of een Porsche

Wie vind jij de beste golfer?
Joost Luiten

Wat is er goed aan Luiten?
Hij kan goed putten en ik vind hem heel 
aardig. Ik heb een keer met hem ge-
speeld. Dat was erg leuk.

Je bent laatst kampioen van Belgie ge-
worden, ben je een Belg?
Nee, ik ben Nederlands maar ik woon 
met mijn ouders in België. Ik kom wel 
heel vaak in Nederland.

Je gaat regelmatig met je vader naar 
golftoernooien, golft hij ook?
Ja, we oefenen veel samen. Hij helpt me 
met dingen die ik nog niet zo goed kan.

Is hij je trainer?
Nee, ik heb les van Thibault Werbrouck 
en Stephan Chapel op Cleydael Golf 
waar ik woon.

En je moeder, is zij ook gek van golf?
Ja, want ze golft zelf ook.

Wie is er beter, je vader of moeder?
Mijn vader.

Wie is er beter, je vader of jij?
Ik.

Kan je goed tegen je verlies?
Ik vind het niet fi jn om te verliezen, maar 
als ik verlies, dan ga ik nog meer oefenen 
om beter te worden.

Ben je alleen maar aan het golfen of 
doe je nog andere dingen?
Ik speel op school met andere kinderen.

Speel je met jongens of ook met meis-
jes?
Met allebei maar Lais is mijn vriendin. 
Ze zit bij mij in de klas.

Je vriendin?
Ja, ik ga later met haar trouwen en in 
Amerika wonen als ik golfer ben gewor-
den.

Talentvolle zevenjarige Matthew de Heus gaat voor British Open
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Colofon

Op vrijdag 17 september was het dan zover de Nationale fi -
nale van de heren senioren dubbel werd gespeeld op de mooie 
baan van Golfclub Westerwolde te Vlagtwedde, provincie 
Groningen. De NGF (Nederlandse Golf Federatie) organi-
seerde dit gehele gebeuren tezamen met de Stichting ESO. 
Ieder jaar spelen er in het voorjaar meer dan 120 golfers in 
teams van zes spelers in regionale competities. En de regio-
nale poulewinnaars spelen dan later in het jaar een fi nale om 
het landelijke kampioenschap. Dit jaar werd deze gespeeld, 
zoals gezegd, in het oost Groninger Vlagtwedde. 
De wedstrijdvorm waarin werd gespeeld was matchplay, 
d.w.z. dat er per hole kon worden gewonnen, gelijkgespeeld 
of verloren.

Dankzij de sponsor Rabobank Zuid- en Oost Groningen 
werden alle deelnemers aan de fi nale onthaald op koffi e met 
koek. Ze werden welkom geheten door Harrie Garrelts (voor-

zitter van de Golf-
club Westerwolde) 
en kregen de laat-
ste instructies van 
wedstrijdleider Jac-
ques van den Bos, 
waarna ze in prach-
tig herfstweer in 
twaalf groepjes van 

twee een spannende 
strijd leverden.
In de baan werden 
ze ondersteund door 
leden van de club die 
als spotters waar no-
dig hielpen om uit de 
richting geraakte bal-
len op te sporen.

Gezien het verloop 
van de dag mocht iedereen zich winnaar noemen; deelne-
mers, golfclub en toeschouwers echter de wedstrijd kent uit-
eindelijk maar één winnaar en dat was het team Oude Maas 8.

De uitslag was als volgt:
1.. Oude Maas 8    25 punten
2.. Cromstrijen 7    21 punten
3/4. Almeerderhout 9 en Cromstrijen 6  13 punten

De prijsuitreiking werd gedaan door Abe Jan ter Beek, van 
de NGF, die de Golfclub Westerwolde bedankte voor het ini-
tiatief om de landelijke fi nale op deze baan te laten spelen. 
Hij complimenteerde de club met de mooie baan en sprak de 
wens uit dat deze fi nale een traditie zou worden. Het geheel 
werd afgesloten met een superbuffet in restaurant Greens.

Landelijke fi nale seniorengolf op 
GC Westerwolde

den.


