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VOORWOORD

VAN DE VOORZITTER

Voorjaar 2020: een nieuwe lente breekt aan, in een
nieuw decennium zelfs! Onze Golfclub De Dorpswaard
is niet nieuw, maar er staan dit jaar wel vernieuwingen op stapel waarvan niemand nog weet hoe de uitkomst zal zijn.
Veel dingen blijven ook bij het oude,
zoals een nieuwe Waardpraat aan
het begin van het golfseizoen. Voor
deze eerste uitgave van het jaar
vragen we altijd aan alle commissies
om een voorzetje te geven van hun
plannen voor het nieuwe seizoen.
Daaraan hebben de commissievoorzitters zo goed als allemaal gehoor
gegeven, zodat deze Waardpraat een
prachtig overzicht biedt van wat er
zoal binnen onze vereniging gebeurt.
Natuurlijk schrijft ook onze voorzitter
Tom weer zijn woordje en zijn de
vaste columnisten Brenda en Jan
in deze Waardpraat aanwezig. Er
is weer een aflevering van de serie
interviews door Cees van Dijk, deze
keer met een jong lid.
Een nieuw lid – Young Professional
Nico van Dalen - stelt zich voor.
Vanuit de golfschool introduceert pro
Jules Kappen zichzelf als de nieuwe
collega van Ivo en greenkeeper
Antoon laat zijn licht schijnen op het
onderhoud en de speelkwaliteit van
onze baan.

Het is kortom weer een Waardpraat
die van alle markten thuis is.
We wensen je 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

NIEUWE
LEDEN

CORONAVIRUS EN DE DORPSWAARD

Dit zijn onze nieuwe leden

Nederlandse overheid. Het bestuur volgt de maatregelen

sinds de uitgave van de vorige

van de NGF nauwkeurig en zal deze vertalen naar onze

Waardpraat in oktober 2019:

golfclub. Wij zullen u dus blijven informeren over eventuele

en laat zich adviseren door het RIVM, NOC*NSF en de

Geert van Dijk

Natuurlijk worden er ook dit jaar weer
volop wedstrijden georganiseerd, prestatieve en gezelligheidswedstrijden. Speel
zoveel mogelijk mee: samen spelen is
samen plezier maken.

COMPETITIE

Henk Nooi
Joke Nooi
Hans van Hulst
Jaap Andriesse
Young professionals
Teun Roefs

Ook dit jaar doen we natuurlijk weer
mee met de NGF-competitie, als deze
doorgaat. We hebben maar liefst drie
dames-, vier heren- en twee jeugdteams. Zoals ik het inschat zijn ze al
volop in training om zich van hun beste
kant te laten zien. Ik wens alle teams
veel succes maar bovenal veel plezier!

WINTER VOORBIJ,
LENTE IN AANTOCHT
We hebben veel kunnen spelen. Was het
niet op onze eigen baan dan wel op een
van de Alliantiebanen. Wat een enorm
voordeel is het dat de alliantie bestaat!

Stan Vogels
Jelle van Grinsven
Joris van den Elshout
Maarten van Kessel
Philippe Laarhuis
Quirijn Laarhuis
Jeugd
Thijmen Winia
Jochem van Oers

ALLEMAAL VAN HARTE
WELKOM BIJ ONZE

WAARDPRAAT

DAMESOCHTEND, SENIORENOCHTEND, HEERENLEED,
WEDSTIJDEN

KLM OPEN

De winterperiode kende afgelopen
maanden bij vele activiteiten een goede
opkomst. Dat heeft met het weer
te maken, maar zeker ook met jullie
enthousiasme. Heerenleed Winter is een
succesvolle formule gebleken. Dat is
een goede ontwikkeling.

zijn we blij mee en we kijken uit naar
een langdurige samenwerking met hen.
Jules stelt zich verderop in deze uitgave
aan u voor.

GOLFSCHOOL

RECREATIEGEBIED

Gelukkig hebben we weer twee pro’s op
De Dorpswaard: onze bekende Ivo en de
‘nieuwe’ pro Jules Kappen. Daar

In de afgelopen periode zijn er veel
besprekingen geweest en de ontwikkelingen van het recreatiegebied zijn
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nog steeds ‘in progress’, zoals dat wordt
genoemd. Op het moment dat ik dit
schrijf is er concreet niets te melden.
U wordt in ieder geval meteen op de
hoogte gebracht zodra er meer klaarheid is.

WEDSTRIJDEN IN 2020

vervolgstappen.

Volwassenen

VERENIGING!
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De NGF volgt de situatie met het coronavirus op de voet

Iedereen heeft een uitnodiging gehad
zich in te schrijven voor dit prachtige
event. Ik hoop dat velen van u dat ook
doen.
Hopelijk zien we u op de algemene
vergadering van donderdag 16 april. Ik
wens u een mooie periode toe met veel
golfplezier. En afsluitend het volgende:
vergeet niet om ieder dag lol te maken!
Tom den Ouden
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GREENKEEPER AAN HET WOORD

MAAK KENNIS MET… GODELIEVE

Bij het schrijven van dit stuk is de baan gesloten vanwege

Een interview met zomaar een lid van De Dorpswaard, nu

de hoge waterstand van de Maas. Hopelijk is het water al
lang weer gezakt als u dit leest. We kijken terug op een
goed golfjaar. Hopelijk word het komend jaar weer een
beetje beter en gaan ook de ontwikkelingen op de naastgelegen camping een positieve input geven. Ik wil hier graag
even stilstaan bij het begrip structurele speelkwaliteit.
speelkwaliteit. Speelkwaliteit is gekoppeld aan duurzaamheid, met beperkt
gebruik van pesticiden, water en meststoffen.

naar structurele speelkwaliteit bestaat
daarom altijd uit het scheppen van een
zo’n gunstig mogelijke groeiplaats van
de goede grassen. We moeten zorgen
voor een goed bodem-water-grassysteem. Om dit te bereiken zijn een aantal
zaken van belang:
• uren direct zonlicht in december
• infiltratiesnelheid
• organische stofgehalte
• viltdikte
• wortellengte
• goede grassen
• vaststellen van schadedrempels
(percentage straatgras en mos,
schimmeldruk, onkruiden).

eens niet op golf en prestatie gericht maar persoonlijk.

met een vaste vriendengroep ‘s-avonds
stappen.

Godelieve, de naam zegt het al, is een lieve, wat bedeesde,

SPEEL JE VAAK GOLF?

verschrikkelijk aardige jonge meid met vele verrassingen.

Nee, wel iedere zondag, alleen wat
vaker in de zomervakantie.

WIE BEN JE?
Ik ben Godelieve Boekestein, 18 jaar,
lid sinds mijn 11e en nu is mijn hcp 30.1.
Ik woon in Hurwenen, ben geboren
in Den Haag en zit op school op het
Koning Willem I College in Den Bosch.

muziek van Einaudi (Italiaanse romantische pianomuziek).

FAVORIETE HOLE?

VERDERE SPORT?

Hole 2 is mijn favoriet, hole 5 vind ik het
lastigste.

Ja, ieder jaar skiën in Oostenrijk of
Noorwegen.

WAT DOE JE HET LIEFST?
AFSLAAN, DOOR DE BAAN OF
KORT SPEL/PUTTEN?
Mijn favoriete club is de hybride 7 en
afslaan is favoriet.

HOE?
Greenkeepers zijn al jarenlang bezig
het gras op de greens steeds korter te
maaien en het hele jaar groen te houden door stevig te bemesten en beregenen. De keerzijde van dit onderhoud:
greens met veel straatgras, zacht en viltig als gevolg van schimmeluitbraken die
onderdrukt werden met pesticiden en
opgelapt met meststoffen. Die middelen
zijn tijdelijke oplossingen. Het streven

WAT?
Structurele speelkwaliteit kan worden
uitgelegd als het vermogen om de baan
het jaar rond tijdens de seizoenen een
passende speelkwaliteit te kunnen
bieden. Dat betekent voldoen aan de
uitgangspunten van het USGA Course
Rating systeem:
• De speelkwaliteit van de verschillende spelonderdelen dienen elk
seizoen zo uniform mogelijk te zijn.
• Greens hebben een goed oppervlak
om te putten.
• De bal moet in de rough teruggevonden kunnen worden en
gespeeld.
De speelkwaliteit wordt vooral bepaald
door een goede grasmat en het onderhoud ervan.

