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De finale van Wimbledon, de finish van de 
Tour op de Champs-Elysées, het EK hockey, 
de Grand Prix van Monaco of een roeiwed-
strijd in het chique Henley-on-Thames; bent 
u erbij in 2013?

Sportzomer 2013
Grand Prix Monaco
23 t/m 26 mei
De Grand Prix van Monaco is geen 
Formule 1-race op een sfeerloos circuit 
in the middle of nowhere, maar wordt 
gereden op een stratenparcours dwars 
door de mediterrane rijkenenclave. 
Over statige boulevards, pal langs de 
Middellandse Zee en zelfs door een 
beruchte tunnel. Dat deze race plaats-
vindt op de openbare weg betekent 
echter niet dat u gratis langs de route 
kunt aanschuiven. Zelfs toegang tot de 
Secteur Rocher (een rotswand langs 
het circuit, zonder zitplaatsen of andere 
voorzieningen) kost 35 tot 70 euro op 
de wedstrijddag. Tribunekaarten kosten 
vanaf 43 euro op trainingsdagen, maar 
entreeprijzen schieten omhoog voor de 
race zelf. Dan kost een goede tribune-
plek al snel 250 euro (slechte plekken 
kosten óók al 150 euro). Wie iets te 
vieren heeft, boekt plaatsen op een 
superjacht met racezicht. Kost al snel 
een modaal maandsalaris per persoon, 
maar de bubbels zijn dan inclusief. 
Info www.acm.mc 
Kaarten www.formula1monaco.com 

Ronde om Texel  
15 juni
Een goed bewaard geheim, buiten de 
zeilwereld tenminste, is dat een van  
’s werelds meest spectaculaire sport-
evenementen gratis en voor niets te 
bezoeken is, in eigen land. De Ronde 
om Texel is de grootste catamaranrace 
ter wereld en voert geheel rondom 
het betreffende Waddeneiland. Vanaf 
het strand bij Paal 17 vertrekken er 
tegelijkertijd zo’n 500 zeilschepen. Die 
moeten eerst hun weg zien te vinden 
door de branding, waarna een massa-

start op zee volgt en de zeilschepen 
het eiland met de klok mee ronden, 
waarbij forse snelheden worden ge-
haald. Om de uren te overbruggen tot 
de schepen weer in zicht zijn, vinden 
op het strand liveoptredens en vele 
andere activiteiten plaats, en ook  
’s avonds is er een groot feest. 
Info www.roundtexel.com

Wimbledon 
24 juni t/m 7 juli
’s Werelds oudste tennistoernooi bij-
wonen is bijna net zo lastig als het be-
treden van het Witte Huis. Tenzij u lid 
bent van de Engelse Lawn Tennis As-
sociation, zijn er drie mogelijkheden. 
Ten eerste is er de public ballot, een 
soort loterij voor (betaalde) kaarten. 
Daartoe moet u een papieren brief 
sturen naar de Ticket Office, maar 
wegens overgrote belangstelling is de 
kans op kaarten erg klein. Evenmin 
heeft u invloed op dag en wedstrijd: 
u kunt worden ingeloot voor de finale, 
maar ook voor een juniorenwedstrijd 
op Court 15. Mogelijkheid twee biedt 
evenmin zekerheid. Dat is queuing: 
tijdens het evenement in de rij staan 
voor de kassa. Na minimaal enkele 
uren wachttijd kunt u dan hopelijk 
(alleen een nacht kamperen biedt 
zekerheid) kaarten kopen voor een 
topmatch. Ook in dit geval is er geen 
keus, maar daar staat tegenover dat 
de sfeer in de rij uitstekend schijnt 
te zijn. Veiligste en duurste optie zijn 
kaarten via het commerciële circuit, 
zogenaamde debenture tickets. 
Simpel te boeken via internet (zie 
www.wimbledondebentureholders.
com), maar peperduur. Finalekaarten 
kosten circa 4000 euro. 
Info www.wimbledon.com

