Clubblad van Golfclub De Dorpswaard | Maart 2018 nr. 105

Van de voorzitter
..........................................................................................

Evenementen
..........................................................................................

Golfers en ondernemen
..........................................................................................

Natuurbeleving
..........................................................................................

EEN NIEUW SEIZOEN
Elk jaar gebeurt het weer opnieuw en elk jaar is het
weer fijn. De nieuwe lente breekt aan en daarmee ook
het nieuwe golfseizoen. Het is nu nog pril, maar de
eerste golfwedstrijden zijn alweer gepland en net als
andere jaren zal ook nu dat seizoen weer snel genoeg
tot volle bloei komen.
In deze eerste Waardpraat van
het jaar staan zoals gebruikelijk de
plannen voor het komende seizoen
vermeld. Helaas niet van alle commissies, want hoewel we hen vriendelijk hebben gevraagd en daarna
nog eens hebben aangemaand hun
bijdrage te leveren, heeft niet elke
commissie hieraan gehoor gegeven.
Jammer is dat. Sowieso zouden wij
als redactie best eens vaker iets
willen horen vanuit jullie, de leden
die samen met ons onze golfclub
vormen. We maken de Waardpraat
immers voor alle leden en het zou
gaaf zijn als er wat meer communicatie heen-en-weer zou plaatsvinden. Gelukkig hebben we van
enkele mensen ook spontaan een
mooie bijdrage ontvangen.
Geert-Jan Wolters en Jan van
Roekel schrijven weer over diverse
aspecten van de omgeving en de
natuurbeleving in onze baan. Erg
leuk om te lezen! Golfpro Leonard
Smit levert een interessant artikel
waarin hij uitlegt waarom golfers
zulke goede ondernemers en managers zijn. En, zoals gezegd, vele
commissievoorzitters zetten in deze
Waardpraat hun plannen voor het
nieuwe golfseizoen uiteen.
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Onze vaste columnist Jolanda van
Uijtert is helaas gestopt met haar
bijdragen. Wij danken haar heel
hartelijk voor de mooie columns
die ze de afgelopen twee jaar voor
de Waardpraat heeft geschreven.
Tegelijkertijd dagen we jullie uit om
deze handschoen op te nemen.
Wie o wie wordt onze nieuwe
Waardpraat-columnist? Een mooie
kans om vanuit een zelfgekozen
invalshoek een onderwerp aan te
snijden, te prikkelen, te plagen, te
vermaken, of gewoon interessante
golfzaken binnen of buiten onze
club te bespreken. Voel je je aangesproken? Meld je dan bij een van de
redacteuren van de Waardpraat.
Tot slot wensen we jullie veel leesplezier en natuurlijk een heel mooi
nieuw golfseizoen!
Redactie Waardpraat: Marja
Havermans, Berry ten Vaarwerk en
Tom den Ouden
Meewerken aan de nieuwe
Waardpraat? Uw bijdrage is
welkom op
webredactie@ dorpswaard.com.

NIEUWE
LEDEN
dhr. Harrit Winia
dhr. Robbin Schuurman
dhr. Ruud Roelofs
dhr. Winston Cheng
dhr. Herman van Dasselaar
dhr. Sander Harleman
dhr. Ad Oomes
dhr. Frans Vermeulen
dhr. Clemens Lüers
dhr. Vincent Severins
mw. Celia Tuijnman
mw. Jacqueline Wijnings
dhr. Cees de Wit
dhr. Willem Hagting

JEUGD
Maud Blommendaal
Máxim van Kessel
Allemaal van harte welkom bij
onze club!

WAARDPRAAT

VAN DE VOORZITTER
Alle jaargetijden hebben iets specifieks, maar het is toch

GREEN DEAL 2020

wel fijn dat we weer vooruit kunnen kijken naar de lente

Wel van belang is hoe wij als De
Dorpswaard omgaan met Green
Deal 2020, waarin het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen verboden
of geminimaliseerd wordt op golfbanen.
Gelukkig zit een afgevaardigde van De
Ridder BV in de klankbordgroep. In
2016 is op De Dorpswaard al gestart
met een programma om de fairways en
greens klaar te stomen voor Green Deal
2020. Na de zomer van 2017 waren
de greens wat minder van kwaliteit dan
daarvoor en moest er hier en daar bij- en
teruggeschakeld worden. De Ridder
doet er alles aan om de kwaliteit van de
baan binnen de mogelijkheden die er
zijn, ook na 2020 te kunnen garanderen.

en naar een nieuw golfseizoen met zonnige tijden. Als een
golfbaan een slechte winter heeft, is het best lastig om
plannen die je hebt gemaakt goed en op tijd uit te voeren.
Toch mogen we als De Dorpswaard blij zijn met de vele
handen die ons helpen.
Het waren barre tijden voor golfliefhebbers. De winter bracht in december en
januari veel nattigheid en vele golfbanen
waren niet of slecht bespeelbaar. Onze
nieuwe alliantiebaan de Helmondse
Golfclub ‘Overbrug’ was voor onze leden
een welkome uitvalbasis en voor zover ik
die leden heb gesproken, waren zij erg
enthousiast. Per 1 januari is ook Golf &
Country Club De Tongelreep (in plaats
van Golfclub Land van Thorn) toegetreden tot de Alliantie.

