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Het Talent

Studentenhaver?
Ja, het werkt prima. Liesbeth Pauwels, 
de vriendin van mijn trainer Kars gre-
sel, is voedingsdeskundige en fitness 
instructrice. Zij zegt wat ik het beste 
kan eten. eigenlijk is het niet zo heel 
spannend, maar in de baan neem ik 
voornamelijk water en studentenhaver.

Moet een golfer gezond eten?
Dat is wel het beste. natuurlijk mag 
je heel soms wel een patatje, maar 
gezonde dingen zijn beter. er wordt 
streng op mijn voeding gelet. 

Wat eet je graag?
er is weinig dat ik niet lust, maar spa-
ghetti en andere pasta’s vind ik heer-
lijk. Vooral pizza uit mijn favoriete piz-
zeria in Sittard. 
Wie kookt het lekkerst, je vader of 
je moeder?
mijn oma. Die kan alles zo lekker klaar-
maken. mijn ouders koken ook heel 
goed hoor, maar mijn oma is gewoon 
de beste kok.

Is je oma trots op je?
Ja, dat weet ik wel zeker. maar mijn 

oma is net zo trots op mij als op mijn 
broer.

Golft je broer ook?
Ja, hij heeft handicap 13.1. Wij kunnen 
heel goed met elkaar overweg. Hij is 
mijn broer maar ook mijn vriend. Heel 
soms hebben we weleens ruzie. maar 
we praten het gelijk samen uit.

Weleens een hole-in-one geslagen?
Op mijn eigen club, Brunssumerheide, 
sloeg ik op hole groen C met een pit-
chingwegde een meter achter de hole. 
De bal spinde terug de hole in.

Sprong je een gat in de lucht?
Tuurlijk, maar ik rende ook heel hard 
naar de hole om te kijken of het echt 
waar was.

Wat voor golfer ben je?
Ik ben een aanvallende golfer. Ik heb 
nu handicap 7.7 maar ik wil zo snel 
mogelijk naar 3, dat is mijn streven dit 
seizoen. Ik ben iemand die veel risico’s 
neemt en vlaggen aanvalt. mensen 
proberen mij weleens af te remmen, 
maar het aanvallen zit in mijn bloed. 
Soms moet ik mensen gelijk geven die 
mij adviseren veiliger te spelen.

Waar op de wereld wil je een hole-
in-one slaan?
The masters, augusta in amerika. Dat 
toernooi wil ik winnen. Ik wil heel graag 
dat groene jasje aantrekken. net zoals 

rory mc Ilroy. 

Is dat jouw voorbeeld?
rory is geweldig omdat hij alles mee 
heeft. Hij is aardig, hij kan lachen in 
de baan, beheerst alle slagen, heeft 
ontzettend goed coursemanagement 
en wil altijd winnen. Ik word graag zo 
goed als hij. Wat ik misschien wel in 
hem herken is het gevoel. rory speelt 
met zoveel gevoel. Ik ben ook een ge-
voelsspeler.

Wil je ook net zoveel verdienen als 
McIlory?
Het klinkt misschien gek, maar ik word 
geen professional voor het geld. Ik 
voel me alleen maar heel erg gelukkig 
als ik golf. natuurlijk koop ik ook een 
mooie auto als ik veel verdien. als ik 
mocht kiezen zou ik een audi r8 kie-
zen. Die auto heeft een mooi figuur. 
maar ik wil ook geld overmaken aan 
goede doelen.

Nog meer idolen?
Tiger Woods, Phil mickelson en Bubba 
Watson.
Bubba Watson?
Vooral qua kleding. Watson is altijd 
opvallend modieus gekleed in felle 
kleuren. mij zie je ook altijd in groen, 
oranje,  geel of andere opvallende 
kleuren. Daar voel ik me prettig in.

Je hebt gevoetbald totdat je je knie 
verdraaide, mis je het voetbal?

In het begin wel, maar nu ben ik vol-
ledig gefocust op golf. maar, ik ben 
een grote fan van Fortuna, voetbalclub 
uit Sittard. Het is geweldig om met 
mijn vader naar alle thuiswedstrijden te 
gaan. Ook als het ontzettend koud is.

Adrienne van der Smagt

Ben jij ook een talent? 
Wil je vertellen over je 
dromen over een golf 
carrière?
Laat je interviewen voor 
de rubriek Het Talent in de 
Nederlandse Golfkrant.
Zowel jongens als meisjes 
kunnen zich opgeven. De 
meisjes zijn nog steeds on-
dervertegenwoordigd.
Wie durft? 
Wie geeft zich op? 
Niet te lang nadenken, 
gewoon doen!

Opgeven bij: 
adrienne1@kpnplanet.nl

Limburgs talent in opvallende felle kleuren
‘Aanvallen zit in mijn bloed’
Brunssummerheide - De veertienjarige Remco Zinken (hc 7.7) had ‘mazzel’ dat hij zijn knie verdraaide op het voet-
balveld. Om toch te blijven sporten, koos hij voor golf. Een hele goede keuze blijkt nu. Remco is een veelbelovend 
talent, ondanks dat hij nog maar kort golft. Golfclub Brunssummerheide is zijn thuisbasis. Daar heeft hij zijn vrien-
den, zijn trainers en speelt hij competitie. Remco’s toekomst ligt op de Europese Tour, vindt hij. Keihard werken om 
aan de top te komen. Vroeg naar bed, veel trainen en letten op voeding. ,,Studentenhaver en water, dat neem ik 
mee in de baan.’’

Een ontspannen rustgevende golfvakantie of een actieve inspannende golfvakan-
tie? Bij het luxueuze “Chateau de Berne”, liggend op een landgoed van 
550 hectare,  is beide mogelijk. Golfen, zwemmen, fitnessen, tennissen, wandelin-
gen door de wijngaarden, mountainbiken, wijnproeverijen in de eigen wijnmake-
rij/wijnkelder, kookcursussen, Quad-rijden op het landgoed, genieten van de Spa 
met sauna, hammam en diverse massages of gewoon loungen en ontspannen in 
de tuinen of aan de rand van het zwembad met een goed glas wijn.

“Leven als god in Frankrijk” is de perfecte opsomming van een verblijf bij dit 
unieke hotel in Lorgues, Zuid-Frankrijk. golfen kunt u op golf de St. endréol, golf 
de Barbaroux, golf de roquebrune, golf de Sainte maxime en golf de l'esterel. 
er zijn echter nog diverse andere fameuze golfbanen om in uw golfarrangement 
te verwerken. golf expedition maakt het arrangement graag voor u op maat!

CHATEAU DE BERNE
•	 midweek Special
•	 5 Overnachtingen o.b.v. logies ontbijt  

inclusief 3 greenfees op:
•	 golf de Saint endréol
•	 golf de Barbaroux
•	 golf de roquebrune

Vanaf € 685,- p.p.
Alle arrangementen van Golf expedition zijn naar wens aanpasbaar, dus ook 
de te spelen golfbanen! Kijk voor meer informatie op www.golf-expedition.com 
Golf expedition, Tel: 023 822 11 24, e-mail: info@golf-expedition.com 

GOLF, WIJN, LUXE & MééR!


