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NUMMER 100
Met deze nieuwe aflevering van onze Waardpraat vieren we
iets bijzonders, een jubileum in een jubileum. In het jaar
dat onze vereniging 25 jaar bestaat is hier de honderdste
uitgave van de Waardpraat. Wat ons betreft is het nog lang
niet de laatste!
Wij wilden graag aandacht besteden
aan de geschiedenis van honderdmaal
Waardpraat en vonden enkele (oud-)
redacteuren bereid iets te vertellen over
‘hun’ redactieperiode. Zo is een overzicht ontstaan van een clubblad dat zich
ontwikkelt van een gestencild blaadje
tot een gedigitaliseerde uitgave in full
colour. Oud-redacteur Han van Zoelen
vond ook de inspiratie om nog eenmaal
– net als toen - een HAN…dicapper te
schrijven. Hulde daarvoor.
Redactielid Wim Cretier gaat aan het
eind van dit jaar de redactie verlaten.
We hebben in Tom den Ouden een
waardig opvolger voor hem gevonden.
Tom is nu alvast aan het ‘proefdraaien’
en maakt dus al deel uit van de redactie.
In het laatste nummer van dit jaar nemen
we afscheid van Wim.
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Verder is dit weer een Waardpraat
zoals u die van ons gewend bent. Met
bijdragen van de voorzitter, de businesscommissie en de golfschool. Interimclubmanager Frits Taal stelt zich voor,
net als een van onze nieuwe leden:
Stefan Woestenberg. Jan van Roekel
geeft een overzicht van de jubileumactiviteiten tot nu toe en kijkt vooruit op
wat er nog komt. Er is een dubbele
terugblik op de NGF-competitie: van
de competitiecommissie en van Heren
1-speler Wim Cretier. U leest het slot
van onze serie over spelvormen en
Monique de Weger kondigt alvast het
Familietoernooi aan. Wij wensen u weer
veel leesplezier.
Redactie Waardpraat:
Marja Havermans, Wim Cretier,
Berry ten Vaarwerk en Tom den Ouden

WAARDPRAAT

VAN DE VOORZITTER
De Dorpswaard is een unieke vereniging die veel te bieden
heeft. Waaraan u meedoet bepaalt u echter zelf. Hoe zijn
de eerste zes maanden van 2016 u bevallen? Bent u actief
aan het golfen en uw handicap aan het verlagen, of golft u
rustig mee en bent u er vooral bij als het gezellig is?
ZOMER
En wat gaat de tijd weer snel. Het is
nu al zomer. Een optimistisch en tevreden mens gelooft dat het glas halfvol
is. Deze tijd van het jaar geeft extra
goede zin omdat het langer licht blijft,
de zon langer schijnt en je dus langer
spelplezier kunt beleven. Het zorgt
voor energie. Dat de natuur tot bloei
komt, is ook goed voor ons humeur en
maakt het spelen alleen maar aantrekkelijker. De natuur schenkt ons ook
onverwachte en onvoorziene omstandigheden. Helaas kon door de hoge
waterstand het clubkampioenschap
strokeplay op de vastgestelde data
geen doorgang vinden.
Voor commissievoorzitters is het elk
jaar opnieuw een uitdaging om hun
doelgroep te inspireren. Het is stimulerend om te zien hoe zij vol energie
en passie bezig zijn om leden te laten
deelnemen aan allerlei activiteiten.

JUBILEUM
In dit bijzondere jaar hebben velen van
u al meegedaan aan de jubileumactiviteiten. Wat ik tot nu zelf heb meegemaakt of waarover ik heb vernomen, is
allemaal uitzonderlijk goed geslaagd.
In het kader van ons jubileum hebben
we onlangs een middag georganiseerd voor relaties en leden die aan de
wieg hebben gestaan van onze baan
en onze vereniging. Hartverwarmend
om te horen hoe deze relaties onze
vereniging en baan waarderen.
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MEEDOEN
De komende maanden is er echter weer voldoende te genieten op
De Dorpswaard. Heeft u te weinig
gegolfd? Speel dan eens mee met
bijvoorbeeld de Avondvierdaagse of
de mixed team foursome. Beide zijn
combinaties van sportief golfen en
veel gezelligheid. Misschien ontmoet u
er leden die u nog niet kent en met wie
u nadien weer een rondje kunt golfen.
Houdt u van veel gezelligheid, schrijf
dan in voor ons jubileumfeest op 10
september.

WAARDPRAAT
Het is een goede gewoonte dat de
redactie zelf in haar voorwoord stilstaat bij de inhoud van de Waardpraat.
Voor deze ene keer maak ik een

uitzondering. In deze editie leest u een
compilatie over de geschiedenis van
bijna 25 jaar Waardpraat. Alweer een
unieke mijlpaal.
Alle redacties en schrijvers die sinds
het eerste nummer van 1992 meegewerkt hebben aan ons clubblad: van
harte gefeliciteerd met deze honderdste uitgave.
Ik wens u een prachtige zomer toe,
een fijne vakantie en veel golfplezier.
Albert van Heijningen
voorzitter Golfclub De Dorpswaard

NIEUWE
LEDEN
Wij heten alle nieuwe leden van
Golfclub De Dorpswaard van
harte welkom in onze club:
Johan Balkenende
Jacomien Balkenende
Cor Drent
Nelleke Smaal
Annemiek Krielaart
Thea van der Heijden
Hans van der Heijden
Stefan Woestenberg
Rob Heijmans (businesslid)
Rik Nanning (businesslid)
Audie Bong (businesslid)
Maikel Broeks (businesslid)
Vincent Schutterhoef (businesslid)
René Ritsema (businesslid)
Bart Vermeulen (jeugdlid)
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100 x WAARDPRAAT
De eerste Waerdpraet verscheen in mei 1992. Toen gebeurde
dat nog op, zoals je nu zou zeggen, primitieve wijze. Maar
dat zou onrecht doen aan de voor die tijd al mooie opzet van
ons blad. Onze club was net opgericht en raadpleging van
de archieven laat zien dat het blad in de beginperiode zeer
onregelmatig uitkwam. Met ingang van de eerste uitgave
in 1995 (WP nummer 5) werd het clubblad eenmaal per vijf
weken verzonden, dus tienmaal per jaar.

Het is leuk en informatief om de
oude uitgaven eens door te lezen.
Je vindt ze op de website. Zo kun je
lezen dat er destijds in onze golfclub
onder andere een barcommissie was,
een inrichtingscommissie die zich
bezighield met het aankleden van het
paviljoen, een shopcommissie en een
evenementencommissie!

Van stencil naar een digitaal blad,
prachtig. Ik hoop in de komende uitgaven mijn bijdragen aan de Waardpraat
te kunnen leveren. Als ‘opvolger’ van
Wim Cretier is dat een hele uitdaging,
maar ik zet me in.
Tom den Ouden (2016 - )

de redactie versterken en Berend
Dingemans, Willem Thijsen en Henk
Hannessen werden vaste medewerkers.

UITSTRALING
Het maken van de Waerdpraet was
inmiddels al voor een groot gedeelte
een computerklus geworden, waar
Bert Witte, dwars als hij kon zijn, totaal
geen zin in had (voor hem was een faxapparaat het absolute maximum!) en
ik was nog maar een beginner in het
computervak. Voor mij betekende dat
onder andere een cursus Publisher
volgen en regelmatig met zweet in de
handen achter het scherm! Maar als
redactie wisten we wat we wilden. Het
moest een mooi clubblad worden met
een wat luxere uitstraling. Een blad van
de leden voor de leden, een gezellige
golfclub waardig.

