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Het levensverhaal van 'Super Mex' 

Lee Trevino, de professional bij uitstek, neemt deel aan het KLM Internationaal Open op de 
Rosendaelsche Golfclub. Het doorzettingsvermogen en de vechtersmentaliteit hebben Lee 
gemaakt tot een kwalitatief hoogstaand golfer . Kwaliteit is ook een van de pijlers waarop 
electronica gigant Hewlett-Packard haar sucessen bouwt. Vandaar de uitnodiging aan 
Trevino om het Nederlandse Open luister bij te zetten. Voorafgaand aan het toernooi zal hij 
op woensdag 2Sjuli om 17 uur een demonstratie geven. 
Hieronder het levensverhaal van deze opmerkelijke golfer. 

Lee Tre1•i110-ee11 va 11 de /aais Ie karak1ers op de go(fbaan. 

Golflegende Lee Trevino is bezig met zijn 
comeback. En het is moe ilij k Le zien wie 
het gelukkigst is-Trevino zelfofzijn fans. 
die do l waren op zij n humor en zijn op-
zie nbare nde manier van spelen. De man 
die ze Super Mex noemen heeft veel pijn 
geleden sinds hij in 1975 door de bliksem 
getroffen werd bij het Western Open op 
Oak Brook , lllinois . 
Hij heeft de ene operat ie nadeandere 
moeten ondergaan e n de laatste driejaa r 
heeft hij het erg moeilijk gehad , zowel op 
de baan als daar buite n. Hij is gescheiden 
van zijn vrouw en het spel waarvan hij als 
zeve njarigjochie al bezeten was, ging ge-
woon niet meer. Maar hij e indigde slechts 
éé n slag achter winnaar Fred Couples in 
het Tournament Players Golf C hampio n-
ship in Florida eerderditjaaren sportver-
slaggevers staan al klaar met hun 'welkom 
thuis' spandoeken. 
De 44 jaar oude Trevino wordt wel de 
laatste grote golfer met gevoel voor humor 
genoe md . Hij is a ls e nige ove rgebleven in 
een sport die is overgenomen door e rnstige 
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jongemannen die niet altijd de leuke kant 
ervan zie n. Trev ino geeft ze lf toe: 'Er zijn 
veel geweld ige spelers op de tour, maar ik 
denk niet dat er veel echte persoonlijkhe-
de n tussen zitten. l kweet bijvoorbeeld 
bijna zeker dat er nooit een tweede Jack 
Nicklaus zal komen. ' 
Het is even onwaarschijnlijk dat erooit een 
tweede Trevino zal komen. Hij werd gebo-
ren op l december 1939 in het arme gedeel-
te van Dallas. Zijn moeder heette Juanita 
Trevino e n zij e n Lee woonden bij grootva-
de r Joe, een taa i mannetje met ee n hoop 
energie . Lee zegt dat het hem weinig inte-
resseert dat hij een buitenechtelijk kind is. 
·Het is voor mij geen gevoelig o nderwerp. 
Mijn kinderen weten het , iedereen weet 
het. Het is nu eenmaal zo. Mijn grootvader 
was trouwens de beste vader die ik me 
maar had kunnen wense n. Hij was o nge-
looflijk. Hij werd gebore n in Mexico , maar 
als kleine jongen verhuisde hij naarTexas. 
Hij heeft zijn hele leven a ls boere nknecht 
gewerkt voor heel weinig ge ld . Tegende 
tijd dat ik vijf werd was ik ook altijd buite n 

op het land. 1 k dacht dat het leven gewoon 
bestond uit hard werken. Pas toen ik 21 
was wist ik dat Manual Labour(handar-
beid) geen Mexicaan was.' 

