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VOORWOORD
Onze oproep voor een nieuwe columnist in de
Waardpraat is zeer succesvol gebleken. Tot onze vreugde
meldden zich niet één, maar twee personen, die dit
allebei een mooie uitdaging vonden. Beiden hadden zij
ook al eerder met verve een ‘proeve van bekwaamheid’
afgelegd. Daarom presenteren we in deze laatste
Waardpraat van het jaar 2018 de eerste columns van
Jan van Roekel en van Brenda Themen. We hopen dat zij
de lezers weten te prikkelen, te vermaken en op ideeën
te brengen, zodat we allemaal optimaal van onze club en
onze golfbaan blijven genieten.
Genieten doen we niet alleen van
het golfspelletje, maar zeker ook van
de prachtige natuur op en rond onze
baan. Geert-Jan Wolters en Jan van
Roekel beschrijven in het laatste
deel van hun drieluik over landschapen natuurbeleving de vele soorten
planten en dieren op onze baan.
Joep Laeven doet verslag van de
succesvolle wandel- en golfsafari in
september en ook Brenda Themen
ziet heel goed wat er zo mooi is aan
het golfen op onze baan.
Natuurlijk geeft ook voorzitter
Albert van Heijningen weer zijn
bevindingen. Wie weet is het zijn
laatste keer, we zijn heel benieuwd
wie het stokje van hem gaat
overnemen! Vaste onderdelen
van ook deze Waardpraat zijn het
voorstellen van een nieuw lid en een
artikel van onze golfschool, deze keer
over familiegolf.
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We hebben ook twee commissies gevraagd iets te
schrijven. De Marketing- en
Communicatiecommissie doet
uit de doeken hoe ze op allerlei
manieren bezig is nieuwe leden te
werven en vraagt hierbij steun van
alle huidige leden. De Regel- en
Handicapcommissie beschrijft de
aanpassing van de stroke-index op
onze baan en de aankomende veranderingen in de Golfregels. Dit alles
treedt per 1 januari pas in werking,
maar het is alvast een vooruitblik. We
wensen u weer veel leesplezier!

NIEUWE
LEDEN

Redactie Waardpraat: Marja
Havermans, Berry ten Vaarwerk en
Maarten van Rossum

We hebben sinds de vorige
uitgave van de Waardpraat
twee nieuwe jeugdleden:

Meewerken aan de volgende
Waardpraat? Uw bijdrage is van
harte welkom op
webredactie@dorpswaard.com.

Chloe Salgarino
Lyron Aguilar
Van harte welkom in onze
vereniging!
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VAN DE VOORZITTER
Terwijl ik dit schrijf, luister ik op de achtergrond naar de
Troonrede. Wat brengt de politiek aan belangrijk nieuws
waar wij als Dorpswaard mee te maken krijgen? Als u dit
leest, hebben we de KLM Open en de Ryder Cup achter de
rug en is het mooie zomerseizoen overgegaan naar een
jaargetijde waarin u volop kunt genieten van de prachtige
herfstkleuren op onze baan. In deze periode vinden ook
een aantal belangrijke vergaderingen plaats waarin 2018
wordt geëvalueerd en we naar de toekomst kijken.
In alle media kunt u lezen of horen dat
sportclubs het financieel moeilijk hebben
en moeite ondervinden bij het werven van
vrijwilligers. Dit laatste is gelukkig bij onze
golfclub niet het geval. Onze commissies
zijn voldoende bemand (of bevrouwd),
we hebben nieuwe bestuursleden voor
vereniging en BV weten te vinden en de
zoektocht naar een nieuwe voorzitter
gaat onverminderd door. In zijn algemeenheid gaat het met Nederland beter,
lonen stijgen maar de prijzen ook. Het
is heel vervelend dat het BTW-tarief van
6% naar 9% gaat, want dat heeft directe
consequenties voor onder andere onze
speelrechtvergoeding zonder dat De
Dorpswaard daar beter van wordt.
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ALGEMENE
LEDENVERGADERING (ALV)
EN ALGEMENE VERGADERING
VOOR AANDEELHOUDERS (AVA)
De ALV staat geagendeerd op
donderdag 29 november. U bent van
harte uitgenodigd.

een NGF-beleidsplan 2020-2024. Zodra
daar meer informatie over komt, brengen
wij u op de hoogte.

