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GENIETEN OP ONZE MOOIE GOLFBAAN
Het is volop zomer en onze baan groeit en bloeit.
‘Wat ligt ie er weer prachtig bij’, zeggen we tegen
elkaar als we weer een rondje golfen. Hulde dus aan
onze greenkeeper Antoon, aan de baancommissie en
last but not least aan de vrijwilligers die elke dinsdag
druk bezig zijn met het onderhoud.
In deze Waardpraat is de golfbaan
een belangrijk onderwerp. Geert-Jan
Wolters en Jan van Roekel beschrijven de natuurbeleving, gezien vanaf
de dijk die langs onze baan loopt.
Harry van Oers geeft uitleg over het
waarom van prikken en bezanden:
vervelend soms, maar o zo noodzakelijk om de baan in topconditie te
houden. En Brenda Themen, een
van onze leden, stuurde spontaan
prachtige foto’s van de baan, met een
stukje erbij waarin ze vertelt hoe ze ’s
ochtends vroeg geniet van de natuur
tijdens haar rondes op onze golfbaan.
Een andere eye-catcher in deze
Waardpraat is het voorstelrondje
van (bijna) alle leden van het
horecapersoneel. Leuk en handig,
zo’n overzicht van namen, gezichten, leeftijden en motivaties om
bij ons te werken. Hopelijk geeft
het meer bekendheid, herkenning
en contact in het clubhuis en op
het terras. Want een positieve
sfeer en gezelligheid zijn belangrijk in onze club. Daarover schrijft
ook Maarten van Rossum als
kersvers lid van de Marketing- en
Communicatiecommissie.
Natuurlijk zijn er ook de vaste
Waardpraat-rubrieken. De voorzitter geeft zijn bevindingen weer.
De nieuwe leden worden van
harte welkom geheten. Martine
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Martens van Golfacademie De
Dorpswaard schrijft over enkele
regels in het golfspel, geïllustreerd met duidelijke foto’s op
onze eigen baan. Ook zijn er nog
bijdragen van Gerry Houweling
over haar project Birdie Tam Tam,
van Eline Pellicaan over haar
deelname aan de Rabbitwedstrijd
en van Anna Rijsdijk (Regel- en
Handicapcommissie) over het spelen van Ready Golf.
Tot slot: er heeft een redactiewissel
plaatsgevonden. Omdat Tom den
Ouden sinds maart bestuurslid is en
ook nog voorzitter van de Marketingen Communicatiecommissie, heeft
hij zijn taken in de redactie van de
Waardpraat overgedragen aan
Maarten van Rossum. Wij bedanken Tom voor zijn bijdragen aan de
redactie. U als lezer wensen we
weer veel leesplezier.
En o ja, we zoeken nog een nieuwe
columnist!
Redactie Waardpraat:
Marja Havermans,
Berry ten Vaarwerk en
Maarten van Rossum.
Meewerken aan de volgende
Waardpraat? Uw bijdrage is van
harte welkom op
webredactie@dorpswaard.com.

WAARDPRAAT

VAN DE VOORZITTER
De Dorpswaard is voortdurend in beweging. Dat moet ook
wel, want de golfwereld is dat ook. De Dorpswaard moet
behouden en vernieuwen, waarbij de continuïteit centraal
staat. En daar hebben we u allen bij nodig. Gelukkig zien
we ook mooie resultaten op sportief gebied, net als verbeteringen in de baan en enthousiasme over onze golfschool.

van een captain van een bezoekende
vereniging tijdens de NGF-competitie
die letterlijk zei: “Deze baan ligt op
een van de mooiste uiterwaarden van
Nederland, een prachtige natuurbaan
op klei met alle voor- en nadelen van
dien. Wat een genot om hier gespeeld
te hebben.” En zo is natuurlijk ook.

PLEZIER
Motivatie en plezier zorgen ook voor
sportief resultaat. Twee seniorenteams
zijn kampioen geworden, de familie- en
fundag, mede-georganiseerd door de
golfschool, was een groot succes,
het aantal leden dat les neemt wordt
steeds groter en ook de vele vroege
vogels onder ons, de birdwatchers
onder leiding van Geert-Jan Wolters,
gaven maar weer eens aan hoe fijn het
is om lid van De Dorpswaard te zijn.

Het besturen van een vereniging waarbij we ons allen zeer betrokken voelen,
levert vanzelfsprekend discussies op.
Regelmatig krijgen we de vraag hoe
wij als bestuur onze besluiten nemen.
Een gemakkelijke vraag om te stellen,
niet altijd eenvoudig te beantwoorden.
Elke keer opnieuw, met elke beslissing
die we nemen, maken we een afweging
tussen de belangen van u, onze (jeugd)
leden, onze businessleden en - in het
algemeen - een gezonde exploitatie
van Piekengolf BV om daarmee aan
onze (toekomstige) verplichtingen te
voldoen.

BESTUREN
Elke groep is belangrijk, elk belang
moet worden gewogen. Soms is dat
gemakkelijk en soms niet, omdat
verschillende groepen verschillende
belangen kunnen hebben. We denken
voortdurend na over het heden, wie we
als Dorpswaard willen zijn en hoe we
de toekomst in kunnen. Daarbij komen
onderwerpen als ledenwerving, greenfee-inkomsten, openstelling horeca
enzovoort steeds weer op de agenda.
De leden-enquête eind 2016 geeft
ons een indicatie waaraan we moeten
werken. Gezien alle ontwikkelingen is
de kans groot dat we gaandeweg hier
en daar andere inzichten krijgen. Dat
maakt het resultaat alleen maar actueler en sterker.

