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Ben jij zelf ook een Golftalent of ken je een golftalent?
Meld je dan aan bij info@nationaalgolfmagazine.nl of adrienne@passie4golf.nl

Nationale Golftalenten op www.passie4golf.nl

In de rubriek Nationaal Golftalent haalt Adrienne van der Smagt een 
jong talent voor het voetlicht. Deze keer is dat Sam Riemersma.

Naam:  Sam Riemersma
Leeftijd:  16 jaar
Homecourse:  Haarlemmermeersche golfclub
Hcp:   6.3
Beste prestatie:   74 op De Kennemer 
Favoriete ballen:   Titleist nxt tour
Mooiste baan:   De Pan
Grootste droom:  Spelen op de LPGA Tour en de  

nedrow dlerew ed nav etseb 
Beste golfer:   Paige Spiranac
Leukste schoolvak:   Engels
Lievelingseten:   Sushi
Leukste tv-programma:  Utopia

Wie is Paige Spiranac? Zij is een pro-
fessional die niet alleen goed kan golfen 
maar ook heel veel tricks doet. Ze pro-
beert de golfwereld een beetje op te schud-
den. Paige is heel eerlijk en zegt wat ze 
denkt. Paige heeft een heel mooi �guur en 
dat laat ze ook zien. Ze draagt korte sexy 
truitjes waarin haar borsten goed te zien 
zijn, hele korte rokjes en ze heeft mooie 
lange gelakte nagels. Ik draag ook korte 
rokjes en mijn nagels zijn ook gelakt.
Gelakte nagels? Ja. Kijk maar, ik heb acryl 
nagels. Ik hou van pastelkleuren. Tijdens 
het spelen heb ik er helemaal geen last 
van. Mijn handschoentje is alleen wel een 
maat groter, anders breken mijn nagels af.
Van wie leer je het meest? Van mijn pro 
Jan van Oostbree. Hij kent mijn swing 
als geen ander. Jan lijkt soms heel erg bot, 
maar hij is recht voor z’n raap. Daar moet 
je tegen kunnen. Als ik op de driving ran-
ge sta, komt hij op me a�open. Zegt ie: 
’Zeker weer niet getraind hè.’ Dat vind ik 
zo leuk aan hem.
Welke club speel je? Op de Haarlemmer-
meersche, maar ik ben groot geworden op 
The Dunes in Zandvoort. Vroeger heette 
dat Open Golf Zandvoort. Het is de baan 
van Nigel Lancaster. Nigel is belangrijk 
voor mij, hij helpt mij vaak mentaal. Op 
Zandvoort kende ik iedereen, iedereen 
kende mij. Ik was hét meisje op Zand-
voort. Daar genoot ik van. Op de Haar-
lemmermeersche was ik ineens niet meer 
het beste meisje. Mensen wisten niet eens 
wie ik was. Inmiddels heb ik mijn draai 

Vrolijke Sam zelfverzekerd in putten

‘Als ik win,
wint mijn vader ook’

Sam Riemersma, altijd vrolijk op de golfbaan. ,,Met mijn driver slaan vind ik het lekkerst.’’

Sam Riemersma: ,,Mijn ouders inspireren mij enorm.’’

H aar grote voorbeeld is Paige Spiranac. Vooral omdat Paige zich van niemand iets aan-
trekt en omdat ze eerlijk is, vindt de bijna 17-jarige Sam Riemersma. De goedlachse 
golfster studeert aan het Johan Cruijff College, heeft veel humor, is stoer en draagt 

graag korte rokjes. Putten is haar specialiteit.

gevonden en vind ik de baan heerlijk om 
te spelen. Hole één vind ik een uitdagende 
hole, die ik graag goed uithole.

Want? Putten is het eindresultaat van je 
hole. Je werkt je rot vanaf de tee tot de 
green. Dan wil je dat die putts er in gaan. 
Ik ben zelfverzekerd in putten. Toen ik het 
afgelopen jaar voor dames 1 een match-
playwedstrijd speelde, moest ik de belang-
rijkste putt voor de wedstrijd uitholen. 
Het was heel spannend en stil. Er was veel 
publiek. Mijn teamgenoot Yulin Tjan keek 
mij aan vlak voordat ik ging putten. Ze 
knikte naar me. Ik putte de bal van acht 
meter in de hole. Dat was echt heel gaaf.
Was je de jongste in je golfteam? Ja, maar 
ik ben heel vaak de jongste. Op school, ik 
ben een vroege leerling. Ik zit nu op het Jo-
han Cruij� College in Amsterdam. Dat is 
echt een topschool. Cruij� heeft de school 
bedacht, zodat je als topsporter toch een 
diploma kunt halen. De leerlingen op deze 
school doen allerlei soorten sporten, zo-
als bijvoorbeeld voetballen, honkballen, 
atletiek en zwemmen. Ik ben heel blij met 
golf, het is echt mijn sport. Met mijn dri-
ver slaan vind ik het lekkerst. Vooral als ik 
boos ben, dan sla ik het hardst.

Hou je van chippen? Ja, het liefst met 
mijn 58 graden wedge, mijn lievelings-
club. Ik doe er ook trucjes mee. Hooghou-
den vind ik super, ik kan het soms vijfen-
twintig keer. Voor mij is het ideaal als ik 
op zestig meter van de vlag lig. Op hole 15 
is dat �jn, een par 5. Mijn teeshot sla ik 
op ongeveer 220 meter in de hoek, daarna 
leg ik hem met een ijzer 6 voor het water. 
Dan sla ik de bal aanvallend op de vlag 
en krijgt ie nog twee stuits. Daarna ligt 
de bal stil. Ik put hem erin voor birdie. Ik 
heb trouwens heren senior �ex in al mijn 
clubs. Deze heren shafts zijn minder �exi-
bel en passen beter bij mijn swing. 

Wat is je droom? Spelen op de LPGA 
Tour en de beste van de wereld worden. 
En dat iedereen om mij heen geluk-
kig en gezond is. Als ik een belangrijke 
wedstrijd win, wint mijn vader ook. Wij 
hebben samen een gol�even. We gaan 
samen het hele land door. Wij zijn een 
team. Onze band is bijzonder. We zijn 
heel eerlijk tegen elkaar en kunnen ook 
ontzettend lachen. Mijn moeder vindt 
het weleens irritant als wij de slappe lach 
hebben. 
Golft je moeder ook? Nee, ze heeft het 
wel geprobeerd, maar ze heeft er te wei-
nig tijd voor. Mijn moeder werkt als 
shiftleader in het casino. Ze gaat nu in 
het nieuwe casino in Amsterdam West 
werken. Heel gaaf, ik ben reuzetrots op 
haar. Mijn ouders inspireren mij enorm.
Nog meer inspiratiebronnen? Joost Lui-
ten, hij is mijn grote inspirator omdat 
hij nog nooit een Nederlands kampioen-
schap heeft gewonnen en nu toch op de 
tour speelt. Hij leeft voor golf.
Nike? Dat is mijn merk. Geweldige kle-
ding, mooi, vrolijk en sportief. Ik werk 
in Zandvoort bij strandtent Strand 21 
om geld te verdienen om mijn kleding te 
kunnen betalen. Voor het Johan Cruij� 
college loop ik stage bij Time4golf, dé 
specialist in golfreizen en events in Haar-
lem. Daar leer ik super veel. Het is hard 
werken maar ook heel gezellig. Ik ga er 
lekker op de scooter naar toe. Mijn scoo-
ter is mijn alles, daardoor ben ik vrij en 
onafhankelijk.

‘Spiranac draagt
korte sexy truitjes’
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