NGF
Tijdens de KLM Open vindt er altijd een
NGF-vergadering plaats. Allereerst zijn
we natuurlijk trots dat Koen Kouwenaar,
die zijn eerste golfstappen heeft gezet
op en ambassadeur is van onze golfclub,
mocht deelnemen aan dit grootse evenement. Helaas was hole 15 voor hem het
struikelblok om zich voor het weekend te
plaatsen, maar Koen kan terugkijken op
een prachtige prestatie. De NGF is een
onderzoek gestart naar de waarde van
golf en de prijselasticiteit van lidmaatschappen. Ook wordt er gewerkt aan

hierdoor steeds minder noodzakelijk.
Dat is heel jammer, omdat we met deze
nieuwe vorm van communiceren de o
zo belangrijke intonatie missen. Dit geldt
voor de maatschappij als geheel, dus
ook voor ons als golfclub. We moeten
mee in deze moderne tijd. Maar laten we
vooral het met elkaar in gesprek gaan
niet vergeten.

DIGITALISERING
Waar we voorheen nog een buggy telefonisch konden reserveren, is er nu een
handicart app geïntroduceerd waarop u
uw buggy kunt reserveren. De financiële
afwikkeling vindt rechtstreeks met de
Stichting Handicart plaats. Het begon
ooit met internet en mailverkeer, en
tegenwoordig wordt communicatie veelvuldig bepaald door Facebook, Twitter
of het bijna door iedereen gebruikte
WhatsApp. De gave om een gesprek te
voeren en naar elkaar te luisteren, wordt

De ALV is het gremium waar we met
elkaar in gesprek gaan. Vóór deze ALV
vindt de AVA plaats. Golfvereniging De
Dorpswaard is 100% aandeelhouder
van Exploitatiemaatschappij Piekengolf
BV. De BV is eigenaar van de opstallen,
exploitant van de horeca en pachter
van de baan. Alle leden van de vereniging zijn samen de eigenaar van
Exploitatiemaatschappij Piekengolf BV
en het bestuur van de vereniging vervult
de functie van Aandeelhouder. Tweemaal
per jaar vergadert het bestuur van de
vereniging met de bestuurder en de
Raad van Commissarissen van de BV. In
deze vergadering worden onder andere
het resultaat, de begroting, speelrecht en
voordracht bestuurders BV besproken.
Na een hele mooie zomer hopen we
natuurlijk ook op een mooie nazomer. Ik
wens u dat allen toe, zodat we dit naseizoen nog een tijdlang kunnen genieten
van golfen op onze mooie baan.
Albert van Heijningen,
verenigingsvoorzitter
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LANDSCHAP- EN NATUURBELEVING
In de voorgaande artikelen over landschap- en natuurbeleving op De Dorpswaard hebben we het gehad over de
omgeving van onze golfclub. We hebben vanaf de dijk en
vanaf het water naar onze baan gekeken. In het laatste
artikel van dit drieluik beschrijven we de natuurbeleving op
de baan zelf.
KENMERKEN VAN ONZE GOLFBAAN
Op onze golfbaan treffen we
verschillende biotopen en ecosystemen
aan. Dat betekent dat elk deel van de
baan, met de daarbinnen onderhouden
biotopen, eigen kenmerken heeft van
bodem en water, van flora en fauna.
We spreken hier van biodiversiteit.
Zo kan het gebied van de holes 3, 4
en 5 aangeduid worden als bos- of
parkbaan. Het overige gedeelte van
onze golfbaan als open- of polderbaan.
Het geheel is gelegen in het prachtige
rivierenlandschap waar ons land zo
beroemd om is.

KIJK NAAR DE BOMEN
Bij het aanleggen van de baan ruim 30
jaar geleden zijn veel bomen geplant.
Destijds is gekozen voor boomsoorten
die in het rivierenlandschap thuishoren
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en die de baan snel een groen
karakter konden geven. Het nadeel
van snelgroeiende bomen is dat zij ook
snel kaprijp zijn. Een aantal populieren
heeft inmiddels deze fase bereikt,
diverse exemplaren zijn uitgescheurd
of zelfs omgewaaid. De komende jaren
zal de baancommissie nog bekijken of
een aantal populieren geveld moeten
worden om de veiligheid van de golfers
te kunnen garanderen.
Verder staan er op de baan veel
wilgen. Omdat in de kruinen de ziekte
wilgenrot voorkomt, worden deze
verwijderd tot een hoogte van 2,50
meter. Ze gaan dan als knotwilg verder.
Dit is rond de green van hole 8 zo goed
gelukt, dat we deze methode nog meer
gaan toepassen. De baan kent nog
vele andere soorten bomen en struiken:
essen, eiken, esdoorns, berken, grauwe
abelen, treurwilgen, vlierbessen,

hazelaars, elzen, slee- en meidoorns en
Gelderse roos. Verder zijn onlangs nog
drie wilde notenbomen, kastanjes, een
Japanse ginkgo, twee moerascipressen
en een sequoia aangeplant.

