
Blij met je swing
Ja, Zach Johnson is een hele goede 
speler met een mooie swing. Marco 
helpt mij met het verbeteren van mijn 
swing. Meestal begrijp ik dingen beter 
als hij een fi lmpje laat zien van een 
swing. Hij kan heel goed uitleggen. 
Als je videobeelden bekijkt van Zach 
Johnson lijkt mijn swing op die van 
hem.

Favoriete golfer 
Ricky Fowler, hij heeft helemaal 
een mooie swing en ik vind hem 
ook heel stoer. En hij heeft Players 
Championship gewonnen, dat vind ik 
echt geweldig. 

Nog meer favorieten
Joost Luiten. Hij is de beste golfer van 
Nederland. Ik hoor vaak dat ik op Joost 
Luiten lijk, omdat ik dezelfde blonde 
krullen heb en omdat ik bijna net zo 
goed kan golfen als Joost. Nee hoor, ik 
maak een grapje. Mark Ryenolds vind 
ik ook heel goed.

Mark Reynolds 
Ik ben hele erge fan van hem. Hij is 
pro en geeft trickshows. Zijn shows zijn 
supercool. Ik heb ze al een paar keer 
gezien. Op de Amsterdam Golfshow, een 
keer op mijn eigen club Schaerweide en 
op de KLM Open. Hij kan zoveel leuke 
dingen met clubs en met de bal. Hij 
maakt ook veel grapjes. Ik probeer zijn 
tricks ook na te doen. 

Golf, tennis of hockey 
Ik kan nu nog niet kiezen. Ik vind het alle 
drie heel erg leuk. Als ik het allemaal kan 
blijven doen, doe ik dat het liefste. Jordan 
Spieth heeft tot zijn veertiende jaar ook 
drie sporten op hoog niveau gedaan.

Relaxt of gespannen
Vaak ga ik beter spelen als het heel 
spannend wordt. Als het niet lukt word ik 
nog weleens boos chagrijnig of verdrietig. 
Ik stamp op de grond en kan heel 
chagrijnig kijken. Eén keer heb ik met 
mijn club gesmeten, maar ik heb beloofd 
dat ik dat nooit meer zal doen. Als mijn 
ouders zoiets zien, halen ze me meteen 
van de baan. 

Putten
Dat vind ik het moeilijkst van alles. 
Zeker in Schotland waar ik was voor 
de Europese Kampioenschappen. 
De greens waren erg lastig, heel snel 
en heuvelachtig. Vooral downhill is 
moeilijk. Chippen gaat soms goed, 
soms minder. Als ik me heel erg 
concentreer gaat het een stuk beter. 
Marco, mijn pro, zegt altijd: Focus 
Joris. Dat helpt wel.

Vrienden op de golfbaan
Vaak speel ik een wedstrijd met 
bekende kinderen. We lachen best 
veel met elkaar. Laatst stonden we op 
hole 6 alle vier naast elkaar te plassen.

Sint Andrews
Het Open wil ik graag winnen. Ik was 
er vorige maand. De baan is echt 
heel cool met al die tribunes bij hole 
18. Ik droom ervan op Sint Andrews 
te spelen maar ook op de PGA tours 
in Amerika. Ik hoop de beste en 
bekendste golfer van Nederland te 
worden. Misschien studeer ik later 
in St. Andrews. Ze hebben een hele 

mooie universiteit waar de Harry Potter 
fi lm is opgenomen. Als ik daar studeer 
kan ik ’s middags lekker golfen.

Tigerline
Ik kies heel vaak voor de Tigerline, 
niet de meest veilige weg. Maar ik 
heb veel zelfvertrouwen. Ik geef ook 
niet snel op. Voor mij is golf een heel 
leuk, spannend en technisch spelletje. 
Ik heb er ook een spreekbeurt over 
gehouden in de klas. Vooral dat ik naar 
Schotland mocht om mee te doen aan 
het Open Europees kampioenschap.

En, wat vonden je klasgenoten van 
je spreekbeurt 
 had van alles meegenomen, mijn 
golfset, ballen, tees en markers. We 
zijn aan het eind van de spreekbeurt 
naar het grote veld gegaan vlakbij 
school. Daar hebben de kinderen uit 
mijn klas ballen geslagen. Dat was 
ontzettend leuk. Een cijfer krijg je nog 
niet voor een spreekbeurt in groep 
vijf. Wel tips en tops. Ze vonden het 
onderwerp leuk, dat ik duidelijk praatte 
en de klas goed aankeek.

‘Ricky Fowler
 is stoer’

Joris Kool gek 
van Reynolds’ 
trickshow 

Zeist – Joris Kool, 8 jaar, handicap 
15, droomt van een toekomst als 
professioneel golfer op de tour. 
Alhoewel hij ook nog steeds graag 
hockeyt en tennist. De jonge golfer 
wordt getraind en begeleid door 
Marco Dijkema. ,,Mijn pro zegt dat 
mijn swing heel erg lijkt op die van 
Zach Johnson,’’ zegt Joris Kool. 

Adrienne van der Smagt
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