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VOORWOORD

VAN DE VOORZITTER
Inmiddels is het alweer eind juni en dit is mijn tweede
bijdrage aan de Waardpraat. Ik zou het dus mijn
tweedeling kunnen noemen, maar dat kun je ook verkeerd
lezen. Daarom is ‘middeling’ misschien een betere
omschrijving.

samen doen, samen trainen en
samen spelen van wedstrijden de
hechting en verdraagzaamheid
vergroten. Het spelplezier neemt
daardoor ook toe. Voorop staat dat
we dit met zijn allen moeten doen.

REKRUTEREN

De zomer blijft toch de mooiste tijd om onze sport
te beoefenen. De dagen zijn lang, de temperatuur is
goed, de zon schijnt en de natuur is in volle bloei. Ons
golfseizoen is alweer een heel eind op streek. De eerste
clubkampioenen zijn gehuldigd en de club bruist weer
van de activiteiten. Zomergolf, met voor elk wat wils.
Deze zomerse Waardpraat staat in
het teken van samen iets doen voor
de club, enthousiasme uitstralen,
gasten uitnodigen, de etiquette
volgen en niet mopperen maar
aardig zijn voor elkaar. Het motto:
‘doeslief’ lijkt bij onze golfclub
zeer van toepassing. Dit komt tot
uiting in een interview met Ida van
der Vaart over de begeleiding van
nieuwe leden, maar ook in andere
artikelen. Zoals dat van Jan van
Roekel over de Open Golfdag, van
Harry van Oers over respect voor
de mensen die het onderhoud in
de baan verzorgen en van Henk
Danklof over wat hij als bestuurder
van de Exploitatiemaatschappij zoal
tegenkomt en met ons deelt.
We hebben natuurlijk weer de
vaste Waardpraat-onderdelen. De
onvolprezen columns van Brenda
en Jan, een bijdrage van de Golf
Academie, deze keer over chippen,
een nieuw lid - Frida Lieman - over
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haar eerste ervaringen met de club
en de vaste bijdrage van voorzitter
Tom den Ouden. Spontaan
kwamen er ook stukjes binnen
over de Jan Rijk Jeugd Tour, de
Handicartwedstrijd, de bordjes met
namen van de kampioenen en een
foto van de voorzitter die te water
ging. Dat zien we graag, laat je
inspireren en stuur ook eens wat in!

NIEUWE
LEDEN
Dit zijn onze nieuwe leden
sinds de uitgave van de vorige
Waardpraat in maart:
Mikael Andersson
Frida Lieman
Ben Vrieling
Remco van der Veer
Robert van Dijk

WEDSTRIJDEN

Young professionals:
Jeroen Grandia
Grzegorz Wlodarz

Tot slot: veel leesplezier met deze
Waardpraat en vooral ook veel
plezier tijdens, voor en na het
golfen!

Bertine Merks – Danklof
Niels Teeuw
Studentlid:

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.

De eerste maanden van mijn voorzitterschap zijn voorbij gevlogen. Ik ben
bij zoveel mogelijk commissievergaderingen aanwezig geweest. Bij een
enkele staat het nog op de planning.
Wat me zeer is bevallen is het enthousiasme dat de commissieleden ten
toon spreiden. Goede ideeën en
activiteiten worden bedacht en ontwikkeld. Dat geeft me veel vertrouwen en
het maakt me nog enthousiaster. Een
mooi voorbeeld daarvan is Heerenleed
2.0. Een andere opzet! De eerste
ervaringen van de afgelopen maanden zijn overwegend positief. Er is
gelukkig geen sprake van terugloop
in deelname, eerder het tegenovergestelde. Houden zo, zou ik zeggen.

Jesse van Orsouw
Jeugdlid:
Menno Wolfs

Voor het deelnemen aan wedstrijden
heeft ieder zijn of haar eigen motief.
Deze redenen zijn niet ieder jaar
hetzelfde. Zo zal in de huidige tijd de
beleving van de wedstrijdkalender ook
anders kunnen zijn dan bijvoorbeeld
tien jaar geleden. Wellicht heeft u
ideeën of tips voor de organisatoren
van de wedstrijden die ertoe
bijdragen dat de deelname in ieder
geval op peil blijft en liever nog
stijgt! Wellicht een andere opzet?

NIEUWS VANUIT DE NGF

ALLEMAAL VAN HARTE
WELKOM BIJ ONZE
VERENIGING!

WAARDPRAAT

Bij de ledenvergadering van 25 mei
heeft de NGF aangekondigd deze
zomer te starten met een grootscheeps
onderzoek naar wat anno 2019 golfers
beweegt en wat hun wensen zijn. De
wereld verandert en daar moet op
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Daarom wil ik u wederom vragen
om uit te dragen wat een leuke
club we zijn. Hopelijk kunt ook u
nieuwe leden rekruteren. Wij zijn
druk bezig met bedrijven en scholen
om meer personen enthousiast te
maken om te komen spelen bij De
Dorpswaard. Dat gaat zijn resultaat
zeker nog afwerpen, maar het heeft
tijd nodig. We hebben dit jaar
gelukkig wel weer een fiks aantal
nieuwe leden mogen verwelkomen,
maar er is nog ruimte voor meer!