KIJK NAAR DE PLANTEN
Buiten de fairways is een grote
variëteit aan planten waar te nemen.
Een kleurenpracht die vooral in het
voorjaar en in de zomer te zien is. Het
is echt genieten tijdens een rondje
golf. Het zou te ver voeren om alle
voorkomende planten te vermelden,
maar de meer opvallende exemplaren
zijn het noemen waard. Langs de oever
van de kreek voor het clubhuis komen
boerenwormkruid, grote kattenstaart,
leverkruid, wilde bertram, tandzaad,
pitrus, pinkersterbloem, kleefkruid,
watermunt en wolfspoot voor. Verder
in de baan wilgenblad alant, harig
wilgenroosje, groot- en klein hoefblad
en de vroege voorjaarsbloeiers
zoals sneeuwklokje, speenkruid
en bosanemoon. Daarnaast nog
kaardenbol, stekeldistel, kamille en de
zeldzame breedbladige wespenorchis
die tot de orchideeënfamilie behoort.
Dan zijn er natuurlijk de diverse
grassoorten, teveel om op te noemen,
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LANDSCHAP- EN NATUURBELEVING (vervolg)

maar waar we op onze golfbaan
natuurlijk wel erg afhankelijk van zijn.

OOK DE FAUNA IS RIJK VERTEGENWOORDIGD
Ook het dierenleven is in ruime mate
aanwezig, hoewel niet altijd zichtbaar.
Als zoogdieren komen voor: haas,
konijn, diverse kleine knaagdieren
zoals veld-, spits- en woelmuizen.
Minder populaire dieren op een
golfbaan zijn de mol en de muskusrat,
die we dan ook bestrijden. Verder
worden regelmatig vossensporen
gesignaleerd en zijn vleermuizen in de
avondschemering tussen de bomen
waarneembaar.
Er zijn ook heel veel vogels, kijk
maar naar de vogelinventarisatie die
we ieder jaar op onze baan houden

in het kader van de ‘Birdwatching
Day’. Ieder jaar worden er zo’n 50
soorten waargenomen tijdens deze
momentopname en dat is een hoge
score voor een beperkt gebied. Als
bijzondere waarnemingen kunnen we
noemen: de groene- en bonte specht,
een sperwerpaartje dat op onze baan
gebroed heeft, het prachtige ijsvogeltje
dat regelmatig een bezoek brengt en
de dodaars (de kleinste futensoort) die

naar kleine visjes en insecten duikt in
de kreek voor het clubhuis.
Insecten zijn er teveel om op te
noemen. De meest hinderlijke is de
hoornaar, een wespensoort die wel
3 cm groot kan worden en waarvan
een groot nest onlangs op onze baan
is verdelgd. Verder de gewone wesp,
waarvan ook ondergrondse nesten
op de baan zijn aangetroffen. Ook
de eikenprocessierups moet vermeld
worden. De haartjes van deze rups
kunnen huidirritaties veroorzaken. Zoals
de naam al verklapt zitten deze rupsen
tijdens de eerste maanden van de
zomer in de eikenbomen. Zij worden
zo goed mogelijk verwijderd. Dit in
tegenstelling tot de vele vlindersoorten
die voorkomen en waar alle golfers veel
plezier aan beleven.

GENIET ERVAN!
We hopen dat dit drieluik over
landschap- en natuurbeleving op onze
golfbaan een stimulans is om tijdens
het beoefenen van uw favoriete sport
de zintuigen open te zetten voor al het
moois dat onze baan te bieden heeft.
Geert-Jan Wolters en Jan van Roekel
OKTOBER 2018
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FAMILIEGOLF
Hoe mooi is het om met je familie sport te bedrijven? Dat
kan heel goed met onze golfsport. Gezinnen met kinderen
zijn vanuit diverse invalshoeken belangrijk voor de golf-

met Committed to Familie. We hebben onder andere de lichtblauwe en
lila tees die horen bij het familiegolf.

FAMILIE-JAARPROGRAMMA

sport op De Dorpswaard.

