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

Naam: Stacey van der Vliet
Leeftijd: 9 jaar
Homecourse: Landgoed Bergvliet
Handicap: 54
Beste prestatie: Clubkampioen par 3 in categorie 2
Favoriete ballen: Titleist True Soft
Mooiste baan: Landgoed Bergvliet
Grootste droom: Spelen op LPGA Tour of lesgeven
Beste golfer: Anne van Dam en Joost Luiten
Leukste schoolvak: Gym, buiten spelen en schrijven
Lievelingseten: Pizza
Leukst op tv: The Voice Kids

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

O p haar kamer ligt op de grond een grote brede puttingmat met lijnen, cirkels en cijfers. Er-
naast een chipmandje. Stacey van der Vliet, negen jaar, is een fanatiek golfster. Ze droomt 
van een grote golfcarrière op de tour en hoopt daarmee ook op veel Instagram-volgers. 

Dan kan iedereen zien hoe ze speelt. Stacey moet veel trainen om beter te worden, dat doet ze 
graag. In plaats van te worden voorgelezen, wil ze voor het slapen liever met haar vader putten. 
,,Elke avond kiezen we een andere afstand.’’

Is dat wel goed voor het slapen gaan? 
Ja hoor. Mijn vader en ik hebben een 
schemaatje gemaakt om het putten te 
verbeteren. Ik train elke avond op mijn 
puttingmat van verschillende afstanden. 
In mijn schrift zet ik hoeveel ballen er in 
de hole zijn gegaan. Zo kan ik zien of ik 
vooruit ga. Heel soms doet mijn kleine 
broertje Liam ook mee. Voor hem staat 
op mijn kamer een heel klein puttertje.

Wie is er beter in putten, je vader of jij? 
Ik kan best goed putten, maar mijn va-
der ook. We doen wedstrijdjes, gewoon 
voor de lol. Het is leuk om dit met papa 
te doen. We proberen allebei geconcen-
treerd te putten. We doen ook wedstrijd-
jes in de baan. Ik heb van papa gewon-
nen met een stableford wedstrijd op de 
par 3 baan van Bergvliet. Dat vond hij 
niet zo leuk, maar hij was ook erg trots.

Wat voor swing heb jij? Volgens mijn 
trainers Paul Bright en Charles Wernen-
bol heb ik een mooie rustige swing. Ze 
nemen mijn swing op met een camera. 
Dan gaan we op de laptop bekijken wat 
beter kan. Paul zegt dat ik met mijn ijzers 
heel mooi kan slaan. Mijn swing is ei-
genlijk meestal goed op techniek alleen 
ik moet meer kracht en snelheid krijgen. 
Daarom oefen ik elke avond ook met ge-
wichtjes. Om sterker te worden.

Hoe golft je vader? Hij is heel goed vind ik 
en kan hard slaan. Op zondag ga ik vaak 
met papa spelen. Maar mijn opa is mis-
schien wel beter. Hij gaat ook vaak mee. 
Als mijn vader slaat hoor je een heel hard 
geluid. De bal komt superver.
Wie is de beste golfer van de wereld? Tiger 
Woods. Omdat hij heel goed kan putten. 
Maar hij heeft ook een hele mooie swing 
en hij slaat ontzettend ver met zijn driver.
Sla jij ook zo ver? Nou niet zo heel ver, 
ongeveer honderdtwintig meter. Mijn lie-
velingsclub blijft toch mijn putter.
Wat leer je van je pro’s? Paul Bright en 
Charles Wermenbol zijn heel aardig en 
niet streng. Ik leer eigenlijk heel veel din-
gen. We zijn nu aan het chippen. Laatst 
moesten we over de pro heen chippen. 
Paul ging staan en zei: ,,Chip over me 
heen.’’ Dat vond ik superleuk en het lukte 
ook nog.
Waarom word jij profgolfer? Omdat ik 
blij word van golf. Je bent altijd buiten en 
je kan elke dag trainen en met golf bezig 

Ik word blij
van golf

Stacey van der Vliet.

,,Ik wil de beste golfer van

de wereld worden.’’

De jonge Stacey neemt als grote zus broertje Liam bij de hand op de golfbaan. ‘Hij kan heel grappig slaan.’

Stacey van der Vliet wil golfen naast olifanten

‘Ik droom van handicap nul’

zijn. Ik heb op zondag en woensdag golf-
les. Twee keer per week oefen ik ‘s avonds 
met papa op de driving range en elke stu-
diedag van school, in elke vakantie en als 
er tijd is, in het weekend gaan we de baan 
in. Golf is gewoon heel leuk om te doen. 
Ik ga altijd voor de vlag. Soms kom ik dan 
weleens in de bunker terecht. Papa zegt 
dan dat het niet de beste keuze is, maar ik 
doe het toch, haha.
Ben je weleens boos in de baan? Niet boos 
maar wel teleurgesteld als het niet goed 
gaat. Maar ik ga gewoon door. Ik wacht 
tot het beter gaat. Ik heb nog nooit een 
club weggegooid, maar ik vergeet ze wel 
heel vaak bij de green. Meestal liggen ze 
gelukkig later bij de receptie.
Op welke tour wil je later spelen? Het 
liefst op een tour in Zuid-Afrika als die 
er is. Omdat je dan vlakbij wilde dieren 
golft. Dat heb ik gezien op tv. We kijken 
veel golf thuis. Supercool al die dieren. Ik 
houd erg van wilde dieren, van leeuwen 
en giraffen, maar het meest van olifanten. 
Olifanten zijn groot en je kan ze goed zien. 
Ze vallen op met hun grote oren en lange 
slurf.
Kan je zonder golf? Nee. Mijn moeder zei 
laatst als grapje dat ze al mijn golfspullen 
ging verkopen. Ik schrok, ik dacht, dat kan 
niet. Ik zou nooit meer zonder golf willen.
Welke hole op Landgoed Bergvliet is het 
mooist? Hole zes op de grote baan. Het is 
een mooie par 3 over het water. Het kost 
me wel veel ballen.
Waar droom je van? Handicap nul, want 
dan ben je een pro. En ik droom van heel 
veel wedstrijden spelen op grote banen. 
Veel punten halen en winnen. Ik ga dit jaar 
meedoen aan wedstrijden van de NGF en 
US Kids. Daar heb ik veel zin in.
Laat je veel van je golf zien op Insta? Ja, 
want ik wil de beste golfer van de wereld 
worden. Ik heb golffoto’s en filmpjes op 
mijn account staan. Ik hoop dat veel men-
sen mij gaan volgen. Over tien jaar wil ik 
honderdduizend volgers hebben die dan 
kunnen zien hoe goed ik ben. Iedereen die 
het leuk vindt kan mij volgen op @Stacey_ 
vander_vliet.
Liam is je broertje, golft hij ook? Een beet-
je, hij is nu vier jaar. Als hij vijf wordt mag 
hij pas golfen op een club. Maar hij kan 
heel grappig slaan. Liam kan soms irritant 
zijn, maar hij is ook best lief. Ergens op 
mijn insta staat een leuk filmpje van hem 
dat hij afslaat met een driver.