WIE?

LEUKE MOOIE GOLFBANEN?

Het realiseren van structurele speelkwaliteit is een samenspel van management
en hoofdgreenkeepers:
• monitoren groeiomstandigheden
• goede keuzes maken in beheer en
onderhoud en dit goed communiceren naar leden.

Kasteel Haarzuylens en de Koninklijke
te Krakau.

Sushi.

WAT IS HET LEUKSTE FEEST?
WEETJE
Waar voor bijna alle sporten duidelijke
normen gelden voor het speeloppervlak,
geldt voor golf de aloude regel: ‘Play
the ball as it lies. Play the course as
you find it. And if you can’t do either, do
what is fair’. Wat fair is staat in Rules of
Golf. Greens kunnen worden gemeten
in trueness, smoothness, firmness en
stimp. Deze metingen laten zien dat
duurzaam beheer geen obstakel is,
maar een middel om faire greens met
structurele speelkwaliteit te behalen.

IEDEREEN EEN GEZOND,
SPORTIEF EN GROEN
GOLFSEIZOEN.

Kerst vind ik het leukste feest, vooral de
familie-gezelligheid.
Ik studeer kindereducatie na het afmaken van de HAVO. Hierna wil ik naar
het HBO om Pedagogisch Management
te studeren. Belangrijk daarbij is het
management in de kinderopvang.

ZIJN ER FAMILIELEDEN DIE GOLFEN?
Ja, mijn vader Peter en mijn broers
Floris en Olivier op De Dorpswaard,
en mijn neef Hein in Haps. Ik ben ook
begonnen op De Dorpswaard.

HOBBY’S?
Ik heb 12 jaar op klassiek ballet gezeten, in Zaltbommel bij Paulette Willems
(niet de vrouw van ons lid Paul Willems).
Ook heb ik mijn afspreekclubje, verder
pianolessen en golfen.
Ik hou van Chopin (uiteraard) en van de

Antoon Kuijstermans

WAAROM?
Elke golfbaan streeft naar een goede
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WAAR KAN IK JE VOOR WAKKER
MAKEN?

WAARDPRAAT
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WIE IS JE MEEST BEWONDERDE
SPORTHELD?

TYPISCH EEN NIEUW JONG
ITEM: MEDIA?

Lieke Martens.

Ik zit op Instagram, Snap Chat en What’s
app, geen Facebook of Linkedin.

WIE OF WAT HAAT JE?
Ik vind het maar niks als mensen niet
oprecht zijn.

HOE ZIEN JE LEUKSTE VAKANTIES ER UIT?
Naast het eerder genoemd skiën bestaat de zomervakantie vaak uit flottielje
zeilen. Met de familie huur je een boot,
bijvoorbeeld in Kroatië, en dan vaar je
achter andere boten aan van haven naar
haven. Zo ontmoet je heel veel mensen,
voornamelijk Nederlanders en Belgen.

NOG PERSOONLIJKE OP- OF
AANMERKINGEN?
Ik maak me een beetje zorgen over de
mogelijke sfeerverandering na overname van het clubhuis. Alhoewel de
chocomel met slagroom beslist wel zal
blijven…
Dank je wel Godelieve voor het interview, dat weer totaal anders was dan
met Nico. De volgende keer wellicht een
of twee midlife criticasters. Vrees niet,
iedereen kan de pineut zijn!

UITGAAN, STAPPEN?
Ja, met vrienden een terrasje pakken en

Interviewer Cees van Dijk
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CADDIEMASTERS EN MARSHALS
Sinds jaar en dag doen de marshals hun best om de gang
van zaken bij de start en door de baan zo soepel mogelijk
te laten verlopen. Marshals zijn op de eerste plaats gastvrouw en gastheer in de baan. Sinds enkele jaren zijn bij
onze club ook caddiemasters actief. Zij regelen aan de
balie en aan de telefoon starttijden en arrangementen.
Vaak zijn zij de eerste vertegenwoordiger van onze club
met wie een gastspeler mee te maken krijgt en daarmee
een visitekaartje van de club.
Marshals verwelkomen gasten aan de
start, geven uitleg over de regels van
starten en ritsen en helpen zo nodig bij
het vinden van de juiste looproute. Ter
illustratie: als je afslaat op hole 9, is de
vlag op de green van hole 2 voor sommige mensen het meest voor de hand
liggende doel...

TOEZICHT
Marshals verwelkomen met evenveel
enthousiasme de eigen leden die hun
dagelijkse, wekelijkse of zeldzame
rondje komen lopen en daarbij bij voorkeur niet gehinderd willen worden door
andere golfers in de baan. Daarnaast
houden de marshals toezicht op het
zorgvuldig gebruik van onze mooie, maar
natuurlijk ook kwetsbare golfbaan, waar
iedere speler recht heeft op aangeharkte bunkers, fairways zonder grote
gaten waar ooit plaggen uitgeslagen

zijn, en greens als biljartlakens, zonder
diepe pitchmarks.

HEERENLEED

fonische reserveringen van starttijden
en arrangementen. Zij hebben – of zoeken – een antwoord op alle andere vragen van bellers. Zij zijn de mensen die
gasten en businessleden aan de balie
ontvangen, de bijbehorende aanmeldingsprocedures afhandelen en aankopen uit de shop verwerken. Zij beheren
het Tee-time-reserveringssysteem en
kunnen - in nauw overleg met de dienstdoende marshal - wijzigingen doorvoeren die een vlotte doorstroming in de
baan bevorderen. Ook de uitgifte van de
handicarts behoort tot hun takenpakket.

NODIG
INTERESSE?
Kortom: de marshals hebben een veelzijdige, maar niet eenvoudige taak. Als
ze aanwezig zijn, is niet iedereen gelukkig met hun optreden. Als ze er niet zijn
is het commentaar ook niet van de lucht
(‘Het was druk en er was weer geen
marshal te bekennen.’ Quote van NN).
Dat marshals nuttig en nodig zijn is een
feit dat door vriend en vijand erkend
wordt.
Als we op elk gewenst moment willen
kunnen beschikken over een marshal,
zal het huidige marshal-team aangevuld
moeten worden. Interesse? U bent welkom voor een informatief gesprek!

CADDIEMASTERS

Dit zijn allemaal zaken die zonder
aanwezigheid van een caddiemaster als
extra belasting op de schouders van de
dames en heren achter de bar neerkomen. De caddiemaster is een regelaar
en een visitekaartje van de club. Hoe
de concrete invulling qua tijd en taken
in 2020 zal zijn, hangt samen met de
afspraken die gemaakt zullen worden
met de nieuwe eigenaar en uitbater
van het clubhuis. Eén ding staat vast:
caddiemasters zijn en blijven nodig.
Interesse? U bent welkom voor een
informatief gesprek!
Paulien Veldkamp
Coördinator caddiemasters en
marshals

Caddiemasters regelen ‘boven’ de tele-

HEERENLEED, EEN GEMÊLEERD DEELNEMERSVELD
Heerenleed 2020 is de 24e jaargang. Dat op zich is een
compliment waard, maar misschien ook wel een reden
waarom we steeds meer ons stinkende best moeten doen
om deze wedstrijd nog jarenlang op de kalender te houden.
HEERENLEED WINTER
We zijn in november gestart met
‘Heerenleed Winter’. Vanwege de
aanvang van de flights vanaf 13.30 uur
op hole 1 en te verwachten wisselende
weersomstandigheden is er gekozen voor de vrije inloop. Weer lekker
met het potloodje inschrijven aan de
wedstrijdtafel, na afloop handmatig zelf
de score vaststellen en inleveren bij de
commissie. Het meedoen en na afloop
een gezellige nazit staan centraal
waarbij iedereen, ongeacht zijn resultaat, kans maakt op een fles wijn. Met
deze opzet hebben we tot op heden
een gemiddeld aantal deelnemers van
22 en een prima onderlinge sfeer. Voor
de liefhebbers: de laatste ‘Heerenleed
Winter’ is op woensdag 25 maart.