INNOVATIEF ZIJN
We laten ons niet afleiden door het feit
dat de meest briljante, nieuwe ideeën
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KAMPIOENSCHAP

en uitvindingen werden gedaan door
jonge mensen. Einstein was 26 toen
hij de relativiteitstheorie publiceerde,
Alexander Bell voerde op 31-jarige leeftijd het eerste telefoongesprek en ook
Mozart componeerde zijn beroemdste
symfonie op jonge leeftijd. Ondanks de
relatief hoge leeftijd van de leden van
onze golfclub (en dat is niet alleen bij
De Dorpswaard zo) blijven wij zoeken
naar innovativiteit, naar creatieve oplossingen, naar de beste manier die alle
doelgroepen tot hun recht laat komen.
Mocht u ons daarbij willen helpen, dan
bent u van harte uitgenodigd.

MOTIVATIE
Motivatie en plezier zorgen voor tevredenheid en voor een sportief resultaat.
Ondanks de slechte weersomstandigheden in het eerste kwartaal hebben
we dankzij vele inspanningen nu een
mooie baan. Natuurlijk kan het altijd
beter, maar mag ik een citaat aanhalen

Onze strokeplaykampioenschappen
waren een ware slijtageslag. Voor
het eerst werd er ook gestreden om
stablefords, ook deze spelers liepen 36
holes op zaterdag met de gehele dag
een tropisch temperatuurtje. En net
als met het lopen van een Vierdaagse
hoor je: “Dit nooit meer”, maar als dan
op zondagmiddag de kampioenen zijn
gehuldigd, kijkt iedereen weer uit naar
dit kampioenschap van het volgende
seizoen.

36-9-18
Op één dag 36 holes spelen is zeldzaam, het golfen van 9 holes wordt
steeds populairder en biedt vele voordelen, maar laten we niet vergeten dat
18 holes spelen nog steeds de bakermat is van het golfspel. En ook daar
biedt onze baan alle mogelijkheden toe.
Het golfseizoen is in volle gang. Ik hoop
van ganser harte dat u, op uw eigen
manier, een prachtig seizoen beleeft.

Albert van Heijningen
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OCHTEND OP DE GOLFBAAN

Ik geniet elke ochtend weer van het leven, het moment
dat ik aankom op de golfbaan. De eenden die me verwelkomen, het groen om me heen, de fantastische baan, een
oase van vrede, de rust van alles om me heen.
Maar ik kom vooral om de dag en het
fantastische leven te ervaren.
Elke dag ervaar ik als een enorm
dierbaar geschenk. Ik voel me een
rijk en gelukkig persoon, ik heb alle
tijd om te genieten van alles om me
heen, de baan ligt er uitnodigend bij,
niemand die haast neemt. Ondertussen
zijn de greenkeeprs al fanatiek maar

4

vooral enthousiast bezig met hun werk,
ook daarvan geniet ik. Ik maak graag
foto’s om deze bijzondere momenten
voor mezelf vast te leggen en zeg ook
regelmatig tegen mezelf dat ik een
supergelukkig persoon ben om de dag
te mogen ontvangen zoals het leven
bedoeld is. Elke dag is anders, maar
ook elk moment is anders tijdens het
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OCHTEND OP DE GOLFBAAN
lopen. Alles valt me ook op tijdens het
wandelen, ik kan seconden genieten
van de dingen om me heen en stap vol
energie, kracht maar vooral liefde weer
mijn auto in. Mijn dag is bepaald.
Eigenlijk zouden meer golfers vroeger
kunnen afslaan. Het geeft veel meer
plezier dan dringen op hole 1 rond
half 9.
Hartelijke groet,
Brenda Burg-Themen

WORKSHOP COURSEMANAGEMENT
Verslag van de workshop Course
management door Ivo op 14 juni.
Nuttig, Leerzaam en ook wel
Confronterend.
Om met dat laatste te beginnen:
waarom proberen wij (althans de
meesten van ons) zo snel mogelijk en
zo ver mogelijk te slaan? Omdat we te
weinig nadenken over het indelen van
onze slagen met als doel steeds een
zo gunstig mogelijke ligging te krijgen.
Dat is precies wat Ivo ons in zijn workshop wilde leren: “Deel per hole, vanaf
de vlag, je aanpak in. Bij een verkeerde ligging geldt: opnieuw indelen
vanaf de vlag.”
We hebben dat maar ‘Ivo-wise’ spelen
genoemd, maar het is niets anders
dan coursemanagement (CM), wat
zeker helpt om rustiger en met meer
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plezier en resultaat te spelen.
En dus ook betere scores te gaan
maken.
Coursemanagement is daarom
ook je ego loslaten om effectief te
spelen. Als iedere speler bewuster
met CM zou omgaan, zouden de
handicaps omlaag kunnen gaan,
hoeven we minder te zoeken, gaan
we sneller door de baan en wachten we minder op elkaar.
Kortom, het was een prettige en
nuttige workshop, waarbij we ook
nog een aanbod kregen om bij Ivo
of Leonard 4 x 2 uur baanles te
nemen voor 3 of 4 personen, voor
de prijs van 175 euro. Ik ga het
met ons competitieteam in ieder
geval overleggen en regelen.
Joep Laeven

Ivo Hagens
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BEZANDEN EN PRIKKEN
te bespelen zijn, gele en kale plekken
vertonen, hobbelig zijn en grote verschillen in hard- en zachtheid hebben.
De greens moeten dan ook meer
bezand worden dan de fairways. Soms
is het moeilijk om de juiste beslissing
te nemen welke handeling we moeten
doen om al deze risico’s uit te sluiten.

