
De ruBrIeK Van rIes
Al jaren is er vraag naar meer Nederlandse topgolfers op de verschillende golf touren in de wereld. Die is er 
wel, maar er zijn velen die na enkele jaren abrupt (moeten) stoppen. Wat is de reden en wat doen ze nu?

A� evering 11 Marjan de Boer   

19191919191919191919191919191919191919191919191919191919

Marjan Boer een prominent golfster 
uit lang vervlogen tijden is geboren 
en opgegroeid in Drachten begin 
jaren zestig. Marjan haar vader 
speelde golf op lauswolt, zij ging 
mee ballen zoeken en met de hond 
wandelen, haar vader liet Marjan een 
paar ballen afslaan en zij was gelijk 
verkocht. op zevenjarige leeftijd 
is zij begonnen met hockey en niet 
veel later met tennis beide op een 
aansprekend niveau (bondstraining). 
ook hobby’s op het water zoals 
zeilen en schaatsen hadden haar 
belangstelling zoals zo veel jongeren 
in het hoge noorden. Maar golf was 
en werd haar sport.

Meisjesgolf niet populair 
in jaren tachtig, 
Marjan is in de winter van 1979 /1980 
begonnen met golfl essen, een zeer 
strenge winter. Het duurde dan ook 
lang voor ze uiteindelijk kon gaan spe-
len. Maar eenmaal op de baan daalde 
haar golfhandicap snel, Marjan kwam in 
beeld bij de NGF.  Golftalenten onder 
de meisjes waren dun gezaaid. Marjan 
mocht met de meisjesselectie mee naar 
“de open Franse meisjes kampioen-
schappen” in Parijs (1981). Samen met 
mevrouw Hannie Boonstra (boemie) en 
vijf andere meiden naar Parijs, dat was 
het begin van haar toenemende passie 
voor golf.  
Ook de centrale trainingen onder 
leiding van mevrouw Eschauzier**, en 
de professionals Martien Groenendael 
en Jan Dorresstein op Papendal waren 
een enorme stimulans. Samen onder 
andere met Mette Hageman en Bar-
bara van Strien.( nu ook aansprekende 
golfprofessionals)

Marjan mocht via de NGF in 1983 naar 
een zomerkamp in Nort Carolina, een 
geweldige ervaring. Bijna was ze daar 
via een aangeboden golf scolarship ( 
Duke University) voor 4 jaar gebleven. 
Echter haar ouders wilden dat Marjan 
eerst haar opleiding Mensendieck 
afmaakte, wat ook is gebeurd (1985). In 
1986 is zij professional geworden.
Aanvankelijk was het gat erg groot 
tussen het amateur zijn in Nederland, 
en professional op de Ladies European 
Tour. Gaandeweg ging het beter en 
kwamen er ook sponsors, Nashua, nu 
Ricoh, Olivetti en van Wijnen, meer 
dan bouwen, maakten het golfen op 
een hoog niveau gemakkelijker voor 
Marjan. Toch waren het onzekere tijden. 
Het viel niet mee om tussen de gelou-
terde golfpro, s mee te gaan, de NGF 
gaf niet echt thuis bij de overgang 
naar het professionele golf. Financieel 
moeilijke tijden, geld lenen van de 
bank, kosten voor reis en verblijf waren 
gigantisch, ondanks alle tegenslagen 
bleef Marjan geloven in een mooie golf 
carrière.

Mede daarom is Marjan in 1988 de 
Britse – PGA, als teaching pro gaan 
volgen en heeft deze ook met succes 
afgerond. 
Zij had niet de intentie om daar gelijk 
iets mee te doen. In die tijd was de 
Tour van mei tot oktober. Dus lange 
winters, en alle tijd wel om in de ove-
rige maanden les te geven. De Amster-
damse “Old Course” meldde zich en 
daar is zij aan de slag gegaan.
Alleen maar focussen op golf en altijd 
maar onderweg geeft ook een soort 
familiegevoel, met je collega’s. Het hele 
circus gaat wekelijks van Ierland naar 
Italië, Noorwegen Portugal en weer 
terug naar Engeland. Je moet natuurlijk 
alles wel zelf regelen en betalen, grote 
teleurstellingen alleen verwerken maar 
ook de successen. Als je daar niet van 
geniet is het geen leven voor je!  
Vijftien jaar golftour, en dan  
In haar langdurige golfperiode zijn 
er veel mooie momenten geweest, 
geweldige ervaringen en op de tour 
maak je ook vriendinnen. Marjan zou er 
zomaar een boek over kunnen schrij-
ven. Vriendinnen wonen niet naast de 
deur maar als je ze tegenkomt is de klik 
weer daar of je ze gisteren hebt ont-
moet. Het laatste wapenfeit op golf-
gebied was een groot succes in 2013 
waarbij Marjan winnares is geworden 
bij het Frans Open voor Dames senio-
ren, ook dat er een aantal ex-collega’s 

meespeelden waarvan Marjan zelden 
of nooit kon winnen, nu waren de rollen 
omgedraaid. Marjan heeft ook plaats-
genomen in het bestuur PGA Holland 
als voorzitster van de damesselectie, 
veel meegemaakt. Moeilijk om dingen 
van de grond te krijgen. 

De Eschauzier Cup, is een van haar 
successen. De wedstrijd van de Neder-
landse dames pga professionals tegen 
de NGF-meisjes selectie.
Na haar golfcarrière is Marjan een heel 
andere richting opgegaan, Beeldende 
Kunst en schilderen is nu een vak ge-
worden waar zij veel plezier aan be-
leeft. Zij kan haar ei daarin kwijt en kan 
net zo hard en geconcentreerd werken 
als toen tijdens haar golfperiode. Een 
mediatief moment, resulterend in best 
wel aardige werkstukken. Inmiddels 
getrouwd met Roland Blom, die heeft 
drie volwassen kinderen met partners 
en zes kleinkinderen, dus Marjan is ook 
stief – oma. Nog steeds is het hoge 
Noorden, haar woonplaats, Ameland 
met een kleine 3400 inwoners, maar in 
de zomer zeker 45.000 vakantiegangers 
Marjan en haar gezin voelen zich daar 
thuis tussen de natuur en de rust. Golf 
speelt Marjan nog weleens, het niveau 
is niet je van het en kan haar niet echt 
meer inspireren. Ook als Teaching – pro 

is zij niet meer actief. In haar golftijd 
was Marjan een doorzetter, ook nu nog 
zoveel jaren later. Zij geeft wel toe dat 
koppigheid en eigenwijsheid haar niet 
vreemd zijn. Een eigen weg volgen en 
dicht bij jezelf blijven is nog steeds haar 
doel.

 tips voor golftalenten 
Het onverwacht stoppen met golf wat 
bij veel topgolfers voorkomt had voor 
Marjan ook een andere reden, zij had 
haar man ontmoet en dan tellen er 
andere en belangrijke zaken dan golf.  
Uiteraard waren de fi nanciën ook een 
groot struikelblok om verder te gaan. 
Voor de jonge golfgeneratie adviseert 
Marjan om een goede coach aan te 
trekken en luister daar ook naar. Werk 
aan je fysiek en je techniek. Genieten 
staat voorop en kies de weg die bij je 
past. Speel veel op andere golfbanen, 
meet je met anderen die beter zijn, 
daar leer je van. Werk met name aan je 
zwakste punten deze zijn meest nood-
zakelijk voor vooruitgang!

Motto: Volg je passie met hart en 
ziel en ga ervoor!!!!!!!!  

Meer info Marjan de Boer
Golf en Art 
www.marjandeboer.nl


