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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 Quinten Zuiderveld.

Naam: Quinten Zuiderveld
Leeftijd: 14 jaar
Homecourse: Compagnie en Noord Nederlandse
Handicap: 11.5
Beste prestatie: Alle singles winnen 
 in 18 holes jeugdcompetitie   
 hoofdklasse
Favoriete ballen: Titleist Pro V1
Mooiste baan: De Pan
Grootste droom: Pro op de PGA tour
Beste golfer: Rory McIlroy
Leukste schoolvak: Wiskunde
Lievelingseten: Kip
Leukst op tv:  Ziggo Sport Golf

Het ergste vind ik
als mijn bal weg is

Hoe ziet jouw toekomst eruit? Ik hoop 
over tien jaar een vaste waarde te zijn op 
de PGA of European Tour. Ik hoop dan 
ook een aantal toernooien te hebben ge-
wonnen. Na mijn middelbare school ga 
ik naar Amerika om voor een college te 
spelen. Mijn leven zal als tourpro voor-
namelijk bestaan uit reizen en golfen. Ik 
kan goed omgaan met jetlags en ik heb 
een stevige geest en een sterk lijf.  
Hoe goed ben je nu? Ik heb handicap 
11.5, ik blijf zakken en ik speel in de eer-
ste klasse 36 holes bij de Noord Neder-
landse Golf en Countryclub. Vorig jaar 
heb ik in de 18 holes jeugdcompetitie alle 
singles gewonnen. Golf is mijn passie, ik 
wil er voor mezelf alles aan doen om zo 
goed mogelijk te worden. Mijn wil om 
beter te worden is groot en ik ben een 
doorzetter. 
Wat voor swing heb jij? Ik heb een beet-
je een overswing. Daar werk ik nu aan 
met mijn pro’s. Hij moet korter. Ik ben 
ook bezig met mijn gewichtsverplaatsing 
tijdens de swing. Mijn linker pols moet 
vlakker. Het is lastig om dingen bij te 
schaven maar ik vind het leuk om te le-
ren. Daarbij ben ik een aanvallende golfer 
die het van zijn techniek moet hebben.  

O p hole tien van golfbaan De Compagnie toont hij lef. Als hij daar een par maakt is hij blij. 
Quinten Zuiderveld, veertien jaar, droomt van het groene jasje, is fan van Rory McIlroy 
en heeft een bijzonder huisdier. Het meest houdt hij van lange putts, liefst van vijf 

meter. Quinten ziet een duidelijke toekomst voor zich in de golfwereld. Hij richt zich op een leven 
als professioneel golfer. 

Quinten Zuiderveld: ,,Na mijn middelbare school ga ik naar Amerika om voor een college te spelen.’’

Quinten Zuiderveld wil groene jasje winnen

‘Mijn drives sla ik
full power’

Quinten met zijn slang Da Vinci.
,,Hij leeft in een terrarium in mijn kamer.’’

Welke pro op de tour heeft de mooiste 
swing? Rory McIlroy. Zijn techniek is heel 
goed. Hij is voor mij de beste speler met 
driver en ijzers. Rory gaat heel vloeiend 
door de bal. Hij is sterk en slaat krachtig.  
Wie zijn jouw pro’s? Ik ben begonnen bij 
Wouter Oosting. Hij heeft mij enthousiast 
gemaakt voor golf. In Italië heb ik voor 
het eerst les gehad tijdens de vakantie met 
mijn vader. Ik vond het meteen leuk om te 
doen. Na de vakantie ben ik gelijk begon-
nen bij De Compagnie waar Wouter mijn 
pro werd. Ik speel speel ook bij de Noord 
Nederlandse Golf en Countryclub. Daar 
zijn mijn pro’s Jurjen Hollema en Robert 
Schoonhoven.  
Zijn zij ook enthousiast? Ja, alle drie zijn 
ze erg enthousiast en golfgek, net als ik. 
Ze geven leuke technische trainingen. Jur-
jen is bij mij begonnen met kinematic se-
quentie om de swing te optimaliseren. De 
kinematische sequentie gaat om hoe gol-
fers snelheid kunnen maken en die snel-