BEREGENINGSINSTALLATIE

Onze golfbaan ligt in de uiterwaarden, de grondsoort is
klei. Deze grond is door de moleculaire opbouw ervan zeer
geschikt voor grassen en planten.
De golfbaan wordt veel betreden door
golfers en bereden met buggy`s en
machines.Daardoor verdicht de toplaag. Als je niets zou doen, zou de baan
zo dicht worden dat er water op blijft
staan en de grond glad en glibberig
wordt. De modder blijft aan je schoenen en kleding hangen en de bodem
wordt op den duur zo hard dat het gras
niet meer groeit. Om dit tegen te gaan,
bezanden, prikken en beluchten wij
de toplaag, waardoor het water beter
wordt afgevoerd, de wortels meer lucht
krijgen, het gras beter gaat groeien en
een sterkere beworteling krijgt, waardoor het gezonder blijft. Dit alles maakt
mogelijk wat we graag willen: altijd op
de baan kunnen om te golfen.
Bij de greens is de toplaag nog
gevoeliger dan op de fairways. De
hedendaagse golfer eist een prachtige en snelle grasmat op de green.
Door jaren van ontwikkeling en krui6

De werkzaamheden voor de nieuwe
beregeningsinstallatie zijn afgerond.
Vergeleken met voorgaande jaren is
dit in de baan duidelijk te zien aan de
kleur van de grasmat. Het verschil met
de vorige installatie is dat de sproeiers
nu buitenom liggen. Voorheen was
dit alleen zo bij de tees en de greens,
nu ook bij de fairways. Er is ongeveer
10 kilometer leiding gelegd en er zijn
zo’n 250 sproeiers en 45 afsluiters
geplaatst. De pomp is getest, met
een nieuwe aanzuig- en persleiding.
Computer en software zijn vervangen.
De greenkeeper (Antoon) kan de installatie met zijn iPhone bedienen. Jammer
dat van deze investering weinig is te
zien, want het ligt allemaal in de grond.
Maar het is wel een aanwinst voor onze
vereniging.
De aanleg heeft wat langer geduurd
dan verwacht door weersinvloeden
tijdens de winter. De kleigrond was zo
hard dat de berekende meters per dag
niet gehaald werden. Voor de aannemer was dit niet leuk, maar hij heeft het
toch netjes afgewerkt.

singen van grassoorten hebben we
nu een optimaal mengsel, waarmee
onze greens zijn ingezaaid. Ze zien er
dan ook prachtig uit. Maar door deze
veredeling hebben we wel een grasplantje gekregen dat zeer gevoelig is
voor ziekten en de uiterste zorg vraagt
in onderhoud, waterhuishouding en
bemesting. Zonder bezanden en prikken, met verkeerde bemesting en niet
op tijd maaien zouden de greens niet

Ik heb tijdens de uitvoering verschillende keren opmerkingen van enkele
leden moeten aanhoren dat het te
lang duurde. Dezelfde mensen klagen
ook over het bezanden van de baan.
Hopelijk heb ik de zaak met deze uitleg
verduidelijkt.
Harry van Oers
Baancommissie
WAARDPRAAT

ONZE HORECAMEDEWERKERS
We kennen hen allemaal, en ook weer niet, of soms een beetje. Kortom: het leek ons een
goed idee als de medewerkers van bar, bediening en keuken zichzelf in de Waardpraat
kort aan u voorstellen. Hier zijn ze dan, behalve Claudette want die is zo bekend dat ze
geen verdere introductie nodig heeft.
Ik ben Angelique van Zanten, getrouwd met Kees.
Samen hebben we twee kinderen, dochter Demi van 18
jaar en zoon Glenn van 16 jaar. Begin februari van dit
jaar zag ik de vacature voor barpersoneel in het Carillon
en heb ik gereageerd. Ik had totaal geen horecaervaring maar was na het eerste gesprek met Claudette
meteen dolenthousiast. Mijn vorige werkgever was
Rabobank Bommelerwaard. Omdat mijn functie kwam
te vervallen, had ik na 26 jaar helaas geen baan meer.
Op de kop af ben ik drie jaar thuis geweest. Sinds 14
februari 2018 werk ik bij de Golfclub De Dorpswaard.
Ik heb het ontzettend naar mijn zin en vind het heerlijk
om weer aan het werk te zijn. In principe zijn de
dinsdag en donderdag mijn vaste dagen, maar mocht
er een noodkreet komen voor een paar uurtjes dan
ben ik zeker bereid om te helpen. Super dat ik deze
kans heb gekregen. Ik hoop dat ik jullie nog jaren
mag ontvangen, begroeten en bedienen. Groetjes,
Angelique

Ik ben Floor Jansen. Ik ben 16 jaar oud en
werk pas sinds kort bij De Dorpswaard. Ik
zit nog op de middelbare school, het Ds.
Pierson College in Den Bosch. Daar zit ik
op het Atheneum in de vierde klas. Ik werk
in de bediening, bij de afwas en af en toe
bij het ballenrapen. Ik heb er erg veel zin in.
Ik kwam vaak op De Dorpswaard toen ik
nog wat jonger was. Ik heb hier mijn GVB
gehaald. In mijn vrije tijd tennis ik veel. Ik
tennis nu al bijna acht jaar en vind het nog
steeds superleuk om te doen. Nu ben ik
blij dat ik naast het tennissen ook nog kan
werken. Ik kijk er erg naar uit om iedereen te
leren kennen. Groetjes, Floor
Mijn naam is Eva Kollenburg, 18 jaar en ik kom uit Kerkdriel. Ik ben in mei 2016 samen met mijn tweelingzus Jade
begonnen met ballenrapen en sinds vorig jaar sta ik, vooral in de zomermaanden, in de bediening. Buiten het werken
ga ik nog naar school. Ik heb net havo-examen gedaan en ik hoop in september te beginnen aan de HBO-opleiding
rechten. Eva
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ONZE HORECAMEDEWERKERS
Mijn naam is Jade Kollenburg,
18 jaar en ik kom uit Kerkdriel.
Net als mijn tweelingzus Eva
ben ik in mei 2016 begonnen
met ballenrapen en sta ik
ook alweer een jaar in de
bediening. Naast werken
op De Dorpswaard heb ook
ik net mijn havo-examen
gedaan en kan ik hopelijk in
september beginnen aan de
HBO-opleiding commerciële
economie. Groetjes, Jade

