
Glimmen  - Chantal Paassen woont 
met veel plezier in friesland. Ze golft 
met overgave, is vrolijk en ziet graag 
een professionele golf toekomst voor 
zich. eerst de beste van nederland 
worden, daarna van de wereld. Maar 
ze wil ook realistische blijven. ,,spelen 
op de tour vind ik heel mooi, maar als 
dat niet lukt word ik golfpro of ga ik 
iets doen met interieur design.’’

Interieurdesign? Ik ben gek op het 
veranderen van mijn kamer. Elke maand 
ziet mijn kamer er anders uit. Ik vind 
superleuk om de dingen in mijn kamer 
steeds een andere plek te geven.  Ik 
zou wel mensen willen helpen met het 
inrichten van hun huis.

Ga je de tour halen? Dat hoop ik 
natuurlijk wel. Allereerst wil ik de beste 
van Nederland worden, daarna van de 
wereld. Ik ben keihard aan het trainen 
om zoveel mogelijk te bereiken. Mijn 
voorbeeld in Nederland is Zhen Bontan. 
Als ik naar haar kijk, kan ik heel veel 
leren.

wat leer je van haar? Haar spel maakt 
erg veel indruk om me. Als ze een 
verkeerde bal slaat, blijft ze heel cool. 
Ze heeft een erg goede uitstraling. Ook 
heeft ze een hele mooie swing, goede 

techniek en ze is rustig en serieus.

Ben jij niet serieus? Ja wel, ik ben ook 
serieus en ik doe altijd erg mijn best. 
Maar ik kan ook druk zijn. Als ik de ballen 
goed raak, word ik heel blij. En daar 
word ik weer drukker van. Dan kan ik 
lekker kletsen in mijn fl ight. Dan kom ik 
eigenlijk in een soort fl ow. 

Hoort een fl ow wel bij een fries? 
Tuurlijk, waarom niet. Friezen zijn nuchter 
en direct, je weet wat je aan een Fries 
hebt. Maar een Fries kan toch ook 
opgaan in iets. Doutzen Kroes is Fries 
en een hele leuke vrouw die fantastisch 
werk doet. Ze is erg beroemd, maar ook 
heel nuchter. 

lijk je op Doutzen Kroes? 
Haha, wel qua nuchterheid en 
doorzettingsvermogen. Ik denk dat 
Doutzen en ik allebei een Friese 

benadering hebben, we doen ons best 
en zien wel wat het wordt. Als model 
zou ik niet geschikt zijn. Ik ben heel 
makkelijk, ik doe een beetje make-op, 
de haren netjes en de kleren aan die ik 
leuk vind. 

Martin wedema? Hij is mijn golfpro, 
trainer, coach en beste vriend. We zijn 
heel wijs met elkaar. Als ik in een dip zit, 
ga ik met Martin praten. Hij is aardig en 
geeft de technische tips die ik nodig 
heb. Hij vertelt ook mooie verhalen waar 
ik verschrikkelijk om moet lachen. Martin 
leert mij ook hoe ik mezelf kan coachen 
in de baan. Als het niet lukt denk ik aan 
wat hij heeft gezegd. Dat helpt goed.

wat is je sterkste punt? Ik ben een 
longhitter. Ik hou van ver slaan. Alhoewel 
het beter zou zijn als ik me wat me wat 
meer zou richten op putten.

Hoezo? Putten is niet echt mijn sterkte 
punt. Vooral het trainen op putten vind ik 
niet zo leuk. Ik ben meer van shortgame 
en driver. Het leuke van chippen is de 
bal uitholen. Phill Mickelson is mijn grote 
voorbeeld. Die man kan zo waanzinnig 
goed chippen. 

Jong Oranje - Ik zit bij de selectie 
van de NGF voor Jong Oranje. Dat is 
hartstikke gaaf, want we spelen ook in 
het buitenland op de prachtigste banen. 
Ik hou van het spelletje en ben ook een 
trainingsbeest, dus dat past goed bij 
elkaar.
noord nederlandse Golf en Country 
Club? Dat is mijn homecourse en daar 
speel ik competitie. Mijn favoriete hole is 
hole 3. Een korte par 4 met een dogleg 

naar links. In het begin staat een hele 
grote dikke boom. Daar sla ik het liefst 
met een ijzer 7 overheen, dan met een 
klein wedgeje naar de green om een 
gave birdie te maken. 

Hobby’s? - Ik kijk graag naar fi lms 
en series. Zoals The Walking dead. 
Het is een hele gewelddadige serie 
met zombies en mensen die elkaar 
doodslaan. Het is heel eng maar ik ben 
er verslaafd aan geraakt, samen met mijn 
zus.  

Kijk je ook met vriendinnen? Ik 
heb drie hele goede vriendinnen, 
Abir, Mesticia en Anouk. Met Abir en 
Mesticia ga ik vaak naar de bioscoop 
of we gaan lekker shoppen. Anouk is 
mijn golfmaatje. Af en toe blijf ik bij 
haar slapen. Dan gaan we om tien uur 
naar bed omdat we de volgende dag 
vroeg moeten spelen. In plaats van 
slapen, kletsen we soms wel tot twaalf 
uur. Dat vinden we niet erg, want het is 
ontzettend gezellig. 

‘MIJn traIner Is 
MIJn Beste VrIenD’

Naam:  Chantal Paassen
Leeftijd:  16 jaar
Home course: Noord-   
  Nederlandse Golf
  en Country Club  
  (NNGCC)
Hcp:   0,7
Set:   Callaway
Pro:  Martin Wedema van 
Golfclub De Groene Ster
Beste prestatie:2e op NK t/m 18 
jaar 2016, 1e faldo series 2016, 
5e NK t/m 21, ELTK gespeeld

Friese Chantal Paassen is net zo 
nuchter als Doutzen Kroes
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