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Biografie

Introductie
Mijn volledige naam is Philip Cedric Bootsma. Geboren op 16 oktober 1994 in Amsterdam,
maar al mijn hele leven woonachtig in Landsmeer, het eerste dorp ten noorden van
Amsterdam.
Mijn lengte is 175 centimeter en ik weeg 72 kilogram.
Ik golf al vanaf mijn vijfde. Naast Tiger Woods is Sir Nick Faldo een van mijn
voornaamste golfidolen. Ik ben echter niet louter met golf bezig geweest. Naast de
golfsport heb ik twee universitaire Master-opleidingen afgerond: Master Digital Business
& Innovation (Vrije Universiteit van Amsterdam) en Master Entrepreneurship (‘joint
degree’ Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam).
Golf is voor mij meer dan een hobby, maar als ik mijn hobby’s dan toch moet benoemen:
koken, sport bekijken (in het bijzonder voetbal, F1), film- en theaterbezoek.
Sinds enkele jaren heb ik een vaste relatie met mijn vriendin Marieke, die in Schijndel
(Brabant) woont.
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Eerste stappen op golfgebied
Op mijn vijfde jaar heb ik mij aangemeld voor golflessen bij de Haarlemmermeersche
Golfclub. Op 29 augustus 2001,
pas 6 jaar jong, behaalde ik mijn
Golfvaardigheidsbewijs en was
daarmee waarschijnlijk de
jongste GVB-er van Nederland.
Ik ben tot en met 2005 lid
geweest van de
Haarlemmermeersche Golfclub.
Ik was in deze periode al heel
succesvol bij clubwedstrijden en
de nationale mini-tour.

GC Houtrak
Sinds 2006 is GC Houtrak mijn ‘homecourse’. Het herenteam (zes spelers) komt uit in de
hoofdklasse van de Nederlandse golfcompetitie. Dat is de hoogste klasse en vergelijkbaar
met de eredivisie in het voetbal. Vanaf 2011 ben ik één van de zes spelers van het
competitieteam.
Wij zijn in die periode vier keer kampioen van Nederland geworden: 2011, 2012, 2017 en
2018. De laatste jaren ben ik de eerste speler van ons team en heb met veel trots mijn club
vertegenwoordigd.

Prestaties
De manager van Real Club Valderrama heeft mij, 11 jaar oud, speciale permissie gegeven
om deel te nemen aan de Medgolf Masters
(2005) een lokaal amateurtoernooi in ZuidSpanje. Alle spelers moesten van de
backtees spelen. Een onvergetelijke
ervaring, niet alleen door mijn
toernooiwinst, maar ook om op één van de
mooiste banen van Europa te mogen
spelen. Mijn trofee ontving ik tijdens het
galadiner in het Valderrama restaurant.
Dit was de opmaat naar nog vele mooie
toernooioverwinningen en golfprestaties.
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De voornaamste prestaties staan hieronder vermeld:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beste amateur met zesde plaats in Broekpolder International Open
(Pro Golf Tour) 2018
Nederlands Kampioen voor Clubteams in 2018, 2017
Nederlands Internationaal Strokeplay Amateur
Kampioen in 2016
Deelnemer aan het KLM Open (Pro Event,
European Tour) in 2016 & 2015
Nederlands Strokeplay Amateur Kampioen in
2015
Luxemburgs Internationaal Strokeplay
Amateur Kampioen in 2015
Winnaar van Lanschot Ranking Heren
(beste amateurgolfer) in 2015
Deelnemer Europees Kampioenschap voor
Clubteams (Turkije, Cyprus en Frankrijk) 2012,
2012 en 2017 (individueel top 5 in 2017)
Nederlands Kampioen voor Clubteams in 2012 & 2011
Winnaar European Boys Challenge Trophy voor Landenteams 2011
Winnaar Faldo Series Nederland (categorie onder 16 jaar en overall winnaar)
2010
Nederlands Kampioen voor Clubteams Jeugd met GC Houtrak in 2010
Winnaar Challenge Shortgame 2010
Winnaar Freshman Tour (winnaar finale en winnaar vier van de zes
poulewedstrijden) 2008
Winnaar Vijfbanen Toernooi (2de categorie) 2007
Winnaar van Lanschot Junior Ranking
(beste jeugdgolfer in leeftijdscategorie) 2007, 2008
Winnaar Medgolf Master op Valderrama 2005
Verder: diverse (een- en meerdaagse) toernooioverwinningen, waaronder
Kennemer Open, Freshman Tour en -wedstrijden, Faldo Series Nederland
(leeftijdscategorie, waaronder baanrecord -9 op Golfbaan Bleijenbeek), Open
Jeugd Strijen (baanrecord 2010), Rabobank Open Dorpswaard (2008, eerste
rondje level par in een wedstrijd) alsmede runner-up en top 5 posities tijdens
diverse golfwedstrijden in binnen- en buitenland.