HEERENLEED WITTE OVER-ALL
COMPETITIE
Op 28 maart wordt de klok een uur
vooruit gezet. Daarom starten we op 1
april met de traditionele ‘Witte Over-all’
Competitie. Deze 9 holes-competitie
kent een andere opzet. Wekelijks zijn er
punten te verdienen voor het overall-klassement, tot en met de slotdag
op zaterdag 10 oktober. Verder is er
wekelijks een prijsuitreiking voor de
beste drie spelers, wordt er vooraf digitaal ingeschreven, deelt de wedstrijdcommissie de flights in en worden de
resultaten na afloop digitaal ingevuld.

UITEENLOPENDE BEHOEFTEN
Met deze ingrediënten en een
uitbreiding van potentiële deelnemers
die voor een winterslaap hebben geko
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zen, ervaar ik bij deze competitie toch een
wat andere dimensie. De behoefte qua
organisatie en ambities van deelnemers
loopt nu uiteen van:
• een waarde hechten aan het resultaat
in de baan tot en met prestatiegerichte deelnemers;
• de scorekaart bijhouden en invoeren
omdat de commissie dat vraagt, tot
deelnemers die dat heel normaal
vinden;
• afhaken als de competitie structureel
qualifying wordt versus dat heel normaal vinden;
• het jammer vinden zelf niet te mogen
bepalen met wie je in de flight zit versus dit heel normaal en leuk vinden;
• jong van lijf en leden zijn versus ouderen die fysiek en/of medisch tegen
beperkingen aanlopen; de inzet van
het aantal handicarts is een aardige
indicatie;
• veel (spelregel)discipline in de baan
versus ‘doe niet zo moeilijk’.

een beetje geven en nemen, weer een
gezellige “Witte Over-All competitie’
van te maken.

DATA VOOR UW AGENDA
Tot slot wat bijzonderheden over de
planning van het programma in 2020.
• Woensdag 1 april is de start van
de wekelijkse 9 holes-competitie.
Aanvang: 17.00 uur collectieve
start (shotgun hole 1-9).
• Op zaterdag 10 oktober wordt de
competitie afgesloten met een 18
holes-wedstrijd.
Deze regelmaat wordt onderbroken op
de volgende dagen:
• Woensdag 8 juli: geen Heerenleed
in verband met de avondvierdaagse op De Dorpswaard.
• Woensdag 9 september:
Vriendenleed.
Op 17 oktober is weer de start van
Heerenleed Winter. Wekelijks op woensdag met de start om 13.30 uur vanaf
hole 1.
Tot zover, tot bij Heerenleed.
Namens de Heerenleedcommissie,
Nico Spreij

POLDERMODEL
Ondanks deze cocktail van diversiteit
over de organisatorische opzet en mate
van prestatiegerichtheid kiezen we
dit jaar weer voor het poldermodel. In
onze ogen is dit nog steeds de beste
oplossing, mede omdat de meeste
deelnemers van elkaar weten hoe de
ander erin staat en snapt dat dat niet
voor iedereen hetzelfde hoeft te zijn.
Enig begrip en wederzijds respect zijn
dan ook de sleutel voor een succesvolle 24e jaargang van Heerenleed.
Wij als commissie hopen dan ook op
jullie medewerking om er dit jaar, met
7

LADIESDAY

NIEUW LID STELT ZICH VOOR

Iedere dinsdagochtend is onze baan exclusief gereserveerd voor de Dorpswaardladies. We

Waarde Dorpswaarders. Als nieuw Young Professional-lid

hopen ook dit jaar weer veel dames te mogen begroeten, dus we doen er alles aan om een

stel ik me graag aan jullie voor in deze Waardpraat. Mijn

afwisselend, uitdagend en gezellig programma te maken. In onze maandelijkse digitale

naam is Nico van Dalen en momenteel ben ik in mijn

nieuwsbrief lees je hier meer over. Heb je nog nooit meegespeeld op ladiesday? Kom dan

35e levensjaar. Samen met mijn vrouw Tess en dochter

eens sfeer proeven. Je bent van harte welkom!

Norah woon ik in het pittoreske Hurwenen, leunend tegen
Rossum, op drive-afstand van Kerkdriel (als je ‘m goed

In de periode van april tot en met september zijn er minimaal twee qualifying
wedstrijden per maand. Daarnaast
organiseren we nog allerlei andere wedstrijden. Op de website of via E-Golf4U
kun je hiervoor inschrijven. De overige
dinsdagen zijn inloopochtenden. Dan
kun je gewoon binnenlopen en 18 of 9
holes spelen om 9.00 uur of 9 holes om
10.30 uur.
Wat staat je dit golfseizoen op de
dinsdag te wachten:

Dus zegt het voort… De ontvangst is
vanaf 10 uur en de 18 holes-wedstrijd
start om 11 uur. Na afloop zijn er nog
allerlei leuke activiteiten om het goede
doel ‘De Linda Foundation’ te spekken!

ber), Golf & Bridge (3e dinsdag van
november, december, januari en februari) en Winterteamwedstrijd (1e dinsdag
van januari, februari, maart en april).

NIEUWSBRIEF
LADIES & FRIENDS
Dinsdag 4 augustus kun je een vriend
of vriendin introduceren om samen met
jou een 18 holes gezelligheidswedstrijd

In onze maandelijkse nieuwsbrief lees
je meer over de wedstrijden. De inschrijving sluit op de dag voor de wedstrijd,
dus op maandag om 12 uur ’s-middags.

raakt).
Met een handicap van 23 (ik heb nog
een flinke weg te gaan) stap ik zo vaak
als mogelijk met frisse moed de baan in.
Vaak doe ik dit alleen, gewoon om mijn
hoofd even leeg te maken en te genieten van de buitenlucht en rust. Ik ben
enorm competitief ingesteld, vooral naar
mezelf. Ik heb gemerkt dat deze eigenschap me tijdens mijn spel aardig in de
weg kan zitten.

SEIZOENOPENING

TIGER WOODS

Op 24 maart openen we het golfseizoen
met een 9 holes-gezelligheidswedstrijd.
We starten om 9.30 uur. Na afloop staat
er een heerlijke lunch klaar en heffen
we het glas op het nieuwe seizoen!

Ook al klinken termen als ‘slice’, ‘hook’,
‘shank’ en ‘topper’ voor de leek als deskundig, iedere golfer kan beamen dat
dit hippe benamingen zijn voor situaties
waarin het even niet zo lekker gaat. Ik
heb mezelf aangeleerd om juist in dit
soort situaties mijn drang tot winnen
even te parkeren en deze slagen snel
weer te vergeten. Iedere slag is een
kans om een wereldbal te slaan, om
je even Tiger Woods te voelen die op
het moment dat het er echt op aankomt miraculeuze ballen laat zien. Vaak
genoeg betrap ik mezelf op een juich,
vuistje of dansje op de baan als ik een

MAANDBEKER
Van april tot en met september spelen we iedere laatste dinsdag van de
maand om 9 uur een 18 holes qualifying
wedstrijd. Ongeacht je handicap kun je
kiezen voor de strokeplay- of stablefordvariant. Let wel: deze keuze geldt voor
de hele maandbekercompetitie.

VERBRASSERIE
Elke tweede dinsdag van de maanden
mei tot en met september spelen we om
9.30 uur de Verbrasseriewedstrijd, een
9 holes Q-wedstrijd gevolgd door een
gezellige lunch.

GOEDE DOELENDAG
Op 23 juni organiseren we samen met
GolfDiva een goede doelendag. Ook
dames die geen lid zijn kunnen tegen
een gereduceerde greenfee mee doen.
8

Hoedjesdag 2019.
te lopen. Jullie worden ontvangen met
koffie en iets lekkers en halverwege
onderbreken we de wedstrijd voor een
lekkere lunch.

NOG MEER
Er is dit seizoen nog veel meer, zoals:
ZomerZotheid (16 juni), Hoedjesdag
(15 september), Verrassingswedstrijden
(17 maart + 19 oktober), Seizoenafsluiting (27 oktober), Vossenjacht
(10 november), Surprisewedstrijd
(1 december), Kerstlunch (22 decem

In de loop van maandagmiddag ontvangen de ingeschreven dames een mailtje
met de flightindeling en overige informatie. Onze wedstrijden zijn shotgun, dus
we starten en eindigen gelijk. Wel zo
gezellig!

bovenmaats mooie bal sla (voor mijn
niveau weliswaar).

