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Ze zijn onafscheidelijk op de golfbaan 
in Havelte, een vrolijk sportief stel 
van acht jaar oud: Floris en Emily. Ze 
schelen maar drie dagen met elkaar, 
ze zijn golfmaatjes en trekken samen 
op. Allebei nog zonder handicap, maar 
daar komt binnenkort verandering in.

Ze hebben nog niet echt een golfi dool, 
hoewel namen als Woods, Kaymer en 
McIllroy worden genoemd. Ze houden 
het nog even bij andere sporten. Emily 
vindt Messi geweldig, Floris is gek van  
zijn tennisidool Nadal. Samen delen de 
sportievelingen de liefde voor het spel 
golf. Maar vooral het plezier dat ze sa-
men hebben, is groot: “Floris is heel 
grappig en hij kan ook goed golfen. Ik 
vind hem erg aardig,’’ giechelt Emily.

Door Adrienne van der Smagt

Gaat dat lukken , het GVB halen?
Emily: Het is natuurlijk best moeilijk, 
vooral de theorie. Ik moet nog heel veel 
oefenen op de theorie. Maar ik weet al 
meer dan mijn vader.
Floris: Ik ga het ook proberen te halen, 
het lijkt me leuk als ik het heb.
Wat moet een topgolfer goed kunnen? 

Floris: Het belangrijkste is recht slaan 
en heel goed putten.
Emily: Heel cool en heel geconcentreerd 
zijn.

Welke eigenschap is volgens jullie be-
langrijk voor een golfer?
Floris en Emily: Een golfer moet een 
echte doorzetter zijn en nooit opgeven.

Hoe doen jullie dat?
Emily: Het maakt mij niet uit wat voor 
weer het is, ook al stormt of hagelt het. 
Als ik een paar keer niet goed sla, ga ik 
gewoon door, net zolang totdat het wel 
weer goed gaat. Ik kan alleen dan wel 
heel boos kijken.
Floris: Ik ben een doorzetter, want na 
de les ga ik gewoon weer verder oefenen 
met slaan putten en chippen.

Wat doen jullie als je boos bent in de 
baan?
Floris: Als het niet goed lukt, stamp ik 
met mijn voeten.
Emily: Als ik een verkeerde bal sla, doe 
ik een toneelstukje. Ik doe net alsof ik 
heel hard moet huilen, met veel lawaai. 
Het is niet echt hoor, daarna ga ik heel 
hard lachen.

Golfclub Haveltje?
Floris en Emily: Daar spelen wij en 
hebben we les. We vinden het er heel erg 
gezellig. De tiende hole in de baan vin-
den wij allebei het mooist.
Je hebt daar heel veel heuveltjes en mooi 
uitzicht op de fairway.
Wie van jullie kan het beste golfen?
Floris: Van ons tweetjes kan Emily kan 

het beste chippen. Ik kan beter put-
ten. 
Ik vind putten het allerleukste van 
golf en ik ben blij dat ik goed kan. 
Natuurlijk moet ik ook nog veel din-
gen leren. Emily en ik hebben les en le-
ren nog steeds heel erg veel.
Emily: Floris is helaas beter in golfen, 
vind ik, ook in chippen. Hij maakt na-
tuurlijk weleens blunderballen, maar hij 
is toch de beste van ons twee. Blunder-
ballen zijn stom, maar we gaan niet met 
onze clubs gooien hoor. We gaan vaak 
heel hard lachen om onze blunderballen.
We golfen samen omdat we ook op el-
kaar lijken. We zijn even groot en bijna 
even goed, we zijn bijna even oud, we la-
chen om dezelfde grapjes en we worden 
allebei beroemd. Floris heeft lichtblond 
haar en lichtblauwe ogen, ik heb zwart 
haar en donkerbruine ogen, want ik kom 
uit China.

Favoriete club?
Floris en Emily: ijzer 7, je kan er lekker 
ver en hoog mee slaan.

Wat maakt jullie tot dé topgolfer waar 
we op zitten te wachten?
Floris: Ik ben nog heel jong en heb nog 
veel tijd om te trainen en te oefenen en 
heel goed te worden.
Emily: Ik heb een goede techniek, ik 
ben een meisje en nog heel jong. Ik ga 
het maken, want ik ben heel sportief, 
echt waar.

Hoe ziet jullie toekomst eruit?
Floris: Geen idee, als het maar leuk 
wordt.
Emily: Volgens mijn ouders krijg ik een 
veelbelovende toekomst. Ik ben goed in 
sport, maar ik kan ook goed leren. Ze 
zijn erg benieuwd welke kant het golf-
balletje oprolt….

Wat betreft jullie, hoe is jullie toe-
komst samen, misschien trouwen?
Floris: Nee hoor, We blijven gewoon 
heel lang samen golfen.
Emily: Trouwen? Neeeeehhhhh, ik wil 
niet trouwen. Ik wil de beroemdste vrou-
welijk golfer worden. Dan ga ik heel veel 
geld verdienen en ik kan over de hele we-
reld reizen.

Ben jij ook een talent of ken je een ta-
lent? Mail dan naar:

denederlandsegolfkrant@gmail.com

Floris en Emily lachen om blunderballen

‘Een topgolfer moet heel cool zijn’

Hoe ziet jullie toekomst eruit?

Het Talent

De golfbaan van Marianske Lazne is een 
prachtig voorbeeld van de Schotse en 
Ierse golfarchitectuur van eind 19e eeuw. 
Dit komt mede omdat de baan onder ge-
zag van een Schotse Hertog gebouwd is. 
Marianske Lazne is in 1905 geopend en 
daarmee de oudste golfbaan van Tsje-
chië. Het geheel ligt in een begrensd ge-
bied waar u heerlijk rustig kunt golfen. 
De greens zijn relatief klein en goed be-
schermd door bunkers vooral vergeleken 
met recent gebouwde golfbanen. Op het 
eerste gezicht lijkt het een eenvoudige 
baan maar al snel ervaren de spelers hier 
vele uitdagingen. De baan vereist dan 
ook zeker enig nauwkeurig en technisch 
inzicht. 
Marianske Lazne ligt op een zeer fraai 
terrein en wordt omringd door een pijn-
boombos. Vanwege de schaduw die deze 
bomen geven is het ook tijdens warme 
zomerse dagen een fi jne plaats om te spe-

len. De baan ligt in een adembenemend 
schilderachtig landschap. U geniet hier 
van zuivere lucht zodat ook uw longen 
meegenieten. Naast de 18-holes baan is 
hier ook een 9-holes oefenbaan aanwezig 
waarvoor geen GVB vereist is.
Wij kunnen u nu voor de zeer scherpe 

prijs van € 219,- een 5-daags golfarran-
gement bieden met daarin:
Hotel Riviera***
● Vier overnachtingen (logies en ontbijt)
● Golfen op 18 holes golfbaan Frantis-
kovy Lazne
● Golfen op 18 holes golfbaan Marians-
ke Lazne

Voor meer informatie kunt u altijd te-
recht op onze website: 

www.golfenintsjechie.nl 
Of bel ons voor een vrijblijvend advies 
op: 010 - 278 15 05

Marianske Lazne
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