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Fanatieke Rosalie van den Bosch legt lat hoog

‘Een boze drive 
kan helpen’

Rosalie van den Bosch: ,,Aan het begin van groep acht vond ik
ballet minder leuk en heb ik gekozen voor golf.’’

Z e speelt het liefst met Pinnacle Soft ballen, als ze boos is slaat ze hard. De Eindhovensche is de mooiste baan 
en Nelly Korda speelt elke dag goed. Dat vindt Rosalie van den Bosch. Rosalie ambieerde eerst een carrière in 
klassiek ballet. Haar thuishaven is golfclub Almeerderhout. Ze oefent er graag en krijgt les van pro Tom Stam. 

Ze begon met golf toen haar vader een kinderclubje voor haar meenam.

Wat gebeurde er? Mijn vader golfde al 
veel langer. Hij nam een kinderclub-
je voor me mee. Ik had de club in mijn 
handen en per ongeluk sloeg ik de bal 
twintig meter verder in de tuin van de 
buren. Ik was vier jaar en ik vond ver 
slaan meteen leuk. Ik raakte de bal goed.
Naar welke topgolfers kijk jij? Anne 
van Dam is een voorbeeld voor mij. Zij 
heeft een hele mooie swing en ze slaat 
een prachtige drive. Ik vind het leuk dat 
zij ook al op jonge leeftijd als meisje echt 
serieus aan het golfen was.
Je hebt op hoog niveau aan klassiek 
ballet gedaan. Wat is mooi aan ballet? 
Ballet op muziek is mooi en fijn om te 
doen. Je leert hoe je zo goed mogelijk be-
heersing krijgt over je spieren. Daarvoor 
moet je veel en serieus trainen. Jonge 
meisje die op ballet zitten, willen balle-
rina worden. Dat was ook mijn droom. 
De ballerina Igone de Jongh was mijn 
grote voorbeeld. Zij danste ook in het 
Nationaal Ballet. Toch twijfelde ik, wil-
de ik wel echt ballerina worden? Eén op 
de honderd meisjes wordt ballerina, had 
ik gehoord. Aan het begin van groep 
acht vond ik ballet vanuit mijzelf minder 
leuk. Ik werd er niet meer blij van.
Ben je toen helemaal gestopt met ballet? 
Ja, ik besloot me te richten op golf. Ik 
ben fanatiek en ik houd van trainen. Ik 
ben gefocust en leg de lat hoog. Op dit 
moment heb ik handicap 15. Mijn doel 
is een nog lagere handicap, uiteindelijk 
ga ik voor een single handicap. Toen ik 
eenmaal voor golf koos, werd ik weer 
blij. Golfen is een fijne uitdaging. Ik wil 
graag toernooien spelen en meedoen 
aan de Nederlandse kampioenschappen. 
Volgend jaar zou ik wel willen spelen 
in het Green Egg Open. En natuurlijk 
winnen. Later wil ik op de LPGA Tour 
spelen. Ik heb er veel voor over om aan 
de top te komen.
Wat vinden ze op school van jouw pas-
sie voor golf? Ik zit in de tweede klas 
van Stedelijk Gymnasium in Hilversum, 
heb het erg naar mijn zin op school. Het 
golf van mij vinden kinderen mis-
schien een beetje raar. Ze snappen 
het niet helemaal maar ze hebben 
er wel begrip voor.

Wat doe je als je minder goede ballen 
slaat? Ik word meestal boos omdat ik 
weet dat ik beter kan. Ik moet doorgaan 
van mezelf, ook al speel ik een onwijs 

slechte kaart. Wat soms helpt is mijn 
boosheid in de slagen stoppen. Een lek-
kere harde, boze drive kan helpen.
Een profgolfer heeft bepaalde eigen-
schappen waardoor hij aan de top 
presteert. Wat is jouw beste eigenschap 
waardoor je de top kan halen? Ik ben 
eerlijk tegen mezelf. Ik ben bezig met de 
bal, heb goed coursemanagement en niet 
zozeer met scoren. Ik ben streng voor 
mezelf, ik wil veel en hard trainen. Ik wil 
zoveel mogelijk uit mezelf halen.
Wat is mooi aan golf? Dat elk schot an-
ders is en je telkens dezelfde baan kan 
spelen met verschillende schoten.
Heb je een bepaalde tactiek in de baan? 
Ik ben een aanvallende golfer. Als ik kan 
kiezen tussen een veilig schot en een slag 
extra of een risicovol schot met een slag 
minder, kies ik meestal voor het risico-
volle schot.

Hoe loopt dat meestal af? Soms heel 
goed, maar als je risico neemt kan het 
schot dat je in je hoofd hebt mislukken, 
maar dat hoort erbij. Je moet jezelf wel 
uitdagen. Ik speelde +15 op de grote 
baan van het Rijk van Sybrook en +1 op 
de par 3 baan 18 holes baan Amsteldijk. 
Daar ben ik erg tevreden over.
Ben je ook tevreden over je pro? Haha, 
ja heel erg. Tom Stam is mijn pro. Hij 
kan goed uitleggen en je kan met hem 
lachen. Van Tom leer ik hoe ik ervoor 
kan zorgen dat ik de volgende keer in de 
baan het beter doe dan de vorige keer en 
hoe ik dat kan trainen.
Putten is een belangrijk onderdeel van 
golf, misschien wel het belangrijkste. 
Hoe putt jij? Ik sta achter de bal, kijk 
naar de vlag en ik voel met mijn voeten 
op de grond. Ik kies mijn lijn en putt 
de bal. Ik houd van putten. Vooral lan-
ge putts vind ik leuk om te doen. Tiger 
Woods putt heel goed. Hij is erg zorgvul-
dig met oplijnen en het raken van de bal. 
Hij let op elk detail.

En hoe gaat het met chippen? Chippen 
en ook putten is moeilijker dan je denkt. 
Maar als je het dan ook echt goed doet, 
geeft dan zo’n goed gevoel.
Met wie deel je het gevoel? Met mijn 
golfvriendinnen Angelina en Aimee met 
wie ik speel. Dat maakt golf leuk als je 
met leuke kinderen speelt.
Heb je nog broers en zussen met wie je 
golft? Mijn broertje zit op voetbal, mijn 
zusje op hockey. Ik ben de oudste en ik 
golf. Soms heb ik weleens last van ze als 
ze ruzie maken als ik me concentreer op 
mijn schoolwerk.
Wat neem je mee in de baan? Broodjes 
die ik heb gesmeerd. Twee flessen water, 
want veel drinken is goed. En proteïne 
repen. Die eet ik graag.

Rosalie in full swing. ,,Ik word meestal boos omdat ik weet dat ik beter kan.’’

‘Meestal kies ik voor
het risicovolle schot’

In de rubriek Nationaal Golftalent haalt Adrienne van der Smagt jonge 
talenten voor het voetlicht. Deze keer is dat Rosalie van den Bosch.

Naam: Rosalie van den Bosch
Leeftijd: 12 jaar
Homecourse: Almeerderhout
Handicap: 15,1
Pro: Tom Stam
Beste prestatie: 18 holes grote baan: +15. 
 18 holes par 3: +1
Favoriete bal: Pinnacle soft
Mooiste baan: Eindhovensche
Grootste droom: Wereldkampioen worden
Beste golfer: Nelly Korda
Leukste schoolvak: Nederlands
Lievelingseten: Pasta
Leukst op tv: Weet ik niet

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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