LEDEN
BEELD
Ik lees in nummer 2 van 1995 dat
iedereen wordt gevraagd behulpzaam
te zijn met bij het schonen van de baan
na het hoge water, gaten te vullen
op de fairways en de bunkers bij te
werken. Wat een tijden! Het is interessant om advertenties van bedrijven en
leuke artikelen over leden, natuur, golf
enzovoort te lezen. Ga dus eens kijken
op de site naar dat archief van oude
WP’s. Zeker voor hen die al langer lid
zijn zullen het leuke leesmomenten zijn.
Tja en hoe ging het destijds allemaal bij het maken van het blad? We
hebben enkele hoofdredacteuren
en medewerkers aan het clubblad
gevraagd om een bijdrage. Dat geeft
een mooi beeld van 25 jaar clubblad.

	
OP WEG NAAR EEN
GLOSSY...
De herinnering is er nog. In het najaar
van 1999 meldde Bert Witte dat hij
wilde ophouden met het hoofdredacteurschap van de Waerdpraet en hij
vond dat ik de verantwoordelijkheid
voor het clubblad moest overnemen.
Dat kwam onverwacht en was een
beetje schrikken. Tot die tijd was ik
de ‘junior’ redacteur of beter manusje
van alles, belast met verslagen van
feestjes, wedstrijden, foto’s maken
en dergelijke. Wel had ik mij inmiddels gepromoveerd tot columnist
en schreef voor ieder nummer een
zogenaamde HAN-dicapper.

Dus gingen we flink aan de slag.
Er verschenen interviews met leden
die veel voor de club betekenden of
hadden betekend, we waren erbij
als er feestjes waren, Sarah’s en
Abrahammen gingen op de foto en
zagen zich vol trots terug in het eerstvolgende nummer. De bouw van het
nieuwe clubhuis werd gevolgd en
vanzelfsprekend zag de voorzitter
zichzelf zittend op een dragline terug in
de Waerdpraet. Willem Thijsen schreef
over al wat groeit en bloeit in en langs
de baan. Berend Dingemans leerde
ons welke vogels er over onze hoofden
vlogen en Henk Hannessen schreef zijn
Laterale Gedachten, die voor sommige
lezers wel eens wat te lateraal waren!

MEDEWERKING
UITGAVE 100
Het is nu 25 jaar verder. De club
bestaat 25 jaar en dit is de 100ste
uitgave van de Waardpraat. Time flies!
Als je bedenkt wat we nu allemaal
kunnen met de hedendaagse techniek!
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Gelukkig beloofde Telegraaf-cartoonist
Bert mij alle medewerking. Edith
Kokke had ervaring met magazine-opmaak, Anneke Vermaak had al mede
aan de wieg gestaan van de eerste
Waerdpraeten, Lili Doude kwam

Wij waren enthousiast en kregen veel
medewerking van het bestuur. Toen ik
Hans de Vries toestemming vroeg om
zo’n 75 exemplaren meer als nodig te
laten drukken om die als promotie van
onze club aan gasten en/of eventuele
WAARDPRAAT
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nieuwe leden mee te geven, was hij
onmiddellijk akkoord. Mogelijk realiseerde hij zich niet dat ieder exemplaar van de Waerdpraet (vaak meer
dan zo’n 25 pagina’s) inmiddels zo’n
4 euro per stuk kostte. Maar ja, we
waren op weg naar een glossy …

foto. We vroegen ook leden die op
andere - meest buitenlandse - golfbanen hadden gespeeld om daarvan
verslag te doen. Vaak met foto’s erbij.

van wijlen Bert Witte en de foto -cd,
aan de club overgedragen. Ik heb
altijd met plezier aan de Waerdpraet
gewerkt.

FOTO’S

Wim Huijbregts (2005 – 2010)

Na zo’n zeven jaar hoofdredacteurschap werd het tijd voor nieuwe frisse
ideeën. Wim Huijbregts was inmiddels
toegetreden tot de redactie en aan
hem mocht ik de verantwoordelijkheid overdragen. Ik wist dat hij op de
ingeslagen weg verder zou gaan. Dank
daarvoor Wim. Tenslotte kan ik hier
mijn mede-redactieleden uit die tijd
nogmaals bedanken voor het plezierige teamwerk om van de Waerdpraet
een representatief en lezenswaardig
clubblad te maken.

De senioren-feestavondjes, na toernooitjes en prijsuitreikingen, waarop
onder de voortreffelijke leiding van
Frits Haans en zijn bandje gedanst
werd en die echte feesten waren, werden soms uitgebreid verslagen, zoals
ook Algemene Ledenvergaderingen.
Ook heb ik honderden foto’s gemaakt
van de baan. In alle jaargetijden,
met en zonder water, met en zonder
sneeuw, met bloemen, planten, vergezichten et cetera et cetera. Dat zijn
prachtige bladvullers. De foto’s heb ik
bij mijn vertrek alle op een cd gebrand
en in het archief gelegd. Ze zijn dus
allemaal nog op te roepen.

Han van Zoelen (1998 – 2006)

DRUKKER

DANK

	MET PLEZIER AAN
GEWERKT
Eerst onder hoofdredacteurschap
van Han van Zoelen en daarna alleen,
heb ik zo’n jaar of vijf de redactie van
de Waerdpraet gedaan. We hielden
niet van redactievergaderingen, dus
die waren er niet. Dat gaf ons een
grote vrijheid.
Anneke Vermaak deed altijd zeer
consciëntieus de tekstcorrecties. Vele
artikelen schreven we zelf, maar er
waren ook redacteurs, bijvoorbeeld de
zeer markante Henk Hannessen, die
een duit in het zakje deden. We nodigden ook anderen uit om een bijdrage
te leveren, bijvoorbeeld toernooiwinnaars. Iedereen moest een verhaaltje
schrijven en we zetten hen ook op de
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De indeling van het blad maakten we
zelf, samen met de drukker. De teksten
leverden we per mail aan. Daarna gingen we naar Asten, waar de drukker
zat, om een en ander vast te leggen.
Toen ik eindigde als hoofdredacteur
heb ik alle nummers in volgorde, plus
de originele tekeningen/illustraties

	VAN PAPIER NAAR
DIGITAAL
In het najaar van 2011 traden Wim
Cretier, Berry ten Vaarwerk en ik aan
als redactie van het clubblad. De
productie had een tijdje stilgelegen.
Het digitale tijdperk was ingetreden
en misschien was met de komst van
de Dorpswaard-website een clubblad
niet meer nodig, zo was de gedachte.
Bovendien kost een blad - en vooral
het verzenden – best veel geld.
De Waardpraat werd echter toch
gemist. Ons twintigjarig jubileum in
2011 was een mooie gelegenheid
om het blad in ere te herstellen. Als
nieuwe redactie begonnen we met nog
éénmaal een papieren versie, daarna
gingen we over op digitaal. Voor een
aantal leden was dat niet gemakkelijk. Regelmatig kregen wij op ons

TEKSTREDACTIE
Redactievergaderingen verliepen
rustig en vonden plaats bij een
van de redactieleden thuis.
Handgeschreven kopij werd
simpelweg overgetypt. Highlights
waren de verslagen (uitslagen) van
de wedstrijdcommissie. Informatie
van diverse commissies was van
belang, simpelweg omdat voor velen
de golfwereld en de bijbehorende
etiquette en regels nieuw waren.

