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Op de eerste plaats hebben we 
een vernieuwd bestuur. In deze 
aflevering van de Waardpraat leest 
u ‘de eersteling’ van onze kersverse 
voorzitter Tom den Ouden. Ook 
Henk Danklof, de nieuwe bestuur-
der van de Exploitatiemaatschappij 
Piekengolf BV, stelt zich voor en 
deelt zijn eerste ervaringen met 
ons. Verder kunnen we sinds de 
vorige Waardpraat meer dan twintig 
nieuwe leden in onze club verwel-
komen. Natuurlijk zijn er ook leden 
vertrokken, maar het doet goed dat 
er zoveel nieuwe aanwas binnen-
komt!

Tegelijk met de ontluikende lente 
bespeuren wij als redactie ook een 
ontluikend nieuw elan binnen onze 
club. Zo kregen we diverse spontane 
bijdragen toegestuurd: over schil-
derijen, vogelhuisjes, krokodillen. 
Het klinkt misschien gek maar daar 
worden wij blij van. We nodigen jullie 
van harte uit om dit te blijven doen en 
alle leuke, opvallende of ontroerende 
zaken die je aantreft in de baan of in 
het clubhuis met ons te delen.

Dit is de eerste Waardpraat van 
het nieuwe seizoen en daarom is ie 
voor het grootste deel gevuld met 

de bijdragen van (bijna) al onze 
commissies. Zij geven stuk voor 
stuk een overzicht van wat ze in het 
jaar 2019 gaan doen en zo ontstaat 
een caleidoscopisch beeld van wat 
er zoal speelt binnen onze golfclub. 
Dat is veel, zoals je kunt lezen. We 
zijn een bloeiende vereniging en dat 
willen we ook graag zo houden.

Natuurlijk heeft ook deze uitgave 
weer de vaste elementen. Onze 
twee columnisten, beiden net niet 
meer nieuw, laten van zich horen. 
Twee van onze nieuwe leden stellen 
zich voor. Ook is er een bijdrage van 
de golfschool, waarin – ook alweer 
– de nieuwe pro Mark Osinga zich 
voorstelt. 

Het kan niet op deze keer. Veel lees-
plezier dus met deze dikke nieuwe 
Waardpraat!

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.

Het voorjaar is aangebroken en er ontluikt van alles op 

en om De Dorpswaard. Niet alleen het nieuwe groen en 

een nieuw golfseizoen, maar ook nieuwe ontwikkelingen 

en een nieuw enthousiasme in onze club.
Voor mij is deze eersteling de eerste 
keer dat ik als voorzitter dit bericht 
schrijf. Ik heb gepland er nog een 
veelvoud van te gaan maken. Dus mijn 
laatsteling zal er pas over vele jaren 
zijn, omdat ik verwacht twee termijnen 
vol te maken!

INLEVEN
Het jaar 2019 is een jaar met een 
vernieuwd bestuur. We zijn allemaal 
enthousiaste clubleden die zich graag 
inzetten om het reilen en zeilen van 
onze geliefde club zo goed mogelijk 
te laten verlopen. Voor mij als kers-
verse voorzitter betekent dat: me goed 
inleven bij alle commissies en proeven 
en voelen wat daar allemaal speelt. 
Verder zijn er natuurlijk allerlei zaken 
die nu eenmaal binnen het bestuur van 
een vereniging spelen. Een mooie en 
uitdagende functie. 

UITDAGING
Zeker tegenwoordig is dat zo, want 
zoals ik ook in de nieuwjaarstoespraak 
al heb verwoord, bevinden alle ver-
enigingen zich op dit moment in een 
uitdagende positie om het ledenaantal 
te behouden, of te voorkomen dat er te 
veel leden vertrekken. Van grote invloed 
is de ‘vergrijzing’. Daarnaast is individua-
lisering in de huidige tijd een belangrijke 
oorzaak. De oplossing is dus gemakke-
lijk gezegd. Nieuwe leden erbij! 

GOLFJEUGD
Daar zijn we dan ook druk mee aan de 
slag. U heeft al kennisgenomen van 
onze acties voor jeugd, studenten en 
young professionals. Onze doelgroep 
ligt naast vijftigers, zestigers en ouder 
zeker ook bij de jeugd. En met golf-
jeugd bedoel ik dan de mensen onder 
de vijftig jaar! � We benaderen diverse 
bedrijven en scholen voor een optimaal 
resultaat. We kunnen het echter niet 
alleen. We hebben u als leden zeer 
nodig om uit te dragen wat voor fijne 
vereniging we zijn. Met een mooie 
baan, een voortreffelijk vrijwilligers-
korps, een baan voor leden enzovoort.

REKRUTEREN
Hierbij dus mijn oproep aan u, 
medeleden, om met ons allen te 
zorgen voor een flinke aanwas van 
nieuwe leden. Probeer in uw familie, 
bij vrienden, kennissen en in zakelijke 
kringen nieuwe leden te rekruteren. 
We hebben ze nodig! Een mooi 
spreekwoord zegt: Om snel te reizen 
ga je alleen, om verder te komen ga je 
samen. En mij gaat het om het laatste. 
Dat is dus de eerste opgave die ik me 
ten doel heb gesteld. 

COMMUNICATIE
Daarnaast wil ik graag bewerkstelligen 
dat de interne communicatie beter 
gaat verlopen dan nu het geval is. 
Communicatie is niet gemakkelijk. 
Ja, iets zeggen en vertellen, dat lukt 
wel. Wat ik bedoel is dat wat we 
communiceren goed wordt verzonden 
en ontvangen. En daar kan nogal eens 
wat ruis tussen zitten. 

BAANBEZETTING
Optimale en efficiënte baanbezetting 
is ook een doel om te verbeteren. 
Daartoe is al actie ondernomen via 
een klankbordgroep. Het resultaat 
daarvan heeft u al gekregen via de 
Berichten van het bestuur en het 
wordt toegelicht op de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van 28 
maart. Ik hoop velen van u dan te 
ontmoeten!

NAAR DE ZIN MAKEN
Verder wil ik me inzetten om het 
iedereen zoveel mogelijk naar de zin te 
maken, wetende dat dit nooit voor 100 
procent haalbaar is. Maar het streven 
om dat zo veel mogelijk te benaderen 
is er zeker. Ik wens u alleen een mooi 
golfjaar met vooral veel plezier!

Tom den Ouden,
verenigingsvoorzitter

Zondag de 17de februari. Gewekt door de ‘eerste’ 

vogelgeluiden zo vroeg in de ochtend. De spechten 

hameren er al op los! En vele andere vogelsoorten 

kwetteren mee. Gisteren heb ik mijn ‘eerste’ wedstrijd 

gespeeld. ‘Eersteling’, het is een woord met meerdere 

betekenissen. Ik hoor het vaak bij het radioprogramma 

Vroege vogels. Hierin kunnen luisteraars de eerste 

waarnemingen in het jaar van dieren melden. Overigens 

ook ‘laatstelingen’. 

MIJN ‘EERSTELING’ 

WAARDPRAAT

 VOORWOORD

NIEUWE 
LEDEN
Sinds de uitgave van de 

vorige Waardpraat in oktober 

hebben we weer een aantal 

nieuwe leden:

Robbert van Gilse

Rudolf Wijgergangs

Peter Maas

Ton van Elten

Eliane Boileau

Paul Smink

Dick Vink

Jacob Biemond

Gert Jan van den Elshout

Annemarie Heijnen

Steye van Eekert

Kier ten Brink

Peter Vogel

Michel de Bruijn

Ot Deman

Ortwin Verreck

Joop Kollenburg

Wil Livius

Deirdre van Megesen

Martin van Baak

Joost Vermeulen

ALLEMAAL VAN HARTE 
WELKOM BIJ ONZE 
VERENIGING!
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 BESTE LEDEN

Wel, mijn naam is Henk Danklof, 
geboren en getogen in Ammerzoden, 
65 jaar oud en getrouwd met Ria de 
Leeuw, van geboorte Kerkdrielse. 
Wij hebben twee dochters en vier 
kleinkinderen. Ruim zeven jaar geleden 
ben ik gestopt met mijn werk bij 
Alabastine, waar ik ruim twintig jaar 
heb gewerkt als financieel directeur. Bij 
mijn afscheid heb ik een golfset cadeau 
gekregen en ben ik gestart met golf.

BEWONDERING
Na enkele gesprekken met Albert 
van Heijningen en Piet de Haas en 
na enige twijfel, heb ik uiteindelijk 
toegezegd de functie van bestuurder 
van de BV per 1 januari 2019 op mij 
te nemen. Vanaf oktober ben ik met 
Piet aan de overdracht begonnen en ik 
moet jullie zeggen dat ik bewondering 
heb voor Piet, die in de afgelopen drie 
jaar deze toch behoorlijk zware functie 

op een goede manier heeft volbracht.

UITDAGING
Nu zijn wij inmiddels alweer bijna 
drie maanden in het nieuwe jaar. 
Eind maart zal de jaarrekening 2018 
worden vastgesteld en aan Piet 
décharge worden verleend, waarna 
hij weer meer tijd krijgt om te gaan 
golfen. Voor mij ligt er de uitdaging 
om me het hele reilen en zeilen van de 
BV eigen te maken. Ik ga zeker niet 
alles veranderen, maar ik wil wel weten 
wat er allemaal gebeurt en waarom, 
en zeker wil ik ook weten waarom 
dingen niet gebeuren. Een aantal 
leden hebben mij al laten weten dat 
ik een beroep op hen mag doen als ik 
ondersteuning in welke vorm dan ook 
nodig heb. Dit waardeer ik zeer.

VRIJWILLIGERS
Bij een vereniging van ruim 400 leden 
heb je altijd een aantal mensen die 
kritiek leveren en duidelijk laten horen 
dat zij vinden dat iets niet goed gaat 
of anders moet. Op zich heb ik daar 
niet veel moeite mee, maar ik wil wel 
aangeven dat heel veel zaken gedaan 
worden door vrijwilligers die uitermate 
belangrijk zijn voor de vereniging.

KOSTEN
Omdat ook onze vereniging te maken 
heeft met een terugloop van leden, 
is het noodzakelijk dat er strak op de 
kosten wordt gelet. Daarom is het niet 

altijd mogelijk om alles uit te voeren 
wat wij graag zouden willen. Zaken die 
geen uitstel kunnen velen pakken we 
aan. Voor alle andere zaken is het wat 
mij betreft wachten op betere tijden. 
Ik zal in de komende tijd dan ook een 
aantal uitgaven kritisch doornemen 
en daar waar mogelijk omwille van 
de kostenbesparing veranderingen 
moeten doorvoeren.