IDEEËNBUS

worden ingespeeld. Omdat er veel
verschillen zijn tussen de verenigingen,
zal dat voor iedere vereniging natuurlijk
een andere aanpak opleveren. Ik
verwacht voor onze club dat we
moeten blijven focussen op vergroting
en als het kan verjonging van het
ledenbestand. Dat natuurlijk naast het
primaire belang van de huidige leden,
wat zeker voorop moet blijven staan!

Eind 2018 hebben we de ideeënbus
geïntroduceerd. Dit is een goed idee
geweest, want er zijn talrijke ideeën in
beland. Het ene idee is kansrijker dan
het andere. Ik ben daarover erg positief.
De bus wordt ook echt gebruikt als
ideeënbus en niet als klachtenbus.
Natuurlijk hoort feedback daarbij en
die geven we ook aan ieder die een
idee indient. Ook hier houd ik een
positief gevoel aan over. Ga zo door!
In de volgende Waardpaat zullen
we uitgebreider verslag doen
van een jaar ideeënbus.

SAMEN
Daar zullen we als bestuur dan
ook de focus op blijven houden
in de ontwikkeling van de nieuwe
toekomstvisie. Zodra over het NGFonderzoek meer bekend is, maken
we dit natuurlijk ook aan u kenbaar.
Wat overigens wel al bekend is, door
eerder onderzoek in samenwerking
met een grootgrutter, is dat het
samen zijn in een vereniging, het

De vakanties staan voor de deur
en ik wens u en de uwen een paar
geweldige zomermaanden met veel
plezier, en niet alleen met het golfspel.
Ik sluit graag af met het volgende:
Probeer iedere dag lol te maken!

Tom den Ouden,
verenigingsvoorzitter

3

GASTVRIJE DORPSWAARD

VAN DE BV

Golfclub De Dorpswaard biedt verrassend veel golfplezier.

Ik ben nu een half jaar bestuurder van de Exploitatie

Dat is sinds kort onze uitdagende pay off. Welkom!
staat er met grote letters op onze nieuwe brochure.
Een gastvrije uitnodiging voor nieuwe golfers. Maar
hoe weten ze ons te vinden? En nog interessanter:
hoe kunnen wij hen vinden en verleiden?
We weten dat dit geen gemakkelijke
opgave is en dat geldt echt niet
alleen voor onze golfclub. Gelukkig
biedt het besef dat alle beetjes

helpen, kansen voor De Dorpswaard.
Creativiteit, gastvrijheid en gerichte
acties kunnen wonderen doen.
Kijk maar eens wat er dit jaar op
een mooie Paasdag gebeurde.
Een Open Golfdag en Familie Fun
op één dag! We mochten ruim 70
gasten verwelkomen, een record!
Even ter herinnering: ieder jaar
organiseert De Dorpswaard een
Open Golfdag. We doen dat meestal
in het kader van de landelijke Open
Golfdagen van de Nederlandse Golf
Federatie NGF. De bedoeling is
duidelijk: we willen zo de bekendheid
van onze golfbaan vergroten en
nieuwe leden werven. Ook helpen
we zo een handje om de golfsport
te promoten, samen met vele andere
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clubs in het land. Onze leden spannen
zich dan onvermoeid in om vrienden,
buren en kennissen te verleiden met
onze golfclub kennis te maken.

Sinds de komst van GolfAcademie De
Dorpswaard worden er ook Familie
Fun-dagen georganiseerd. Vaders,
moeders, kinderen, tantes, ooms,
opa’s en oma’s worden uitgenodigd
om samen met geoefende golfers
kennis te maken met de golfsport.
De deelnemende families strijden om
aantrekkelijke prijzen op een speciaal
aangelegd korte baan-parcours.
Door mee te liften met de marketing
en communicatie-inspanningen voor
de Open Golfdag sloegen we dit
voorjaar twee golfballen in één klap!
Paaszaterdag was het dus een groot
feest op onze golfclub. Na een gastvrije
ontvangst met koffie en gebak gingen
de deelnemers aan de Open Golfdag
groepsgewijs op pad naar onze

oefenfaciliteiten. Daar werden clinics
gegeven, aangeboden door de Golf
Academie. Enkele bezoekers hadden
al een baanbewijs en liepen een
ronde samen met leden van de club.
Voor de Family Fun-wedstrijd had het
organisatieteam speciale voorzieningen
getroffen. Naast een golfparcours
waren buiten de baan attracties
geplaatst, zoals een zoenapparaat en
een worstenbroodkraam. Hoe mooi wil
je het hebben? Uit de lovende woorden
van de gasten en de gemaakte

maatschappij Piekengolf BV en ik wil graag een aantal
zaken met jullie delen.
KLACHTEN
Naast de vele uren die ik moet
besteden aan het goed laten
functioneren van de exploitatie en
aan alle vergaderingen, bereiken mij
ook regelmatig klachten en officiële
klachten van en over leden en hun
gedrag. Bij elke klacht wordt ofwel
door het bestuur of door mij hoor
en wederhoor toegepast en vindt er
overleg plaats. Bij dit alles vraag ik mij
wel af wat ons dit brengt. Iedereen
binnen de vereniging heeft namelijk
dezelfde rechten en heel veel is
vastgelegd in allerlei documenten,

maar de dingen van alledag zouden de
leden toch onderling moeten kunnen
oplossen.

