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

Naam: Jordan Pieters
Leeftijd: 14 jaar
Homecourse: G&CC Liemeer
Hcp: 8.9
Beste prestatie: 7e NK onder 12 
 en 3e NGF Challenge Tour wedstrijd  
 Cromstrijen (+5)
Favoriete ballen: Titleist pro v1
Mooiste baan: El Valle, Murcia Spanje 
 en Augusta National
Grootste droom: Tourpro worden, The Masters 
 winnen en St Andrews spelen
Beste golfer: Rory Mc Ilroy, omdat hij bijna alles 
 kan en Henrik Stenson omdat hij zo 
 rustig en accuraat is
Leukste schoolvak:  Gym
Lievelingseten: Barbecue
Leukste tv-programma: Streetlab, Ziggo Sport golf en voetbal
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Ben jij zelf ook een Golftalent of ken je een golftalent?
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Nationale Golftalenten op www.passie4golf.nl

Jordan Pieters wordt rustig van golf

‘De perfecte bal voel je in je hele lichaam’

‘Voor een
vriendin heb ik echt 

geen tijd’

G olfclub Liemeer - Jordan Pieters wist na drie maanden basketballen heel zeker, golf is 
mijn sport. De basketbal schoenen verdwenen in de kast. Jordan golft en traint graag, 
maar heeft in de baan moeite met teleurstellingen. Goede samenwerking met zijn coach 

is belangrijk. ,,Ik ben een gevoelsspeler die veel wil leren,’’ zegt het veertienjarige talent Pieters 
van Golfclub Liemeer.

Hoezo een gevoelsspeler? Mijn swing 
gaat vanzelf. Ik doe veel op gevoel alhoe-
wel ik natuurlijk veel technische dingen 
leer van mijn trainer.
Wie is je trainer? Phil Allen. Hij ziet bin-
nen een minuut wat er aan de hand is als 
ik niet goed speel en samen lossen we het 
probleem op. Phil zorgt ervoor dat ik veel 
train en oefenwedstrijden speel. Hij kan 
heel streng zijn, maar ik vind hem ook erg 
grappig. Hij zegt waar het opstaat, dat is 
eerlijk en dat heb ik nodig. Ik vind hem de 
beste coach. Mijn eerste golflessen kreeg 
ik van Peter van Kampen van Amstel-
borgh Borchland.
Wat voor swing heb jij? Ik kijk natuurlijk 
weleens naar mijn eigen swing op film-
pjes terug. Ik vind dat ik best een mooie 
swing heb. Ik moet er alleen op letten dat 
ik mijn heup niet blokkeer en dat ik meer 
indraai. Ik heb op dit moment een kleine 
afwijking naar rechts. Dat komt omdat ik 
mijn handen niet goed houd. 
Met welke club is je swing op zijn best? 
Met mijn ijzer 5. Daar kan ik heel goed 
mee slaan. Ik heb altijd veel vertrouwen 
in dit ijzer. Over mijn lange slagen ben ik 
tevreden.
Waar ben je minder tevreden over? Put-
ten. Dat is niet echt mijn favoriete bezig-
heid, maar zou het wel moeten zijn. Het 
lukt me niet goed om de concentratie op 
te brengen om rustig de lijn te lezen, goed 
te kijken en met de juiste stroke de bal te 
putten. Chippen kan ik wel goed.