HORECA

MEMORABEL
De nieuwjaarsborrel werd druk bezocht
en de kennismakingsdag voor nieuwe
leden is enthousiast ontvangen. Jammer
dat de zware storm van 18 januari
veel schade aanrichtte, dat een aantal
inbraken voor onze golfclub de nodige
consequenties had en dat de aanleg
van de nieuwe beregeningsinstallatie de
nodige vertraging opliep. Maar 3 februari was voor mij de meest memorabele
Dorpswaarddag van deze winter (tot nu
toe, als ik dit schrijf is het 23 februari)
Deze dag toonde weer aan dat wij trots
kunnen zijn op onze vereniging. Omdat
de genoemde storm veel schade had
aangericht, was een oproep van Joost
voor circa 30 vrijwilligers, zowel mannelijk
als vrouwelijk, aanleiding naar de baan te
komen om de vele takken te verzamelen,
op te stapelen en op te ruimen.

BRAINSTORM
Terwijl bestuur en BV binnen een brainstormsessie hadden over onder andere
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differentiatie in lidmaatschappen, caddiemasters, het financieel meerjarenplan en
hoe nu verder met de horeca, trotseerden vele enthousiaste leden de regen
om de baan weer vrij te maken van het
overtollige hout. Daarbij kwam nog het
heugelijke feit dat een telefoontje van de
dochter van Marjan en John Pennekamp
het bericht bracht dat zij voor het eerst
oma en opa zijn geworden.

WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
Nu is het fijn dat de lente op komst is,
dat de eerste golfwedstrijden worden
gespeeld en de competitie weer van
start gaat. De NGF heeft allerlei plannen over een centraal platform voor de
reservering van starttijden, een opzet
voor een nieuwe competitie en een verandering met betrekking tot registratie
van golfers in de Stichting Golfsport.
Dit zijn zaken die voor De Dorpswaard
nu niet of nauwelijks van belang zijn.

Onze eigen ervaringen en overal ingewonnen informatie hebben ons geleerd
dat de horeca in de golfsport lastig
is te managen. Deze winter hebben
we gesproken met diverse golfbanen,
met horecaondernemers, met een
uitzendbureau voor koks en diverse
andere partijen om te zoeken naar een
voor De Dorpswaard beste oplossing.
Onze kok Erik Winkel heeft een mooie
nieuwe uitdaging gevonden en vanaf
heden vormen Marlies Kock en Twan
Vermeulen samen ons koksduo.

RESTAURANT
Het restaurant zal - uitzonderingen
daargelaten - in het hoogseizoen vijf
dagen per week open zijn voor lunch
(di-wo-do-vr-zo ) en vier dagen per
week (wo-do-vr-zo) voor diner. Bij activiteiten op andere dagen kan natuurlijk
maatwerk worden geleverd. Raadpleeg
vooraf onze website of informeer telefonisch, want bij onvoorziene omstandigheden kunnen de openingstijden
afwijken.

Lees verder op pagina 4.
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EVENEMENTENCOMMISSIE
zal voeren over de oude Maasloop,
inclusief het Gat van Sientje. U zult
dan, onder het genot van een drankje
en een hapje, kunnen genieten van
de oevers van onze golfbaan en het
prachtige landschap in de omgeving.
We proberen aan iedere activiteit, op
basis van vrijwilligheid, een 9 holes
golfpartij te koppelen. We houden u op
de hoogte.
Namens de Evenementencommissie,
Antoinette Veltman

Voor 2018 heeft de Evenementencommissie al een aantal
plannen in voorbereiding. Hier is in het kort het programma.
NGF BIRDWATCHINGDAY
In samenwerking met Geert-Jan
Wolters was er vorig jaar een
geslaagde NGF Birdwatchingday.
Vroeg uit de veren. We werden verrast
door de diversiteit aan vogels die
Geert-Jan ons liet horen. Ook kregen
we nog een ontbijt aangeboden door
de Seniorencommissie. Bovendien
was er tijd gereserveerd om 9 holes
te lopen. Tijdens het lopen, floten en
vlogen er ineens meer vogels dan ooit
tevoren! Een geweldige ochtend. Mis

het dit jaar niet. Op 12 mei staat de
Birdwatchingday gepland.

WANDELING
Eind mei, begin juni organiseren we
een wandeling met als doel de flora
en fauna op en rond De Dorpswaard
onder de loep te nemen.

BOOTTOCHT
Eind augustus/begin september
willen we een boottocht organiseren
met de boot van Henk Wijga. De route

VERVOLG VOORZITTER
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MARSHALS

ALV

Er is een bijeenkomst geweest
met marshals om te kijken of we
een combinatie kunnen creëren met caddiemasters, om zo
een optimaal gastheer-/gastvrouwschap te kunnen vormgeven. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van
maart hopen we u hierover meer
te kunnen vertellen.

Op 29 maart houden we onze voorjaarsALV. Naast alle cijfers komen er
presentaties over de Golfschool, de
bezanding van de baan en het Promotieplan
2018. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs
gesteld.
En daarna is de lente in volle bloei. Ik wens
u allen een prachtig golfseizoen toe.
Albert van Heijningen

WAARDPRAAT

DAMESCOMMISSIE SEIZOEN 2018
waarvoor we zoals altijd enthousiast
geld inzamelen. Lukt het dit jaar weer
om het resultaat van vorig jaar te
verbeteren?
SEIZOENSLUITING 30 oktober:
tevens laatste Maandbekerwedstrijd 18
h Q shotgun start 9.00 uur.
VOSSENJACHT 13 november:
9 h NQ shotgun start 9.30 uur met
aansluitend jachtlunch.