ENKELE AANBEVELINGEN
Een wat langere wachttijd als het
druk is in de baan, ligt niet aan de
medewerkers. Laat het mopperen
hierover dan ook achterwege. De
medewerkers zijn er om iedereen zo veel
en zo snel mogelijk van dienst te zijn.

Wachten op de greenkeeper die
onderhoud uitvoert in de baan is
normaal. Kunt u de hole niet uitspelen,
ga dan naar de volgende hole. Kortom:
kom naar de golfbaan om een lekker
baantje te lopen, geniet van de
slagen die goed gaan en probeer te
ontstressen.
Natuurlijk blijft kritiek altijd welkom. Mijn
voorkeur gaat uit naar positieve kritiek.
Ik wens iedereen een mooi golfzomer.
Henk Danklof
Bestuurder Exploitatiemaatschappij
Piekengolf BV

Probeer zaken die zich voordoen in
de baan op een correcte manier naar
elkaar uit te spreken.

toezeggingen, mogen we afleiden dat
de inspanningen van ‘de leden zijn
onze beste ambassadeurs’ en de free
publicity die we in de pers hebben
gekregen, hun vruchten gaan afwerpen.
De geslaagde combinatie Open
Golfdag & Family Fundag verdient een
vervolg. Er wordt gewerkt aan een
plan om dit op een professionele wijze
voort te zetten en het ieder jaar steeds
nog wat beter te doen. Veel dank aan
al onze ambassadeurs en vrijwilligers
is hier op zijn plaats. Voor hen geldt
dat verrassend veel golfplezier meer
is dan alleen een balletje slaan. Dat is
ook samen wat voor de club doen!

Jan van Roekel

WAARDPRAAT
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RESPECT TIJDENS BAANONDERHOUD

NIEUW LID STELT ZICH VOOR
Mijn naam is Frida Lieman en ik woon in Dreumel in het

LESSEN

Op onze baan is dagelijks veel onderhoud nodig aan gras,

land van Maas en Waal. Hoewel ik jarenlang naast de

In april ben ik zelf lid geworden,
omdat ik ook mee wil doen met de
groepen en evenementen die volop
georganiseerd worden. Daarbij heb
ik nu ook les genomen omdat ik
gemerkt heb dat ik niet beter werd
door alleen maar spelen. Ook wil ik
over een tijdje mee gaan doen met
de wedstrijden. De lessen krijg ik van
Mark, hij doet dat geweldig en weet
precies wat je nodig hebt om beter
te gaan spelen. Het is erg prettig om
les van hem te krijgen. Sinds kort
speel ik mee met de vrije inloop van
de senioren op donderdagochtend en
voel me daar ook al heel erg thuis. Ze
doen er echt alles aan om je welkom
te laten voelen. Eerdaags ga ik ook
met de dames op dinsdagochtend
meedoen, lijkt me ook erg gezellig.

bomen, heesters en struiken om alles mooi en netjes te

golfbaan heb gewoond, ben ik nooit gaan golfen. Mijn zoon
André was al vanaf de opening bezig op de golfbaan van De
Dorpswaard. Eerst alleen maar ballen rapen om iets bij te
verdienen en dan sloeg hij ook een balletje. En dat vond hij
zo leuk dat hij steeds meer ging golfen.
Ik was er toen helemaal niet in
geïnteresseerd, waarschijnlijk omdat
ik er toen ook echt geen tijd voor
had, maar ook omdat ik niet wist hoe
leuk en gezellig het is om te golfen.

GOLFVIRUS
Een aantal jaren geleden ben ik door
André besmet met het golfvirus en ik ben
toen ook mijn golfvaardigheidsbewijs
gaan halen. Daarna ging ik samen
met hem oefenen, gewoon voor de
gezelligheid. Ik vond het steeds leuker
worden, zeker omdat de mensen op De
Dorpswaard zo vriendelijk zijn en de
sfeer er altijd ontspannen en gezellig is.
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firma De Ridder uit Soesterberg.
Alle overige werkzaamheden in de
baan worden gedaan door vrijwilligers.
Wij vragen meer respect voor onze
greenkeepers en vrijwilligers tijdens het
uitvoeren van deze werkzaamheden.
Iedereen weet donders goed dat je, als
er werkzaamheden op de hole of green
worden uitgevoerd, moet wachten
op een teken van de greenkeeper of
vrijwilliger dat je weer kunt slaan. Als
het je te lang duurt, neem dan je bal
op en loop ons voorbij of ga naar de
volgende hole.
Bij ingrijpende werkzaamheden,
zoals snoeien van bomen, ruimen van
bladeren en takken (na een storm) of
bezanden, wordt de hole of green waar
wij of de mensen van De Ridder aan
het werk zijn afgesloten. Zelfs dan nog
krijgen wij de ballen om de oren, heel

