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Een deel van de tweeling Deenik (15) 
droomt van een golf carrière in de 
Verenigde Staten, de andere helft 
van een carrière als dj op Ibiza. Maar 
allebei houden ze van golf. Ze spelen 
op Golf & Country Club De Graaf-
schap en op de Zwolsche golfclub. 
Fleur volgt een opleiding op het 
Centrum Sport en Educatie. Naast 
andere vakken krijgt ze zes uur in 
de week golfles. Ewoud zit op de 
Havo. Fleur (hc 11.3) en Ewoud (hc 
27) kunnen behoorlijk de slappe lach 
hebben, maar op de golfbaan zijn ze 
serieus over hun spel: ,Ik moet meer 
zelfvertrouwen krijgen, want ik kan 
een wedstrijd zomaar ineens ver-
knallen,’’ zegt Fleur.

Verknallen?
Fleur: Ja verknallen. Laatst speelde 
ik een wedstrijd. Sla ik  vijf birdies en 
ineens maak ik op een par 5 een tien! 
Een tien! Dan baal ik enorm en ga ik 
twijfelen aan mezelf. Daar moet ik weer 
overheen komen. 
Ewoud: Als alles tegen zit is golf echt 
heel moeilijk. Vroeger smeet ik nog 
weleens een wedge weg, maar dat zou 
ik nu nooit meer doen. Golf is soms zo 
frustrerend omdat je alleen maar tegen 
jezelf speelt, je kan niemand de schuld 
geven. Maar dat maakt juist ook weer 
uitdagend. 

Jullie beste rondje?
Fleur: 78
Ewoud: 86

Is er strijd tussen jullie op de golfbaan?
Fleur: Ik heb natuurlijk wel last van mijn 

broer, maar dat is meer omdat we el-
kaar irriteren. Ik vind het ook heel leuk 
dat hij golft. We gaan samen naar toer-
nooien. We zitten elkaar voornamelijk 
’s morgens in de haren, bijvoorbeeld 
in de badkamer. Ik heb ook een beetje 
last van een ochtendhumeur. 
Ewoud: Ja, dat klopt wel, ik kan m’n 
zusje ‘s morgens lekker plagen.

Zusje?
Ja, we zijn wel een tweeling, maar ik 
ben twintig minuten ouder.

Voordelen van tweeling zijn?
Fleur: Als mijn broer iets krijgt, krijg ik 
het ook. Het is best gezellig samen, al-
leen als hij gekke bekken gaat trekken 
als ik aan het bellen ben, ga ik schreeu-
wen.
Ewoud: We kunnen samen heel erg de 
slappe lach hebben.

Trainer?
Fleur: Peter Graham. Hij is heel goed 
omdat hij mij dingen leert die ik zelf 
goed kan toepassen.
Ewoud: Tim Nijenhuis. Hij laat mij me-
zelf in een filmpje in slow motion heel 
duidelijk zien wat ik verkeerd doe. 

Favoriete golfer?
Fleur: Christel Boeljon, omdat ze zo 
constant speelt. En McIlroy vind ik su-
pergoed, eigenlijk omdat hij alles goed 
kan terwijl hij nog zo jong is. Dat zou ik 
ook wel willen.
Ewoud: Bubba Watson, omdat hij met 
z’n roze driver hele mooie en verre 
drives slaat. Hij slaat ze super recht. 
Maar hij doet ook iets raars. Hij tilt z’n 

rechtervoet op en heeft een aparte 
swing. 

Golfen jullie ouders ook?
Fleur: Onze vader en moeder hebben 
allebei hun GVB, mijn vader speelt 
ook weleens. Door hem zijn we gaan 
golfen. Hij brengt ons naar toernooien 
en komt vaak kijken.
Ewoud: Van de zomer speelden we 
het 5-banentoernooi. Dan speel je vijf 
dagen lang elke dag een andere baan 
in de buurt van Amsterdam.
Fleur: Dat is een hartstikke leuk toer-
nooi, maar ook heel zwaar. Je staat 
steeds op een vreemde baan. Dan 
neem ik niet veel risico en probeer ik 
safe te spelen.

En? 
Fleur: Ewoud heeft gewonnen. Ik was 
best wel trots op mijn broer, maar ik 
had het toernooi liever zelf gewonnen. 

Ik was niet goed genoeg geconcen-
treerd. 
Ewoud: Ik had elke dag m’n handicap 
gelopen, alleen had ik het niet zo in 
de gaten. Ineens moest ik een play off 
spelen. Ik was heel blij toen ik won. Ik 
heb wel gewonnen, maar mijn zusje is 
veel beter dan ik. Zij kan pro worden. Ik 
hoop dat ze heel goed wordt.

Toekomst?
Fleur: Ik maak mijn sport en golfoplei-
ding af en word pro. Dan wil ik mee-
doen aan de Tour en alle grote toer-
nooien op de wereld en veel reizen. 
Het liefst koop ik een huis in Californië, 
want ik hou echt van het zonnetje.
Ewoud: Ik wil net zo goed worden als 
Armin van Buuren en draaien als dj op 
Ibiza. En dan ook nog golfen als single 
handicapper.

Tekst; Adrienne van der Smagt

‘We hebben vaak de slappe lach’ 
Vrolijk golfende tweeling naar Amerika & Ibiza

Het Talent

speciale Golf Aanbieding Lissabon | Periode 15 november 2012 t/m eind februari 2013
1 week in luxe villa met 4 pers. of in luxe appartement met 2 pers. Inclusief 3 Greenfee’s op:

Ribagolf 1, Ribagolf 2 en st. Estevao | € 395,- p.p.

Riba Golf I is met 6707 m een 
lange baan. Geopend in 2004, 
en nu al een attractie van 
formaat. Prachtige slingerende 
fairways met snelle greens, 
langs oude kurkeiken en vijvers. 
Elke hole is anders en vraagt 
om geconcentreerd spel.

Riba Golfe II ligt in dezelfde prachtige 
natuurlijke omgeving als de zusterbaan. 
De holes zijn vriendelijker en is voor alle 
niveau golfers geschikt. Vrij open baan 
met kurkeiken, vele bloempartijen en 
drie meren. Het beschikt over uitsteken-
de trainingsfaciliteiten. Voor de hogere 
handicappen wellicht een betere keuze. 

Golf Course santo Estevao is een zorgvul-
dig aangelegde baan. Volledig in harmonie 
met de landelijke omgeving. Ontworpen 
door Donald Steel. Het voordeel van deze 
baan is dat hij voor alle niveau golfers geschikt 
is om te spelen. Vrij open baan met kurkeiken, 
vele bloempartijen en drie meren.  Beschikt 
over uitstekende trainingsfaciliteiten.

SINGLE ? 
Geen probleem, we hebben 
altijd een golfmaatje voor je!
Natuurlijk reserveren wij 
eventueel ook de vluchten 
en autohuur.    

Het “Nieuwe GVB” Wij verzorgen tijdens 
uw vakantie in Portugal het behalen 
van het GVB en Nationaal Golf paspoort.                                                                                                            
Vijf ochtenden les, ’s middags golfen!
Incl. bovenstaand verblijf

€ 447,50 p.p. (incl. slagingsgarantie)   
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