In de aanloop naar het seizoen 2018 wordt er in maart en
april nog tweemaal een Bikkelwedstrijd (een competitie van
teamwedstrijden met wisselende partners) gespeeld. Ook
wordt er in februari nog gebridged en geladderd. Kortom
een druk voorseizoen!
Vanwege de beperkte beschikbaarheid
van de baan in de afgelopen weken
stoppen we niet met ladderen in april,
maar aan het eind van het seizoen.
Er is geen beperking in het uitdagen:
iedereen kan iedereen uitdagen,
ongeacht op welke trede van de ladder
men staat.

in de Stableford-categorie mee te
doen. Let wel: eenmaal een keuze
gemaakt dan geldt deze voor de hele
Maandbekercompetitie.

In het zomerseizoen zijn er weer
de vaste onderdelen en enkele
veranderingen:

WAARD-WAARDIN 19 juni en 4 juli:
9 h Q, shotgun start 16.00 uur met
aansluitend dagschotel.

OPENINGSWEDSTRIJD 27 maart:
18 h NQ gezelligheidswedstrijd
shotgun, start 9.00 uur en na afloop
drinken we samen gezellig een glas op
het nieuwe damesseizoen.

ZOMERZOTHEID 3 juli en 7
augustus: bij mooi weer heerlijk vroeg
uit de veren met start om 7.00 uur
voor een rondje van 9 holes en daarna
gezellig samen ontbijten.

MAANDBEKER april t/m oktober:
iedere laatste dinsdag van de maand
18 h Q shotgun start 9.00 uur.
De grenzen voor deelname aan
strokeplay of stableford zijn versoepeld.
Men is niet meer verplicht vanaf een
bepaalde handicap strokeplay te
spelen. Ongeacht de handicap heeft
men de keuze om in de Strokeplay- of

 RIENDINNEN- EN
V
VRIENDJESDAG 4 september: jullie
zullen moeten kiezen dames!
Speel je met je vriendin of je vriendje?
Met allebei tegelijk kan helaas niet.

MAART 2018

VERBRASSERIEWEDSTRIJD mei
t/m september: elke 2e dinsdag
9 h Q met lunch shotgun start 9.30 uur.

GOEDEDOELENWEDSTRIJD
9 oktober: 18 h NQ shotgun start
9.00 uur. Kika is het goede doel

SURPRISEWEDSTRIJD 4 december:
9 h gezelligheidswedstrijd shotgun
start 9.30 uur.
BRIDGE&GOLF van november
t/m februari: 1 x per maand op
dinsdagochtend. De lunch is ook voor
de golfsters van die ochtend!
Let op: In tegenstelling tot het winterseizoen is er in het zomerseizoen geen
vrije inloop op de inloopochtenden.
De baan is voor de dames gereserveerd van 9.00 – 12.00 uur. Er wordt
om 9.00 uur gestart voor 18 h. Dames
die 9 holes willen lopen kunnen om
9.00 uur starten of om circa 10.30 uur
instromen voor de 2e 9 holes. Als men
de 2e 9 wil lopen: ’s-ochtends doorgeven aan de dienstdoende commissieleden van die dag.
Hoe het ook zij: de maandelijkse
Nieuwsbrief blijft de Dorpswaarddames
op de hoogte houden over de
activiteiten op dinsdagochtend.
De jaarkalender voor de dames staat
op de Dorpswaardsite onder de tag
Damescommissie.
Kijk ook daar eens. Soms komen er
ook nog andere leuke (dames)zaken
voorbij.
Koos Theuws
Damescommissie
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HEERENLEEDCOMMISSIE SEIZOEN 2018
Voordat we inzoomen op het komende seizoen wil ik eerst
terugblikken op het afgelopen jaar aan de hand van enkele
wetenswaardigheden.
WIST U DAT:
•

In totaal 83 leden een of meerdere
keren hebben deelgenomen?
•	
Tijdens de 25 reguliere Heerenleedwedstrijden er gemiddeld 36
deelnemers per keer hebben deelgenomen?
•	
Gerard van Herwaarden de trouwste deelnemer was van het jaar
2017 met 24 deelnames?
•	
Rob Ploegmakers de winnaar
van het all-overklassement 2017
is geworden, op de voet gevolgd
door Theo Drissen en Gerard van
Herwaarden?
•	
Wil van Dijk op de slotdag voor
de allerlaatste keer het seizoen
heeft afgesloten? Na zeven jaar is
Wil gestopt als voorzitter van de
Heerenleedcommissie.

Met het stoppen van Wil heeft de prioriteit gelegen bij het vinden van een nieuw
lid voor de commissie. Dat is gelukt en
we heten Ery Waltheer van harte welkom.

VOOR DE 22E JAARGANG VAN
HEERENLEED IN 2018 STAAN
30 ACTIVITEITEN OP HET PROGRAMMA:
•	
De openingswedstrijd. We starten
op 28 maart om 16.30 uur met onze
jaarlijkse 9 holes- wedstrijden op de
woensdagmiddag met een shotgun
op hole 1, 2 en 3 respectievelijk 10,
11 en 12 en dat houden we vol tot
en met woensdag 5 september.
•	
Vanaf woensdag 19 september
beginnen we wekelijks om 16.00
uur tot en met de laatste reguliere
wedstrijd op woensdag 10 oktober.

