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Niet dat dit betekent dat het golfen 
voorbij is… helemaal niet! De tijd 
is aangebroken om je techniek 
weer eens wat bij te slijpen, 
zodat je in het komende seizoen 
nog beter beslagen ten ijs komt! 
Onze Golf Academie biedt allerlei 
mogelijkheden, lees maar wat Ivo 
hierover schrijft.
In deze Waardpraat is weer van alles 
te lezen. In een update over onze 
Businesssociëteit beschrijft Rini van 
Houten wat onze businessleden zoal 
doen en hoe we samen met hen 
Golfclub De Dorpswaard vormen. 
Nico Spreij geeft de resultaten 
weer van het eerste seizoen 
Heerenleed 2.0 en blikt vooruit op 
het winterprogramma.
We vonden onze greenkeeper 
Antoon bereid om een stukje te 
schrijven over zijn manieren van 
maaien. Zo krijgen we wat meer 
inzicht in wat er allemaal achter zit 
om onze baan zo mooi te krijgen! 
Over mooi gesproken… er is deze 
zomer ook weer expliciet genoten 
van de natuur op en rond de baan via 
de golf-, wandel- en vaarsafari’s.  

Lees maar wat Jan van Roekel 
hierover schrijft.
Natuurlijk hebben we ook weer 
de vaste columns van Brenda en 
Jan. Ad Boogaard is deze keer het 
enthousiaste nieuwe lid dat zichzelf 
voorstelt. En als kers op de taart 
hebben we een nieuwe rubriek, 
spontaan in het leven geroepen 
door Cees van Dijk. Cees interviewt 
vanaf nu voor elke Waardpraat een 
willekeurig lid van De Dorpswaard. 
Daar zijn we blij mee, want we willen 
een club zijn waar de mensen elkaar 
kennen. Lees zijn eerste aflevering 
en be prepared… wie weet ben jij 
als volgende aan de beurt! 
Veel leesplezier.

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 blaadjes vallen, de temperatuur zakt en het regent 

zelfs van tijd tot tijd behoorlijk door. Kortom: de beste 

tijd om te golfen is weer voorbij, we gaan het najaars-  

en winterseizoen in. 

WAARDPRAAT

 VOORWOORD

NIEUWE 
LEDEN
Dit zijn onze nieuwe leden 

sinds de uitgave van de vorige 

Waardpraat in juli:

 

Volwassenen

Hans Bolt

Ad Boogaard

Anke Bogaard – Zomer

Ernest de Kuyper

Menno van den Heuvel

Rob Laurens

Karin Laurens – Beumer

Young professionals

Freek Zaal

Thomas Boers

Simon Admiraal

Koen van den Heuvel

Michael Möller

René Westen

Jochem van Iperen

Nico van Dalen

ALLEMAAL VAN HARTE 

WELKOM BIJ ONZE 

VERENIGING!
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KAMPIOENSCHAPPEN
We hebben een mooie zomer achter 
de rug. De diverse kampioenschappen 
zijn gespeeld en de winnaressen 
en winnaars zijn gehuldigd. Ik vond 
en vind het steeds een eer om de 
prijzen uit te mogen reiken. Opvallend 
was het aantal deelnemers aan de 
clubkampioenschappen senioren! Top.

NGF
In de laatste Waardpraat heb ik u 
gemeld dat de NGF een onderzoek 
zou starten. Dat heeft wat meer tijd 
nodig dan in eerste instantie werd 
aangenomen. Wordt dus vervolgd. Op 
15 september was ik aanwezig bij het 
najaarsoverleg van de NGF waarvoor 
alle clubs waren uitgenodigd. Met 
de blik op de toekomst werden een 
aantal stellingen geponeerd waarover 
we in groepen konden discussiëren. 
Achter iedere stelling heb ik een eerste 
algemene reactie geplaatst, die ik heb 
ontvangen vanuit de NGF. 

Stelling 1 - De NGF vindt het van 
primair belang dat ALLE golfers plezier 
hebben aan de sport:
In de discussie over deze stelling 
kwam naar voren dat golf nog 
laagdrempeliger moet worden, dat 
golfclubs in het algemeen nog te 
gesloten zijn en te traditioneel denken.

Stelling 2 - Het op de lange 
termijn gezond houden van de 
golfsport is wellicht de belangrijkste 
taak van de NGF. Dat betreft 
de sector (het ecoysteem), het 
verenigingsleven, de bedrijfsvoering, 
de banen en accommodaties. 

De mening is dat het dé belangrijkste 
taak is. Verder is men het erover 
eens dat het belangrijk is om 
heel goed met de golfers te 
communiceren over duurzaam 
golfbaanbeheer en in hoeverre 
golfbanen er anders gaan uitzien. 

Stelling 3 - De NGF ziet het als 
belangrijke taak verbinder te zijn 
tussen alle partijen in de golfwereld, 
alle aspecten van golf en golfers. 
De NGF wil de centrale rol spelen 
in de Nederlandse golfwereld.
De mening is dat de NGF een 
kennisbank moet zijn en ontwikkelingen 
signaleren. Alles bij elkaar moet er 
sprake zijn van een team effort van 
de golffederatie en verenigingen.

Stelling 4 - De NGF is voorstander 
van elk vorm van golf die bijdraagt 
aan het plezier van het spel.
Het handicapsysteem ziet iedereen als 
een uniek element van de golfsport 
maar de meningen verschillen over hoe 
we er mee moeten omgaan. Sommigen 
zien golf vooral als recreatie en lol, 
anderen zien golf vooral als sport. 
Waar iedereen het over eens is, is 
dat de sport nog toegankelijker moet 
worden en dat golf plezier moet geven. 