Ik ben Madelief Pardoel
en ik woon in Velddriel. Ik
ben 17 jaar en ik werk nu
iets meer dan een jaar bij
Golfclub De Dorpswaard.
Ik heb het erg naar mijn
zin. Ik werk zowel in het
clubhuis als buiten. Ik heb
dit schooljaar eindexamen
gedaan en na de vakantie
wil ik gaan beginnen aan
de studie bedrijfskunde op
de Avans Hogeschool in
Den Bosch. Madelief

Hoi, ik ben Ineke van Liempt (55),
ik ben gehuwd en heb een dochter:
Mandy (23). Voor de meesten is zij
wel bekend als oud-werkneemster
van De Dorpswaard. Ondertussen
werk ik alweer anderhalf jaar bij de
golfclub, meestal op de maandagen woensdagochtenden. Hiervoor
werkte ik in de zorg met ouderen
en met basisschoolkinderen op de
tussenschoolse opvang. Ik vind het
leuk om in dit team te werken en
onder de mensen te zijn. Ineke
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ONZE HORECAMEDEWERKERS
Ik ben Anja, woon in
Den Bosch en werk
sinds maart 2018
bij Golflclub De
Dorpswaard. Ik werk
er met veel plezier en
heb leuke collega’s. Ik
hoop er nog een lange
tijd met veel plezier te
mogen werken. Anja

Hallo, ik ben Wim van Oorschot, 21 jaar. Ik ben laatstejaars chemiestudent
aan de Avans Hogeschool. Sinds drie jaar werk ik bij Golfclub De
Dorpswaard. Ik vind het een geweldige werkplek, omdat er maar weinig
bijbaantjes zijn met ons prachtige uitzicht. Ook heb je veel vrijheid, maar
tegelijkertijd draag je wel verantwoordelijkheid. De sfeer is altijd goed en de
gasten zijn erg vriendelijk. Het moeilijkste voor mij was om de golftermen te
leren kennen, maar deze heb ik nu (grotendeels) onder de knie. Het leuke
is dat hoe langer ik er werk hoe meer mensen ik leer kennen, maar dat ook
steeds meer gasten zich mij herinneren en we regelmatig een gezellig praatje
hebben. Wim

Mijn naam is Marjolein Duivenvoorde, ik ben 19 jaar oud (bijna 20)
en ik woon in Velddriel. Twee jaar geleden ben ik begonnen in de
bediening op De Dorpswaard, als bijbaantje. Hier heb ik het nog steeds
heel goed naar mijn zin, met mijn collega’s en uiteraard ook met onze
gasten! Naast mijn bijbaan bij deze schitterende golfbaan heb ik in 2016
mijn secretaressediploma behaald. Hierna heb ik nog een jaar verder
gestudeerd en afgelopen maand ook mijn diploma managementassistent/
directiesecretaresse weten te behalen. Het is dus tijd om weer een
nieuwe stap in mijn leven te gaan maken, maar voor nu maken we er nog
een leuke tijd van in de bediening. Tot snel bij Golfclub De Dorpswaard.
Marjolein

Hoi, mijn naam is Evy en ik werk sinds vorig jaar maart in de bediening bij
De Dorpswaard. Ik ga na de zomervakantie naar 6 vwo en wil hierna graag
geneeskunde gaan studeren. Daarnaast sta ik redelijk wat uren in de week in
de sporthal de Kreek op de rolschaatsen. Een paar jaar terug ben ik hiermee
naar de Europese kampioenschappen geweest en in oktober ga ik naar de
wereldkampioenschappen in Frankrijk met mijn team. Naast het rolschaatsen
vind ik het ook erg leuk om in de winter te gaan skiën. Door het rolschaatsen
heb ik Claudette leren kennen en zo ben ik bij De Dorpswaard terecht
gekomen. Ik het hier erg naar mijn zin. Evy
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ONZE HORECAMEDEWERKERS
Hoi! Mijn naam is Lisa en ik
ben 18 jaar oud. Ik ben sinds
maart werkzaam bij Golfclub De
Dorpswaard. In het begin vooral
in het weekend, maar nu ben ik
steeds vaker te zien door de week.
Naast dit leuke bijbaantje studeer ik
verpleegkunde in ‘s-Hertogenbosch.
Ik hoop dat ik hier nog een tijdje mag
blijven werken. Het is een prachtige
locatie, met leuke gasten en
gezellige collega’s. Ik zou iedereen
aanraden om op onze mooie baan
een kijkje te nemen. Hopelijk tot
snel! Liefs, Lisa

Hallo, mijn naam is Romy van
Oorschot (24). Sinds 2008 ben
ik werkzaam bij Golfclub De
Dorpswaard. Ik ben hier begonnen
als ballenraper, wat ik ruim negen jaar
met plezier heb gedaan. Momenteel
werk ik in de bediening. Wat het
werken bij De Dorpswaard zo leuk
maakt, zijn mijn gezellige collega’s,
de afwisselende werkzaamheden, de
flexibiliteit in diensten en natuurlijk niet
te vergeten: het uitzicht! Romy