•	
Afwijkende activiteiten. De volgende
vier activiteiten wijken af van de 26
reguliere Heerenleed-wedstrijden:
1	Waard en waardin op woensdag
4 juli. Een 9 holes-wedstrijd.
Shotgunstart 16.00 uur.
2	Uitwisseling met golfclub Esbeek
bij ons op De Dorpswaard op
woensdag 18 juli. Een 18 holeswedstrijd. Shotgunstart om
13.00 uur.
3	Vriendendag op woensdag
12 september. Een 18 holeswedstrijd. Shotgunstart om
13.00 uur.
4	De Slotdag. Op zaterdag
13 oktober wordt het seizoen
2018 afgesloten met een
18 holes-wedstrijd. Shotgunstart
om 12.30 uur.
De Heerenleedcommissie hoopt u
het komende seizoen weer vaak te
mogen begroeten.
Nico Spreij, voorzitter

PLANNEN REGEL- EN HANDICAPCOMMISSIE IN 2018
Regelkennis
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De Regel- en handicapcommissie
organiseert ook dit jaar weer in
maart twee Regelavonden voor
alle leden en tweemaal een update
Regelkennis bij een wedstrijd voor
de senioren op donderdagochtend.
Om ook de regelkennis voor
beginnende golfers te verhogen, zal
het volgen van de regelinstructie
verplicht zijn. Deze instructie wordt
gegeven voorafgaand aan het
Regelexamen.

handicapsysteem doorgevoerd. De
mogelijkheden om een qualifying
kaart te spelen zijn verruimd. Een
speler kan nu via een app met zijn
of haar marker op de 1e tee een
afspraak maken voor het spelen
van een qualifying kaart. Deze
informatie is in het najaar van
2017 al in een e-mail doorgegeven
aan alle leden, maar de Regel- en
handicapcommissie zal hier de
komende tijd nogmaals aandacht aan
schenken.

Qualifying kaarten

Golfregels

Met ingang van dit jaar zijn er
door de NGF veranderingen in het

Vanaf 1 januari 2019 zullen er
nieuwe golfregels van kracht zijn.

In het najaar van 2018 zullen wij de
leden van De Dorpswaard hiervan op
de hoogte brengen.

Referees
Tijdens belangrijke wedstrijden zoals
clubkampioenschappen, maar ook
tijdens de competitiewedstrijden op
onze baan zullen wij ervoor zorgen
dat er altijd een referee bereikbaar
is.
Anna Rijsdijk

WAARDPRAAT

GOLFERS EN ONDERNEMEN

De bijdrage van onze golfschool, Golfacademie De
Dorpswaard, gaat deze keer over golf als tool voor
business. De overeenkomsten tussen golfen en
ondernemen of managen zijn verrassend groot.
Zo kun je zelfs via golfen beter leren managen!
1. OM TE LEREN GOLFEN
MOET JE ER GEDURENDE
LANGERE TIJD ENERGIE IN
STOPPEN ZONDER DAT JE
DIRECT RESULTAAT ZIET.

van een bedrijf. Je bent vaak hard
aan het werk zonder dat je direct de
resultaten ziet. Maar ook hier zal de
aanhouder winnen.

Iedereen die heeft leren golfen, weet
hoe lastig het is om het spel onder
de knie te krijgen. Het duurt enige
tijd voordat je het resultaat kunt zien.
Soms zul je de bal goed raken, maar
voordat dit met enige regelmaat
gaat lukken heb je enig doorzettingsvermogen nodig. Zo is het vaak
ook in het starten en/of uitbouwen

2. JE KUNT ALLEEN EEN
GOEDE TECHNIEK HEBBEN
ALS JE DE FUNDERING GOED
HEBT EN DUS GOED WORDT
IN DE CRUCIALE DETAILS.
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Als je de juiste techniek van de golfswing wil leren, dan is het erg belangrijk om je bezig te houden met de
fundering. De meeste golfers willen

graag veel ballen wegslaan, maar
besteden dan te weinig aandacht aan
de manier waarop ze de club vasthouden en klaar gaan staan ten opzichte
van de bal. Dit lijkt misschien minder
belangrijk, maar het zijn juist deze
onderdelen die ervoor zorgen dat je
sneller tot resultaten komt.
Bij het runnen van een bedrijf moet
je vaak ook terugkeren naar de basis.
Leg je een stevige fundering, dan
kom je vaak veel verder dan dat je
direct probeert om de gewenste
resultaten te bereiken. In beide
gevallen is langzaam snel, en snel
langzaam.
Bepaal dus de belangrijkste zaken
die als fundering zullen functioneren.
Ligt deze basis goed, dan zullen de
resultaten volgen en kom je sneller bij
de gestelde doelen.
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GOLFERS EN ONDERNEMEN
3. JE MOET EEN FLEXIBELE
INSTELLING HEBBEN OM
JE AAN TE PASSEN AAN DE
STEEDS VERANDERENDE
OMSTANDIGHEDEN.
Het interessante bij het golfspel is dat
geen enkele golfbaan hetzelfde is, maar
dat ook geen enkele dag hetzelfde
verloopt. De ene dag sla je de ballen
mooi op de fairway en de andere dag
komen veel ballen in het bos of verdwijnen in het water. Daarnaast kan het ook
gebeuren dat je een mooie bal slaat,
maar dat deze door pech achter een
boom komt te liggen of in de bunker
belandt. Speel je golf, dan moet je dus
goed met deze veranderende omstandigheden kunnen omgaan. Je moet
je plan vaak aanpassen en de ronde
verloopt zelden zoals je deze vooraf
gepland hebt.

Bij het managen van een bedrijf maak
je ook vaak plannen en probeer je deze
plannen zo goed mogelijk te volgen.
Ook hier kunnen allerlei factoren ervoor
zorgen dat je je moet aanpassen. De
markt kan veranderen en er gebeuren
dingen die je mogelijk niet had kunnen
voorzien. In al deze situaties moet je
dan je plannen aanpassen. Heb je vaak
golf gespeeld, dan leer je vanzelf om je
8

aan te passen een de steeds veranderende omstandigheden.