UITDAGING

LUXE
Na het golfen samen lekker even op
het terras zitten met een glaasje en een
hapje, geweldig. Ook de mensen die
er werken zijn ontzettend vriendelijk
en hulpvaardig, ze helpen je altijd als
je vragen hebt. De baan is fantastisch
mooi en ziet er altijd picobello uit. Het
geeft mij altijd een ongelooflijk luxe
gevoel om zo van de mooie natuur te
kunnen genieten, alleen maar bezig
te zijn met gezellig spelen. Je denkt

houden. Het onderhoud van het gras is uitbesteed aan de

dan nergens anders aan en ik kan mijn
hoofd dan ook helemaal leeg maken.
En het is natuurlijk ook geweldig
goed voor mijn conditie. Die was echt
ver beneden de maat, maar ik merk
gelukkig al een hele verbetering.

Op andere banen gaan golfen; dat is
ook nog een wens van me. Ik denk dat
het zeker erg leuk is om te gaan doen,
een nieuwe uitdaging! Het gevoel
dat ik het virus weer kwijtraak heb ik
helemaal niet. Ik ben blij dat ik er mee
besmet ben geraakt. Als het aan mij
ligt doe ik dit nog jaren, ik ben André
dan ook heel erg dankbaar! Ik kan
niet anders zeggen dan dat ik de club
fantastisch vind, maar vooral ook de
mensen die alles organiseren. Het is
toch een hele klus om het goed voor
elkaar te krijgen, geweldig. Bedankt!

verschrikkelijk! En als we de persoon
hierop aanspreken, zegt die gerust:
‘Ik heb toch Fore geroepen!’ Alsof wij
dat horen met een kettingzaag aan en
oorbeschermers op. Wij moeten soms
achter de boom springen of wegduiken
om niet geraakt te worden.
Ook vragen wij u om meer aandacht bij
het harken van bunkers. Als je in een
bunker bent geweest, laat deze dan
netjes achter, want na jou komt er nog
iemand. Verder hoef ik niks te herhalen
over pitchmarks, want iedereen weet dit.
Wees een dame of een heer in de baan.
Veel golfplezier.

Harry van Oers
Baancommissie

Frida Lieman
(de moeder van André Ackermans)

WAARDPRAAT
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SCOOR BETER MET CHIPPEN

COLUMN JAN
WAAR WRINGT DE GOLFSCHOEN?
We weten het inmiddels wel: de golfer verandert in snel

Op de baan zien we veel golfers altijd met dezelfde club chippen,

tempo van karakter. Hij wil spelen wanneer het hem uit

meestal de pitching wedge. Het is erg riskant om altijd met de

komt en is niet snel bereid om water bij de wijn te doen.

pitching wedge te chippen. Deze club heeft veel loft en is daarmee weinig

Voor golfverenigingen heeft dit als gevolg dat steeds

vergevingsgezind. We geven u graag inzicht in hoe wij dat aanpakken.

minder golfers lid worden van een vereniging. Het eigen

Kijk eerst naar de verhouding tussen vlucht en rol die nodig is om de bal bij de hole te chippen. Ga ervan uit dat een
rollende bal beter op lijn blijft en dus beter resultaat geeft dan een vliegende bal. Welk deel van de af te leggen afstand
móet de bal door de lucht gaan? We laten drie voorbeelden zien.

belang gaat voor op dat van een vereniging. Met als gevolg
dat ledenaantallen teruglopen en de gemiddelde leeftijd
oploopt. En dan komt de Nederlandse Golffederatie NGF

1. De bal ligt achter de bunker. Er zal een vluchtfase nodig zijn van 2/3
van de totale afstand. We zijn genoodzaakt om de sandwedge te
gebruiken: de bal vliegt 2/3 en rolt 1/3.