Ook als Golfacademie De Dorpswaard
willen wij familiegolf goed op de kaart
te zetten. Daarvoor is het van belang
om naar een goed jaarprogramma toe
te werken. Het jaarprogramma kan
bestaan uit verschillende onderdelen
om het interessant te maken:
• F
 amiliegolf lesprogramma
Golfles en baantraining voor de
hele familie. Doelstellingen: samen
leren, elkaar helpen om baanpermissie te halen en samen te
kunnen golfen!

Dit zijn onze doelstellingen voor familiegolf op De Dorpswaard:
• Families aan de sport verbinden
•	Activiteiten voor de hele familie
ontwikkelen
•	Familie-speelmogelijkheden vergemakkelijken

BALANS IN HET LEDENBESTAND
Steeds meer golfverenigingen – wij
ook - zoeken naar mogelijkheden om
nieuwe leden te werven. De jonge
volwassenen zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Deze groep kan een
nieuwe dynamiek op de golfvereniging brengen en daarmee ook een
betere balans in het ledenbestand,
waarin de groep van oudere clubleden vaak oververtegenwoordigd is.
Het aantal jeugdleden in golf is nog
steeds relatief beperkt. Golf wordt
nog te vaak gezien als een sport die
minder geschikt is voor jeugd. Vanuit
ambities op het gebied van talentont-
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wikkeling is het juist van belang het
aantal jeugdspelers te laten groeien.

ACTIVITEITEN VOOR HELE
FAMILIE
De NGF heeft een geïntegreerde
aanpak ontwikkeld voor ouders met
kinderen: Committed to Familie. Dit
is een logische en noodzakelijke stap
om deze twee doelgroepen meer en
meer te betrekken bij de golfvereniging. Ook De Dorpswaard doet mee

•	
Familiegolf wedstrijdprogramma / Familie-activiteiten
Een leuk wedstrijdprogramma kan
worden afgewisseld met goede familie-activiteiten. Bijvoorbeeld samen
het KLM-Open bezoeken, toernooien
spelen, open clinics, activiteiten speciaal voor broertjes-zusjes of moeder-dochter, vader-zoon enzovoort.
•	
Familie-wervingsdagen:
Familie Fun dag
Dit is een jaarlijks terugkerend familie-event waarbij we alle Dorpswaardjeugdleden vragen om mee te doen
met een team met minimaal twee
niet-golfers. Op 6 oktober heeft deze
Familie Fun dag weer succesvol
plaatsgevonden.

Martine Martens,
Golfacademie De Dorpswaard
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COLUMN

Mijn eerste gedachte bij het lezen van de vorige Waardpraat
was: dertien nieuwe jonge leden die zich voorstellen, wat
een weelde! Bij nader inzien bleken het dertien enthousiaste
nieuwe horecamedewerkers te zijn, die zich vol overgave willen inzetten om ons van dienst te zijn. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd in Brasserie De Pieckenhof. Kosten noch moeite
worden gespaard voor een uitmuntende horeca met maar
één doel: tevreden leden. Maar is dat geen schone schijn?

Een paar dagen geleden zat ik op
het terras te genieten van het mooie
uitzicht over onze baan. Binnen waren
vijf horecamedewerkers druk aan het
overleggen. Dat ging vast en zeker
over het verhogen van de service
naar de leden, waarover anders? Het
tafeltje naast mij was bezet door vier
senioren, heren op leeftijd. Ongewild
werd ik deelgenoot van hun gesprek.
Dat werd luid en duidelijk gevoerd,
waarschijnlijk omdat één van hen het
hoorapparaat thuis had laten liggen.
Het gesprek ging over de bediening.
Kom je uitgeput boven van een rondje
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golf, moet je nota bene wachten
tot je kunt bestellen en dan moet je
ook nog gelijk afrekenen. Vroeger
kon je gewoon aan de bar zeggen
wat je wilde hebben. Vroeger kon
je gewoon een bonnetje per tafel
laten maken. Vroeger was alles veel
gemakkelijker en veel sneller. Na wat
verder gemopper gaven de senioren
het toen nog enthousiaste meisje
ongevraagd een handvol nuttige
adviezen. Met een vriendelijk knikje
liep ze in verwarring terug naar haar
collega’s. Wat is er toch aan de hand,
vroeg ik me af.