PINNEN
Tot slot nog een actie die ik later 
dit jaar via een bericht aan alle 
leden verder zal uitleggen. Vóór  
1 april van dit jaar moeten wij nieuwe 
pinautomaten installeren omdat de 
oude dan niet meer werken. Met 
deze automaten kan men dan ook 
contactloos pinnen. Na de installatie 
wil ik een proefperiode opstarten om 
het contant betalen af te schaffen 
bij onze vereniging. Betalen kan dan 
alleen nog met de golfpas als hier 
voldoende saldo op staat, of met de 
pinpas. Ieders medewerking is in deze 
zeer gewenst.

GENIETEN
Tot zover mijn bijdrage aan de 
Waardpraat. Ik ben regelmatig op 
de baan te vinden en mochten jullie 
mij willen voorzien van advies of 
steun, dan ben ik altijd beschikbaar. 
Overigens is het wel zo dat onze 
manager Claudette Hooijmans het 
eerste aanspreekpunt is voor de 
dagelijkse gang van zaken. Ik wens 
iedereen een mooi en zonnig jaar 
om lekker te genieten op onze mooie 
golfbaan.

Henk Danklof,
bestuurder Piekengolf BV

Als u deze column leest hoop ik 
dat u mijn mening deelt dat we een 
prachtig winterseizoen hebben gehad. 
Minder heftig dan voorgaande jaren, 
de baan was goed bespeelbaar, de 
wintergreens waren van korte duur. En 
dan al in februari die prachtige zonne-
uren, wat een mooi geschenk. Wat het 
voorjaar ons brengt maakt het alleen 
maar spannender. Want elke dag is er 
een om te omarmen! 
In Parijs hebben ze de gele hesjes, 
maar ook op De Dorpswaard in de 
baan kom ik elke ochtend blokkades 
tegen. Blokkades van gevederde 
hesjes. Gelukkig zijn deze blokkades 
heel mak en zeker niet agressief. 
Eerlijk gezegd voel ik me vaak schuldig 
dat ik hun ochtendritueel verstoor. 
Mooi dat de afstemming zo verloopt. 
Het zou ook tussen de flights in de 
baan zo moeten zijn. 

Af en toe pak ik een middag om de 
baan anders te ervaren. Maar vaak 
betekent een middagje golfen een 
enorme frustratie voor mij. Keer op 
keer moet ik mijn rondje afbreken of 

toegeven aan een rondje ergernis. 
Hoewel de nieuwe golfregels 
gelanceerd zijn, ervaar ik keer op keer 
dat niet iedereen de nieuwe golfregels 
toepast, maar nog steeds alle tijd 
neemt om naar een verloren bal te 
zoeken. De 3 minuten zijn bedoeld om 
vlot door te lopen. Men houdt echter 
vaak geen rekening met de andere 
flights die staan te wachten, waardoor 
de boel stagneert. Hopelijk kunnen 
alle spelers de nieuwe golfregels gaan 
toepassen, zodat iedereen evenveel 
plezier heeft in de baan. 

Uiteindelijk komt iedereen voor een 
gezellig ontspannend moment naar 
de golfbaan. Het gezellig babbelen of 
napraten kan het beste in de gezellige 
brasserie! Het personeel is altijd blij om 
iedereen te verwelkomen en te voorzien 
van een drankje. Laten we elkaar niet 
ophouden in de baan, maar rekening 
met elkaar houden. Zodat we ook na 
een rondje golf elkaar tegenkomen in 
de brasserie of de parkeerplaats en 
zo onze prachtige ervaringen kunnen 
uitwisselen.

Gelukkig zijn er ook genoeg golfers die 
elkaar de ruimte gunnen en rekening 
met elkaar houden. Zoals op maandag- 
en vrijdagochtend, dan kom ik een 
vaste groep leden tegen en er is een 
mooie samenwerking tussen deze 
heren en mij. In overleg met hen mag ik 
als single-player altijd voor hen afslaan 
en sluiten zij zich dan aan op de teebox. 
Elke maandagochtend kijk ik ernaar uit 
om hen weer te ontmoeten in de baan. 
Dit golfplezier en deze speelruimte 
zou iedereen moeten toepassen, 
zodat iedereen met veel plezier De 
Dorpswaard blijft ervaren. Want dit 
leven duurt maar even. Toch? 

Een prachtig voorjaar voor iedereen en 
tot de volgende Waardpraat.

Brenda Themen

De klok werd zondag 28 oktober aangepast aan de 

wintertijd, maar ook in mijn beleving paste de natuur zich 

letterlijk snel aan. Het was een fantastische zondagochtend 

om de baan een uur vroeger te ervaren. Heel mooi hoe de 

omgeving letterlijk meegolft. Eerlijk gezegd omarmde ik 

vanaf dit moment het najaar en het winterseizoen.

 COLUMN BRENDA
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Van de redactie van de Waardpraat kreeg ik het verzoek 

om een stukje te schrijven waarin ik mijzelf voorstel 

en mijn eerste ervaringen als bestuurder van de 

Exploitatiemaatschappij Piekengolf BV met jullie deel.

DE GOLVEN VAN DE SEIZOENEN, DE NIEUWE GOLFREGELS MAAR VOORAL HET GOLFPLEZIER



TECHNIEK
In het eerste onderdeel wordt gewerkt 
aan techniek op de oefenfaciliteiten. De 
pro werkt hier samen met begeleiders 
aan oefeningen om het technische 
deel van de sport onder de knie te 
krijgen. Dit onderdeel start altijd met 
een warming up, waarbij de gehele 
jeugdgroep een spel doet dat de 
motorische vaardigheden stimuleert. 

BAANMANAGEMENT
In het tweede onderdeel gaat de jeugd 
de baan in om coursemanagement-
vaardigheden te ontwikkelen. De jeugd 
krijgt een specifieke opdracht van de 
pro om te oefenen. Tijdens de baanles 
gaat Ivo door de baan om instructies 
te geven. Voor de beginnende spelers 
is er begeleiding in de flight. Het is 
mooi om te zien dat kinderen tijdens 
de eerste baanles al ontdekken dat de 
club waarmee je het verste kunt slaan 
niet altijd de beste hoeft te zijn!

COMPETITIE
In het derde onderdeel gaan de 
jeugdspelers de competitie aan met 
elkaar. Afhankelijk van leeftijd en niveau 
spelen ze Stableford-wedstrijden over 
vijf of negen holes, waar nodig met 
begeleiding door volwassenen. Voor 
de jeugdspelers met een handicap 
is dit de perfecte manier om hun 
handicap actueel te houden voor de 
NGF-competitie, waaraan we met twee 
jeugdteams deelnemen. Ook in de Jan 
Rijk Jeugdtour speelt De Dorpswaard 
dit jaar weer mee. Meer informatie over 

de Jan Rijk Jeugdtour kunt u vinden op 
de website www.janrijktour.nl

ALLIANTIEBANEN
Dit jaar heeft de jeugdcommissie het 
initiatief opgepakt om een wedstrijd 
te organiseren speciaal voor de 
jeugdspelers van de alliantiebanen. 
Deze wedstrijd gaat jaarlijks terug 
komen, maar ieder jaar op een andere 
alliantiebaan. We trappen dit initiatief af 
bij ons op De Dorpswaard.

FAMILIEFUN
Naast deze op de jeugd gerichte 
activiteiten organiseert de 
jeugdcommissie ook een aantal 
familiegerichte activiteiten. Zo zijn we 
het seizoen gestart met een wedstrijd 
voor de jeugd met hun ouders in mixed 
teamverband. Ook organiseren we in 
het najaar een nachtwedstrijd waarin 
de ouders meespelen met de jeugd en 

aan het einde van het jaar bekijken we 
wie er beter scoort: oud (de ouders) 
of nieuw (de jeugd) in de jaarlijkse 
oliebollenwedstrijd. 

FAMILIETOERNOOI
Ook voor u en uw familierelatie wordt 
er een wedstrijd georganiseerd. 
Op 1 september staat namelijk het 
NGF-familietoernooi op de agenda. 
Deze wedstrijd is een voorronde voor 
de landelijke finale van het NGF-
familietoernooi. Het startgeld van deze 
wedstrijd komt geheel ten goede aan het 
goede doel: Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Deelname aan het familietoernooi kan als 
lid samen met een familielid (hoeft niet 
per se lid te zijn).

KENNISMAKEN
Als uw (klein)kind ook kennis zou willen 
maken met golf, dan kan dit natuurlijk! 
Stuur ons een e-mail via  
jeugd@dorpswaard.com met uw  
contactgegevens. We zullen dan con-
tact met u opnemen om een afspraak 
te maken om uw (klein)kind een aantal 
keer mee te laten lopen in het jeugd-
programma. U kunt zich ook aanmelden 
voor de Family Fun Dag op 20 april.

Guido Tielen,
jeugdcommissie
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DE JEUGD OP DE DORPSWAARD

Openingswedstrijd op 26 maart, 
uiteraard een gezelligheidswedstrijd, 
dit keer zowel over 18 als 9 holes, met 
start om 9.00 uur voor de 18 holes 
en om 11.00 uur voor de 9 holes. 
Na afloop drinken de dames samen 
gezellig een glas op het nieuwe 
seizoen.

April t/m oktober: iedere laatste 
dinsdag van de maand Maandbeker 
18 holes Q met shotgunstart om 
9.00 uur. Ongeacht de handicap kan 
men ervoor kiezen in de strokeplay- 
of stableford-categorie mee te 
doen. Let wel: Eenmaal een keuze 
gemaakt, dan geldt deze voor de hele 
Maandbekercompetitie.

Mei t/m september: 
onveranderd elke 2e dinsdag 
Verbrasseriewedstrijd 9 holes Q met 
lunch, shotgunstart om 9.30 uur.
 
18 Juni: Waard-Waardin 9 holes 
Q, shotgunstart 16.00 uur met 
aansluitend dagschotel.

2 Juli: Zomerzotheid. Heerlijk vroeg 
uit de veren met start om 07.00 uur 
voor een rondje van 9 holes en daarna 
gezellig samen ontbijten.

6 Augustus: Ladies & Friends. U zult 
moeten kiezen dames! Speelt u met 
uw vriendin of uw vriendje? Met allebei 
tegelijk kan helaas niet. 

17 September: 3e dinsdag in 
september, dus Hoedjesdag.

8 Oktober: Goede Doelen-wedstrijd, 
NQ met shotgunstart om 9.00 uur. 
Kika is weer het goede doel waarvoor 
we enthousiast geld inzamelen. Lukt 
het dit jaar weer om het resultaat van 
vorig jaar te verbeteren?

29 Oktober: laatste Maandbeker-
wedstrijd 18 holes Q shotgunstart 
9.00 uur, tevens seizoenssluiting. 

12 November: Vossenjacht, 9 holes 
NQ met shotgunstart om 9.30 uur, 
aansluitend jachtlunch.

3 December: de traditionele 
Surprise wedstrijd, 9 holes NQ, start 
9.30 uur.

En dan natuurlijk van november t/m 
februari 1 x per maand op dinsdag-
ochtend bridge met lunch. De lunch 
is ook voor de golfsters van die 
ochtend!