met ‘de’ oplossing: bij ledenwerving inzetten op jeugd &
families en op young professionals. Snapt u het nog?
Hier wringt de schoen bij vele
golfclubs. Niet bij de goed
onderhouden banen. Niet bij de leden,
waarvan velen zich vrijwillig inzetten
voor de club. Niet bij de clubhuizen,
waar het vaak gezellig toeven is. Nee,
de schoen wringt bij het ingeslagen zijn
van een onbegaanbare weg. Domweg
omdat er veel te weinig jeugd & families
en young professionals te vinden zijn
die lid willen worden van een club. Ook
al zou er een marketing budget zijn van
ik weet niet hoeveel €€, het zal niet
mogen baten.
Onmiddellijk rijst de vraag: wat moet
een vereniging dan wel doen? Het
antwoord is simpel: voortbouwen
op waar je goed in bent. Zijn wie je
bent. Leden willen veel doen voor de
vereniging als je maar dicht bij hen zelf
blijft. Richt je dus op de senioren. In de
golfwereld ben je gelukkig boven de
leeftijd van 50 jaar al senior, dat biedt
geweldige kansen. Maak een club en
alles wat er bij hoort zo aantrekkelijk
mogelijk voor moderne senioren: een
golfclub Senioren 2.0! Zo’n club kan
De Dorpswaard worden. Inzetten op
‘leden zijn onze beste ambassadeurs’
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kan zo een krachtige nieuwe impuls
krijgen.
Natuurlijk moeten we realistisch blijven.
Door deze keuze zal er geen groei van
het ledenaantal plaatsvinden. Maar
een golfclub Senioren 2.0 biedt volop
kansen voor andere oplossingen.
Als leden het hele jaar door worden
aangemoedigd om ook met familie,
vrienden, buren en kennissen te
komen spelen, dan snijdt het mes aan
twee kanten: tevreden leden en een
goede baanbezetting. De keuze voor
een Senioren 2.0-club moet op De
Dorpswaard onderwerp van gesprek
gaan worden. De condities voor spelen
op onze baan moeten hiervoor beter
geschikt gemaakt worden. Eerlijke
en gelijkwaardige behandeling bij
reservering van starttijden, gastvrijheid
in het clubhuis en op de baan.
Het ontwikkelen en promoten van
aantrekkelijke arrangementen voor
gastspelers, bij voorkeur samen met
leden, moet prioriteit krijgen. Verruiming
van introductiemogelijkheden
hoort daarbij. Vriendengroepjes
die onderlinge wedstrijden willen
spelen moeten gefaciliteerd worden

en dezelfde rechten krijgen als de
al lang bestaande wedstrijddagen
voor dames, heren, business en
senioren. Dat vereist nieuw elan en
beleid van de moderne senior. Ook de
wedstrijdkalender kan dan aangepast
worden voor Senioren 2.0: kleiner en
fijner.

2. De bal ligt nog steeds achter de bunker. Nu is het voldoende om de
bal de helft van de afstand te laten vliegen. Verder kan de bal naar de
hole rollen. We gebruiken de ijzer 9: ½ vliegen, ½ rollen.

Onze vereniging is beter af met een
golfschoen die past, dan met een
golfschoen die wringt! Het bestuur
heeft een eerste stap gezet en tijdens
de Algemene Ledenvergadering van
28 maart aangekondigd dat er gewerkt
moet worden aan de toekomstvisie
2024. Wie gaan dat oppakken?
De Dorpswaard kent gelukkig veel
vooruitstrevende senioren. Wie goed
luistert, hoort van hen regelmatig
waardevolle ideeën die passen bij het
concept golfclub Senioren 2.0. Samen
kunnen deze ideeën de bouwstenen
vormen voor een misschien wel
baanbrekende visie. Laten deze
senioren dus opstaan, om ons en onze
golfvereniging mee te nemen naar een
mooie toekomst!

3. Op de laatste foto zie je een situatie waarbij de bal maar een klein
stukje hoeft te vliegen. We nemen de ijzer 7 en de bal gaat 1/3
door de lucht en rolt vervolgens 2/3 naar de hole.
Er zijn een paar redenen om de voorkeur te geven aan chippen
met de ijzer 7:
- de club heeft weinig loft, daarmee gaat de bal makkelijker rechtdoor.
- top je de bal een beetje, dan is het resultaat nog steeds prima.
- met de ijzer 7 maak je de kortste zwaai, er kan minder mis gaan.

Jan van Roekel

Veel succes!
Golf Academie De Dorpswaard
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JAN RIJK JEUGD TOUR

BEGELEIDING NIEUWE LEDEN
‘Met enthousiasme is veel garen te spinnen’. Dat zegt Ida
van de Vaart, die bij onze club al jarenlang de begeleiding
van nieuwe leden verzorgt. Samen met een clubje
‘contactpersonen’ maakt ze de nieuwelingen wegwijs in
het reilen en zeilen van de vereniging. Hoe gaat dat in zijn
werk? En wat kunnen wij als ‘oude leden’ doen om haar te
helpen? Tijd voor een interview met Ida.
Q-kaart. Omdat ik het belangrijk vind
dat nieuwe leden ook kennismaken
met iemand van het bestuur, komt onze
voorzitter Tom den Ouden er ook bij.
Na afloop maken we nog een golfronde
door de baan, voor wie dat wil. Elk
nieuw lid loopt dan samen met een van
de contactpersonen, dat is een groepje
leden dat hieraan graag meewerkt.’

EN DE MENSEN DIE NIET NAAR
DE ONTVANGST KOMEN?

