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Onvergetelijk golftoernooi in Mississippi USA

Golfer smelt samen
door Adrienne van der Smagt

Mississippi - Het Golf & Blues toernooi in USA Mississippi, is uniek in
de wereld. De golfer gaat van katoenplantage naar golfbaan, van bluesclub
en Elvis’ Graceland naar de volgende
fraaie golfbaan. De ziel van de blues
gecombineerd met het hart van de golfer. Ze smelten samen en leveren uitzonderlijke sportieve prestaties op.
,,Ik heb een rondje 77 gemaakt,’’ vertelt de gespierde golfster trots. Ze is blij
en lacht uitbundig. De avond daarvoor
danste ze nog vol overgave in Blues club
Ground Zero in Clarksdale, de plaats
waar de blues in 1860 begon.
vandaag de dag is dat de verschillen tussen arm en rijk, zwart en blank zijn afgenomen. Hoewel de staat Mississippi nog
altijd de armste staat van de USA is.

Het Mississippi Blues & Golf toernooi
wordt gehouden in twee verschillende
weken in twee verschillende gebieden,
in Mississippi Tunica en in Mississippi
Biloxi. Beide zijn een unieke ervaring
voor elke golfer, ongeacht handicap. Vijf
dagen golfen op de meest uiteenlopende
golfbanen en een band opbouwen met de
blues die nog steeds populair is in Mississippi .
Veelal jonge mensen beklimmen nu het
bluespodium, vertellen zingend hun verhaal en spelen hetzelfde akkoordenschema als anderhalve eeuw geleden. Anders

Katoenplukkers
De arme zwarte katoenplukkers, die in
Afrika werden geronseld, kwamen in
zware tijden bijeen om met elkaar muziek te maken. Het harde werken en de
slechte positie van de zwarten, brachten
de katoenplukkers bij elkaar. Ze maakten
ontmoetingsplaatsen van hout, een soort
clubhuis met banken, tafels en stoelen,
waar groot en klein na het werk bij elkaar kwamen, de ‘Juke Joints’. Kinderen
speelden met elkaar, de groten maakten
muziek en zongen. Ze zongen over het
leven van alledag, over het verlies van
een geliefde, over geweld, armoede en
discriminatie. Met hun eenvoudige soms
zelfgemaakte akoestische instrumenten,
zoals gitaar en drums vonden ze troost
in de zwarte muziek. De mondharmonica klonk als leidend instrument over
de katoenvelden. De blues maakte hen
krachtig om het leven aan te kunnen.
Het landschap in Mississippi is weids
en groots, met veel bomen, groen en katoenplantages. Lage struiken met witte
wattenbolletjes. Tegenwoordig wordt de
planten machinaal van de katoen ontdaan. Je kan kilometers rijden zonder dat

je iemand tegenkomt. Soms doemt er een
moderne Baptistenkerk op met een paar
woningen die bij de kerk horen. Als er
ineens een IHOP (International House
Of Pancakes) verschijnt, volgen vanzelf
ook de Wendy’s en Mac Donalds.
Krokodillen
De golfbanen variëren van vlakke polderbanen met indrukwekkende ouderwetse elektriciteits masten tot buitengewoon spannende, adembenemende maar
ook ‘gevaarlijke’ golfbanen. De golfbanen in Mississippi zijn stuk voor stuk in
topconditie.

Golfclub Tunica National, Golfclub The
Cottonwoods, Cherokee Valley Golf
Club en River Bend Links Course zijn
niet met elkaar te vergelijken. De greens
van Tunica National zijn zo glad, strak
en snel dat je het idee hebt dat je meedoet
aan de PGA van de US. Het is werkelijk
fantastisch om op die greens te mogen
putten. De haartjes van het gras lijken
wel dons.
De Cherokee Valley Course is een waanzinnige golfbaan met veel lastige maar
prachtige waterhindernissen en doglegs.
Ballen raakt iedereen hier kwijt, voornamelijk omdat je niet mág zoeken: Pas
voor krokodillen en slangen, staat er op

borden. Hole 6 is een korte pas 3 met
een aﬂopende green, op de laatste hole
is het meer rechts in het vizier, degenen
die te ver naar links uitwijken, kunnen
rekenen op een groot aantal bunkers en
hoog gras.
Het dwingt tot strak en bekeken spel.
Wie op hole 9 speelt, wordt vanzelf stil.
De hoge bomen, glooiingen, waterpartijen, de enorme vlinders die langs dwarrelen, de geur van versgemaaid gras en
de verrukkelijke temperatuur maken je
één met de natuur. En als je dan ook nog
een krokodil traag door het water ziet
glijden, ben je geraakt door zoveel natuurschoon.
Het Bermudagras dat alle banen hebben,
is heerlijk om van te spelen. Klein beetje
vering, klein beetje zacht en zolang de
bal er niet te diep in ligt kan je hem met
een goede swing makkelijk de gewenste
meters slaan.
Blues Boy
De blues die overal in Mississippi werd
gespeeld en gezongen verbroederde,
verspreidde zich lang geleden over de
katoenvelden en maakten de mensen bewust van hun positie. B.B. King (B.B.
betekent Blues Boy) is één van de grootste blueszangers van de wereld die op de
katoenvelden opgroeide. En ondanks dat
hij nog leeft is er een prachtig museum
gebouwd vlak bij de katoenplantage waar
hij zich ontwikkelde als blueszanger.

