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

Naam: Rosanne Boere
Leeftijd: 14 jaar
Homecourse: GC Kleiburg
Handicap: 4.1
Beste prestatie: 3e plaats NK 15, 
 winnaar Challenge Tour 2018 
Favoriete bal: Titleist NXT Tour
Mooiste baan: Evian in Frankrijk, 
 Waterloo in Brussel
Grootste droom: LPGA Tour spelen 
Beste golfer: Tiger Woods
Leukste schoolvak: Gym
Lievelingseten: Zalm
Leukst op tv: Netflix

Hoe is het om een tweelingbroer te heb-
ben? Het is fijn om een maatje te hebben. 
We maken veel dezelfde dingen mee. Als ik 
voor golf een tijdje ben weggeweest, heeft 
hij mij gemist. We geven veel om elkaar. 
Met elkaar golfen doen we niet. Hij is niet 
zo fanatiek als ik. Hij heeft handicap 24 en 
speelt voor zijn plezier met andere mensen 
van de club. 
Wat is jouw handicap? Nu 2.7. Het is 
hard gegaan toen ik het Nederlands kam-
pioenschap tot en met vijftien won. Tot 
en met achttien werd ik zesde. Ik had niet 
verwacht dat ik Nederlands kampioen 
zou worden, want het ging in het begin 
niet zo goed.  Het was tot het einde toe 
spannend. Zelfs toen ik in het clubhuis zat, 
was nog niet duidelijk wie er ging winnen. 
Toen bleek dat ik eerste was geworden, 
was ik superblij. 
Wat heb je gewonnen? Een mooie beker. 
Mijn kampioenschap geeft mij vertrou-
wen. Ik wil bij de wereldtop horen. Ik geef 
me helemaal voor golf. Ik train hard met 
mijn pro Tammo en ik zit in de selectie van 
de NGF. 
Je speelt met golfballen waar je naam op 
staat gedrukt. Ja, dat is superleuk. De 
stichting regelt mijn ballen. Soms vindt ie-
mand een bal met Rosanne Boere ergens 

in de baan. Ze geven de bal aan mij terug 
of ze vragen of ze hem mogen bewaren als 
aandenken.
Stichting Topgolf Brielle is speciaal voor 
jou opgericht, hoe is dat? Heel mooi en 
bijzonder. De stichting is opgericht om mij 
te ondersteunen in alles wat ik nodig heb, 
zoals clubs, kleding, hotelkosten etc. Daar 
mag ik nu niks voor terugdoen omdat ik 
een amateurstatus heb. Als ik professio-
nal ben, doe ik graag dingen terug voor 
de stichting. De stichting en de mensen 
op mijn club geloven in mij. Ze steunen 
mijn passie, mijn droom om profgolfster 
te worden. 
Wie steunen jou nog meer? Mijn ouders. 
Zij rijden mij naar alle golfbanen waar ik 
wedstrijden speel. Meestal rijd ik met mijn 
vader door het land naar wedstrijden. In 
de auto is het gezellig. We praten over de 
wedstrijd. Ik kan goed met mijn vader op-
schieten. 
Wat vind je de mooiste baan? Evian in 
Frankrijk. Een prachtige baan, met veel 
uitzichten en snelle greens. Ik heb meege-

Rosanne Boere voelt diepe passie voor de golfsport

‘Ik heb maar één plan’
Z e werd eerste op het Nederlands kampioenschap tot en met 15 jaar. Rosanne Boere heeft 

ballen met haar eigen naam erop. Ze drinkt appelsap in plaats van cola. Voor de jonge 
talentvolle golfster is een stichting opgericht om haar te steunen. Ze denkt in golf en 

droomt over een mooie toekomst op de golfbaan. Haar tweelingbroer staat ook regelmatig op 
golfbaan Kleiburg waar ze lid van zijn. ,,Mijn zus is de beste golfster van de club’’, zegt tweeling-
broer Pascal trots.