Hoi, mijn naam is Marlies Kock. Ik ben 54 jaar oud, heb
twee zonen van 20 en 13 jaar oud en woon in Den Bosch.
Sinds mei vorig jaar ben ik aan het werk als kok bij De
Dorpswaard. Mijn oom Huub Noordermeer, die lid is van de
club, tipte mij dat ze een kok zochten en het was wederzijds
meteen raak. Na een vrij moeilijke start (net gescheiden,
nieuw huis, nieuwe baan, nieuw leven) heb ik het nu
uitstekend naar mijn zin bij De Dorpswaard.
Ik voel me helemaal thuis in de keuken en heb het gevoel
dat mijn collega’s allemaal een beetje familie zijn. Ik ben
vooral op de club tijdens de lunch, vijf dagen per week.
Naast koken is mijn andere passie goudsmeden. Iets heel
anders, maar voor mij heeft het allebei met handvaardigheid
en creativiteit te maken. Kijk maar eens op mijn website
www.marlieskock.nl. Marlies
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ENTREE IN DE M&C-COMMISSIE
Ergens vlak voor carnaval ontving ik een telefoontje.
Tot mijn grote verbazing was dit om te polsen of ik
interesse zou hebben deel te gaan uitmaken van de
Marketing- en Communicatiecommissie. Mijn eerste reactie was heel spontaan: dat is helemaal niets voor mij.
Ik ben niet commercieel aangelegd en absoluut niet goed
in het verkopen van wat dan ook.
Hierna wist Tom den Ouden, voorzitter
van de commissie, mij ervan te overtuigen dat dit ook niet noodzakelijk is
voor deze commissie (en leverde daarmee het bewijs dat hij zelf wel goed is
in verkopen). Dus uiteindelijk ben ik,
na wat bedenktijd, lid geworden van
de commissie. Wel was mij duidelijk
geworden dat deze commissie toch
erg onbekend is binnen de club.
Ondertussen heb ik een beter, maar
vooral een ander beeld gekregen van
de bezigheden van de Marketing- en
Communicatiecommissie. Waar ik
altijd had gedacht dat deze commissie
vooral bezig was met marketing, heb
ik geleerd dat het hoofdstuk communicatie echt de hoofdtaak is. Deze
Waardpraat is daar voor de leden een
van de zichtbare voorbeelden van!
Maar is communicatie niet een van de
belangrijkste zaken binnen een club?
Dit geldt voor communicatie naar
buiten, maar ook en zelfs vooral, voor
communicatie binnen onze club. Wie
wil graag verrast zijn door bijvoorbeeld
werkzaamheden of een wedstrijd als je
een rondje wilt spelen?
Communicatie naar buiten is belangrijk
in deze tijd waarin de golfwereld
verandert. Iedere club ziet zich
genoodzaakt om te werven, er is dus
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een noodzaak om je te onderscheiden
en daarmee aantrekkelijk te zijn voor
nieuwe leden. Op dit gebied lopen
er continu allerlei acties, bedacht en
aangezwengeld door de Marketingen Communicatiecommissie. Wij
proberen steeds weer nieuwe
initiatieven te bedenken. Dat is het
stukje marketing, maar ook hierbij is
de communicatie tussen bijvoorbeeld
vereniging, BV en golfschool
belangrijk. Daarnaast heeft natuurlijk
ieder lid de mogelijkheid om nieuwe
leden aan te brengen of mensen in
aanraking te brengen met de golfsport
en onze vereniging. Graag zelfs! De
leden zijn nog steeds onze beste
ambassadeurs.
Een belangrijk punt voor onze commissie is streven naar een betere
communicatie binnen de vereniging.
Wij denken dat hier nog behoorlijke
stappen te maken zijn. Als een van de
hoofddoelen hebben we het POSITIEF
ZIJN benoemd. Helaas overheerst nog
teveel dat er heel veel geklaagd wordt
over echt kleine zaken. De vele positieve kanten van onze baan en onze
club worden onderbelicht! We hebben
een heel uitdagende, schitterende
baan. Luister maar eens naar gastspelers. En zijn de ‘klaagpunten’ wel echt
negatief? Waarom zou je klagen over
onderhoud? Dat is puur bedoeld om
de baan in een topconditie te houden
of te krijgen, zodat UW golfrondje nog
beter wordt.
Daarom wil ik bij deze alle leden
oproepen om POSITIEF te zijn, we
hebben geen minpunten maar alleen
potentiële verbeterpunten!
Maarten van Rossum
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GOLFREGELS EN ETIQUETTE
Het is helemaal geen probleem om af te wijken van de golfregels bij het spelen van een vriendschappelijke ronde. Wat
mij betreft maakt u geheel eigen regels: pas bij out of bounds
eens de waterhindernisregels toe en geef uzelf gerust een
betere ligging door de bal lekker op het gras te leggen. Geen
probleem, zeker als u zo vlotter door de baan gaat. Zodra u
echter een wedstrijd speelt waarbij de golfregels van toepassing zijn, dan is het zaak ze te kennen en goed te kunnen
toepassen. U bent in het voordeel wanneer u de regels kent!
Wanneer u de etiquette niet hanteert
laat u zien dat u niet op de golfbaan
thuis hoort. Het is van belang om te
zorgen voor elkaars veiligheid, om
zorg te dragen voor de baan en je te
gedragen zoals dat hoort. De eerste
etiquette in het regelboekje luidt:

Iedere speler, hoe gedreven
ook, behoort zich onder alle
omstandigheden beheerst, hoffelijk
en sportief te gedragen.
Dat is de geest van het golfspel. Ik
noem graag een paar etiquetteregels
om uw geheugen op te frissen:

‘The Spirit of the Game’

•	Zorg voor veiligheid.
•	Houd het juiste tempo aan en laat
snellere spelers door.
•	Repareer pitchmarks, hark
bunkers en leg plaggen terug.
•	Loop niet met trolley tussen
green en bunker door.

Golf wordt bijna altijd zonder
scheidsrechter gespeeld. Het spel
is gebaseerd op de integriteit van de
speler die rekening houdt met andere
spelers en volgens de Regels speelt.

