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In de rubriek Nationaal Golftalent haalt Adrienne van der 
Smagt een jong talent voor het voetlicht. Deze keer is dat 
Maartje Vermeulen.

Naam: Maartje Vermeulen (14)
Homecourse: De Dorpswaard
Hcp: 24.1
Beste prestatie: 3e op Zeewolde Jeugd Open 
Favoriete ballen: Lady ballen, die zijn lekker licht
Mooiste baan: De Dorpswaard
Grootste droom: Spelen op de LPGA Tour
Beste golfer: Phil Mickelson, omdat hij heel goed  
 ballen uit de prak kan slaan
Leukste schoolvak: Economie en wiskunde
Lievelingseten: Hutspot. Heerlijk, lekker zoetig  
 door de wortelen.
Leukste tv-programma: Dr. Bull op RTL 5, 
 een hele spannende politieserie

Nationaal Golftalent

Wat doen jullie dan? We kunnen ontzet-
tend veel met elkaar kletsen en heel erg 
melig zijn. We hebben vaak samen de 
slappe lach om niks. Tijdens wedstrij-
den mogen we niet meer samen de baan 
in omdat we elkaar te veel afleiden. Het 
is heel erg leuk om zo’n leuke vriendin 
op de golfbaan te hebben. We gaan ook 
samen shoppen, op stap en naar de bi-
oscoop.
Zijn jullie wel serieus in de baan? Tuur-
lijk, we willen ook allebei goed golfen. Ik 
ben heel veel aan het trainen. Mijn doel 
is om aan het einde van het jaar onder 
handicap 18 te komen. Mijn pro Leonard 
helpt mij daarbij. De laatste tijd heb ik 
veel aan mijn swing gewerkt. 
Wat voor swing heb je? Ik heb een hele 
rustige swing. Niet snel maar ook niet 
heel langzaam. Ik sla soms best ver, maar 
ik kan nog verder. Nu sla ik 160 meter 
met mijn driver, maar als ik meer van-
uit mijn benen ga slaan, kunnen de bal-
len nog verder. Ik ben erg bezig met mijn 
draai om mijn swing goed te krijgen. 
Wie is pro Leonard Smit? Leonard is ont-
zettend aardig en maakt leuke grapjes. 
Van hem leer ik swingen en technische 
dingen maar vooral dat ik veel moet oe-

Maartje en Godelieve met slappe lach op golfbaan

‘Ik heb een heel rustige swing’
Z e is drie dagen per week te vinden op de golfbaan. Sinds twee jaar is de fanatieke golfster 

gegrepen door het golfvirus. Dit jaar wil ze onder handicap 18 komen. Maartje Vermeulen, 
14 jaar, een rustige golfster die goede beslissingen neemt en weloverwogen is. Alleen als 

haar golfvriendin Godelieve bij haar in de buurt is, wordt er niet alleen maar gegolfd.

fenen. Ik ga drie keer in de week naar de 
driving range. Ik heb een schema gekre-
gen van Leonard met allerlei swing, putt 
en chip oefeningen. Als ik oefen sla ik 
heel veel ballen in het water.
In het water? Haha, ja in het water. Onze 
driving range ligt aan het stroomgebied 
van de Maas, tussen ‘s-Hertogenbosch 
en Zaltbommel. Onze golfbaan ligt voor 
een groot deel aan het water. Het leukste 
is als ik op hole acht sta en de bootjes in 
het water zie. Het is mijn favoriete hole.
Wat voor par? Het is een makkelijke par 
4. Met een driver sla ik de bal links op 
de fairway. Daarna met een ijzer 9 naar 
binnen naar de green. Met een gewone 
tweeputt maak je een par, met één putt 
maak je een birdie.