Wellicht ten overvloede:
de eerste vijf WP’s (nr. 0 t/m nr. 4
zijn dus de voorlopers) zijn met de
stencilmachine tot stand gekomen.
Vanaf WP nr. 1, verschenen in januari
1995, is gewerkt met kolommen
en werd de Waerdpraat gedrukt.
In mei 2003 werd overgestapt op
kleur.
Anneke Vermaak (1992 – 2010)

WAARDPRAAT
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brood hoe jammer het toch was dat de
Waardpraat niet meer werd gedrukt.
Helaas, het was en is onomkeerbaar.
Tijden veranderen, een digitale versie
is veel goedkoper en bovendien ook
mooi en goed. Daarvan zijn wij zelf al
bijna vijf jaar overtuigd.

van commissies. De Waardpraat is er
voor achtergronden, verdieping en interactie met de leden. We komen driemaal
per jaar uit en onze belangrijkste doelen
zijn informatieverstrekking en versterking van clubbinding en clubgevoel.

INHOUD
INFORMATIESTROMEN
Anno 2016 zijn er vele informatiestromen naar de leden. Op de website
achter de ledenknop staat het actuele
nieuws. De Waardpraatredactie is
daarvan tevens webredactie. Er is ook
een Facebookpagina die wij beheren.
Commissies hebben hun eigen plek op
het leden-deel van de website en delen
daar specifieke informatie, wat prima
verloopt. Daarnaast krijgt iedereen
regelmatig e-mails van het bestuur en

Driemaal per jaar houden wij – na een
gezamenlijk rondje golf – een gezellige
redactievergadering. Onze Waardpraat
heeft wat vaste rubrieken: voorwoord
van de redactie, stukje van de voorzitter,
een column van een vaste columnist
(vier jaar lang Hans de Vries, nu Jolanda
van Uijtert), het voorstellen van nieuwe
leden, bijdragen van de golfschool en
van de BV. Verder is de inhoud afhankelijk van wat wij steeds bedenken en wat
er binnenkomt.

SAMENWERKING
Onze samenwerking loopt gesmeerd.
Wim – na dit jaar opgevolgd
door Tom den Ouden – is onze
nieuwsjager. Hij plaatst de meeste
stukjes op de website en beheert
de Facebookpagina. Ikzelf zorg
voor een goed leesbare inhoud
van de Waardpraat en Berry is
verantwoordelijk voor opmaak en
foto’s. Dankzij hem ziet ie er dus
elke keer weer zo mooi uit. Ons
hoogtepunt? Dat vind ik toch wel de
jubileumuitgave die ter ere van 25
jaar Dorpswaard is verschenen. Met
als goede tweede deze honderdste
Waardpraat! Als het aan ons ligt gaan
er nog vele uitgaven volgen.
Marja Havermans (2011 – 2016)

Redactieleden 1992 t/m 2016
1992

Anneke Vermaak

A. Veen

P.Piels

1993

Anneke Vermaak

A. Veen

P.Piels

1994

Anneke Vermaak

A. Veen

P.Piels
Fiet Lathouwers

1995

Bert Witte

1996

Bert Witte

Willy Ottevanger

1997

Bert Witte

Willy Ottevanger

Bert Witte

1998

Bert Witte

Han van Zoelen

Jacques Jansen

Ton Vermeer

Edith Kokke

1999

Han van Zoelen

Bert Witte

Jacques Jansen

Ton Vermeer

Edith Kokke
Edith Kokke

2000

Han van Zoelen

Bert Witte

Jacques Jansen

Ton Vermeer

2001

Han van Zoelen

Bert Witte

Edith Kokke

Lili Doude

2002

Han van Zoelen

Bert Witte

Edith Kokke

Lili Doude

2003

Han van Zoelen

Bert Witte

Edith Kokke

Lili Doude

2004

Han van Zoelen

Bert Witte

Edith Kokke

Lili Doude

2005

Anneke Vermaak

Han van Zoelen

Bert Witte

Wim Huijbregts
Wim Huijbregts

2006

Anneke Vermaak

Han van Zoelen

Bert Witte

2007

Anneke Vermaak

Wim Huijbregts

Bert Witte
Bert Witte

2008

Anneke Vermaak

Wim Huijbregts

2009

Anneke Vermaak

Wim Huijbregts

2010

Geen WAARDPRAAT

2011

Marja Havermans

Berry ten Vaarwerk

Wim Cretier

2012

Marja Havermans

Berry ten Vaarwerk

Wim Cretier

2013

Marja Havermans

Berry ten Vaarwerk

Wim Cretier

2014

Marja Havermans

Berry ten Vaarwerk

Wim Cretier

2015

Marja Havermans

Berry ten Vaarwerk

Wim Cretier

2016

Marja Havermans

Berry ten Vaarwerk

Wim Cretier

JULI 2016

Tom den Ouden
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VAN DE BUSINESSCOMMISSIE
Sfeerimpressies van de dag kunt
u bekijken op de website van De
Dorpswaard (Businessclub/business
foto’s.)

MATCHPLAYWEDSTRIJD
De eerste matchplaywedstrijden zijn
inmiddels gespeeld. De finale zal uiteindelijk worden gehouden tijdens de
businessdag op vrijdag 9 september!

NIEUWE BUSINESSLEDEN

Prijsuitreiking Blue Golfday voor Kings & Queens

Het golfseizoen is in volle
gang. De businessleden
en –relaties golfen naar
hartenlust.
BLUE GOLFDAY FOR KINGS &
QUEENS
In het kader van het 25-jarig jubileum
is op vrijdag 3 juni de Blue Golfday for
Kings & Queens georganiseerd. De
weergoden waren ons goed gezind.
Met een vrijwel volledig bezette baan
gingen we van start voor 18 holes
Texax Scramble. Tussendoor werden
de spelers in de baan verrast met
allerlei lekkernijen die in onze eigen
keuken waren bereid. Het thema
blauw was ook hierin doorgevoerd.

JULI 2016

Het hoogtepunt van de dag was: wie
worden Putting King & Queen?
In een spannende finale zijn uiteindelijk gekroond Nel Simons en
Geurt Hogenbirk (FSV Accountants
+ Adviseurs). Voor deze ‘koninklijke’
prestatie ontvingen zij ieder een
Seiko horloge, beschikbaar gesteld
door Juwelier Ubens & Conrads in
Zaltbommel.
Gastspelers van de dag waren
Liesbeth Wolters en haar man GeertJan. Namens de businessleden is
Liesbeth bedankt voor haar inzet en
werkzaamheden als secretaris van
het bestuur. Zij ontving als aandenken
een fotoschildering van de golfbaan,
gemaakt door kunstenaar Ad van
Bokhoven.

Het doet ons deugd te melden dat we
het aantal businessleden zien groeien.
Onlangs zijn lid geworden: TCO-Scan,
Koopplein Bommelerwaard, Stuppers
Rosmalen en SMC Consultancy.
Sinds enkele weken is er ook een
instap-businesslidmaatschap mogelijk
in de vorm van ‘Aspirant Businesslid’.
Dit is een aantrekkelijk lidmaatschap
om ‘te proeven’ of een volwaardig
businesslidmaatschap het vervolg kan
worden.