Stelling 5 - De NGF gelooft dat 
clubs meer zijn dan alleen een 
baan. Het is een vorm die mensen 
verbindt, waarbij golf de belangrijkste 
bindende factor is. Die vorm is 
aan verandering onderhevig.
Niemand is het oneens met de stelling. 
Clubs en banen moeten verbonden 
zijn en samen een verbindende 
factor voor de golfers zijn. Wat 
echter niet goed is zijn clubjes in 
een vereniging die zichzelf bepaalde 
rechten denken te kunnen geven. 

Stelling 6 - De NGF ziet golf als 
sport en voert om die reden een 
actief beleid om topsport en aanwas 
(jeugd) sterk te stimuleren.
Het is van belang om de kracht van 
golf als teamsport, familiesport en 
generatie-overbruggende sport goed 
te benutten. In de discussie is naar 
voren gekomen dat het goed zou 
zijn als jeugd verschillende sporten 
kan combineren. Als twee sporten 
samenwerken en jeugd trekken met 
een gezamenlijk aanbod, dan is dat 
goed voor beide sporten. Wat ook 
naar voren kwam: golf als teamsport 
is aantrekkelijk voor jeugd, bij golf als 
individuele sport is dat minder het geval. 
Ik houd u op de hoogte zodra er meer 
definitieve resultaten zijn van deze 
stellingen en het onderzoek. 

HEERENLEED
Gelukkig heeft Heerenleed nog steeds 
een goede bezetting en kunnen we 
stellen dat de 2.0-versie geslaagd is. 
Dat is een goede zaak. Het ziet er naar 
uit dat dit op min of meer gelijke wijze 
wordt voortgezet in 2020. Daar zal de 
commissie na evaluatie later op terug 
komen. Vriendenleed was dit jaar ook 
een succes, met veel deelnemers.

VERVOLG VOORZITTER OP 

DE VOLGENDE PAGINA

Het is oktober, dus herfst, en ik schrijf voor deze derde 

en laatste uitgave van de Waardpraat van dit jaar mijn 

‘derdeling’, wellicht beter mijn ‘eerste herfsteling’ 

genoemd.

VAN DE VOORZITTER



WAARDPRAAT

Hoe een onervaren golfer de leercurve ervaart.  

Golfen: dat spel krijg ik wel onder controle, toch?

WAAROM GOLFEN? 
Het stond al een tijd op mijn lijst. Ik 
ben goed in balsporten, ik denk dat 
ik het leuk vind en ik krijg meer tijd 

vanwege (gedeeltelijk) vroegpensioen. 
Lekker buiten bezig zijn en contact 
hebben met andere mensen. 

WAAROM DE DORPSWAARD? 
Het is een prachtige baan en via 
Ria, Janny en Peter hoor ik dat 
het er ook erg gezellig is en dat 
er veel georganiseerd wordt. 

Een jaar geleden begonnen Anke en 
ik met lessen bij Ivo, met zes spelers. 
Na een eerste serie lessen gingen 
we met vier mensen door: Anke, 
Annemarie, Gert Jan en ik. Een lastig 
puntje was wel mijn ‘extra handicap’ 
van linkshandig zijn. Gelukkig kon 
ik van Wim een linkshandige set 
lenen voordat ik er zelf een kocht. 
Begin 2019 haalden we ons 

theoriecertificaat en baanpermissie. 
Intussen zijn we lid geworden. In het 
voorjaar heb ik thuis heel veel geklust 
en ben ik druk bezig geweest, zowel 
privé als zakelijk, dus veel, ja echt veel 
te weinig geoefend. Nog geen stabiel 
balgevoel en waarschijnlijk mezelf 
verkeerde dingen aangeleerd. Dan 
besef je dat er heel veel oefening nodig 
is om de vastigheid erin te slijpen. 
We oefenen de swing zelfs thuis in 
de tuin, zoals op de foto te zien is. 
De ervaren golfers zijn zo lief om 
te melden dat golfen altijd op en 
neer gaat, hoe lang je ook speelt, 
enerzijds is dat fijn om te horen 
maar anderzijds: lekker is dat...

Via Rabbitwedstrijden ontdekten we 
hoe goed (lees slecht) we het in baan 
doen. Ik vroeg nog naïef waarom het 
Rabbitwedstrijden zijn, nou, na de eerste 
wedstrijd werd dat toch wel duidelijk. 
Van extreem links naar extreem 
rechts of ballen kwijt in het water, in 
het riet en in de bosjes, en geweldige 
misperen, het kleine balletje niet eens 
raken! Het goede van de Rabbit-serie 
was meer mensen te ontmoeten en 
een beter gevoel voor deze sport te 
krijgen. De baan geeft toch meer druk 
in vergelijking met de driving range. 
Na de wedstrijd gezellig een drankje 
doen en napraten. Toch maar besloten 
om extra lessen bij Ivo te boeken, 
we zien nu goede vorderingen. 

We beginnen ook steeds meer mensen 
te kennen en het bevalt goed om bezig 
te zijn op De Dorpswaard en naderhand 
gezellig iets te drinken in het clubhuis. 
Groeten,

Ad Boogaard
Vlijmen
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NIEUW LID STELT ZICH VOOR

VERVOLG 

VOORZITTER

NABIJE TOEKOMST 
RECREATIEGEBIED / 
CAMPING
Ontwikkelingen van het recreatie-
gebied zijn ‘in progress’, zoals dat 
wordt genoemd. Op het moment dat 
ik dit schrijf is er nog niets concreet 
te melden. U wordt in ieder geval op 
de oogte gebracht zodra er meer 
helderheid is.

