
ter spelen. Ik ben toch nog veertiende ge -
worden. Pas heb ik op het US kids World -
championship in Pinehurst gespeeld. Dat 
was heel spannend. Mijn vrienden Youp 
en Tom waren er ook. Dat was hartstikke 
gezellig. Ik eindigde op een gedeelde ze-
venentwintigste plaats.

Lijk je op Tiger Woods? Dat zou ik wel 
willen. Tiger Woods is de beste golfer van 
de wereld. Sommige golfers kunnen heel 
ver slaan, andere golfers kunnen goed 
chippen en putten. Tiger kan alles goed. 
Hij is sterk en heeft veel meegemaakt. Hij 
is weer terug op de tour terwijl heel veel 
mensen zeiden dat hij dat niet kon. 
Wat is je lievelingsclub?  Ik sla graag met 
mijn driver, omdat ik houd van ver slaan. 
Op dit moment sla ik rond de honderdt -
achtig meter. Mijn drives gaan ver als ik 
het vergelijk met kinderen van mijn leef -
tijd. Ik speel vaak goed als het erop aan -
komt. Mijn ijzer zeven is ook een club 
waar ik veel mee sla. Mijn kijker gebruik 
ik veel, ook al sla ik op gevoel. Mijn voor -
deel is dat ik weinig fouten maak. 
Golft de rest van de familie ook?  Mijn 
vader golft heel goed, hij slaat ver, maar 
niet altijd recht. Mijn vader kan wel ont -
zettend goed putten. Mijn zus Emma golft 
ook. Ze hockeyt heel goed en ze traint 
veel. Mijn moeder golft weinig, maar ze 
kan het wel heb ik gemerkt.
Hoezo? Laatst speelde ik met haar een 
rondje en maakte ze een eagle op hole 
vier. Dat is toch behoorlijk goed. 
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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 Philip van Oosten.

Naam:  Philip van Oosten
Leeftijd:  9 jaar
Homecourse:  Rosendaelsche
Hcp:  14.5
Beste prestatie:  1e 2018 Spring Tour US Kids 9 jaar
Favoriete ballen:  Titleist Pro V1
Mooiste baan:  Abu Dhabi Golf Club
Grootste droom:  Professioneel golfer op PGA Tour 
 of architect
Beste golfers:  Tiger Woods, Rickie Fowler 
 en Joost Luiten
Leukste schoolvak:  Rekenen, ik zit bij Rekentijgers
Lievelingseten:  Spaghetti Carbonara van mama
Leukste tv-programma:  Klokhuis en sportprogramma’s

Zit je ook op voetbal? Voetbal is hartstik -
ke leuk omdat je met elkaar op het veld 
staat en probeert te scoren. Ik speel bij VV 
Bennekom. Het is lekker om te rennen. Als 
aanvallende middenvelder ben ik heel ac -
tief. Ik ben fan van Vitesse, de beste voet -
balclub van Nederland en ik vind Bryan 
Linssen een super goede speler. Komend 
seizoen mag ik meetrainen met Vitesse.  
Hoe sterk ben jij als golfer?  Heel sterk, 
Ik geef nooit op en ben hard voor mezelf. 
Soms ben ik aanvallend, maar ik denk 
altijd goed na voor een schot. Ik hou 
gelukkig erg van trainen, dus dat doe ik 
ook vaak en veel. Ik kan uren oefenen en 
vergeet soms gewoon de tijd. Ik onthoud 
ook altijd de banen waar ik heb gespeeld. 
Wat is jouw homecourse?  De Rosen -
daelsche. Mijn golfclub heeft de mooiste 
par 3 van Nederland: hole 16. De hole 
is heel mooi als je boven op de tee staat. 
Hij loopt van boven naar beneden. Er is 

Temperamentvolle Philip van Oosten geeft nooit op

‘Ik maak weinig fouten’

Philip van Oosten: ,,Ik kan erg driftig zijn. Als ik boos ben krijg ik een rood hoofd en kijk ik echt boos.’’

Philip (midden), Tom (links) en Youp (rechts), vrienden in een wilde rit.

‘Anne van Dam
kan super ver slaan’

H ij heeft handicap 14.5, is negen jaar en werd deze zomer gedeeld zevenentwintigste van de 152 deelnemers bij het US Kids World Champi-
onship in Pinehurst. Als Philip van Oosten ouder is, wint hij graag het KLM Open. Anne van Dam is zijn voorbeeld, maar zijn grootste held 
is Tiger Woods. Wie hij nog meer goed vindt? Vitesse, de beste voetbalclub van Nederland.

veel heide. Je moet oppassen want het is 
moeilijk om uit de rough te komen en er 
zijn twee bunkers. Ik sla af met een ijzer 
zeven of zes. Dat hangt af van de wind. Ik 
maak er vaak een birdie.
Kan je goed putten? Putten vind ik het 
moeilijkst van golf, ook al vind ik lange 
putts heel leuk. Als ik slecht sta te put -
ten, ga ik naar Menno Pelk. Hij is mijn 
putting trainer. Ik moet mijn handen wat 
lager op de grip vasthouden, zegt hij. Ik 
wil altijd veel oefenen. Thuis oefen ik ook 
vaak op mijn putting mat op zolder. 
Ben je weleens boos na een slechte putt?  
Ja, ik kan erg driftig zijn. Als ik boos ben 
krijg ik een rood hoofd en kijk ik echt 
boos. Het gebeurt ook weleens dat ik huil 
als ik boos ben. Ik kan er niet tegen als 
ik niet goed speel. Tijdens het Europees 
Kampioenshap in Schotland van US kids 
begon ik niet zo goed en werd ik boos. 
Maar ik gaf niet op, ik ging elke ronde be -

Van welk toernooi droom je om te win -
nen? Ik zou meerdere toernooien willen 
winnen, zoals het groene jasje van de 
Masters. Maar het lijkt me heel gaaf om 
op het KLM Open eerste te worden. Het is 
een Nederlands toernooi en dan komen er 
veel mensen kijken die je kent. Ik hoop op 
het KLM Open op de Dutch want op die 
baan heb ik nog niet gespeeld. Het is leuk 
om de overwinning te vieren met mensen 
die je kent die dan op de baan zijn. 
Ga je dit jaar ook naar de KLM Open?  
Ja, we gaan met een hele bus van de Ro -
sendaelsche, met mijn vrienden Sweder, 
Lars, Paul, Loek en Epsilon. Vorig jaar 
op het KLM Open kon ik dicht bij de spe -
lers komen, zodat ik alles goed kon bekij -
ken. Ik vond het heel mooi om te zien hoe 
de pro’s zich concentreren op hun bal, of 
het nou een putt of een teeshot is. Helaas 
doet Joost Luiten niet mee, die is ook erg 
goed. Wij hebben op onze club Anne van 
Dam. Zij speelt op de LPGA Tour. Ze 
kan super ver slaan en is een hele goeie 
golfster. Zij kan zich ook goed concentre -
ren op de bal. 
Gaat Anne ook mee in de bus naar het 
KLM Open?  Nee, ze gaat niet mee, maar 
ze heeft wel beloofd een rondje met mij te 
lopen. Ik hoop dat ze dat niet is vergeten.

Philip in actie op de Amerikaanse baan 
van Pinehurst.
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