We doen bij De Dorpswaard ons
uiterste best om aan alle wensen van
de leden tegemoet te komen. Maar
als ik zo om me heen luister, zijn al die
inspanningen kennelijk de moeite niet
waard. Te veel inzet voor te weinig
resultaat. Want mopperende leden,
dat is de nieuwe mode geworden.
We kunnen maar beter leren daar
op een verstandige manier mee om
te gaan. Accepteren dat wat je ook
doet, er altijd gemopper zal zijn.
Laten we vooral in het oog houden
dat de leden in de eerste plaats naar
de golfbaan komen om te golfen. De
horeca moet daaraan ondergeschikt
zijn. Kijk maar eens over de grens:
op veel golfbanen in Duitsland is er
’s-maandags helemaal geen horeca
en door de week gaan de meeste
brasseries pas om 11.00 uur open.
In Zuid Afrika zijn er op de meeste
banen alleen eenvoudige ‘half way’
lunchmogelijkheden. Zo zijn er nog
veel meer voorbeelden te noemen.
Worden we bij De Dorpswaard niet
teveel verwend?
De missie van Golfclub De
Dorpswaard is golfers de gelegenheid
bieden de golfsport te beoefenen op
onze fantastische golfbaan. Daarbij
hoort natuurlijk een gezellig clubhuis
met een goede horecavoorziening.
De uitdaging van de club moet zijn
om met inzet van bepekte middelen
haar doel te realiseren. Natuurlijk
openstaan voor kritiek, maar daarbij
het clubbelang stellen boven het
individuele belang. Brasserie De
Pieckenhof moet gewoon doen
waarvoor ze in het leven geroepen is:
een plek zijn waar wat gedronken en
gegeten kan worden na een ronde golf
op onze mooie baan. Niet meer en niet
minder
Jan van Roekel
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NIEUW LID
Via een oud-collega in Friesland ben ik vorig jaar in aanraking gekomen met golf. Hij vulde zijn nieuw vrijgekomen
tijd in door vijf ochtenden per week te golfen. Hij sprak
daar zo enthousiast over dat het mij stimuleerde om het
golfen op te pakken, zodat we samen eens een baantje
konden lopen. En na het behalen van het GVB en de aankoop van een leuke tweedehands set ben ik lid geworden
bij De Dorpswaard.

Geen les. Daar ben ik iets te eigenwijs
voor. Goed kijken naar anderen en dan
zelf doen, dan moet het toch ook lukken!
De afgelopen drie maanden is de frequentie dat ik speel fiks gestegen. Eerst
waren het vooral de zondagochtenden
samen met een vaste golfspeler. Daarna
kwam Heerenleed erbij. En nu zijn daar
de maandag, donderdag en vrijdag ook
nog bijgekomen.
Zondagmorgen 7.00 uur, de wekker loopt
af. Mijn vrouw draait zich nog een keer
om, terwijl ik uit bed glip. Ik wil vroeg op
de baan staan zodat we later die dag ook
als gezin nog de tijd hebben om samen
dingen te doen. Mijn vaste zondagochtendgolfmaat is met vakantie. Ik kan aanhaken bij voor mij weer nieuwe gezichten.
Het valt me op hoe gemakkelijk iedereen
op de club een nieuwe speler toelaat bij
soms al lang bestaande spelerscombinaties. Dat geeft mij een goed gevoel. En
het is gezellig.
Het gaat goed die zondag. Zoals het de
afgelopen drie maanden heel goed is
gegaan. Mijn handicap duikelt gestaag
en ik ben al meer dan 30 punten kwijt.
Maar het leukste is toch de slag. Waar
wil ik dat de bal heen gaat? De keuze
voor de juiste club. Een goede positie
en grip. De concentratie. En dan volgt
de slag. Met als ultiem hoogtepunt het
geluid. Want als de slag helemaal naar
wens verloopt dan resulteert dat in een
prachtig geluid. En dan hoef je eigenlijk
nauwelijks te kijken om te weten dat het
resultaat is wat je vooraf hebt bedacht.
Ik kijk met genoegen terug op de afgelopen maanden. Het spelletje vind ik erg
leuk en gaat mij goed af. Maar meer nog
dan dat bevalt mij de club met veel open
en leuke mensen, zowel voor als achter
de bar. En niet te vergeten een prachtige
en prima onderhouden baan. We mogen
best trots zijn op zoveel goeds.
Harrit Winia
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R&H-COMMISSIE
Sinds de laatste
aanpassing van de
stroke-index heeft de
Regel- en Handicapcom
missie veel data kunnen
verzamelen. Daarmee is een
analyse gemaakt. Het is niet
gemakkelijk om voor alle
spelers en alle teeboxen,
dus voor alle heren en
dames, spelend van geel
en van rood, één enkele
stroke-index te maken.
De cijfers laten zien dat de moeilijkheid
van de diverse holes erg kan verschillen tussen verschillende groepen. Uit
de analyse blijkt onder andere ook het
volgende:
– De eerste negen holes spelen
moeilijker dan de tweede negen.
Gemiddeld hebben spelers hier
ongeveer anderhalve slag boven par
meer.
– Ongeveer zeven van de moeilijkste negen holes zitten in de eerste
negen.
– Van sommige holes is de index veel
te laag of te hoog.