AGENDA
Donderdag 11 augustus:
Businessdag (18 of 9 holes)
Vrijdag 9 september:
Businessdag Piekengolf (9 holes)
Zaterdag 10 september:
Lustrumfeest (aanmelden kan nog,
met of zonder partner)
Donderdag 6 oktober: (9 holes).
Wij wensen u een heerlijke zomer toe
met natuurlijk veel golfplezier!
Namens de businesscommissie,
Mariet Kamphuis-van Gameren
Voorzitter
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EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Frits Taal, 50 jaar en samenwonend met
Alberdiena. We hebben een zoon Quillian van 11 jaar en
we hebben een jonge dame, Danique. Zij is 19 jaar oud. Wij
wonen in Barendrecht, onder de rook van Rotterdam.
Ik ben geboren en getogen in
Wassenaar. Na mijn studie aan de
Hogere Hotelschool in Den Haag ben
ik aan de slag gegaan als zelfstandig
ondernemer in de delicatessebranche.
Dit heb ik twaalf jaar gedaan. Daarna
ben ik beland in het management van
de hotelwereld, een heel andere wereld
dan een golfbaan. Toch is er ook een
overeenkomst: golf- en hotelwereld zijn
er beide op gericht een unieke beleving
te creëren voor de gasten!
Vele jaren werk- en managementervaring hebben mij inzicht gegeven. Werk
is niet alleen iets produceren of voortbrengen. Je werk is óók een plek waar
mensen samenkomen, samenwerken,
tot ontwikkeling komen en groeien in
hun mens-zijn.
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Ik ben nu clubmanager ad interim bij
Golfclub De Dorpswaard. Samen
met mijn team werk ik met heel veel
plezier aan het creëren van een unieke
beleving voor onze gasten! Een erg
afwisselende en unieke baan in een
mooi bedrijf, waar ik het enorm naar
mijn zin heb. De locatie is uniek, maar
onze medewerkers maken het verschil!
Als ik even de tijd heb doe ik ook nog
iets met hobby’s, zoals geocaching, uit
eten gaan en natuurlijk golfen. Graag
nodig ik u uit om onder het genot
van een kopje koffie of thee op De
Dorpswaard dieper op uw wensen in
te gaan.
Frits Taal

WAARDPRAAT

COMPETITIECOMMISSIE
Dit jaar konden we tien teams van onze golfclub inschrijven
voor de NGF-competitie. Veelal waren het bestaande teams,
maar er waren ook nieuwe gezichten bij. De meeste teams
trainden in de winter om hun speelvaardigheid op peil te
houden, soms was daar zelfs een golfreis aan verbonden.

bestuur zal medio oktober een besluit
nemen over het aantal competitieteams
van onze club. Begin november is dan
de teamindeling bekend. Vooralsnog zijn
er geen berichten over een wijziging van
de competitie voor 2017.

Iedereen had de wens om de prestatie van het voorgaande

COMPLIMENTEN

jaar te verbeteren. Dit voornemen is uitgekomen.

Langs deze weg de complimenten
aan allen die betrokken zijn geweest
bij de voorbereiding en uitvoering van
de NGF-competitie op onze baan:
ons bestuur, management, horeca,
het baanpersoneel, de teamcaptains
en alle competitiespelers die de naam
en faam van De Dorpswaard hebben
uitgedragen.

Alle teams die hier op De Dorpswaard
kwamen spelen, bevestigden dat
we een prachtige baan hebben. De
ontvangst, de borrel en de diners waren
voortreffelijk. Alle competitiedagen
konden volgens schema gespeeld
worden en de teams zaten in
competitieve en gezellige poules.
Teams en individuele spelers hebben
heldendaden verricht, maar moesten
ook verlies slikken.

EINDSTANDEN
Het voert te ver om van alle veertig
wedstrijddagen verslag te doen.
Geïnteresseerden kunnen nog steeds
op de website van de NGF kijken en
daar de scores en standen van de
wedstrijden lezen.

COMPETITIE 2017

Namens de NGF-competitiecommissie,
Charles Willems

Binnenkort kunt u zich weer inschrijven
voor de competitie van 2017. Het

NIEUW LID STELT ZICH VOOR
nieuwsgierigen en geïnteresseerden
vanaf 11.00 uur welkom op de open
dag. Die staat in mijn agenda geno
teerd.
Een beetje zenuwachtig ga ik vanuit
Den Bosch onderweg naar de golfclub. Zouden we een balletje mogen
slaan? Hoe is de baan? Wat voor
soort club is het?

In de lokale krant ‘Stadsblad Den
Bosch’ zie ik een advertentie over
de open dag van Golfclub De
Dorpswaard. Meteen ben ik getriggerd. In het verleden heb ik al eens
een balletje mogen slaan bij een golfclub in de buurt van Arcen. Door wat
lichamelijk ongemak moest ik er toen
helaas mee stoppen, maar de vreugde
van het golfen staat mij nog helder
voor de geest. Zondag 24 april zijn
JULI 2016

De ontvangst is meteen allerhartelijkst. De koffie met iets lekkers staat
klaar en we mogen meedoen aan een
golfclinic. De baan ligt erbij als een
prachtig park: mooie waterpartijen,
prachtige greens en wat een fantastisch uitzicht vanaf het clubhuis over
de baan.
Er is voor klein tot groot wat geregeld.
De kinderen maken kennis met golf
op een bijzonder leuke manier. De
volwassenen mogen onder leiding van
Michel Schrauwen naar de driving

range om daar naar hartenlust wat
balletjes weg te slaan. De weergoden
zijn ons wat minder goed gezind. Af
en toe is er zon, maar wind, regen en
hagel voeren de boventoon. Mij maakt
het allemaal niet uit. De droge ‘klik’ die
je hoort als je de bal goed raakt en de
mooie vlucht daarna maken mijn euforie zo groot, dat ik al snel besluit dat
ik lessen wil gaan volgen en zo snel
mogelijk de baan in wil. Dan komt voor
mij de grote verrassing: we mogen een
aantal holes lopen. Met groepjes van
twee en een begeleider liggen hole
3, 4 en 5 aan onze voeten. Het is na
ruim zeven jaar weer zo leuk om op de
baan te staan, dat ik van elke seconde
geniet.
Inmiddels heb ik een aantal leuke
lessen van Michel gehad en mag ik
de baan in. Ik heb er zin in… wat een
prachtige golfbaan.
Stefan Woestenberg
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FAMILIETOERNOOI OP 4 SEPTEMBER

Ook dit jaar neemt onze club deel aan het door de NGF uitgeschreven familietoernooi. Daarmee zijn we een van de 83
clubs waar de voorrondes van dit toernooi gespeeld worden.
Bij ons wordt de wedstrijd gehouden
op zondag 4 september van 9.00 –
14.00 uur. In het jubileumjaar van onze
golfclub gebeurt dit met een extra
feestelijk tintje.

FAMILIERELATIE
Inschrijving is mogelijk voor koppels.
Bij ieder koppel dient een familierelatie
te bestaan en minimaal één deelnemer
van het koppel moet lid zijn van de
Dorpswaard. Je mag dus ook spelen
met een familielid dat geen lid is van
onze vereniging. Dus (groot)ouders
met (klein)kinderen, jeugdleden met
broer of zus, oom of tante, senioren
met een broer of zus, neef of nicht:
volop mogelijkheden, dus doe mee en
schrijf je in!

GREENSOME OF CLINIC
Jeugdleden zullen voorrang krijgen
11

bij inschrijving. Bij ons kan een klein
aantal deelnemers met baanpermissie
meedoen. De door de NGF bepaalde
spelvorm is Greensome Stablefort 18
holes. De halve finales zullen plaats
vinden op zondag 2 oktober, een week
later is de finale. Hoe meer familie
aanwezig, hoe meer vreugd. Nog-nietgolfende familieleden hebben de mogelijkheid zich in te schrijven voor een
golfclinic. De clinic zal in de loop van
de ochtend verzorgd worden door onze
pro Michel Schrauwen. Meld je op tijd
aan om een plekje te bemachtigen.

