JEUGD | GOLF RAAK! OP KLM OPEN

“Dat het allemaal niet zo streng is…”

TEKST EN BEELD Christi Anne Zehenpfenning-Herbrink

ROBIN, 8 JAAR (GROEP 8)
“Wat is golf een leuke sport! Vandaag vond ik vooral het snoepspel
heel erg leuk, dat je met de bal op een plank moest mikken en dat
dan het snoepje omhoogvloog! Al vind ik golf wel erg moeilijk. Het
duurt, denk ik, heel lang voordat ik het een beetje kan. Het balletje
is ook zo klein! Zelf zit ik op paardrijden en turnen en daar word ik
in korte tijd steeds beter in. Ik zou best een keer een les van een
professional willen volgen, misschien leer ik het dan sneller!”
MAX, 10 JAAR (GROEP 7)
“Ik heb weleens met mijn vriendje Floris gegolfd. Het leuke aan
golf vind ik het harde slaan en zorgen dat de bal heel ver komt! Dat
is ook het spannende, de vraag of je iedere keer weer verder slaat!
Ik voetbal en dat heeft wel overeenkomsten met golf. Je moet bij
allebei de sporten punten halen en je hebt een doel. Wat ik vooral
jammer vind is dat golf geen teamsport is, ik sport namelijk graag
met mijn vriendjes!”

“Dat het allemaal niet
zo streng is…”
‘Het is volgens mij een sport voor oude mensen.’ ‘Zooooooo moeilijk.’ ‘Een onderwatergolfbaan, bestaat dat?’
Het zijn zomaar wat reacties van kinderen op de golfsport in het GOLF RAAK! funpark op het KLM Open. Maar
de meesten vinden het ook leuk, zeker als er wat aanpassingen doorgevoerd kunnen worden…

LINDSEY, 9 JAAR (GROEP 6)
“Ik heb weleens gegolfd, maar nog nooit op deze manier. Nu vergelijk ik het niet meer met midgetgolf. Ik zit op hockey in een team
met mijn vriendinnen. Kun je met golf ook in een team? Want ik
vind alleen sporten helemaal niet gezellig. Als ik op golf zou gaan,
ik weet niet of het van mijn ouders mag, dan zou ik een keer een
les van Joost Luiten willen hebben. Misschien dat ik dan ook zo
ver leer slaan!”
JESSE, 6 JAAR (GROEP 4)
“Ik vind het harde slaan tegen de bal heel gaaf en om het vandaag
hier met mijn vriendjes te spelen. Zelf voetbal ik, ook met mijn
vriendjes, maar die willen denk ik niet op golf. Daarom zou ik het
ook niet willen doen en bij golf mag ik niet rennen! Als het spannender wordt, dan vind ik het misschien wel leuk. Bijvoorbeeld op
een onderwatergolfbaan, bestaat die eigenlijk?”
SEM, 9 JAAR (GROEP 6)
“Rennen vind ik fijn, ik zit ook op atletiek. Met golf mag je niet
rennen, dat vind ik jammer. Vooral ook omdat ik het spel wel leuk
vind, maar het gaat zo langzaam. Ik zou het leuk vinden als er
een eigen kindergolfbaan zou zijn met andere regels. Dat je mag
rennen en juichen, dat het allemaal niet zo streng is.”
FIEN, 8 JAAR (GROEP 5)
“Ik zit op turnen, dat is natuurlijk heel wat anders dan golf. Ik vind
het leuk om te doen, maar ik vind het meer een spelletje waarbij je
ergens in moet mikken. Ik vind het wel heel stom dat ik soms de
bal mis, het is heel moeilijk om de bal ik het gaatje te krijgen. En
omdat het zooooo moeilijk is, wil ik niet op golf. Tenzij de golfbaan
ook een speeltuin heeft voor kinderen! Nu is het volgens mij een
sport voor oudere mensen.”
DANILO, 9 JAAR (GROEP 6)
“Ik vind het heel leuk om hier te zijn, al zou ik zelf nooit gaan
golfen. Het is heel duur en niemand uit mijn klas doet het. Deze
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dag van GOLF RAAK! vind ik wel heel leuk om mee te maken en
dat ik ook in het echt kan kijken naar de professionele golfers.”
CAYDEN, 8 JAAR (GROEP 5)
“Wat is het superleuk om te golfen, ik zou best een keer met
Joost Luiten de baan in willen gaan. Het leukste vind ik het
verre slaan, jammer dat wij dat hier niet kunnen doen bij GOLF
RAAK!. Als je golft, moet je natuurlijk ook korte stukjes slaan,
dat is minder leuk maar hoort erbij!”
ISA, 9 JAAR (GROEP 6)
“Karate is mijn favoriete sport, ik vind het heel stoer om dat
te doen. Ik heb weleens gegolfd, wat ik wel leuk vond maar ik
vind het niet zo’n stoere sport. Als er een combinatie van beide
sporten zou zijn, dan zou ik het leuker vinden. En volgens mij is
het meer een sport voor oudere mensen, het gaat niet zo snel
en dat vind ik jammer.”
HIDDE, 10 JAAR (GROEP 6)
“Als ik zelf een golfbaan mag bouwen, dan wil ik een baan met
loopings. Golf is vaak zo serieus en je moet stil zijn, dus een
golfbaan voor kinderen zou ik helemaal leuk vinden! Ik zit zelf
op hockey, dat gaat een stuk sneller. Dus als je op die kindergolfbaan mag rennen, dan heb ik twee sporten in één!”
EMMA, 8 JAAR (GROEP 5)
“Het leuke aan golf vind ik dat je punten moet halen, ik kan het
ook wel goed want ik heb het vaker gedaan samen met mijn
familie. Ik zou het ook graag beter willen leren, van een professional van het KLM Open bijvoorbeeld. Die kunnen het zo goed!
En ik zou het leuk vinden als een golfbaan speeltoestellen voor
kinderen heeft, of hindernissen zoals donkere gangen. Dan
wordt het nog spannender om de punten te halen!”
SELIA, 11 JAAR (GROEP 8)
“Mijn familie woont in het bos en daar spelen we vaak heidegolf. Nu leer ik het bij GOLF RAAK! een keer zoals het moet,
misschien kan ik winnen van mijn familie door de lessen van
vandaag. Ik zou gaan golfen als het wat meer was dan alleen
een bal in een hole slaan, bijvoorbeeld met hindernissen. Kan
dat? Nu vind ik het meer een gezellig spelletje.”
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