In tegenstelling tot het winterseizoen 
is er in het zomerseizoen geen vrije 
inloop op de inloopochtenden. De 
baan is voor de dames gesloten van 
9.00 – 12.00 uur. Er wordt om 9.00 
uur gestart voor 18 holes. Dames 
die 9 holes willen lopen kunnen of 
om 9.00 uur starten of om ongeveer 
10.30 uur instromen voor 9 holes. 
Wie de late 9 holes wil lopen moet 
dit ’s ochtends doorgeven aan de 
dienstdoende commissieleden van  
die dag.

De hele jaarkalender voor de 
dames staat op de website 
van De Dorpswaard onder de 
kalender. Daarnaast worden alle 
damesactiviteiten aangekondigd in 
de maandelijkse Nieuwsbrief die alle 
dames ontvangen.

Koos Theuws
Damescommissie
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Het seizoen begint weliswaar pas op 1 april, maar de dames 

blijven ook in het winterseizoen actief. Zo zijn in maart nog 

een Carnavalswedstrijd en een Wintervorstin-wedstrijd 

gespeeld. Ook het komende seizoen is weer goed gevuld met 

damesactiviteiten. Naast de Q-wedstrijden is er iedere maand 

wel een gezelligheidswedstrijd. Noteer ze alvast in je agenda.

Voor 2019 hebben we in nauwe samenwerking met de 

Golfacademie het jeugdprogramma een nieuwe draai 

gegeven. Naast een - voor de jeugd - nieuwe pro, Ivo, 

is ook de lesmethodiek veranderd. Vanaf dit jaar is het 

jeugdprogramma grofweg te verdelen in drie onderdelen, 

die per week in het jeugdprogramma zijn opgenomen. 

 SEIZOEN 2019
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Ik ben met vijf groepen/cursussen 
begonnen en ik kan met overtuiging 
zeggen dat de beleving en het fana-
tisme zeer hoog zijn - en het niveau 
uiteraard ook! Het weer zat nog een 
beetje tegen, dus hebben we veel 
werk verricht aan de swing en hierbij 
al veel progressie geboekt.

In de laatste cyclus van de lessen 
gaan we echter beginnen met de 

onder delen waar de meeste punten 
verdiend kunnen worden, namelijk 
chippen en pitchen. Het leuke van 
chippen en pitchen is dat iedereen 
er net zo goed in kan worden als 
de topspelers en dat het oefenen 
uiteraard een directe invloed heeft op 
hoeveel putts je maakt per ronde.

Behalve oplijnen is afstandscontrole 
één van de meest bepalende facto-

ren van goed chippen en pitchen. 
Afstandscontrole kun je uiteraard 
leren, en leerlingen die van mij inmid-
dels les hebben gehad weten hoe ik 
dit aanpak. Als we de afstandscon-
trole op een goede technische manier 
beheersen, dan kunnen we ook keu-
zes gaan maken in clubs, balvlucht en 
wat de slimste/makkelijkste oplossing 
is voor een bepaalde situatie.

Mocht u hierna nog verder de praktijk 
in willen duiken, dan kan dat ook want 
er zijn nog heel veel mogelijkheden 
om je chip- en pitchtechniek uit te 
breiden. Wilt u hier meer over weten, 
dan hoeft u maar één ding te doen 
en dat is les nemen bij Ivo of mij. Wij 
kunnen dan uw spelplezier vergroten. 
Dit geldt uiteraard ook voor de onder-
delen swing, bunker en putten. 

U kunt dit doen in een groep of indivi-
dueel, er zijn voldoende mogelijkheden.

Mark 
Osinga 
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SNELLE VERLAGING HANDICAP

In de strijd tegen de eikenprocessie-
rups zetten de vrijwilligers van 
De Dorpswaard twee nieuwe wapens 
in: de koolmees en de pimpelmees. 
Aan eiken langs hole 3, 4 en 5 en bij 
het clubhuis richting driving range 
zijn nestkastjes opgehangen, om de 

vogels een warm welkom te bieden. 
Dan wordt wel van ze verwacht dat 
ze korte metten maken met de rups, 
van wie de haartjes mensen irriteren. 
De nestkastjes zijn gedeeltelijk zelf 
gemaakt en een aantal zijn gekocht en 
gesponsord door de vrijwilligers en 
enkele enthousiaste golfers. 

HANDEN VOL
De eikenprocessierups dook dit jaar 
op veel meer plekken in de golfbaan 
op dan in het verleden. De vrijwilligers 
hadden de handen vol om de dieren 
te bestrijden. De brandharen van de 
eikenprocessierups veroorzaken irri-
tatie bij mens en dier en kunnen zelfs 

gevaarlijk zijn. Ze kunnen zwellingen, 
rode ogen en jeuk opleveren.

LEKKERNIJ
De bestrijding van de rupsen gebeurt 
vaak al preventief, door ‘risicobomen’ 
te bespuiten met bestrijdingsmiddelen. 
De laatste jaren werden hiervoor 
steeds vaker biologische middelen 
ingezet. De Dorpswaard kiest nu voor 
een extra methode, die eigenlijk al zo 
oud is als de weg naar Rome. Want 
voor bepaalde vogelsoorten is de 
eikenprocessierups een lekkernij.

NESTKASTEN
Wat De Dorpswaard betreft hopen we 
dat de koolmees en de pimpelmees 
hun intrek in besmette bomen nemen. 
Om dat te stimuleren, werden langs 
de verschillende holes 14 nestkasten 
opgehangen. 

Joost Kersen
Baancommissie
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De eikenprocessierups op De Doprswaard, op de foto in een 

nest bij hole 3, vormt een gevaar voor de gezondheid van 

mensen. Om ze te bestrijden zijn op golfbaan De Dorpswaard 

vogelhuisjes opgehangen, zodat natuurlijke rupsvijanden 

koolmees en pimpelmees hun werk kunnen doen. 

Mijn naam is Mark Osinga, golfprofessional AAA en 

ik ben sinds 1 januari werkzaam op jullie prachtige 

golfbaan De Dorpswaard in Kerkdriel.

 DE EIKENPROCESSIERUPS

VOGELHUISJES OP DE 
DORPSWAARD

Het zal u vast al opgevallen zijn. Op een 
aantal holes zijn vogelhuisjes versche-
nen. Mooi timmerwerk van een nijvere 
ambachtsman. Ik wil u verklappen hoe 
het idee hiervoor ontstaan is. Tijdens 
de afsluiting van ons vrijwilligerswerk 

enige dinsdagen geleden, tijdens de 
lunch, opperde Joost Kersen het idee 
van vogelhuisjes voor koolmezen. Dat 
zijn niet alleen lieftallige vogeltjes met 
prachtige eigenschappen, maar zij 
kunnen ons ook behulpzaam zijn om die 
vreselijke eikenprocessierupsen op te 
peuzelen. Spontaan werd daarop door 
de vrijwilligers voorgesteld dat zij graag 

ieder een vogelhuisje willen sponsoren, 
onder de voorwaarde dat op het door 
hen gekozen vogelhuisje een koperen 
naamplaat wordt aangebracht om aldus 
ook vast te stellen wiens koolmees kam-
pioen eikenrupsen-verdelger wordt. Ik 
heb die koperen naamplaatjes nog niet 
gezien, maar de huisjes zijn van perfecte 
kwaliteit en wonderlijk snel gemaakt 
door Joost. Dank Joost! 

Pieter Roos

NIEUWS VOOR ALLE LEDEN, GEBRUIKERS EN DONATEURS VAN DE HANDICART

In Nederland zijn er nu 700 
Handicarts in gebruik. Dit aantal 
zal nog toenemen. Op onze club 
zijn er sinds augustus 2017 zes. Ze 
zijn met GPS uitgerust en de GPS 
is nu actief. Dat betekent dat de 
Handicart stopt waar u niet mag 
rijden. Alleen recht achteruit rijden
kan dan.

Waar mag U niet rijden: op de tee, 
de foregreen en de green, en niet 
dicht aan de waterkant.

Reserveer altijd op de golfclub uw 
Handicart, met het aantal holes dat 
u wilt spelen via mijnhandicart.nl.

Houdt uw Cart schoon! Ruim s.v.p. 
na gebruik uw eigen afval op. Dat 
is wel zo aardig voor de volgende 
gebruiker.

Het afgelopen jaar was de gemid-
delde donatie 35 euro, waarvoor 
ik u hartelijk dank. Geweldig. Van 
regelmatige gebruikers mag worden 

verwacht dat zij 50 euro doneren (u 
bespaart per ronde al 6 euro). 

Onze jaarlijkse Handicart-wedstrijd 
is op zaterdag 8 juni, start 13.00
uur, met als altijd een verloting met 
prachtige prijzen. Noteer dit alvast 
in uw agenda!

Frank Tonino
Namens Stichting Handicart
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Dit handicapsysteem bestaat uit twee 
delen. Ten eerste de handicap zelf 
en ten tweede de wijze waarop de 
handicap wordt vastgesteld en, heel 
belangrijk, hoe hij wordt aangepast 
indien nodig. Voor deze vaststelling 
gebruiken we in Nederland het 
Europese EGA-systeem. Een nogal 
ingewikkeld systeem, waarbij je na een 
goede ronde golf zakt in je handicap en 
bij een mindere ronde weer ééntiende 
punt stijgt. Speel je ongeveer je 
handicap, in de buffer, dan blijf je gelijk. 
De snelheid van stijgen en zakken 
hangt af van je speelsterkte.

PROBLEMEN MET HET EGA-
SYSTEEM

DE SUPERDALER
Als je in het huidige systeem een 
superdag hebt, zak je heel hard in je 
handicap. Voor spelers met een hoge 
handicap is dat 1 handicappunt per 
slag die je beter speelt dan wat je had 
mogen verwachten, tot slechts 0,1 punt 
voor de allerbeste spelers. Vooral voor 
spelers met een hoge handicap kan 
dat heel vervelend uitpakken. Zak je 
door zo’n superdag met veel punten, 
dan zul je voor langere tijd met een 

handicap moeten spelen die eigenlijk 
te laag voor je is, met als gevolg dat 
je bij wedstrijden heel vaak in de 
achterhoede zult belanden. Je hebt 
maar liefst tien ‘qualifying ronden’ 
nodig om weer een punt omhoog te 
gaan en dus een slag meer over je 
ronde te mogen doen. Het kan wel een 
jaar duren voordat je weer een reële 
handicap hebt.