IDA, WAT DOE JE PRECIES?
‘Als mensen lid zijn geworden van
onze club, krijg ik hun namen door.
Zodra ik een clubje bij elkaar heb,
stuur ik hen een uitnodiging voor een
ontvangst, op zaterdagochtend. Dat is
een aanbod, de begeleiding is geen
must. Sommigen zijn al bekend met
de vereniging, of ze hebben er geen
behoefte aan. Ook prima.’

HOE GAAT ZO’N ONTVANGST?
‘De nieuwe leden krijgen een kopje
koffie en een klein cadeautje. Dan
bespreek ik met hen de checklist. Dat
is onze folder met alle aandachtspunten
die van belang zijn: van bagtag tot
oefenfaciliteiten, van handicart tot
lockers, van het inchecken via de
elektronische spiraal tot het gebruik
van de baan of het invullen van een
10

‘Die benader ik daarna nog eens. Ik vraag
of ze het naar hun zin hebben bij de club,
of ze al mensen kennen, of ze ergens
tegenaan lopen, of ze vragen hebben.
Ik ben ook marshal, dat is vaak handig.
Dan zie ik ze lopen in de baan en knoop
ik even een praatje aan. Gewoon om te
vragen hoe het loopt. De bedoeling is dat
mensen er lol in hebben, dat ze anderen
leren kennen en elkaar weten te vinden
om samen te golfen.’

WAT ZIJN
RABBITWEDSTRIJDEN?
‘Dat zijn wedstrijden voor mensen met
baanpermissie of met een handicap
tussen 36 en 54. We hebben er dit jaar
zes. Wie nog geen lid is, kan meedoen
en betaalt een greenfee of koopt speelrecht. In de rabbitwedstrijden maken
we mensen wegwijs bij het spelen
van een wedstrijd. De sfeer is ongedwongen. Elke flight loopt samen met
een begeleider, die onderweg dingen
uitlegt en gevraagd en ongevraagd
advies geeft. Zo leren mensen ook in

de praktijk over de regels. Als ze al lid
zijn, vinden ze daarna vaak aansluiting
bij de dames, bij Heerenleed of bij
de senioren. Als ze nog geen lid zijn,
proberen wij hen natuurlijk enthousiast
te maken voor de club.’

HEB JE EEN IDEE VAN DE
REDENEN DAT MENSEN BIJ ONS
LID WORDEN?
‘Meestal omdat ze al iemand kennen.
Of omdat ze dichtbij wonen, of gestopt
zijn met werken en daardoor meer tijd
hebben. Vaak is er iemand die hen
aan de club bindt: een vriend of een
bekende, maar het kan ook de pro zijn.’

AHA, DAN KLOPT DUS ONZE
SLOGAN ‘DE LEDEN ZIJN DE
BESTE AMBASSADEURS’?
‘Dat klopt alleen als de leden een goed
verhaal houden en als ze enthousiasme
uitstralen over onze club. Het klopt niet
als leden negatief over de club praten
of mopperen. Je moet blije mensen
hebben, anders werkt het niet.’

HOE KUNNEN WIJ ALS
‘OUDE LEDEN’ ONS HET
BESTE OPSTELLEN NAAR
NIEUWELINGEN?
‘Met een open houding, een luisterend
oor en enthousiasme. Bedenk dat we
allemaal ooit begonnen zijn. Dus als
je beginnelingen iets ziet doen wat
niet zo handig is, mopper dan niet,
maar geef aan hoe ze het wel moeten
doen. Neem ze bij de hand, en doe
dat een beetje leuk, want we hebben
het golfen allemaal moeten leren.
Met enthousiasme is veel garen te
spinnen. Ik ben ervan overtuigd dat
het onze club groot kan maken, in een
samenspel van ons allemaal: leden,
commissies, bestuur en horeca.’
Dank je wel voor dit gesprek.
Marja Havermans
WAARDPRAAT

Bij veel leden is het niet bekend dat onze jeugd fanatiek
deelneemt aan de competitiewedstrijden van de Jan Rijk
Jeugd Tour. Daarom is het tijd voor een introductie.
De Jan Rijk Jeugd Tour is een stichting
die is opgezet voor jeugdgolfers tot en
met 16 jaar. Bij deze Jan Rijk Tour zijn
negen golfclubs aangesloten, waaronder De Dorpswaard. De jeugdteams
van deze clubs gaan de competitie
met elkaar aan. Elke club organiseert
één wedstrijd per jaar. De deelnemers
strijden per wedstrijd voor de 1e, 2e
en 3e plaats in drie categorieën, te
JULI 2019

weten Baanpermissie, EGA hoog en
EGA laag. Daarnaast is er ook nog
een dagprijs voor de op die dag best
presterende club. Uiteindelijk is er ook
een jaarprijs, de ‘Jan Rijk wisselbokaal’
voor de beste club. Deze bokaal schijnt
ooit op de Europese Tour te hebben
gecirculeerd als prijs en is ter beschikking gesteld door dhr. Jan Rijk. Vandaar
ook de naam van deze competitie.