Zijn start in golf 
Het leven was hard. He t ging betertoen 
grootvader Joe een baan als grafdelver 
kreeg. Het salaris was niet geweldig, 40 
dollar per week. maar het was een vaste 
baan en hij kreeg ook ee n huis. Het was 
niet geschilderd en er was geen stromend 
water. maarvoordeTrevino's was hetde 
hemel op aarde. Ze hadden een thuis. 
Twee maal per week werd erwateropge-
warmd voor een bad en grootvader Joe had 
de e nige matras die in huis was. Lee en zijn 
moeder sliepen op canvas zakken gevuld 
met gras. 
Lee voelde zich nooit misdeeld. Hij was 
gewoo n gelukkig wanneer hij rijk was. En 
' rij k' was hij a ls hij , a ls zevenjarige , een 
dollar kreeg voorvijfba llen die hij in de 
rough op de fai rway tegenover hun huisje 
had gevonden. 
Het duurde niet lang voorda t Lee Buck 
Trevino op de golfclub ging rondhangen 
om zo de trucs van het caddyen te leren. 
·H ie r heb ik mijn dodelijke spel geleerd ,' 
zegt hij. ·Door te spele n met de andere 
jongens en alles wat ik die dag verdiend 
had in te zetten. ' Daarna ging hij naar de 
plaatselijke driving range. De eigenaar, 
Ha rdy Gree nwood , had in de gaten dat dat 
magere joch ta lent had e n bood he m een 
baantje aan ... als ballenraper. 
Lee werkte zes dagen per week, maar a l 
spoedig begon het hem te vervele n en werd 
hij rusteloos . En dus ging hij bij de marine. 
Zijn spaargeld was snel op toen hij ontsla-
gen werd . In die tijd heeft hij Linda, zijn 
eerste vrouw, ontmoet en is met haa r ge-
trouwd terwijl ze nog op de middelba re 
school zat . Toen ze examen deed was ze in 
verwachting van hun zoon Ricky. 
Lee geeft nu toe dat het kalverliefde was. 
Hij was toen nog niet toe aan een vaste 
re latie en de verantwoordelijkheid van het 
vaderschap kon hij nog niet aan. En hij 
ontdekte dat het enige waar hij echt om gaf 
golf was ... totdat hij een afspraakje had 
met een slanke blondine , genaamd Clau-
dia. Ze wist praktisch niets van het spel, 
maar wat ze miste aan kennis compenseer-
de ze door haar blinde vertrouwen in zijn 
kunne n.' Ik be n niet tevrede n,' zei ze, 
'voordat je in één ronde 18 birdies maakt. ' 
Het was Claudia die Lee opgaf voor het US 
Open in 1967 - zonder het hem te vertellen. 
Hij zegt: ' Ik had 303 slagen voor72 holes. 
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; c'eJ \oor een vijfde plaat · en voor600 
· Het jaar daarop schraapte ze de 20 

'-''11.tr bij elkaar en Lee ein-
u1gJe vie r slage n achter N icklaus. 
:a\1 ijl hij 6.000 dollar won. Daarna wa · hij 
niet meertc houden. d ie kle ine stevige 
\te \ icaan d ie iedere baan met hel grootste 
;emak speelde. 1 n 1968 !>peelde hij voor 
hel eerst in Groot-Brittannië en hij werd 
1 crl iefd op hel eila nd. Hij zegt: ·Er is niets 
:c 1 crgel ijken met spelen op de Britse Ei-
lanJen. Golf zit er in de lucht. Je ademt het 
m. het is alsofje zelfgebakken brood ruikt. 
Je krijgt er honger van . Je wilt spelen.· 

Door de bliksem getroffen 
Hij ook wildenthou ·iast over zijn Bril ·e 

Super Mex op 11·eg naar het rn/ge11de 1•/ieg-
111ig. 

fans. · 1 n de Verenigde Staten interesseert 
hel de meeste mensen niet hoe je op de 
green komt als je er maar komt. Ze 
,chreeuwen en juichen wanneer je bal via 
een stoel of ee n boom terugspringt en op de 
green belandt. Maar in Groot-Brittannië 
ben ik me alt ijd bewust van ee n soort af-
keurende ijzige st ilte wanneer ik een slech-
te slag heb gedaan en de bal toch nog goed 
terecht komt. Ze weten wat ik weet en dat 
1 ind ik wel prettig.· 
Sport verslaggevers hebben zelden een 
kwaad woord over hem geschreven. Eén 
van hen zei: 'Geen enkele sportman heeft 
dit eerder gepresteerd. 1 neen tijdsbestek 
van 23 dagen won hij het US, Canadese en 
Britse Open. Hij heeft de charme van Dan-
ny Kaye. de humor van George Burns en 
de energie van Zapata in zijn bloed. Het 
golfen ging gewoon vanzelf.' 
Ze kwamen ook te weten wat een aardige 
jongen hij was. 1 n 1968 gaf hij 10.000 dollar 
aan het gezin van zijn rivaal Ted Mq.kalena 
toen die om het leven kwam bij een surfon-

geluk. Hij bracht ook veel tijd door met ee n 
andere jonge pro die erg goed speelde. Lee 
speelde iedere oefen ronde met hem en 
's avond · zal hij alt ijd bij hem in hel hotel. 
Toen kwam het moment waarop hij ternau-
wernood aan de dood ontsnapte toen hij en 
zijn medespeler Jerry Heard door de blik-
·em getroffen werden . Ze waren op de 13e 
green op de Butler Nat ional Golf Club toen 
het ·pel onderbroken werd va nwege een 
hevige onweersbui. De l wee spelers 
sc huilden ondereen paraplu en een oogge-
tuige zei later tegen de wedsl rijd omcials 
dat ze op de grond lagen toen ze door de 
bliksem getroffen werden. Ann Grassel. 
die er vlakbij stond. zegt: ·Trevino leunde 
op zijn clubs en de bliksem moet door de 
club · gegaan zijn waardoor hij de boven-
kant va n zijn linker schouder verbrandde. 
Hij had daareen rode striem en hij had 
pijn. terwijl hij klaagde dat zijn schouder 
gebroken wa!>. · 