SPELEN IN DE BUFFER
Al je rondjes in de buffer hebben geen 
enkele invloed op je handicap. Dat 
lijkt logisch, maar ze bieden ook geen 
enkele bijdrage aan de bestendigheid 
van je handicap, je bouwt geen krediet 
op. Als je boven je handicap loopt, 
onder de buffer, zak je 0,1 punt. Ook 
als je daarvoor tien rondjes in je buffer 
hebt gelopen! Bij een Stableford-
wedstrijd is het halen van je buffer een 
cruciale grens. Ongeacht hoe slecht 
je ook speelt, 1 slag of 10 slagen te 
weinig, je stijgt altijd 0,1 punt.

LAGE HANDICAPPERS WINNEN 
VEEL EN ZAKKEN NAUWELIJKS 
IN HANDICAP
Waar het juist de bedoeling is dat het 
handicapsysteem iedereen gelijke 

kansen geeft om te winnen, winnen 
lage handicappers toch relatief veel 
vaker.

Hoe komt dat?
Het blijkt dat lage handicappers 
veel constanter spelen dan hogere 
handicappers. Voor iemand met 
een handicap lager dan 11 is het 
vrij uitzonderlijk als die minder dan 
15 Stablefordpunten scoort op een 
9-holes rondje. Daarmee zit je altijd in 
de kopgroep van een wedstrijd en dus 
zul je ook veel vaker in de prijzen vallen.

Maar de handicap zakt toch?
Ja die zakt, maar slechts met 0,2 
punten per punt boven een score van 
18. De buffer ligt op 17 slagen. Dus 
bij een score van 16 punten of minder 
stijgt de handicap alweer met 0,1 punt. 
Dus twee keer thuis komen met 16 
punten doet die goede ronde van 19 
punten weer teniet. Het is gewoon heel 
moeilijk om je handicap te laten zakken 
als je eenmaal 11 of lager bent. 

Sommige hoge handicappers winnen 
ook veel, maar zakken hard in handicap

Iemand die net begonnen is met golfen 
en aardige aanleg heeft zal een periode 
heel hard zakken in de handicap en 
ook regelmatig in de prijzen vallen met 
veel Stablefordpunten. In tegenstelling 
tot de lage handicappers zakt een 
hoge handicapper veel sneller en stijgt 
hij langzamer door de grotere buffer. 
Bovendien neemt zijn niveau veel 
sneller toe dan iemand met een lage 
handicap, die alleen met heel hard 
trainen nog een klein beetje beter kan 
worden. De vele prijzen die zo iemand 
behaalt, zullen slechts van tijdelijke 
aard zijn.

EEN NIEUW SYSTEEM VANAF 
2020
In de wereld bestaan er verschillende 
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De golfsport kent een uniek systeem waarmee golfers van 

verschillend niveau het tegen elkaar kunnen opnemen. 

Door een voorgift, de handicap, kunnen alle golfers 

met elkaar de strijd aangaan zonder dat altijd de beste 

golfer wint. Bij geen enkele andere sport is iets dergelijks 

mogelijk. De uitslag van een tenniswedstrijd tussen 

spelers met een groot niveauverschil is bij voorbaat bekend 

en voor geen van de deelnemers is het echt leuk. Bij 

hardloopwedstrijden winnen altijd dezelfde lopers. Heb je 

een lager niveau, dan is winnen uitgesloten. Bij golf speelt 

iedereen feitelijk tegen zichzelf. Degene die zichzelf met 

het grootste verschil verslaat wint de wedstrijd.

 HET HANDICAPSYSTEEM BEKEKEN, 

systemen om de handicap vast te 
stellen. Amerika, Azië, Engeland en 
Europa hebben alle een ander systeem. 
Daar wil men vanaf. Daarom wordt 
vermoedelijk met ingang van 1 januari 
2020 een ander systeem ingevoerd, 
dat over de hele wereld gaat gelden. 
Het nieuwe systeem is nog niet in al 
zijn details bekend, maar in grote lijnen 
wordt de handicap vastgesteld door 
het gemiddelde te nemen van de 8 

beste scores van de laatste 20 scores. 
Bij vaststelling van je handicap op 1 
januari 2020 wordt je nieuwe handicap 
berekend over de beste 8 scores van 
de laatste 20 kaarten in 2018 en 2019. 
Daarom is het belangrijk dat je nu 
reeds veel kaarten invoert.

Dit systeem is veel simpelere dan 
het huidige EGA-systeem. Het is 
identiek voor iedereen en niet meer 

afhankelijk van je handicap. Goede 
scores die nu in de buffer zitten en 
niets doen, gaan heel hard meetellen 
omdat ze ongetwijfeld tot de beste 8 
gaan behoren. Loop je vaak genoeg 
in de huidige buffer, dan zullen in het 
nieuwe systeem al je slechte kaarten 
niet meer meetellen. Dat moet een hele 
opluchting zijn.

Regel- en Handicapcommissie

NU EN NA 2020

SCHILDERIJEN HAN VAN ZOELEN

Beste Dorpswaarder(ster)s
In het clubhuis hangen zeven door 
mij gemaakte schilderijen. Ze zijn het 

resultaat van een hobby naast golf. 
Ik verkoop uit principe nooit (twijfel 
of het werk wel goed genoeg is), 

maar als er nu belangstelling is om 
iets te kopen, dan sta ik daarvoor 
open. Over de prijs is dan te praten. 
De opbrengst maak ik over naar 
de Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten in Nederland.

Het doek dat achter de bar hangt 
- gezicht  op hole 9/18 vanaf 
de afslagplaats, geschilderd 
omstreeks 1995 -  is niet te 
koop, maar als de vereniging 
daar prijs op stelt, dan blijft het 
in permanente bruikleen bij onze 
golfvereniging De Dorpswaard.

U kunt mij bereiken via:
073 594 1900 of 06 5512 1536
e-mail: eh.vanzoelen@planet.nl
of in het clubhuis.

Han van Zoelen



Het seniorenprogramma bestaat uit 
een mix van wedstrijden waarin het 
competitie-element voorop staat, afge-
wisseld met de inloop- en/of gezel-
ligheidswedstrijd-ochtenden met een 
recreatief karakter. 

WELKE UITDAGINGEN 
ZIJN ER ZOAL?
–  de Beukenhaeghe Champagnecup. 

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 spannend 
wie van de dames en de heren er 
met de door ‘Beukenhaeghe Wijnen’ 
gesponsorde champagne met koeler 
naar huis gaat.

–  de Abraham/Sarawedstrijden, Q 
18-holes. Deze worden 4 x per jaar 
gespeeld. Zo heeft u elk kwartaal 
kans om als Abraham of Sara met de 
trofee bekroond te worden en wordt 
uw naam vereeuwigd op de wissel-
trofee. Bent u de volgende?

–  de Senioren Clubkampioenschappen 

Strokeplay. Spannende 18-holes 
Q-wedstrijd voor spelers met hcp 
0 t/m 22,5. Voor de senioren die 
hieraan nog net niet voldoen: hcp 
22,6 t/m 54: ‘s middags volgt 
de Seniorenkampioenschappen 
Stableford 9-holes Q-wedstrijd. Zet u 
alvast 15 augustus in uw agenda?

–  de Super Senior Ball trofee. 
Een 18-holes mixed-greensome 
Stablefordwedstrijd met handicap-
verrekening, waar je je als team 
(gemengd paar) voor inschrijft. 
Agenda: 20 juni.

–  Inloopochtenden, geen wedstrijdele-
ment, gewoon relaxed gezellig samen 
een rondje lopen, naam op volgorde 
van binnenkomst op het inschrijffor-
mulier noteren.

–  en tot slot onze 9-holes Gezellig heids-
wedstrijden. Altijd een verrassing 
waarop de seniorencommissie u zal 
trakteren. Een 3-stokkenwedstrijd, 
Texas Scramble of Amerikaantje 
misschien, of wat dacht u van een 
regelkennis-wedstrijd? Laat u verras-
sen, maar altijd gezellig!

–  Dit jaar is er een extra evenement in 

samenwerking met de evenementen-
commissie en wel op 18 april: een 
golf-wandelsafari. 

Het jaarprogramma wordt in kwartalen 
aangeboden op de seniorenpagina 
van de website van De Dorpswaard en 
op de publicatieborden tegenover de 
dameskleedkamer. Ook ontvangen de 
senioren aan het einde van de maand 
per e-mail het aankomende maand-
programma in een Nieuwsbrief. 
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 uitstekende horecavoorziening. 
Regelmatig worden de verschillende 
wedstrijden afgesloten met een goed 
verzorgde borrelgarnituur, een een-
voudige lunch of zelfs een uitgebreid 
feestelijk diner. 

Beste senioren van onze vereniging, er 
liggen dit jaar weer mooie en bijzon-
dere 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 jong 
blijven, graag tot ziens!

De seniorencommissie:
Theo Vlek, Gerard de Kleyn, 
Nia Mutsaers, Adèle Schalkwijk, 
Henny Boers en Marijke Heezius
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SENIORENPROGRAMMA 2019

ANNEMARIE
Mijn naam is Annemarie Heijnen en 
sinds enkele maanden ben ik samen 
met mijn man Gert-Jan begonnen 
met golfen. Na jaren de enthousiaste 
verhalen van de buren, mijn nichtje en 
diverse kennissen te hebben gehoord, 
besloot ik op een dag in september om 
bij De Dorpswaard informatie te gaan 
inwinnen over golflessen. Dit leek Gert-
Jan ook een goed idee en zo zijn we 
samen lessen gaan nemen. De lessen 
bij Ivo, die we met nog een echtpaar 
volgen, beginnen vruchten af te wer-
pen. Nu we baanpermissie hebben, 
oefenen we ook regelmatig op de baan 
en hopen binnenkort het theorie-exa-
men en golfvaardigheidsbewijs te gaan 
halen.

We zijn inmiddels lid geworden van De 
Dorpswaard en we ervaren de betrok-
kenheid, behulpzaamheid en gemoede-
lijkheid van de leden, de vrijwilligers en 

het horecateam achter de bar. Je voelt 
je welkom bij de club en het is natuurlijk 
een prachtige golfbaan in een mooi 
stukje natuur van de Bommelerwaard.

Eind jaren tachtig was ik in Londen. 
Gert- Jan was daar enkele maanden 
aan het werk en ik bezocht de stad. Ik 
zag een park waar mensen golf speel-
den. Par 3. Na het betalen van enkele 
ponden kreeg ik twee clubs mee (een 
ijzeren 7 en een putter) en zonder 
iets van de regels te kennen begon ik 
op de baan de bal te slaan… Dat viel 
dus niet mee en gelukkig werd ik door 
twee jongens achter me op sleeptouw 
genomen. Ik vond het een leuk spel en 
dacht: op een dag ga ik dit ook doen… 
Het werd dus uit eindelijk 30 jaar later.