KOSTEN
De kosten voor deelname aan de
wedstrijd bedragen € 20,- per koppel.
Dit geld komt volledig ten goede aan
het gezamenlijke goede doel van het
familietoernooi: het Jeugdsportfonds.
Het Jeugdsportfonds creëert sport-

kansen voor kinderen van 4-18 jaar
die om financiële redenen geen lid
kunnen worden van een sportvereniging. Van de deelnemers aan de clinic
vragen we € 10,- per deelnemer. Ook
deze opbrengst zal volledig ten goede
komen aan het goede doel.

LUNCH
Gezamenlijk eten kan een feestje zijn.
Na de wedstrijd zal onze kok een heerlijke lunch bereiden: voor de volwassenen het gewaardeerde Par 3-plankje
en een speciaal lunchgerecht voor de
kinderen. De kosten zijn voor eigen
rekening. Je kunt vooraf aan de wedstrijd aangeven of je deel wilt nemen
aan deze grote Familielunch.
Laten we er met elkaar een sportief,
succesvol en geslaagd evenement van
maken.
Neem deel en schrijf je in. We ontvangen je graag op 4 september.
De jeugdcommissie
Werkgroep Familiegolf
WAARDPRAAT

VIERING 25-JARIG JUBILEUM
De zes V’s van het jubileumjaar - vieren, verbinden, veranderen, versterken, verrassen en verleiden – zijn volop voelbaar geworden tijdens de evenementen in het eerste half jaar.
De vele leden die eraan deelnamen hebben er spontaan één V
aan toegevoegd: de V van Voortreffelijk.

	DRIELUIK VAN EVENE
MENTEN VOOR LEDEN
JUBILEUM OPENINGS
WEDSTRIJD
De openingswedstriijd had een ongekend groot aantal inschrijvingen. Om
alle 120 leden de gelegenheid te

geven mee te doen, heeft de organisatie de wedstrijd over twee dagen
uitgesmeerd. Uniek, bijzonder en met
succes. Naast een Texas Scramblewedstrijd moesten alle flights bijzondere opdrachten uitvoeren. Dat
bracht het beste van ons als golfers

naar boven. Ook de prijsuitreiking en
de verloting leidden tot prachtige en
JULI 2016

onverwachte taferelen. Het gezellig
samenzijn in het clubhuis en op het
terras werd muzikaal omlijst door verleidelijke muziek, voortgebracht door het
Jubileum Combo. De Dorpswaarders
hebben zich van hun beste kant laten
zien: sportief en goed gehumeurd.

JUBILEUM LEDENLUNCH
Alweer een ongekend groot aantal
deelnemers. Op een bepaald ogenblik
waren er zo’n 125 personen in de baan,

de horecamedewerkers meegerekend.
Natuurlijk stond de lunch centraal,
die doorlopend in zeven gangen werd
geserveerd, variërend van ‘stampotje
met balletje gehakt’ tot ‘wijntje rood of
wijntje wit samen met een kaasje’. Wel
moest de lunch verdiend worden en dat
gebeurde door uiteenlopende activiteiten bij iedere gang. Omdat ‘verbinden’
het centrale thema was voor deze dag,
was het terras zo ingericht dat er plaats
was voor alle deelnemers plus het
Jubileum Combo. Mooi gezicht, zo’n vol
terras met alleen maar tevreden leden.
Het was dan ook geen wonder dat
iedereen meezong met ons clublied.
Het moet in de verre omtrek te horen
zijn geweest.

JUBILEUMFEEST
Het drieluik van evenementen voor alle
leden wordt op 10 september ’s avonds
gecompleteerd met het grote jubileumfeest. Vanwege de te verwachten
grote opkomst is de grote feestzaal
van De Kreek afgehuurd. Er zijn bars
en hapjesbuffetten, er is live muziek
en natuurlijk ook veel entertainment,
geïnspireerd door de zeven V’s. In deze
honderdste editie van de Waardpraat
vindt u de aankondiging van dit feest.
Aanmelden kan via de uitnodiging Het
Grote Jubileumfeest onder de ledenknop ‘Jubileum communicatie’ op onze
website, of via het inschrijfformulier dat
in het clubhuis beschikbaar is.

	JUBILEUMEVENEMEN
TEN VOOR GROEPEN
BINNEN EN BUITEN DE
CLUB
OMWONENDEN VAN DE
GOLFBAAN
Alle omwonenden hebben nader kennis
kunnen maken met onze club. Met spel
en uitwisseling van informatie konden
de bewoners van huizen langs de baan
ons jubileum mee vieren. Een prima
ontmoeting, dat was de conclusie van
de bezoekers.

BLUE GOLFDAY FOR KINGS &
QUEENS.
Op deze speciale dag hebben de businessleden zich kunnen uitleven. Door
12

25-JARIG JUBILEUM EEN WAAR FEEST
veranderende omstandigheden op de
baan vanwege tijdelijk water moest er
geïmproviseerd worden. Dat kun je het
beste aan de businesscommissie zelf
overlaten. Zeker is dat de band tussen
de businessleden is versterkt en dat
het koninklijk gevoel overheerste.

	GOLFING LUNCH VOOR
EXTERNE RELATIES
VAN TOEN EN NU
Deze bijeenkomst is bezocht door vijftig
genodigden. Tijdens de lunch memoreerde voorzitter Albert van Heijningen
hoogtepunten uit het bestaan van onze
club. De burgemeester van Maasdriel,
Henny van Kooten, wist de aanwezigen
te boeien door op ludieke wijze de taal

van de ambtelijke organisatie te vergelijken met die van golfers: onbegrijpelijk
voor leden!

volgende evenementen voor diverse
doelgroepen plaats: Dress to Impress
(dames, dinsdag 5 juli), Kleur bekennen
(senioren, donderdag 7 juli), Change
Heeren (heren, woensdag 3 augustus),
Familie golfdag (zondag 4 september),
het Jubileumfeest en Oud en Nieuw
in oktober (witte golfers uit de regio,
zaterdag 1 oktober). Dat moet een bruisend tweede half jaar worden.

WEBSITE
Op onze website is het jubileumjaar
van event tot event te volgen onder de
ledenknop ‘Jubileum nieuws & foto’s’.
Tijdens het grote jubileumfeest op 10
september zal een doorlopende dia
show te zien zijn met de hoogtepunten
van het 25-jarig jubileum tot dan toe.
De lustrumcommissie

THANK GOD IT’S FRIDAY
Onder dit motto hebben de werkende
leden onder ons het jubileum gevierd.
Senior leden die allang met pensioen
zijn, maar toch uit enthousiasme en
liefde voor de club inschreven, zijn
vriendelijk verzocht plaats te maken
voor de echte werkenden. De grote
belangstelling laat zien dat werkende
leden echt bij de club horen en de
nodige aandacht verdienen.

NOG TE GAAN
In de tweede helft van het jubileumjaar
2016 vinden achtereenvolgens nog de
13
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TERUGBLIK NGF-COMPETITIE 2016
Ook dit jaar waren in april de competitiespelers weer vroeg
onderweg om ergens in Nederland af te slaan voor de NGFcompetitie. Uitzondering is het jeugdteam, dat in juni speelt.
NGF
Op de site van de NGF ngfcompetitie.
com kunt u De Dorpswaard selecteren
en zien wat, waar en hoe de teams
gespeeld hebben. Wie klikt op de
uitslag ziet ook wat elke spelers heeft
gedaan. Niet te zien zijn de playing
handicaps van de tegenstanders. Deze
staan alleen op het wedstrijdformulier.

