
Voorschoten – De spontane golfster 
Mayka Hoogeboom uit Voorschoten 
wil vooral in het nu golfen. De 
aanvallende competitiespeelster van 
de Noordwijkse Golfclub ziet een 
eventuele toekomst op de LPGA 
tour, maar haar grootste droom is 
zich kwali� ceren voor de Olympische 
Spelen in 2020. Na een hardnekkige 
blessure van een paar maanden, 
gaat Mayka haar fanatieke gol� even 
weer oppakken. ,,Yes, ik ben weer 
terug,’’ lacht Mayka. ,,Maar ik weet 
nu ook hoe het leven zonder golf is.’’

Hoe was dat? Als je ineens niet meer 
golft, heb je zoveel vrije tijd, dat is 
wennen. Ik lig er nu ongeveer drie 
maanden uit. Ik ben geopereerd aan 
een kapot bandje in mijn pols. Ik heb 
heel lang in het gips gezeten. Nu 
moet ik zwemmen om mijn pols los te 
maken. Daarna ga ik rustig beginnen 
met putten en chippen. Volgens mijn 
moeder komt het eigenlijk wel goed 
die blessure omdat ik dit jaar mijn 
mavo diploma moet halen. Maar voor 
mij niet, ik wil altijd golfen. Golf geeft 
een chil gevoel.

 Chil? Relaxt, lekker, goed. Zo’n 
gevoel wil je vaker. Mijn lekkerste bal 
was met de kruis� nales vorig jaar in 
de competitie op de Lage Vuursche. 
Op de achttiende holede ik mijn 
bunkerschot uit. Het is de kick die je 
door je lichaam voelt en dan maakt 
het niet uit of je uit de bunker slaat, 
een lange putt holet of dat je een 
geweldig teeshot slaat.

Favoriete golfster? Anne van Dam 
omdat ze zo jong al veel bereikt 
heeft. Maar mijn echte favoriet is 
Jimenez. Hij is heel apart met zijn 
dikke buik, lange haar en sigaar. 
Dat vind ik tof. Hij doet mee aan de 
gewone tour en aan de seniortour, 
waar hij speelt alsof hij op vakantie is.

Noordwijkse Golfclub ? Helemaal 
top, supermooie baan waar ik 
competitie speel. Hole zestien is 
geweldig, ik maak er vaak een birdie 
en je kan er helemaal los gaan 
met je driver. Mijn driver vind ik de 
� jnste club die er is. Gemiddeld 
sla ik tweehonderddertig meter. 
Maar mijn beste bal ooit was 
tweehonderdtachtig meter. Die kan 
ik helaas niet meetellen, want ik had 
� inke wind mee en de fairway liep 
een beetje naar beneden.

Chippen en putten? Eigenlijk 
komt het bij golf aan op chippen 
en putten. Dat zie je ook op bij de 
pro’s op de tour. Ik kan best goed 
chippen, maar na mijn blessure moet 
ik overnieuw beginnen met mijn 
shortgame. 

Toekomst? Ik wil niet teveel 
vooruitdenken, maar vooral in het 

nu golfen. Na mijn diploma ga ik 
evenementenorganisatie studeren op 
het Johan Cruijff College Als ik dat 
diploma op zak heb, kan ik beginnen 
met mijn carrière als profgolfster. 
Ik denk natuurlijk wel aan de LPGA 
tour maar het meest droom ik van de 
Olympische Spelen. 

Olympische Spelen? Toen ik hoorde 
dat golf een Olympische Sport 
werd, dacht ik, o, vet, daar wil ik 
een gouden plak halen. Ik had de 
zwemster Ranomi Kromowidjojo een 
gouden medaille zien winnen en dat 
vond ik supergaaf. Dat wil ik ook. 
Dat er mensen op Schiphol staan die 
je opwachten omdat je goud hebt 
gewonnen.

Gaat dat lukken?. Er zijn maar twee 
plekken voor Nederlandse golfsters 
op de Olympische Spelen. Ik zal 
me eerst moeten kwali� ceren. Dat 
betekent steeds beter worden, heel 
veel trainen, belangrijke wedstrijden 
en toernooien winnen, vooral in 
het buitenland. Bekend worden, in 
kranten staan, interviews geven en op 
televisie komen. 

Pro? John Woof. Ik leer veel van 
hem, technisch en mentaal. We 
kunnen ook erg met elkaar lachen. 

Ik heb meer mensen om me heen 
in de golfbaan die me begeleiden, 
zoals mijn vader die vaak mijn caddie 
is. Maar ook de coaches van jong 
Oranje waar ik in zit. Begeleiding is 
� jn, maar ik ben ook heel eigenwijs.

Hoezo? In de baan krijgen mensen 
soms koude rillingen van mijn 
beslissingen. Geef ik een beuk met 
mijn driver op een par 4  in de hoop 
dat ik hem dichtbij bij de green 
sla. Ik zie in iedere ligging een 
par. Vorig jaar bij het Nederlands 
kampioenschap tot en met achttien 
jaar lag ik in een waterrand, maar 
niet in het water. Ik trok mijn sok en 
schoen uit, zakte door mijn knieën en 
sloeg. Ik dacht echt dat het goed zou 
gaan, maar ik � ufte de bal. Moest ik 
toch nog een drop nemen. 

Nog bijgelovig? Een beetje wel. 
Ik klop slechte gedachten af. Als ik 
denk, o nee, dat wordt een hoek 
die ik de bomen in jaag, klop ik die 
gedachte eerst even af voor ik ga 
slaan. 

Ik ben aan het sparen voor mijn 
rijbewijs, dus als iemand interesse 
heeft in Fairwaystrokes, graag 
berichten! 225 fairwaystrokes voor 
200 euro 1 fairwaystroke = 1 euro !

‘Ik zie in elke 
ligging een par’

 Naam: Mayka Hoogeboom 
leeftijd: 16 jaar
homecourse: Noordwijkse 
Golfclub
hcp: 0,9
set: Wilson Staff
beste prestatie: eerste plek 
Voorjaars Wedstrijd 

Mayka Hoogeboom droomt van de Olympische Spelen

HEB JIJ JE AL AANGEMELD VOOR DE NEDERLANDSE GOLFKRANT CUP?
4 EN 5 JUNI OP GOLFBAAN DE LAGE MORS. MEER INFO OP PAGINA 2 VAN ONZE WEBSITE.

fotogra� e: Karin Wessel
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