TEEBOXEN WISSELEN
De R&H-commissie heeft daarom
voorgesteld om de teeboxen van
hole 5 en 14 en van hole 9 en 18 om
te wisselen. Daarmee komen twee
lastige afslagen bij de tweede negen.
Het voordeel hiervan is dat het verschil
in moeilijkheid tussen de eerste
negen en de tweede negen wordt
teruggebracht tot minder dan 1 slag.
En dan zitten nog zes in plaats van
zeven van de moeilijkste holes bij de
eerste negen.
OKTOBER 2018

UITDAGENDER
Hole 9 heeft nu een lastige afslag op
geel. Bij een shotgun-wedstrijd is daardoor een speler die koud op 9 begint
in het nadeel ten opzichte van andere
spelers die een gemakkelijker afslag
hebben. Over het algemeen lopen de
meeste golfers automatisch de eerste
negen holes. Na het omzetten van de
holes 9 en 18 en 5 en 14 wordt het
uitdagender om ook regelmatig de
tweede negen te lopen.

STROKE-INDEX
Bij het bepalen van de stroke-index
is gekeken naar de cijfers van de
gespeelde ronden tijdens wedstrijden.
Vooral de volgorde van moeilijkheid
levert verrassende resultaten op. Er zijn
aanzienlijke verschillen als je kijkt naar
geel of rood, en naar hoge handicappers of lage handicappers.

AANPASSING
Het is gebruikelijk om de eerste negen
holes alleen oneven stroke-indexen te
geven en de tweede negen de even.
Daardoor ontstaat er bij ons een disbalans en zijn er op de eerste negen
holes relatief hoge indexen te vinden

op relatief lastige holes. De stroke-index louter bepalen op de gespeelde
resultaten is eigenlijk niet mogelijk,
ook omdat je een indeling wilt hebben
die voor iedereen vanaf elke teebox
moet gelden. Bij het maken van de
nieuwe stroke-index is gekeken naar de
moeilijkheid van de holes per groepen:
heren/geel 0-36, heren/geel 0-18,
dames/rood 0-36, dames/rood 0-18 en
iedereen van beide tees 0-36. Hiervan
wordt een gemiddelde genomen.
De nieuwe stroke-index zal ingaan op
1 januari 2019. Alvast een tipje van de
sluier: hole 6 krijgt weer stroke-index 1.

GOLFREGELS
Per 1 januari 2019 zullen er ook enkele
Golfregels aangepast worden.
De leden van de R&H-commissie
gaan op 10 november naar het
Regelsymposium van de NGF om
volledig op de hoogte gebracht te
worden. Daarna organiseren we een
Regelavond om de nieuwe aanpassingen in de Golfregels te bespreken met
alle leden van De Dorpswaard. Nader
bericht daarover volgt.
Regel- en Handicapcommissie
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COLUMN
Met recht kan ik nu, eind september, zeggen dat 2018 een
bewogen jaar is. De aanpassingen aan de baan, de jaarlijkse
wateroverlast, de hierdoor onbespeelbare holes, de immense
werkzaamheden voor het groot onderhoud, de inspanningen
van de pro’s enzovoort enzovoort.