heid in de golfbal kunnen overbrengen in 
een patroon. Bij Wouter en Robert volg ik 
groepslessen waar verschillende onderde-
len aan bod komen. We lachen veel met 
elkaar. Dat is belangrijk. Plezier staat bo-
venaan. 
Hoe ga je om met slechte ballen? Het erg-
ste vind ik als mijn bal weg is. Je loopt 
naar de plek waar je hem hebt zien val-
len. Kom je daar, is je bal onvindbaar. Ik 
mopper dan vooral in mezelf. Natuurlijk 
probeer ik me te focussen op de volgende 
bal, maar dat lukt niet altijd.  
Heb je weleens een club weggesmeten? 
Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik ben 
heel zuinig op mijn clubs. 
Hoe aanvallend ben jij? Heel aanvallend. 
Ik sla mijn drives full power en probeer 
als het maar even kan de vlag aan te val-
len.  
Geef eens een voorbeeld? Hole 10 op de 
Compagnie is een par 4, stroke index ze-
ven, met een dogleg naar rechts met water 
in reach. Ik sla af met mijn driver over het 
water heen. Mijn tweede slag is met een 
ijzer 6. Voor de green, die wat hoger ligt, 
zijn bunkers. Het is een leuke maar lasti-
ge hole waar je vol over het water moet 
slaan.  
Je kijkt technisch naar een hole, zie je ook 
of een hole mooi is? Absoluut. Hole 1 op 
NNGC vind ik een prachtige hole met de 
beplanting met al die rododendrons aan 
de rechterkant. Die maken het meteen 
ook een lastige hole trouwens.
Doet je dat ergens aan denken? Haha, ja, 
aan Augustua. Daar heb je ook holes met 
witte en roze rododendrons. Mijn droom 
is de Masters winnen en het groene jasje 
aantrekken. Ik train hard om heel goed 
te worden. Het is een geweldig toernooi. 

Met mijn golfvriend Leon Suk train ik re-
gelmatig op Glimmen. We kunnen goed 
met elkaar opschieten en spelen graag 
matchplay tegen elkaar. We praten voor-
namelijk over golf en lachen samen.  
Train je genoeg? Ja, ik train heel veel. Ik 
vind trainen ook echt leuk. Mijn ouders 
moeten me soms van de oefengreen halen 
omdat het dan al donker is.  
Hou je van putten? Putten vind ik super-
leuk. Ik hou van lange putts, liefst van vijf 
meter.  Je moet creatief zijn. Je moet je 
kunnen inbeelden waar en hoe de bal gaat 
rollen. Niet alleen putten vind ik leuk, ik 
vind alles mooi aan golf. De uitdaging om 
iedere bal te slaan zoals ik wil, creatieve 
oplossingen zoeken voor moeilijke liggin-
gen. Ik vind het lekker om buiten te zijn. 
Golf is dan de ideale sport. Ik kan me 
geen leven zonder golf voorstellen.  
Als je geen tourspeler wordt, heb je nog 
een beroep achter de hand? Dierenarts. 
Ik houd van dieren, vooral van exotische 
dieren.  
Om naar te kijken? Nee, als huisdier. Ik 
heb een slang in een terrarium in mijn ka-
mer. Het is een pyton, een koningspython 
en hij is een meter lang. Hij heet Da Vinci 
uit de film de Da Vinci code. Hij heeft een 
mooie huid. Ik voer hem muizen die ik bij 
de dierenwinkel koop.   
Kan Da Vinci golfen?  Haha, nee, Da 
Vinci is een hele luie slang. Als hij zijn 
muisje heeft gehad, ligt hij stil bij te ko-
men. Alleen ’s avonds gaat hij op verken-
ning door zijn terrarium.