VEELGEMAAKTE FOUTEN
1. D
 E LIGGING VAN DE BAL OF DE
RUIMTE VOOR VOORGENOMEN
STAND OF SWING, SPEELLIJN
VERBETEREN
Vaak wordt bewust of onbewust deze
regel overtreden, bijvoorbeeld door:
• het gras achter de bal aan te
drukken met het clubhoofd; dit is niet
toegestaan
• met een oefenswing takjes te breken
of gras plat te slaan waar de slag
gemaakt gaat worden; dit is niet
toegestaan
• als een bal tegen een struik aan ligt,
een stuk van die struik af te breken of
om te buigen; dit is niet toegestaan.
2.	VERKEERD DROPPEN BIJ EEN
LATERALE WATERHINDERNIS
Een laterale waterhindernis wordt
gemarkeerd met rode paaltjes en u mag:
Lig: Spelen waar de bal ligt, zonder
grounden
Lag: Spelen waar de bal lag, met 1
strafslag
Lijn: Bal droppen in een rechte lijn van
vlag naar waar de bal er in ging, met 1
strafslag
2 stok Lengte: Bal droppen binnen
2 stoklengten van waar de bal de
grens van de hindernis het laatst heeft
gekruist.
Wat regelmatig mis gaat is dat men
de bal ziet liggen in de hindernis
en vervolgens op die hoogte gaat
droppen. Het is zelden zo dat de bal
ook op die hoogte de grens van de
hindernis het laatst heeft gekruist. U
geeft uzelf een aardig voordeel op die
manier, de foute dropplaats is vaak
dichter bij de hole.
3.	DE BAL OP DE VERKEERDE
MANIER IDENTIFICEREN
Zomaar de bal optillen om te kijken
of het jouw bal is, is niet toegestaan.
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GOLFREGELS EN ETIQUETTE
U geeft eerst aan bij de marker
of tegenstander dat u de bal gaat
identificeren. Dan markeert u de bal en
neemt u de bal op zonder hem schoon
te maken.
4.	NIET MELDEN DAT JE EEN
PROVISIONELE BAL SPEELT
Als je een provisionele bal speelt,
moet je dat melden aan je medespeler
of tegenstander. Een van de Decisions
stelt dat je de woorden ‘provisionele
bal’ moet gebruiken. Het voldoet dus
niet om te zeggen: ‘Ik sla nog een bal.’
Als je niet meldt dat je een

provisionele bal speelt, dan is de
eerste bal die je sloeg niet meer in
spel en moet je door met de tweede
bal. Dus als je een afslag van de tee
hebt gedaan en dan nog een bal van
de tee sloeg zonder te melden dat het
een provisionele bal was, dan heb je
al drie slagen gedaan en moet je door
met die tweede bal.
5. EEN ONJUISTE PROCEDURE
BIJ HET BEPALEN VAN HET
DICHTSTBIJZIJNDE PUNT ZONDER
BELEMMERING
Als je bal op de fairway in een

regenplas ligt, dan mag je de bal
zonder straf droppen. Zo’n ‘free drop’
krijg je bijvoorbeeld ook als je bal
op of tegen een vast obstakel ligt
(bijvoorbeeld een pad).
Je moet dan eerst het ‘dichtstbijzijnde
punt zonder belemmering’ (nearest
point of relief) bepalen. Kijk goed waar
je kunt staan zonder met de stand
of slag tegen het obstakel aan te
komen. Kies het dichtstbijzijnde punt.
Vervolgens moet de je de bal droppen
binnen één stoklengte van dat punt en
niet dichter bij de hole.
Het is vaak lastig om het
dichtstbijzijnde punt zonder
belemmering te bepalen, maar veel
spelers nemen niet eens de moeite om
het te proberen. Ze droppen dan vaak
in hun voordeel, dus bijvoorbeeld op de
fairway terwijl het nearest point in de
rough is.
Bron: Golf.nl 14 november 2017
Martine Martens

Bal tegen een vast obstakel.

Nearest point of relief bepalen.

Nearest point of relief bepalen.

Vanaf dit punt: 1 stoklengte, niet dichter
naar de vlag.
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Binnen die stoklengte bal droppen
vanaf schouderhoogte.
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TAM TAM MAKEN VOOR BIRDIES

Een birdie scoren op de golfbaan geeft elke golfer
een tof gevoel: een slag béter te zijn dan de par van
de hole. Van alle ‘slagen onder par’ komt de birdie
het meest voor. Vandaar het gebruik bij een golfclub
om als aanmoediging de score te belonen met een
piepklein vogeltje.
De vogeltjes op de foto zijn door hun
vrolijke, exotische uiterlijk uitermate
geschikt om een birdie-speler nóg
blijer te maken. Genaamd ‘Birdie
Tam Tam’ - het wordt geacht van
zich te laten horen door als een
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specht tegen de boomstam te tikken
- geeft het vogeltje het signaal dat er
een prima prestatie is geleverd.
‘Birdie Tam Tam’ is een uniek, door
de Masai met de hand beschilderd

product ten behoeve van de Watoto
Foundation. Deze van oorsprong
Nederlandse stichting zet zich in
voor straatkinderen in Tanzania.
De kinderen krijgen onderwijs, leren
een ambacht en zijn verzekerd van
een betaalde baan na afronding van
hun vierjarige opleiding.
Info:
Contact:
e-mail:
telefoon:
mobiel:

www.watotofoundation.nl
Gerry Houweling
ger.houweling@gmail.com
+31 418 511178
+31 6 53393308
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LANDSCHAP- EN NATUURBELEVING
In het eerste artikel van het drieluik over landschapen natuurbeleving is de omgeving van onze golfbaan
geschetst. In dit tweede artikel kijken we vanaf de dijk en
vanaf het water naar onze baan. Deze uitkijkjes zullen
onderdeel worden van te houden wandel- en vaartochten
rondom De Dorpswaard.
KIJK VANAF DE MAASBANDIJK
EN PIETERSDIJK
Lopend vanuit het centrum van
Kerkdriel kom je op de Maasbandijk.
Hier vind je een prachtig uitzicht op
Den Bol, zoals dit stuk van de oude
Maasloop heet. Na het passeren
van diverse watersport-bedrijven
verandert de naam van de dijk in
Pietersdijk, een kort stukje dijk waar
geen water of uiterwaarden te zien
zijn. Na zwembad De Kreek komt
de golfbaan in zicht. Deze grenst zo
dicht aan de dijk, dat vanwege het
gevaar van afzwaaiers door longhitters
hole 4 indertijd is ingekort. Het
holetrio 3, 4, 5 heeft het karakter
van een bosbaan. Populieren, essen
en zomereiken bepalen het gezicht.
Het idyllisch gelegen Vossenven,