4. GOLF EN HET RUNNEN VAN
EEN BUSINESS ZIJN BEIDE
VOOR 20 PROCENT TECHNIEK
EN VOOR 80 PROCENT TACTIEK
EN MENTALE VAARDIGHEDEN.
De topgolfers op de PGA-Tour en de
betere amateurspelers zijn in staat om
alle slagen uit te voeren. Ze beheersen vaak alle technieken en kunnen
de ballen op verschillende manieren
in de hole krijgen. Het grote verschil
tussen deze spelers is echter dat de
PGA-Tourspelers in staat zijn om dit
veel vaker te herhalen. Ze maken vaker
goede scores en hebben minder vaak
een dag waarbij het minder goed loopt.
Zij zijn ook beter in staat om te presteren om het moment dat er veel toeschouwers langs de baan staan en de
(financiële) belangen groter worden.
Dit verschil wordt vooral veroorzaakt
door betere mentale vaardigheden.
Ze zijn beter in staat om, ook op de
laatste dag van het toernooi, hun eigen
spel te blijven spelen. Dit fenomeen
zien we ook in het bedrijfsleven. De
meest succesvolle ondernemers zijn dit
meestal niet geworden omdat ze een
geheime techniek hebben die andere
ondernemers niet kennen. Meestal
beschikken zij over betere mentale
vaardigheden dan de andere, minder
succesvolle ondernemers. Door deze
mentale vaardigheden op de golfbaan
te trainen, kun je deze mogelijk ook
beter in andere situaties toepassen.

5. JE MOET JE BIJ GOLFEN
VOORAL BEZIG HOUDEN MET
HET PROCES EN JE NIET RICHTEN OP HET EINDPRODUCT.
Tijdens het spelen van een ronde golf
is het heel verleidelijk om al vooruit te
denken. Mogelijk dat je tijdens de ronde
al begint te denken aan de score die je

na achttien holes wil hebben. De kans is
groot dat je hiermee ook de kansen op
het bereiken van dat doel verspeelt. Wil
je de meeste kans maken om dit doel te
bereiken, dan moet je elke slag als een
losse slag zien. Je speelt dus slag voor
slag en loopt niet vooruit op de zaken.
Het enige waar je je druk over wil maken
is het bepalen waar je de bal naartoe wil
slaan, je te focussen op het doel en te
zorgen dat je al jouw aandacht richt op
het goed uitvoeren van de slag. Op deze
wijze wordt de kans op het bereiken van
het doel het grootste. Je richt je aandacht dus op het proces en niet op het
eindproduct.
Natuurlijk wil je in het bedrijfsleven zo
snel mogelijk het eindproduct kunnen
verkopen. Maar als je je alleen maar
hierop focust en je te weinig bezighoudt
met de dingen die je moet doen om dit
eindproduct snel te kunnen produceren,
zal het vaak anders lopen dan gehoopt.
Ook kan het gebeuren dat teveel focussen op het eindresultaat de prestatiedruk alleen maar groter maakt. Door
deze druk ga je mogelijk meer fouten
maken en daardoor kan het product juist
minder snel worden geleverd, of er worden veel fouten gemaakt waardoor de
klant ontevreden kan zijn over de kwaliteit van het product. Voer dus de taken
die je moet doen zo goed mogelijk uit
(proces), dan zal het eindproduct een
logisch gevolg zijn van deze werkwijze.
Wil je weten op welke manier de
golfschool je nog kan helpen bij het
verbeteren van de relaties met jouw
afnemers of het vergroten van jouw
klantenkring of netwerk? Neem dan
contact met ons op.
We kunnen je op allerlei manieren
helpen om een betere business op te
bouwen door meer te golfen.
Leonard Smit
WAARDPRAAT

HANDICARTCOMMISSIE
Hier is het laatste nieuws
over het gebruik van handicarts. Dit gaat alle gebruikers en donateurs van de
Stichting Handicart aan,
maar ook alle andere leden.
In Nederland zijn er nu 700 handicarts
in gebruik. Dit aantal zal nog toenemen.
Op onze club zijn er sinds augustus
2017 zes. Onze Handicarts zijn uitgerust met GPS en de GPS is nu ook
actief. Dat betekent dat de cart vanzelf
stopt waar u niet mag rijden.

Als de Handicart stopt, dan kunt u
alleen nog RECHT ACHTERUIT rijden.
De plaatsen waar u niet mag rijden zijn:
de teebox, de foregreen en de green.
Ook mag u met de handicart niet dicht
aan de waterkant komen.
Graag beveel ik alle gebruikers aan
de wake up call te lezen in de vorige
Waardpraat (pagina 7, nr. 104, oktober
2017, te vinden op de website onder
de ledenknop). Nogmaals in het kort:
reserveer ALTIJD op de club uw handicart, met het aantal holes dat u wilt
spelen. Houdt uw cart schoon en ruim
na gebruik uw eigen afval op, dat is wel

zo aardig voor de volgende gebruiker.
Het afgelopen jaar was de gemiddelde
donatie aan de Stichting Handicart 35
euro. Van regelmatige gebruikers mag
worden verwacht dat zij 50 euro doneren.
U bespaart namelijk per ronde al 6 euro.
Tot slot: onze jaarlijkse wedstrijd voor de
Stichting Handicart is dit jaar op zaterdag 30 juni, aanvang 13.00 uur. U bent
van harte welkom om mee te doen.
Namens Stichting Handicart,
Frank Tonino