WEBSITE
Op 30 september hebben we 
Bird Eye video-opnamen gemaakt 
van alle holes. Het weer zat mee, 
het was droog met zon en fraaie 
kleuren. Onze greenkeeper Antoon 
had de baan goed verzorgd! 
Dus binnenkort kunt u naast de 
plaatjes van de holes ook de holes 
‘aanvliegen’. 

Ik wens u een mooie periode toe 
met veel golfplezier. Afsluitend het 
volgende: Vergeet niet om iedere 
dag lol te maken! 

Tom den Ouden,
verenigingsvoorzitter

Foto: Pia Lindenman
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Wat is het genieten op en rondom de golfbaan! 

Daar zijn vriend en vijand het wel over eens. Het is 

echt de moeite waard om meer te leren kennen van 

het prachtige landschap en de mooie natuur op en 

rondom de Dorpswaard. De Dorpswaard wordt terecht 

onderdeel van het Maasoeverpark zoals dat thans in 

het Deltaprogramma Maas wordt uitgewerkt. De komst 

van Europarcs is een eerste teken in die richting. Wie 

weet wat de toekomst voor ons in petto heeft?

Verleden jaar zijn in de Waardpraat 
drie artikelen gepubliceerd over 
landschaps- en natuurbeleving op 
De Dorpswaard. Dit jaar zijn de leden 

van de golfclub in de gelegenheid 
gesteld om één en ander in de 
praktijk te ervaren. Er hebben meer 
dan 50 leden deelgenomen aan de 

Golf- & wandelsafari (april) en de 
Golf- & vaarsafari (augustus). Het is 
gebleken dat de combinatie golfen en 
landschapsbeleving de harten sneller 
doet kloppen. De verrukking was groot 
over wat er te zien en te horen was. 
Dit mede dankzij de kenners Geert 
Jan Wolters en Harry van Oers, beide 
prominente leden van onze club, en 
schipper Tom Bouwman, eigenaar van 
de zalmschouw waarmee de rondvaart 
werd gemaakt. Zijn motto luidt: ‘Zien is 
kennen’. 
Het plezier tijdens de safari werd 
ook nog verhoogd door een quiz over 
Dorpswaard-weetjes. Nee, niet over de 
laatste roddels, maar over het landschap 
en de flora en fauna. Ter illustratie zijn 
hier enkele voorbeelden van de vragen 

die beantwoord moesten worden:
‘Onze brasserie De Pieckenwaard is 
vernoemd naar de uiterwaarde die aan 
de overzijde van de oude Maasloop bij 
onze golfclub ligt. Van welk beschermd 
natuurgebied maakt de Piekenwaard 
deel uit?’
‘Golf u op De Dorpswaard binnen- of 
buitendijks?’
‘Hoe heten de enige twee naaldbomen 
op onze baan bij het Vossenven?’
‘Hoe wordt het water genoemd dat u 
ziet aan de linkerzijde van hole 8?’

De combinatie van het golfresultaat, 
de deelname aan de wandel- of 
vaartocht en de goede antwoorden op 
de quizvragen bepaalden het resultaat 
van de safari’s: Wil van den Thillart 
won de Golf- & wandelsafari en Pia 
Lindeman won de Golf- & vaarsafari. 
De prijzen, jazeker, die waren er ook, 
werden tijdens goed verzorgde lunches 
uitgereikt door de voorzitster van de 
Evenementencommissie Antoinette 
Veltman.  In de dankwoorden werd de 
wens uitgesproken vooral door te gaan 
met de aandacht voor landschap en 
natuur op onze golfbaan. Het is een 
niet te onderschatten meerwaarde, die 
ons in de toekomst meer vreugde zal 
brengen dan we nu weten.

Namens de Evenementencommissie,
Jan van Roekel

OKTOBER 2019
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 HEERENLEED 2.0

De ‘Witte Over-All’-competitie van Heerenleed is reeds 

afgelopen. Het is het 23e seizoen en daarmee een begrip 

op de wedstrijdkalender. Echter de afgelopen jaren zagen 

we om uiteenlopende redenen de sfeer en het gemiddelde 

aantal deelnemers verminderen. Daarom hebben we voor-

afgaand aan dit seizoen een enquête gehouden onder de 

deelnemers van de afgelopen twee jaar. 

POSITIEVE GELUIDEN
Met die informatie is de 
Heerenleedcommissie aan de slag 
gegaan, wat heeft geleid tot Heerenleed 
2.0, een nieuwe opzet. Dit seizoen 
hebben tot op heden 67 mannen één of 
meerdere keren deelgenomen. Vanuit 
deze groep hebben we alleen nog maar 
positieve geluiden gehoord over de 
nieuwe opzet. Onder die 67 zijn een 
paar nieuwe leden, maar ook weer leden 
die de afgelopen jaren waren afgehaakt 
en mede dankzij de nieuwe opzet weer 
regelmatig van de partij zijn.

WATERVREES
‘Watervrees’ of nog niet op de hoogte 
van de opzet in 2019? Er is nog een 
groot aantal mannelijke leden dat zijn 
neus nog niet bij Heerenleed heeft laten 
zien. De 24e editie start op woensdag 
1 april 2020 om 17.00 uur. Ik hoop dat 
u na het lezen van dit artikel voldoende 
aanknopingspunten ziet om het in ieder 
geval een keer te ervaren. Met name 
voor de afhakers en nieuwe leden in 
het kort de belangrijkste veranderingen 
nogmaals op een rij.  