GERT-JAN
Mijn naam is Gert-Jan van den Elshout 
en ik ben ook sinds enkele maanden 
gegrepen door het golfspel. Na jaren-

lang weerstand te hebben geboden 
tegen overenthousiaste collega’s die 
over niets anders konden praten dan 
hun handicaps, welke banen wel en 
niet de moeite waard waren et cetera, 
et cetera, ben ik er binnenkort waar-
schijnlijk ook zo één.

Door mijn werk ben ik geregeld in het 
buitenland en ik heb in de loop der 
jaren al heel wat mooie golfbanen 
gezien… maar dus nooit bespeeld. Dat 
gaat hopelijk snel veranderen. Maar 
goed, voorlopig eerst eens flink tijd en 
energie investeren in lessen en oefenen 
op de baan. Er is al een flink vermogen 
in de fruitmachine van de driving range 
gegaan, maar gelukkig heb je er wel 
altijd prijs. ‘Moet je maar meer oefen-
slagen maken tussendoor’ hoor ik Ivo 
zeggen. En de pro heeft altijd gelijk!

Annemarie Heijnen en Gert-Jan van 
den Elshout
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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. Dan is de 

baan voor ons gereserveerd en zijn deze ‘tijdmiljonairs’ 

van harte welkom om samen een balletje te slaan. Maakt 

niet uit welke handicap u heeft!

 NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR



Voor businessleden geldt eigenlijk 
hetzelfde, alleen hier nagaan hoeveel 
speelrechten in het contract vermeld 
staan. Bij meer spelers dient greenfee 
afgerekend te worden.
Leden van De Dorpswaard kunnen 
introducé(e)s meenemen om te spelen 
tegen een voordelig greenfeetarief. 
Ook dit dient vastgelegd te worden.
Daarnaast nog het inchecken van de 
handicarts (gebruikers kunnen zelf 
reserveren). Ten slotte de verkoop 
van shopartikelen en munten voor de 
driving range.

3. WAT VIND JE DE GROOTSTE 
TOEGEVOEGDE WAARDE VAN 
DE CADDIEMASTER?
Een persoon ziet, hoort, coördineert en 
regelt een vlot verloop op de golfbaan. 
Tevens haalt hij de druk weg bij het 
horecapersoneel (vragen, telefoon 
enzovoort).

4. WAT ZIJN DE REACTIES VAN 
LEDEN EN/OF GASTEN IN DE 
BAAN?
Dat is heel wisselend. De gasten zijn 
over het algemeen zeer positief. Bij 
de leden is dit sterk wisselend; met 
name als men lang moet wachten om te 
kunnen starten is er veel gemopper. Bij 
veel leden is niet bekend dat men thuis 
de baanbezetting kan inzien. Ik ben er 
meestal op vrijdag. In de ochtend, ook 
in de zomer, blijven vaak de starttijden 

tussen 11.00 uur en 12.00 uur vrijwel 
leeg. Om 12.00 uur is er ineens een 
complete invasie van leden. Ook de 
businessleden melden zich dan. De 
ervaring leert inmiddels wel dat som-
mige leden zeer creatief zijn bij het 
boeken van starttijden.

5. HEEFT EEN MARSHAL NAAST 
EEN CADDIEMASTER NOG TOE-
GEVOEGDE WAARDE? WAT IS 
DIE WAARDE DAN? WAT ZIJN DE 
LEUKE KANTEN VAN MARSHAL 
ZIJN?
Jazeker, om te beginnen wordt de aan-
wezigheid van een marshal zeer op prijs 
gesteld. Verder heeft de aanwezigheid 
een preventieve werking. Bijvoorbeeld 
voor ‘slimme’ golfers die bij drukte star-
ten op hole 3 of hole 6.
De marshal heeft verder tot taak het 
reguleren van het starten en het ritsen, 
controleren van de speelgerechtigd-
heid van leden en gasten. Het is een 
leuke taak om te doen, zeker als het 
druk is bij de start en in de baan.
Rond de green blijft nog weleens een 
golfclub liggen, een kleine moeite om 
deze dan op te halen. Ik vind het ook 
mijn taak om bij aanvang van het werk 
een rondje over de baan te maken. 
Voldoet de baan aan qualifying condi-
ties, liggen de harken op de juiste plek 
in de bunkers (geen steile wandrace) 
enzovoort.
Afgelopen zomer gold een rookverbod 
in de baan. Op het moment dat je een 

speler hierop wijst, wordt dat niet altijd 
in dank afgenomen. Ik pleit voor een 
permanent rookverbod in de baan. 
 
6. WAAROM IS HET VAN BELANG 
DAT MEER LEDEN ZICH AAN-
MELDEN ALS MARSHAL EN/OF 
CADDIEMASTER?
Op dit moment is er een zware onder-
bezetting. Bij de caddiemasters is met 
name een tekort aan vrijwilligers in het 
weekend en op de dagdelen na dames- 
en seniorenochtend. Bij vakanties is 
ook niet altijd een vervanger beschik-
baar.

In het verleden bestond de marshal-
commissie uit ongeveer 30 leden. 
Uitgangspunt is geweest om per 
maand 2 dagdelen dienst te doen. 
Door de grote onderbezetting is het 
op dit moment niet mogelijk om een 
sluitend rooster op te stellen. In de 
zomermaanden is ook in de avonduren 
de aanwezigheid van een marshal 
gewenst.

Heeft u na het lezen van dit interview 
interesse om caddiemaster of marshal 
te worden? Neem dan contact op met 
Paulien Veldkamp, coördinator van de 
caddiemasters en marshals, via  
paulienveldkamp@gmail.com.  
U bent van harte welkom!

Marjan Pennekamp, bestuurslid 
Henk Vermaak, caddiemaster/marshal
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De aanwezigheid van een caddiemas-
ter en een marshal heeft een meer-
waarde voor de leden en de gasten van 
onze club. Waarom? Daarover stelden 
we Henk Vermaak, zowel caddiemaster 
als marshal, enkele vragen. 

1. HOE ERVAAR JE HET OM CAD-
DIEMASTER TE ZIJN? WAT ZIJN 
DE LEUKE KANTEN?
De caddiemaster zie ik als een gast-
heer of gastvrouw van De Dorpswaard. 
Met name voor greenfee- en alliantie-
spelers is er nu een herkenbaar loket, 

maar ook voor de eigen leden ben je 
aanspreekpunt. Al met al geven met 
name de drukke dagen veel afwisse-
ling in het werk. Als er geen marshal 
aanwezig is, doe ik een combi-functie. 
Ik vind het belangrijk te weten wat 
zich in de baan afspeelt. Ik geef een 
voorbeeld:
In T Time wordt een doorkomsttijd 
vastgelegd voor hole 10. Als een flight 
eerder is, kan er geritst worden en valt 
er een latere starttijd vrij. Hierdoor kan 
ik regelmatig leden aan een eerdere 
starttijd helpen. Andersom komt natuur-

lijk ook voor. Deze spelers kun je dan 
aanspreken op de snelheid van hun 
spel.

2. WAT ZIJN JE WERKZAAMHE-
DEN?
Reserveringen verwerken van greenfee- 
en alliantiespelers in het systeem en 
toezien dat het maximum aantal spelers 
per uur en per dag niet overschreden 
wordt.
Als het nodig is uitleg over de baan 
geven. Bijvoorbeeld: spelers die voor 
de eerste keer komen gaan van hole 3 
naar 5, ik attendeer hen op hole 4.
De bezoekers voorzien van een label 
voor aan de tas en afrekenen. Ik heb 
een kassa, maar prefereer pinbetalin-
gen. 
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 INTERVIEW CADDIEMASTER/MARSHAL VERVOLG INTERVIEW

In juni 2018 zijn we bij Golfclub De Dorpswaard een pilot 

gestart met een aantal vrijwillige caddiemasters, soms in 

combinatie met een marshal. Die pilot is geslaagd.



DONDERDAG 18 APRIL: 
GOLF & WANDELSAFARI
Beleef het landschap en de natuur 
op en om de golfbaan tijdens de 
speciale seniorendag op 18 april. De 
Seniorencommissie ondersteunt dit 

evenement van harte. Het programma 
luidt: 9-holes golf & land/natuurbeving 
met aansluitend lunch en prijsuitreiking. 
Daarna voor de liefhebbers een 
wandeling op de Piekenwaard onder 
leiding van Geert-Jan Wolters met een 
gezellige nazit. 

ZATERDAG 20 APRIL: 
OPEN GOLFDAG 
Golfclub De Dorpswaard opent 
haar deuren tijdens de NGF Open 
Golfdagen, die plaatsvinden 
gedurende het Paasweekend van 
19 tot 22 april. Op zaterdag 20 
april worden op De Dorpswaard 
diverse activiteiten georganiseerd, 
waaronder golfclinics. Het doel is om 
de bekendheid van De Dorpswaard 
te verhogen en inwoners uit de 
regio te interesseren voor een 
les- en/of speelarrangement en zo 
mogelijk voor een lidmaatschap. 
Met uw medewerking gaat 
dat zeker lukken. Als de beste 
ambassadeur van de club kunt u 
een krachtige rol spelen door het 

aanreiken van waardevolle contacten 
en door free publicity. Door 
samenwerking met de Marketing- 
& Communicatiecommissie, de 
Businesscommissie en Golfacademie 
De Dorpswaard hopen we onze club 
zo goed mogelijk te presenteren.

ZATERDAG 18 MEI: 
BIRDWATCHING
Wist u dat er meer dan 35 
vogelsoorten zijn geteld tijdens de 
vorige Dorpswaard Birdwatching? 
U kunt op deze landelijke NGF-
Birdwatchingday onder leiding van 
vogelaar Geert-Jan Wolters ’s ochtends 
vroeg vogels spotten en tellen, gezellig 
napraten bij een ontbijt en daarna een 
rondje golfen.

ZATERDAG 31 AUGUSTUS: 
GOLF & VAARSAFARI 
In samenwerking met ‘Zien-is-Kennen’ 
uit Alem gaan we op zaterdag 31 
augustus enkele rondjes Dorpswaard-
Piekenwaard varen met een originele 
zalmschouw, gevolgd door een 9 
holes golf & water-natuurbeleving. 
Monster aan op de zalmschouw op de 
Piekenwaardweg om het landschap 
rondom de golfbaan te ontdekken 
vanaf de oude Maaslopen. Programma: 
vaartocht onder leiding van Tom 
Bouwman van ‘Zien is Kennen’ met 
aansluitend lunch. Daarna 9 holes 
golf & waterbeleving met nazit en 
prijsuitreiking. 

ZATERDAG 7 DECEMBER 
Op de eerste zaterdag na Sinterklaas 
wordt het clubhuis weer in Kerst & 
Nieuwjaarssfeer gebracht. Maar dat 
duurt nog even.