ONDERNEMER
De frequentie waarmee ik de baan in ga
verschilt enorm en is erg afhankelijk van
mijn werk. Ik ben zelfstandig ondernemer en met mijn bedrijf Nico van Dalen
HRD adviseer ik organisaties in het
opleiden van medewerkers om hun werk
beter, makkelijker en leuker te maken. Ik
geloof enorm in de kracht van mensen
die iets willen bereiken, die de ambitie
hebben om ergens in te groeien. Ik zie
dagelijks hoe medewerkers in organisaties pas echt stappen maken als ze
bereid zijn om fouten te maken, om te
leren van die fouten, om tijd te investeren en trots te zijn op het maken van
kleine stapjes in hun ontwikkeling.

TROTS
Ik denk dat dit ook zichtbaar is binnen
de wondere wereld van golf. Je spel zal
alleen beter worden als je bereid bent
om er tijd in te steken. Om door te oefenen te leren van fouten die je maakt en

door kleine aanpassingen je spel naar
een iets hoger niveau te tillen. De grootste rijkdom in leren is het gevoel van
trots. Dat is wat ik jullie allemaal gun.
Trots op het verbeteren van je handicap
met eentiende punt, trots op een goede
bunkerslag of trots op het eindelijk eens
halen van de green op hole 2 (wat een
eind is dat!).

PITCHFORK
Ik hoop meer samen te mogen spelen
met andere Waarders, die het spel net
zo waarderen als ik. Misschien tijdens
wedstrijden, maar hopelijk vooral toevallig, tijdens een gedeelde starttijd. Ik
wens iedereen een fantastisch golfjaar
toe, vol mooie slagen en leerzame mindere ballen, die je snel weer vergeet.
O ja, en gebruik je pitchfork!
Nico

Voor meer informatie kun je terecht
bij de damescommissie: Ans van Wijk,
Marianne Rouwmaat, Nel Simons,
Janny Jansen en Angela Muller
Angela Muller
WAARDPRAAT
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VAN DE BUSINESS SOCIËTEIT

INLOOPAVONDEN

Het jaar 2020 is stormachtig begonnen, met onder andere

VOOR BEGINNENDE EN MINDER ERVAREN GOLFERS

Ciara, Dennis en Ellen. Ook de waterstand op de golfbaan
is gestegen, waardoor we tijdelijk niet op De Dorswaard
konden golfen. Prettige bijkomstigheid hiervan is dat ook
onze businessleden kunnen uitwijken naar een van de

heel veel jaren inzet, trouwe dienst en
stabiele factor in de commissie is zijn
plaats ingenomen door Aldert van der
Molen. Aldert is werkzaam bij Rabobank
Altena-Bommelerwaard als adviseur
Private Banking.

Alliantiebanen.

ACTIVITEITEN

Stormachtig is ook de economie. Er
gebeurt veel. In de wereld, maar ook in
Nederland. Stikstofbeleid, woningnood,
tekort aan arbeidskrachten, uitbraak
coronavirus, lage rentestand, boeterente, Brexit et cetera. Alle bedrijfstakken hebben er direct of zijdelings mee
te maken. Positief of negatief. Het ziet
ernaar uit dat 2020 een turbulent jaar

Een nieuw jaar betekent ook weer
nieuwe golf-activiteiten. De wedstrijdkalender staat inmiddels op de
website. Noteer alvast de data, zodat
u er bij bent. De businesscommissie
organiseert bijna maandelijks een
activiteit. Waaronder 9-holes wedstrijden, tweemaal per jaar een 18-holes
Piekenwaard-golfdag en de zomer-bedrijvencompetitie. We sluiten dit keer het
jaar af met een snert-wedstrijd.

contract opgezegd. Dit heeft verschil
lende redenen, zoals beëindiging bedrijf,
irritatiemomenten, wijziging beleid
lidmaatschappen. Maar we hebben ook
nieuwe leden mogen verwelkomen en
businessleden hebben het lidmaatschap
met meerdere speelrechten uitgebreid.
Maar eerlijk is eerlijk, we zouden toch
graag zien dat onze Business Sociëteit

HAPJE EN DRANKJE
Onze businessleden worden altijd
ontvangen met een koffie/theebuffet of
lunch. Tijdens de wedstrijd zijn er food
& drinks. En na afloop is het bij binnenkomst even bijkomen met een hapje en
drankje. Aansluitend aan de wedstrijden
wordt er een heerlijk business-menu
geserveerd. Hoe mooi kan het leven van
een golfende ondernemer zijn?! En hier
maken we het bruggetje naar vrijdag
15 mei.

BUSINESS OPEN GOLFTOERNOOI

gaat worden. Het mooie daarvan is dat
je als ondernemer daarop moet anticiperen. En dat is eigenlijk ook zo in het
golfspel. Als de bal ‘moeilijk bespeelbaar’ is, moet je je strategie wijzigen.

groter wordt. Meer businessleden en
speelrechten. De businessleden dragen nog steeds aanzienlijk bij aan de
financiële injectie die de vereniging hard
nodig heeft.

WIJZIGINGEN

AFSCHEID

Om meer ondernemende golfers op een
laagdrempelige wijze kennis te laten
maken met onze golfbaan, organiseert
de businesscommissie op vrijdag 15 mei
een Business Open golftoernooi voor
ondernemende golfers. In de ochtend
starten we met een flitsende presentatie
van Anders Jansen, partner van flowresulting marketing & strategie. Een kei
in het neerzetten van ‘klantbeleving’ en
‘klantgerichtheid’, ‘het gewone on-

In onze businesscommissie en de sociëteit hebben ook wijzigingen plaatsgevonden. Businessleden hebben hun

Binnen de businesscommissie hebben
we afscheid genomen van onze steun
en toeverlaat Jacques Simons. Na

VERVOLG BUSINESS OP DE
VOLGENDE PAGINA

Tijdens de laatst gespeelde wedstrijd van de Business Sociëteit is feestelijk
afscheid genomen van Jaques Simons.
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In de maanden mei tot en met september zijn er op iedere
3e maandag inloopavonden gepland. Deze zijn bedoeld

een Qualifying kaart, waarop ze hun
score kunnen bijhouden.

voor golfers met een handicap tussen 36 en 54 en voor

AANMELDING

beginnende golfers, ongeacht de leeftijd. Ook spelende

Aanmelding voor de inloopavonden
gebeurt liefst vooraf via E-Golf4U, maar
kan ook op de avond zelf tussen 17.15
en 18.00 uur in het clubhuis. Iedere
avond start om 17.30 uur met een korte
uitleg over een Etiquetteregel, waaraan
die avond in de baan extra aandacht zal
worden besteed. De bijdrage is 3 euro
per avond. Iedere avond wordt afgesloten met het invullen van de scorekaart,
onder het genot van een drankje en
hopelijk mooi weer. Op maandag 21
september zal de serie feestelijk worden
afgesloten.

partners zijn welkom. Niet-leden van De Dorpswaard
betalen € 18,50 voor een 9 holes-greenfee. De bedoeling
is te kunnen ervaren hoe het is om volgens de Etiquetteen spelregels 9 holes te lopen in een flight van 2 of 3 spelers. Zo kan het een opstap zijn naar andere activiteiten
die de verschillende commissies binnen de vereniging
organiseren.
De data van de inloopavonden zijn 18
mei, 15 juni, 20 juli, 17 augustus en 21
september. Spelers worden tussen 17.15
en 18.00 uur in het clubhuis verwacht.

QUALIFYING KAART
Iedere avond is er een ervaren clubspeler aanwezig om te zorgen voor de
fligtindeling en een goed verloop van

VERVOLG BUSINESS
gewoon goed doen’. Anders is onder
andere werkzaam voor Jumbo
Supermarkten (de 7 zekerheden).

GOLFFEESTJE
Dagelijks hebben wij als ondernemer
te maken met ‘wat wil de klant’ en ‘hoe
kunnen we hierop anticiperen’. Het
wordt op 15 mei een inspirerende ochtend die u zeker niet mag missen. Na de
interactieve presentatie en lunch start
de 18-holes golfwedstrijd. Deze dag
wordt natuurlijk een golffeestje. Voor
u als ondernemer, maar ook voor uw
relatie(s). Op de website staat alle informatie. Ook ‘nog geen businessleden’
die wellicht de intentie hebben om lid te
worden van de Business Sociëteit
OKTOBER 2019

de start. De deelnemers spelen vanaf
de rode tees. Partners worden verdeeld
over de flights en spelen mee voor de
gezelligheid. De 1e tee is voor deze
inloopavonden gereserveerd van 18.15
tot 19.00 uur. In elke flight loopt ook
een meer ervaren clubspeler mee, die
vragen kan beantwoorden en aanwijzingen kan geven. Alle spelers lopen

van De Dorpswaard, kunnen zich voor
deze dag aanmelden.