BANEN
Diverse teams speelden dit jaar
weer op schitterende banen,
zoals bijvoorbeeld Herkenbosch,
Rosendaelsche, De hooge
Rotterdamsche, Geijsteren,
Hilversumsche en The Duke. Als er
competitie wordt gespeeld op onze
baan is de baan voor leden deels
toegankelijk. Afhankelijk van de
spelvorm kunnen leden in overleg
met de wedstrijdleiding tussendoor
starten.

RESULTATEN
Hebben onze teams het goed
gedaan? Geen enkel team is
kampioen geworden, maar we zijn

ook niet allemaal laatste geworden.
Plezier in het spelletje staat voorop en
ook zijn er altijd weer leermomenten
en opgedane ervaringen! Er zijn
regelmatig veranderingen in de
teams. Spelers kunnen soms door
omstandigheden niet deelnemen aan
de competitie, gaan naar een ander
team of komen na jaren weer terug bij
een team. Zo deed Hans van Beurden
weer zijn intrede bij Heren 1 en zeker
niet onverdienstelijk. Helaas is er geen
beeldmateriaal van de Dorpswaardcompetitieteams van dit jaar.

HANDICAPS
Voor Heren 1 (36 holes) viel het
dubbeltje helaas dit jaar niet de goede
kant op. Met een dik verlies van 16-2,
tweemaal een krap verlies van 10-8
en een enerverende slotwedstrijd die
in 9-9 eindigde, hebben we het de
tegenstanders nog behoorlijk moeilijk
gemaakt. Die wel even dachten frivool
2e te worden in de poel!
Waren wij zo zwak, of was de
tegenstander zo sterk? Dit zijn de
HCP’s in onze poule:

Hitland 		
Bergvliet
Roxenisse
IJsselweide
Dorpswaard

4,0 tot 7,0,
4,9 tot 11,1
5,4 tot 11,1
4,4 tot 14,5
6.4 tot 13,6

Nogal wat verschillen in de playing
handicaps, maar u mag er zelf een
oordeel over hebben. De Dorpswaard
was wederom de enige met een lefty
speler, Wim Cretier!

WEER
Met de weersomstandigheden ging
het alle kanten op: hagel, regen, wind,
kou en zelfs korte-broekenweer.
Als team Heren 1 hebben we een
leuk, gezellig competitiejaar gehad.
We kijken weer erg uit naar 2017 en
starten in het najaar weer met trainingen
en oefenpartijtjes. Groeten namens
Heren 1, bestaande uit Rob Ploegmakers
(captain) Erik Lagarde, (plv. captain),
Norman Morseld, Hans van Beurden,
Leon van der Krabben, Marcel Hol, Gerrit
van Schijndel en Wim Cretier.
Veel golfplezier.
Wim Cretier
Speler Heren 1

Een overzicht van de spelende teams van dit jaar:
Team
Heren 1
Heren 1
Heren 2
Heren 1 senioren
Heren 2 senioren

aantal holes (max)
36 holes
27 holes
27 holes
27 holes
18 holes

spelvorm ’s morgens
foursome
greensome
greensome
greensome
individueel matchplay

spelvorm ’s middags
individueel matchplay
individueel matchplay
individueel matchplay
individueel matchplay
individueel matchplay

ranking
5e
3e
3e
2e
4e

Dames dinsdag
Dames senioren 1
Dames senioren 1
Dames senioren 2

27 holes
27 holes
18 holes
18 holes

greensome
greensome
individueel matchplay
individueel matchplay

individueel matchplay
individueel matchplay
individueel matchplay
individueel matchplay

2e
3e
3e
5e

JULI 2016
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SOCIAAL, GEZOND EN FIT!
Onder de jongere, maar zeker onder de oudere golfers - de
senioren - is er steeds meer interesse in gezond en fit zijn, als
het even kan met een sociaal sausje er overheen. Golf is een sport
voor iedereen, vanaf een zeer jonge (± 5 jaar) tot zeer hoge leeftijd.
Er zijn in Nederland golfers ouder dan 90 jaar die nog dagelijks
een rondje golfen. Op onze eigen club ligt de gemiddelde leeftijd
rond de 60 jaar. Op zich nog jong maar letten op gezond en fit zijn
is van steeds groter belang!
Golf is een sport voor het leven. Dat
houdt in dat je ervoor moet zorgen zo
lang mogelijk te kunnen deelnemen.
Hoe doe je dat? De NGF heeft
voor senioren een speciale serie
oefeningen ontwikkeld die bijdragen
aan het trainen van de juiste spieren
en het voorkomen van blessures.

TRAININGSPROGRAMMA
Vanaf half augustus heeft de golfschool
een trainingsprogramma voor senioren
opgezet voor de ontwikkeling van de
basistechnieken swingen, chippen en
putten. Op de vaste dagen van de dames
en de senioren start de training om 12.45
uur op de driving range. De training
duurt een uur en per les worden er twee
onderdelen behandeld. Om 13.45 uur
eindigt de training en is er in het clubhuis
de gelegenheid tot napraten. Om de
kosten laag te houden is er gekozen voor
grotere groepen dan bij groepstraining
2.0. De maximale groepsgrootte is twaalf
personen. Via de online lesagenda koopt
u een aantal trainingen in.

KOSTEN
5 groepstrainingen senioren € 37,50
10 groepstrainingen senioren € 70,00
15 groepstrainingen senioren € 97,50

BEGELEIDERS GEZOCHT
Vanaf 16 augustus gaat het
seniorenprogramma van start. De
golfschool zoekt ook enthousiaste leden
die het seniorengolf willen ondersteunen
en willen meewerken als begeleider.
Leuk om te doen en ook erg leerzaam.
Aarzel niet en geef je op bij Michel!

lossen kunt u contact opnemen met
golf e services, telefoon 020 4496099.
U kunt ook altijd contact opnemen met
Michel en telefonisch boeken.
Tip voor de leden: Uw ledenlogin
van De Dorpswaard gebruikt u ook
voor het boeken van een les bij de
golfschool.

TRIPLE TRAINING
De golfschool biedt ook Triple Training
aan. Triple Training speelt in op de
behoefte van ervaren golfers om op
door hen gewenste tijdstippen te werken aan het verbeteren van het golfspel
onder leiding van de golfprofessional.
Dit wordt gedaan in groepjes van drie
golfers, om zo elkaar te kunnen stimuleren en de kosten in de hand te houden.
Deze lesvorm is de gehele week te
boeken, natuurlijk ook via de site.

VAN GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS NAAR HANDICAP 54

VERBETERING
Door de trainingen zult u uw conditie en
fitheid in stand houden of verbeteren.
Het gevolg is dat u ook uw handicap
en techniek op peil kunt houden of
verbeteren. Natuurlijk is er ook aandacht
voor verandering en verbetering van de
techniek. Dit zal de behoefte om na een
les te gaan oefenen vergroten. En ook
samen oefenen is leerzaam en sociaal.
15

NGF ACADEMIE

Het platform van de Nederlandse
Golffederatie ter ondersteuning van
het golfspel is de NGF Academie.
Inmiddels maken 48 clubleden gebruik
van dit systeem. Wat heeft u eraan?
Als u uw vorderingen in het spel
(scorekaarten, oefeningen , 9
stappenplan) invoert, kunt u met
uw coach Michel uw voortgang
bespreken en voortzettenen. Michel
kan - als u hem als coach toevoegt
– uw vorderingen inzien en bij de
toekomstige lessen gebruiken om u
nog beter te ondersteunen. Op de site
van De Dorpswaard vindt u onder de
tab Golfschool de link naar de Golf
Academie!

