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TheAmsterdam
OldCourse,
DeHaagsche,
DeHilversumsche
maafookhetSchotse
St.Andrews
en hetletseDoonberg.
golfbanen
Internationaal
vermaarde
panelen.
vastgelegd
ophouten
Met
eenkleurrijke,
bijnalucide
transparantie.
Indestijlvande 14eeeuwse
Vlaamse
schildertradit
de tijdvanVanEyck.
Devoorkeur
vankunstenaar
Marjan
de Boervoorgolfis verklaarbaar.
Zelf
speelde
zenognietzolanggeleden
0phoogniveau
opde Europese
Ladies
Tour.
Tochis golf niet hoor enigethemo.Roofuogels
en mensenvormeneveneens Dot wilde ze ook. Ziin helderekleurgebruikintrigeerdehoor enorm.Totop
onderwerpendie hoor inspireren.Als golfsterwos ze een lootbloeier.Pos dot momenthod ze zich in feite omper met schilderenbezig gehouden.
op hoor 18e kreegde sport hoor te pokken.Voor hoor schilderkunst
geldt
hetzelfde.Vier ioor geledenpos nom ze de penselenter hond en begon
zich ols schilderes
le bekwomen.

Hoor creotiviteituittezich voorol in de fotogrofie.Ze beslootdot ze in de
stiilvon Thielenwilde goon schilderen.
Kenmerkend
voor hoor is zonder
twiifel dot ze zich mel volle overgovein iets kon vostbiiten.Dot gebeurde
ook in dit gevol.Ze verdieptezich in Thielenen ziin werk, orrongeerdeeen

Wot goed is, komt snel.Die uitdrukking
liikt Morion de Boer op het lilf
geschreven.
Al kort no hoor eerstekennismoking
met de golfsportverboos-

ontmoeting
en vroeghemnoorde geheimen
von ziin vokmonschop.
Kleuren

de ze menigeendoor hoor biizondereoonleg. Toenze een oontol ioren
geledenbeslootdot de schilderkunst
hoor volgendepossiemoestworden,

dig vio troditionelemethodesmoken.De helderheidontstootdoor het loog-

bleek ze ol snel in sloot om werk von meer don gemiddeldekwoliteitte

ziin een kwestievon pigmenten,leerdeze von hem. Die moetje eigenhonie over loogje schilderen.De verf moet doorom tronsporontiebezittenom
dot eÍfectte bewerkstelligen.
Op doek werkt dot niet. Dot is te elostisch.

scheppen.VolgenshoorzelÍheeftdot voorol le mokenmel geconcenheerde Deze zogenoomde'lempero'techniekkomt uitsluitendop houtenponelen
gedrevenheid."Niets komt vonzelf",verkloortze mel overtuiging."Je moet tot ziin recht. Opnieuw stond ze voor een uitdoging.Dergeliikeponelen
ie focussenop ie doel. Oefenen,oefenen,oefenen.Jezelfde techniekeigen koop je niel even in de winkel. Ook die moet de kunstenoorzelf moken.
moken.Dot geldt voor golf en voor schilderenevenzo."
Eindeloosis ze ermeebezig geweestom de iuisteliimenen het exoclepro
cédé proefondervindeliik
te ontdekken.Tenslotte
bereikteze hoor doel. Zich

Gefascineerd
doorThielen

het ombochteigen mokenwos hoor volgendestop. De prochtigekleuren

No biino twintig ioor intensieÍmet golf bezig te ziin geweest,kreeg ze
behoefteom de bokensfe verzettenen een nieuwekoerste goon voren.Bii

die hoor zo Íoscineerden,
ontstooniuistdoor de verf loog over loog oon te

toevol kwom ze in oonrokingmet hef werk von de Nederlondseschilder
EvertThielendie in Bruggewoont.Doorvonwos ze enormonderde indruk.
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brengen.Posdon kriig ie die fontostische
dieplewerking.Bii ondere techniekenmengie de verf op de gewenstekleur.Bii deze tempero{echniek
cre
ëer ie hel beoogde kleurefÍect
door de kleurenover elkoor heente zeiten.
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je moet doorom enorm veel leren over kleurenen de invloed die ze op

bij de EngelsePGA en ging de Tourop. Ze wos de eersteNederlondse

elkoor hebben.Goed kunnentekenenis overigenswel een eerstevereiste. vrouw in hetcircuit.De obsolutetoo bleekechterniel bereikboor.De ochte"De overeenkomslmet golf is treffend",verteltze. "Ook doorbii moef ie
over voldoendetechniekbeschikkenom in de boon zonder no te denken