HEERENLEED 2.0
1. Net als bij de meeste wedstrijden 

vooraf digitaal inschrijven en 
niet pas bij het melden aan de 
wedstrijdtafel. De flightindeling is 
dus al bekend bij het aanmelden bij 
de wedstrijdtafel.

2. Starten om 17.00 uur met iedereen 
tegelijk (shotgun 1 t/m 9) in plaats 
van om 15.30 uur met shotgun op 
hole 1 t/m 3. 

3. Na afloop met z’n allen een 
gezellige borrel en een warm buffet 
voor de liefhebbers.

4. Uiteraard sluiten we het formele 
deel af met de prijsuitreiking.

Wat hebben deze veranderingen tot 
nu toe opgeleverd ten opzicht van de 
voorgaande jaren?

1. De flightindeling gebeurt vooraf 
door de Heerenleedcommissie, 
waardoor er meer wisselingen 
ontstaan in flightgenoten. Wel is er 
ruimte om bij het inschrijven één 
naam te noemen met wie je graag 
in de flight wilt.

2. Iedereen weet vooraf de starttijd 
en er is minder tijd tussen melden 
en de prijsuitreiking. In de oude 
opzet startten de eersten al om 
15.30 uur en zij zaten al te eten als 
de laatsten nog op de baan liepen. 
Nu kan men zich tussen 16.00 uur 
en 16.45 uur melden, is iedereen 
uiterlijk om 19.30 uur aan de borrel 
en vlak erna is het buffet geopend. 

3. Verhoging van de sfeer en 
gezelligheid door het gezamenlijk 
eten en/of borrelen en grotere 
aanwezigheid bij de prijsuitreiking.

4. Door het digitaal inschrijven en 

verwerken van de resultaten 
is er sneller een betrouwbare 
einduitslag.

5. Een efficiëntere inzet van de 
horeca, die zowel bij de deelnemers 
als het horecapersoneel tot meer 
tevredenheid heeft geleid. 

6. Voor de ‘werkers’ onder ons is er 
nog de mogelijkheid om tot 17.15 
in te stromen.

HEERENLEED WINTER???
In 2019 staat er nog iets nieuws op 
stapel: een try out met Heerenleed 
winter. Over de startdatum, opzet en 
randvoorwaarden worden de Heeren 
separaat geïnformeerd.

Ik hoop dat door het voorgaande 
zowel nieuwe leden als ‘oudgedienden’ 
die tot nu toe Heerenleed aan zich 
voorbij lieten gaan, nieuwsgierig zijn 
geworden. Voor meer informatie verwijs 
ik u graag naar het artikel Heerenleed 
2.0.!!, wat u kunt vinden onder 
Heerenleed nieuws op de website. 
Uiteraard kunt u mij ook benaderen via 
mail of telefoon.

Met sportieve groet,

Nico Spreij
voorzitter Heerenleedcommissie

E    nspreij@gmail.com
T    06 50 96 71 74
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Iedere zichzelf respecte-

rende golfvereniging heeft 

een businessafdeling in een 

of andere vorm. Bij onze 

Dorpswaard is dit een socië-

teit. Een club als u dat liever 

hoort. 

Klinkt misschien raar, maar deze 
sociëteitsleden zijn geen lid van 
De Dorpswaard. In elk geval is het 
lidmaatschap niet helemaal vergelijkbaar 
met dat van een verenigingslid.
Tijd voor een toelichting, want wat is 
het verschil: Businessleden betalen 
voor een speelrecht inclusief deelname 
door dit lid aan verenigingsactiviteiten. 
Iedereen met toestemming van het 
businesslid heeft met dat speelrecht 
gratis toegang op de baan. Sommige 
businessleden hebben meerdere 
speelrechten. Per extra speelrecht 
kan tegen een financiële vergoeding 
iemand aangemeld worden als 
verenigingslid. Hij of zij mag dan aan 
alle verenigingsactiviteiten deelnemen. 
Dit geldt ook voor toegang tot de 
Alliantiebanen.

Momenteel zijn er ongeveer 40 

businessleden die gezamenlijk zo’n 60 
speelrechten hebben. Om maar met 
de bekende deur in huis te vallen: de 
opbrengst voor De Dorpswaard is circa 
€ 100.000,- jaarlijks. Tel daarbij de 
opbrengst van de reclame-uitingen in 
onze baan en de euro’s die achterblijven 
in de kas van de horeca, en u zult 
begrijpen dat deze sociëteit niet 
onbelangrijk is voor de financiële 
handel en wandel van De Dorpswaard. 

Daar mag dan ook best wat tegenover 
staan. Bijvoorbeeld het kunnen 
reserveren van starttijden. Dit is 
een vereiste als men met relaties 
de baan in wil. Goed overleg met de 
marshall en begrip hebben voor elkaar 
voorkomt irritaties. De indruk is dat het 
reserveren goed loopt. Net als op de 
dinsdag - en donderdagochtend en op 
woensdag voor Heerenleed is de baan 
gesloten voor verenigingsleden als er 
businesswedstrijden zijn. Dat kan niet 
anders.

