
door Adrienne van der Smagt

Groesbeek - De Zeeuwse Laura was met 
haar twintig jaar de oudste deelnemer 
van de USKids fi nale op het Rijk van 
Nijmegen. Ze houdt van een spetterend 
tee shot, heeft handicap 10.4, is een fa-
natiek golfster, maar wil later het liefst 
een eigen reisprogramma op tv. Als ze 
trouwt wil ze haar man en kinderen en-
thousiast maken voor golf. Het lijkt me 
geweldig om met het hele gezin te gol-
fen,’’ zegt de kordate golfster.

door Adrienne van der Smagt

Als jouw kinderen geen zin hebben in 
golf?
Dat kan natuurlijk gebeuren. Ik zou het 
heel jammer vinden, want het lijkt me ge-
weldig als je met het hele gezin op de golf-
baan kan staan. Maar het zou heel erg zijn 
als ik mijn chagrijnige kinderen de baan 
mee in neem. En stel je voor dat mijn man 
het ook niet leuk vindt….

Golft jouw hele gezin?
Mijn ouders hebben ooit hun GVB gehaald, 
maar ze deden er nooit zoveel mee. Mijn 
moeder golft nu wel weer. Ze wil van mij 
en mijn broer graag tips om beter te spelen. 
Mijn vader is altijd wel heel nauw betrok-
ken geweest bij golf. Hij werd jeugdcoach 
bij onze club en ging in de jeugdcommis-
sie. Daarbij bracht hij mijn broer en mij 
door het hele land naar wedstrijden. Hij 
heeft ons altijd erg gesteund in de sport.

Van wie leerde je golfen?
Eigenlijk leerde ik al heel veel van golf zon-
der dat ik golfde. Wij wonen namelijk aan 
de golfbaan, Golfclub Grevelingenhout in 
Bruinisse. Dat is heel grappig, want als wij 
aan tafel zitten, kijken we op de green van 
hole vier en naar de afslag van hole vijf. 
Soms analyseren we de swing van de men-
sen die spelen. Ik heb dus al van jongs af 
aan naar golf gekeken.
Altijd als ik zelf speel en ik kom langs mijn 
huis, dan zwaai ik even naar mijn ouders. 

Raak je dan niet uit je concentratie?
Nee hoor, ik kan me heel goed concentre-
ren. Ik kan honderd procent voor iets gaan 
en laat me dan niet afl eiden. Dit weet ik 
bovendien vrij lang vol te houden. 

Gaat golf voor alles?
Nou….mijn familie gaat voor alles en de 
liefde natuurlijk…..en mijn studie.
Op dit moment is mijn studie heel belang-
rijk. Ik studeer Geschiedenis, Media en 
Communicatie aan de Erasmus Univer-

siteit in Rotterdam. Het is een ontzettend 
leuke en uitdagende studie. 

Woon je in Rotterdam?
Nee, golfen houdt me thuis. Ik kan slecht 
zonder golf. Rotterdam is een leuke stad, 
maar waar ik woon is ook heel fi jn. Ik voel 
me in thuis in beide, ik vind het contrast 
tussen het dorpse en stadse heel erg leuk. 
Ik kan me alleen niet voorstellen dat ik 
in Rotterdam Kralingen zou gaan golfen. 
Mijn club is veel mooier. Ik vind golf ook 
een leuke sport omdat het een afspiege-
ling is van de maatschappij. Golfen heeft 
mij tot nu toe alleen maar heel veel goeds 
gebracht, plezier in het spel, concentratie, 
maar ook vriendschappen.

Wat vind je van het Rijk van Nijmegen 
waar je met US Kids speelde?
Dat is ook een hele mooie baan. Met de 
USKids fi nale zat ik in een fl ight met 
Margje, we waren met z’n tweetjes. Het 
was prachtig weer, we liepen samen bij 
hole 11 waar het een beetje afl iep. Het was 
stil, we keken naar de prachtige bomen in 
al die verschillende herfstkleuren. We zei-
den tegen elkaar, het lijkt wel alsof we in 
het buitenland spelen.

Heb je goed gespeeld?
Nee, ik heb niet goed gespeeld. Dat was 
ook wel een beetje een teleurstelling voor 
mij. Gelukkig hadden Margje en ik het 
heel erg gezellig samen. Daar speel je toch 
ook golf voor.
Daarbij vond ik het fantastisch om aan 
zo’n toernooi mee te doen. De ontvangst 
was heel hartelijk, geweldige accommoda-
tie en een prachtige baan. 

Beste rondje tot nu toe?
Het beste rondje dat ik ooit heb gespeeld 

was met Georgina Simpson.
Ik heb een keer in een Pro Am gespeeld 
met haar via kwalifi catiewedstrijden van 
de NGF. De vrouwen die de cut niet had-
den gehaald bij de Ladies Open, speelden 
de ProAm. Daar zaten natuurlijk ongeloof-
lijk goede spelers bij. 