Evenementencommissie
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ZICHT OP DE DORPSWAARD

Dit jaar organiseert de Evenementencommissie weer golf- 

en natuuractiviteiten op en rond onze prachtig gelegen 

golfbaan. Ons devies luidt: ‘Doe mee en geniet’! De evene-

menten zijn in de jaarkalender opgenomen en de uitno-

digingen zullen u tijdig bereiken. Inschrijving is mogelijk 

onder de ledenknop Wedstrijden.

Teleurstelling overheerst natuurlijk, want 
op deze manier kan ik de club niet helpen 
te verjongen. Maar gelukkig ben ik niet 
alleen en zijn andere leden misschien wel 
in staat om de club te helpen? 

Het wordt zo langzamerhand duidelijk 
dat het voor De Dorpswaard een grote 
uitdaging is een goede oplossing te 
vinden voor het probleem waar praktisch 
alle golfclubs mee kampen: teruglopende 
ledenaantallen en vergrijzing. Onze 
prioriteit is om onze ‘gewone’ leden zo 
lang mogelijk bij de club te houden en 
hen te betrekken bij ledenwerving. Dat 
lijkt heel logisch, we zijn immers toch een 
verenigingsbaan? Maar met een gemid-
delde leeftijd van 67 jaar (!) mogen we 
er niet van uitgaan dat hier de oplossing 
ligt. Deze leden hebben al zoveel voor 
de club gedaan. Liever spelen ze meer 
ronden dan dat ze nieuwe leden gaan 
werven. Gelukkig zijn ze wel bereid hun 
netwerken open te stellen. Dat is maar 
goed ook, want wie gedacht heeft dat 
we met hulp van sociale media succes 
zouden kunnen boeken, is van een koude 
kermis thuis gekomen. Resultaat nul 
komma nul. Wat nu? 

De afgelopen jaren is wel succesvol 
ingezet op het werven van nieuwe 

businessleden en het ontwikkelen van 
de 9-holes GolfAlliantie. Het gevolg is 
dat we regelmatig gasten van busi-
nessleden en van bevriende alliantie-
banen ontmoeten. Het zijn juist onze 
trouwe leden die niet veel op lijken te 
hebben met al die gastspelers. Dat 
wordt nog versterkt doordat ongelijk-
heid in het reserveren van starttijden 
nadelig uitpakt voor eigen leden. Het is 
onduidelijk welke regels er zijn en hoe 
die gehandhaafd worden. Maar dat is 
gelukkig een oplosbaar management-
probleem, zo werd ons toevertrouwd 
op de Algemene Ledenvergadering. 
Om meer inkomsten te generen wordt 
nu de focus gelegd op het aantrekken 
van leden uit de doelgroepen ‘jeugd’ en 
‘young professionals‘. Dat klinkt als een 
logische keuze, maar is dat wel zo?

Jeugdleden, het zijn er maar weinig, 
komen en gaan. Prima, maar dat zet 
geen zoden aan de dijk. En de ‘young 
professionals’ kiezen naast busi-
nesslidmaatschappen eerder voor 
arrangementen waarbij ze geen lid 
van de vereniging hoeven te wor-
den, maar wel een los/vaste binding 
hebben met een golfclub. Een vorm 
van een servicejaarkaart in plaats van 
een lidmaatschap is voor hen aantrek-

kelijker. Succesvolle babyboomers, 
jazeker ze zijn er nog, willen bovendien 
extra’s zoals open wedstrijden waarbij 
ze eigen introducés mogen uitnodi-
gen, gevarieerde dagwedstrijden met 
lunch en andere golfactiviteiten dan 
de traditionele. De Nederlandse Golf 
Federatie NGF heeft dit voor ons 
uitgezocht.

Al met al moeten we er serieus over 
denken de ambitie van onze club bij te 
stellen. Het aantrekken van gastspe-
lers, jong en oud, beginners en gevor-
derden, moet topprioriteit krijgen. Dus 
promotie van de aantrekkelijkste 
9-holes golfbaan in de regio in plaats 
van promotie van een lidmaatschap van 
de vereniging. Dat betekent dat we gol-
fers moeten aantrekken die regelmatig 
op onze baan willen en kunnen spelen 
zonder clublid te worden. Als de club-
gastvrijheid hoog in het vaandel staat, 
zal een aantal van die gastspelers van-
zelf wel lid worden. Het mes snijdt zo 
aan twee kanten: optimale exploitatie 
van de golfbaan en een gastvrije club. 
Door in te zetten op plan B is er nog 
een wereld te winnen. We kunnen veel 
meer samen dan we denken. 

Jan van Roekel

 COLUMN: JAN
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Door een simpel mailtje of belletje naar de club te zen-

den kunnen we tegenwoordig nieuwe leden aanmelden. 

Makkelijker kunnen we het niet maken. Sterker nog, we 

kunnen onze kinderen en/of kleinkinderen een jaarlid-

maatschap cadeau geven. Voor ‘young professionals’ kost 

dat maar € 500,- en voor jeugdleden € 82,50, zo lezen we 

op de website. Jammer genoeg zijn mijn kinderen ouder 

dan 40 jaar, dus geen jong volwassenen meer en mijn 

kleinkinderen wonen nog bij hun ouders, ver weg van  

De Dorpswaard in Driebergen en in Amstelveen. 

ACTIVITEITENPLAN 2019 PLAN B



De marketing- en communicatiecom-
missie heeft bedacht om deze term, 
FORE, ook tijdens de drukbezochte 
nieuwjaarsreceptie in te zetten.

WAAROM DAN?
We zien om ons heen dat de aandacht 
voor het verenigingsleven afneemt. Het 
aantal leden en de bereidheid om iets 
te doen bij sportverenigingen nemen 
in het algemeen ook af. Bij onze club 
zie je dit ook gebeuren. Wij willen ons 
inzetten om het ledenbestand minimaal 
op het huidige peil te houden en ons 
uiterste best doen om het uit te brei-
den. Als er dan ook nog genoeg leden 
zijn die zich willen inzetten in de diverse 
commissies, kunnen we kwalitatief en 

kwantitatief die geweldige club zijn en 
blijven.

VRIJWILLIGER
Behalve dat het erg leuk is om je als 
vrijwilliger op een andere manier in te 
zetten en ideeën uit te werken, krijg je 
ook meer gevoel bij de vereniging en 
begrijp je de gemaakte keuzes beter. 
Het resultaat van je inspanning wordt 
zeker gerespecteerd door de andere 
leden. 

FORE VOOR ONS ALS LID
We zouden het prachtig vinden als 
jij als lid onze vereniging (nog meer) 
onder de aandacht brengt bij anderen. 
Maar hoe dan?

–  Vertel als ambassadeur over je club!
–  Geef aan hoe leuk het bij ons is!
–  Dat je bijna altijd kan spelen!
–  Dat we een alliantie hebben!
–  Hoe mooi onze baan is!
–  Hoeveel we organiseren!
–  Hoe gezellig het is!
–  Hoe we het buddyschap invullen voor 

nieuwe leden!
–  Interesseer vrienden en bekenden om 

te komen golfen!
–  Stuur bijvoorbeeld berichten door 

aan die vrienden en bekenden!
–  ‘Like’ berichten op social media!
–  Meld je aan om vrijwilligerswerk te 

doen!
–  Mopper een keer minder!
–  Vertel aan elkaar en aan anderen hoe 

fijn onze club is. 95 % gaat goed! En 
als er iets niet klopt, vertel dat dan 
aan de betreffende commissieleden. 

You like that  en pakken we het 
samen op?

Golfclub De Dorpswaard FOREever 
strong en gezellig!

Marketing- en communicatiecommissie
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FORE!!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie was deze term veelvuldig 

te zien en te horen. Als je ‘fore!’ hoort roepen, weet je dat 

er iets aan de hand is en dat je op moet letten. Je hoort het 

vaak op de baan als er een bal afzwaait of op een andere 

fairway terecht komt. Soms hoor je het ook in ons clubhuis 

als er bijvoorbeeld aandacht wordt gevraagd voor een toe-

spraak of speech.

 

Als je kijkt naar de cijfers van de 
gespeelde ronden tijdens wedstrijden 
en daarmee vooral de volgorde van 
moeilijkheid, levert dit heel verrassende 
resultaten op. Er zijn aanzienlijke verschil-
len vanaf geel en rood tussen hoge en 
lage handicappers. Ook blijkt het niet 
altijd een voordeel om de voorste afslag 
te nemen ten opzichte van de achterste. 
Zo speelt hole 2 van geel voor de heren 
aanzienlijk moeilijker dan van rood voor 
de dames. En hole 9 is voor de meeste 
dames een van de lastigste holes. De 
moeilijkheid van een hole wordt niet 
alleen bepaald door de lengte, maar 
zeker ook door de landingsgebieden. Zo 
speelt hole 11 voor sommige groepen 
gemakkelijker dan hole 2. De kans om in 
de bunker terecht te komen is dan kleiner. 

COMPROMIS
Om goede redenen is het de gewoonte 
om de eerste negen holes alleen 
oneven stroke-indexen te geven en de 
tweede alleen even. Hierdoor ontstaat 
een disbalans en zijn er op de eerste 
negen holes relatief hoge indexen te 
vinden op lastige holes. Uit de recente 
cijfers blijkt dat de huidige stroke-index 
niet goed overeenkomt met de meting, 
maar ook niet met het gevoel dat velen 
hebben. Je zal dus iets moeten doen 
op basis van de cijfers en je gevoel. 

Belangrijk uitgangspunt hierbij is 
geweest dat we één enkele stroke-in-
dex-indeling moesten maken voor alle 
spelers en voor alle teeboxen. Dus voor 
zowel dames als heren spelend van 
geel en van rood, waardoor er altijd een 
compromis gevonden moet worden.

Uit de cijfers blijkt dat de moeilijkheid 
van de diverse holes erg kan verschillen 
tussen de verschillende groepen. 
–  De eerste negen holes spelen moei-

lijker dan de 2e negen. Gemiddeld 
ongeveer anderhalve slag boven par 
meer.

–  7 van de moeilijkste 9 holes zitten in 
de eerste 9.

–  De index van hole 13 (thans 4) is veel 
te laag. 

BETER EVENWICHT
Om een beter evenwicht te krijgen 
tussen de eerste en tweede negen 
holes zijn van twee afslagplaatsen de 
voorste en achterste tee verwisseld. 
Dit zijn de afslagplaatsen van hole 5/14 
en hole 9/18. Daarmee brengen we de 
twee lastige afslagen (5 en 9) naar de 
tweede negen, met als gevolg:
–  het verschil in moeilijkheid tussen de 

eerste negen en de tweede negen 
wordt teruggebracht naar minder dan 
één slag;

–  er zitten nog ongeveer 6 in plaats 
van 7 van de moeilijkste holes in de 
eerste negen.

