LadiesTeamChampionship

Nieuw toernooi voor vrouwelijke pro's

Eschauzier

De kop is er af: heteersteLadieS TeamChampionship,oftewelde EschauzierCup, is verspeeld.

Golf2Daywas van de p?Í-tij oi;wat weteenszou

kunnen
uitgroeientoteensrote
traditie.
Ze heeft er maar druk mee,
Marjan de Boer.Het is dinsdagmiddag 30 augustus en we bevinden
ons in het clubhuis van Golfclub
Amelisweerd in Bilthoven. Straks, na
de lunch, wordt het afsluitende deel
van de eerste Eschauzier Cup, een
weedaagse teamwedstrijd voor Nederlandse damesprofessionals onder auspiciën van de PGA Holland, gespeeld.
De boer, oud-Europees Tourspeelster

in Nederland - we hebben er momenteel 35, waarvan zes in opleiding - te
ontwikkelen, klein zijn. Ook vanuit de
PGA was er behoefte aan een platform
voor dames. Meer tegen elkaar spelen,
meer onderling contact. Laat dit een
kleine aanzet zijn om dit situatie te
verbeteren. Een klimaat waarin men

Annemieke
deGoede- Nederlandse golfsters ooit, die veel
ren(links)
namhet
heeft gedaan voor de ontvuikkeling van
methaarteamop
wouwengolf. Helaas kon Annelies niet
tegenhetteamvan
bij de uitreikingvan de naar haar geVharyCarruthers
noemde Cup aanwezig zijn, aangezien
(rechts)
enwon
haar man, Jan Eschauzier, de week ermet15-5.
voor op 2-jarige leeftijd was overleden.

zich kan ontplooien en ontwikkelen,

Mijlpaal

daar streven we naar. Dit toernooi
biedt zoveel mogelijkheden. Waarom

De in Drachten geboren Marjan de Boer
is een interessant type. Pas op haar

r43), is initiatiefneemster en organisator. En deelneemster. Hoe ontstond de
gedachtevoor dit toernooi? De Boer:
"A-lsvoorzitter van de dames professio-

niet op een gegeven moment uitkomen
met pro's tegen de amateurs? Of Ne-

achttiende begon ze met golf. Haar ontwikkeling verliep snel, van 1980 tot

derland tegen België? Je kunt ook denken aan voorkwalificaties." Het toer-

nals voor de PGA Holland werd ik nog
eens geconfronteerd met wat ik al wist:

nooi is vernoemd naar Annelies
Eschauzier-Schiff,meervoudig natio-

1985 speelde De Boer in het Nationale
Golfteam. Haar studie Mensendieck
(houding- en bewegingsleer ) waarvoor

dat de mogelijkheden om je als golfster

naal kampioene en een van de beste

GOLF DAY

ze in 1985 slaagde, gaf al aan dat haar
interesse verder reikte dan alleen club

MarnixAlkema
vanZaanenFotografie:
TekstMartin

en Matchplaytitel in hetzelfdejaar,
deelnameaan de World TeamChamPionshipsin Hong Kong,winst in het
Grieks NationaalOpen.Als professional: diverse top vijf klasseringenop
de Tour,tweemaalwinnaar van het
NationaalKampioenschapStrokeplay,
in zoo4 won ze het NK MatchPlaY.

Tijdenseen gezamenlijkdiner trad
Kitrina Douglas,voormalig playing pro
op de Europesetour, op als after dinner
speaker.De inmiddels afgestudeerde
psychologesprak over zakenals motivatie en doorzettingsvermogenin
damesgolf.I

Trots
en bal. In 1986bereikte ze een mijlpaal,
toen ze de EersteNederlandsedamesprofessionalop de EuropeanLadies
Tour werd. TWeejaar later slaagdeze
in Engelandals PGAteachingpro, een
jaar daarnaglng ze aan de slag als head
pro bij de Amsterdam Old Courseen
part time spelenop de Tour.Vanaf 1994
speelt zij weer full-time op de European LadiesTour. Haar zucht naar kennis
was nog lang niet gestild, zo volgde ze
in zoor een cursus NLP (neuro linguÏstisch programmeren).Eenjaar later
stopte ze met de Europesetour en in
datzelfdejaar werd ze lid van het bestuur van PGAHolland. Hoogtepunten
uit haar amateurtijd: het winnen van
zowel de NationaleJunioren Strokeplay

De Boer: "Dit heeft ons als wouwelijke
pro's weer een beetje beter op de kaart
gezet.Vooralleuk zijn de nauwere contacten met de NCF.We hebbenveel gezamenlijkeideeën.Ook fantastischis
hoe Amelisweerdop onze aanwezigheid reageerde.Ze hebbennu al toegezegdons volgendjaar daar weer graag
te verwelkomen.De Cupblijft daar ook
in de vitrinekast van dit clubhuis
staan." De twee teams stondenonder
aanvoeringvan de matchplayfinalisten
van 2oo5:Annemiekede Goederenen
Vhary Carruthers.Winnaar werd het
team van Annemiekede Goederenmet
r5-5. Als hoogtepuntkondenwe nog de
hole-in-onevan Muriëlle Heidemanop
de vierde noteren.
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