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Sassy Caddy Europe
Tekst; Laura van Zeijl

3. Sassy Caddy Europe heeft 9
designs van golfproducten die
allemaal qua type eindigen op de
letter ‘y’, is dat een bewuste keuze
geweest en wat zijn de verschillen
tussen de designs?

Sinds kort is er een nieuwe speler op de (golf)markt in Nederland.; Sassy
Caddy. Reden voor De Nederlandse Golfkrant om eens te gaan kijken
bij dit bedrijf en enkele vragen voor te leggen aan de eigenaresse, Carla
Meijles.
1. Hallo Carla, kun je ons uitleggen
wie en wat Sassy Caddy Europe
inhoudt?
De naam Sassy Caddy is verzonnen door
de Amerikaanse designster Emily Haytorn. Zij is tevens de oprichtster van het
merk Sassy Caddy Inc. Het is eigenlijk
wel een grappig verhaal. Mijn ouders
zijn eigenaar van een zaadhandel bedrijf.
Het bedrijf doet zaken met bedrijven in

Amerika en zo gaat mijn vader elk jaar
een aantal weken naar Amerika toe om
al deze bedrijven langs te gaan. Op een
gegeven moment stuitte hij op een folder
met op de voorkant super leuke gekleurde golftassen. Hij heeft deze folder
mee naar Nederland genomen voor mijn
moeder. Wij waren beide razend enthousiast over de golftassen en zo kwamen wij
op het idee om aan Emily te vragen of ze

al iemand in Europa had die haar merk
representeerde. Want zeg nou zelf, zulke
leuke gekleurde golftassen speciaal voor
vrouwen zie je hier nog niet verkrijgbaar
in Nederland en Europa! De naam Sassy
Caddy Europe is dus ontstaan uit het feit
dat wij in heel Europa haar merk mogen
aanbieden. (Tot nog toe alleen nog in
Nederland verkrijgbaar maar met uitzicht
op uitbreidingen naar het buitenland)

2. W
 at kun je ons vertellen over de
golfproducten van Sassy Caddy
Europe?
De golfproducten van Sassy Caddy Europe zijn ontworpen met blik op uiterlijk en functionaliteit. Dat de golfsport
voornamelijk voor mannen was kun je nu
nog steeds terugzien in de vrouwenproducten. Je ziet bijvoorbeeld vaak dat de
golftassen simpelweg mannenmodellen
zijn die in het roze of wit op de markt gebracht worden. Onze producten zijn echt
ontworpen speciaal voor vrouwen. De
golftassen zijn zo licht mogelijk gemaakt
en beschikken over allemaal handige
gadgets. Een speciaal vakje om je golfballen in op te bergen, een stuk klittenband
waar je golfhandschoen aan kan hangen,
een ring waar je een bijpassende Sassy
Caddy golfhanddoek aan kunt bevestigen
en een bijpassende ‘make-up tas’ waar je
al je spulletjes in kan opbergen. De headcovers zijn ook speciaal voor elk design
ontworpen om zo de ‘look’ helemaal af te
maken. Tevens is de stof van de producten van Sassy Caddy Europe vuilafstotend, weersbestendig en kleurvast.

Emily heeft er bewust voor gekozen om
niet net als de rest van de aanbieders
haar designs te vernoemen naar golfbanen, bekende golfers of bestemmingen.
Ze kwam op het idee om haar designs
allemaal te vernoemen naar persoonlijke
kenmerken (personality traits). In het
Engels eindigen persoonlijke kenmerken
vaak op een ‘Y’. Zoals bijvoorbeeld: Flirty
= flirterig en Whimsy = eigenzinnig(heid)
. En voor sommige persoonlijke kenmerken hebben wij geen vertaling naar het
Nederlands. Zoals bijvoorbeeld Spunky
wat ‘sprankje’ betekend maar uitgelegd
kan worden als energiek en de wil om
het gevaar aan te gaan. Hier is jammer
genoeg in het Nederlands geen betere
vertaling voor. De reden achter de ‘personality traits’ is de verbondenheid tussen
persoonlijkheid en het design die we
willen creëren. In principe dat het design
wat iemand uitkiest ook laat zien hoe diegene is zodat ze zich kunnen associëren
met het design.

4. Waarom zijn de golfproducten
aantrekkelijk voor golfsters?
Ik denk dat voornamelijk de vrolijke
gekleurde designs ervoor zorgen dat
de producten van Sassy Caddy Europe
aantrekkelijk zijn voor de golfsters. Dit zie
je namelijk nog bij geen enkel ander merk
en dat maakt het dat je als golfster extra
opvalt en iets hebt wat nog niemand anders heeft. Daarbij komt ook nog dat de
tassen er niet alleen leuk uitzien maar ook
functioneel zijn en allemaal zijn voorzien
van een bijpassende ‘make-up tas’ waar
je lippenstift, borstel, mobiel, handcrème
en andere vrouwelijke accessoires in kunt
opbergen.

5. Zijn er nog dingen die waarvan
je zegt, He dat moet er nog even
over Sassy Caddy Europe vermeld
worden?
Ja, uiteraard wil ik nog even aangeven
dat er in mei een nieuwe golftassenlijn
van Sassy Caddy in Amerika gepresenteerd gaat worden. Deze zullen in de
loop van juni/juli bij Sassy Caddy Europe
verkrijgbaar zijn. In de zomer zullen er
dus nieuwe designs beschikbaar zijn in de
webshop van Sassy Caddy Europe.