tien jaar geleden aangelegd in een
natuurlijke laagte, brengt rust in het
spel van menig speler. Het beschermd
natuurgebied is alleen toegankelijk
voor kikkers.Lisdodden en een mooie
moerascipres bepalen het beeld

KIJK VANAF DE BERM
Na de green van hole 4 gaat de naam
van de dijk over in de eeuwenoude
naam Berm. Na het passeren van
IJsbaan De Griend volgt een prachtig
uitzicht op de unieke uiterwaardebaan,
met hier een parkachtig karakter.
Naast essen en populieren vinden we
hier ook jonge eiken, meidoornhagen
en sleedoorns. Bermbegroeiing
als boterbloem, duizendblad en
fluitenkruid maken goede sier in het
voorjaar. Een fiets- en wandelpad

doorkruist dit gebied. Menig recreant
maakt hier een stop om van het
landschap met golfers te kunnen
genieten. Bij hole 7 komt de oude
Maasloop dichter en dichter bij. Het
water heet hier het Gat van Sientje.
Ganzen vermaken zich prima op de
baan, ook als ze spelers voorbij zien
slaan. Aan de linkerkant van de Berm
is een doodlopend weggetje dat
‘Ganzenweg’ heet. Heel passend!

KIJK VANAF HET GAT VAN
SIENTJE
Varend met de JAN, oorspronkelijk
(1913!) een vrachtschuit voor
houttransport, zien we bij hole 8
en hole 9 kleine elzen, en aan de
waterkant wilgen. De pas aangeplante
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LANDSCHAP- EN NATUURBELEVING

WANDEL- EN VAARTOCHTEN
RONDOM DE DORPSWAARD

gele lissen lachen ons vriendelijk
toe. Op het water zwemmen futen
en kuifeendjes vredig rond en doen
visdiefjes waar ze goed in zijn.
Aalscholvers en meerkoeten zijn
gewend geraakt aan rondvliegende
golfballen. Ooievaars houden daar niet
van, de nesten blijven leeg. Aan de
andere kant van De Dorpswaard ligt
De Piekenwaard, waar runderen van
het ras Blonde d’Acquitaine grazen.
Zowel golfers als koeien vinden het
getijdeverschil tussen eb en vloed van
zo’n 40 cm uitdagend. De waarden
leven!

zoetwatervissen die je maar kunt
bedenken. De brasem en de karper
zwemmen via deze waterweg eens
per jaar naar de kreek tussen hole 9
en hole 1 om daar kuit te schieten.
Een prachtig gezicht in het heldere
Maaswater.

De Evenementencommissie
organiseert dit jaar voor het eerst
wandel- en vaartochten voor de leden
van Golfclub De Dorpswaard in de
omgeving en rondom de golfbaan.
Dit in combinatie met een 9-holes
natuurgolfwedstrijd, waarbij het
resultaat wordt bepaald door een
combinatie van kennis over onze baan
en het aantal slagen dat gemaakt
wordt in de ronde. Nadere berichten
volgen op onze website. Het laatste
artikel van dit drieluik zal gaan over
natuurbeleving op de golfbaan zelf.
Jan van Roekel, Geert-Jan Wolters
en Henk Wijga

KIJK VANAF ‘ONZE’ EILANDJES
De twee Dorpswaard-eilandjes
zijn tot op heden niet in het spel
gebracht. Hier vinden we nog 100%
natuurbeleving. Zwanen gaan er op
bezoek maar broeden er niet. Dat
doen nijlganzen wel, soms zelfs in
de bomen. Achter de eilandjes ligt
de driving range en in de verte het
mooie clubhuis, fraai ingepast in het
landschap. In het water vind je alle
16
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RABBITWEDSTRIJD
Meedoen aan een wedstrijd? Daarvoor heb ik toch wel
drempelvrees. Maar ik ga een rondje Dorpswaard niet uit
de weg en als het even kan liefst enkele keren per week.
Dus dit jaar de stoute golfschoenen aangetrokken en me
via de website aangemeld voor de Rabbitwedstrijd. Het
aantal deelnemers bleef stagneren, maar op het laatste moment werden dat er wat meer. Het doel van de
Rabbitwedstrijd is om te ervaren hoe het is om een wedstrijd te spelen en andere golfers te leren kennen. Vooral
dat laatste was voor mij van belang.
Ik ben twee jaar geleden begonnen
met golfen. Wat een heerlijke sport!
Vorig najaar mijn ‘papiertje’ behaald en
daarna een half jaar niet kunnen spelen.
Pas een maandje of twee geleden
ben ik weer begonnen. Toen ook maar
meteen gestart met het lopen van
qualifying kaarten samen met mijn man.
Ik sta af en toe verbaasd over mezelf.
Sla, waarschijnlijk net als iedereen,
de ene keer de sterren uit de hemel
en de volgende keer valt er geen eer
aan te behalen. Ook weet ik dat ik zo
rond hole 6 een dip krijg en dan moet
ik proberen te resetten om de overige
holes netjes af te maken.
De deelnemers werden ingedeeld en
met twee flights (het hadden er van mij
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meer mogen zijn!) gingen we de baan
in. Wie wil de eerste afslag? Niemand?
Dan doe ik dat wel. De eerste misser,
maar daarna ging het als een trein.
Tijdens de wedstrijd werden we erg
goed begeleid door Johan Hajer en
Frank van der Aar. Daarvoor is zo’n
rondje ook aan te bevelen, want
ondanks dat ik het oefenboekje van
voor tot achter heb doorgenomen,
bleek dat ik ook wel weer het een en
ander vergeten was.
Het tellen van punten en strafpunten
was streng, maar rechtvaardig. Er was
geen opvallende competitie tussen de
spelers onderling, maar door te vragen
naar het aantal slagen, merk je wel dat