Pijn en zorgen 
Lee denkt te rug aan het ongeluk: ·Er klonk 
een enorme dreun. als ee n kanonschot en 
ik werd 45 cm van de grond getild. Er klonk 
een lu id onafgebroke n gegalm in mijn oren. 
als een temvork en ik kon niet ademen. Ze 
zegge n dat op zo'n momentje hele leven 
aan je voorbij gaat. Nee m van mij maar aan 
dat dat waar i ·.Voord ie tijd was ik nooit 
bang voor bl iksem op de baan. Dat was iets 
waar ik altijd grapjes over maakte. 1 k zei 
dat ik me met de Heer verzoend had en dat 
hij mij niet zou aanvallen. Je ziel hoc slim 
ik wa ·. Bijna was ik een levenloo · lichaam 
op de Jras ige green en ik zag de krante-

Van Reede's 15e 
Wie anders dan Godard van Reede heeft 
hel Nat ionale Senioren Kampioenschap 
gewo nnen. Op de Twentsche Golfclub 
won de bijna 62-jarige Blaricummer de 36 
holes wedstrijd met ronden van 74 en 80 
voor een totaal van 154. drie slagen minder 
dan Jan Salberg. Als we goed hebben gere-
kend i het Van Reede's 15e titel. Zijn 
eers te titel (bij de jeugd) veroverde hij in 
1939! Zijn overwinningen bestrijken nu 5! 
decennia. John Ha nevelt van de Twent-
sche had het beste netto resultaat van 137. 
Er waren 31 deelnemers in Hengelo. 

De beste elf waren: 
Godard van Reede 
Jan Salberg 
Joan Dudok van Heel 
Johh Hanevc lt 
Joop Goossens 
Han Drijver 
Ab Lecnang 
Jenne Langhout 
H. Prior 
René Sparenberg 
Richard Rahuscn 

74-80= 154 
78-79= 157 
84-79= 163 
84-79= 163 
81-84= 165 
82-84= 166 
88-81 = 169 
84-85= 169 
88-82= 170 
86-84= 170 
82-88= 170 

koppen van de volgende morgen al voor 
me: ·super Mex wordt Super Ex'. 
Door de electrische schok was hel ·smeer-
middel' tussen de schijven van zijn wer-
vels opge lost en hij had voortdurend zó' n 
af se huwelijke pijn dal hij zei: · 1 k wou dat 
iemand me doodschoot.· Hij onderging 
een zware operatie tegen de pijn in zijn rug 
en vervolgens kwam hij erachter dal hij in 
een verkeerd onroerend goed project had 
geïnvesteerd en dal hij bijna al zijn geld 
kwijl wa . Dat betekende dat hij weer de-
monstratiewedstrijden moest gaan spelen 
en naar alle uithoeken va n de wereld moest 
re izen voor startgeld. Maarniemand wist 
iets van zijn pijn en zijn zorgen. 
Hij zegt: · 1 k kwam tol de conclusie ik 
nog steeds rechtop 'lond en gezo nd was. 
Ik kon er bij gaa n liggen ofopn ieuw begin-
nen. 1 k ben altijd ee n vechter geweest. Zo 
heb ik hel de eerste keer gehaald. Dus zag 
ik er niet tegenop om het opnieuw te probe-
ren. · Maar vorigjaar begonnen de lillekens 
de ze nuwen op zijn rug te irriteren. De 
doktoren zeiden dat dit alleen te verhelpen 
was door middel van de nieuwste hoog 
technologische laser chirurgie. Gelukkig 
was de opera tie goed geslaagd en Lee her-
:.teldc spoed ig. Hij geeft geen TV-com-
mentaar meer en hij is teruggekeerd in de 
harcje wereld van hel wedstrijdgolf. 
·Lee overwi nt de pijngrens om zijn oude 
magie opnieuw aan te wakkeren, ' lu idt één 
van de kra ntekoppe n. 'Typisch Trevino,' 
zegt een ander. 
H ie ruil bl ijkt dat een man al · hij zich er niet 
onder laat houden. De Lee Trevino Show 
cl raait weer als nooit tevoren. 
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