
Naarden – Ze glijdt in de winter 
moeiteloos op haar ski’s door de 
Oostenrijkse bossen, ze is fanatiek 
met hockey, ze weet alles van voet-
bal en pingelt graag een balletje 
mee met haar tweelingbroer. En 
ze golft. Met een prachtige swing 
staat ze in de baan en wint ze re-
gelmatig jeugdwedstrijden op golf-
club Naarderbos. Haar handicap 
54 zou per dag een punt omlaag 
kunnen. 

Maar Noortje Kemme kan niet kie-
zen voor één sport: ,,Ik hockey, dat is 
ontzettend leuk omdat je in een team 
speelt. Golf vind ik geweldig omdat ik 
er helemaal alleen voor sta. Eigenlijk 
ben ik fanatiek in sport maar ook in 
veel andere dingen.’’ 

Zoals?
Ik hou van tekeningen en ontwerpen. 
Ik heb wel acht tekenblokken volgete-
kend en ik heb mappen vol met losse 
tekeningen. Ik teken van alles, men-
sen, dieren,  gebouwen. Toen ik vijf 
jaar was, tekende ik huisjes met een 
bedje en een stoeltje erin. Ik vroeg 
aan mijn vader of het tekenen wat ik 
deed ook een beroep was. ‘Interieur-
architect’ zei mijn vader. Toen wist dat 
ik dat later wilde worden.

Is concentratie belangrijk om een 
tekening te maken?
Ja, heel erg, want met tekenen moet 

je heel geconcentreerd kijken naar 
je onderwerp. En dat is met golf net 
zo. Je moet goed kijken hoe de baan 
loopt, waar je gaat slaan. Ik ben erg 
fanatiek en wil graag alles goed doen. 
Dus kan ik niet zomaar even een bal-
letje gaan slaan. 

Wie heeft je leren golfen?
Voor eerst kreeg ik les van pro George 
Harvey in Spanje. Wij gaan regelma-
tig met ons gezin naar een huisje in 
Spanje. We lopen daar zo de baan in. 
George was op de baan, Torremirona. 
Ik vond het gelijk leuk om te doen.

Wie is je huidige pro?
Robert Schuit. Ik heb een goede klik 
met Robert en ik zit in een leuk groep-
je, met mijn nicht Bregje en Frederi-
que. Roberto is een goede trainer, hij 
is ook heel aardig. Hij heeft ons laatst 
een filmpje laten zien van de extreem 
19th in Zuid Afrika. Een hole vanaf een 

groot hoog plateau, heel spectaculair.

Favoriete club? 
Golf heb ik geleerd met een 7. Het 
is de fijnste club, want ik kan er alles 
mee. Je kan hem gebruiken als driver 
en er mee afslaan, je kan verschillende 
chips slaan, uit het bos, van de fair-
way.

Een 7 ook in de bunker?
Het klink gek, maar ik lig heel weinig 
in de bunker. Als ik een bunker zie, 
denk ik, die richting ga ik niet slaan.

En er overheen?
Ja, dat wel. Als ik water, bosjes of een 
bunker voor me heb vind ik dat niet 
erg, dan sla ik er overheen. Ik heb 
toch een plan in mijn hoofd dat ik wil 
uitvoeren.

Nooit spanning?
Ik word heel rustig in de baan als ik 
me concentreer, ik zie alleen maar 
waar ik naar toe wil slaan. Dat zit ge-
woon in me. 

Mooiste hole op Naarderbos?
Hole 5. Het is een par 4 hole met een 
molentje, een bunker en water. Bij 
deze hole moet  je in het begin risico’s 
nemen. Kan je hem in twee slagen 
over water slaan, of leg je hem er nog 
een keer goed voor. Het is ook een 
grappige hole want er staan altijd 
schaapjes op de dijk. Soms als ik sla, 
gaan ze ineens tegelijk beèèèèèèh 
roepen.

Beste golfer?
Christel Boeljon vind ik erg goed. 

Van mijn vader kreeg ik voor mijn 
verjaardag kaartjes voor het Ladies 
Open. We zijn er met z’n tweetjes 
naar toe gegaan. We hebben meege-
lopen met Christel. Dat was harstikke 
gaaf. Ik mocht ook met haar op de 
foto. Samen op de Open met mijn va-
der wat gedronken en gegeten. Het 
was hartstikke koud die dag, maar 
wel erg gezellig.

Rondje lopen met?
Alan Rijks. Hij is golfbaan architect en 
woont naast ons. Hij heeft me heel 
erg enthousiast gemaakt voor golf. 
Hij heeft prachtige banen ontworpen, 
zoals het rijk van Nijmegen.

Wat wordt het? Profgolfer? 
Hockeyster? Voetballer? Skiër?
Interieurarchitect. Dat weet ik al zo 
lang. Maar je kan dingen nooit zeker 
weten. Skiën is ook te gek, dat doen 
we met ons gezin in Lech. Daar ko-
men we ook de koninklijke familie 
tegen, Amalia kan heel goed skiën. 
Golf is ook een geweldige sport. 
Maar nu eerst mijn handicap verla-
gen, want dat hoort er ook bij. Ik hou 
heel erg van winnen, ook als ik met 
Hidde mijn tweelingbroer voetbal. 
Jammer dat ik niet zo goed voor één 
sport kan kiezen.
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‘Ik word heel rustig 
als ik me concentreer’

Ben jij ook een talent en wil je in de 

krant? Of ken je misschien 

een talent? 

Mail naar adrienne1@kpnplanet.nl of 

naar info@denederlandsegolfkrant.nl.

Profgolfer of 
interieurarchitect?