EVEN VOORSTELLEN...
Eind vorig jaar zijn mijn partner Vincent
Severins en ik verhuisd naar Velddriel en lid
geworden van Golfclub De Dorpswaard.
De keuze voor deze prachtige golfclub was
snel gemaakt, ook al vanwege de deelname
aan de GolfAlliantie. Voorheen was ik lid van
de Nieuwegeinse Golfclub, waar ik een paar
jaar deel uitgemaakt heb van het bestuur.
De GolfAlliantie was ‘mijn kindje’.
Vincent en ik zijn bijna 60 jaar en we werken
nog... voltijds en betaald! Dat betekent dat we
voornamelijk in de weekenden zullen golfen.
Wij zijn blij met ‘ruime’ openstelling van de baan,
ook in de competitietijd. Dat is belangrijk voor
ons. Nieuw is de digitale spiraal. Het lijkt ons
zeker de moeite waard: gewoon gaan en spelen.
Verder golfen we in Frankrijk, waar we in de
Ariège een vakantiehuis hebben en overal elders
waar we kunnen. Ja, ja, we zijn best fanatiek.
We hopen op een mooi golfjaar met veel
nieuwe golfvrienden om rondjes mee te
kunnen lopen.
Tot ziens op de baan.
Celia Tuijnman
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MARKETING- EN COMMUNICATIECOMMISSIE
In 2018 richt de commissie zich op het verhogen van de

WAARDPRAAT

ledentevredenheid, het verzorgen en verbeteren van de

De Waardpraat zal dit jaar ook weer
drie keer verschijnen. We zijn er trots
op dat ons digitale clubblad zeer
gewaardeerd wordt. Graag houden
we ons aanbevolen voor een artikel,
foto of nieuwtje waarvan u denkt dat
het iets kan zijn voor plaatsing in het
blad. Ook hiervoor kunt u mailen naar
webredactie@dorpswaard.com

communicatie en uitbreiding of minimaal het op peil houden van het ledenbestand. Dat laatste gebeurt met name
door promotie van arrangementen van de golfclub en de
golfschool.
De marketing- en communicatie
commissie voert hiervoor onder andere
de volgende activiteiten uit:
-	promotieplan samenstellen
-	ondersteunen van promotieactiviteiten van golfclub en
golfschool
-	samenstellen Waardpraat
-	verzorgen van de website
-	gebruik maken van sociale media

greenfeespelers aan te trekken op het
programma. Onze commissie initieert
een aantal van deze plannen via het
promotieplan en zal alle mogelijk steun
verlenen. Duidelijke communicatie naar
de leden maar ook naar bezoekers
staat voorop! We participeren zoveel
mogelijk in free publicity activiteiten.
Ook dit zullen we natuurlijk via de
diverse kanalen kenbaar maken.

HUISSTIJL

SOCIAL MEDIA

We hebben ons bezig gehouden met
de huisstijl en deze wat verfrist en
vernieuwd. Er is een huisstijlhandboek
gemaakt. Dit voorziet iedereen die
in onze club te maken heeft met
publicaties van de juiste informatie
over stijl, lettertypes, lettergroottes en
kleuren. Alles is vastgelegd, voor zowel
digitaal als hard-copygebruik, zodat we
altijd en overal met hetzelfde gezicht
naar buiten treden.

Op dit moment maken we gebruik
van Facebook en Linkedin. Dit zijn
mediakanalen die we goed kunnen
gebruiken om onze club te promoten.
Overigens: als u iets heeft waarvan u
denkt dat het leuk is voor op Facebook,
mail het dan naar webredactie@
dorpswaard.com. Wij zorgen dan voor
plaatsing.

NIEUWE LEDEN
Nieuwe leden worden goed begeleid
binnen onze club. Ida van der Vaart en
Frank van der Aar ontfermen zich over
deze taak. Van de nieuwe leden horen
we dat dit goed bevalt!
Daar gaan we dus mee door. Er is
onlangs een nieuwe flyer gemaakt met
informatie voor nieuwe leden, om samen
met de begeleider te kunnen afvinken of
zij overal van op de hoogte zijn.
We vertrouwen erop dat we met al deze
activiteiten een waardevolle bijdrage
leveren aan tevredenheid en spelplezier
voor al onze leden en gasten.
Tom den Ouden
Marketing- en communicatiecommissie

WEBSITE
De website heeft al een flink aantal
wijzigingen achter de rug, om het
gebruik zo vriendelijk en gemakkelijk
mogelijk te maken. In goede
samenwerking met onze webmaster
Guido Tielen zijn we nu onder andere
bezig de vastgelegde huisstijl te
verwerken aan de ‘voorkant’ van de
website. Het is natuurlijk ons digitale
visitekaartje. Daarna komt het deel
achter de ledenknop aan de beurt.

PROMOTIEPLAN
Ook dit jaar staan er weer diverse
promotie-acties om nieuwe leden en
10
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LANDSCHAP- EN NATUURBELEVING
In de laatste Waardpraat van 2017 is de belofte gedaan dat
dit jaar een drieluik zal verschijnen over NATUURBELEVING
OP DE DORPSWAARD. Dit eerste artikel zal gaan over het
landschap en de omgeving waarin onze golfclub is gelegen.
De Dorpswaard ligt in het zo beroemde
Nederlandse rivierenlandschap, in de
uiterwaarden van een oude arm van
de Maas tussen de dorpen Alem en
Kerkdriel. Vanaf de baan en vanuit het
clubhuis is aan de overkant van het
water de torenspits van Alem te zien die
de skyline beheerst. Jammer dat daar
kort geleden een zendmast is geplaatst
die het uitzicht wreed verstoort.

