
zuid Drenthe - De veertienjarige 
marieke wil net zo goed worden als 
Christel boeljon ooit was. als dat 
niet lukt wordt ze advocaat. marieke 
komt graag voor anderen op, heeft 
een vlotte babbel en is nu al een 
sterke persoonlijkheid. ze golft ook 
graag met haar vader in de achter-
tuin.

in de achtertuin? 
Ja, wij hebben redelijk veel ruimte 
achter ons huis. Het leukste is als de 
pallets voor het tuinbouwbedrijf binnen 
worden gebracht en opgestapeld 
worden. De pallets worden eerst bij ons 
neergezet, daarna worden ze verder 
verspreid. Mijn vader en ik doen dan 
altijd een wedstrijdje chippen over de 
pallets. 

Hoe gaat zo’n spelletje? 
Achter de pallets staat een trampoline. 
We chippen over de pallets heen. Wie 
als eerste de trampoline raakt, krijgt 

punten en degene die de meeste 
punten scoort, heeft gewonnen.  We 
willen graag winnen en zijn allebei heel 
fanatiek. Als ik win, ben ik heel blij en 
ga ik mijn vader een beetje pesten door 
heel hard te juichen alsof ik een groot 
toernooi heb gewonnen. 

is je vader ook je caddie? 
Ja, vaak wel, maar mijn moeder caddiet 
ook. Mijn vader is strenger en zegt 
sneller dat ene dingetje dat ik niet 
goed doe. Soms is dat heel irritant. 
Maar tegelijkertijd bedoelt hij het heel 
lief. Maar het is ook goed wat mijn 
vader zegt, want dan blijf ik scherp. 
Mijn moeder is heel rustig, dat vind ik 
relaxt. Toch vind ik dat ze allebei goed 
caddiën,  ik ben heel blij met mijn 
ouders. Ze zijn er altijd voor mij. 

ben je eigenwijs? 
Wie? Ik? Sommige mensen vinden mij 
eigenwijs. Mensen vind al gauw iets 
van je. Mij maakt het niet meer uit, ik 
ben mezelf. Ik luister naar mezelf. Het 
is vroeger weleens op de golfbaan 
gebeurd dat ik in tranen van de baan 
kwam. Niet omdat ik verloren had, maar 
omdat kinderen vervelend deden tegen 
mij in de fl ight. Door dat pesten was het 
niet leuk tijdens het spelen. Dat zal mij 
nu niet meer zo snel gebeuren. 

Heb je misschien een kort lontje? 
Haha, eigenlijk niet, maar heel soms 
wel. Een golfer moet heel geduldig zijn 
en geen kort lontje hebben. Maar soms 
haalt iemand het bloed onder mijn 
nagels vandaan. Vooral als het oneerlijk 
en onterecht is wat iemand doet of 
zegt. Ik geloof heilig in de doelen die ik 
stel en daar kom ik voor op. Dan ben ik 
weleens opstandig ja. Mijn pro Martin 
Kavanagh en ik hebben een goede 
band. Hij is heel erg relaxt. Martin geeft 

zijn eigen oude doel om de top te 
halen door aan mij. We gaan er samen 
voor. Hij heeft mij met zijn verleden 
geïnspireerd om de top te bereiken. 
Ik heb veel respect voor Martin. We 
hebben samen een echte klik.

moet je dan alleen maar keihard 
trainen? 
Tuurlijk. Ik wil wel zo veel en hard 
mogelijk trainen met Martin en 
in de baan, maar we kunnen ook 
verschrikkelijk met elkaar lachen. Een 
tijdje geleden toen het heel warm was, 
gingen we spontaan een watergevecht 
houden, mijn vader was er ook bij. 
Het begon met water uit fl esjes en 
elkaar nat gooien, het eindigde met de 
waterslang. Martin richtte de slag op mij 
en spatte mij volledig nat.

Hoe wil je de top halen? 
Heel veel trainen en een 
gedisciplineerd leven leiden. Ik word 
elke dag om zes uur wakker. Dan moet 
ik even bijkomen en daarna sta ik op. 
Dan fi ets ik naar mijn school in Emmen. 
Op school heb ik veel vriendinnen. 
Het leren gaat mij niet altijd makkelijk 
af, ik ben zo dyslectisch als een deur. 
Sommige leraren bij mij op school 
hebben de uitstraling van een zoutzak 
en zijn niet boeiend, maar er zijn ook 
hele leuke leraren en vakken. Op een 
schoolfeest zie je trouwens hoe leraren 
ook kunnen zijn. Dan zijn ze vrolijker 
en losser. Tekenen is mijn lievelingsvak. 
Van tekenen word ik heel gelukkig van. 
Advocaat worden lijkt me trouwens ook 
heel mooi, dan kan ik voor anderen 
opkomen.

Waar word je gelukkig van in golf? 
Wind, water en buizerds. Heuvels en 
lekkere slagen. Prachtig als je op mijn 
baan bent en een buizerd in de lucht 

ziet. Hole 2 van de Zuid Drentse  vind ik 
het mooist. Het is een par 4. De eerste 
slag is al een uitdaging, een bunker in 
reach en water rechts. Ik sla af met een 
driver en leg hem goed op, zodat ik 
daarna met een ijzer 8 naar de green 
sla. Dan heb ik kans op een birdie of in 
ieder geval een par. 

Je bent fan van Christel 
boeljon,maar zij golft toch niet 
meer? 
Nee, dat is zo. Maar toen ik begon met 
golfen was ik helemaal weg van haar. 
Zij was mijn voorbeeld. Mijn eerste 
handtekening kreeg ik van Christel die 
ze op een balletje van mij schreef. Dat 
vond ik heel mooi. Ik heb het balletje 
nog steeds. Nu kijk ik veel naar Anne 
van Dam. Zij is zo ontzettend goed en 
ook mentaal heel sterk.  Ik hoop zelf 
ooit op de LPGA tour te komen. En dat 
iedereen die wedstijden kan volgen op 
televisie. 

Golft je hele familie? 
Mijn zusje Janneke golft niet maar kan 
heel goed handballen. Mijn vader golft 
heel graag, mijn moeder niet maar gaat 
wel mee naar de baan. Ze zijn heel trots 
op mij en Janneke. Mijn opa is door mij 
weer gaan golfen. Tien jaar geleden 
heeft hij gegolfd, maar was er mee 
opgehouden. Laatst heb ik met mijn 
ouders aan mijn opa en oma golfl essen 
cadeau gegeven. Ze vinden het nu 
hartstikke leuk. Dus kan ik met mijn opa 
en oma golfen en ze nieuwe dingen 
leren.

Wind, water en buizerds

‘mijn eerSte 
handtekening 
kreeg ik van 
chriStel Boeljon’

naam: marieke de Jong
leeftijd: 14 jaar
homecourse: Golfbaan zuid Drenthe
hcp: 20,8
set: combi van Srixon (driver, 
fairwaywood 5, hybrid) en de ijzers 
van Cobra, wedges van Gallaway 
en de putter van Cleveland
pro: martin Kavanagh
beste prestatie: mijn laatste 
wedstrijd op het rijk van Nijmegen: 
hcp van 28.6 naar 20.8

Adrienne van der Smagt

Ben je zelf een talent of ken je een talent? Geef je 

dan op. Schrijf een mail waarom jij een talent bent. 

Doe dat naar info@denederlandsegolfkrant.nl of 

naar adrienne@passie4golf.nl
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