iedereen toch echt bezig is met het
behalen van zoveel mogelijk punten.
Mijn eerste wedstrijd verliep niet geheel
vlekkeloos. Op twee holes behaalde ik
met gemak 10 slagen, maar daar staat
tegenover dat de eerste vijf holes heel
veel punten opleverden (5, 4, 5 en 5
slagen op de eerste vier holes). Ik viel
dan ook, tot mijn grote verbazing, in de
prijzen.
Bij terugkomst in het clubhuis, en
natuurlijk even nazitten met een
drankje, werden de punten geteld en
ingevoerd. Dat leverde een bijzonder
resultaat op en heeft mijn handicap een
aardig aantal punten laten dalen.
Het was een heel mooie en warme
avond en met een gemêleerd
gezelschap golfers heb ik genoten van
een 9-holesrondje.
Echt, heb je nog nooit mee gedaan
aan een wedstrijd, start dan met de
Rabbitwedstrijd (hcp 36 -54 en leden
met baanpermissie). Het is een erg
leuke en leerzame activiteit.
Een bedankje voor begeleiders én
deelnemers is zeker op z’n plaats!
Eline Pellicaan
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‘READY GOLF’ TEGEN LANGZAAM SPEL
Ready golf betekent dat je
speelt zodra je klaar bent
om te spelen, mits het

Pace of Play

Ready Golf
for Stroke Play

veilig is. Het gaat er niet om
KORTERE AFSLAG

wie het verst van de hole is,

UITHOLEN

het gaat erom wie als eerste

Hole uit, ook al sta je dicht bij de lijn
van een andere speler.

HARKEN? SLA ALVAST!

kan spelen.

aan de beurt
Sla alvast je eigen bal als de bal van je medespeler, die net uit de bunker
heeft gespeeld, verder van de hole ligt maar je medespeler nog moet harken.
Spelers die minder ver slaan, spelen als eerste.

Ready golf is bedoeld voor strokeplay
of stableford, niet voor matchplay.
Een ronde ready golf gaat enorm veel
sneller dan een ronde met spelers die
steeds wachten op de speler die het
verst van de hole ligt.

READY-GOLFADVIEZEN:
•

•

•

•

•

Niet wie de eer heeft slaat als
eerste af, maar de speler die als
eerste klaar is om te slaan.
Als er in de verte nog een flight
staat, kunnen golfers die minder
ver slaan alvast afslaan, daarna
pas de longhitters.
Eerst je eigen bal slaan als je
medespeler verderop naar een
bal moet zoeken, dan pas helpen
zoeken als dat nog nodig is.
Putten als je medespeler nog
bezig is met het aanharken van
een greenside bunker, ook al ligt
de bal van je medespeler verder
weg van de hole dan jouw bal.
Bij een korte putt meteen uitholen,
niet eerst weer de bal markeren
en wachten totdat de medespeler
heeft geputt.

WAT IS HIER NIEUW AAN?
Veel golfers zullen zich afvragen:
‘Wat is hier nieuw aan? Ik speel altijd
al ready golf.’ Maar lang niet iedere
golfer speelt ready golf en zeker
niet in clubwedstrijden. Daarom is
het initiatief te prijzen. Ready golf
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Sla af als de speler die aan de beurt is
nog niet klaar is om te slaan.

OVER DE GREEN

LASTIGE BAL
EERST SLAAN DAN ZOEKEN
Speel alvast je eigen bal als je
medespeler een lastige bal moet slaan
die meer tijd kost en verder weg ligt.

Sla eerst je eigen bal voordat je een andere speler helpt met zoeken.

Sla alvast als je medespeler over de green
heeft geslagen.

Voor meer informatie zie het NGF-Informatieplein
en de handleiding van de R&A staat op www.randa.org

Pace of Play

Gedrag van de speler
PROVISIONELE BAL

PRE-SHOT ROUTINE

SCORE NOTEREN

AFSLAGPLAATS
Noteer je score op het
moment dat andere spelers er
geen last van hebben.

Speel van de tee die bij jouw
spelniveau past.

SLAG VOORBEREIDEN

KLAARSTAAN
TASSEN EN BUGGY’S

Zorg voor een korte routine en
maak één of twee oefenswings.

Zorg dat je klaar bent om te
slaan als je aan de beurt bent.

Speel een provisionele bal als je
denkt dat je bal verloren is.

Plaats je golftas of buggy op een
zodanige plek dat je meteen
door kunt lopen naar de
volgende hole.

Vertraag zo min mogelijk het
spel tijdens het voorbereiden
van je slag.

Voor meer informatie zie het NGF-Informatieplein
en de handleiding van de R&A staat op www.randa.org

zou bij elke wedstrijd en bij elke
ronde gestimuleerd moeten worden:
maak spelers attent op eeuwenoude
manieren om snelheid in het spel te
houden.

minder tijd kostte om te spelen. Wij
durven te stellen dat iedere golfer ook
beter gaat spelen als een 9-holesronde anderhalf tot twee uur duurt in
plaats van tweeënhalf tot drie uur.

Uit onderzoek blijkt dat golfers meer
van hun sport zouden genieten als het

Anna Rijsdijk
Regel- en Handicapcommissie
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