De Businesssociëteit van De 
Dorpswaard is net zo’n gezellige 
laagdrempelige groep als De 
Dorpswaard in zijn geheel. Dat 
trekt golfers naar Kerkdriel, ook 
ondernemers. De sociëteit is bedoeld 

voor ondernemers die in een gezellige 
sfeer collega’s willen ontmoeten, willen 
netwerken of informatie uitwisselen, 
maar ook om lekker te golfen en plezier 
te hebben. Zonder dat men na afloop 
van een rondje golf in driedelig blauw 
wordt verwacht. ‘Doe wat je prettig 
vindt,’ is het motto. Natuurlijk zijn relaties 
van de leden ook hartstikke welkom.

Het jaarprogramma wordt samengesteld 
en georganiseerd door de 
Businesscommissie. Gebaseerd op de 
voorkeuren van de leden zijn dat zowel 
9- als 18 holes-wedstrijden, maar ook 
Fundagen waarbij de golfprestatie op de 
tweede plaats komt, en een Zomer- en 
Wintercompetitie. Elke maand zijn er wel 
enkele activiteiten.

Afhankelijk van T-time (afslaan) staat er 
vooraf een lunch klaar. Afsluiten van de 
golfronde doet men met een drankje en 
een diner of buffet. 

Bij de receptie kunt u meer informatie 
vragen over de Businesssociëteit.

Met vriendelijke groet,

Rini van Houten

BUSINESSSOCIËTEIT BLIJFT STABIELE FACTOR BINNEN DE DORPSWAARD

Op de Driving Range zijn enkele nesten 
voor vleermuizen geplaatst. Ook is er 

een grotere overwinteringsplek gemaakt 
onder de houten planken aan de 

achterzijde van de Driving Range. 

Dit is een compensatie voor het 
verdwijnen van veel vleermuisnesten als 
gevolg van de sloop van de camping. 
Het is gebeurd met toestemming van De 
Dorpswaard en uitgevoerd in opdracht 
van Eurocamping.

Joep Laeven

VLEERMUISNESTEN



 COLUMN JAN

De belangrijkste oorzaak is het 
toenemende individualisme in onze 
samenleving. In het boek Grand-Hotel 
Europa van Ilja Leonard Pfeijffer is 
daarover een treffende uitspraak 
te lezen. De schrijver tekende het 
volgende op tijdens een gesprek dat 
hij had met de befaamde heer Patelski: 
‘Patelski vroeg of hij van mening was 
dat het individualisme een bedreiging 
vormde voor de maatschappelijke 
cohesie. Moet er niet gestreefd worden 
naar restauratie van de jammerlijk 
achterhaalde gemeenschapszin? Ilja 
antwoordde dat de emancipatie van 
het individu een synoniem is voor 
vrijheid en dat nostalgie naar oude 
groepsverbanden een beknotting van 
die verworven vrijheden voor ogen 
staat’. Raakt dit niet de kern van het 
probleem waar verenigingen mee te 
maken hebben? Als we met alle macht 
proberen vast te houden aan het 
oude, vechten we voor een verloren 
zaak. De keuze om te focussen op het 
verenigingsgevoel als belangrijkste 
waarde van een club kan weleens 
een averechts effect hebben. Het 
individualisme zet door en wie daar niet 
op inspeelt verliest de strijd. 

Een treffend beeld over de 
veranderende samenleving kwam mij 
onlangs toevallig in zicht tijdens een 
treinreis. De Intercity van Maastricht 
naar ’s-Hertogenbosch stopte in 

Eindhoven. Daar waren op het perron 
zo’n dertig kleurrijke poefs prachtig 
gegroepeerd. Ze waren allemaal bezet. 
Door wie? Door reizigers die druk 
aan het internetten waren en geen 
oog hadden voor elkaar, noch voor de 
omgeving. Wat ze daar deden laat zich 
raden. Ze communiceerden razendsnel 
via hun mobieltjes, verwerkten veel 
informatie, deelden wat ze belangrijk 
vonden en maakten afspraken die 
het beste pasten bij de behoeften en 
mogelijkheden van dat moment. Dat is 
de nieuwe werkelijkheid. Daar moeten 
golfverenigingen mee dealen.

Leden worden steeds kritischer en 
mondiger en stellen hoge eisen aan 
het lidmaatschap van de vereniging. 
Individuele kosten-batenanalyses zijn 
aan de orde van de dag. De agenda’s 
raken steeds voller, zowel van oud als 
van jong. De drang om zoveel en zo 
snel mogelijk alles uit het leven te willen 
halen lijkt onstuitbaar. Daarbij komt nog 
de groeiende wens aan een hyper-
persoonlijke benadering en op maat 
gemaakte dienstverlening. Hoe moeten 
we daarop in spelen? 

De continuïteit van een golfbaan is 
afhankelijk van het optimale aantal 
rondes dat spelers per jaar lopen. De 
belangrijkste opgave is voldoende 
spelers aan te trekken. Dat kan alleen 
als rekening gehouden wordt met hun 

wensen. Spelers willen zelf bepalen 
met wie ze spelen, wanneer en waar. 
Ze willen met zelf gevormde groepjes 
wedstrijden spelen. Hiervoor moeten 
slimme oplossingen bedacht worden, 
daar moet in geïnvesteerd worden. 
De nieuwe generatie golfers is bereid 
informatie met de golfclub te delen, 
bij voorkeur via social media. De club  
moet er wel voor zorgen voortdurend 
bereikbaar te zijn en de informatie op 
een intelligente manier gebruiken. Het 
via internet boeken van starttijden 
en het on-line betalen van greenfees 
zijn belangrijke troeven. Een soort 
van self service, waarbij geen andere 
dienstverlening meer nodig is. Deze 
toekomst is dichtbij!

