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TERRY JANSSEN DE LIEKE MARTENS 
VAN HET GOLF IN NOORD-LIMBURG
Dit is natuurlijk snel geroepen en doet 
afbreuk aan het mondiale succes en 
bekendheid die Lieke inmiddels heeft 
opgebouwd. Toch zijn er serieuze 
aanknopingspunten. Het voetbalveld waar 
Lieke haar eerste balletjes trapte lag achter 
haar huis in Nieuw Bergen en golfbaan 
Bleijenbeek waar Terry zijn eerste balletjes 
sloeg ligt op enkele kilometers afstand in 
hetzelfde natuurpark De Maasduinen.

Regionaal is Terry inmiddels doorgedrongen tot 
de absolute top bij de jeugd en binnen Golfclub 
Bleijenbeek is hij reeds drie jaar op rij clubkampioen 
matchplay en strokeplay (1 jaar werd hij 2e) en staat 
het baan record op zijn naam.

Wie is Terry Janssen
Terry is 16 jaar, woonachtig in Heijen, zit op 5 VWO 
op het Elzendaal College in Boxmeer. Drie jaren 
geleden is reeds een artikel verschenen in de 
Nationale Golfkrant over het golftalent uit de regio 
Noord Limburg en Oost Brabant. Destijds speelde 
hij met handicap 8.8 en die is inmiddels terugge-
bracht naar 1.5.  

Hoe verloopt zijn golfcarrière
Reeds op 14 jarige leeftijd was hij GC Bleijenbeek 
ontgroeid en koos hij ervoor om zich ook aan te 
melden bij GC De Peelsche in Sevenum waardoor 
hij in de gelegenheid kwam om met getalenteerde 
leeftijdgenoten in een sterk team deel te nemen 
aan de NGF competitie met de daarbij behorende 
trainingen en begeleiding. Al snel groeide hij daar 
uit tot een van de leading-players en ontstond 
de behoefte om nog verder naar boven te kijken. 
Recent is op GC De Herkenbosche nabij Roermond, 

de ambitieuze Top Golf Academie Limburg (TGAL) 
opgericht met de bedoeling om alle Euregionale 
golftalenten bij elkaar te brengen en te voorzien 
van top begeleiding op golf technisch gebied, 
gezondheid, mentaliteit en alles wat nodig is om uit 
te groeien naar golfprofessional. Terry is daarvoor 
benaderd en grijpt die gelegenheid met beide 
handen aan. De meest recente ontwikkeling is dat 

Terry samen met zijn vaste golfmaat Noa Janssen uit 
Venray zich heeft aangemeld bij Golfclub Het Rijck 
van Nijmegen ( de bakermat van de succesvolle 
carrière van Robert-Jan Derksen) waar zij samen in 
een van de hoogste teams NGF competitie gaan 
spelen. 

Test en foto’s Tjeu van der Cruijsen

TERRY AAN HET WOORD
Waarom kies je niet voor de NGF selectie 
trainingen?
Dat heeft meerdere redenen. Allereerst heeft 
dat te maken met mijn keuze om eerst het VWO 
succesvol af te sluiten als basis opleiding en dan 
levert trainen kort bij huis in plaats van centraal 
in Nederland al snel veel tijdwinst op. Daarnaast 
vind ik het belangrijk om me samen met mijn 
golfvrienden op mijn home-course Bleijenbeek 
nog enkele jaren op een ‘ontspannen en speelse’ 
manier te blijven ontwikkelen in de wetenschap dat 
me dat veel plezier oplevert met dito resultaat. Ik 
ontkracht daarmee zeker niet de waarde van NGF 
selectie trainingen maar het is een persoonlijke 
keuze voor de eerst komende jaren in combinatie 
met de hoge verwachtingen die ik heb van de 
Euregionale TGAL. 

Ben je niet bang om de aansluiting met de 
vaderlandse top te verliezen?
Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik speel vaak 
genoeg met de topspelers die enkele jaren ouder 
zijn en dan stel ik vast dat zij door lengte en 
kracht gemiddeld verder slaan maar in het korte 

spel doe ik weinig voor hen onder. Laat me nog 
enkele jaartjes groeien en ervaring opdoen dan 
ben ik snel op hun niveau. In de tussentijd is er 
ook nog veel winst te behalen door optimalisatie 
van speelmateriaal. Trouwens, was het niet Nicolai 
Hojgaard die op 18 jarige leeftijd bij de afgelopen 
KLM Open op de tweede plaats eindigde. Van hem 
is bekend dat ook hij bewust gekozen heeft om 
eerst een goede basis opleiding af te sluiten en 
zich daarna volledig op golf te richten. Het kan dus 
snel gaan!

Hoe staat het met jouw toekomst wensen?
In het vorige verslag droomde je van spelen op de 
Europese- of Amerikaanse tour, een major winnen 
of Joost Luiten evenaren met winst op de KLM 
Open.

Niets staat me op dit moment in de weg om 
daarover te blijven dromen. Een mooi scenario kan 
zijn dat ik straks studie en golf ga combineren in de 
VS of UK dus ik stel voor dat we elkaar over enkele 
jaren opnieuw spreken.
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