daan aan de Evian Championship Junior 
Cup. Daardoor heb ik een lidmaatschap 
voor het leven gekregen. 
Heb je vrienden op de golfbaan? Dames 
1. Ik ben ontzettend trots dat ik vorig jaar 
mee mocht doen. Ik was de eerste wed-
strijd nog maar twaalf jaar en ze hebben 
mij super goed opgevangen. 
Waarom wil je aan de top golfen? Ik kan 
niet precies uitleggen wat het is, maar ik 
voel de passie voor golf heel diep. Ik heb 
alles voor golf over en dat voelt goed. 
Voor mij geen plan B voor als ik de top 
niet haal, ik heb maar één plan en dat is 
Plan A. 
Wat is mooi aan de Olympische Spelen? 
Ze zijn het hoogst haalbare. Je bent met 
sporters die hetzelfde doel hebben. De 
openingsceremonie is prachtig. Al die 
sporters die met hun vlag door het stadion 
lopen. Je komt uit voor je land. Dat vind 
ik indrukwekkend. Ik wil me kwalificeren 
voor de spelen in 2024.
Welke eigenschap heb je waardoor je de 
top gaat halen? Ik kan de focus houden, 
ook als het minder gaat. Ik ben gedreven 
en kan me erg goed afsluiten. Dat is niet 
altijd leuk voor mijn medespelers.
Hoezo? Ik praat niet tijdens de wedstrijd. 
Ik richt me op mijn spel. Daardoor blijf ik 
geconcentreerd. Dat is één van mijn sterke 
punten. Sommige mensen vinden dat heel 
irritant, maar ik blijf zo dicht bij mezelf.
Is je swing perfect? Nog niet, ik moet 
van mijn trainer Tammo Murris mijn 
backswing bijwerken en ik moet meer 
doorzwaaien. Ik ben een snelle leerling 
en begrijp processen goed. Tammo geeft 
mij vertrouwen, hij weet wat ik nodig heb 
om beter te worden. Hij is erg betrokken 
bij mijn vooruitgang en altijd bereikbaar. 
Na de wedstrijd hebben we contact met 
elkaar. Carolien van Bohemen is mijn an-
dere trainer, bij haar doe ik training zoals 
Pilates. 
Heb je daar iets aan bij putten? Haha, dat 
zou best kunnen. Ik vind putten erg leuk. 
Als ik van Tammo een opdracht krijg om 

Ik praat niet 
tijdens een wedstrijd

vijftig putts te maken van een meter en de 
achtenveertigste putt valt niet, gaan we 
opnieuw beginnen. Hayo Bensdorp van de 
NGF brengt mij ook de fijne kneepjes van 
het putten bij. Voor het slapen gaan, maak 
ik een paar putts op de mat in mijn kamer. 
Ga je dan lekker slapen? Haha, ja, dan 
slaap ik goed. Ik zorg voor een steady be-
weging. Ik hou ook erg van chippen, maar 
eigenlijk zou het mooi zijn als je nooit 
hoeft te chippen.

Lijk jij op Tiger Woods? Dat weet ik niet, 
maar hij is wel mijn idool. Zo geweldig 
zoals hij is teruggekomen, hij geeft nooit 
op. Mentaal ben ik sterk, daarin lijk ik 
misschien wel een beetje op hem. Ik ben 
vrij gesloten en kan me goed concentre-
ren. Anne van Dam is ook mijn voorbeeld. 
Ze is een fantastische golfster. Ik heb haar 
ontmoet toen we op Papendal trainden. 
Dat was supergaaf. 
Wat is je homecourse voor baan? Golf-
club Kleiburg is een leuke baan, met ver-
schillende mooie holes. De baan is apart 
vanwege zijn ligging aan de Maas. Er va-
ren grote schepen langs terwijl je staat te 
putten. Aan de overkant van het water is 
industrie. Er staan ook veel windmolens. 
Deze baan heeft gewoon iets. Ik voel me 
hier thuis, ik ken veel mensen en het is erg 
gezellig. 
Drink je vaak iets na het golf? Ja, na af-
loop gaan we in het clubhuis iets drinken. 
Jammer genoeg drink ik appelsap. Cola 
mag ik niet omdat ik een beugel draag. 
Dat is wel balen. 
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Rosanne Boere: ,,Ik had niet verwacht dat ik Nederlands kampioen zou worden, want in het begin ging het niet zo goed.’’

Met tweelingbroer Pascal. 
,,Als ik voor golf een tijd 
weg ben geweest, heeft 
hij mij gemist.’’