Investeren in verenigingsgevoel wordt 
iets van vroeger. Het beste is een 
golfvereniging puur te zien als een 
organisatie die nastreeft golfers de 
gelegenheid te bieden de golfsport te 
beoefenen op een uitdagende golfbaan. 
Wat daarnaast blijft zijn de golfregels, 
want zonder regels bestaat er geen 
vrijheid. Wat ook blijft is de mogelijkheid 
even uit te rusten na een ronde golf, al 
dan niet met een drankje en een hapje. 
Wel snel, want er is nog zoveel anders 
te doen.

Jan van Roekel 
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Wie kent nog het verenigingsgevoel? Enthousiast mee-

doen aan clubactiviteiten, spelers toejuichen die voor het 

clubkampioenschap strijden, samen zorgen voor een aan-

gename sfeer op de baan en in het clubhuis, nieuwe leden 

een warm welkom heten, wie kent dat nog? Eén ding is 

duidelijk, het verenigingsgevoel brokkelt steeds meer af, 

het doet er niet meer zo toe. 

HET VERENIGINGSGEVOEL VERDWIJNT, WAT NU?
Een interview met zomaar 

een lid van De Dorpswaard.

WIE BEN JE? 
Ik ben Nico Kramer, 80 jaar, lid sinds 
2008, nu met handicap 15,2. Ik woon 
in Den Bosch, ben getrouwd en heb 
twee dochters en vier kleinkinderen. 
Oorspronkelijk kom ik uit Rotterdam. Ik 
was onder andere commerciële man bij 
Douwe Egberts.

ZIJN ER FAMILIELEDEN DIE OOK 
GOLFEN? 
Alleen mijn vrouw speelt af en toe met 
mij op De Dorpswaard, of elders als we 
op vakantie zijn. Ik ben ooit begonnen 
op de Haverleij en heb daar mijn GVB 
gehaald, in 2008.

WELKE ANDERE SPORTEN DOE 
JE OF HEB JE GEDAAN?
Ik heb vroeger veel aan sport gedaan, 
zoals turnen, hardlopen, stijldansen, 
skiën en tennissen. Nu blijft het bij 
wandelen en golfen. Mijn favoriete 
kijksporten zijn tennis, atletiek en golf.

WIE IS JE MEEST BEWONDERDE 
SPORTMAN OF -VROUW?
Federer.

WIE OF WAT HAAT JE?
Ik haat niemand, maar ik heb een hekel 
aan mensen die geen respect tonen 
voor anderen of voor situaties.

HOE ZIEN JE LEUKSTE 
VAKANTIES ERUIT? 
Met de caravan reizen door Europa, nu 
verre reizen, golfvakanties en cruisen.

SPEEL JE VAAK? 
We spelen met een groep van ongeveer 
14 man drie keer in de week 9 holes en 
soms doe ik bij de Senioren mee.
 

WAT IS JE FAVORIETE HOLE?
Hole 3 is favoriet en hole 5 vind ik het 
lastigst.

EN JE FAVORIETE STOK?
Mijn meest geliefde slag is met de 
houten vijf door de baan.

MAAK JE VEEL GEBRUIK VAN DE 
ALLIANTIE? 
Ja, we gaan met een kleine groep 
meestal twee keer per maand met veel 
plezier naar Albatross, Kromme Rijn, 
Nieuwegeinse, Overbrug en Tongelreep.

WAAR KAN IK JE VOOR WAKKER 
MAKEN?
Potje golf.

CULINAIR?
Italiaans.

HEB JE TOT SLOT NOG OP- OF 
AANMERKINGEN?
Ja, ik wil graag melden dat ik met name 
het spelen op De Dorpswaard met de 
vaste groep erg leuk vind. Ik hou van de 
onderlinge gezelligheid, we lachen wat 
af op onze prachtige baan en bij onze 
club met fantastische leden.

DANK JE WEL NICO VOOR DIT 
INTERVIEW.
De volgende keer is wellicht een 
jong dameslid aan de beurt, we gaan 
PIM PAM PET gebruiken voor een 
willekeurige achternaam…
Wees gewaarschuwd!!! Iedereen kan 
zomaar uitgekozen worden, 
BEREID U VOOR!

Interviewer 
Cees van Dijk
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MAAK KENNIS MET... NICO

IDEEËNBUS
Eind 2018 hebben we als bestuur 
de Ideeënbus geïntroduceerd. Dit 
is een goed idee geweest. Talrijke 
ideeën zijn erin beland, het ene 
idee kansrijker dan het andere. Ik 
ben er erg positief over. De bus 
wordt echt gebruikt als ideeënbus 
en niet als klachtenbus. De 
ideeën variëren van het plaatsen 
van een borstel of bezem bij de 
schoonmaakruimte onder het 
clubhuis tot ideeën hoe de baan 
beter te bezetten, de horeca beter 
te laten floreren of meer leden te 
krijgen. 
Wat doen we ermee? We houden 
bij welke ideeën er zijn en of ze 
nu of in de toekomst haalbaar zijn 
om uit te voeren. De Ideeënbus 
geeft daarnaast ook inzicht in wat 
wensen zijn van leden. Natuurlijk 
hoort feedback erbij en die geven 
we ook. Ook hier houd ik een 
positief gevoel aan over. 
Ga zo door!

Tom den Ouden
voorzitter



Onlangs werd ik gevraagd om een stukje te schrijven voor 

de Waardpraat over mijn bezigheden op De Dorpswaard. 