Op 5 maart heb ik mijn golfspullen
na lange tijd weer in mijn kofferbak
gelegd. Sindsdien heb ik wekelijks,
bijna dagelijks van de golfbaan
genoten. De eerste twee weken nog
met de wintergreens, nodig voor
het behoud van de greens en de
bespeelbaarheid voor het verdere
seizoen. Daarna heb ik bijna elke
ochtend genoten van de steeds
veranderende, prachtige natuur. Als
ik eenmaal afgeslagen heb, voelt het
vertrouwd en verheug ik me erop om
te genieten van alles wat ik tegenkom
op de baan. Dit is mijn wow-gevoel
vanaf de eerste afslag. Bij elke stap
verandert de natuur om me heen, de
lucht, het gras, de dieren, de geluiden,
de vroege bedrijvigheid van Antoon,
de werklui die op en af rijden met
materialen, de graafwerkzaamheden,
de jongelui die vrolijk onderweg zijn
naar school, wandelaars, joggers, het
leeft gewoon in de vroege ochtend. Dit
zijn de momenten waarvan ik enorm
geniet. Er beweegt heel veel om me
heen, maar de natuur krijgt de balans
van stilte en alle andere bedrijvigheid
perfect in evenwicht.
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Achteraf betreur ik dat er niet gekozen
is om de baan een aantal weken te
sluiten om alle werkzaamheden aansluitend uit te voeren. Want ondanks dat ik
alle werkzaamheden met interesse heb
kunnen volgen, was het vooral voor de
voortgang van de uitvoering praktischer
geweest. Daarnaast zag ik regelmatig
dat ondanks de duidelijke richtlijnen en
bewegwijzering, enig golfer regelmatig
de werkzaamheden ondermijnde door
regels te negeren. Maar uiteindelijk
ligt de baan er weer puntgaaf bij. Het
groot onderhoud en de aanpassingen
hebben de aanhoudende droogte
grandioos overleefd. De baan heeft een
enorme boost gekregen, de supersproeiers hebben uitstekend gewerkt.
De Dorpswaard is een prachtige
golfbaan waarop ieder lid, iedere golfer

terecht trots mag zijn. Er wordt dagelijks hard aan gewerkt door Antoon en
Robert en dat is goed te zien.
Als afsluiting nog een compliment
aan de fleurig geklede dames met
hun elegante hoedjes tijdens de
Hoedjesdag op de damesochtend van
18 september.
Brenda Themen

WAARDPRAAT

M&C-COMMISSIE
ZULLEN WIJ ONZE SCHOUDERS
ERONDER GAAN ZETTEN?

Een van de doelen onze marketing- en communicatiecommissie (M&C) is het op peil houden van ons ledenbestand.
Dat betekent het behouden van de leden die er zijn en zorgen voor de aanwas van nieuwe leden. Geen gemakkelijke
taak: ons ledenbestand vergrijst en nieuwe mensen melden zich niet meer zo spontaan aan.
Dat was vroeger wel anders. Ik sprak
laatst nog iemand die zich twaalf
jaar geleden aanmeldde als lid van
De Dorpswaard en op plaats 60 van
de wachtlijst terechtkwam! Nu doen
we veel moeite voor het werven van
nieuwe leden, met een goed beleid,
samenwerking met de golfschool
en allerlei acties. Nieuwe leden zijn
immers noodzakelijk voor het voort
bestaan van een vereniging, dat
weten we allemaal.

KENNISMAKEN
We proberen op verschillende manieren nieuwe leden te werven. Ten
eerste willen we mensen kennis laten
maken met onze mooie baan. Daarom
organiseren we onder andere wedstrijden met introducé(e)s, hebben
we greenfee-aanbiedingen en twilight-arrangementen.

UITNODIGEN
We willen ook de mensen uit de
omgeving bij ons binnenkrijgen.
Daarom stonden we in juni met een
stand op jaarmarkt D’n Delkant in
Kerkdriel. Bezoekers mochten golfen
OKTOBER 2018

op een minibaantje, ze kregen een
hamburger van onze kok Marlies en
ze konden raden hoeveel golfballen er
in een glazen pot zaten. De winnaar
kreeg een etentje in ons restaurant,
en nog veel belangrijker:
alle deelnemers vulden hun
emailadres in en werden uitgenodigd
voor de Family Fundag op 6 oktober.

Belangrijk is dat we moeten uitgaan
van onze eigen kracht. Jullie als leden
weten hoe mooi onze baan is en wat
een gezellige vereniging we zijn. Jullie
kennen de sfeer en de mensen met wie
je hier kunt golfen. Jullie kunnen dus die
sfeer het beste verwoorden naar onze
sportieve vrienden en vriendinnen.
Daarom: als er weer een wedstrijd is
met introducé(e)s, zoals Vriendjesdag,
Vriendenleed of Thank God it’s friday!,
nodig dan ook eens iemand uit van
buiten de club, en liefst iemand van
wie je denkt: die zou misschien wel
lid willen worden! Mocht je goede
contacten hebben bij een andere
sportvereniging of weet je ergens
een deur te openen, laat het me dan
weten. Heb je hart voor onze club,
probeer dan een ambassadeur te zijn.
Jullie enthousiasme zorgt voor succes. Heel concreet loopt er nu een
mooie aanbieding waarbij jullie kunnen
helpen: wie nu lid wordt, golft tot 1
januari gratis op voorwaarde dat hij/
zij voor het jaar 2019 betalend lid blijft.
De actie heet:

ANDERE SPORTVERENIGINGEN
Een nieuwe activiteit is dat we ons
richten op andere sportverenigingen,
vanuit het idee: mensen die graag
sporten willen ook graag golfen.
Via de besturen van andere
sportverenigingen (hockey voetbal,
tennis) proberen we hun leden te
interesseren voor onze golfclub.
Kort geleden hebben we een klein
succes geboekt: we zijn trots dat
binnenkort bij tennisvereniging
Bastion Baselaar in Den Bosch
een reclamebord hangt dat de
tennissende leden naar onze
golfclub verwijst. We blijven in
contact met andere verenigingen,
op zoek naar een goede en gezonde
samenwerking.

