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Op zondag 25 maart vond in Nieuw-
veen de vierde editie plaats van het 
Jeugd Open van Golf- en countryclub 
Liemeer. Ongeveer 150 kinderen uit 
heel Nederland gingen fanatiek van 
start, verdeeld over drie categorieën op 
zowel de Championship course als de 
Bovenlandenbaan. 
De dag begon wat fris, maar dat weer-
hield een aantal kinderen er zelfs niet 
van om in korte broek de baan in te 
gaan. Ondanks het stralende weer en de 
goede baancondities, heeft de op Lie-
meer beruchte wind ook nu weer voor 
de nodige uitdagingen gezorgd. 

Dit jaar geen nieuw baanrecord, maar 
wel zijn er in alle categorieën weer 
een aantal mooie scores behaald. Koen 
Schrijver maakte de winnende bruto 

score in categorie 1, met 73 slagen. In 
categorie 2 won Martijn Clerx en in de 
derde categorie Anne Treep.
Hoofdsponsor Davilex, maar ook Bak-
ker Sport, de Heeren van Liemeer, 
Golfschool Liemeer en een flinke groep 
vrijwilligers hebben dit toernooi weer 
tot een groot succes gemaakt. Volgend 
jaar viert het Jeugd Open zijn eerste lus-
trum. 

De Jeugdcommissie van Golf- en 
countryclub Liemeer is actief met de 
golfsport voor jongeren: naast een les-
programma worden er regelmatig wed-
strijden georganiseerd. Golfen is bij 
uitstek voor jonge kinderen een leuke 
en uitdagende buitenactiviteit. Meer in-
formatie vindt u op de jeugdsite www.
jeugdliemeer.nl.

door Adrienne van der Smagt

Velsen-Zuid – Kelly Kat, 16 jaar, lid 
van golfclub Spaarnwoude, han-
dicap 15.6, is een beetje een laat-
bloeier. Ruim twee jaar geleden 
begon ze serieus met golf en haalde 
ze haar GVB. Ze is bescheiden over 
haar prestaties. Haar beste rondje 
was 70 op golfclub De Houtrak. Een 
harde werker is Kelly die dit jaar ook 
examen doet op het Vellesan Colle-
ge, afdeling Sport, Diensverlening 
en Veiligheid. De leerlingen op haar 
school vinden het apart dat ze golft: 
,,Veel kinderen denken dat golf een 
sport is voor rijke en oude mensen,’’ 
aldus Kelly.

Hebben die kinderen gelijk?
Nee, helemaal niet. Je hoeft echt niet 
rijk te zijn om te kunnen golfen. Het is 
wel handig natuurlijk. Ik draag meestal 
geen dure merkkleding. Maar ik wil wel 
graag een goede golfbroek en schoenen. 
De rest koop ik bij allerlei verschillende 
winkels.
Golf is niet alleen maar een sport van 
oude  mensen. Er zijn heel veel jonge 
mensen met wie ik golf en competitie 
speel. 

Speel je toernooien?
Ja, liefst zoveel mogelijk. Ik regel al-
les zelf, ook de inschrijving. Ik ben ie-
mand die erg georganiseerd en gedisci-
plineerd is. Binnenkort is het 5 banen 
toernooi, daar ga ik me voor inschrij-
ven. Dat is een hartstikke leuk toernooi. 
Je speelt op vijf verschillende banen 
in Noord Holland: op mijn eigen club 
Spaarnwoude, de Houtrak, de Zaanse, 

Purmerend en Sluispolder. Het toer-
nooi bestaat dit jaar twintig jaar, dus het 
wordt vast heel gezellig.

Gezellig?
Ja, toernooien zijn vaak heel gezellig. 
Ik doe mee om heel goed te golfen, 
maar eigenlijk vind ik het geweldig dat 
ik zoveel andere golfers ontmoet. 

Jongens en meisjes?
Allebei. Maar ik speel toch vaker met 
jongens, ook op de club. Ik weet niet 
precies wat dat is, maar met jongens 
spelen vind ik heel prettig. Het is ge-
woon heel relaxt.

Win je van jongens?
Hangt er vanaf. Ik speelde een keer 
matchplay tegen een jongen van de 
club. We waren allebei dicht bij de 
green, alleen lag ik net voor de bunker 
en net daarachter stond de vlag. Een 
hele lastige positie. Hij lag prachtig op 
de green. Ik moest ‘m in de hole probe-
ren te chippen, anders had ik verloren. 
Ik topte de bal, draaide me al om, riep 
zachtjes shit. De bal rolde over de rand 
van de bunker heel langzaam de green 
op en vervolgens in de hole…..

Wat is de mooiste hole op Spaarn-
woude?
E 5. Dat is een prachtige hole, een par 
4 met een dogleg naar rechts. Met een 
meer en heel veel uitzicht als je op de 
teebox staat. Vooral met een laaghan-
gend zonnetje is het erg mooi.

Waar denk je aan als je slaat?
Helemaal nergens aan. Ik bedenk alles 

van te voren. Ik visualiseer de hole en 
probeer hem precies zo te spelen. Als 
ik ga slaan, zijn alle gedachten weg. 

Heb je geleerd om je gedachten 
uit te schakelen?
Nee, dat heb ik denk ik van mezelf. Ik 
ben heel rustig. Maak me niet zo gauw 
druk. Golf daagt uit, dat is zo. Het lijkt 
misschien een stom spelletje maar dat 
is het niet. Je wordt door golf uit je tent 
gelokt.

Uit je tent gelokt?
Ja, golf lokt je uit de tent. Je wil van al-
les, maar dat moet je niet doen. Je moet 
heel rustig blijven en veel doorzettings-
vermogen hebben. Als je één slechte bal 
speelt, kan je niet blijven hangen. Ik ben 
mentaal best wel sterk. Ik ben niet zo 
makkelijk te kraken.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
Eerst mijn examen halen. Dat is nu be-
langrijk. Verder veel blijven spelen en 
trainen.

Heb je een begeleider?
Ja, Ad Wessels is mijn golfprofessional. 
Hij is heel aardig en ik leer echt alles 
van hem over golf. Ad heeft veel erva-
ring en is een rustige trainer. Hij houdt 
mij gemotiveerd. Ik wil natuurlijk dat 
mijn handicap steeds lager wordt. Daar 
moet ik hard voor trainen, maar dat vind 
ik ook leuk om te doen.

Nog plannen voor het buitenland?
Naar Amerika is natuurlijk het beste 
voor een golfer, naar een highschool 
met golf en andere sporten. Dat lijkt 
me heel mooi, maar dat is natuurlijk af-

wachten. Ik neem kleine stapjes.

Moet je er voor sparen?
Ik heb de afgelopen tijd heel hard ge-
spaard, niet voor Amerika, maar voor 
een Vespa. Met een baantje bij de Deka 
markt als vakkenvuller en bij de brood-
afdeling, heb ik mijn scooter bij elkaar 
gespaard. Ik rijd nu met mijn scooter 
heen en weer van IJmuiden naar de 
golfbaan. Maar mocht ik ooit een pro 
zijn en heel veel geld verdienen, koop 
ik een Porsche. Niet vanwege de snel-
heid, maar meer door het mooie model.

Dus je wordt golfprofessional?
Dat zou ik geweldig vinden. Het is heel 
fijn als je van je sport je beroep kan ma-
ken. De hele dag met golf bezig zijn, 
wie wil dat niet. 
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