Ik ben nu zo’n vijf jaar werkzaam op De Dorpswaard, 

waarvan vier jaar als hoofdgreenkeeper. Al ben ik werk- 

zaam voor een aannemer, De Ridder bv Soesterberg, heb ik 

me de baan enigszins eigen gemaakt: dit is mijn baan.

Toen ik hier begon vielen mij al meteen 
een paar dingen op, zoals het natuurlijke 
water van de Maas, de verschillende 
typen holes (open, bos, water), de hoge 
greens en de bomen. Hier kun je van 
alles mee, maar ja dat kost geld. 

TWO TONE MAAIEN
Wat mij ook opviel waren de 
verschillende tees op de baan, maar 
helaas waren die allemaal uit één 
stuk, behalve 1/10 en 6/15. De vorige 
greenkeeper maaide de tees in één 
geheel uit met rondingen. Ik ben later 
overgestapt op gescheiden tees, om 
nog duidelijker te maken dat er per 
hole twee verschillende afslagplaatsen 
zijn. Afgelopen jaar ben ik de tees 
rechthoekig gaan maaien omdat ik dat 
een ‘sjiekere’ uitstraling vind hebben. 

Door het zogenaamde two tone maaien 
ligt de hartlijn nu in het midden van de 
tee, in het verlengde van de speellijn, als 
hulp bij oplijnen.  

Ook ben ik dit jaar overgestapt op 
het two tone maaien van de fairways, 
wat visueel meer rust geeft dan al die 
blokken op de fairway. Ook hier geeft 
de scheidslijn van het maaien het 
midden van de fairway aan. Deze manier 
van maaien word meestal gedaan op de 
zogeheten linkscourses.

VISUEEL
Door de nieuwe fairwayberegening 
zullen daarom ook de contouren van 
de fairway de komende jaren hetzelfde 
blijven. Visueel kun je als greenkeeper 
veel doen, zo ook op hole 4/13. Deze 
korte par 3 heeft enkele heuveltjes in 
de voorgreen liggen, die als het nat is 
moeilijk te maaien zijn met die gladde 
banden. Daarom heb ik van de nood een 
deugd gemaakt en deze heuveltjes door 
laten groeien op rough-hoogte. Heel 
veel positieve reacties heb ik hierop 
gehad, maar ook enkele reacties van 
mensen die het niks vonden. Toch zijn 
ze populair, heb ik begrepen, want ze 
hebben een naam gekregen. Hierdoor 
wordt deze hole niet moeilijker, maar wel 
visueel aantrekkelijker en golftechnisch 
uitdagender. Ik wil er volgend jaar nog 
een bultje bijdoen en wat run-offs 
maaien. De rough heb ik vriendelijk 
gehouden door deze wat korter te 
maaien, het zit een beetje tussen rough 

en semirough in, dus je kunt je bal 
gemakkelijk vinden en spelen. 

PINPOSITIES
Dan de pinposities. Driemaal per 
week verzet ik de vlaggen om de 
green rondom de cup enigszins te 
sparen, maar ook om de baan weer 
anders te maken. Ik ben vrij in het 
kiezen van pinposities en ik probeer 
altijd een goed stukje green te vinden 
wat ook nog enigszins vriendelijk is 
voor de gemiddelde golfer. Tijdens 
wedstrijden, NGF-competitie of 
clubkampioenschappen wil ik daar nog 
wel eens van afwijken en jullie als golfer 
uitdagen. 

WINTERGREENS
De wintergreens zijn intussen ook 
uitgemaaid. Behandel deze alsjeblieft 
met respect zodat ze, indien nodig, 
de komende winter goed zijn om te 
gebruiken. Ik sluit af met een Engels 
gezegde, waarin alles wat ik hier 
geschreven heb van toepassing is: 
Play the course as you find it, and 
play the ball as it lies.  
Mocht u vragen hebben, ik ben er bijna 
elke dag.

Met vriendelijke golfgroet en nog veel 
golfplezier,
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 GREENKEEPER AAN HET WOORD
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PERIODISEREN

Allereerst wil ik duidelijk maken dat 
trainen heel belangrijk is. Trainen zorgt 
ervoor dat je je spel op peil houdt of 
verbetert. Veel golfers spelen iedere 
week een ronde en besteden geen 
aandacht aan het onderhouden en 
verbeteren van de golftechnieken. Het 
gevolg is dat het niveau en vooral ook 
het speelplezier achteruit gaan. 

We kennen het allemaal. Het is 
zonnetje schijnt, de tempratuur is 
20 graden ofwel perfect weer om te 
gaan golfen, maar bij hole 3 heb je al 
zoveel slechte slagen achter de rug 
dat gevoelsmatig de ronde eigenlijk 
alweer voorbij is.

Ik denk dat dit onnodig is als we op het 
goede moment gaan trainen, waardoor 
we op het moment dat het belangrijk 
is kunnen presteren op de baan in het 
speelseizoen.

SPEELSEIZOEN
Het speelseizoen noem ik de periode 
van eind maart tot eind oktober als de 
klok naar wintertijd gaat. In deze periode 
moet je kunnen genieten van het werk 

dat je in het voorseizoen hebt gedaan.

VOORSEIZOEN
Het voorseizoen heeft eigenlijk twee 
delen: Eén deel gaat over het technisch 
verbeteren van je technieken en 
coursemanagement. Het tweede deel 
gaat over het in praktijk brengen van die 
technieken in de baan, waar je steeds 

vertrouwder wordt met wat je in het 
eerste deel van het voorseizoen hebt 
getraind.