En? Birdie gemaakt? Nou, laatst heb ik 
bijna een echte birdie geslagen. Omdat 
onze baan aan het water ligt, zijn er heel 
veel eenden die vaak met z’n allen vlak-
bij je bal liggen. Ze gaan niet weg, ook 
niet als je naar je bal loopt. Ze blijven ge-
woon liggen en naar je kijken. Totdat je 
gaat slaan, dan vliegen ze ineens omhoog. 
Mijn moeder heeft een keer een eend ge-
raakt. Dat was heel zielig.
Golft je moeder ook? Ja, mijn moeder 
heeft ervoor gezorgd dat mijn broers en 
ik gingen golfen. Ze gaf ons op voor een 
golfclinic. Mijn tweelingbroer Bart golft 
nu ook, mijn oudste broer Tom ook. Ik 
heb de laagste handicap van de kinderen. 
Mijn broers kunnen allebei heel ver slaan 
omdat ze ook op hockey zitten, maar mijn 
moeder kan het beste chippen en met een 
houten drie slaan. Ze heeft handicap 20.

Golfen jullie samen? We zijn pas geleden 
met z’n tweetjes naar de Drentsche Golf 
en Country Club geweest. We hebben in 
Groningen lekker samen gewinkeld. Het 
was hartstikke gezellig. Mijn broers vin-
den het heel leuk als wij er niet zijn, dan 
hebben zij ook een soort minivakantie. 
Met het hele gezin hebben wij een keer 
een mooie reis naar Amerika gemaakt. 
Dat was toen mijn vader nog leefde, daar-
na is hij overleden toen ik in groep zeven 
zat. Dat vond ik heel erg, ik praat er niet 
gemakkelijk over. Mijn vader heeft trou-
wens in zijn studententijd ook gegolfd. En 
hij was scheidsrechter bij hockeywedstrij-
den op hoog niveau. Ik zou best weer een 
keer naar Amerika willen, of naar Austra-
lië, ik houd erg van reizen. 

Ook als golfer? Als je aan de top golft, 
moet je over de hele wereld reizen. Dat 
lijkt me prachtig. Het liefst speel ik op 
de LPGA Tour. Je moet je goed kunnen 
concentreren en doorzettingsvermogen 
hebben. Met een perfect team om je heen, 
zoals onder anderen een goede caddie. 
Maar het belangrijkste is dat je heel pre-
cies weet wat je wel en niet kan. Elke keer 
de juiste keuze maken om de hole zo goed 
mogelijk uit te spelen.
Kan jij dat goed? Ik heb veel rust als ik 
golf en kan me goed concentreren. Als het 
niet lukt word ik niet boos, maar ga ik ge-
woon door. Ik ben geen aanvallende gol-
fer. Ik kies meestal voor de veilige route 
naar de hole.
Wat is er met jullie clubhuis? Dat is heel 
grappig, want ons clubhuis staat op pa-
len, omdat het soms hoog water is. Het 
is een heel mooi en bijzonder clubhuis. Ik 
vind het hartstikke mooi dat de golfbaan 
aan het water ligt, alleen wel jammer dat 
je op de driving range niet kan zien hoe-
ver je ballen doorrollen.
Met wat voor clubs speel je? Mijn moeder 
had op Marktplaats een PING setje ge-
zien, zodat ik niet meteen heel dure clubs 
hoefde te kopen. De vrouw die de clubs 
verkocht kon vanwege een ziekte niet 
meer spelen, dat vond ze heel erg. Het 
was een erg goed setje en ze wilde graag 
op de hoogte blijven van mijn resultaten. 
Ik heb haar laatst een kaart gestuurd, dat 
ik van 54 nu handicap 24.1 heb. Leuk hè?
Ben je straks beter dan je moeder? Dat 
denk ik wel. 
Vindt ze dat erg? Nee, helemaal niet. Mijn 
moeder is heel trots op mij maar pusht 
mij niet. Ze helpt me juist met het opstel-
len van mijn trainingsschema en ze gaat 
met me mee naar wedstrijden. We gaan 
ook regelmatig samen de baan in. Mijn 
moeder benadrukt altijd dat het niet al-
leen om golf gaat, maar ook om het ple-
zier samen.

Ben jij zelf ook een Golftalent
of ken je een golftalent?

Meld je dan aan bij info@nationaalgolfmagazine.nl
of adrienne@passie4golf.nl

Nationale Golftalenten op www.passie4golf.nl

Mijn moeder is 
heel trots op mij