Hoe goed? Ik heb veel controle als ik chip. 
Phil en ik zijn nu bezig met de chip op 
tijd te laten stoppen, vlakbij de pin. Dat 
is echt kicken. Vooral van ver buiten de 
green chippen vind ik heel erg leuk. Het 
allerleukste is een chip in. Dat geeft een 
supergoed gevoel. 
Wat is je favoriete hole op Liemeer? Hole 
16, par 5, stroke index 7, water aan de 
linkerkant en een grote bunker. Ik sla 
mijn driver of ijzer 4, afhankelijk van hoe 
de wind, rechts op de fairway. Dan wil 
ik ongeveer honderd meter overhouden 
naar de green. Dus speel ik mijn tweede 
slag in de hoek van de fairway en van 
daaruit naar de eilandgreen. Als ik de bal 
goed speel, lig ik dan voor birdie en an-
ders twee putts voor een par.
Is golf spannend? Vind ik wel. Je bent be-
zig om elke bal goed te slaan. Hoe is het 
balcontact, hoe vertrekt de bal, hoe is je 
approach?
Wat is mooi aan golf? Als je de perfecte 
bal slaat, is er geen beter gevoel op de we-
reld. De perfecte bal voel je in je hele li-
chaam. Soms heb je een dag dat alles lukt. 
Ik heb een keer op golfbaan Cromstrijen 
gespeeld tijdens de NGF Challengetour. 
Daar speelde ik op de eerste negen +1 en 
de tweede negen +4 terwijl ik daar nog 
nooit eerder had gespeeld. Alles liep soe-
pel, alles lukte.  
Hoe zit het mentaal? Omdat ik vaak druk 
ben, is het moeilijk voor mij om me opti-
maal te concentreren. Ik ben snel afgeleid. 
Daarom kan ik van Joost Luiten nog veel 
leren. Hij heeft zoveel rust in ’n spel. Net 
als Stenson, hij speelt constant, geconcen-
treerd en relaxt. Rory vind ik vooral goed 
vanwege zijn kracht.
Is kracht belangrijk? Ja, dat denk ik wel. 
Rory is ontzettend sterk en gespierd. Hij 
traint heel intensief  in de sportschool. 
Zijn swing is perfect qua snelheid, maar 
hij gebruikt ook op de juiste manier zijn 
kracht. Rory is in dat opzicht een groot 

voorbeeld voor mij. Ik train bij de Dutch 
Junior Golf Academy in Spijk. Het is een 
academie voor kinderen met talent. Er 
wordt aandacht besteed aan technische 
en mentale training, maar ik doe ook veel 
fitness en krachttraining. Dat vind ik fijn 
want ik wil nog sterker worden. 
Welk toernooi wil je winnen als je pro 
bent? Het KLM Open. Een toernooi win-
nen in je eigen land is dat het mooiste 
dat er is. Dat zie je aan Joost Luiten. Je 
familie, vrienden en bezoekers komen je 
aanmoedigen, dat is heel gaaf. Afgelopen 
KLM Open heb ik de Franse golfer Mi-
chael Lorenzo Vera gevolgd. Ik was on-
der de indruk van zijn rustige routine, zijn 
focus en concentratie. Ik moet nog veel 
doen aan mijn routine. Van Lorenzo Vera 
heb ik van dichtbij gezien hoe het moet.

Is golf de sport voor jou? Helemaal. Ik 
heb drie maanden gebasketbald, maar 
dat had ik snel gezien. Veel te druk voor 
mij. Golf maakt me rustig. En golfen kan 
je op hele mooie banen in de wereld. Ik 
speel veel met Tristan, de vriend van mijn 
moeder. Mijn vader golft niet, hij is een 
voetballer. Met hem ga ik naar wedstrij-
den van Ajax. Dat is heel erg leuk.
Wie is er beter Tristan of jij? We doen 
weleens een wedstrijdje. Meestal win ik 
als we Matchplay spelen. Maar het liefst 
golf ik met Thomas Benaich. Wij zijn 
goede golfvrienden. We hebben hetzelfde 
spel, dezelfde stijl en we lachen om de-
zelfde dingen.
Golfen er nog meer mensen in de fami-
lie? Nee, alleen Tristan en ik. Mijn broer 
woont op zichzelf en werkt in een res-
taurant. We hebben goed contact, maar 
we zijn heel anders. Hij is zanger in een 
punkband. 
Een vriendin die komt kijken? Nee joh, 
voor een vriendin heb ik echt geen tijd. Ik 
wil alleen maar golfen.