‘Gezelligheid en leren van elkaar’
staan bij de inloopavonden voorop.
U bent van harte welkom!
Dries Schneider

wen in u als businesslid, samen met uw
gasten, weer aangename golfdagen te
bezorgen.

ZIN
Op de website staan alle geplande
activiteiten. En leest u ook nieuws van
onze businessleden. Kortom: we hebben
zin om aan een mooi nieuw golfjaar te
beginnen. We hebben er alle vertrou-

Mariet Kamphuis-van Gameren
Voorzitter Business
Sociëteit Golfclub
De Dorpswaard
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GOLFSCHOOL

COLUMN BRENDA
DE KLEINE WINST

Mijn naam is Jules Kappen. Ik ben getrouwd met Odette

Het jaar 2020 belooft een mooi jaar te worden: een nieuw
decennium en inmiddels is het alweer de derde maand
van dit nieuwe jaar. Tot nu toe heb ik elk weekend in
januari 2020 kunnen golfen, de weergoden waren ons erg
gunstig gezind. De afwisselende weersomstandigheden en
temperaturen zijn heerlijk. Wat een voorrecht om spelenderwijs bezig te zijn, maar vooral verrassend.
In februari heb ik een mooie reis
gemaakt naar Java, Bali en Maleisië.
Wat een prachtige golfbanen, groots
opgezet! Bijzonder om er te zijn
en te genieten van het landschap, zo uitgestrekt met het
prachtige groen en de mooie
natuur. Maar naast de natuur is
ook de golfcultuur daar totaal
anders, er ging een wereld
voor mij open. Ik zal hierover
niet verder uitweiden, maar wil
wel benadrukken dat ik mijn
eigen Dorpswaard heb gemist.
Ik verlang echt naar de dagen
om van hole tot hole te kunnen
genieten van onze eigen baan.
Het is niet zo groots, maar het
voelt vooral heel groots om er
te zijn. Dit doet mij beseffen dat
ieder mens voor de kleine winst
moet gaan en de grote winsten
voor lief moet nemen.
De afgelopen periode heb ik
regelmatig met verschillende
leden samen de baan gelopen, steeds
als een spontane ontmoeting. Wat
me vooral opvalt is dat men het vroeg
afslaan ook meer waardeert, de rust in
de baan, het aanbreken van de ochtend,
geen gehaast. Maar ook het feit dat er
nog een hele dag in het verschiet ligt
voor alle andere bezigheden, een vroege
start in de baan heeft veel voordelen. Zo
fijn om dit te delen met elkaar.
12

Daarnaast valt het me op dat samen
lopen en elkaar betrekken bij de natuur
ook gezellig is, om elkaar bewust te

maken, te zien dat er naast het golfen
ook andere zaken zijn en om samen te
genieten van al het andere moois om
ons heen.
De gesprekken tijdens een ronde
geven inzicht in wat sommige leden
bezighoudt. Zoals de toekomst van de
golfvereniging en de baan, de veranderingen, de onzekerheid. Ik luister aan-

dachtig maar maak me geen zorgen,
omdat ik ervan overtuigd ben dat ons
bestuur de zaken goed regelt voor onze
leden. Dit houdt me totaal niet bezig,
mij gaat het om het golfen. Het bestuur
heeft mijn vertrouwen. De baan wordt
perfect onderhouden en verzorgd, daar
gaat het om.
Waar ik me wel zorgen om maak, is dat
sommige leden de regels, restricties
en beperkingen in de wintermaanden
volkomen negeren. Ik lees elke dag
even de meldingen op het bord voordat
ik een rondje loop. Deze regels
neem ik serieus omdat beperkingen in de wintermaanden
begrijpelijk zijn om de baan in
goede staat te behouden. Ik
ben dan ook erg teleurgesteld
als ik zie dat sommige leden de
regels totaal negeren en toch
de holes betreden die eigenlijk
gesloten zijn. Deels begrijp ik
dat men graag alle holes wil
lopen, maar de alliantie met
andere banen is toch een perfecte oplossing om een volledige ronde te kunnen lopen. Ik
heb nog de tijd genomen om
de caddiemaster te bellen en
haar erop te wijzen dat men,
ondanks de rood/witte linten,
toch de holes betreedt. En
werd vriendelijk bedankt voor
mijn oplettendheid, maar er
is totaal niet op geacteerd. Ik
ben nog bewust blijven hangen in het
clubhuis maar niemand is aangesproken door de caddiemaster. Erg triest
maar vooral teleurstellend. Misschien
ligt er voor de pro een uitgelezen taak
om dergelijke zaken mee te nemen in
de golflessen!
Tot de volgende column.

en heb twee kinderen, Jesper van 15 en Elin van 10 jaar. Ik
woon in Berghem. Ik ben nu ongeveer 20 jaar werkzaam
als Golfprofessional. Naast het lesgeven speel ik toernooien
in het Nederlands profcircuit, waar ik al vele jaren in de
top 25 meespeel.
Voordat ik aan de opleiding tot Golfprofessional begon, heb ik gestudeerd
aan de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding en het CIOS, waar ik opgeleid ben tot tennistrainer, basketbaltrainer en windsurf- en golfinstructeur.
Ik heb achtereenvolgens lesgegeven
op Golfbaan Welschap, Golfclub de
Stippelberg, Golf- en Businessclub
De Scherpenbergh en Golfbaan
Oijense Zij. Momenteel ben ik ook als
golfleraar werkzaam bij de indoor-golflocatie ‘Golflinked’ in Wijchen, waar we
veel met de Trackman werken.
Ik speelde al op De Dorpswaard toen ik
25 jaar geleden mijn GVB heb behaald
en ik speel deze mooie 9 holes nog
regelmatig. Ik vind het één van de leukste 9 holes-banen van Nederland en
speel er graag.

Ik heb ontzettend veel zin om samen
met Ivo de golfschool verder vorm te
geven en zit vol enthousiaste ideeën
voor de toekomst. Ik werk bij mijn lessen graag in het 9 stappenplan en de
golfacademie. Maar ook voor een goede
swinganalyse kunt u bij mij terecht. Mijn
specialiteit is u helpen bij het omzetten
van uw techniek naar een mooie score
op de golfbaan.
Voorlopig ga ik lesgeven op dinsdag,
woensdag en zaterdag tussen 9.00 en
18.00 uur. In de zomer, afhankelijk van
het licht, op dinsdag en woensdag ook
’s avonds.
Via de website van De Dorpswaard kunt
u lessen boeken in mijn online lesagenda. U kunt mij natuurlijk ook bellen

voor een lesafspraak. Ik hoop snel met u
kennis te mogen maken.
Tot binnenkort bij Golfschool
De Dorpswaard.
Met sportieve groet,
Jules Kappen
PGA Holland Golfprofessional
jules.kappen@dorpswaard.com
06 220 115 78

NGF-COMPETITIE
Dit jaar gaat De Dorpswaard met negen teams meespelen in de NGF-competitie 2020. We zijn erg blij dat we ook
weer twee jeugdteams hebben die aan deze competitie
meedoen.
De Dorpswaard doet nu voor de 24e
keer mee aan de NGF-competitie. We
zijn in 1997 met een herenteam begonnen. Het maximale aantal teams is ooit
twaalf geweest.
De competitiewedstrijden beginnen op
31 maart (dames dinsdag) en duren
tot ongeveer half mei. De jeugdteams

spelen vanaf juni hun wedstrijden. In
het wedstrijdschema is te zien bij welke
ploegen onze teams zijn ingedeeld en
op welke dagen onze competitieteams
hun tegenstanders ontvangen. Zij spelen
dan op onze baan hun wedstrijden. Deze
informatie kun je terugvinden op de
website van De Dorpswaard, achter de

ledenknop, onder de kop Algemeen en
dan NGF-competitie. We spelen in
poules van vijf teams, waardoor je dus
vier wedstrijden speelt en je eigen team
eenmaal gastheer of gastvrouw is op de
eigen baan. Wie competitie speelt, komt
elk jaar weer op mooie banen terecht.
We wensen alle competitieteams
veel succes!
Gerard de Kleyn, John Pennekamp &
Joep Laeven,
NGF-Competitiecommissie

