
Almeerderhout – Djibril en Floris 
hebben een goede swing, lachen 
wat af samen, maar zijn ook bijzon-
der fanatiek. De twee vrienden van 
Golfclub Almeerderhout dromen van 
een carrière als topgolfer. De jon-
gens zijn uiterlijk enorm verschillend, 
als vrienden hebben ze veel gemeen. 
Ze zijn allebei twaalf jaar, golfver-
slaafd, hebben veel doorzettingsver-
mogen en zijn gek van hun pro Tom 
Stam. Maar het meest bijzondere 
is dat ze samen de golf Ninja swing 
kunnen, zelfs met driver.

Ninja?
Floris: Ninja is iemand die vecht en 
allerlei bewegingen maakt. Na je 
eindswing ga je met je club op een 
bepaalde manier bewegen en zwaaien. 
Het is heel erg leuk om te doen. Onze 
pro Tom Stam heeft Youtube filmpjes 
laten zien van andere mensen die de 
Ninja golfswing doen.
Djibril: We zijn samen gaan oefenen 
met Tom. Dat moet heel precies. Nu 
kunnen we dus tegelijk de Ninja swing. 
Ik vind het heel mooi om te zien. Het 
gaat vooral om de concentratie en dat 
de beweging goed en zuiver is.

Hoe is jullie swing zonder Ninja?
Djibril: Toen ik begon met golfen heb 
ik een verkeerde grip en swing aange-
leerd. Ik moet nu heel erg veel afleren 
en dat is echt lastig. Maar ik blijf er 
aan werken, want ik wil heel graag 
heel goed worden. Mijn handicap nu 
is 27, ik ben van plan om dit jaar naar 
handicap 18 te gaan. Ik train zoveel 
mogelijk, mijn tas staat hier op de club, 
want ik kom op de fiets. Maar mocht 

het niet lukken om pro t worden, word 
ik sportmasseur.
Floris: Ik wil de beste golfer van de we-
reld worden, met een swing zoals Tiger 
Woods. Hij houdt net als ik van ver 
slaan. Ik train heel vaak zonder dat ik 
het saai vind. Ik denk dat Tiger trainen 
ook heel erg leuk vindt. Mijn handicap 
is 24.2 en ik ga dit jaar ook zeker lager. 

Nederlandse helden?
Floris: Wat een vraag, Joost Luiten na-
tuurlijk. Hij sloeg zelfs een Albatros op 
een par 3. Die man is echt goed.
Djibril: Ik vind het ontzettend knap dat 
Joost Luiten als Nederlandse golfer 
in één jaar zo goed gespeeld heeft. 
Hij heeft het KLM open gewonnen 
en in het buitenland ook super goed 
gepresteerd. Voor mij is Phil Mickelson 
de beste buitenlandse golfer. Zijn korte 
spel is fantastisch, daar kan ik nog veel 
van leren. 

Hoe word je Mickelson of Woods?
Djibril: Door heel veel te trainen. Ik 
oefen erg veel en steek bijna al mijn 
tijd in golf. Behalve goed slaan moet 
je ook doorzettingsvermogen hebben 
en een goede concentratie. Op school 
vinden ze golf saai omdat ze denken 
dat het voor oude mensen is. Als pro 
moet je ook heel veel doorzettingsver-
mogen hebben.
Floris: Ja, en veel vertrouwen in je spel 
hebben. Ik kan me geen beroep voor-
stellen dat leuker is dan professioneel 
golfer. Het lijkt me fantastisch om over 
de hele wereld te reizen van toernooi 

naar toernooi. Ik denk dat mijn familie 
dan ook mee gaat. 

Weleens boos in de baan?
Floris: Ik zal nooit met een club gooien 
of smijten, maar ik word wel boos op 
mezelf als ik slecht speel. Vooral als ik 
niet goed sta te putten, dan word ik 
helemaal chagrijnig.
Djibril: Ik vind het heel moeilijk als ik 
slecht speel. Soms ga ik er goed mee 
om, soms niet, dan loop ik heel erg te 
balen. Ik moet steeds denken, volgen-
de slag beter, volgende slag beter.

Tom Stam?
Djibril: Tom is onze pro en supergoed. 
Hij ziet altijd meteen wat ik fout doe en 
hij kan zelf ook wel aardig golfen, nou 
ja, heel goed dus. Ik leer veel van hem, 
mijn swing, stand en mijn balcontact. 
Het lukt al om een bal backspin te 
geven. Met Tom kan je heel erg lachen. 
Het is ook leuk dat hij met ons de 
filmpjes heeft gekeken over de Ninja 
swing.
Floris: Ja, ik vind Tom ook een te gekke 
pro. Ik vind hem aardig en een goede 
leraar. En we kunnen met z’n drietjes 
ontzetten lachen. Tom zegt steeds dat 
ik mijn hoofd stil moet houden, het is 
goed dat hij het zegt, maar ik vergeet 
het ook weleens. Djibril en ik trainen 
zoveel omdat we gewoon golfverslaafd 
zijn. Ik vind het heel vervelend dat ik 
maar zes dagen mag trainen en geen 
zeven, maar ik moet een dag rust heb-
ben.

Toekomst?
Floris: Ik blijf gewoon volhouden met 
zoveel mogelijk trainen. Dat is het 
beste wat ik kan doen. En natuurlijk 
veel wedstrijden spelen. Als ik ou-
der ben, speel ik op de PGA tour in 
Amerika. Dat lijkt me helemaal te gek. 
Ik wil de beste golfer van de wereld 
zijn. Ik wil dan ook Mike als sponsor, 
net als Tiger. Mijn ouders zijn vast heel 

trots als ik dat bereik, maar ze zijn nu 
ook al trots op me. Djibril en ik worden 
allebei beroemd met golf.
Djibril: Ja, we gaan samen naar de top. 
Ik hoop het groene jasje te winnen van 
de Masters. Dat lijkt me heel bijzonder. 
Mijn familie gaat dan ook mee. Alleen 
wel vervelend voor mijn vader dat hij 
waarschijnlijk niet mee kan, hij heeft 
namelijk vliegangst.

Vriendschap?
Djibril: Floris en ik kunnen ontzettend 
goed met elkaar opschieten. Het is 
natuurlijk heel handig we golfen, want 
dan kunnen we er veel over praten. 
We moeten samen ook erg lachen met 
elkaar. En soms zijn we samen heel 
druk en doen we gekke dingen. Maar 
we kunnen ook heel rustig zijn.
Floris: Laatst hebben we bij elkaar 
gelogeerd en natuurlijk overdag ook 
gegolfd. Djibril is een leuke goede 
vriend, ik moet ontzettend om hem 
lachen als hij heel raar doet. We zijn 
echte golfvrienden. 

Nog andere hobby’s naast golf:
Djibril: Darten doe ik ook graag. Op 
mijn kamer hangt een dartbord. Mijn 
vader en ik spelen tegen vaak tegen 
elkaar. Ik moet wel toegeven dat mijn 
vader regelmatig van mij wint.
Floris: Bij mij is het golf, golf en nog 
eens golf. Ik wist het toen ik voor het 
eerst een bal raakte met mijn ouders 
in Frankrijk. Ik dacht meteen, dit is 
geweldig.

‘Wij zijn golfverslaafd’
Gezworen vrienden 
samen naar de top
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