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Door Adrienne van der Smagt

Uithoorn - Noah van Mierlo houdt niet 
erg van wiskunde, maar gaat wel met 
plezier naar school. Op zijn school 
het Wellantcollege de Groenstrook 
in Aalsmeer staat koken ook op het 
programma. Sinds een paar maanden 
is Noah serieus aan het golfen met 
zijn pro Jan Zwemmer. Hij haalde drie 
maanden geleden zijn GVB examen 
en is de hele week op de golfbaan te 
vinden. Zijn moeder is blij voor hem 
dat hij een passie heeft gevonden, 
maar een zoon met een golf carrière 
heeft ook nadelen. 

Nadelen? Toen ik veel kookte op school 
en daar over leerde, kookte ik ook heel 
veel thuis. Nu sta ik op de golfbaan. Mijn 
moeder vindt dat heel erg jammer, want 
ze vond het leuk als ik kookte. En ook 
handig. 

Een carrière als kok? 
Als ik geen profgolfer kan worden, 
word ik kok. Op school hadden we 
een keer een kookwedstrijd en kwam 
er een beroemde kok langs. Hij vond 
dat ik een mooi gerecht had gemaakt 
en nodigde me uit in zijn restaurant 
‘Aan de Poel’ in Amstelveen met twee 
Michelinsterren. Ik mocht in de keuken 
meelopen en heb gezien hoe het daar 
aan toegaat. Ik mocht ook helpen bij een 
paar gerechtjes. De koks zijn gestrest 
en staan onder grote druk, want ze 
moeten presteren. Iedereen is heel erg 
geconcentreerd. Daarin lijkt het beroep 
wel een beetje op dat van een topgolfer. 

Hoe ga jij om met druk? 
Ik ben een heel rustig iemand met veel 
geduld. Mentaal ben ik sterk, ik kan 
me heel goed concentreren en zal niet 
snel boos worden. Als ik een slechte 
hole speel, zet ik me er gauw overheen. 
Ik richt me op dit moment op mijn 
trainingen en lessen, want ik heb de 
smaak van het golf te pakken. 

Met wie? 
Jan Zwemmer. Hij is een hele goede pro 
die altijd vrolijk is. Hij kan mij heel goed 
motiveren. Laatst heeft hij een � lmpje 
van me gemaakt. Mijn backswing is veel 
te ver naar achteren. Dus die moet ik 
korter maken zodat ik meer snelheid 
krijg in mijn downswing. Dat ben ik nu 
aan het oefenen. 

Golfvrienden? 
Op golfcentrum Amsteldijk heb je hele 
mooie trainingsfaciliteiten, zoals een 
geweldige chip area, maar er zijn te 

weinig kinderen. Ik zou graag willen 
dat er meer voor kinderen gedaan 
wordt, zoals bijvoorbeeld wedstrijden of 
competitie. John Woof is hier ook pro 
dus misschien kan hij daar voor zorgen. 
Want het is belangrijk en gezellig als er 
meer kinderen komen golfen. 

Chippen? 
Dat is echt het allerleukste van golf. Ik 
kan goed chippen. Met putten vind ik 
het lezen van de lijn moeilijk. Maar het 
gaat wel steeds beter. Ik zal eerder een 
bal chippen die net buiten de green ligt 
dan putten. Met chippen voel ik meer 
zekerheid. 

Beste rondje? 
Eerlijk gezegd heb ik nog niet zoveel 
rondjes gelopen. Ik heb drie keer 
de negen holes baan gelopen op 
Amsteldijk, maar nog nooit een achttien 
holes baan. Die negen holes heb ik vijf 
boven de baan gespeeld, maar dat kan 
veel beter. 

Joost Luiten? 
Hij is een voorbeeld voor mij. Alleen vind 
ik het jammer dat hij niet erg constant 
is. De ene keer speelt hij heel goed en 
dan ineens zakt hij in. Maar Joost kan wel 
heel goed onder druk presteren. 
 
Droom? 
Dat ik Augusta win. Dan mag ik het 
groene jasje aantrekken. 

Past dat? 
Dat hoop ik wel, maar ik vraag me altijd 
af hoe ze dat doen. Want als je wint 
hebben ze meteen een jasje klaar in 
je maat. Dat jasje zou ik graag winnen, 

want dan mag je je één keer beter 
voelen dan alle ander spelers. 

Ga je veel geld verdienen? 
Als golf professional verdien je veel geld 
als je goed bent. Als ik veel geld verdien, 
hoef ik niet een heel spetterend mooi 
huis met ondergrondse zwembaden. Ik 
zou wel een leuke auto kopen en een 
huisje. Ik wil in ieder geval een stichting 
oprichten zodat mijn geld direct naar 
het goede doel gaat. Mijn stichting 
moet geld inzamelen voor kinderen 
en volwassenen die slachtoffer zijn 
geworden van de oorlog in Syrië. Dat 
zou ik mooi vinden. 

Toekomst? 
Ik kan natuurlijk wel dromen van een 
carrière, maar eerst moet ik veel trainen 
en wedstrijdervaring opdoen. Mijn doel 
is om in de NGF selectie te komen. Ik zal 
vooral moeten werken aan mijn ijzers, 
want daar verpruts ik soms een mooie 
drive mee. En gezond eten, dat helpt 
ook. 

Gezond eten? 
Ik hou erg van groenten zoals 
sperziebonen en broccoli. Fruit vind ik 
ook heerlijk, ik neem altijd een banaan 
mee naar de baan. Geen vet eten, dus 
geen patat en ook niet snoepen. Dan 
voel je je het beste. Maar af en toe drink 
ik wel een lekkere CocaCola met warm 
weer op een terras.

Ben je ook een talent of ken je 
een talent? Schrijf dan naar 
info@nederlandsegolfkrant.nl 
of adrienne@passie4golf.nl. 

‘MIJN DOEL IS DE 
NGF SELECTIE’ 

naam: Noah van Mierlo 
leeftijd: 14 jaar 
homecourse: Golfcentrum 
Amsteldijk 
hcp: 29 
set: Nike Slingshot 
pro: Jan Zwemmer 
beste prestatie: rondje 39 over 
9 holes 
(heb pas 3 keer 9 holes gelopen) 

 Noah van Mierlo is heel geduldig 

Door Adrienne van der Smagt


