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Romy Meekers boekt mooiste zege in amateurloopbaan

Doorbraak in Italië

Het seizoen is nog maar amper begonnen, of Romy Meekers heeft de mooiste zege in haar
loopbaan al te pakken. De speelster van De Pan zegevierde in het Italiaans
amateurkampioenschap. In de play-off versloeg ze uitgerekend haar clubgenote Zhen Bontan.
Eenmaal terug in Nederland kan Romy Meekers het nog steeds amper beseffen. ,,Het was zo onwijs
gaaf’’, vertelt het 19-jarige talent uit Utrecht. ,,Ik ben er eigenlijk nog sprakeloos van. En het gaat maar
door. We zijn nu een paar dagen verder en nog steeds stromen de felicitaties binnen. Dat herinnert me
elke keer week aan dat mooie gevoel.’’ Op het Donnafugata Golf Resort op het Italiaanse eiland Sicilië
leek het aanvankelijk helemaal niet de week te worden van Romy Meekers. Eerder die van clubgenote
Zhen Bontan, die vanaf de eerste dag leidde. Maar Meekers sloeg toe vanuit de luwte. ,,Het was eerlijk
gezegd eigenlijk een best gek verlopen toernooi. Zhen Bontan steeds bovenaan, ik eerste twaalfde,
daarna zevende, vierde en uiteindelijk winnaar. Dat zagen mensen niet aankomen.’’
Slag terug
Meekers verbeterde zich dagelijks. En elke dag won ze een slag terug op Bontan, nadat die in de
openingsronde drie slagen beter was geweest. Met 75-73-72-71 kwam Meekers in de voorlaatste flight
binnen op drie slagen boven de baan. Ze zag hoe even later Bontan dezelfde score neerzette. ,,Dan
realiseer je je dat je met je teammaatje in een play-off moet vechten om de winst. Maar alles gaat zo snel
dat dat besef nauwelijks doordringt. Het is meteen naar de tee en weer spelen.’’Dat deden de beide
Oranke-speelsters op de negende hole, met vooral een lastig teeshot, stelt Meekers. Met het tweede
schot legde Bontan de bal op vier meter van de vlag. ,,Ik was net ietsje dichterbij, een meter of drie. Het
was spannend op het moment dat Zhen putte, maar ze maakte ‘m net niet. Dan weet je dat je een putt
voor de winst hebt. Dat die bal er eigenlijk in moet omdat het anders wel eens lange play-off kan worden,
of dat je de winst verspeelt. Gelukkig viel mijn putt.’’
Belangrijk doel
Dat moment betekende een doorbraak in de loopbaan van Meekers, die als amateur al mooie zeges
boekte, maar internationaal nooit eerder op het hoogste podium stond. Dat was, stelt ze, wel een
belangrijk doel. ,,Ik heb laatst aangegeven dat ik over twee jaar professional wil worden, maar dat ik voor
die tijd ook internationaal moet meedoen om de winst. Anders hoef je die stap niet te zetten. Maar dat ik
dit doel al zo snel van mijn lijstje kon strepen, had ik zelf ook niet verwacht. Aan de andere kant: dit
smaakt naar meer. Ik hoop dat het niet de eerste en de laatste is.’’Terug in Nederland moest de knop
snel om, met de focus op de competitie in de hoofdklasse. ,,Daar speel ik voor De Pan weer samen met
Zhen Bontan. Dat maakte die zege in Italië wel een beetje dubbel, omdat ik het haar ook enorm gunde.
Maar uiteindelijk blijft het dan toch een individuele sport.’’
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