
Rĳ k van Sybrook - Haar driver is 
haar beste vriend, maar voor de 
echte liefde heeft ze geen tĳ d. Als 
het aan Leonie ligt, staat ze ooit op 
de LPGA Tour en doet ze mee aan 
de Olympische Spelen. Haar grote 
voorbeeld is Michelle Wie en ze 
hoopt stiekem hoopt in haar voet-
sporen te treden. Niet alleen om het 
golf, maar ook om haar uitstraling.

Wat heeft Michelle Wie voor uitstra-
ling? Ze straalt een enorm grote passie 
uit voor golf, maar ook voor andere 
dingen. Ik vind haar geweldig en volg 
alles van haar op Social Media. Zij is 
niet alleen maar een topgolfster die op 
de PGA speelt en workouts doet, maar 
ook iemand die geïnteresseerd is in de 
wereld om haar heen. 

Hoe merk je dat?
Ze maakt post foto’s van de plekken 
waar ze zich bevindt, van de cultuur 
van het desbetreffende land. Van leuke 
uitjes met vrienden en medespeel-
sters. Je ziet dat ze geniet van het golf 
en de ontspanning. Ze is gewoon heel 
stoer.

Stoer? 
Ja, want Michelle speelde ook mee 
in tourwedstrijden voor mannen. Ze 
wilde laten zien dat vrouwen net zo 
goed een par of birdie kunnen maken 
als mannen. Helaas heeft ze niet goed 
gepresteerd in deze wedstrijden maar 
dat ze het geprobeerd heeft, vind ik 
super.

Ben jĳ  de nieuwe Michelle Wie? 
Haha, nou dat zou ik wel willen. Golf is 
mijn grote passie. Ik sta het liefst dag 
en nacht op de golfbaan. Ik heb alles 
voor golf over. Waarom ik golf zo leuk 
vind? Ik kan het niet uitleggen. Ik strui-
kel over mijn woorden als ik probeer 
duidelijk te maken waarom golf mijn 
passie is. Maar je kan het wel aan mijn 
gezicht wel zien.

Hoe ziet je gezicht er dan uit? 
Heel gelukkig. Ik vind golf een gewel-
dige sport, ik word er ontzettend blij 
van. Soms, als ik weleens in de baan 
sta te prutsen, dan kijk ik om me heen 

en denk ik, hoe geweldig is het dat ik 
hier mag staan. In de buitenlucht op 
prachtige banen met fi jne mensen. De 
aandacht die ik krijg van mijn ouders 
en trainers om mijn droom te verwe-
zenlijken vind ik ook bijzonder.

Krĳ g je genoeg aandacht? 
Heel veel. Mijn ouders en broer heb-
ben ook alles voor mijn golf over. Ze 
staan compleet achter me. Ze rijden 
mee naar alle golfbanen en helpen mij 
enorm. Daar ben ik ze heel dankbaar 
voor, ook al zeg ik dat misschien niet 
genoeg. Bij deze paps en mams, heel 
erg bedankt wat jullie voor mij doen.
Hoe ziet je toekomst eruit? Hopelijk 
kan ik zeggen dat ik over tien of vijf-
tien jaar mij passie als beroep heb. Dat 
ik in verschillende werelddelen ben 
geweest en de mooiste banen heb 
bezocht en gespeeld. Dat ik op de 
LPGA tour speel en  mee mag doen 
met de Olympische Spelen. Ik hoop 
dat ik op een avond op het balkon zit 
in een warm land met de zonsonder-
gang recht voor mijn. En dat ik dan 
zeg: I made it.

Welke eigenschap moet een golfer 
hebben? 
Je moet creatief zijn, kunnen doorzet-
ten, geduldig zijn wilskrachtig, sportief 
en respectvol.

Respectvol? 
Ja, je moet heel respectvol zijn naar 
je fl ightgenoten, naar de mensen om 
je heen, naar de natuur, naar de baan. 
Dat vind ik belangrijk.
Wie is je trainer? Marc Borens. Eigen-
lijk is hij één van mijn beste vrienden. 

Hij luistert heel goed naar mij en staat 
100 procent achter me. Hij gaat mee 
naar wedstrijden, geeft advies, helpt 
de baan vooraf lopen en planningen. 
We zijn een ijzersterk serieus team. 
Maar we kunnen ook verschrikkelijk 
met elkaar lachen.

Mooiste hole op Sybrook? 
Zuid 9, een par 4, is een mooie hole 
met een lichte dogleg naar links. 
Longhitters kunnen afsnijden voor de 
green. Daar ligt een enorme bunker 
met daarvoor nog een grote waterpar-
tij. 

Favoriete club? 
Mijn diver! Ik heb geen idee waarom, 
maar mijn driver is altijd mijn best 
vriend geweest. Ik durf mijn driver 
bijna overal te slaan omdat ik het ver-
trouwen heb mijn driver doet wat ik 
wil. 

Heb je ook een echt vriend? 
Haha, nee, maar ik ben ik wel eens 
verliefd geweest. Dat was super la-
chen. Maar nu ben ik er niet mee be-

zig. Golf gaat voor. Maar wie weet ga 
ik later trouwen. Wel wil ik graag kin-
deren. Dan leer ik ze golfen en gaan 
we heerlijk de baan in.

Wie je favoriete mannelĳ ke golfer? 
Mijn topgolfer verschilt eigenlijk per 
seizoen, maar als Ricky Fowler speelt, 
zit ik toch altijd wel op de bank om zijn 
ronde te kunnen zien. Leuke gozer om 
naar te kijken. Hij is ook heel leuk op 
Social Media. Vooral zijn Snap chats 
zijn er grappig.

Hoe ziet je toekomst eruit? 
Hopelijk groen gras, helderblauwe 
lucht, een klein wit balletje voor mijn 
neus, een club in mijn hand en veel 
publiek dat mij toejuicht.

Adrienne van der Smagt

Ben je ook een talent?
Of ken je een talent? Wil je graag 
vertellen over je passie voor golf?
Mail dan naar 
info@denederlandsegolfkrant.nl 
of naar adrienne@passie4golf.nl.  

Leonie Richter is 
ouders heel dankbaar

 ‘HET 
DRAAIT 
OM MIJN 
DROOM’

Naam: Leonie Richter
Pro: Marc Brorens (Fysio: Matthieu 
Jansen (hij hoort er ook absoluut 
bij, hij hoort ook tot mijn team!))
Hcp: 2,8
Set: Callaway Apex
Beste prestatie: 2e op het 
internationaal toernooi Tulip Golf 
Challenge /overall 2e op de future 
tour 2016
Homecourse: GCC ‘t Sybrook
Leeftijd: 16 jaar 
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