Zoals? 
De benadering van slaan, de voorbereiding, 
aan alles kan je zien dat Georgina profes-
sioneel is, zelfs aan haar kleren. Georgina 

overlegde alles met haar caddy, bleef altijd 
rustig en was vriendelijk naar mij en mijn 
fl ightgenoten. Maar uiteindelijk was ze 
vooral gefocust op haar eigen spel. Ze nam 
de  juiste beslissingen en sloeg de bal pre-
cies waar ze hem had gepland. Prachtige 
hoge balvlucht en als de bal neerkwam lig 
hij gelijk stil, Echt heel goed. Ik denk wel 
dat ze zonder caddy nooit zo goed kan spe-
len. Het was voor mij een geweldige dag, 
ik raakte enorm gemotiveerd door Georgi-
na en de situatie. Ik maakte een rondje van 
76 slagen over 18 holes, mijn beste score.

Je kan geen professioneel golfster meer 
worden, wat is dan je droom?
Het liefst maak ik een eigen reisprogram-
ma waarin ik interessante landen kan la-
ten zien, zoals Curaçao bijvoorbeeld. Dat 
is een land met een fascinerend verleden, 
een bijzondere taal, een symbolische vlag 
en verschillende mensen. Maar ook opko-
mende landen vind ik interessant die een 
steeds belangrijkere plaats in de wereld 
gaan innemen, zoals China en India.

Is dat echt je grootste droom?
Eigenlijk zou ik wel een soort Matthijs van 
Nieuwkerk willen zijn met een programma 
over van alles en nog wat.
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‘We analyseren de swing van mensen die langskomen’

Zeeuwse Laura speelde beste 
rondje met Georgina Simpson

overlegde alles met haar caddy, bleef altijd 

Het Talent

Flight4You is gespecialiseerd in golfrei-
zen voor alleengaanden en bestaat in-
middels bijna 10 jaar. Golf is de bindende 
factor en het verblijf in een aangenaam 
klimaat in een luxe omgeving maakt 
dat al vele enthousiaste en sportieve al-
leengaanden regelmatig met een mooie 
golfreis meegaan. 

Bijzonder populair zijn altijd de golf-
reizen tijdens de feestdagen. Wilt u met 
de kerst of de jaarwisseling lekker weg 
zijn en de Nederlandse feestdagen druk-
te ontlopen dan heten wij u van harte 
welkom. In de Algarve, Portugal is het 
heerlijk toeven in deze tijd van het jaar 
en deze feestdagen periode brengt veel 
gezelligheid met zich mee. Overdag golft 
u op prachtige banen en ‘s avonds neemt 
de reisleiding u mee naar de meest leuke 
en gezellige eetgelegenheden.
Portugal, Algarve, Lagos Hotel Tivoli 
Lagos****
Kerstgolfweek: 24 – 30 december
Jaarwisseling golfweek: 30 december 
– 6 januari

Vier de feestdagen op de golfbaan met 
enthousiaste en sportieve mede alleen-
gaanden. Al vele jaren een succesnum-
mer in ons programma.Prachtige banen, 
een gezellig hotel met elke avond life 
music en een aangenaam klimaat, tussen 
de 18 en 21 graden. Vanuit het hotel wan-
delt u zo naar het gezellige en levendige 

centrum. Een volledig verzorgde reis 
waarbij u comfortabel met bussen naar 
de verschillende golfbanen wordt gere-
den.

Transavia Eindhoven of Amsterdam - 
Faro v.v. (kerstreis: Rotterdam – Faro)
inclusief koffer 20 kilo
Welkomst drankje
Transfers:  luchthaven-hotel v.v. en hotel 
– golfbanen v.v.
7 nachten kamer voor alleengebruik incl. 
ontbijtbuffet  (kerstreis: 6 nachten)
6 x diner in restaurants in Lagos (kerst-
reis: 5 diners)
1 x Jaarwisseling Gala of Christmas 
Dinner party incl. drank
4 greenfees (Parque de Floresta, 2xPal-
mares, Boa Vista) (kerstreis: 3 greenfees)
Alle greenfees inclusief buggy   
Luchthaven belasting
Flight4You reisbegeleiding
Prijs kerstreis: Euro 1.325,-.
Prijs jaarwisseling reis: Euro 1.485,-.
excl. administratiekosten Euro 25,-. en 
vervoer golfbag Euro 40,-.

Nadere informatie:
Website: www.fl ight4you.nl
email: info@fl ight4you.nl
telefoon: 0499310038

Vier de feestdagen 
op de golfbaan


