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

Naam: Joy Aspetaki
Leeftijd: 13 jaar
Homecourse: Naarden
Handicap: 12
Beste prestatie: Rondje 80
Favoriete ballen: Taylormade tp5 x
Mooiste baan: Crete Golf club
Grootste droom: Meedoen aan Olympische Spelen 
Beste golfer: Tiger Woods 
Leukste schoolvak: Science 
Lievelingseten: Boerenkool met worst
Leukste op tv: Stuk TV, Masterchef

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

Denk je veel aan Kreta? Elke dag. Mijn 
vader en mijn broertje Kostas wonen 
nog op Kreta. Met mijn moeder woon 
ik in Muiden en zit daar op school. We 
skypen en facetimen heel regelmatig 
met mijn vader. Ik woon op Kreta tus-
sen de olijfbomen. We hebben een heel 
grote tuin met vier honden, kippen, gei-
ten, schapen, eenden, ganzen en twaalf 
katten. 
Twaalf katten? Ja, maar het zijn wel 
buitenpoezen. Je kan met allemaal spe-
len. Dat is hartstikke leuk.
Waarom ben je verhuisd naar Neder-
land? Voor mijn golfcarrière. Op Kreta 
zijn eigenlijk niet zo veel goede golftrai-
ners. Op Kreta zitten niet veel kinderen 
op golf, dus ik won alles. Ook op na-
tionaal niveau won ik alle wedstrijden. 
Zijn je ouders Nederlands? Mijn moe-
der is Nederlands, mijn vader Grieks 
Zij heeft mijn vader leren kennen toen 
ze als hostess werkte in Chersonissos 
op Kreta. Ze werden verliefd op elkaar. 
Daarna zijn ze getrouwd en op Kreta 
gaan wonen. Mijn broertje Kostas en ik 
zijn half Grieks, half Nederlands.

Joy Aspetaki verruilt Kreta voor Nederland

‘Sterke punt is zelfvertrouwen’
Z e valt op door haar prachtige rossige krullen en haar bijzondere achternaam. Tiger Woods 

is haar grote voorbeeld. Ze slaat makkelijk haar ijzers, chippen moet beter vindt ze. Emi-
lios is haar beste vriend en golfmaatje.  Joy Aspetaki, dertien jaar, heeft in een korte tijd 

veel meegemaakt. Ze verhuisde vorig jaar met haar moeder van Kreta naar Nederland en verruilde 
haar huis in de natuur voor een woning in Muiden.

doorgaan. Misschien zit ik over vijf jaar 
wel in Amerika omdat ik de kans krijg 
daar te spelen en te trainen. Ik hoop ont-
zettend veel te bereiken met golf, zodat 
ik van mijn hobby mijn beroep maak. 
Van wie leer je het meest? Harald Grün-
berg. Hij is mijn trainer op The Dutch. 
We kunnen goed met elkaar overweg. 
Door aanwijzingen en tips van Harald 
ben ik veel beter gaan slaan. Ik maak nu 
goed balcontact. Harald is duidelijk en 
geeft nuttige tips. Hij maakt veel grapjes 
en daardoor ontstaat een leuke sfeer.
Hoe kwam je erop om op Kreta te gol-
fen? Mijn vriendje van de Nederlandse 
school vroeg of ik eens kwam kijken. Ik 
was toen bijna 5, zat op tennis en wilde 
graag voetballen, maar er voetbalden 
toen nog geen meisjes. Golf vond ik zo 
leuk dat ik de andere sporten liet schie-
ten. Wat heel grappig is, op Kreta hoef 
je geen golfdiploma te hebben. Ik heb 
dan ook geen GVB.
Hoe ziet jouw golfbaan eruit? Ik was lid 
van Naarderbos maar de club is failliet. 

Crete Golfclub is mijn club op Kreta. 
Het is een heel mooie, moeilijke baan. 
Heuvelachtig, soms met smalle fairways 
en steile rotsen. Als je op het hoogste 
puntje staat van de baan, dan zie je de 
toppen van de hoogste berg, de Psilori-
tis. Vooral hole 11 vind ik spannend. 
Het is een moeilijke par 4 van 226 meter. 
Rechts en links veel rotsen en achter de 
green een hazard. Ik speel de hole met 
mijn driver en kom meestal op of vlakbij 
de green, en dan chip of put ik. Ik maak-
te hier mijn eerste eagle met een chip-in!
Als je een putt mist, ben je dan boos? Ja, 
alleen laat ik dat niet zo snel merken. Ik 
trek even een zuur gezicht. Ik spreek me-
zelf toe en zeg dat het beter moet. Dan 
ga ik naar de volgende hole. 
Putt je daarna beter? Meestal wel, alleen 
moet ik werken aan mijn putts van één 
tot drie meter. 
Zijn er nog dingen van Kreta die wij 
moeten weten? Over Kreta kan ik veel 
vertellen. We hebben heerlijk eten en 
Grieken zijn gek op dansen. Het is bijna 
altijd mooi weer, dus prima golfweer 
het hele jaar. Dat mis is wel hoor.

Je verhuist voor je golfcarrière. Wat is er 
zo mooi aan golf? Het is geen drukke 
sport en het is een individuele sport. Het 
mooiste vind ik dat je op verschillende 
mooie banen in de wereld kan spelen.  
Het is fijn met golf dat je zelf alles kan 
bepalen, dat je je eigen spel kunt spelen. 
Is dat moeilijk, je eigen spel spelen? Soms 
wel. Maar ik ben erg eigenwijs. Ik weet 
zelf goed wat ik wel en niet moet doen. 
Mijn sterke punt is dat ik veel zelfver-
trouwen heb. Als ik in de baan sta, be-
paal ik wat er gebeurt. Punt.
Dat klinkt overtuigd? Dat moet ook. Een 
golfer moet de juiste keuzes maken, de 
juiste clubs kiezen op het juiste moment. 
En ook genoeg zelfbeheersing hebben, 
rust en doorzettingsvermogen. Daarom 
vind ik Tiger Woods zo goed. Hij heeft 
al die jaren wedstrijden gespeeld en zich 
geconcentreerd op golf. Hij blijft door-
zetten. Nu is hij nog steeds actief. Dat 
vind ik knap.

Wil jij dat ook? Het zou natuurlijk 
mooi zijn als ik pro werd en 

op de European Tour kon 
spelen. Dan zou ik ook net 
zo lang als Tiger Woods 

Emilios is mijn 
golfmaatje

op Kreta

Ga voor alle aanbiedingen naar 
onze website

‘Harald Grunberg is mijn trainer. Hij maakt veel grapjes 
en daardoor ontstaat een leuke sfeer’

‘Grieken hebben heerlijk eten en we zijn gek op dansen’