De jeugdgolfers maken op deze
manier kennis met jongeren van andere
verenigingen en met wedstrijdspanning.
Bovendien doen ze ervaring op met
het spelen op andere golfbanen. Meer
informatie over deze competitie is te
vinden op www.janrijktour.nl. Daar zijn
ook de tussenstanden en einduitslagen
te vinden. We mogen best trots zijn op
onze jeugd, want ze doen het in de Tour
heel goed.
Peter Blommendaal
Jeugdcommissie
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COLUMN BRENDA

HANDICARTWEDSTRIJD 8 JULI 2019
Onder zeer onstuimige weersomstandigheden is de
jaarlijkse Handicartwedstrijd op De Dorpswaard gespeeld.
Windkracht 6 à 7 uit het westen, wat ook tijdens de
wedstrijd een aantal buien opleverde.
Andere jaren was het aantal
deelnemers zo om en nabij de vijftig.
Dit jaar hadden zich zestien golfers
gemeld. Het aantal was teleurstellend,
het aanwezige enthousiasme niet.
Met veel elan is er gespeeld. De
wedstrijdvorm was Greensome
Stableford. Dat houdt in dat beide
spelers afslaan, daarna gaat men om
en om verder naar de hole met de
gekozen best liggende bal.
De start was om 13.00 uur. Om
17.35 uur was iedereen weer
binnen, onderweg gesterkt met een
worstenbroodje bij de doorgang van

hole 9 naar hole 10. Omdat de zon ons
niet in de steek liet tijdens de wedstrijd,
was iedereen opgedroogd en
uitgedroogd, zodat de 19e hole gevierd
werd met bitterballen en een drankje.
Er waren prijzen voor de nummers 3, 2
en 1 en ook een aanmoedigingsprijs.
Verrassende winnaar was het echtpaar
Jolanda en Tonny Hooymans met
44 Stablefordpunten. Zij gaan naar
de Regiofinale, 23 september op de
golfbaan Crossmoor bij Weert. Wij
wensen hen daar heel veel succes.
Komen zij bij de beste zes, dan
mogen ze naar de landelijke finale op

CLUBKAMPIOENEN

donderdag 3 oktober op golfbaan
Anderstein in Maarn.
De tweede prijs was voor de heren Jan
Gall en Cees van Dijk met 36 punten.
De derde prijs voor de heren Johan
Balkenende en Ed Blokker met 34
punten. Vanwege het geringe aantal
deelnemers werd besloten dit jaar
geen verloting te doen. Alle prijzen zijn
volgend jaar te winnen. Toch zijn we
tevreden met het resultaat van deze
dag, dankzij enkele gulle gevers is dat
450 euro geworden!
Omdat 8 juni Pinksterzaterdag was,
gaan wij volgend jaar voor een betere
datum om weer een groot aantal
deelnemers te mogen begroeten.
Frank Tonino,
Consul Stichting Handicart

Al jaren hangen in het clubhuis de
bordjes met alle clubkampioenen,
vanaf 1992. Dit wordt bijgehouden
door de wedstrijdcommissie en ieder
jaar worden weer de nieuwe bordjes
opgehangen door onze ome Gerrit
van Aalst. Soms wordt er wel eens
een naam verkeerd geschreven, maar
dat wordt dan snel weer hersteld.
Alleen eentje is er verleden jaar
doorheen geglipt en door niemand
opgemerkt, terwijl het toch wel
een bijzondere naam was, namelijk
Willemien van Roekeloos. Ook het
plaatje van Barbara de Baar moet nog
worden veranderd in Barbera. Loop
er eens langs en kijk wie er door de
jaren heen kampioenen zijn geweest.

HET GRAS IS GROENER AAN DE OVERKANT,
MAAR KLOPT DAT ALTIJD?

Nee, alle complimenten voor de dagelijkse deskundige
zorg en bijzondere toewijding van Antoon en Robert.
Onze golfbaan, die wij dagelijks mogen belopen, getuigt
van een fantastisch mooi vakmanschap. Alle ochtenden
dat ik de baan betreed hoor ik in de verte de motor van
de grasmaaier. Ik zie Antoon fanatiek aan het werk. Het
geronk van de grasmaaier, zijn enthousiaste groet, af en
toe een gezellig babbeltje, ik mis het vaste ritueel elke keer
weer als ik een paar dagen niet kan golfen. Uiteraard mag
ik de vele vrijwilligers niet vergeten. Ook zij doen heel
veel binnen en rond de baan op vaste dagen in de week.
Zij dragen ook bij aan het behoud en onderhoud van De
Dorpswaard.