GOLF GRATIS IN 2018 EN
BETAAL VOOR 2019!!
Je ontvangt een mail met een
voorbeeldtekst van deze aanbieding.
Je kunt deze dan met een persoonlijke
boodschap doorsturen naar vrienden,
vriendinnen en bekenden.
Wil je die mail hebben, vraag het
via info@dorpswaard.com
Ik hoop dat we veel reacties krijgen
en vertrouw erop dat onze eigen
leden de beste ambassadeurs zijn!
Frank van der Aar
Marketing- en Communicatiecommissie
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WANDEL- EN GOLFSAFARI

Deze door de Evenementencommissie georganiseerde
dag begon ‘s morgens met een ontvangst met koffie
en gebak. Daarna vertrokken we vanuit het clubhuis
richting Piekenwaard onder leiding van Geert-Jan
Wolters. Hij weet echt heel veel van vogels, bomen,
planten en de historie van onder andere dit gebied. Dat
maakte de wandeling, in combinatie met het prettige
weer, zeer ontspannend.
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Ook een leuk onderdeel om tijdens
het golfen deze vragen binnen de
eigen flight te beantwoorden. Bij
terugkeer in het clubhuis werd de
winnaar bekend gemaakt op basis
van de antwoorden op de vragen en
de speelscore.
Dat werd uiteindelijk Joep Laeven,
die met een fraai beeldje van een
aalscholver (gemaakt door Willemien
van Roekel) werd verblijd. Al met al
was het een gezellige en prachtige
dag, zeker voor herhaling vatbaar.

Zo vertelde Geert-Jan bijvoorbeeld
dat het enorme weidegebied
begraasd moet blijven om te
voorkomen dat het binnen korte tijd
zou veranderen in een bosgebied.
De Piekenwaard ligt aan de overkant
van de golfbaan en we hadden
dan ook een prachtig zicht op onze
baan.
We konden de koeien met hun
kalveren nu eens van dichtbij
bekijken, en ook de biodiversiteit van
dit gebied. We hebben ook diverse
soorten (water)vogels gespot, en
ook hierover wist Geert-Jan veel te
vertellen. Bij het pittoreske Alem
bezochten we onder andere een
grafheuvel. Bij terugkeer in het
clubhuis wachtte de lunch op ons.

Jan Wolters en Jan van Roekel
hadden bij iedere hole een tweetal
vragen bedacht die te maken
hadden met natuur en omgeving.

Daarna startte de 9-holes wedstijd
als onderdeel van deze safari. Geert-

De winnaars van de Wandel- en golfsafari: Peter Jansen (2e), Joep Laeven
(1e) en Nelleke Smaal-Vrijhof (3e)

Namens de Evenementencom
missie, Antoinette Veltman

WAARDPRAAT

RABBITWEDSTRIJD IN DE REGEN
Nat maar voldaan kwamen
we van de baan. Met acht
personen hebben we de baan
gelopen, waarbij we bijna
één op één een begeleider
hadden. Top dus.
Ik spreek denk ik namens allen als
ik zeg dat dit een geslaagd Rabbittournooi was waarbij de rol van de
begeleiders erg nuttig was. Voor mijzelf
was dit de vierde keer dat ik een ronde
heb gelopen en het heeft mij weer
een stapje verder gebracht bij het
ontdekken van deze sport. Ik heb ook
weer vastgesteld dat een ronde door
de baan lopen echt iets anders is dan
afslaan op de driving range... Meer de
baan opzoeken dus, ik heb zelf al een
afspraak gemaakt om volgende week
samen met Wim Cretier een ronde te
doen.
Op het naar het volgende Rabbit
tournooi en nogmaals dank voor het
organiseren.
Een beginnende golfer,
Mari Nendels

Deze bal in het zijnet van hole 3 werd
door Mari Nendels geslagen vanaf de
rode tee.
OKTOBER 2018
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