Al enkele jaren beste Nederlander op de WAGR (‘World Amateur Golf Ranking’). Bij mijn
beslissing om professional te worden, was ik 107de in de ranking.
De NGF beloont mijn prestaties de laatste jaren met uitreiking van een gouden NGF/
EGA-pas, waardoor ik (nagenoeg) greenfee-vrij op alle golfbanen in de wereld kan spelen.
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Golf is mijn passie en talent alleen is niet genoeg
De liefde voor het golfspel stroomt door mijn bloed. Mijn passie voor deze sport is op
vroege leeftijd ontstaan en in de loop der jaren alleen maar toegenomen.
Ik vind golf een interessante sport, omdat het niet alleen een zeer technische, maar voor
80% eigenlijk vooral ook een zeer mentale sport is. Daardoor is golf misschien wel een van
de moeilijkste sporten ter wereld.
Iedere slag vergt uiterste concentratie: je moet als speler zorgen dat je bij iedere slag op
perfecte wijze op de bal inkomt, die lengte, richting en de landingszone geeft die je met je
slag hebt voorgenomen. Een eerste golfslag van meer dan 250 meter telt net zo hard als
één slag als een gemiste putt van minder dan een meter. Je moet als speler mentaal sterk
zijn en erg fit.
Ik beschik over een mentaal heel sterke persoonlijkheid. Vandaar ook mijn quote op het
voorblad, De omstandigheden van het spel en gebeurtenissen er omheen – goed of slecht
– brengen mij niet snel van de wijs en beïnvloeden zelden mijn spel in negatieve zin. Dat
is een ‘asset’, wat mij van heel veel andere spelers onderscheidt.
Daarnaast is mijn korte golfspel (‘pitching’, ‘chipping’ en putten) erg goed. Ook werk ik
hard aan mijn fysieke gesteldheid om in de toekomst nog meer lengte uit mijn slagen te
halen. Dat doe ik door minimaal twee tot drie keer per week te fitnessen en op mijn
voeding te letten.
Talent alleen is niet genoeg om je sportieve doelstellingen waar te maken. In de golfsport
moeten veel onderdelen op de juiste plaats vallen. Iedereen met kennis van de golfsport
weet dat het mentale aspect en het korte spel zeer belangrijke elementen zijn. Mijn
beheersing van juist deze elementen sterken mij in de overtuiging dat ik een reële kans
heb om als golfprofessional te slagen. Daarom wil ik als top-amateurgolfer de overstap
naar de professionals maken.
In al die jaren ben ik echter niet louter met golf bezig geweest. Naast het beoefen van de
golfsport (inter)nationaal op topniveau heb ik nog twee universitaire Master-opleidingen
afgerond: Master Digital Business & Innovation (VU Amsterdam) en Master
Entrepreneurship (‘joint degree’ VU en UvA, beiden in Amsterdam).
Zowel op als naast de golfbaan ben ik nu klaar om die belangrijke nieuwe fase in mijn
leven als golfprofessional in te gaan. Ik daag u uit om mijn partner daarin te worden.
Laten wij samen de reis naar de top maken. Ik heb maar één doel: promotie naar het
hoogste niveau, en u kunt straks bevestigen dat u mijn professionele golf carrière de
noodzakelijke financiële boost hebt gegeven
Met sportieve groet,

Philip Bootsma
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