iroditie is. bleekenorm.Tochleerdeze ontzettendveel door te kijkenhoe

die slogte kunnenmokendie ie in gedochten
hebt.Wil ik de kleurenen de

onderenhet deden.Tussendoor
gof ze les. Ze wos onder ondere heodprc

stonddie Nederlondop golfgebiedhod ten opzichfevon londen*oor gc:

nuoncesdie ik in miin hooÍd heb op het poneelkunnenweergeven,
don

op De Amsterdomsche.
In 2001 beslootze te stoppenmel de Europese

moetik exoctwetenwot de eÍfectenvon de verschillende
kleurenziin en hoe

Iour. 7e kiikt mef plezierterug op de verschillende
in die
hoogtepunlen

ik ze op moetbrengenen combineren."

won ze de Nolionoletitelmofch-en strokeploy
bii
ioren.In hooromoleurtiid
deJunioren,
nomdeeloon hetWorldTeomChompionship
in HongKonger

Natuurtalent

won hetGrieksNolionoolOpen. Als pro behooldeze diversefop 5 ploc.

Golf kwom eigenli;kook ongeplondop hoor weg. Ze wos sportief.Hockey

sen op de Touren werd twee keer Notionool Kompioenstrokeploy.Hoor

en tennisworen hoor sporten.Door wos ze goed in. Golf wos op dol

lootstewopenfeit doteert von 2004 loen ze het NK Motchploy won.

momenfobsoluutgeenoptie. Hoor voderwos er wel mee begonnen.omdol

Momenteelis ze bestuurslid
von de PGA Hollond.

ziin vrouw hem een oontol lessenop golfboon Louswoltcodeou hod
gedoonom zijn conditiewol op te viizelen.Op een bepooldmomenfging

BlijvenstÍeven

ze meeen sloegwot bollen.Dol lukteoordig.Ze gingende luchtin, terwijl

Hoor possievoor golf is onverminderd
sterk."Golf is miinwereld",legtze

'hozennooiers'
po voornomeliik
produceerde.
Dot zol hem kenneliikniet

uit."Dot zol wel zo bliiven,moorhetschilderen
is door nu bii gekomen.Dc'

lekker.wont vonof dot momenÍver-

doe ik met hort en ziel. lk scnroer

bood hil hoor de boon in te goon

veelgolfbonen,moordie nietolleen.

'omdotze geen lid wos op Louswolt'.
Niettemin hod het golfuirushoor le
pokken gekregen en vonof dot

VoÍrrraaktword
nooit.tMaaY
Jo
Jo

k-r,rrtor wol naaretrovon

lk mook ook porlrettenen ofbeeldirr
gen von roofdieren.De golbonen
bliiven echler de hoofdmoot.In de

momenfwos ze proktischiederedog

loop der iorenheb ik ervorendot de
ging snel.Ze bleekeennotuur- notuuriuistop golfbonenzo schiflerend
Als
op de drivingrongete vinden.De progressie
kon ziin. Dot wil ik vosileggen.
tolenl.No een ioor hod ze hondicop12 en hetloor dooropzelfs7. Al snel proiectslel ik me tof took olle golÍbonenvon Nederlondop ponelente verkwom ze in de meisiesNGF-selectie,
mochl mee noor het Open Fronse

eeuwigen.Door loot ik don reproducties
von mokenen verkoopze. Dot li;

meisieskompioenschopen ontdektehoe leuk dot dit soo* hips woren.

kenme leukecodeousvoor mensendie op zo'n boonspelen.Op miinweb

Leukerdon hockeyen doorom stopteze doormee.Inmiddelshod ze ook

is er ol eenoonlolle zien.Voorlopigben ik ols
site,www.moriondeboer.nl,

een studieMensendieckofgerond.Ze kon zich totool op golfenconcenlre

schilderechternog long nief uifgeleerd.
lk vermoeddot dot ook nooitzol

ren. Tol hoor verdrietwos het oontol omoleurtoernooien
uiterstbeperkt.Ze

gebeuren.Het is preciesols metgolf:volmookfword ie nooit,moor ie kunt

wilde meeren beslootdoorom professionol
te worden.Ze melddezich oon

wel noor hef hoogsthoolborebliivenstreven."