Brenda Themen
WAARDPRAAT
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MARKETING & COMMUNICATIE

CLUBACTIVITEITEN OLD GRAND-DAD

De commissie Marketing & Communicatie brengt op allerlei manieren onze golfbaan en

Wat heeft 2019 ons

Golfclub De Dorpswaard positief in beeld in de regio. We organiseren acties en activiteiten

gebracht?

om De Dorpswaard aantrekkelijk te maken voor leden, aankomende leden, nieuwe leden

In 2019 waren er binnen onze groep
golfende opa’s weer een aantal nieuwe
donateurs te melden. Er ging ook een
enkeling weg, maar dat er binnen onze
vereniging enige aanwas is te bespeuren van het aantal opa’s is duidelijk.
Ook is er weer van alles gebeurd binnen
de Old Grand-Dad club. Zoals de clubwedstrijd, die gewonnen werd door good
old Gerrit van Schijndel, vanaf het begin
al donateur. Hij was echter verhinderd

en greenfeespelers.
Om dit allemaal in goede banen te leiden hebben we een
aantal aandachtspunten:

WEBSITE
Onze website moet er aantrekkelijk uitzien en goede informatie bevatten, zowel voor mensen binnen de club als daarbuiten.
We schaven daar voortdurend aan.

WAARDPRAAT
Driemaal per jaar brengen we ons digitale clubblad de
Waardpraat uit. De informatie hierin stemmen we af met de
andere kanalen: actuele informatie komt bij het ledennieuws
op de website of staat in de email-berichten van het bestuur.
De Waardpraat is er voor achtergrondnieuws, leuke weetjes
en alles wat met een rijk verenigingsleven heeft te maken.

SOCIAL MEDIA
We delen nieuws, weetjes en opmerklijke zaken via Facebook
en soms ook LinkedIn. Met Instagram zijn we nog bezig. Eerlijk
gezegd zijn we op zoek naar versterking op dit terrein: iemand
die hier handig in is en die wil meewerken. Daarbij kijken we
met een schuin oog naar onze nieuwe Young Professionals
en dit lijkt al vruchten te gaan afwerpen: er zijn plannen
voor een social media-campagne die ons nog beter in beeld
zal brengen. Overigens heeft Wim Cretier (hulde!) onlangs
gezorgd voor een uitnodiging aan twee vloggende golfdames,
die na een rondje door onze baan een zeer positief filmpje op
Facebook plaatsten. Kijk zelf maar:

PROMOTIEPLAN
We hebben ook een Promotieplan. Daarin verzamelen we alle
speciale acties en activiteiten om greenfeespelers en potentiële nieuwe leden warm te maken voor onze baan en club.
Op stapel staan bijvoorbeeld weer:
• Open NGF-golfdag, op onze baan op 30 mei van 12.00
tot 16.00 uur
• Twilight-tarief van 1 juni tot eind september
• 10-rittenkaarten van 1 juni tot eind september
• korting voor wie per 1oktober lid wordt en het jaar daarna
bij ons speelt
• proeflidmaatschappen
• speciale wintertarieven

DIVERSEN
Mensen die bij onze golfschool leren golfen en hun baanbewijs halen, proberen we op een zo goed mogelijke manier te
begeleiden en te verleiden richting onze club. Ook de Young
Professionals krijgen de aandacht die ze verdienen. In overleg
met hen zijn er plannen voor een speciale YP-competitie op
een vaste avond in de week tijdens de zomermaanden. We
zijn ook blij dat een van de Young Professionals laatst bij onze
commissie is aangeschoven! Zo houden we steeds onze oren
en ogen open voor nieuwe mogelijkheden. Dat blijven we doen
in het nieuwe golfseizoen.
Namens de commissie M&C,
Marja Havermans

https://www.facebook.com/manja.golf/videos/1272409859635463/

Overhandiging van de cheque door de regioconsul van de OGD en ingebruikname van de duofiets bij wooninitiatief De Kamille in Sint-Oedenrode
om de regiofinale te gaan spelen. Toch
hadden we voor deze regiofinale met
John Pennekamp, Fred Klinkert en Jos
van der Heijden een sterke vertegenwoordiging. Tot grote scores kwamen zij
echter niet.

WAT GAAN WE IN 2020 DOEN?

We hadden ook de uitwisseling met
de opa’s van GC Albatross. Dit was
een groot succes. De afvaardiging uit
Prinsenbeek ging met een voldaan
gevoel terug naar West-Brabant en stak
het enthousiasme niet onder stoelen of
banken.

Afgelopen januari hebben wij als
OGD Dorpswaard een nieuw project
ingediend bij onze stichting. Dit is
een aanvraag voor een zogenaamde
‘vogelnetschommel’ bij Buro Lima in
Heeswijk-Dinther. Dit is een organisatie
die kinderen tussen 12 en 18 jaar met
een verstandelijke beperking begeleidt.
De aanvraag is gedaan en wij hopen dat

Op het scheiden van de markt in 2019
14

kwam als klap op de vuurpijl de schenking van de duo-fiets voor wooninitiatief Kamille in Sint-Oedenrode.
(€ 5.500,-). Een initiatief door inbreng
van de Dorpswaard dat ook landelijke bekendheid heeft gekregen. Met
gepaste trots kunnen we dit melden.

WAARDPRAAT
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Ook het komende jaar gaat de stichting
Old Grand-Dad weer zijn jaarlijkse evenementen organiseren.

NIEUW PROJECT: BURO LIMA
IN HEESWIJK-DINTHER

deze weer gehonoreerd gaat worden.

CLUBWEDSTRIJD 2020
Op vrijdag 5 juni houden we onze
wedstrijd voor het clubkampioenschap
2020. 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 inschrijfgeld komt geheel ten goede
aan de stichting OGD. De winnaar
wordt na afloop gehuldigd en mag de
felbegeerde bokaal in ontvangst nemen.
De beste drie spelers mogen naar de
regiofinale bij GC Welderen op dinsdag
14 juli. De spelers die zich daar plaatsen voor de landelijke finale gaan op
woensdag 12 augustus strijden om het
landskampioenschap bij GC Crossmoor
in Weert.

UITWISSELING
OLD GRAND-DAD
Ook dit jaar zal er weer een uitwisselingswedstrijd zijn met de leden van
Old Grand Dad van GC Albatross uit
Prinsenbeek. Dit jaar is de wedstrijd
gepland op vrijdagmiddag14 augustus
in Prinsenbeek. Net als vorig jaar is er
na afloop weer een gezellig samenzijn
met borrel en een dagschotel. Verdere
informatie volgt.
Voor alle opa’s die donateur zijn van
Old Grand Dad een sportief en gezellig
golfseizoen toegewenst.
Harry Spierings,
Club-consul Old Grand-Dad van
De Dorpswaard
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HOLE IN ONE VOOR DE WECO

COLUMN JAN

Ook in 2020 zullen we weer met plezier veel hopelijk druk-

SPANNENDE TIJDEN

bezochte wedstrijden organiseren. Mede dankzij de aan-

naar een nieuwe voorzitter, bel me als je
interesse hebt.

Golfclub De Dorpswaard is bijna 30 jaar oud en zit middenin

passingen in het wedstrijdreglement vertrouwen we erop

HOLE IN ONE

dat de wedstrijden soepel verlopen.

En die hole in one voor de wedstrijdcommissie? Even aandacht trekken, dat
is alles.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
De belangrijkste wijzigingen dit jaar zijn
misschien wel de Clubkampioenschappen Matchplay (6 en 7 juni) en
Strokeplay (12 en 13 september). Voor
de dames blijft het poulesysteem met
voorronden gehandhaafd, bij de heren
(categorie I < 18.5 en categorie II
>18.4) mogen de beste 16 spelers
die zich ingeschreven hebben op
zaterdag starten. Daarnaast gaan we
terug naar het oude systeem van tees,
dames van rood en heren van geel. Wel
kun je onder voorwaarden een andere
kleur opgeven bij opmerkingen, als je
inschrijft.

