
Golfclub Groendael Wassenaar - 
Luke Yarnold is met zes jaar het 
jongste lid ooit van de Haarlem-
mermeerse golfclub. Hij haalde pas 
geleden mondeling zijn GVB en is 
begonnen in groep 3. Het jonge 
talent houdt van hard slaan, heeft 
een prachtige swing, is gedreven en 
speelt serieus. Maar, Luke heeft ook 
een groot gevoel voor humor. ,,Ik 
verzin zelf verhalen en grappen. Ik 
ben een golfer en een grapjas.’’

Gaat dat samen?
Ja hoor. Ik kan wel grapjes maken op 
de golfbaan en er om lachen. Ik vertel 
aan papa in de baan verhalen die ik zelf 
verzin. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik 
kan ook dansen als Pippi Langkous, dat 
is grappig om te doen en kinderen van 
school vinden het ook grappig.

En papa?
Die houd ik soms voor de gek, hij weet 
niet dat het niet waar is wat ik vertel, 
haha.

Hoe goed is jouw 
vader Mike Yarnold?
Heel goed want hij is pro op  
Groendael. Hij kan de bal heel dicht 
bij de hole slaan. Mijn moeder kan ook 
golfen, maar ze heeft het veel te druk 
met haar werk en mijn kleine broertje.

Wat leer je van je vader?
Toen ik twee jaar was leerde ik al van 
papa golfen. Hij legt alles gewoon 
heel goed uit, ook de regels in de 
baan. Als je begint met spelen moet 
je altijd een pitchfork bij je hebben. Ik 
leer thuis ook putten van papa, want 
wij hebben in de tuin een puttinghole 
met drie holes. Ik heb pas de power-
grip van hem geleerd. Ik sla nu veel 
verder, vooral met mijn driver. Het is 
de coolste club die ik heb. 

Op de Haarlemmermeerse heb ik 
ook les van Sven Kitseroo. Hij is heel 
grappig. We chippen in een mand, 
we putten op de green en we slaan 
zo ver mogelijk de bal weg. Met mijn 
vriendjes Ginette, Hein en andere 
kinderen doen we golfspelletjes. 
Soms spelen we met Sven wedstrijd-
jes, wie wint is Koning en die mag 
een mooie prijs uit de winkel uitkie-
zen. 

Mooi aan golf?
Dat je lekker kunt slaan en in een 
buggy kan rijden.

Minder leuk aan golf?
Als ik stomme ballen sla, laat ik mijn 
hoofd hangen en kijk ik heel boos.

Wat is je droom?
Een hole-in-one slaan.

Wat doe je als die hebt geslagen?
Dan ga ik heel hard juichen en dansen 
bij de hole.

Nog andere sporten?
Ja, ik zit voor het eerst op hockey op 
HC Alliance in Heemstede. Het lijkt me 
heel leuk, want je moet veel hollen.

School?
Ik zit in groep drie en leer veel nieuwe 
dingen, zoals lezen en schrijven. Mijn 
lievelingsvak is gymnastiek, want ik hou 
van klimmen en rennen.

Ben je verliefd?
Mmmmmhh…..

Wat bedoel je?
Dat is geheim, zoiets ga ik toch niet 
vertellen, maar ze is wel heel lief en 
knap.

Trouwen?
Dat weet ik nog niet. Maar trouwen is 
wel grappig. Mijn neef uit Engeland 
gaat trouwen. Dan krijg ik zo’n mooi 
pakje aan met puntschoenen. Mijn 
vader heeft veel familie in Engeland, 
want hij is daar geboren, ik kan ook En-
gels praten.

Lievelingsgerecht?
Kip Tandoori. Dat is superlekker maar 
wel heel heet. Mijn mond gaat er van in 
de fik staan.

Tijn?
Dat is mijn broertje. Soms is het leuk 
een klein broertje maar niet altijd. Het 
is heel irritant als hij mijn speelgoed 
afpakt of mijn bouwwerken omgooit.

Leukste tv programma?
Mickey Mouse clubhuis en golf op 
sport 1. Ik kijk naar de spelers, hoe ze 
hun handen houden als ze slaan. Je 
ziet op tv heel goed als ze met spin 
slaan. Dan landt de bal op de green en 
komt hij weer helemaal terug. Dat vind 
ik mooi.

Profgolfer?
Ja. dat wil ik wel graag worden. Dan 
kan ik mijn vader verslaan, dat lijkt 
me echt cool. Ik wil pro worden in de 
Amerikaanse Tour. Laatst gingen we 
met het vliegtuig naar Spanje. Ik mocht 
in de cockpit zitten omdat de piloot 
een goede kennis van mijn moeder is. 
Toen het vliegtuig ging op stijgen kon 
ik alles heel goed zien. We vlogen heel 
hard door de lucht. Toen dacht ik in-
eens, ik word toch maar geen profgol-
fer maar piloot.

Adrienne van der Smagt

‘Ik ben een golfer
en een grapjas’

Ben je ook een talent? Of ken je een 
talent? Mail naar
adrienne1@kpnplanet.nl of 
info@denederlandsegolfkrant.nl 

Zesjarige Luke Yarnold leert 
powergrip van vader
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