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Z e houden van hard slaan, van chippen en putten. De talentvolle jonge golfmeiden Guusje en Danielle hebben een soepele natuurlijke swing. Ze 
slaan moeiteloos de bal uit de bunker. Vasco Tilon, pro van de golfacademie van golfcentrum de Hoge Dijk, geeft de talenten met veel plezier 
les. Als Guusje en Danielle later veel geld verdienen op de dames Tour, willen ze een deel van hun verdiende geld afstaan aan arme kinderen 

die honger hebben. 

Aan welke arme kinderen willen jullie 
geld geven?
Danielle: Een topsporter verdient veel 
geld. Dus als ik een beroemde golfer ben, 
zou ik geld geven aan Unicef. Die geeft het 
geld aan arme kinderen die honger heb-
ben. En natuurlijk hou ik ook een beetje 
geld over voor mezelf mijn familie.
Guusje:  Ja, ik wil ook geld geven aan 
arme kinderen. Het is erg belangrijk om 
aan goede doelen te geven, ook aan doelen 
zoals kinderkanker. Als ik geld overhoud, 
koop ik een mooi huis voor iedereen uit 
mijn gezin.
Danielle, jij bent acht jaar, Guusje, jij bent 
net tien geworden. Hoe kwamen jullie op 
het idee om te gaan golfen?
Guusje: Mijn ouders kunnen golfen. Ze 
hebben me meegenomen naar de driving 
range. Mijn moeder vroeg of ik een proef-
les wilde en dat wilde ik wel. Nu zit ik elke 
woensdagmiddag op les bij Vasco. Laatst 
was ik met mijn vader en moeder in de 
baan. Toen heb ik van ze gewonnen. Ik 
denk dat mijn ouders nu veel gaan oefe-
nen, want ze willen niet nog een keer van 
mij verliezen.
Danielle: Mijn vader nam mij mee naar 
de driving range. Mijn vader kon nog niet 
golfen dus ging hij ook samen met mij le-
ren golfen. Ik vond het meteen hartstikke 
leuk. Ik heb nu handicap 51, mijn vader 
heeft handicap 45. Er zit wel verschil tus-
sen de handicaps, maar ik denk dat we 
ongeveer hetzelfde niveau hebben. Mijn 
moeder golft niet.
Hoe gaan jullie in de golfbaan om met te-
leurstellingen? 
Danielle: Soms ben ik boos op de bal als 
het niet lukt. Zeker als ik ze niet in de 
hole kan putten. Ik probeer me erg in te 
houden. Dat lukt niet altijd, het gebeurt 
weleens dat ik in huilen uitbarst. Dat gaat 
gewoon weer over. Ik reageer wel vaker 
een beetje emotioneel.

Guusje: Ik ben niet snel boos. Volgende 
keer beter, denk ik dan. Ik ben heel rustig 
en kan me goed concentreren. En als het 
fout gaat is dat niet erg, ik kan wel tegen 
een stootje.
Wat vinden jullie het leukst van golf?
Guusje: Ik vind eigenlijk alles leuk van 
golf, vooral samen spelen. Met mijn dri-
ver slaan vind ik het allerleukste. Ik sla er 
ongeveer honderd meter mee. Dat geeft 
een kick. Het geluid van het balletje tegen 
mijn driver klinkt heel leuk.
Danielle: Ik krijg ook een kick van ver 
slaan. Ik sla met mijn driver honderddrie-
endertig meter. Ik zou elke dag wel met 
mijn driver willen slaan.
Van welke tee spelen jullie? 
Danielle en Guusje: Van rood.
Vasco Tilon is jullie leraar. Wat leren jullie 
van hem?
Guusje: Ik leer een goede swing, hoe ik 
mijn club moet vasthouden en hoe ik het 

beste de ballen recht kan slaan. Ik vind 
Vasco heel aardig. Ik wil nog veel meer 
nieuwe dingen leren.
Danielle: Ik vind Vasco ook aardig, hij 
maakt soms grapjes. Vasco heeft een be-
paalde tactiek. Hij kijkt heel goed naar 
hoe wij slaan en zegt een tijdje niks. Daar-
na bepaalt hij wat we gaan doen. Wat ik 
nog beter wil leren is oplijnen. Ik vind put-
ten en chippen superleuk, alleen moeten er 
meer ballen in de hole.
Weten jullie hoe je een bal uit de bunker 
moet slaan?
Guusje: Als de bal in de bunker ligt, moet 
je niet tegen de bal aan slaan, zegt Vasco. 
Je moet in het zand met je club onder de 
bal door slaan.

Danielle: Als je onder de bal slaat, schiet 
de bal omhoog. Het nadeel van bunker-
slagen is dat je een hoop zand in je gezicht 
en je schoenen krijgt.
Guusje: En soms krijg je zand in je mond.
Jullie spelen op De Hoge Dijk op de Ab-
coudebaan. Welke hole vinden jullie daar 
het mooist?
Danielle: Hole 9. Het is een par 3. Ik heb 
er een echte birdie gemaakt. Ik sloeg in één 
keer op de green. En toen putte ik hem in 
de hole. Het gebeurt ook weleens dat ik 
op de green sla, dicht bij de hole en dat ik 
een dubbel bogey maak.
Guusje: Ja, birdies maken is cool. Voor 
mij is hole 9 ook het mooist. Daar heb ik 
meteen op de green geslagen en een birdie 
gemaakt. 
Wie van jullie heeft al eens een chip-in 
gemaakt?
Guusje: Ik niet, het lijkt me wel supergaaf 
om een chip-in te maken.
Danielle:  Op golfcentrum Amsteldijk 
heb ik een keer een chip-in gemaakt op 
de oefen baan. Maar ik wil op De Hoge 
Dijk ook een chip-in maken. Dat lijkt me 
cool. Als dat gebeurt roep ik heel hard:  
HOERA! 

Jullie zijn getalenteerde golfers, hoe ziet 
jullie droom eruit? 
Danielle: Ik wil naar de Olympische Spe-
len en in Team NL komen. Dat is mijn 
droom. Maar dit jaar wil ik eerst het 
Jeugd Olympus Open winnen. Dat toer-
nooi is in september.
Guusje: Mijn droom is zingen bij Kinde-
ren voor Kinderen. Of ik later echt een 
golfer wil worden weet ik eigenlijk nog 
niet. Kinderarts of dierenarts vind ik ook 
mooie beroepen. Wel heb ik een keer een 
evenement met Joost Luiten gedaan. Dat 
was heel gaaf, ik kreeg zelfs een handteke-
ning op mijn shirt en pet. Ik heb ook het 
dansje de Swish voor hem gedaan. Joost 
vond het heel leuk.

Daniëlle (links) en Guusje, stoere meiden op de golfbaan. ,,Als we geld gaan verdienen met golf, geven we geld aan arme kinderen.’’

Daniëlle en Guusje. ,,Met de driver slaan vinden we het allerleukste.’’
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Birdies maken is cool

In de rubriek Nationaal Golftalent haalt Adrienne van der Smagt jonge 
talenten voor het voetlicht. Deze zijn dat Guusje de Boer en Danielle 
Young.

Naam: Guusje de Boer    
 Danielle Young
Leeftijd: 10 jaar     
 8 jaar
Homecourse: Beiden De Hoge Dijk
Droom: Olympische Spelen halen   
 Zingen bij Kinderen voor kinderen
Handicap: Mee bezig     
 51.1
Lievelingseten: Sushi     
 Spaghetti Bolognese

Danielle en Guusje hebben weinig moeite met bunkerschot

’Van driver krijgen we kick’


