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gendesport, toch belandde
Marjan
de Boer daar min of meer
toevalligin. Haar vader deed niet
moer aan sport en haar moeder vond
dat hij dat eigenlijkwel moest doen.
Zij gaf hem een proeflidmaatschap
bi.jLauswoltin Beetsterzwaag.'lk

rrfrur
ging vaak mee en zag iedere keer
mijn vader de ballen strak over het
gras slaan. Ze moeten toch omhoog,
zei ik. Probeerhet maar eens,zei
mijn vader. Dat ging me in één keer
goed af. Blijkbaar had ik er gevoel
voor en ik vond het nog leuk ook.'
De in Drachten geboren Friezin
woont nu in het Twentse Oldenzaal
met haar vriend Roland. Ze groeide
op als een verlegen en stil meisje,
maar op de velden kwam haar ware
karakter bovendrijven en was ze bijzonder fanatiek. Ze tenniste en hockeyde en ook op schooldeed ze mee
aan alle sporten, zoals korfbal en
voetbal. Met voetbal werd ze zelfs
geselecteerdvoor het jongensschoolvoetbalteam wat in die tijd toch wel
uniek was. Maar ze was nu eenmaal
een goedespeelster,dus vond de
leraar dat zij er ook bij hoorde. 'Het
verbaast me niet dat ik uiteindelijk in
een individuele sport terechtgekomen ben. Puur om mijn eigen fanatisme en niet aÍhankelijk van anderen te hoevenzijn.'
Gewone spoÉ
Marjan hockeyde altijd, maar op een
gegevenmoment viel het team een
beetjeuit elkaar. 'ledereenmaakte
eigen keuzes en ging studeren. Ik
vond het ook niet meer leuk om te
blijven en besloot te gaan golfen bij
Lauswolt. Dat ik in Friesland woonde, maakte de keuze voor deze sport
alleen maar makkelijker. Daar was
het een 'gewone' sport die iedereen
deed. Geenpoeha zoalsin Zandvoort
of Noordwijk.' Marjan trok elke dag
op de Íiets naar Lauswolt en al snel
vielen haar prestatiesop. Ze kreeg
een uitnodiging van de Nederlandse
golffederatie om op de centrale training te komen. Van daaruit werd ze
geselecteerdom uit te komen voor de
open Franse Meisjeskampioenschappen. 'Dat was toen een belevenis.
AIle teams van Europa waren vertegenrvoordigd.Het kampioenschap
rverd zelf.sgeopendmet een ceremoni e . h e t \ \ as í j{ , r tr lc r el c lrra a r i k b i j
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vond ik geweldig. Ik bedacht dat ik
na mijn opleidingMensendieckin
Amsterdam wel een jaar wedstrijden
wilde blijven spelen. Alleen om te kijken hoe het was. Met handicap 2 of 3
kon ik zo meedraaien,dus werd ik
prof.'
Eerste prof
Daarmeewas Marjan in 1986 de eerste vrouwelijke prof in Nederland.
Anders dan je zou verwachten was
het bepaaldgeen goudmijn. 'ln de
beginjaren waren er 26 toernooien

'Als er meer
z o uden

voor golf
ki ezen,

zou ook het niveau
o mhoog

gaan'

van een week. Geld kon je er niet
mee verdienen.We zaten bij de clubleden in gastgezinnenen dat was
soms best lastig. Voor elk toernooi
moestje je weer aanpassenaan een
nieuw gezin en tegelijkertijd ook nog
een golftoernooispelenwaarvoor je
best zenuwachtig was. In de loop der
jaren is dat wel wat veranderd en zit
er voor de top 30 redelijk wat geld
aan, maar in vergelijking met de
heren is het nog niets. De nummer

125 op de ranglijst verdient daar
over een heel jaar zo'n 400.000 euro.
De dames krijgen daarvan nog niet
eens een veertigstedeel. Maar het is
een rijk leven, ik ben overal geweest,
in heel Europa, Amerika, Zuid-Afrika. Maar ook in Azië waar we vijf
weken toerden voor maar 6.000
pond. Dat was ook een fantastische
ervaring. De rijkdom zit dus niet in
het geld, maar in de reizen, de ontmoetingen,de culturen en alle banen
waarop ik heb gespeeld.'
Grote toernoolen
Marjan vindt het jammer dat de
grote toernooien niet echt van de
grond komen. 'Het is moeilijk om die
toernooien interessant te maken voor
grote sponsors.Het zou een goede
ontwikkeling zijn als het meer een
volkssport zou worden. Dan komen
in ieder geval de bestespeelsters
naar boven.Het was toch altijd vooral een sport voor de Upperclass,
maar dat is al erg aan het veranderen. Als er meer voor golf zouden
kiezen,zou ook het niveau omhoog
gaan. Ik zou graag willen dat er
meer damesprofs bij komen.
Golf is zo specialistischgeworden.
We moeten een keuze maken in
welke richting we het willen ontwikkelen. Ook omdat steedsmeer mensen gaan golfen. Daarbij vind ik kwaliteit belangrijk. Alles moet je gede-
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gen doen. Hoe ligt de golfbaan erbij,
is hij bespeelbaarvoor elk niveau.
Ik hoop dat golf haar niveau houdt
en dat de traditie en historie van het
spel nooit verloren gaat. Door versimpeling krijg je niveauverlies. Er is
ook een trend gaande waarbij de lesgevende professionalsniet met een
gedegenmeerjarige opleiding door
de PGA, maar met korte cursussen
van een week in Spanje zich voordoen als "echte professionals".Ik
vraag me af of deze "professionals"
de golfers voor de toekomst moeten
opleiden. Daarom is het belangrijk
dat juist hier de kwaliteit gewaarborgd blijft.'

endrelatie en daarvan wil ik dan wel
genieten.'
Inmiddels heeft Marjan haar carrière
een iets andere wending gegeven.
Naast het spelen van golf en het lesgeven daarin, is ze vooral vaak te
vinden in haar eigen atelier. 'Ik richt
me nu op het schilderen. Ik heb me
voorgenomen om alle 140 golfbanen
in Nederland te schilderen en ik heb
er inmiddels zeven gedaan. Voor mij
is dit een ideale combinatie om mijn
liefde voor het spel en de verschillende banen vast te leggen.' De schilderingen worden gemaakt op basis van
pigment en eierdooier en verwerkt

op hout. 'En het is ook weer te vermarkten. Ik kan van de schilderingen
reproducties maken en die weer verkopen. Er zijn nu bijna 250.000 golfers in Nederland. Als iedereen nu
een repro van 10 euro koopt dan zijn
Marjan en Roland erg blij,' zegt Marjan lachend.r
Het werkvan Marjande Boeris te zien
op www.marjandeboer.nl

TeKstROELIEN
GORTER
FOIO'S
I(ARAKTECISTIEK
FOTOGRAFIE
JONNEKE
OSKAM

Schllderen
Marjan staat zelf redelijk dicht bij die
basis, omdat ze sinds eind jaren
tachtig ook teaching prof is (opgeleid
door de Britse PGA). Ze geefï vooral
les tijdens bedrijfsdagen waarin relaties kunnen kennismaken met het
spel. 'Dit is ideaal voor mij, omdat dit
een doordes'eeksebaan is. Zou ik bij
een club s'erken. dan is dat ook in
het weekend. Dat heb ik liever niet,
omdat mijn rriend door de week in
Den Haag zir- lI heb een echte week-
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