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Bing Crosby grondlegger time4golf evenement in Portugal
‘Pro-Ams voor mij het toppunt van golf en gezelligheid’
Vilamoura - In februari 2013 starten de Pro-Ams van Time4golf in
de Algarve in Portugal. Een jaarlijks
terugkerend evenement voor competitiespelers, pro’s en amateurs.
De Pro-Ams worden vaak als voorbereiding gebruikt voor het nieuwe
golfseizoen. Voor veel golfers een
fantastische manier om met mooi
weer op prachtige golfbanen in vorm
te komen. ,,Er ging een wereld voor
me open. Elke dag serieus golfen,
met je team, samen met een pro. Je
kan het beste uit jezelf halen op de
Pro-Ams. De gezelligheid, het eten,
de feestjes en de muziek, het lekkere
weer, het is geweldig om er bij te
zijn.’’ aldus één van de amateurs die
meedeed aan de Pro-Am.
De Pro-Ams zijn ruim twintig jaar
geleden ontstaan vanuit de gedachte
dat er te weinig wedstrijden zijn voor
zowel pro’s als amateurs. Het weer in
Nederland leent zich in de winter niet
voor de juiste voorbereiding op het seizoen, terwijl pro’s als amateurs graag
goed wilden warmdraaien en voor het
naderende golfseizoen. Organisator en
één van de oprichters van de Pro-Ams,
Bert van den Heuvel, van Time4Golf
weet als geen ander hoe leuk het is om
de Pro-Ams te spelen: ,,Ruim twintig
jaar geleden werd het idee geboren
voor een Pro-Am, één pro speelt in
een team met drie amateurs. Ze spelen
als team en de pro speelt tevens voor
een individuele score. De verschillende
teams spelen een week lang in wedstrijdverband. Uiteraard in een land
waar het goed weer is. Portugal is daarvoor het beste land. Geweldige banen,
goede hotels en leuke cafe’s. De ProAms in Portugal bleken voor vele golfers en pro’s een geweldige formule.
Spelers zijn elk jaar erg enthousiast, dat
vind ik altijd heel leuk om te merken.’’
Tijger
Pro’s in Nederland werkzaam, konden
met een team van amateurs naar Portugal afreizen om vervolgens één week
of twee weken wedstrijden te spelen.
Overigens komen er soms ook pro’s uit

Portugal en andere Europese landen.
Voor pro’s en amateurs een enorme
uitdaging. Maar wat amateurs vooral
prettig vinden is de samenwerking met
de pro. ,,Wanneer kan je een week lang
met een pro golfen?’’ zegt Marleen (hc
18.2). ,,Ik vind het in één woord super.
Ik leer in zo’n Pro-Am week meer dan
in een heel jaar. Daarbij is het heel
sportief en ongelooflijk gezellig. Ander
bijkomend voordeel is dat ik als een tijger aan de competitie kan beginnen.’’
Het zal iedereen verbazen, maar het
format van de Pro-Am is bedacht door
de Amerikaanse zanger en acteur Bing
Crosby, een onwaarschijnlijk veelzijdig
artiest die vooral bekend is geworden
van de song ‘White Christmas’. Crosby
was behalve een allround sportfanaat,
ook een fervent golfer. Tijdens zijn
schoolperiode verdiende hij zijn geld
als caddy. Hij leerde veel op de baan
en van de mensen die hij caddie de.
Zijn handicap schommelde tussen de
2 en 6.
Eenmaal bekend als zanger, bleef
hij fanatiek golfen. Hij bedacht een
toernooivorm, noemde dat de ‘ProAm’, een wedstrijd met één pro en één
amateur. Het (zijn) eerste nationale ProAm kampioenschap, opgericht in 1937,
was een feit. De wedstrijd bestond uit
een ronde van achttien holes en stond
bekend als het Bing Crosby National
Pro-Amateur tournement of ook wel de
Crosby Clambake genoemd.
Pebble Beach
Crosby nodigde al zijn golfvrienden uit
om de pro’s te steunen. Ze maakten
teams met één pro en één amateur.
Op die manier wilde hij financieel iets
doen aan de penibele situatie van de
pro’s. Tot de Tweede Wereldoorlog
werd de Pro-Am gespeeld op Rancheo Santa Fe in Californië. Na de
oorlog werd het toernooi uitgebreid
tot 54-holes en voortgezet in Pebble
Beach. Het toernooi werd in 1958 voor
het eerst uitgezonden op tv. Het werd
één van de meest bekeken golf evenementen op televisie. Het geld dat werd

opgebracht tijdens de Pro-Am ging
naar een goed doel.
Het toernooi is altijd in februari.
Hoewel men in Pebble Beach altijd
mooi weer verwacht, moest de Crosby
Pro-Am zeven keer worden ingekort
vanwege de vele regen. In 1996 werd
zelfs het hele toernooi afgelast.
De gepassioneerde zanger en golfer
heeft zijn eigen Pro-Am helaas nooit
kunnen winnen.
Na een aantal jaren werden Pro-Ams
veranderd door mensen die de Pro-Am
een goed idee vonden.
Inmiddels zijn de eigenschappen van
de Crosby Pro-Am veranderd. Elke
club heeft vaak zijn eigen Pro-Am,
liefdadigheidsinstellingen gebruiken
de vorm van de Pro-Am en elk groot en
gewaardeerd golftoernooi laat aan het
toernooi , voordat het begint, een ProAm voorafgaan. Om de aandacht te
trekken voor het evenement, maar ook
voor de pro’s om in vorm te komen.
Alle jaren speelde Crosby mee in zijn
eigen bedachte Pro-Am, met veel
plezier. De laatste jaren nodigde hij
voornamelijk vrouwen uit in zijn team.
De grondlegger van de Pro-Am stierf
in Spanje nadat hij achttien holes had
gespeeld. Zijn weduwe zei later: Het
was een passende manier voor mijn
man om de golfbaan te verlaten.
Engelse pub
De time4golf Pro-Ams in Portugal in
februari 2013, verwachten weer een
eerlijke en ontspannen strijd. Organisa-

tor Van den Heuvel: ,,Het mooiste is als
er een nek-aan-nek race is tussen de
teams, maar ook tussen de pro’s. Vorig
jaar stond Stuart Mathie de hele week
gedeeld bovenaan met 2 slagen voorsprong. Het spande erom wie ging winnen. Uiteindelijk kwam John Boerdonk
met een prachtige slotronde van -2
langzij en deelden ze de eerste prijs !.
Net zo belangrijk is het team dat wint,
daar waren het vorig jaar de teams van
Stuart Mathie en Ruben Wechgelaer
die zich kampioen mochten noemen.
Tenslotte is dit toernooi een kwestie
van samenwerken.’’
Het enthousiasme op de Pro-Ams is
elk jaar een goed ingrediënt voor een
mooie golfweek. Golfprofessional Marc
Reynolds: ,,Als pro ben je veel met je
leerlingen bezig. Het is ontzettend leuk
als je ziet dat jouw golfers beter gaan
spelen en heel veel plezier hebben.
Het is ook heerlijk om met mooi weer,
op een fantastische locatie te golfen
met leuke mensen. We golfen wel de
hele week, maar gaan ook lekker eten
en naar de karaokebar. In de Algarve
heb je veel Engelse en Ierse pubs met
goede muziek en karaoke. Het is heel
sfeervol om dan met z’n allen te gaan
zingen.’’
De time4golf Pro-Ams in Portugal worden gehouden van 1 tot 15 februari.
Inschrijven kan via telefoonnummer:
023-820030. Of kijk op de website
www.time4golf.nl