SHOTGUN
Om de baan voor zoveel mogelijk leden
bespeelbaar te houden zijn er nieuwe
afspraken gemaakt over shotgun. Als er
minder dan 24 aanmeldingen zijn heeft
de weco de mogelijkheid een wedstrijd
niet door te laten gaan. Tot 33 inschrijvingen mogen we met beperkte shotgun
starten, dus vanaf hole 1, 2 en 3 en de
rest sluit aan op 1. Vanaf 33 deelnemers

is shotgun toegestaan. De gedachte
hierachter is simpel: roep al je golfmaatjes op in te schrijven, zodat we steeds
met genoeg deelnemers tegelijk starten
en tegelijk aan de afsluitende borrel en
prijsuitreiking kunnen!

SAMENSTELLING
Tot slot, de wedstrijdcommissie is dit
jaar sterk van samenstelling veranderd.
Met Ton van Elten, Ad van der Linden,
Paul Smink en Rudolf Wijgergangs
hebben we er vier nieuwe enthousiaste
leden bij. Wel zijn we dringend op zoek

komt. Gelukkig hebben verreweg de meeste leden de midlifecrisis al succesvol overwonnen. Goede hoop dus dat onze club
dat ook kan. We moeten er gewoon vertrouwen in hebben!

OPENING SEIZOEN
Zaterdag 28 maart wordt het wedstrijdseizoen geopend met een Texas
Scramble-wedstrijd. Nieuw dit jaar is
dat we de nieuwe leden daar nadrukkelijk bij willen betrekken. Deelname
aan wedstrijden bevordert natuurlijk
de geweldige verenigingsband die De
Dorpswaard zo’n mooie club maakt.
Later volgen de bekende maandbekerwedstrijden, funwedstrijden, avondvierdaagse en zo meer.

de midlife-crisis. De vraag is niet of, maar hoe de club er uit-

Wat we missen binnen de wedstrijdcommissie is iemand die het echt af
kan maken. Elke wedstrijd hebben we
natuurlijk winnaars en verliezers, birdies
en af en toe een eagle. Maar wie regelt
nu eindelijk eens dat we na afloop in het
clubhuis aan de champagne kunnen?
(je schijnt je daar zelfs voor te kunnen
verzekeren) Beste leden, je doet echt
iedereen een plezier door in een mooie
clubwedstrijd in 2020 een hole in one
te slaan.
Wij rekenen op jullie medewerking!
Een mooi seizoen!
Herman van Druenen,
Voorzitter wedstrijdcommissie

Wat is er eigenlijk aan de hand? Met alle
goede bedoelingen is het niet gelukt
het ledenaantal op peil te houden. We
staan daarin niet alleen, dat is een
schrale troost. Onze horeca heeft er het
meest onder geleden. Er is bezuinigd en
bezuinigd, met als gevolg minder service
naar de leden. Geen tosti’s en dagschotels meer, laat staan een lunch of diner.
Alleen de drank lacht ons nog toe, af
en toe vergezeld door een vriendelijk
knikje van achter de bar. Tijd voor grote

verandering is dus aangebroken. Niet
in de baan, die is prachtig gelegen en
goed onderhouden. Tevreden gezichten
van spelers bevestigen dat. Wel in het
clubhuis, daar zijn drastische maatregelen nodig. We hebben te lang boven
onze stand geleefd.
Laat nu de buurman van Golfclub De
Dorpswaard ook in crisis verkeren. Maar
de oorzaak is daar omgekeerd. Camping
‘Maaszicht’ heeft jaren onder zijn stand
geleefd. De media hebben daarover,
zelfs op landelijk niveau, bericht.
Inmiddels is er rigoureus ingegrepen en
wordt de camping omgetoverd tot
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een vakantiepark van EuroParcs. Een
radicale verandering dus.
Tussen ‘boven je stand’ en ‘onder je
stand’ leven ligt een gulden middenweg.
Zou het kiezen voor het midden niet de
sleutel zijn voor het oplossen van alle
problemen? Een denktank heeft ons,
in opdracht van het bestuur, de weg
gewezen door het simpelweg toepassen
van de formule één + één = twee. Het
clubhuis inclusief de horeca wordt aan
EuroParcs verkocht en de baan komt in
eigendom van de vereniging. Daardoor
kunnen we de organisatie vereenvoudigen, de horeca uitbesteden en de
financiële zaken op orde brengen.
Wat een heerlijke tijd breekt aan. De
grotendeels senior-leden van de golfclub
en de jongere bezoekers van het park
die elkaar gaan ontmoeten in EuroParcs
Restaurant-Café ‘Golfzicht’(?)’, voorheen
Brasserie ‘Pieckenhof’. Twee culturen
die elkaar dagelijks gaan ontmoeten.
Krijgen we tenminste eens wat andere
praat. Wel zo aardig toch? Voor bijzondere gelegenheden hebben we gelukkig
nog de scheidingswand. Een investering
die alsnog gaat lonen. Er komen vast
wel oplossingen voor de drukte tijdens
het samenvallende hoogseizoen van de
golfclub en het park. En voor activiteiten
waarvoor de golfclub het hele gebouw
inclusief terras nodig heeft kunnen we
toch gewoon afspraken maken?
Komt goed.
Jan van Roekel
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DORPSWAARD-JEUGD DOET HET GOED

OVER REGELS EN HANDICAPS

Onze jeugd heeft vorig jaar een succesvol seizoen gehad.

Aanmelden kan op jeugd@dorpswaard.
com en dan verzorgen wij de rest. Van
harte welkom!

Evenals vorig jaar zal de Regel- & Handicapcommissie ook

Namens alle jeugd en de jeugdcommissie wensen we jullie een sportief, gezellig, gezond en succesvol
golfjaar toe.

den behandeld.

Goed gepresteerd bij de NGF-jeugdcompetitie, de 1e plaats
op het Alliantie-toernooi, waar ze na afloop uit blijdschap
het water zijn ingedoken bij de driving range, en de 1e
plaats in de Jan Rijk JeugdTour-competitie. Super gedaan!
Voor dit jaar zijn er op de zondagochtenden weer de technieklessen van onze
pro Ivo. Daarnaast worden er baanlessen gegeven, waarin ze een opdracht
meekrijgen. Ook zijn er de onderlinge
wedstrijden om de handicap te verbeteren. Uiteraard worden ook weer funwedstrijden georganiseerd, zoals nachtgolf
en de oliebollenwedstrijd. Hieraan
mogen ook familieleden deelnemen.
Voor dit jaar staan er ook weer diverse
leuke uitwedstrijden op het programma.
En over uitwedstrijden gesproken, is
het jullie opgevallen dat de jeugdleden
nieuwe clubpolo’s hebben? Een mooie
kleur blauw, die ook in ons Dorpswaardlogo zit. Dit geeft een hele goede
teamuitstraling als we te gast zijn op
andere golfbanen. Deze polo’s zijn
gesponsord door Firma Boekestijn.
Tot slot willen wij jullie erop attenderen
dat als uw (klein)zoon, (klein)dochter,
neefje, nichtje, buurjongen, buurmeisje
enzovoort eens kennis wil maken met

jeugdgolf, dat hij of zij dan geheel vrijblijvend een aantal lessen kan meedoen.

Peter Blommendaal

dit jaar weer een Regeluitleg geven, buiten op de baan. De
vijf gebieden, zoals genoemd in de nieuwe Golfregels, wor-

Deze vijf gebieden zijn:
• Afslagplaats
• Bunker
• Hindernis
• Green
• Algemeen gebied
De Regeluitleg wordt tweemaal gegeven en wel op zaterdag 21 maart en
zondag 29 maart, beide keren tussen 9.00 en 12.00 uur. De uitleg is
bestemd voor alle spelers van De
Dorpswaard. Inschrijven kan via E-Golf
bij ‘Regeluitleg Buiten’.