De wens van Antoon dat de regen
nodig is, is bij het ter perse gaan
van deze editie inmiddels rijkelijk
beloond. Terecht dat de natuur zijn
werk doet, zodat Antoon en Robert
enthousiast op een andere wijze
genieten dan ik. De interactie tussen
natuur, mensen, dieren en alles daar
omheen fascineert mij elke dag weer.
Juist deze kleine geschenken voelen
groots aan, ze geven mij een positief
gevoel om het ook graag te delen met
anderen. Ik realiseer me dat het beroep
greenkeeper een prachtige baan is

Janny Jansen, WECO
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voor deze heren. Altijd bedrijvigheid op
de vroege ochtenden, werken met veel
enthousiasme en toewijding. Ik geniet
erg van hun werk, de ene keer is het
de fairway, de andere keer de bunkers
die weer op en top worden bijgesnoeid
en aangeharkt, zodat wij weer kunnen
genieten van een rondje golf.
Wat me vaker tegenvalt is de wijze
waarop sommige golfers omgaan met
het onderhoud van de baan. Af en toe
vraag ik me af of de golfers (gebruikers)
zich wel realiseren wat deze heren
allemaal doen voor hun rondje golf.
Terecht zou ik iedereen willen vragen
om meer respect te hebben voor het
mooie stuk vakmanschap dat elke dag
wordt geleverd. Laten we beginnen
met bijvoorbeeld het aanharken van
de bunkers, of het herstellen van de
pitchmarks op elke green, of eigen afval
in de grote afvalbak doen en niet in de
broken tee-bakjes op de afslagplaats.

Als we het over duurzaamheid willen
hebben: elke kleine bijdrage is er één!
Ook al is deze minimaal, het geeft
altijd een goed gevoel. In principe
hoeft er dan ook geen (maand)thema
te worden gecommuniceerd, zoals:
hark de bunker aan, maar bijvoorbeeld
wat de keuken op het lunchmenu
heeft. Reclame over wat de pot schaft
bij het betreden van het restaurant
prikkelt meer dan het thema in de
baan. Zo groen zijn we toch niet meer
dat we dat soort dingen niet weten?
De prachtige zomer van 2018 hebben
we allemaal nog op ons netvlies.
Genoten hebben we van de prachtige
zonne-uren, af en toe puffend maar
over het algemeen genietend van
vele prachtige zonnestralen. Dit
voorjaar en ook al aardig later in juni
hebben we totaal andere dagen, maar
desalniettemin maken we er weer
iets moois van. Af en toe terugblikken
naar wat er is geweest, is nodig om
iedereen te doen beseffen dat elke dag
er één is om te omarmen. Ook al zijn de
omstandigheden wat minder dan vorig
jaar.
Brenda Themen
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WEES ZORGZAAM NA HET UITHOLEN
In de nieuwe golfregels is er geen straf meer als

ETIQUETTE

de bal vanaf de green tegen een onbewaakte

Het is belangrijk dat clubs en banen
de golfers er op wijzen hoe het moet.
Zorgzaam omgaan met de hole is
onderdeel van de etiquette: zorg voor
de baan. Golfers worden geacht om de
baan zo achter te laten als ze hem zelf
graag zouden aantreffen en om schade
aan de baan te beperken. Daarom
is het belangrijk om divots terug te
plaatsen, pitchmarks te repareren en
bunkers aan te harken na een slag
uit het zand. En ook om zorgzaam
om te gaan met de hole waar de bal
uiteindelijk in moet.

vlaggenstok wordt geput. Maar sinds de invoering
van deze nieuwe regel is er op golfbanen meer
schade aan de hole en cup. Het is daarom belangrijk
dat golfers met zorg de bal uit de hole halen.

Website NGF

Veel greenkeepers, maar ook veel
golfers zijn niet zo blij met de nieuwe
regel, die toestaat dat de vlag in de
hole mag blijven staan bij een put. Er
wordt nu heel vaak geput met de vlag in
de hole en dat leidt in veel gevallen tot
sneller spel - wat precies de bedoeling
was van de nieuwe regel. Maar de
regelaanpassing heeft ook als gevolg
dat veel golfers per ongeluk schade
toebrengen aan de rand van de hole,
de cup of de vlaggenstok.
Hoe moet het niet als de bal is
uitgeholed met de vlaggenstok in de
hole?
•	Sommige golfers halen de bal uit de
hole door de vlaggenstok met een
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snelle beweging omhoog te tillen.
Dat leidt vaak tot schade aan de
randen van de hole of aan de cup of
vlaggenstok.
•	Andere golfers halen de bal uit de
hole met de kop of het uiteinde van
hun putter. Ook dat leidt geregeld
tot schade.

HOE MOET HET WEL?
Het is zaak dat golfers de bal met de
hand - met de vingers - uit de hole
halen én dat ze dit op een zorgzame
manier doen. Er is maar weinig ruimte
tussen de vlag en de rand van de hole
dus het moet voorzichtig gebeuren. Als
een green droog is, kan de rand van de
hole inbrokkelen.

TE WATER
Tja, en dan let je als nieuwbakken
voorzitter even niet op en gaat
je kar zijn eigen leven leiden.
Gelukkig niet de eerste, en
waarschijnlijk ook niet de
laatste die dit overkomt op onze
waterrijke baan.

WAARDPRAAT

