Who is who?
Is vrouwentopgolf leuk?
Is Wilders een racist?
De hoofdredactie van deze krant stelde voor een column te schrijven over het gespeelde ABN AMRO
Ladies Open op Broekpolder. Afgezien van het feit dat de grootheid Laura Davies er aantrad en ik
werkelijk in de ban kan raken van goed golf, moet ik echt helemaal niks anders te doen hebben om
naar de baan onder de rook van Rotterdam af te reizen om daar naar vrouwentopgolf te gaan kijken.
Het Ladies Open is gewoon niet opwindend. Ik voel er niets bij want ik weet niet wie wie is. Who is
who? Datzelfde geldt overigens ook voor het KLM Open. De tijd dat aansprekende mensen als Payne
Stewart, Vijay Singh, White Shark Greg Norman, Woosnam, Torrance, Langer en Ballesteros c.s. jaar
in jaar uit de Hollandse greens kwamen temmen is voorbij. En de mannen die vandaag de dag
aantreden… Sáái! Geen kraak of smaak te bekennen. Who is who? Ian Poulter komt (vooralsnog) niet.
Hij kleedt zich tenminste nog provocerend of sexy. Lee Westwood komt gelukkig wel. Een pittig
mannetje als je hem hoort vertellen over zijn kanariegele Ferrari (in welke kleur zal hij nu over ’s
lands Heren wegen scheuren om zijn ontspanning te vinden?). Samen met de opvallende Zweed
Karlsson, die met die mooie lange swing, kan hij dit jaar gelukkig nog voor enige opwinding zorgen.
Maar voor het overige… Niet dat ik nu respectloos wil doen over topsporters. Maar ik denk wel dat
human interest verhalen onmiskenbaar van belang zijn om een sport groot te maken. Topgolfers
hebben toch wel íets interessants te vertellen?
Onlangs mijmerde een bevriende fotograaf dat in de tijd dat Heineken hoofdsponsor was van het
Dutch Open, de Opens gekenmerkt werden door een zinderende spanning, door een zekere commotie
die al inzette ver vóór de startdatum. Zou Greg Norman écht overkomen uit Australië? En zou hij het
afleggen tegen de godvruchtige Langer? En Ballesteros dan…hoe zou zijn rug het houden? En de
eeuwige, nogal stijve vrijgezel Olazabal… Zal hij dit keer eindelijk met onze Dutch Open titel naar
huis gaan? Zo werd niet in de laatste plaats door toedoen van de immer flamboyante Robbie van Erven
Dorens de toon gezet voor een sfeervol en opwindend sportevenement. En dat voor een ‘ordinair’
biermerk. Nee, mijn vriend de fotograaf liep er nu niet meer zo warm voor als toen in de jaren
negentig. Maar dat was zijn persoonlijke mening hoor, verzekerde hij mij, niet zijn professionele.
Ja, de tijden zijn veranderd. Maar vergis je niet. Ik ben dol op golf én op vrouwen. Laat staan op
vrouwen die golfen. Ik was onlangs op een toernooi exclusief voor vrouwen. Dat is opvallend want
zulks kende ik nog niet. Zeker 145 vrouwen kwamen op de laatste dag in mei bijeen op het Rijk van
Nunspeet om te golfen en te netwerken. Het initiatief lag bij Match&Mentor, platform voor
ondernemers die een mentor-op-maat wensen. Dit bedrijf organiseerde het eerste grote zakelijke
golftoernooi exclusief voor vrouwelijke ondernemers en toppers uit het bedrijfsleven onder de titel
Zakengolfster 2010. De deelnemers vertegenwoordigden een breed scala aan bedrijfstakken: banken,
verzekeraars, accountantskantoren, advocatuur, non-profit organisaties en de medische sector. En veel
ondernemers natuurlijk. Het resultaat: een enorme boost van energie, een stuwend platform waar
contacten werden gelegd op typisch vrouwelijke wijze: open en persoonlijk, zonder alom aanwezige
ego’s, met warmte, creativiteit en humor.
Het ego. Is dat niet typisch een mannending? Niet dat ik meen dat vrouwen zo egoloos zijn maar de
meeste mannen lusten er wel pap van. Maar waar zijn dan de ego’s in topgolfland? Gaan topgolf en
grote ego’s niet samen? Nu realiseer ik me dat ik wederom een vraag stel. En het retorische karakter
van mijn vragen zal u evenmin ontgaan zijn. In een volgende editie wil ik wagen met persoonlijke
antwoorden komen. Overigens kunnen we van 9 tot en met 11 juli naar het Senior Open op de
Koninklijke Haagsche om onze oude helden Torrance en Woosnam te zien.
Tot slot bied ik u nog iets ter overdenking: onlangs maakte een marktonderzoekje ‘duidelijk’ welk
type sporter op White Shark Wilders stemt: de golfer!
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