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op D cw i\crd nrctdr
m ra f d c a c htcml and
keef gerinqcf. To0n dc spcclsle. !J. hrt
jarr 2001 op dc Rosondaolschc
ci.deLijk
v o o fb i j h e t jeusdi scsupc al oft qeraaktc,
s a s d a t rn e tzol eeloveÍui qi rq cn nct zo n
!oLwasstn spel dat ook de touryroics
s i o n a l sd i e al l enhun op$achl i nqhadden
g c ma a k t,
h el nrkrl k€nhadd€n.' Zo.
nu ga i k
in Hillcfsum kijken hoe hel €cht moel. Ik
d gel rai nd,
h l b v i c r w ekenLanggespeel en
fu doc jk het ccn rleekje\tat fusliltef aan

D e 21 l rfi !:l c sporsl (f bcgon dr Lar lsl€
ftmde nret \i i l sLaqcn\oorsp(nr s op de
beíe lourpnrlfssofal \.lufjan de Boer
' ten \taanri fni q(l r\ocl . H ct cnigc wr l ik
ondr .
morstdoen\\ns Ml m bl Ll rcf0n alLcs
controLrhouder.V Ll lsl aqeni s ! ccl, m aa.
N anneerj r!ekl e di ngen!aal doen,bonlc
die !oorsprongro kwr.jr'
D i egekkrdi ngen.i n d€ !o.' n van n double
boqey op dc zest'endehole kwamen cf
toch,maafomdatzc di rectri ch t had op dc
lcrichtingcn \an de naaíe concurrentic
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laalstedag.) wist ze hoeveelspeling
ze had. Ch.rloil. H..re* È.n r..írlnnlo OevÉ|,'
Bond..o.ch K*. R.rd.6 o.íoot rl.hlh..6n
Het laarslerestje twijfel r'edween op die
d. r.rrlchlln0.n un rlln poplll.n,
achltiende hole nadat haar driv€ keurig hanncsenmd de verbindingenen in plaats
midden op de fahway lerc€ht was van de scorevan de mensenin d€ baan,de laatste rcndeen dan maarkijk€nof die
gekomen.'Toen wist ik dal cf niets meer vluchtqes€vensvan het zweefvliegv€ld jonge speelslers
al mel de druk kunnen
fout kon gaan. lk zat ccht lekk€r in mijn T€rlct,evenverdercp,t€ horenkreeg.
omgaan;dat was hct strijdplanwaaNoor
spel, al vanaÍ hel ELTK in líoskou. Het
De Boer koos Dal plan werkte pe ccr
goedegevoelis er eindelijk Dir rvil ik nog Kl n d e rz l € k íes
geluigehaar foutloueronde (72 slagen).
he e l |'a a km elm ak c n'
Zo had dai eerst€NationaalOpenDamesin Alleenwasde al aanw€zige
veerkracht
van
de NCF-geschied€niszijn kindefzieltes speelst€mals Charlorte Heercs nicr
P u p l l l cn
Ook over de lfage greens moden veel
BondscoachKees Renderusenoot zichÈ deelnemers.Dat neemt niet weg dal dit 'Jemerktdal bij d€ NGFvan hetZ$eedse
baa. van de vcrrichtinsenvan zijn pupillen. NCF'iniiiatief voor heftaling vatbaaf h
modelis uitgegaan.
Datwerkt prima.We
M€t nam0de allerjonsstesade liel zichvan Zekef wal Marjan de Boer betreft.En niet hebben
goed
veelen
talentIk hoopdatdie
de bostckant zicn Myfte Eikenaarleverde alleen omdat zij de hooidpfijs bij dc bescleidins v€rderop ook
wofdt
ccn laatstercnde af in 71 slagen,net niet proiessionàlsop haar bankrek€ningkrijgt doorgetrckken
wanneerhet talentvan nu
qenoeq om Marjan de Boer in te halen, bÍg€schreven.M€t veel plezi€r had zrj kiestvooreenlevenalstourprofessional.
lk
maar wel voldoendeom in de prijzen le kennisgemaaktmel d€ kwaliteit van de wasde eerste
en moeslalleszelfuilzoeken,
vallen Na dat eersle NalionaalOpen had aanstormendcjcusd. 'Toen ik woensdag terwijl ik best wal hulp had kunnen
Renders slechts enkele minuten ovefleg dat jonse srut allemaalzag, dacht ik, oh, gebruiken.
It hoopdat ,ij die begeleiding
'
nodig om de negenspeehte|ste benormen mijn Cod, ik word oud. Maar ik heb het als nielhoeven
te ontberen
die in Oostefhout gaan slrijden om dfie bijzondef Í'jn ervarcn om dat jonge spul WatCharloleHeercsbetfeftzit hel eenen
WK'tickels Dissonant in Arnhcm was aan hel werk le zien. Zoveel talent en anderwelsnor Zij heeftsportmanagement
Dewi-ClaireSch.eefel.D€ z€stienjarige
had kwaliteiren dat alop die leeftijd.'
ah .ichtingop de JohanCrujjftacad€mie.
een baaldagen bracht ccn voor haar doen Zoveelkwaliieit dal lv,lafjande Boe. zelfs Ze zou dus haar eigenboontjesmoelen
moeslknokkenvoor die tweedeplaats,met kunnen doppen in h€t international€
Pove.escofevanSl slagenbinnen.
Niet alleen het jeugdige talent lier steken namelijdensde tweedercnde op de eercte profcircuit.'Maar
datduurtnogwel€ven',
vallen; ook de gefenommeerd€speehters dag.
geloelvan vandaag
weetze.'Datspeciale
hadd€nhun nesatieveuitschieiers.Terwijl 'We,en met we bedoelikde tourspeelsterc, wil ik nos vaak krijgen voordal ik een
stapnaardeTourov€|l!eeg.'
Pa on ma druk met de ofganisatiein de zijn dat gewoon niet gewend.Ik $'as aan eventu€le
prcsteerde dochrer Mette het begin van de tweed€ronde niel bij de
Hagemanmatig op de homecourse.
Het zàt les.De fout€ndi€ ik toen maakte,kon ik op Fr€d Sochackt
de familieecht leg€n die dag. De 82 slagen de laatst€n€sen holes die dag niet meer
van dochteflief; pa die zich volkoÍlen soed maken omdat mijn pun€r me in de
overbodigvoeldeaan het scorcbod omdat st€ekhad selaten.Ik had geengevoelmeer
(Voor de uitskgen zie de NbÁek
alle aanwerigen net de dive.se flights
meeliepenen ma Hageman die zar t€ G€€ng€kkedingendoen,sleadyspelendie Wedstfljde, e, U;tslagen).
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