
Wat vind je belangrijk met golf? Dat je 
veel oefent en wedstrijden speelt om beter 
te worden. Ik kijk naar Joost Luiten. Hij 
heeft denk ik, heel veel getraind. Ik vond 
het erg goed dat hij de laatste wedstrijd in 
Oman won. 
Phil Mickelson, Tiger Woods en Rory 
McIlroy? Ze zijn allemaal heel goed. 
Tiger Woods is erg sterk, net als Rory 

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

Naam:  Fayah Roose
Leeftijd:  10 jaar
Homecourse:  G&CC de Biltse Duinen
Hcp: 49.0
Beste prestatie:  Wintercompetitie Biltse Duinen  
 / 50 punten
Favoriete ballen:  Callaway Roze
Mooiste baan:  Golfbaan de Haar in Vleuten
Grootste droom:  Golfer van het jaar worden
Beste golfer: Tiger Woods en Rory McIlroy
Leukste schoolvak: Tekenen
Lievelingseten: Pizza
Leukste tv-programma: Huis Anubis
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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

Hoe smaken de frietjes van je oma? Héér-
lijk! Mijn oma maakt de lekkerste frietjes 
die er zijn. Op dinsdag eten we bij oma. 
De frietjes zien er heel mooi uit en zijn erg 
knapperig. En mijn broer vindt dat ook. 
Golft je broer ook? Ja, Tycho speelt heel 
goed. Hij heeft handicap 15. Ik vind hem 
heel goed. Hij slaat mooie ballen en weet 
precies hoe de baan loopt. Hopelijk word 
ik ook zo goed als hij. Mijn vader, oom, 
opa en nichtje golfen ook. Dat is heel ge-
zellig. Mijn vader en Tycho kijken veel 
golf op tv. Als mijn vader vindt dat ie-
mand een mooie bal slaat, gaat hij heel 
hard klappen.
Jij ook? Haha, nee, maar ik vind het wel 
leuk dat mijn vader dat doet. Het is gezel-
lig om met papa en Tycho golf te kijken. 
Ik leer van de golfers op tv en van wat 
papa en Tycho zeggen. Maar ik kijk ook 
heel graag naar Het Huis Anubis van Nic-
kelodeon. Dat is superspannend en grap-
pig.
Golfer van het jaar, waarom wil jij dat 
worden? Omdat je dan bekend wordt op 
de golfclub. Iedereen weet dat ik wedstrij-
den heb gewonnen en mijn handicap heb 
verlaagd. Je krijgt een mooie beker en 
golfballen met je naam er op. Mijn vader 
is vorig jaar ook golfer van het jaar ge-
worden bij de Biltse Duinen.
Je bent pas jarig geweest, wat heb je ge-
kregen? Een hangstoel voor in mijn ka-
mer, een golftrui en golfschoenen. Hele 
mooie van Nike. Ze zijn roze omdat ik 
veel van die kleur houd. Mijn favoriete 
zijn roze ballen van Callaway. Ik ben erg 
blij met mijn roze golfschoenen. 

Tienjarige Fayah Roose wil net zo goed worden als haar broer

‘Ik ben een rustig persoon’

Welke holes ga je er mee lopen? De holes 
op mijn golfbanen. Ik ben lid van twee 
golfbanen. De Biltse Duinen en golfclub 
De Kromme Rijn in Bunnik. Hole 5 op 
Kromme Rijn vind ik leuk want er is een 
mooie vijver en hij is lekker groot. Ik sla 
graag met een houten vijf of een driver. 
Ver slaan is het leukste, vind ik. Ik sla best 
recht. Hole vier op de Biltse Duinen vind 
ik een grappig hole. In het midden van de 
fairway staat één boom. Daar moet je dus 
niet tegenaan slaan.

McIlroy. Phil Mickelson kan goed chip-
pen. Maar ze trainen natuurlijk heel veel.
Oefen jij ook veel? Als het kan wel, maar 
ik heb ook les. Chantalle Lens is mijn 
trainer. Ze slaat ontzettend ver en recht. 
Ze leert mij hoe ik mijn club goed moet 
vastpakken en dat je je billen naar achte-
ren moet doen als je gaat slaan. Dan sta je 
stevig en ga je lekker swingen. Als je het 
goed doe, ga je vanzelf hard slaan. Ik sla 
met mijn driver ongeveer honderdvijftig 
meter.
Hoe gaat het met putten? Dat vind ik su-
perleuk om te doen, maar ik kan het nog 
niet zo goed. Ik moet beter leren richten, 
snelheid meten en kijken hoe de green 
loopt. Ik putt nog wel naast de hole.
Word je dan boos op jezelf? Ik vind het 
wel erg als het niet goed gaat, maar dan 
denk ik, ik ga het bij de volgende hole be-
ter doen. Ik word eigenlijk nooit boos in 
de baan. Ik ben een rustig persoon.
Wat is leuk aan golf? Als je een mooie 
bal slaat. Het geluid vooral. Soms klinkt 
het gewoon heel mooi als de bal van mijn 
club komt. Door het geluid weet ik dat hij 
goed gaat. Maar ik hou ook heel erg van 
het geluid van vogels in de baan. Weet je 
wat het allerleukste is? Een specht die met 
zijn snavel tegen de boom tikt, vlak voor-
dat je een bal wil slaan. 
Wat is nog meer leuk aan golf? Dat je 
met een vriendin door de baan loopt. 
Mijn golfvriendin heet Dagmar. Ze is 
ontzettend aardig. Met haar kan ik goed 
opschieten. We golfen, maar praten ook 
heel gezellig. We maken grapjes en lachen 
veel.
Weten ze op school dat je golft? Ja, nu 
wel. Eerst wisten kinderen niet veel van 
golf. Maar ik heb een spreekbeurt gehou-
den over golf en ze weten wat het is. Ze 
vonden het heel leuk.
Wat doe je als je een beroemde golfer 
wordt? Dan koop ik een huis voor mijn 
man en twee kinderen. Het huis hoeft niet 
zo heel erg groot te zijn. Omdat ik dan 
zoveel geld verdien, wil ik ook aan goede 
doelen geven.
Wat voor goede doelen? Mijn poes Indy 
was heel erg ziek omdat ze diabetes had. 
Ze is daaraan dood gegaan. Indy hebben 
we gevonden op een Industrieterrein. Di-
abetes bij poezen maar ook bij mensen 
is heel rot. Daarom zou ik geld willen 
uitgeven aan medicijnen tegen diabetes. 
Ik houd heel erg van dieren. Als ik geen 
golfer word, word ik dierenarts. Poezen 
zijn de liefste beesten omdat ze altijd bij 
je zijn.

‘We golfen, maar
praten ook heel

gezellig’

Fayah Roose: ,,Veel oefenen en spelen
om beter te worden is belangrijk.’’

,,Ver slaan is het leukste,
vind ik.’’

D e tienjarige Fayah Roose hield een spreekbeurt over golf, is dol op poezen en bij oma 
eet ze frietjes. Ze heeft een grote broer die golft waar ze goed mee kan opschieten. 
Haar grootste droom is golfer van het jaar worden. Phil Mickelson, Tiger Woods en Rory 

McIlroy zijn haar helden. Als ze een beroemde golfer wordt, geeft ze geld aan goede doelen.


