Utrecht, 16 juni 2021

Golftalenten maken droom waar met Europese
vrouwentop op Big Green Egg Open
Na zes jaar afwezigheid maakt de Ladies European Tour haar comeback in Nederland. Van 30 juni tot en met
3 juli wordt op de Rosendaelsche Golfclub het eerste Big Green Egg Open gespeeld. Daaraan doen niet alleen
Europese topspeelsters mee, maar ook 30 Nederlandse golftalenten.
‘Hoeveel punten zou ik maken tegen Kiki Bertens?’ Elk tennistalent heeft zich dit weleens afgevraagd. In golf is
het niet anders. ‘Hoeveel slagen meer zal ik nodig hebben dan een Europese topgolfster?’ Op die vraag kunnen
30 golftalenten nu tijdens een professioneel golfvrouwentoernooi in Nederland het antwoord krijgen.
Het Big Green Egg Open is een van de 27 toernooien op de kalender van de Ladies European Tour (LET) en
heeft een bijzonder format. Het toernooi gaat over 4 dagen en 72 holes. Op de laatste 2 toernooidagen,
wanneer de spanning toeneemt, spelen 30 jonge golftalenten mee in de flights met de beste Europese
topgolfsters die op de Rosendaelsche Golfclub om de titel strijden. Dankzij deze Players Experience krijgen de
jonge talenten de kans om ervaring op te doen op het allerhoogste niveau en zich direct te meten met de top.
Zo’n spelvorm is in geen enkele sport mogelijk en maakt golf zo uniek.

Coffa, Meekers en Weber Nederlandse troeven
Voor een aantal Nederlandse professionals biedt het Big Green Egg Open ook een podium, waar ze zich niet
wekelijks mogen laten gelden. Pasqualle Coffa, Romy Meekers en Dewi Weber zijn al een stapje verder in hun
carrière dan de 30 golftalenten en kunnen aan het toernooi meedoen omdat het in eigen land wordt gespeeld.
Daarnaast krijgen Coffa en Meekers dankzij dit toernooi een aantal andere speelkansen op de Ladies European
Tour. Weber speelt doorgaans op een circuit in de Verenigde Staten (Symetra Tour).
Kansen bieden aan eigen talent is een van de belangrijke redenen voor de Koninklijke Nederlandse Golf
Federatie (NGF) om het toernooi, in samenwerking met Golf Team Holland, te organiseren. In 2015 vond het
laatste Dutch Ladies Open plaats met de Nederlandse Christel Boeljon als winnaar. Jeroen Stevens, directeur
van de NGF: “We hebben ambities met onze talenten. We geven ze een duwtje in de rug met de deelname aan
een toernooi op topniveau. Bovendien hopen we met het Big Green Egg Open meer vrouwen te bewegen om
te gaan golfen. Zo’n 32% van de Nederlandse golfers is vrouw en dit percentage kan wat ons betreft nog flink

omhoog. Dit is van belang voor een gezonde leeftijdsopbouw en een betere balans in diversiteit en manvrouwverdeling, daar ligt voor ons een uitdaging.”

Dagelijkse liveshow
Omdat er vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig kan zijn om de Nederlandse speelsters en
talenten aan te moedigen, kunnen de fans via GOLF.NL Live toch online getuige zijn van wat er 4 dagen lang op
de Rosendaelsche Golfclub gebeurt.
In dit live-programma op locatie, dat via YouTube en op de website van GOLF.NL wordt uitgezonden (en kan
worden teruggekeken), ontvangt presentatrice Tessa Veldhuis onder meer de gasten Marianne Timmer
(schaatslegende en een van de Chefs de Mission bij NOC*NSF), oud-hockeyspeelster Fatima Moreira de Melo
en judoka Roy Meijer. Big Green Egg verzorgt met Joy Bouwmeester, Sarah Puozzo en Gert Jan van Dijk de
culinaire invulling voor de gasten.
Tijdens het programma wordt teruggeblikt op de dag, ontdekken de gasten zelf de wereld van golf en worden
diverse thema’s over golf en daarbuiten besproken. De liveshow is van 30 juni tot en met 3 juli elke avond om
19:00 live te volgen via: http://www.golf.nl/biggreeneggopenlive.
Via GOLF.NL zijn reportages en verslagen te zien vanaf de Rosendaelsche, op zowel de website als de
socialmediakanalen. De livescoring van het toernooi is te volgen via de site van de Ladies European Tour.

Titelsponsor Big Green Egg
Big Green Egg is sinds 2020 partner van de NGF en ook titelsponsor van dit bijzondere vrouwengolftoernooi.
“Wij spannen ons niet alleen in om een goede partner te zijn voor de NGF maar zeker ook voor dit Ladies Open
omdat we talentontwikkeling en vrouwengolf een warm hart toedragen”, aldus Wessel Buddingh’ van Big
Green Egg. “We zijn blij dat we een bijdrage kunnen leveren, onder andere door het verzorgen van culinaire
hoogstandjes op de Big Green Egg. We willen mensen graag laten genieten! Het toernooi past precies in onze
doelstelling om met elkaar mooie herinneringen te maken.”
-----

NOOT voor de REDACTIE
De media zijn welkom om een of meerdere dagen verslag te doen van het Big Green Egg Open. Je kunt je
aanmelden via de volgende link: https://forms.gle/3ELJKPDrAPRWfnia8.

Exclusieve uitnodiging persconferentie op 28 juni
Op 28 juni is de persconferentie van het Big Green Egg Open. Hier ontvang je niet alleen de laatste informatie,
er is ook de mogelijkheid zelf de baan in te gaan. Leuk voor zowel golfers als niet-golfers. Aanmelden via:
media@ngf.nl. Er is plek voor maximaal 30 gasten i.v.m. met de coronamaatregelen.

Het programma
13.00 – 13.30
13.30 – 14.15
14.15 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00 – 18.00

Inloop met een broodje
Persconferentie met Daan Slooter, Caroline Huyskes, speelsters en talenten
Interviews met speelsters onder voorbehoud van mogelijke ‘coronabubbel’
Golfprogramma voor golfer en niet-golfer
Afsluiting met een drankje op het prachtige terras.

Bijlagen
Achtergrondinformatie over het toernooi, de baan, de LET, Nederlandse speelsters en cijfers over het
vrouwengolf.

Voor meer informatie: Niki Wijnen, Campagne, PR & media aanvragen | media@ngf.nl | 06-22995081