Tour de France  
29 juni t/m 21 juli
De Tour de France zien is gemak-
kelijk: ga ergens langs de route van 
een doorsnee-etappe staan en u ziet 
de renners gegarandeerd voorbijflit-
sen. Wie de finish in Parijs op 21 juli 

wil bijwonen, moet van betere huize 
komen. Zoek dan enkele uren voordat 
de renners worden verwacht een plek 
langs het parcours. Voordeel van die 
laatste etappe is dat u de renners 
niet één keer, maar achtmaal langs 
ziet fietsen. Geen zin om te wach-
ten? Koop dan kaarten voor een van 
de viptribunes. Daar moet u niet te 
lang mee wachten, want de Tour de 
France 2013 is de 100ste editie, en 
daarvoor wordt flink uitgepakt. De 
finish op de Champs-Elysées vindt  
bij uitzondering plaats tijdens zons-
ondergang, waarna een gigantisch 
vuurwerk volgt. Die tribuneplaatsen 
kunt u alleen boeken bij een van de 
officiële Tour de France-partners, 
voor prijzen vanaf zo’n 300 euro. 
Info www.letour.fr. Tribunekaarten
www.active4tourdefrance.com

Henley Regatta  
3 t/m 7 juli
Het mooiste roeifeest van het jaar 
(sorry, Varsity-fans) is de Henley 
Royal Regatta op de Theems. Een 
roeiwedstrijd met knock-outsysteem 
over een lengte van 2112 meter, waar-
bij de Heren 8 geldt als traditioneel 
hoogtepunt. Bij een bezoek aan deze 
spectaculaire Regatta krijgt u meteen 
een lesje Engelse etiquette. Zo be-
slaan alleen al de kledingvoorschrif-
ten voor de Stewards’ Enclosure 
enkele alinea’s. Heren moeten een 
das of kravat dragen. Voor vrouwen 
zijn broeken strikt verboden; jurken 
en rokken moeten onder de knie 
vallen. Over die regels hoeft u zich 
eigenlijk geen zorgen te maken, want 
die exclusieve Stewards’ Enclosure is 
alleen toegankelijk voor Henley-leden 
en hun gasten. Veel minder stringent 
is het beleid in de Regatta Enclosure. 
Daar is iedereen welkom en gelden 
geen kledingcodes. Toch doffen ook 

daar de meeste bezoekers zich flink 
op: denk aan gestreepte clubjasjes, 
strooien hoeden en fleurige zomer-
jurken. Entreeprijzen voor de Re-
gatta Enclosure zijn bovendien heel 
bescheiden: 16 à 21 pond. 
Info www.hrr.co.uk

EK hockey  
17 t/m 25 augustus
Anders dan de voetbalvariant is het 
Europees Kampioenschap hockey 
voor landenteams een tweejarig 
evenement. De eerstvolgende editie 
vindt in augustus plaats bij hockey-
club Braxgata in het Vlaamse Boom. 
Zowel de Nederlandse mannen als 
vrouwen zullen daar (tegen zeven 
andere landenteams) strijden om de 
Europese titel. Revancheren de Ne-
derlandse heren zich op de Duitsers 
voor de verloren finale in Londen? Zo 
niet, dan is er altijd nog de befaamde 
derde helft, want die wordt ook bij 
internationale hockeywedstrijden niet 
overgeslagen. Op het terrein zullen 
vele winkels, restaurants en bars  
verrijzen, evenals een ‘entertain-
mentzone’ voor kids. Dagkaarten 
zijn online te koop en de prijzen in de 
voorverkoop t/m 27 maart variëren 
van 12,50 tot 55 euro per stuk. 
Info/kaarten www.braxgata.be

KLM Open   
12 t/m 15 september
In september vindt de KLM Open – de 
belangrijkste golfwedstrijd van ons 
land – na een hiaat van enkele jaren 
weer plaats op de meer dan 100 jaar 
oude Kennemer Golf & Country Club. 
Deze fraaie golfbaan in de duinen bij 
Zandvoort, voorzien van een enorm 
clubhuis met rieten dak, is de moeite 
waard om eens een kijkje te nemen. 
De KLM Open is de enige Nederland-
se stop van de prestigieuze Europese 
PGA tour. Kaarten zijn makkelijk 
online te verkrijgen én betaalbaar, 
zeker wanneer je de kosten afzet 
tegen de lidmaatschapskosten van 
de Kennemer Golf Club (naar verluidt 
vele duizenden euro’s per jaar): dag-
kaarten kosten 25 à 40 euro, en een 
passe-partout circa 75 euro. 
Info/kaarten www.klmopen.nl
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