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Z ijn vader, Joost Luiten en Tiger Woods zijn grote voorbeelden van Stijn Egging. De negen-
jarige golfer uit Malden heeft zelfs een handtekening van Luiten op de klep van zijn pet. 
Als hij wint en geld verdient, wil Stijn door het hele huis kunstgras op de vloer. Hij wordt 

graag net zo goed als Luiten. Maar als hij een ander beroep zou moeten kiezen, wordt hij bioloog. 
Want dieren zijn heel interessant.

Sportieve Stijn wil kunstgras in hele huis

‘Luiten leuk om naar te kijken’

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

Naam:  Stijn Egging (8 jaar)
Homecourse:  Het Rijk van 
 Nijmegen
Hcp:  25,2
Beste prestatie: 2 keer 1e plaats in  
 Woensdagavond 
 wedstrijd 
Favoriete 
ballen:  Callaway
Mooiste baan:  Rijk van Nijmegen
Grootste 
droom:  meespelen in het 
 KLM Open
Beste golfer:  Rory McIlRoy
Leukste vak 
op school:  Biologie 
Lievelingseten:  Spinazie, want daar 
 word ik sterk van
Leukste 
tv programma:  Golf op Sport1 en de 
 Voice Kids

Nationaal
Golftalent

Stijn Egging: ,,Ik neem altijd de kortste weg
naar de vlag.’’

Welke dieren zijn interessant? Ik hou erg 
van slangen en vogelspinnen, die zijn mooi 
en spannend. Ik ben er niet bang voor. Als 
ik eenmaal een vogelspin te pakken heb, 
stop ik hem in een bakje en laat ik hem aan 
mijn moeder zien. Dan zal ze wel schrik-
ken en gillen. Maar liever word ik golfer.
Omdat? Golfen is gewoon het leukste dat 
er is. Ik vind oefenen leuk, ik vind het heel 
leuk om met een chip de bal dicht bij de 
vlag te krijgen. Ik vind eigenlijk alles leuk 
aan golf. Ik neem altijd de kortste weg 
naar de vlag.

Is alles leuk aan golf? Nou, nee, ik vind het 
heel moeilijk als ik een slechte bal sla. Dan 
word ik boos op mezelf en op papa. Ik 
stamp met mijn voeten hard op de grond 
en roep chips. Maar ik heb nog nooit met 
een club gegooid. Als ik boos ben ga ik 
toch weer door naar de volgende hole. 
Want ik weet dat het daarna zomaar weer 
goed kan gaan.
Wat voor eigenschappen moet een top-
golfer hebben? Je moet heel aardig zijn en 
vooral niet snel boos worden. Je moet ook 
een doorzetter zijn. Als ik mijn bal in de 
struiken sla, wil ik hem heel graag terug-
vinden en blijf ik net zo lang zoeken tot 
ik hem heb gevonden. En je moet grappig 
zijn en sportief. Ik moest erg lachen toen 
mijn vader en ik een keer elkaars bal had-
den geslagen.

Ben je sportief? Ja, want ik zit ook op 
voetbal. Ik speel bij SV Juliana’31 en ben 
keeper. Keepen is heel mooi om te doen. 
Vooral het duiken naar de bal vind ik leuk.
Met wie golf je het meest? Met mijn vader. 
Van hem heb ik golfen geleerd. Hij is mijn 
voorbeeld. We gingen samen oefenen met 
een paar clubjes toen ik vier jaar was. Ver 
slaan vond ik meteen erg spannend. Van 
mijn vader heb ik de swing geleerd en van 
mijn opa dat ik mijn polsen moet knikken 
met chippen. Ik wil natuurlijk heel graag 
van mijn vader winnen. 

En? Is dat al gelukt? Ja, laatst tijdens een 
wedstrijd op mijn club heb ik gewonnen 
en werd ik eerste. Papa werd laatste. Met 
papa ben ik pas geleden naar een hotel in 
Enschede geweest, waar ook een zwembad 
was. We hebben één nachtje geslapen en 
twee keer gespeeld. Het ging heel erg goed. 
We hadden allebei steeds een goede afslag. 
Hoe is je teeshot? Ik ben altijd zenuwachtig 
als ik moet afslaan. Ik wil nooit als eerste 
afslaan en vind het prima als ik als laatste 
mag. Als ik zenuwachtig ben, krijg ik het 
heel erg warm. Daarna wordt het wel weer 
minder.
Wat is het beste van Joost Luiten? Ver slaan. 
Joost Luiten kan echt heel erg ver slaan, dat 
vind ik super knap. Ik wil de opvolger van 
Joost Luiten worden. Joost Luiten is leuk 
om naar te kijken, vooral als hij wint. Maar 
soms denk ik wel dat Joost beter moet leren 
putten. Hij mist weleens een puttje. 

Mis jij weleens een puttje? Best wel eens. Ik 
vind putten eigenlijk steeds leuker worden 
omdat ik veel oefen. Chippen gaat redelijk 
goed maar vind ik wel het moeilijkst. Ik 
wou dat ik zo kon chippen als Rory McIl-
roy. Die is zo ontzettend goed.
En je vader? Die speelt ook best goed. Hij 
heeft handicap 21. We spelen veel samen 
en gaan vaak naar grote golftoernooien. 
Alleen slaat mijn vader wel vaak scheef. 
Ik sla veel rechter. Op het BMW Open 
heb ik van Joost Luiten een handtekening 
op mijn pet gekregen. En bijna eentje van 
Stenson. 
Bijna? Ja, net niet. Hij liep langs maar ik 
kon net niet bij hem komen want hij liep 
door. Dat vond ik heel jammer.
Moet je veel trainen als je pro wil worden? 
Tuurlijk, Joost en Rory trainen ook heel 
veel. Ik train met Walter Ritzer en Guido 
Loning. Die zijn hartstikke goed en ook 
gezellig, want ze maken veel grapjes.
Verdien je als golfer veel geld? Als je het 
goed doet wel. Als ik veel geld heb, ga ik 
golfspulletjes kopen. En natuurlijk een 
heel groot huis. Voor oma een hele grote 
auto en ik wil kunstgras als vloerbedek-
king in het hele huis. In ieder geval in de 
keuken. Kan ik de hele dag putten en chip-
pen. Dan zet ik bekertjes neer waar ik de 
bal in kan slaan, terwijl mijn moeder aan 
het koken is. 
Wat maakt je moeder? Ze kookt heel veel 
dingen, maar het lekkerste vind ik spinazie 
met eieren, gehaktballen en aardappels. 
Golft je moeder ook? Nee en mijn zusje 
ook niet. Maar er is wel iets anders dat we 
met z’n allen doen. We kijken naar Voice 
Kids. Dat is hartstikke leuk. Mijn moeder 
zingt altijd mee. Ik niet, want ik kan niet 
zingen maar wel golfen.

Ben jij zelf ook een Golftalent Of ken je een golftalent? Meld je dan aan bij  
info@nationaalgolfmagazine.nl of bij Adrienne van der Smagt via de mail:  

adrienne@passie4golf.nl

Stijn Egging op de green.
,,Ik vind putten steeds leuker worden

omdat ik veel oefen.’’

Ik heb nog 
nooit met een 

   club gegooid
”
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