BUITEN HET SEIZOEN
Dit is het moment om even rust te 
nemen, te evalueren en nieuwe doelen 
op te stellen. Deze rustperiode is van 
belang om weer op te laden voor een 
nieuw seizoen.

PERIODISEREN
Periodiseren is dus belangrijk. Bij Golf 
Academie De Dorpswaard hebben wij 
hier alle mogelijkheden voor: U kunt 
individueel of met het competitieteam 

… ofwel wanneer train ik  

en wanneer kan ik genieten 

van wat ik heb getraind.

een gefaseerd traject starten. Wij 
hebben ook lesprogramma’s waarin 
we periodiseren: de bekendste gaat 
binnenkort weer van start! Doe mee aan 
de volgende GOLF ACTIEF lessenserie!

GOLF ACTIEF
Golf Actief is een laagdrempelig 
programma waarin je vooral op een 
leuke en gezellige manier in de winter 
aan de techniek gaat werken. Dit 
programma eindigt voor kerst en gaat 
weer verder rond februari.
Er worden 8 lessen gegeven waarin 
we alle basistechnieken onder de loep 

nemen. Daardoor kun je weer helemaal 
voorbereid het seizoen gaan beginnen.

Interesse om samen een jaarplan op te 
stellen voor jou of voor je team?  
Of wil je je aanmelden voor Golf Actief?

E    ivo@gadedorpswaard.com 
T    06 22 20 59 85

Veel trainingsplezier voor de komende 
winter en tot ziens op De Dorpswaard!

Groet,

Ivo Hagens
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 COLUMN BRENDA

Wat een mooie periode hebben we 
meegemaakt. Niet al te droog, niet te 
veel regen, een korte heftige warme 
periode, kortom een mooie mix 
van weertypen. Het klinkt lichtelijk 
afgezaagd maar onze golfbaan ligt 
er echt fantastisch bij, toch? Ik hoop 
dat meerdere leden het met me eens 
zijn dat onze baan echt mooi is. Zo 
verscholen van alle drukte, het dorpse 
– de Dorpswaardse – en een bijzonder 
karakteristieke ligging. En dan het 
clubhuis waar iedereen altijd welkom 
is. De medewerkers van de horeca zijn 
altijd vriendelijk en opgewekt, deze 
houding draagt zeker bij aan een ‘feel 
good’-welkom. De meeste leden en 
bezoekers die ik af en toe spreek, 
komen graag naar Kerkdriel, altijd vol 
energie en klaar om te golfen. Ik vind 
dit interessant, positief en voel me altijd 
vereerd dat ik bij deze golfclub ben 
aangesloten. 

Deze zomer had ik me voorgenomen 
naar alle alliantiebanen te gaan. Ik heb 
er echter slechts twee bezocht. Ik ben 
namelijk tot de conclusie gekomen dat 
mijn thuisbaan gewoon fijner is om te 
lopen. Het knusse, het water, de totale 
omgeving, onbeschrijfelijk maar waar. 
De aantrekkingskracht en vooral de 
rust die ik hier ervaar, ik houd het er 
maar op dat het Drielse me zo aantrekt. 
De vrijheid dat ieder lid vroeg de baan 
op kan, is ook heel fijn en ik merk dat 
er steeds meer leden vroeger starten. 
Ik juich deze mooie ontwikkeling 
enerzijds toe, maar anderzijds vind ik 
het spijtig omdat we elkaar ook weleens 
voor de voeten lopen! Onderling is er 
echter altijd (verbale of non-verbale) 
afstemming wie waar start! 
Toch vraag ik me daarbij ook af of zij 
alleen komen voor de vlotte vroege 
start, of dat ze ook kunnen genieten 

van alles wat deze baan biedt. In alle 
rust alle kleine details tot je nemen en 
ervan genieten, dat geeft juist dat ‘feel 
good’-gevoel. Bij het lopen in een flight 
kunnen de bijzaken je ontgaan. 

Ik heb een aantal keren spontaan 
andere leden en bezoekers 
aangesproken om samen te lopen 
en merk dat het golfballetje spelen 
vaak het enige is waar het om gaat. 
Begrijpelijk, maar al het mooie missen 
ze wel. Als ik een ochtend veel later 
ben, is mijn keuze dan ook gemaakt 
voor deze dag, alleen door het feit dat 
ik dan anders loop en totaal niet rustig 
kan genieten van de natuur en andere 
bedrijvigheid. De jongelui die weer naar 
school fietsen, altijd druk met elkaar, 
soms luidruchtig, ook van hen kan ik 
genieten. Het brengt me terug naar 
mijn eigen jonge jaren. Ook deze tijd is 
zo omgevlogen. De jonge energie, de 
spontaniteit, het frisse jonge leven, dat 
zij op hun manier beleven. Heel vaak 
een vrolijke groet of roep naar me, ook 
hiervan geniet ik regelmatig. Ook deze 
interactie is prettig om te ervaren. 

Tot slot mag ik ook de vroege actieve 
aanwezigheid van onze marshalls – 
overwegend dames -  toejuichen. Ook 
deze ontwikkeling binnen de baan 
is een mooie! Zij zijn altijd opgewekt 
en vriendelijk, zij zorgen voor een 
uitstekende flow in de baan. Dit straalt 
meer professionaliteit (betrokkenheid) 
uit. Een mooie afsluiting voor deze 
editie, tot de volgende keer en op naar 
de wintergreens.

Brenda Themen
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Wat is de tijd omgevlogen, die mooie zomer zit er weer op!


