
Lochem – Ze werkt hard aan haar 
swing, is sympathiek en houdt vooral 
van putten. Van handicap 34.1 is 
de tienjarige Noa Beekman golf & 
Countryclub De Graafschap in de 
laatste weken gezakt naar 29.6. 
School staat nog steeds bovenaan, 
maar golf bezet een goede tweede 
plaats. Iedereen die Noa kent, ziet 
haar passie voor de kleur roze.

Roze? 
Ik ben gek van roze. Roze is niet truttig, 
maar juist stoer. Ik heb een grijs met 
roze tas, roze pet en polo en een kar 
met roze wielen, super vind ik dat. Nu 
wil ik alleen nog met roze nagellak de 
nummers van mijn ijzers inkleuren. Ik 
weet alleen niet of dat blijft zitten. 

Ga je door de kleur 
roze beter spelen?
Nee, dat denk ik niet, maar het is wel 
een leuk idee. Ik houd van wedstrijden 
en van trainen. Ik heb pas geleden mijn 
handicap verlaagd van 34.1 naar 29.6. 
Dit jaar wil ik het liefst onder de 25 
komen. Voor golf moet je goed kunnen 
doorzetten. Ik wil erg graag winnen. 

Meestal denk ik positief, maar soms 
kan ik toch ook wel boos worden in de 
baan als het niet gaat.

Wat doe je dan?
Meestal ga ik even wat eten of drinken, 
daar word ik rustig van. Ik laat niet zien 
dat ik boos ben. Ik probeer in ieder de 
volgende bal op de tee heel hard te 
rammen, dat helpt ook.

Mooi aan golf?
Op mijn baan in Lochem is de natuur 
heel mooi. Er is bos en er zijn heel veel 
dieren, konijntjes, vogels zoals spech-
ten, maar ook eekhoorntjes en zelfs 
herten. Ik was een keer een bal aan het 
zoeken in het bos en ineens stond er 
een hertje.

Beste rondje?
23 stableford punten op 9 holes tijdens 
de Teamtour op de Sallandsche.

Ga je dit jaar toernooien winnen?
De Topgolf Holland Tour wil ik heel 

graag winnen. Omdat je met deze Tour 
strokeplay speelt en er zijn heel veel 
wedstrijden. En ik zou heel graag een 
keer Nederlands kampioen Matchplay 
worden. 

Bijgelovig voor een wedstrijd?
Niet echt, maar voordat de wedstrijd 
begint wil ik wel een knuffel van mijn 
ouders. 

Caddie?
Mijn vader is een goede caddie. Hij 
let op of ik wel goed oplijn en weet de 
juiste afstand. Hij zorgt er ook voor dat 
ik op tijd eten en drink in de baan. Het 
is gezellig samen.

Pro?
Tim Nijenhuis. Hij leert mij beter gol-
fen. Met zijn nieuwe Flightscope vind ik 
de lessen veel leuker geworden. Zo’n 
flightscope bekijkt je hele swing. Tim 
is aardig en ik kan met hem lachen. Ik 
leer veel technische dingen van hem. 
Nu leer ik hoe je een draw moet slaan.

Chippen of putten?
Putten! Ik vind putten veel leuker dan 
chippen, omdat je met putten kan 
scoren. Mijn favoriete putt- oefening is 
de puttladder van tien tee’s , van één 
tot tien meter.

Toekomstdroom?
Ik wil heel goed worden met golf maar 
ik wil later liever ook kunnen studeren.
Dierenarts vind ik een mooi beroep. Ik 
hou erg van dieren en ik wil ze helpen 
en verzorgen. Dan moet ik natuurlijk 
we heel veel lezen en leren.

Trouwen?
Nu nog niet natuurlijk, maar later zou ik 
dat later wel willen. En ik zou ook best 
kinderen willen hebben. Als ik een jon-
getje en een meisje krijg, noem ik ze 
misschien wel Tiger van Tiger Woods 
en Christel van Christel Boeljon. Dat 
weet ik nog niet zeker.

Maar het allerbelangrijkste vind ik, dat 
ik een lang, leuk en gezond leven heb.

‘Putten is veel leuker 
dan chippen’

Noa van Beek wil roze 
nagellak op ijzers

Geslaagd Liemeer Jeugd Open 2014 
Onder de prach-
tige lentezon streden 
zondag 30 maart op 
Golf- en Countryclub 
Liemeer meer dan 160 
jeugdspelers om de 
eer tijdens het Liemeer 
Jeugd Open, de eerste 

open jeugdwedstrijd van het seizoen. 
Niet alleen werden in alle categorieën 
zeer goede scores binnengebracht, ook 
het baanrecord voor de heren sneuvel-
de. Joost ter Veld is met 67 slagen de 
nieuwe baanrecordhouder en passeert 
hiermee Stuart Baird (70 slagen, Davilex 
Open september 2013). 

Marthijn van Hooijdonk, voorzitter 
van de Jeugdcommissie van Liemeer, 
is tevreden. “We kijken terug op een 
zeer geslaagde editie van het Liemeer 
Jeugd Open.  Mede dankzij de bij-
drage van vele vrijwilligers hebben we 
weer een mooi toernooi kunnen orga-

niseren. 
Daarnaast 
zijn we er 
natuur-
lijk ook 
trots op 
dat een 
jeugdlid 
van Lie-
meer de 
winst wist 

te pakken in categorie vier: de toppers 
van de toekomst! We kijken alweer uit 
naar volgend jaar.”

De volledige uitslag van alle categorie-
en is te vinden op www.jeugdliemeer.
nl/jeugd-open. 
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