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De Hoge Dijk – Broer en zus Vincent 
en Fleur slaan allebei een lekkere 
drive. Er is weinig onderlinge 
competitie want ze gunnen elkaar 
veel. Ze zijn heel blij met hun 
sportieve opa’s en oma’s die allemaal 
hun eigen inbreng hebben. Opa 
en oma van Akkeren zijn van het 
golfvirus, opa Vierhout van vaders 
kant is meer van de gevaarlijke tak, 
skiën, klimmen, wild water kanoën. 
,,Mijn vader is gek op achtbanen,’’ 
lacht Fleur.

Achtbanen? 
Fleur: Ja, mijn vader gaat het liefst in 
hele steile achtbanen. Laatst zijn we in 
de nieuwste achtbaan in Walibi geweest. 
Je gaat verschillende keren over de kop, 
echt super gaaf. Maar we houden ook 
van skiën, klimmen, snowboarden. 
Vincent: Mijn opa heeft alleen wel zijn 
been gebroken tijdens het skiën, hij kon 
er niks aan doen want er was iemand 
tegen hem op gebotst. Hij is heel hard 
aan het oefenen om er bovenop te 
komen.

Opa’s? 
Fleur: Mijn opa’s zijn mijn helden. Opa 
Van Akkeren was vroeger heel arm 
en kon niet naar school of naar een 
universiteit. Maar hij heeft zich helemaal 
opgewerkt en is geslaagd met een 
eigen bedrijf waar hij zijn geld mee heeft 
verdiend. Dat vind ik heel knap. Opa wil 
dat ik plezier heb in golf. We lachen veel 
samen in de golfbaan, ook met oma. 
Vincent: Toen wij klein waren moesten 
opa en oma van Akkeren op ons passen. 
Ze namen ons mee naar de golfbaan. 
Gingen we met z’n viertjes golfen, terwijl 
onze ouders aan het werk waren. Dat 
was superleuk. Op vakantie mocht ik met 
opa en oma mee in de buggy, dat vond 
ik bijna nog leuker dan golfen.

En nu? 
Vincent: Inmiddels ben ik een echte 
golfer. Ik ben pas geleden derde 
geworden op het Haarlemmermeersche 
Jeugd Open en eerste op de 
Leeuwenbergh Jeugd Open in 
Voorburg. Daar ben ik heel trots op. Ik 
ben in de winning mood. Ik richt me nu 
helemaal op golf en zit niet meer op 
voetbal. Mijn klasgenoten vinden het 
stoer dat ik een sport doe waar ik goed 

in ben en waar ik veel in wil bereiken.  
Fleur: Ik ben door Vincent gaan golfen. 
Hij is mijn grote voorbeeld. Vincent heeft 
zoveel plezier in golf. Eerst deed ik nog 
aan streetdance en hockey, maar nu heb 
ik helemaal de smaak te pakken. We 
trainen veel samen. 

Hoe gaat dat? 
Vincent: Het is onwijs leuk om met mijn 
zus naar de golfbaan te gaan. Je kan 
verschrikkelijk met haar lachen en lekker 
trainen. 
Fleur: Vincent en ik kunnen heel goed 
met elkaar opschieten.  We hebben 
vette lol samen. Ook thuis, we lachen 
samen op de bank om de ‘De Grote 
Improvisatie Show’. We kijken ook naar 
‘Spangas’, heel chill.

Wie is er beter?  
Vincent: Fleur is mentaal veel beter. 
Ze speelt goed en neemt de juiste 
beslissingen op het juiste moment. Maar 
wat ik vooral heel mooi aan haar vind is 
dat ze van de baan komt en zegt: Ik heb 
lekker gespeeld. Wat heb je gemaakt 
dan, vraag ik. O, dat weet ik niet precies. 
Fleur: Vincent is gewoon heel goed 
en beter dan ik. Hij heeft een lagere 
handicap. Maar ik ben hem aan het 
inhalen. Ik kom steeds dichterbij. 