Bijkomende voordelen:
–  Nu staan alle oneven holes ach-

terop behalve bij hole 3/12. Bij een 
foursome betekent dit dat de ene 
speler 8 van de negen keer achterop 
afslaat en de ander 8 van de negen 
keer voorop. Bij een mixed foursome 
worden alle moeilijke afslagen van 
geel vermeden (holes 1, 5, 7, 9). Bij 
wisseling van twee teeboxen is de 
verdeling evenwichtiger;

–  Hole 9 heeft nu een lastige afslag op 
geel. Bij een shot-gun is daardoor 
een speler die koud op 9 begint in 
het nadeel t.o.v. andere spelers die 
een makkelijker afslag hebben (b.v. 
hole 6);

–  Hole 9 is als laatste hole interessan-
ter dan hole 18 bij een strokeplay- of 
matchplaywedstrijd.

OVERIGE AANPASSINGEN
–  Het aantal pinposities is terugge-

bracht naar drie: voor, midden en 
achterop de green;

–  De twee vijvertjes op hole 1/10 wor-
den rode hindernissen;

–  Er komen punaises als afstandmar-
kering in de baan. Blauw 50 m, rood 
100 m, geel 150 m en wit 200 m, 
gemeten over de fairway;

–  De wilgen die zijn geknot op hole 
7/16 en 8/17 hebben weinig invloed 
op de stroke-index. Deze bomen 
zijn vanwege wilgenrot in de kruinen 
geknot tot een hoogte van onge-
veer 2,50 meter en gaan verder als 
knotwilg.  

Baancommissie
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In 2016 zijn na de renovatie van de baan de stroke-indexen 

aangepast. Sindsdien hebben we in het E-golfsysteem veel 

data kunnen verzamelen waarmee een nieuwe analyse is 

gemaakt. Op basis hiervan is besloten om de stroke-index 

opnieuw aan te passen. We hebben ervoor gekozen om dit 

gelijktijdig met het ingaan van de nieuwe regels op 1 janu-

ari te doen. Hiervoor moeten immers toch de scorekaarten, 

het baanboekje en de holeborden worden vernieuwd.

 BAAN-AANPASSINGEN VANAF 1 JANUARI

EEN KROKODIL 
OP DE DORPSWAARD

Gespot in het water van hole 9. 
Op 15 januari, tijdens de 
damesinloopochtend heb ik 
een krokodil op de foto gezet! 

Groetjes, 
Marlies Tesselaar



Het maximum aan competitieteams 
is twaalf geweest. Dit jaar spelen wij 
mee met negen teams, toch weer een 
behoorlijk aantal. Ook dit jaar is er weer 

een poule-indeling en spelen onze 
teams op mooie banen. De competitie 
voor volwassenen duurt van begin april 
tot ongeveer half mei. De jeugd volgt 

daarop met competitiewedstrijden in 
juni.

In het wedstrijdschema is te zien bij 
welke ploegen onze teams zijn inge-
deeld en op welke dagen onze negen 
competitieteams hun tegenstanders 
ontvangen. Zij spelen dan op onze 
baan hun wedstrijden. We wensen alle 
competitieteams veel succes!

Anna Rijsdijk,
competitiecommissie
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NGF-COMPETITIE

In 2019 nemen wij voor de 23e keer deel aan de NGF-

competitie. We begonnen in 1997 met een herenteam op 

zondag, maar in 1998 waren het al twee herenteams op 

zondag, een heren-seniorenteam op vrijdag en ook voor het 

eerst een damesteam. In 2009 ging de jeugd ook meespe-

len in de NGF-competitie.

WAARDPRAAT
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Het komende jaar gaat de 

stichting Old Grand-Dad 

weer de jaarlijkse evene-

menten organiseren. 

Op vrijdag 24 mei zal onze wedstrijd 
voor het clubkampioenschap 2019 
worden gehouden. Hieraan kunnen 
alle leden van de Old Grand-Dad 
Club deelnemen. Inschrijven via de 
site. Wanneer er weinig deelnemers 
zijn kunnen ook andere senioren, die 
geen lid zijn, inschrijven. Het inschrijf-
geld komt geheel ten goede aan de 
stichting. De winnaar wordt na afloop 
gehuldigd en mag de felbegeerde 
bokaal in ontvangst nemen. De eer-
ste drie spelers in de uitslag worden 
uitgezonden naar de regiofinale bij 
GC Midden-Brabant in Esbeek op 

maandag 8 juli. De spelers die zich 
daar plaatsen voor de landelijke 
finale gaan op 5 augustus spelen in 
Lochem.

UITWISSELING OLD 
GRAND-DAD
Evenals vorig jaar zal er dit jaar weer 
een uitwisselingswedstrijd worden 
gehouden tussen de leden van Old 
Grand-Dad van De Dorpswaard 
en leden van Old Grand-Dad 
van Golfvereniging Albatross uit 
Prinsenbeek. Dit jaar is de wed-
strijd gepland op donderdagmiddag 
29 augustus op De Dorpswaard. 
Inschrijven kan dan weer via de site. 
Vorig jaar hebben we gespeeld bij 
Albatross en dit was een succes. Net 
als vorig jaar is er na afloop weer een 
gezellig samenzijn met borrel en een 

dagschotel. Verdere informatie volgt.

JONG GELEERD, OUD GEDAAN
Laat uw (klein)kinderen op jonge 
leeftijd genieten van het spelletje dat 
golf heet. Iedere opa, al of niet lid van 
onze Old Grand-Dad Club, kan zijn 
kind of kleinkind voor een erg lage 
prijs lid maken van onze vereniging. Is 
dat geen leuk verjaardagsgeschenk? 
Ik zou denken van wel! Als je als 
opa de kinderen dan eens per week 
meeneemt naar de golfbaan, kunnen 
ze al op jonge leeftijd onderling hun 
krachten meten met de sluwe trucjes 
van opa en straks meedraaien op de 
European tour. 

Harry Spierings
Clubconsul Old Grand Dad 
van De Dorpswaard

Hieronder de tarieven voor uw (klein)kind:

Omschrijving Speelrecht Contributie Bartegoed Totaal

Jeugd t/m 21 jaar € 82,50      € 82,50
Studenten (aantoonbaar) € 200,00 € 50,00   € 250,00
Leeftijd 21 t/m 39 jaar € 450,00 € 50,00   € 500,00
Leeftijd vanaf 40 jaar € 840,00 € 100,00 €  50,00 € 990,00

Datum Klasse Poule Wedstrijd Starttijden Captain

Do. 11-4
Dames Sen. 1

27 holes
M23

De Pan 3 - De Dommel 4
Amelisweerd 3 - De Gulbergen 3

10.30 en 
13.30

Koos Theuws 

Vr. 12-4
Heren Sen. 2

27 holes
P43

R.v.Nijmegen 3 - De Haenen 2
De Berendonck 1 - Heelsum 2

10.30 en 
13.30

Pieter Roos

Vr. 26-4
Heren Sen.1

27 holes
P42

Heelsum 4 - R.v.Nijmegen 4
Amelisweerd 4 - De Scherpenbergh 4

10.30 en 
13.30

John Pennekamp

Zo. 28-4
Heren 1
27 holes

H218
Heelsum 2 - R.v.Nijmegen 2

Rosendaelsche 2 - Haverleij 2 
10.30 en 

13.30
Joep Laeven

Do. 02-5
Dames Sen.

18 holes
M225

Bleijenbeek 1 - Heelsum 1
De Schoot 1 - R.v.Nijmegen 2

11.30 
Riet van Aalst

D1. 07-5
Dames Dinsdag

27 holes
D319

De Herkenbosche 3 - Prise d’Eau 1
Toxandria 2 - Wouwse Plantage 1

10.30 en 
13.30

José Stikkers

Vr. 10-5
Heren Sen.

18 holes
P209

Dongen 1 - Gendersteyn 1
Midden-Brabant 1 - De Peelse Golf 1

11.30
Theo Vlek

Zo. 02-6
Jeugd 1
18 holes

J114
Goyer 1 - De Hoge Kleij 2
Keppelse 1 - Olympus 1

9.00 

Zo. 16-6
Jeugd 2
18 holes

J113
Dongen 1 - Toxandria  1

Almkreek  1 - Crimpenerhout 1
9.00 

NGF COMPETITIE 2019
WEDSTRIJDEN OP GOLFCLUB DE DORPSWAARD

NGF COMPETITIE 2019
WEDSTRIJDEN OP GOLFCLUB DE DORPSWAARD



REGELWIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2019

De golfregels worden eenvoudiger en minder streng, maar om 
eenvoud te bereiken zijn sommige regels ook helemaal anders, 
zoals het droppen van een bal. Het doel van de nieuwe regels 
is: regels die voor alle golfers gemakkelijker te begrijpen en toe 
te passen zijn, waardoor de sport aantrekkelijker en toegankelij-
ker wordt voor nieuwkomers.

De belangrijkste wijzigingen met bijbehorende filmpjes kun je 
vinden op:  www.golf.nl/regels

TER INLEIDING 
De baan kent voortaan vijf gebieden: de tee - de green - de 
bunker - de hindernis (penalty area) - de rest, dat wil zeggen het 
algemene gebied.

DE 25 MEEST BELANGRIJKSTE 
REGELWIJZIGINGEN ZIJN:
1. Zoektijd - verkort van 5 naar 3 minuten
2.  Bal bewogen tijdens het zoeken - terugplaatsen (geen 

straf)
3.  Je hoeft niet te melden dat je je bal gaat identificeren, 

wel je bal markeren
4.  Ingebedde bal - ontwijken zonder straf overal op de 

baan (behalve in zand)

Drop de bal zonder straf:
referentiepunt = punt direct achter waar de bal was ingebed 
droppen binnen één clublengte, maar:
– droppen binnen het algemene gebied
– niet dichter bij de hole dan het referentiepunt 
5.  Meten van de dropzone - gebruik de langste club (maar 

niet de putter)

6. Droppen: kniehoogte in plaats van schouderhoogte
–  Droppen: recht naar bene-

den vanaf kniehoogte zon-
der de speler of uitrusting 
te raken voordat de bal de 
grond heeft  geraakt. 

–  De bal moet binnen de 
dropzone worden gedropt.

–  De bal moet binnen de 
dropzone tot stilstand 
komen.

– Kniehoogte betekent de hoogte van de knie van de speler 
wanneer hij of zij rechtop staat. 
7.  Droppen - de bal moet in de dropzone landen en tot 

stilstand komen
Bal droppen zonder straf:
Bepaal referentiepunt - 
dichtstbijzijnde punt zonder 
enige belemmering in 
het algemene gebied.
Droppen binnen één 
stoklengte, maar:

– moet in het algemene gebied
– mag niet dichter bij de hole
– belemmering volledig ontwijken
Dichtstbijzijnde punt! (Nearest point, not the nicest!) 
8.  Als je je bal opneemt om een belemmering te ontwij-

ken, mag je een andere bal in het spel brengen 
9.  Bal raakt speler of uitrusting - geen straf
10.  Bal meer dan eenmaal raken (‘double hit’) - telt als één 

slag (geen straf)
11.  Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal worden 

weggehaald
12.  Je mag het zand in de bunker alleen bij je bal niet raken 

(en je mag niet testen)
Losse natuurlijke voorwerpen mogen worden verwijderd.

