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Amsteldijk – Hij zit in de brugklas 
van het Sint-Nicolaaslyceum in 
Amsterdam, is gek op vissen en 
gamen, maar Boaz de Letter heeft 
sinds kort een nieuwe ‘verslaving’. Hij 
is nog maar net begonnen met golfen 
op Golfcentrum Amsteldijk en heeft 
de smaak te pakken. ,,Ik wil later heel 
graag fanatiek golfen, maar als ik heel 
eerlijk ben word ik hemofi lie arts.’’

Hemofi lie arts?  
Mijn grote droom is hemofi lie arts 
worden. Ik heb zelf hemofi lie, gelukkig 
wel een milde variant. Dat is een 
bloedziekte die voornamelijk bij mannen 
voorkomt. Omdat ik weet wat het 
betekent voor jongens, wil ik graag arts 
worden om ze te helpen. Hemofi lie 
houdt in dat je te weinig stollingsfactor 
in je bloed hebt. Als ik een wondje heb, 
blijft het bloeden. Maar het kunnen 
ook inwendige bloedingen zijn. Als ik in 
een boom klim en ik val eruit, lig ik een 
paar  dagen in het ziekenhuis. Je moet 
voorzichtig zijn en dat is niet leuk.

Last met golf? 
Nee, helemaal niet. Toen ik nog op judo 
zat, was dat wel vervelend, omdat ik snel 
blauwe plekken kreeg.  Met golf moet 
ik natuurlijk wel oppassen dat niemand 
tegen me aan slaat, maar dat geldt voor 
iedereen.

Handicap? 
Ik heb nog geen handicap want ik 
speel pas vier maanden. Ik ga mee met 
mijn vader en zijn vrienden. Zij spelen 
allemaal beter dan ik. Het enige verschil 
is dat ik een hole in one heb geslagen en 
zij niet. Ik ga binnenkort wel op les, want 
mijn moeder zegt altijd, je kan beter 
dingen aanleren dan afl eren. Afl eren 
kost veel meer tijd en gedoe. 

Mooiste baan?
 Ik speel op Amsteldijk met mijn vader 
en zijn vrienden. Ik ben nog zo kort 
bezig dat ik alleen maar op Amsteldijk 
ben geweest. Dat is een hele leuke 
baan op een mooie plek. Je kan hier 
allerlei slagen oefenen. Ik vind het super 

lekker om de hele dag buiten te zijn. 
In Amsterdam waar ik woon word je 
overal weggestuurd als je wilt spelen of 
voetballen. 

Beste hole? 
Ja, dat is makkelijk voor mij. Hole acht 
op de kleine baan. Het is een leuke hole 
met water ertussen. Ik was met mijn 
vader. Het was op een zaterdag, beetje 
bewolkt weer. Ik sla de bal naar de vlag. 
We konden niet goed zien of de bal er in 
ging en wachtten met ingehouden adem 
af. Er stonden mensen bij de green die 
ineens begonnen te klappen. Ik kon het 
niet geloven, ik sprong een super hoog 
gat in de lucht want ik had mijn eerste 
hole-in-one geslagen.

Beste golfer? 
Joost Luiten. Het goede aan hem is 
dat hij aan de allergrootste toernooien 
meedoet, dat is heel erg knap, vind 
ik. Ik kijk op Ziggosport naar de grote 
toernooien . Daardoor leer ik veel van 
de spelregels. Ik volg de PGA Tour. Die 
spelers van de tour gaan over de hele 
wereld. Vooral in Dubai zijn hele coole 
banen.

Wat is belangrijk voor een golfer? 
Dat hij vriendelijk, rustig en goed 
geconcentreerd is. Vooral als er veel 
publiek is, dan kan natuurlijk afl eiden. En 
een golfer moet veel geduld hebben. 
Als ik een slechte slag heb, zorg ik ervoor 
dat ik gewoon doorga en niet boos 

word. 

Chippen of putten? 
Chippen vind ik het allerleukste omdat 
je heel precies met slaan. Ik kan best wel 
goed mikken. Op Amsteldijk kan je goed 
oefenen met chippen want overal staan 
vlaggen in de holes. Putten vind ik erg 
moeilijk en kan ik nog niet zo goed.

Andere hobby’s? 
Gamen en vissen. Ik mag natuurlijk niet 
de hele tijd gamen van mijn moeder, 
maar als ik het speel doe ik Call of Duty, 
dat is heel erg spannend. Vissen doe ik 
soms met mijn vader of met vrienden, 
gewoon in de gracht, vlakbij mijn huis.

Wat vang je zoal? Ik vis op twee 
manieren. Met een dobber of kunstaas. 
Ik vis op baars, snoek, en snoekbaars. 
Laatst had ik een enorme baars 
gevangen van wel een halve meter. 
Dat is mooi maar ik gooi hem ook weer 
terug.

Golf of vissen? 
Allebei vind ik leuk. Maar golf is op dit 
moment wel mijn favoriete bezigheid. 
Toen ik begon vier maanden geleden 
begon, wilde ik het meteen goed 
doen en een echte golfset kopen. Via 
Marktplaats heb ik een mooie gevonden. 
Het is de bedoeling dat ik gauw les ga 
nemen. Ik heb nog veel te leren. 

‘Het liefst word ik 
hemofi lie arts’

naam: Boaz de Letter   
leeftijd: 13 jaar
homecourse: nog geen vast club  
hcp: nog geen GVB
beste prestatie:  hole-in-one op 
hole 8 van de kleine baan van 
Golfcentrum Amsteldijk

Beginner Boaz de Letter slaat hole-in-one
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Door Adrienne van der Smagt