Sterke punt?  
Vincent: Ik wil altijd winnen en neem 

risico. Ik sla eerder te ver dan te kort. Ik 
ga voor de green. Maar ik kan ook goed 
constant spelen onder druk.  
Fleur: Ik denk niet aan scoren, ik ben 
onbevangen en heel relaxt. Ik wil mezelf 
geen druk opleggen. Een goede routine 
en concentratie zijn belangrijk voor mij. 
Voor de wedstrijd op de driving range 
doe ik oortjes in en luister ik naar A$AP 
FERG. 

A$AP FERG?  
Fleur: Dat is een rapper en daar word ik 
heel rustig van. Als ik naar hem luister, 
kan ik me goed concentreren en laat 
me door niets afleiden. Binnenkort ga ik 
naar het Woohah festival in Tilburg. Daar 
zijn al mijn lievelings rappers bij elkaar. 
Ik heb een kaartje voor mijn verjaardag 
gekregen. Hoe cool is dat? 
Vincent: Ik word rustig van herhalingen 
kijken van golfmomenten voordat ik 
ga slapen, ook in slow motion. Ik zie 
alle holes over de hele wereld, alle 
balvluchten. Ik weet welke golfer waar 
sloeg. Ik kijk naar de golfers op St. 
Andrews,  wat ze doen, hoe ze lopen, 
waar de wind vandaan komt. Daarna kan 
ik pas slapen.

Droom: 
Vincent: Het Groene jasje van Augusta 
zal mij goed passen, haha. Geweldig 
om dat toernooi te winnen. Hole dertien 
van Augusta heb ik al honderden keren 

in gedachten gespeeld. Een supergave 
par 5 waar ik in twee op de green lig. 
Sommige spelers slaan hem daar expres 
in de bunker.  
In gedachten maak ik daar de perfecte 
eagle. 
Fleur: Het leuke van golf vind ik dat je 
creatief moet zijn, je moet je kunnen 
voorstellen hoe je een hole gaat spelen. 
Later word ik het liefst industrieel 
ontwerper, een creatief beroep. Lijkt me 
super om mooie logo’s te ontwerpen.
Harald Grunberg Academie? 
Vincent: Top, echt supergoed. Ik heb 
les van Harald Grunberg. Van hem leer 
ik zoveel. Ik leer vooral dat ik gefocust 
moet zijn op wat ik doe.  
Fleur: Ik vind Harald een hele prettige 
pro. Hij is streng maar ook heel 
zorgzaam. Ik kan op hem vertrouwen. 
Samen hebben we mijn swing veranderd 
en dat is heel goed gelukt.

Bijgeloof? 
Fleur: Ik heb sinds kort een marker van 
golfbaan Margraten. Een heel grote 
marker die lijkt op een casino fiche. Deze 
marker brengt geluk dus ik bewaar hem 
goed. 
Vincent: Ik klop voordat ik moet putten 
altijd op mijn been. Maar eerst raak 
ik met mijn hart mijn kar aan. Ik buig 
een beetje naar voren en tik met mijn 
borst de handgreep van mijn kar. Het is 
gewoon onderdeel van mijn routine. 

naam:  Fleur Vierhout 
leeftijd:  15 jaar 
homecourse: Olympus, de Hoge Dijk
hcp: 13.1 
set: Taylor made 
pro: Harald Grunberg 
beste prestatie:  2e prijs Oceanico 
World Kids Golf Portugal 2015

naam: Vincent Vierhout 
leeftijd: 12 jaar 
homecourse: Olympus, de Hoge Dijk
hcp: 10.3 
set: AP1 Titleist
pro: Harald Grunberg 
beste prestatie:  1e prijs 
Leeuwenbergh Jeugd Open 2016

‘DOOR Mijn BROERtjE 
BEn ik GAAn GOlFEn’

Fleur en Vincent hebben vette lol op de baan

Door Adrienne van der Smagt


