
door Adrienne van der Smagt

Zutphen – De talentvolle golfster 
Fleur van Beek (10) houdt van golf, 
trainen én ze houdt van Pick-ups. 
Rory Mc Ilroy, Tiger Woods, Jordan 
Spieth, Martin Kaymer en Joost Lui-
ten zijn haar favorieten, maar Lydia 
Ko en Anna van Dam hebben haar 
voorkeur.

Anna van Dam? Zij is heel erg goed 
en ze is dit jaar voor het eerst pro 
geworden. Anna kan echt hele verre 
drives slaan en ik hou daar ook van. 
Ik wil zo ver mogelijk slaan. Anna 
heeft al een eigen Wikipedia pagina, 
dat vind ik heel cool. Dat lijkt mij ook 
geweldig.  Als Anna speelt, zie je dat 
ze plezier heeft in golf net als Lydia Ko. 
Lydia heeft een hele goeie uitstraling 
en was eerste van de wereld toen ze 
zeventien jaar was. Ze is nu achttien en 
nog steeds eerste. Zij kan ook heel ver 
slaan.

En jij? Ver slaan is echt wat ik het 
allerleukste vind aan golf. Mijn verste drive is ongeveer honderdvijftig 

meter. Mijn driver is super. Dat grote 
clubhoofd waarmee je slaat. Ik heb 
altijd zo’n zin om een beuk tegen de 
bal te geven. Dat gevoel als je de bal 
raak is gewoon heel lekker. Dan denk 
ik, zo, en nu kan ik rustig verder. 

Droom? Ik droom van de Ladies 
European Tour, maar nog meer van 
de LPGA (Ladies Professional Golf 
Association, AvdS). Ik vind golfen 
zo leuk dat ik mijn geld er mee wil 
verdienen. 

Pick-ups? Ik vind zo’n auto heel mooi 
en stoer. Vooral die grote laadbak. Ook 
erg handig want er past makkelijk een 
golfset in. En als het gaat regenen doe 
je er gewoon een zeil overheen. 

Zelfvertrouwen in de baan? Ik vind 
dat ik best wel zelfvertrouwen heb in 
de baan, ik ben zelfverzekerd als ik 
iets beslis. Een golfer moet niet boos 
worden, maar gefocust blijven en heel 
positief. Dat is soms erg moeilijk.

Want? Als ik boos ben kan ik niet 
meer spelen, maar ik voel me natuurlijk 

weleens boos. Dan moet ik toch 
doorzetten en doorgaan naar de 
volgende hole. 

Ben je dan tevreden? Mijn ouders 
zeggen altijd, je moet alles uit jezelf 
halen wat je in je hebt. Ook al is het 
resultaat niet altijd goed, je hebt 
gedaan wat je kon en daar hebben ze 
gelijk in. 

Handicap? 22,5. Dit jaar wil ik onder 
handicap vijftien komen. Ik ga er heel 
hard voor trainen, want ik wil veel 
constanter worden. Het zou mooi zijn 
als ik af en toe wat wedstrijden win en 
vooral meer ga trainen op putten en 
chippen met drills. 

Met wie train je? Mijn zus, neef Tijn 
en mijn vader. Noa is ouder en golft 
heel goed. Zij gaat in mei naar het 
US kids European Championship in 
Schotland We gaan vaak samen naar 
de golfbaan. We hebben les van Tim 
Nijenhuis en soms van Mark Reynolds. 
Als we trainen met Tim Nijenhuis is het 
heel leuk en gezellig. We hebben veel 
lol, maar als we gaan lopen klieren zegt 
Tim dat we moeten ophouden.

Afstandsmeter? Het is prima als 
je die gebruikt. Maar als ik op een 
onbekende baan speel zonder 
afstandspaaltjes kan ik toch heel goed 
de afstand inschatten. Ik ben meer een 
gevoelsspeler.

Vriendinnen op de golfbaan? Het 
meest speel ik met Noa. Maar mijn BFF 

(Best Friend Forever, AvdS) van golf 
is Britt op den Winkel. We wonen ver 
uit elkaar, maar we zien elkaar vaak op 
toernooien. Dat is heel gezellig. Ik heb 
ook een BFF van school, ze heet Jâle.

Jâle? Ja, ze zit bij mij in de klas. We 
kennen elkaar al vanaf groep drie. 
We houden van kletsen en hebben 
ook samen de slappe lach. We chillen 
op het schoolplein en tafelen op de 
outdoor pingpong tafel. Wat ik heel 
erg vind is dat Jâle gaat verhuizen naar 
Turkije. 

Turkije? Ja, haar vader is Turks en ze 
gaat met haar familie in Turkije wonen. 
Ik ben weleens in Turkije geweest. 
Ik vond het heel leuk om daar te 
golfen. Maar Italië heeft ook hele 
mooie golfbanen. De greens daar zijn 
boterzacht.

Fleur van Beek is één 
met haar driver

naam:  Fleur van Beek
leeftijd: 10 jaar 
homecourse: Lochemse Golfclub 
‘de Graafschap’
hcp: 22.3
set: Wilson Staff
beste prestatie: rondje 89 van de 
rode tee op de Scherpenberg in 
Lieren
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