ALEM
Alem of Aleheim zoals het oorspronkelijk werd genoemd is een van de
oudste woonplaatsen in Maasland.
Waarschijnlijk is het een stam van de
Salistische Franken geweest die zich
rond het jaar 250 vestigde op een
zandige hoogte daar waar de Maas en
de Waal het dichtst bij elkaar kwamen.
Dit was een kruispunt van belangrijke
handelsroutes. In de middeleeuwen
heeft Alem veel te lijden gehad van
oorlogsgeweld en overstromingen. Ook
in de tweede wereldoorlog was Alem
belangrijk in verband met de veerstoep
over de Maas.

beland en 1958 toegevoegd aan de
Gemeente Maasdriel.
Het huidige Alem telt ongeveer 250
huizen en circa 650 inwoners.

KERKDRIEL
In de eerste vermelding van het dorp
in de negende eeuw werd Kerkdriel
‘Driela’ genoemd. De naam bestaat uit
twee woorden, drie en la. Het eerste
deel verwijst naar een driesprong of
naar de drie woonkernen Kerkdriel,
Velddriel en Hoenzadriel. Het tweede
deel (La) zou verwijzen naar een
loofbos op een oeverwal. In Kerkdriel
stond vanaf circa 1300 een romaanse
kerk die in de 14e eeuw vervangen
werd door een gotische kerk. Deze
werd later een protestante kerk, die in
1945 door de Duitsers is opgeblazen.
De katholieken mochten in verband met
de godsdienstvrijheid tijdens de Franse
revolutie een eigen kerk bouwen. Dit
werd een waterstaatskerk die vermaard
was in de hele omgeving. Ook deze
kerk is door de Duitsers opgeblazen.
Het huidige dorp Kerkdriel telt ongeveer 8000 inwoners.

MAASDRIEL
Tot midden jaren dertig lag Alem in een
meander aan de Brabantse kant van
de Maas. Door een maascorrectie is
Alem aan de noordzijde van de Maas
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waren, legden de schippers vaak
aan bij de Bommelse Stoep voor een
versnapering. Ook handelsreizigers,
vissers, mandenvlechters en andere
liefhebbers van een alcoholische
versnapering legden aan. Vanaf 1909
werd het café gerund door Klara
Nendels, die de bijnaam ‘Sientje’ kreeg.

HET GAT
Er ontstond een waterpartij voor
de uitspanning omdat zand werd
gewonnen dat nodig was voor de
wederopbouw. Deze plas kreeg in
de volksmond de naam ‘Het gat van
Sientje’. Zij heeft het café tot 1959
gerund. Het café werd verkocht aan
de vader van de voorlaatste eigenaar
Jos Mutsaars. Zij veranderden de
uitspanning in een eetcafé, dat
bekendheid verwierf door de lekkere
gebakken en gestoofde paling.
Inmiddels is er een nieuw restaurant
verrezen met de naam Flicka, dat zich
richt op het hogere segment.

SIENTJE
Een pand dat vele golfers kennen is
het voormalige eetcafé ‘De Bommelse
Stoep’, beter bekend als ‘Sientje’. Het
etablissement, gelegen aan de Berm
ter hoogte van de green van hole 7, is
al eeuwen oud. Vóór 1870 stroomde de
Maas tussen Alem en Kerkdriel met
een scherpe bocht om de Piekenwaard
heen. Door de vele zandbanken en
door de onberekenbare wind was
dit deel van de Maas berucht bij de
met zeilschepen varende schippers.
Als deze hindernissen genomen

GOLFBAAN
Dat het landschap in de voorafgaande
tienduizenden jaren gevormd is door
de grillige loop van de rivieren Maas en
Waal heeft uiteraard ook consequenties voor de structuur van de baan.
In de volgende twee delen van het
natuurdrieluik gaan we hier dieper in.
Ook de natuurwaarden, de verschillende biotopen en de flora en fauna
komen aan de orde.
Geert-Jan Wolters en Jan van Roekel
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OLD GRAND DAD 2018

Ook dit jaar zijn er binnen
onze golfvereniging weer
diverse evenementen
vanuit de Old Grand Dad
club.

geschonken. Totaal is er voor de
Old Grand Dad club in Nederland
€ 152.000,-– gedoneerd. Niet het
gehele bedrag is al weggezet. Wat
dat betreft kunnen er nog projecten
worden aangemeld.

PRINSENBEEK
Zo zullen onze donateurs op 25
mei weer strijden om de Old Grand
Dad bokaal van onze vereniging.
Ook niet-donateurs kunnen
hiervoor inschrijven, zij het buiten
mededinging. De twee beste spelers
van deze Stablefordwedstrijd zijn
automatisch geplaatst voor de
regiofinale op de baan van Golfclub
De Haverleij in ’s-Hertogenbosch.