DANKWOORD
De golfschool heeft dit jaar al
diverse jubileumactiviteiten met veel
plezier ondersteund en bedankt alle
vrijwilligers die daaraan hebben
bijgedragen.

REGRIPPEN?

PROBLEMEN MET INLOGGEN?

Ook hiervoor kunt u bij de golfschool
terecht, die dit op vakkundige en
snelle wijze verzorgt.

Heeft u problemen met het boeken van
een golfles, dan heeft dit vaak te maken
met cookie-instellingen. Om dit op te

Michel Schrauwen
Golfschool Perfectgolf
WAARDPRAAT

ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG…
De evenementen in ons jubileumjaar betekenen een grote
uitdaging voor ons als wedstrijdcommissie. De vraag is hoe

gekleurde ogen staan op scherp en zijn
rechtvaardig.

we deze veelkleurige evenementen naast de ‘gewone’ wed-

VEELKLEURIGHEID

strijden kunnen ondersteunen.
rood, helder blauw en zacht groen tot
stralend geel. En wie o wie past welke
golfschoen: dat laten we graag aan
onze golfers over.

Uw golfplezier is bij de wedstrijd
commissie in goede handen. Velen
hebben dat al ervaren en velen zullen
dit ook tijdens het jubileumjaar weer
merken. Doe mee en geniet van de
veelkleurigheid in het wedstrijdaanbod.

OP SCHERP

De wedstrijdcommissie

Gelukkig bestaat de wedstrijdcommissie uit een aantal zeer serieuze vrijwilligers: Nel, Janny, Hetty, Ton, Govert
Jan, Peter, Herman, Harrie, Jeffrey,
Huib, Frank, Dries en onze laatste
aanwinst Geronimo. Zij kleuren met
de kameleonwedstrijden mee, van een
bonte openingswedstrijd tot de blue
golfdag for Kings en Queens en Thank
god it’ s (a red) Friday.

RULES OF GOLF
Achter de schermen wordt er
geadviseerd en overlegd. We pijnigen
onze hersenen om alles in goede
wedstrijdbanen te leiden. Soms grijpen
we in om het golfspel op het niveau
van the Rules of Golf te houden. Het
komt goed uit dat de leden van onze
wedstijdcommissie over een veelkleurig
temperament beschikken: van vurig

JULI 2016

Nu we het toch over een golfschoen
hebben: er is ook nog de ‘the leather
wedge’ die onze aandacht vraagt: de
linker of de rechter golfschoen die
zonder dat de eigenaar er weet van
heeft (?) een bal die heel onsportief pal
achter een boom terecht is gekomen,
even een schopje verkoopt. Dat scheelt
toch al gauw een of twee slagen. Met
onze prachtige jubileumprijzen is dit
verleidelijk, maar wees voorzichtig:
de wedstrijdcommissie heeft zo haar
wegen om dit gedrag te elimineren...
Er hangen nog net geen camera’s in
de bomen, maar onze verschillend
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WEDSTRIJDVORMEN (DEEL 3, SLOT)
Golf kent veel verschillende spelvormen. De meeste daarvan

Voorbeeld:

spelen we zelden of nooit, maar waarom eigenlijk niet? Een

Een speler heeft een exacte handicap
van 19.3, dus een playing handicap
van 14. Hij speelt met een putter en
een ijzer 9. Daardoor krijgt hij 12 extra
slagen, dus wordt zijn nieuwe playing
handicap 14 + 12 = 26.

overzicht van de bekende spelvormen volgt hieronder. In de
vorige nummers van de Waardpraat zijn de nummers 1 tot
en met 17 uitgelegd, nu volgen de nummers 18 tot en met 27.
De spelvormen die blauw aangemerkt
zijn, zijn officiële spelvormen bij golf.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ambrose (4-spelers strokeplay)
Amerikaantje
Better Ball (stableford)
Bisque Tegen Par (matchplay
tegen de baan)
Cross Country wedstrijd (single,
foursome, greensome)
Driebal
Daytona
Eclectic (strokeplay)
Four Ball, Better Ball
Foursome
(2 teams van elk 2 spelers)

11. Greensome
12. (Australian) greensome, Chapman
foursome
13. Hidden Holes (Strokeplay)
14. One tie all tie - Skins Game –
Syndicaat
15. Rabbit
16. Shoot Out
17. Stokkenroof
18. Stokkenwedstrijd
19. Sunningdale met variaties
20. Superbal (driebal, vierbal)
21. Texas Scramble (4-spelers
strokeplay)
22. Tegen Par
(matchplay tegen de baan)
23. Tegen bogey
24. Touwwedstrijd (single, foursome,
greensome)
25. Vossenjacht
26. Vlaggenwedstrijd
27. Zweedse wedstrijd
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Mocht u nog een spelvorm kennen,
dan zouden we deze graag ontvangen,
met de omschrijving van de spelregels.

18 STOKKENWEDSTRIJD
Dit is een stablefordwedstrijd waarbij
u kunt kiezen hoeveel stokken u mee
neemt. U krijgt een hogere playing
handicap - dus extra slagen - naarmate
u minder stokken meeneemt:
Putter + 8 stokken Playing Handicap
of meer
Putter + 7 stokken 	Playing
Handicap + 1
Putter + 6 stokken 	Playing
Handicap + 2
Putter + 5 stokken 	Playing
Handicap + 3
Putter + 4 stokken 	Playing
Handicap + 4
Putter + 3 stokken	Playing
Handicap + 6
Putter + 2 stokken 	Playing
Handicap + 9
Putter + 1 stok	Playing
Handicap + 12
Op de wedstrijdkaart vermeldt u met
hoeveel stokken (buiten de putter) u
en uw marker spelen. U bepaalt uw
playing handicap aan de hand van
uw exacte handicap en het aantal
stokken dat u meeneemt. Vanuit uw
nieuwe playing handicap berekent
u het aantal stablefordpunten per
hole. Zodra u geen punten meer kunt
halen, raapt u de bal op vanwege de
doorstroomsnelheid in de baan.

19 SUNNINGDALE MET
VARIATIES
De spelers in een flight spelen
matchplay tegen elkaar. Wanneer een
der spelers twee of meer ´up´ staat,
geeft hij zijn tegenstander op de
volgende hole een slag. Hij blijft dit
doen totdat zijn voorsprong tot ‘één
up´ is teruggebracht. Een variatie is
een wedstrijd waarin een speler een
slag krijgt wanneer hij een hole heeft
verloren. Verliest hij de hole weer, dan
ontvangt hij op de volgende hole twee
slagen. Speelt hij deze gelijk, dan
blijft hij twee slagen ontvangen op de
volgende hole. Wint hij deze hole, dan
gaat er een slag vanaf en krijgt hij op
de volgende hole maar één slag. En zo
verder.

20 SUPERBAL (DRIEBAL,
VIERBAL)
Alle spelers slaan af. De tweede slag
wordt door alle spelers gedaan vanaf
de plaats waar de beste bal lag. De
derde slag speelt iedere speler ook
weer vanaf de beste plaats waar
de bal lag. Dit gaat zo door totdat
de hole is afgespeeld. Er is geen
handicapverrekening.