Losse obstakels mogen wor-
den verwijderd.
Je mag geen zand raken om 
te testen.
Je mag geen zand raken met 
de club:
– voor of direct achter de bal 
– tijdens een oefenswing
– tijdens de backswing van 
de slag

Op 1 januari 2019 zijn de nieuwe golfregels 

in Nederland en in alle andere landen van 

de wereld ingegaan. De nieuwe golfregels 

zijn samengesteld door de verantwoorde-

lijke organisaties R&A en USGA.

 REGELWIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2019

13.  Een onspeelbare bal buiten de bunker droppen - mag 
met twee strafslagen

–  De speler kan met een 
strafslag kiezen voor de 
eerste drie opties (1, 2 
en 3)

–  Terug naar de laatst 
gespeelde plek (1)

–  Bij recht naar achteren 
ontwijken, moet de bal 

in de bunker worden gedropt. (2)
–  Bij zijwaarts ontwijken, moet de bal in de bunker worden 

gedropt. (3)
–  Maar: als extra ontwijkoptie mag je recht naar achter ontwij-

ken buiten de bunker voor twee strafslagen (4)
14.  Waterhindernissen worden nu hindernissen (penalty 

areas) genoemd
15.  Bij een rode hindernis mag je niet meer aan de ‘over-

kant’ droppen
Bal is gespeeld vanaf 1 en 
is de hindernis in gegaan bij 
punt X . Je kunt dan met één 
strafslag
–  terug naar de plaats 

waar je het laatste 
hebt gespeeld (slag en 
afstand) =1

– recht naar achteren ontwijken =2
– zijwaarts ontwijken (alleen bij rode hindernis)=3
Vervolg bij een ‘gele’ hindernis
Bal is gespeeld vanaf 1 en is de hindernis in gegaan bij punt X

–  Met één strafslag: optie 
om terug te gaan naar 
waar de bal het laatst is 
gespeeld

–  op een rechte lijn naar ach-
teren ontwijken - referentie-
punt kiezen op een

rechte lijn naar achteren en de bal droppen binnen een  
clublengte vanaf punt 2 
16. Je mag de grond of water in hindernissen aanraken

–  Je mag losse natuurlijke 
voorwerpen aanraken en 
wegnemen. 

– Je mag de club grounden. 
–  Verder zelfde handelingen 

toegestaan als in alge-
meen gebied.

17.  Stand innemen op een verkeerde 
green is niet toegestaan

18.  Bal beweegt op de green nadat deze was 
gemarkeerd - bal terugplaatsen zonder straf

Dit geldt 
ook als de 
bal verrolt 
als je een 
los obstakel 
zoals een hark 
weghaalt.

19.  Bal per ongeluk bewogen op de green - terugplaatsen 
(geen straf)

20.  Je mag alle schade herstellen op de green
Je mag zand en losse aarde verwijderen en dit mag je 
repareren:
– pitchmarks en spikemarks 
– oude hole-plaggen, grasplaggen, naden van graszoden
– sporen van dieren of hoefafdrukken
–  Je mag ingebedde voorwerpen verwijderen, bijv. stenen, 

eikels
Schade die je niet mag repareren:
– Beluchtingsgaten en groeven van verticaal maaien. 
– Beschadiging ten gevolge van besproeien of regen. 
– Kale plekken of aangetaste gebieden.
– Natuurlijke slijtage van de hole.
21. De bal mag de vlaggenstok in de hole raken
– De vlaggenstok mag dus nu altijd in de hole blijven staan, 
maar mag ook worden weggenomen of bewaakt. Dit moet je 
beslissen voordat je de bal speelt. 
22.  Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de rand 

van de hole is uitgeholed
23.  Je mag niet meer een club langs je voeten leggen om 

‘op te lijnen’
24.  Een caddie mag niet helpen met ‘oplijnen’
– De caddie mag wel helpen bij het lezen van de lijn van de put.
25.  Speel zo vlot mogelijk: Ready Golf
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GELOOFT U OOK IN PROMOTIE 
VAN DE CLUB VIA LEDEN?
De beste manier om belangstellenden 
te verleiden onze golfclub te bezoeken 
is via contact met leden, met u dus. 
Daarom mag u binnenkort een vrien-
delijk verzoek van ons verwachten om 
enkele namen en adressen door te 
geven van bekenden die we kunnen 
benaderen. Wij zullen dat natuurlijk op 

een Dorpswaardige wijze doen. Ook 
namen van organisaties of instellingen 
die open staan om een poster te plaat-
sen zijn meer dan welkom. 

WAT DOEN WIJ?
–  Communicatie via de sites van  

De Dorpswaard en NGF en via 
digitale post

–  Ontmoeting met gasten in het club-

huis onder het genot van een kopje 
koffie of thee 

–  Uitgeven van een promotiepakketje 
Golfclub De Dorpswaard

–  en speciaal op zaterdag 20 april:
 -  golfclinics door Golfacademie De 

Dorpswaard (11.00 en 14.00 uur)
 -  balletje slaan op een speciaal 

ingerichte korte oefenbaan
 -  ronde lopen met een ervaren spe-

ler van Golfclub De Dorpswaard

U DOET TOCH MEE?
We vertrouwen op een enthousiaste 
medewerking van vele leden, met name 
van uzelf! Onder de leden die bijdragen 
aan het slagen van deze Open Dag, 
worden drie dinerbonnen voor 2 perso-
nen verloot.

Commissie Marketing & Communicatie
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 20 APRIL OPEN DAG

Tijdens het paasweekend van vrijdag 19 tot en met maan-

dag 22 april worden in Nederland de Open Golfdagen 2019 

gehouden. Golfclub De Dorpswaard zet haar deuren open 

voor belangstellenden die kennis willen maken met onze 

club en onze prachtig gelegen golfbaan. Op zaterdag 20 

april kunnen gasten gratis deelnemen aan een clinic, of een 

golfronde lopen met een Dorpswaarder.

Op hole 9 wordt een korte oefenbaan ingericht waar gasten een balletje kunnen slaan.

WIST U 
DAT… 
u vanaf nu een gratis greenfee 
en een kop koffie ontvangt als 
u een nieuw lid aanbrengt? 

Meld het zelf even bij de 
manager!

In het kort komt het er op neer dat de 
gezelligheid en het verenigingsgevoel 
worden gemist. Dat gaan we het 
komende seizoen stimuleren door: 
“Meer attractieve wedstrijden door 
een gezamenlijke start en met een 
gezellige nazit, met een hapje, tegen 
een vast bedrag”.

NIEUWE FORMULE 
GEZELLIGHEIDSWEDSTRIJDEN
Als try-out worden het komend seizoen 
de 6 onderstaande wedstrijden in 
een ‘nieuw’ jasje gestoken. Deze 
wedstrijden worden met een shotgun 
gestart en na afloop wordt er een hapje 
geserveerd. De inschrijving + het hapje 
voor een bedrag van 10 euro.  
Om deze formule qua exploitatie 
haalbaar te maken is echter een 
deelname van minimaal 24 personen 
noodzakelijk.
- Seizoensopening 23 maart,
  9 holes, 14.00-17.00 uur.
- Midzomernacht 15 juni, 
  27 holes 14.00-22.00 uur.
- Thankgoditsfriday 21 juni,
  9 holes,18.00-22.00 uur.
- Zomer 10 augustus, 
  18 holes, 14.00-18.00 uur.

- Presidentscup 17 augustus,
  18 holes, 14.00-19.00 uur.
- Seizoensluiting 2 november, 
  9 holes, 14.00-16.00 uur.

AVONDVIERDAAGSE
De succesformule voor de 
avondvierdaagse blijft onveranderd: 
-  Avond 1 dinsdag 9 juli,  

9 holes, start 17.30 uur
-  Avond 2  donderdag 11 juli,  

9 holes, start 17.30 uur
-  Avond 3  vrijdag 12 juli,  

9 holes, start 17.30 uur
-  Avond 4  zaterdag 13 juli,  

9 holes, start 17.00 uur
De laatste Avondwedstrijd heeft als 
vanouds een shotgun-start. Ook blijven 
we gezellig eten.

MAANDBEKERWEDSTRIJDEN
Wat de maandbekerwedstrijden 
betreft is er geen toewijzing meer van 
afslagplaats op basis van geslacht. 
In de maandbekerwedstrijden blijven 
we Strokeplay spelen met een Hcp 
onder 18,5 en Stableford vanaf Hcp 
18,5. Dit jaar mag u bij een Hcp lager 
dan 18,5 wel zelf opgeven of u van 
geel of rood wilt spelen. Boven 18,4 

mag u kiezen tussen rood en oranje. 
Als u bij uw inschrijving in E-golf geen 
voorkeur aangeeft, neemt de software 
voor u de beslissing. We starten alle 
maandbekerwedstrijden met shotgun. 
Na elke wedstrijd is er een korte 
prijsuitreiking van een eerste prijs voor 
de bruto en netto score. Na de 6e 
maandbekerwedstrijd, de slotwedstrijd, 
hebben we een feestelijke afsluiting met 
meerdere prijzen. Via E-golf kunnen jullie 
aangeven of je wilt blijven eten. De kok 
zal voor een feestelijk aanbod zorgen.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
De clubkampioenschappen behouden 
hun officiële karakter. We vragen 
de hulp van onze inmiddels fameuze 
Greenkeeper om de baan tiptop in orde 
te krijgen. Je krijgt een starter bij de 
eerste afslag. We starten vanaf hole 
1. Laten we er weer samen een mooie 
sportieve strijd van maken.

Tot slot nog dit: Dames, excuses dat 
jullie je vorig jaar achtergesteld hebben 
gevoeld. Jullie hebben natuurlijk 
volkomen gelijk en wij juichen een 
grotere deelname toe. Bij genoeg 
aanmeldingen zal voor jullie dit jaar, 
net als bij de heren, ook een tweede 
poule voor de hogere Hcp-ers worden 
ingevoerd. 

Wij hopen dat jullie massaal gaan mee-
doen aan alle wedstrijden en we wensen 
jullie een fantastisch seizoen toe. 

De Wedstrijdcommissie
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Wij hebben het seizoen 2018 geëvalueerd. Daaruit kwam 

naar voren dat de deelname aan wedstrijden de afgelopen 

jaren langzaam maar zeker terugloopt. Ook hebben we 

vooral het afgelopen seizoen uit diverse kritische opmer-

kingen en suggesties opgepikt dat het deelnemen aan wed-

strijden aantrekkelijker gemaakt moet worden. 



 DUBBELE REGENBOOG