DONATIES
De OGD is afgelopen jaar weer
erg actief geweest en heeft vele
projecten gesteund voor jonge
gehandicapten. Zoals jullie
weten hebben wij een project
ingediend voor de racerunners van
atletiekvereniging Prins Hendrik
in Vught. Hiervoor is € 5.000,–
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Op initiatief van de clubconsul
van de OGD van Golfclub
Albatross zal er op donderdag
23 augustus in Prinsenbeek een
uitwisselingswedstrijd worden
georganiseerd tussen Golfclub
Albatross en Golfclub De
Dorpswaard. Al onze donateurs
kunnen hieraan meedoen. Omdat
wij lid zijn van de Golfalliantie is de
deelname gratis en zullen alleen de
kosten van de nazit en de dagschotel
in rekening worden gebracht.
Inschrijven kan straks via onze site,
verdere mededelingen volgen nog
hierover. Er is plaats voor ongeveer
12 tot 16 deelnemers. Het ligt in de
bedoeling dat we er een traditie van
maken en dit evenement jaarlijks
laten plaatsvinden.

DOE MEE
We gaan hopelijk een mooi seizoen
tegemoet met al onze donerende
opa’s. We hopen ook op wat aanwas
in ons donateurenbestand. Je weet
het: iedereen die opa is kan donateur
worden. Voor een jaarlijkse donatie
van minimaal € 20,– ben je al lid en
hoor je erbij!
Met vriendelijke golfgroeten,
Harry Spierings
Clubconsul Old Grand Dad van De
Dorpswaard
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SENIORENPROGRAMMA 2018
Wie zijn dat eigenlijk, de ‘senioren’? De senioren van De
Dorpswaard vormen een gezellige, sportieve groep leden,
bestaande uit mannen en vrouwen van 50+ (NGF-bepaling).
Elke donderdagochtend is het seniorenochtend en is de baan
even helemaal gereserveerd voor alleen de senioren. Als
‘tijdmiljonair’ bent u van harte welkom een balletje te komen
slaan. Maakt niet uit welke handicap u heeft, beginnend of
ervaren speler, samen hebben we een gezellige ochtend.
Het seniorenprogramma bestaat uit een
mix van wedstrijden waarin het competitie-element voorop staat, afgewisseld
met de ‘inloop’-, en of ‘gezelligheids
wedstrijd’- ochtenden, met een recreatief karakter. In de winterperiode soms
ook een bridge-ochtend, voor als de
baan gesloten is bijvoorbeeld.

WELKE UITDAGINGEN
ZIJN ER ZOAL?
-	de Beukenhaeghe Champagne cup,
deze Q 9-holes wedstrijd staat dit
jaar 9 x op de kalender, waarvan de
5 beste scores tellen. Aan het einde
van het seizoen volgt de slotwedstrijd
met aansluitend de prijsuitreiking. Het
is dan natuurlijk altijd weer spannend
wie er van de dames en de heren
met de door ‘Beukenhaeghe Wijnen’
gesponsorde champagne met koeler,
naar huis gaat.
-	de Abraham/Sara wedstrijden, Q
18-holes, deze wordt 4 x per jaar
gespeeld. Zo heeft u elk kwartaal
kans om als Abraham of Sara met
een trofee bekroond te worden en
wordt uw naam vereeuwigd op de
wisseltrofee. Bent u de volgende?
-	de Senioren Clubkampioenschap
pen Strokeplay, spannende 18 holes
Q-wedstrijd voor spelers met hcp
0 t/m 22,5. Voor de senioren die
hieraan nog net niet voldoen: voor
hcp 22,6 t/m 54 volgen ‘s middags
de Seniorenkampioenschappen
Stableford 9-holes Q-wedstrijd. Zet
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u alvast 16 augustus in uw agenda?
-	de Super Senior Ball trofee,
een 18 holes mixed-greensome
Stablefordwedstrijd, met handicapverrekening, waar je je als team
(gemengd paar) voor inschrijft. Deze
staat voor 14 juni op de kalender, u
kunt dus nu alvast op zoek naar een
teammaatje.
-	onze 9-holes Gezelligheidswed
strijden. Altijd een verrassing
waarop de seniorencommissie u zal
trakteren. Een 3-stokken wedstrijd,
een Americaantje misschien, laat u
verrassen maar altijd gezellig!
-	… en twee keer per jaar testen we
uw regelkennis, 9 holes, met op elke
hole een regelvraag, zo houden we
u scherp.
Het jaarprogramma wordt in kwartalen op de seniorenpagina van De
Dorpswaard-website aangeboden, en
ook op de publicatieborden tegenover
de dameskleedkamer.

Inschrijven voor wedstrijden gaat heel
eenvoudig via de website. De senioren
genieten niet alleen van hun golfspel
maar ook van hun samenzijn, mede
dankzij het gezellige clubhuis met
een uitstekende horecavoorziening.
Regelmatig worden de verschillende
wedstrijden afgesloten met een goed
verzorgde borrelgarnituur, een eenvoudige lunch of zelfs een uitgebreid
feestelijk diner.
Tevens ontvangen de senioren aan
het einde van de maand per e-mail het
aankomende maandprogramma in de
Senioren Nieuwsbrief. Mocht u inmiddels ook tot onze specifieke doelgroep
horen, maar ontvangt u onze Senioren
Nieuwsbrief nog niet, laat het ons dan
weten via het e-mailadres
seniorencommissie@dorpswaard.nl.
We zetten u graag op onze maillijst.
Beste senioren van onze vereniging, er
liggen dit jaar weer mooie en bijzondere golfuitdagingen voor u allen in het
verschiet, we dagen u uit om hieraan te
komen meedoen.
De seniorencommissie verheugt zich u
te mogen verwelkomen, laten we vooral
gezellig samen sportief oud en grijs
worden, graag tot ziens!
De seniorencommissie:
Antoinette van Tricht, Theo Vlek,
Gerard de Kleyn, Nia Mutsaers, Henny
Boers, Marijke Heezius
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