HANDICAPS
Bij de jaarlijkse handicap-herziening zijn

de handicaps van enkele spelers aangepast. Deze spelers hebben hierover
bericht ontvangen.
Op 1 januari 2021 wordt in Nederland
het nieuwe wereldhandicapsysteem
ingevoerd. Er zijn nu wereldwijd wel
zes verschillende handicapsystemen in
gebruik, die elk op een verschillende
wijze de handicap van spelers berekenen. Het doel van een handicap is
dat deze de speelsterkte van de speler
reflecteert. Om te zorgen dat dit overal
ter wereld met dezelfde systematiek
gebeurt, wordt het World Handicap
System gelanceerd. Dit WHS zorgt
ervoor dat spelers van verschillende

niveaus uit alle landen op een eerlijke
manier met elkaar wedstrijden kunnen
spelen, op elke baan ter wereld.
In het WHS wordt een handicap gebaseerd op de laatste twintig qualifying
rondes van een speler. Het WHS
bepaalt het gemiddelde van de beste
acht scores van deze laatste twintig
rondes.
Golfers worden aangemoedigd om in
2020 zoveel mogelijk qualifying rondes
te spelen. Hoe meer scores er eind dit
jaar beschikbaar zijn, hoe exacter en
stabieler de World Handicap Index zal
zijn.
Anna Rijsdijk
Regel- & Handicapcommissie

NIEUWS VAN DE STICHTING HANDICART 2020
Het aantal golfers op onze golfbaan dat een pas van de
Stichting Handicart wil hebben, stijgt nog ieder jaar. Nu zijn er
van de 156 donateurs al 109 met een pas. De bijdrage (donatie) aan de stichting is nu 50 euro per jaar voor pashouders. In
2019 werd er in totaal 5400 euro gedoneerd. Bedankt!
De Stichting heeft een ANBI-status. Dat
houdt in dat u uw donatie als gift kunt
aftrekken voor uw Inkomstenbelasting.
Over enkele jaren worden onze carts
vervangen door carts met lithium accu’s.
Deze vergen minder onderhoud.
18

Ook een zevende Handicart op De
Dorpswaard zit eraan te komen!
De huur van een cart voor een golfronde stijgt dit jaar naar 4,50 euro. Een
medegolfer die zonder pas meerijdt,
betaalt 9 euro.

Vergeet niet om uw cart altijd via Mijn
Handicart te reserveren!
Onze jaarlijkse wedstrijd ten bate van
de Stichting Handicart is op zaterdagmiddag 20 juni vanaf 14.00 uur en gaat
over 9 holes. Noteer het alvast in uw
agenda.
Ik wens u veel golfplezier dit jaar.
Frank Tonino,
Consul Stichting Handicart
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SENIORENPROGRAMMA 2020

EVENEMENTENPLAN 2020

Het seniorenprogramma bestaat uit een mix van wedstrij-

PROGRAMMA

den waarin het competitie-element voorop staat, afgewis-

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 maandprogramma via
de Senioren 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 horecavoorziening. Regelmatig worden de verschillende wedstrijden afgesloten met een
goed verzorgde borrelgarnituur, een
eenvoudige lunch of zelfs een uitgebreid
feestelijk diner.

VERENIGINGSLEVEN DE DORPSWAARD:
EVENEMENTENPLAN 2020

seld met de inloop- en/of gezelligheidswedstrijd-ochtenden
met een recreatief karakter.
WELKE UITDAGINGEN ZIJN
ER ZOAL?
•

•

•

de Beukenhaeghe Champagne cup:
deze Q 9 holes-wedstrijd staat dit
jaar negen keer op de kalender,
waarvan de vijf beste scores tellen.
Aan het eind van het seizoen volgt
de slotwedstrijd met aansluitend de
prijsuitreiking. Het is dan natuurlijk
altijd weer spannend wie er van de
dames en de heren met de door
‘Beukenhaeghe Wijnen’ gesponsorde champagne met koeler naar
huis gaat.
de Abraham/Sara-wedstrijden, Q
18 holes, worden viermaal per jaar
gespeeld: 26 maart, 28 mei, 23 juli
en 8 oktober. Zo heeft u elk kwartaal kans om als Abraham of Sara
met trofee bekroond te worden en
wordt uw naam vereeuwigd op de
wisseltrofee. 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: van
hcp 22,6 t/m 54, volgen ‘s middags

•

•

•

•

de Seniorenkampioenschappen
Stableford 9-holes Q. Zet u alvast
20 augustus in uw agenda?
de Super Senior Ball trofee,
een 18 holes mixed-greensome
Stablefordwedstrijd met handicapverrekening, waar je je als team
(gemengd paar) voor inschrijft.
Agenda: 25 juni.
Inloopochtenden, geen wedstrijdelement, gewoon relaxed gezellig
samen een rondje lopen, naam op
volgorde van binnenkomst op het
inschrijfformulier noteren.
en dan onze 9 holes Gezelligheidswedstrijden. Altijd een verrassing
waarop de seniorencommissie u zal
trakteren. Een 3-stokkenwedstrijd,
de Texas Scramble competitie, een
Amerikaantje misschien, of wat
dacht u van een regelkennis-opfrisser? Laat u verrassen, maar altijd
gezellig!
Nieuw in 2020 als onderdeel van de
gezelligheidswedstrijden: een Texas
Scramble competitie, met zeven
speeldata. Winnaar wordt degene
die de beste totaalscore heeft na
minimaal vier gespeelde wedstriden.

UITDAGINGEN
Beste senioren van onze vereniging,
er liggen dit jaar weer mooie en bijzodere 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,
Gerard de Kleyn, Nia Mutsaers,
Adèle Schalkwijk, Henny Boers,
Peter Jansen en Marijke Heezius

Naast de golfwedstrijden die op het programma staan voor
2020, organiseert de Evenementencommissie enkele bijzondere activiteiten. Het doel is om het verenigingsleven
te bevorderen en de kennis over onze baan en omgeving
te vergroten. Gezien de veranderingen die ons te wachten
staan door de samenwerking met EuroParcs houden we nog
een slag om de arm: het plan kan nog aangepast worden.
ZATERDAG 16 MEI:
BIRDWATCHING. ZIE JIJ ZE
VLIEGEN OP DE GOLFBAAN?
KOM OOK VOGELS TELLEN
U kunt op deze landelijke NGFBirdwatchingday onder leiding van
vogelaar Geert-Jan Wolters vele verschillende vogels (meer dan 30 soorten!) spotten en tellen op onze golfbaan.
Het voorstel is om na de telling gezellig
na te praten en daarna een rondje te
golfen. Inschrijven via de ledenknop
onder Wedstrijden.

ZONDAG 7 JUNI: OPLUISTEREN
CLUBKAMPIOENSCHAP
MATCHPLAY
We gaan wat bedenken om tijdens
de finaleronden CK Matchplay meer
reuring te krijgen in het clubhuis èn in
de baan. Het idee is om in goed overleg
met de Wedstrijdcommissie een gezelligheidswedstrijd te organiseren en wel
zodanig dat de matchplay-spelers er
tijdens hun wedstrijd geen overlast van
hebben, maar wel de aandacht krijgen
die ze verdienen. Het opluisteren van de
prijsuitreiking door de voorzitter van de
vereniging zal zeer gewaardeerd worden
door de winnaars. Inschrijven via de
ledenknop onder Wedstrijden.

MIDZOMER: BEZOEK AAN
VAKANTIEPARK EUROPARCS

gaan we een aantal groepsrondleidingen organiseren. De bedoeling is om
een goede band te creëren tussen
EuroParcs en Golfclub De Dorpswaard.
Nadere informatie volgt in het voorjaar.

VOORBEREIDING 6DE LUSTRUM
GOLFCLUB DE DORPSWAARD
IN 2021
Zodra het bestuur groen licht heeft
gegeven, gaan we de plannen voor het
6de lustrum vorm geven, uiteraard in
nauw overleg met alle commissies van
onze club. Wij roepen u nu al op om
ideeën aan ons door te geven. Dat kan
door deze te zenden aan de voorzitter
van de Evenementencommissie
aveltman28@gmail.com of deze in de
ideeënbus te deponeren, gericht aan de
EC. Wij houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.

ZATERDAG 12 DECEMBER
Zoals gebruikelijk brengen we op de
eerste zaterdag na Sinterklaas het
clubhuis in Kerst & Nieuwjaarssfeer. In
overleg met de nieuwe uitbater willen
wij eraan meewerken dat we ook in
2020 weer mogen genieten van een bar
en restaurant in prachtig aangeklede
kerstsfeer.
Namens de Evenementencommissie,
Antoinette Veltman en Jan van Roekel

In overleg met de leiding van EuroParcs
20

WAARDPRAAT

MAART 2020

21