21 TEXAS SCRAMBLE (4
SPELERS STROKEPLAY)
Het zeer populaire Texas Scramble
is een wedstrijd voor teams van
vier personen. Alle vier slaan af en
vervolgens kiezen de teamleden de
bal met de beste ligging. De overige
drie ballen worden opgenomen en
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geplaatst binnen één clublengte van
deze bal, maar niet dichter bij de
hole. Alle spelers slaan om beurten
hun tweede bal van deze positie.
Vervolgens wordt wederom gekozen
welke bal de beste positie heeft en
ieder plaatst zijn bal weer binnen
één clublengte. Wordt een bal in een
hindernis of in de rough gekozen, dan
moeten de overige ballen ook van
daaruit gespeeld worden. Markering
kan geschieden met behulp van een
tee. Op de greens moeten de ballen
gespeeld worden binnen 10 cm van de
gekozen bal (maar niet dichter bij de
hole). Deze plaats dient gemarkeerd te
worden met een marker.
Na iedere hole wordt de beste score
genoteerd. Nadat de achttien holes
zijn gespeeld, worden de scores
opgeteld. Het team met de laagste
netto score is winnaar.

BELANGRIJK: van elke speler moet
minimaal viermaal de afslag gekozen
worden met de beste ligging (dit eveneens noteren op de scorekaart).
Handicapverrekening: de gezamenlijke
handicaps van een team worden
opgeteld en 1/8 daarvan wordt als
handicap meegegeven.

22 TEGEN PAR (MATCHPLAY
TEGEN DE BAAN)
Iedere speler speelt tegen de
netto par van de holes (dus de par
van de hole plus de eigen extra
handicapslagen). Als de speler onder
de netto par scoort krijgt hij +1 op
die hole, bij netto par wordt er een 0
genoteerd, boven netto par levert -1
op.
De winnaar is degene met het hoogste
aantal punten. Bij gelijke eindstand
wint degene die op de tweede 9 holes
de meeste punten scoorde. Als er dan
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nog gelijken zijn, wint degene met de
laagste exacte handicap.

23 TEGEN BOGEY
Deze wedstrijdvariant wordt op
dezelfde wijze berekend als tegen par,
maar er mag een slag meer per hole
worden gedaan. Een bogey is namelijk
´een boven par´. Het resultaat klinkt
wat vriendelijker en deze wedstrijd
wordt dan ook dikwijls door ouderen
gespeeld.

24 TOUWWEDSTRIJD (SINGLE,
FOURSOME, GREENSOME)
Iedere speler (kant) krijgt een
stuk touw dat zoveel meters lang
is als zijn handicap hoog. Bij een
foursome worden de handicaps
opgeteld en door twee gedeeld. De
speler mag steeds zijn bal opnemen
en verplaatsen, maar moet elke
keer dat hij dat doet een stuk van
het touw afsnijden gelijk aan de
afstand waarover hij zijn bal heeft
verplaatst. Bijvoorbeeld bij korte putts,
verbetering van ligging uit een bunker
of vanachter een boom of struik. Als
zijn touw is opgebruikt mag hij de bal
niet meer verplaatsen.
Wie de laagste score voor de ronde
heeft, is winnaar.

25 VOSSENJACHT

De vlag moet worden neergezet op
de plaats waar de bal met de laatste
slag terecht is gekomen. Heeft de
speler nog slagen over, dan moet
op hole 1 en eventueel op volgende
holes worden verder gespeeld. Mocht
de bal met de laatste slag out of
bounds liggen, dan moet men de vlag
neerzetten op de plaats van waar men
de laatste slag deed. Als de bal met
de laatste slag in een waterhindernis
terecht is gekomen, dan moet de vlag
worden neergezet op de plaats waar
de bal het laatst de grens van de
waterhindernis kruiste. Als de bal met
de laatste slag wordt uitgeholed, dan
moet de vlag worden geplaatst bij de
afslag van de volgende hole.
Winnaar is de speler wiens vlag het
dichtst bij de 18e hole staat of daar
het verst voorbij is.

27 ZWEEDSE WEDSTRIJD
Bij deze individuele wedstrijd spelen
alle deelnemers de 18 holes in twee
spelvormen.
Over de eerste 9 holes spelen ze
strokeplay, over de tweede 9 holes
stableford.
Handicapverrekening is zoals bij
stableford en strokeplay. De behaalde
stablefordpunten worden in mindering
gebracht op het netto aantal strokes.

Eén speler, de vos, speelt voorop.
Zijn of haar netto score op elke hole
bepaalt de par voor alle volgende
spelers. Vossenjacht wordt gespeeld
in de vormen strokeplay of stableford.

26 VLAGGENWEDSTRIJD
Iedere speler krijgt een vlag en mag
een aantal slagen doen gelijk aan
de par van de baan plus zijn playing
handicap. Bij de eerste hole begint
men dus met bijvoorbeeld 73 + 19 =
92 slagen.
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HAN-DICAPPER…
… denkt dat sommige sporten best een
moderner jasje kunnen aantrekken.
Om de aantrekkelijkheid voor supporters
en vooral TV-kijkers niet te verliezen
zouden ze best wat flitsender mogen
worden.
Voetbal, schaatsen en golf bijvoor
beeld zijn sporten, waarvan de
spelregels en uitvoering sinds hun
ontstaan weinig veranderd zijn.
Wat aanpassing aan de nieuwe tijd
zou niet misstaan. HAN-dicapper vindt
voetbal een mooie sport om naar te
kijken, maar waarom geen vijfmaal 15
minuten levende speeltijd (zoals bij
basketbal) met daartussenin steeds
5 minuten pauze op het veld? En net
als bij hockey bij overtredingen
speler(ster)s voor kortere of langere
tijd naar de kant? En zou 3 corners
een penalty het ook niet wat
spectaculairder maken?
Deskundigen zullen zeker ideeën
hebben. Schaatsen kan volgen HAN-

19

dicapper ook een likje verf gebruiken.
Behalve in Heerenveen kijk je naar
in het buitenland lege tribunes, waar
alleen familieleden en een handjevol
supporters naar doodsaaie 10
kilometers kijken. Gelukkig wordt
daarover nagedacht en krijgen
shorttrack, ploegenachtervolgingen,
meer sprintonderdelen et cetera
waarschijnlijk een belangrijker plaats
in mixed-toernooien.
En dan onze eigen golfsport. Een
geweldige sport om zelf te doen. Een
lastige strijd met jezelf, waarin mentaal
en techniek om het hardst vechten om
je toch weer die putt van een meter
te laten missen. Maar behalve voor

liefhebbers als wij, eigenlijk een saaie
sport om naar te kijken. Vier dagen
kun je je vergapen aan bijvoorbeeld de
mooie swing van Rory Mcllroy of het
geweldige putten van Phil Mickelson,
maar echt spannend wordt het pas in
de laatste twee uur op de vierde dag
van zo’n toernooi.
Ook daar wordt ingezien dat het
anders kan en moet. De Ryder cup
voor mannen en de Solheim Cup
voor vrouwen zijn veel aantrekkelijker
om naar te kijken. Op het komende
Dutch Open mogen goede amateurs
met pro’s meedoen op par 3 holes.
En op het Dutch Ladies Open van
dit jaar werd het met een kortere
landenwedstijd voor het publiek
spannender gemaakt. HAN-dicapper
is maar HAN-dicapper en geen
helderziende of futuroloog, maar
tijden, mensen en omstandigheden
veranderen en dan kunnen
aanpassingen soms best nuttig zijn.
Han van Zoelen
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