Documentair is zijn leven vorm gegeven
in het museum vol prachtige ﬁlms, geluidsopnames en foto’s van deze grote
voorvechter voor gelijke rechten van
zwart en blank.
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met de blues
Toen B.B. King eenmaal over de hele
wereld optrad, kwam hij een keer terecht
op een festival waar alleen maar blanke
mensen op hem stonden te wachten. Hij
keek vanachter de coulissen het immense terrein op: ,,Er moet een fout gemaakt
zijn, ik zie alleen maar blanke mensen
met lang haar,’’ zei de blueszanger.
Even later kreeg hij een staande ovatie
van het louter blanke publiek. B.B. King
nam de ovatie in ontvangt en kon alleen
maar huilen.
De blues treft je in het hart. Je voelt de
pijn en het verdriet terugkomen in de
verhalen die de blues vertelt. Maar het
is niet alleen smart in de muziek. Het is
ook de vrolijkheid van muziek maken op
zich, het met elkaar zingen en muziek
delen.
Club 119
De blues leeft nog steeds en verandert,
de nieuwe jonge generatie heeft het gevoel van de blues feilloos overgenomen.
In club 119 in Jackson, de hoofdstad van
Mississippi, speelt een band waar zowel vader als zoon in spelen. De vader,
in een driedelig wit pak, zingt zichtbaar
met veel lol in de club waar mensen zijn
gekomen om te lachen en te dansen.
Het publiek is overwegend gekleurd. De
zoon, meer ingetogen, speelt de bas en is
ontroerend om naar te kijken.
Graceland, waar het huis van Elvis Presley staat, is ook een plek van ontroering.
Van het terrein waar Elvis met zijn familie heeft geleefd, is een museum ge-

leidende spelers.
Het gaat er in het toernooi sportief maar
ook fanatiek aan toe. Het evenement is
uitermate goed georganiseerd. Bezoekjes aan musea, blues clubs en golfbanen
zijn van te voren geregeld. Gedurende
het hele toernooi reist de beroemde Canadese bluesmuzikant Chuck mee. Hij
treedt niet alleen op in Bealestreet Memphis en Clarksdale, maar ook in de bus.

maakt. Het is onvoorstelbaar mooi om je
heel even dichtbij Elvis te voelen. Menig
golfer heeft in dat museum een traan
moeten wegpinken.
De golfer in Mississippi kan zijn geluk
niet op. Zoveel ontroering, zoveel beroering.
,,Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt,’’
zegt de vriendelijke golfer die net een
rondje 80 heeft gemaakt. ,,Ik heb in deze
week meer gelachen en zelfs gehuild dan
in de afgelopen tien jaar.
Het is geweldig om muziek met golf te
combineren. Ik ben meer ontspannen
geraakt tijdens dit toernooi, vooral door

Lezersaanbieding
Arrangement Golf & Blues Toernooi
Gulf coast Mississippi Biloxy

•
•
•
•
•
•

inclusief:
6 nachten accommodatie in het
IP Casino in Biloxy
Dagelijks rijk ontbijtbuffet
4 ronden championship golf
5 nachten blues music & Chuck
Jackson
4 gezellige diners
Prijsuitreikings ceremonie in
“The Shed”

€ 729,- p.p.
in een 2 persoonskamer

Informeer via info@time4golf.nl
Bezoek de website
www.time4golf.nl
of bel 023 – 82 000 30

de muziek en daardoor ben ik een klasse
beter gaan golfen.’’
Fanatiek
Het Golf & Blues toernooi is uniek in
de hele wereld. Er zijn twee toernooien:
Golf & Blues Mississippi Tunica en Golf
& Blues Mississippi Biloxi (Gulf coast)
De toernooien zijn van maandag tot en
met zaterdag met woensdag als rustdag.
Er wordt vier keer 18 holes gespeeld met
als wedstrijdvorm strokeplay. Na twee
dagen kwaliﬁceert men zich voor verschillende categorieën. De organisatie
verzorgt elke dag het klassement met de

Golf & Blues Mississippi is een uitdaging, voor iedere golfer die open staat
voor een unieke ervaring. Wie zijn hart
sneller wil laten kloppen, wie de blues
door zijn aderen wil laten stromen, komt
naar het Golf & Blues toernooi. Het is
een ervaring die nog lang zal na echoën.

Voorronde Aphrodite Golfcup 2011 GC De Graafschap
De weergoden waren Aphrodite op
zaterdag 15 oktober zeer goed gezind.
Op deze laatste wedstrijddag, om een
plaats te bemachtigen in de Finale op
Cyprus, trok de organisatie naar het
prachtige Lochum om een grote groep
enthousiaste clubleden de gelegenheid
te geven een golfreis naar Cyprus te
winnen.
Voorzien van een golfgift met o.a. een
Nassau Molenbal, een banaan of appel
en een ﬂesje Spa Reine gingen de deelnemers van start.
De 18 holes par 72 golfbaan is op een
unieke manier aangepast aan de natuurlijke omgeving. Het terrein is fraai aangelegd en wordt perfect onderhouden. De
totale lengte voor de heren is 6.057 meter
en voor de dames 5.277 meter. Waterpartijen, verschillende doglegs, smalle
fairways en terreinwisselingen maken
een rondje golf op de Lochemse Golf& Countryclub ‘De Graafschap’ tot een
mooie en ware uitdaging.
De wedstrijd verliep uitstekend onder
ideale omstandigheden! Gestart werd er

om 12.30 uur als shotgun. Dat was voor
alle deelnemers erg prettig “Samen uit,
Samen thuis”

Mede door de goede wedstrijdcommissie
was de uitslag snel bekend.
De winnaars van de wedstrijd zijn de
volgende.
1. Giesbert Gommers
2. Maaike Engelen
3. Robin Kaptein
Neary. Jet Knoppers
Longest Heren. Ron Winkelhorst
Longest Dames. Elles Spruyt

