MY-DADDY-IS-MY-CADDIE

INTERVIEW

In golf kan Boaz veel kwijt
Caddie: Erwin de Letter
(53, geen hcp), zelfstandig ondernemer
Golfer: Boaz (13, geen hcp)
Lunchpakket: mueslireep, banaan, water
Uitrusting: kleding van Nike
Motto: ‘van elkaar leren’

“Eigenwijs en superlief kind”
“Gaan we eerst chippen pap? vraagt Boaz meestal
als we op de golfbaan aankomen. Chippen vindt
hij het allerleukste. Ik vind het samen buiten zijn
heerlijk. We hebben allebei nog geen handicap,
dus daarin zijn we gelijk. Ik ben met golfen
begonnen via een aantal vrienden uit het café.
Ik nam Boaz mee en hij vond het meteen hartstikke leuk. Na een paar keer liepen Boaz, onze
vrienden en ik het kleine baantje op Amsteldijk.
Slaat hij op acht een hole-in-one. Dat was flink
juichen natuurlijk. Nu plaagt hij mij steeds dat
hij veel beter is dan mijn vrienden en ik. Boaz is
een heel eigenwijs maar ook superlief en leuk
kind. Hij heeft aan verschillende sporten gedaan.
Schermen vond hij leuk maar door zijn ziekte
hemofilie kwam hij vaak met blauwe plekken
thuis. Hemofilie is een bloedziekte. We zijn
ons rot geschrokken toen we het hoorden. Nu
zorgen we ervoor dat hij goed oplet en zich niet
verwondt. Wat dat betreft is golf een goede sport.
Ik leer hem tijdens het spelen meer geduld te
hebben en de tijd te nemen. Maar verder leren
wij vooral veel van elkaar omdat we allebei
nog nieuw zijn in de sport. Golf zou belangrijk
kunnen worden voor Boaz. We horen overal
om ons heen dat hij talent heeft, de tijd zal het
uitwijzen. Ik ben blij dat hij plezier heeft en dat
hij er veel in kwijt kan. Op dit moment kan Boaz
nog niet zo goed tegen zijn verlies. Maar het gaat
al veel beter. Voor ons is het belangrijk dat we
samen plezier hebben. We lachen veel, tijdens
golf maar ook bijvoorbeeld tijdens het vissen.
Meestal vissen we op snoekbaars. Soms zijn die
dingen zo groot, dat je ze bijna het water niet
uitkrijgt. Maar met z’n tweetjes lukt dat wel.”
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