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

Naam: Joshua Garnaat
Leeftijd: 10 jaar
Homecourse: Delfland
Handicap: 41
Beste prestatie: 1e Houtrak Jeugd Open
Favoriete ballen: Nike NDX
Mooiste baan: GC Rozenstein
Grootste droom: Beste van de wereld worden
Beste golfer: Dustin Johnson
Leukste schoolvak: Rekenen 
Lievelingseten: Pizza 
Leukst op tv: Checkpoint

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

Joshua Garnaat droomt van de Ryder Cup

‘Ik ben rustig en nooit boos’
J oshua Garnaat drinkt warme chocola met slagroom, ook in de zomer. Hij ontdekte door zijn 

vader dat golf zijn sport is. Hij liet judo en tennis vallen. Samen met zijn vader gaat hij 
regelmatig naar de driving range om ballen te slaan, of om een baantje te lopen. Sommige 

mensen denken dat Joshua een meisje is door zijn lange haar, maar daar heeft hij een goede reden 
voor. Hoewel Joshua verlegen is, houdt hij van publiek. ,,Ik vind het leuk als er mensen naar me 
kijken als ik golf. Ik ben graag beroemd.’’

Zijn er verlegen pro’s op de PGA Tour? 
Nee, ik denk het niet. Misschien twee of 
drie pro’s. Een pro kan als kind verlegen 
zijn, maar als je daarna heel goed bent, 
word je minder verlegen. Het lijkt me 
leuk om beroemd te zijn. Mensen kijken 
naar je en vinden je goed. Ze vinden het 
heel knap wat ik doe.
Wat zien mensen als ze jou zien? Iemand 
die houdt van golf en heel erg zijn best 
doet. Iemand die heel rustig is. In de baan 
ben ik geduldig. Ik ben nooit boos. Ik 
zorg ervoor dat ik een slechte bal vergeet. 
Is Joost Luiten weleens boos? Dat denk ik 
niet. Joost is ook heel rustig en kan ver 
slaan. Hij is heel geconcentreerd. Ik vind 

hem erg goed omdat hij zo veel verschil-
lende slagen kan. Hij is de beste Neder-
landse golfer.
Welke buitenlandse golfer is de beste? Du-
stin Johnson, hij is supergoed. Hij heeft 
hele verre afslagen. Dat vind ik mooi. 
Verder is hij eigenlijk overal goed in. 
Mijn pro Ashley Bergwerff leert me hoe 
ik moet golfen. Ik vind haar aardig. Ze 
doet veel dingen voor zodat ik het goed 
kan zien. Ze legt alles goed uit. Hoe ik 
moet swingen en chippen. Met welke grip 
ik mijn club moet vasthouden. 
Hoe is jouw swing? Die kan nog beter, 
ik moet meer doorzwaaien, zegt Ashley. 
Met putten moet ik beter oplijnen, zodat 

ik meer kans heb om bij de hole te putten. 
Chippen en putten vind ik erg leuk om te 
doen, omdat je de hole zo goed kunt zien. 
Chippen of putten? Chippen. Ik vind de 
slag mooi. Je hebt verschillende chipjes, 
lang, kort, eigenlijk alle ballen rond de 
hole zijn leuk. Als je de bal er in één keer 
in chipt, is het helemaal mooi.

Welke hole op jouw baan is het mooist? 
Ik ben lid van Delfland, maar ik speel met 
mijn vader vaak op Concordia in Delft. 
Ik vind de blauwe lus op Delfland erg 
mooi. Hole 2 is het mooist. Het is een 
par vijf. Ik sla af met mijn driver. Ik leg 
hem rechts van het midden neer naast de 
bunker. Met een hybride sla ik richting de 
green. Ik chip de bal op de green en als het 
goed gaat, heb ik twee putts nodig. Dan 
maak ik par.
Win je weleens een wedstrijd? Laatst heb 
ik de neary, de longest en de eerste prijs 
gewonnen. 
In één wedstrijd? Ja, het was op een toer-
nooi op mijn club. Ik was heel blij met al 
die prijzen. De eerste prijs was een beker. 
Ik heb hem meegenomen naar school en 
in de klas laten zien. Op het jeugdtoer-
nooi van de Houtrak werd ik ook eerste. 
Volgend jaar wil ik handicap 30 halen. 
Deze winter ga ik veel oefenen om beter 
te worden. 
Hou je van de winter? Niet echt, ik hou 
wel van warme chocolademelk met slag-

‘Ze denken dat ik
 een meisje ben’

room, maar dat drink ik ook in de zo-
mer. Ik vind het lekker als de zon schijnt. 
Mijn moeder is Indonesisch. Haar familie 
woont in Jakarta. Ik ben er al drie keer 
geweest. Daar is het altijd warm. 
Golf je daar ook? Nee, ik speel de hele 
dag buiten met mijn neefjes en nichtjes. 
We doen veel tikkertje en vestoppertje.
Wat is je droom? Spelen in de Ryder Cup 
met andere beroemde pro’s. Ik heb de Ry-
der Cup in Parijs gekeken met mijn vader 
op televisie. Het was heel mooi want er 
komen veel mensen kijken. Het is leuk 
dat je met elkaar speelt in een team en 
probeert te winnen van Amerika. Het zag 
er heel gezellig uit. 
Wat wil je worden als geen golfer wordt? 
Pianist. Piano spelen is leuk om te doen en 
het instrument klinkt mooi. Voor piano-
spelen moet je veel concentratie hebben, 
net als met golf.

Een pianist of golfer met lang haar? Men-
sen zeggen vaak iets over mijn haar. Ze 
denken dat ik een meisje ben. Ik trek me 
er niks van aan. Ik laat mijn haar groeien 
voor de stichting Haarwensen. Kinderen 
die door een ziekte kaal zijn geworden, 
kunnen mijn haar gebruiken voor een 
pruik. Er moet nog vijf centimeter bij, 
daarna laat ik het weer kort knippen.

‘Ik vind het leuk als mensen naar me kijken,
ik ben graag beroemd’

‘Met mijn vader ga ik naar de driving range, ik speel vaak een rondje golf met hem’

GOLFSPULLEN EN CADEAUS


