Clubblad van Golfclub De Dorpswaard | JULI 2020 nr. 112

Golfschool
............................................................................................................................

Maak kennis met . . . .
............................................................................................................................

Golfverslaafd
............................................................................................................................

Brenda’s foto’s
............................................................................................................................

VOORWOORD

Deze uitgave van de Waardpraat kun je gerust een themanummer noemen. Er is weliswaar van alles in verandering op en rondom onze golfvereniging, maar het
overheersende thema voor nu is toch: corona.
Het coronavirus Covid-19 heeft onze
levens behoorlijk op zijn kop gezet.
Omdat dit ook betekende dat onze
golfbaan – inclusief een periode van
hoogwater – maandenlang gesloten
bleef, konden wij onze geliefde hobby
een behoorlijke tijd niet uitoefenen.
En dat juist toen de lente aanbrak,
toen het gras lekker begon te groeien,
toen de competities gespeeld zouden
worden en ga zo maar door.
We hebben daarom aan het bestuur,
de golfschool en de greenkeeper
gevraagd om iets te vertellen over hun
ervaringen in coronatijd. Ook vroegen we dit aan een aantal gewone

leden, die wij gemakshalve maar
even typeerden als ‘golfverslaafden’
omdat ze zeer regelmatig op de baan
zijn te vinden. Een stuk of acht van
hen schreven iets op over ‘golfer in
coronatijd’. Dat levert een mooi palet
aan ervaringen op, waarin veel andere
leden zich zeker zullen herkennen.
Natuurlijk zijn ook onze vaste rubrieken er weer. Columnisten Jan en
Brenda schrijven elk op hun eigen
wijze over golf, onze club en corona.
Met name de column van Jan is
lekker prikkelend en nodigt uit tot
discussie. Cees van Dijk levert weer
een prachtig interview, deze keer met

VAN DE VOORZITTER

twee enthousiaste leden in de categorie Young Professionals. We zijn blij
met de aanwas van een aantal ‘jonge
honden’ bij onze vergrijzende club en
we heten alle nieuwe leden - jong en
oud - van harte welkom.
Wij wensen iedereen veel leesplezier, maar vooral toch weer een
mooie golfzomer!
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
Dit zijn onze nieuwe leden
sinds de vorige uitgave van de
Waardpraat in maart 2020:
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Guido Petit dit de la Roche
Jan-Willem Westen

Volwassenen
Winston Cheng
Hans Hermans
Danny Johan
Marcel Neomagus

Jeugdlid
Harm van Hees
Lucas Jansen
Joost Jansen
Hugo Sas
Emma Sas

Young professionals
Bart van Delft
Daphne Donkers
Oscar Lijding

Proeflid
Anja de Bruijn – van der Sluis
Manita Buitenweg
Marcel Jansen

EEN ENERVERENDE PERIODE
Een dikke drie maanden geleden werden we in Nederland
overvallen door het coronavirus. Als ik erop terugkijk, is
dat toch wel snel verlopen. De ene ontwikkeling volgde de
andere op.
Nederland had ineens miljoenen virologen. Gelukkig konden we met zijn
allen het hoofd koel houden en zijn we
in een eerder dan verwachte versoepeling beland. Hoe wij dit als bestuur
hebben ervaren, kunt u verderop in deze
Waardpraat lezen.
In deze enerverende periode vonden
vele zoom-meetings plaats met de
NGF. Daarnaast ontvingen we meerdere keren per week updates vanuit de
NGF. Deze waren weer input voor de
Dorpswaard-regels. Hoe de bestrijding
van het virus gaat verlopen vanaf het
moment dat ik dit schrijf tot de publicatie
van deze Waardpraat, gaan we beleven.
Wat ik wel aan u wil vragen is het volgende, in de woorden van de heer Rutte:
‘Behoud afstand, daardoor creëren we
ruimte voor elkaar.’
Gelukkig hebben we de laatste tijd toch
een fiks aantal nieuwe leden mogen
verwelkomen. Sommigen als jeugdlid,
anderen als volwassen lid, Young Pro
of proeflid. Als u met hen speelt of hen
tegenkomt in het clubhuis, dan hoop ik

Frans Kerkhof
Yannick Kroezen
Diederik Lindeman
Jan Marckelbach
Erica van der Miessen
Eric Pardoel
Hendri Sas
Wilma Sas – Kooijmans
Theo Schoenmakers
Ans van Tiel

dat u hen verwelkomt als in een warm
bad. Zo heb ik het in ieder geval ervaren

Ook zijn er vorderingen met het bedrijf
Yvey dat de horeca-activiteiten wil gaan
overnemen. Besprekingen zijn nu in volle
gang en het gaat er goed uitzien. Zodra
er meer definitief te melden is, zullen
we dat natuurlijk meteen doen via de
emailberichten van het bestuur en het
ledennieuws op de website.
Versoepelingen betekenen ook dat de
activiteiten van commissies weer in aangepaste vorm kunnen opstarten.
Dat is zeer goed nieuws. We zijn namelijk een vereniging van leden en daarin
is het spelen met elkaar de verbindende
factor. Ook het weer ontvangen van
alliantie- en greenfeespelers staat op
de rol. Als u deze Waardpraat leest, zal
dit hopelijk weer mogelijk zijn en ook
mogelijk blijven.

toen ik lid werd van onze club. Ook hier
geldt: met elkaar, voor elkaar.
Kortgeleden hebben we ook de samenwerkingsovereenkomsten met de
golfpro’s Ivo en Jules bekrachtigd. We
gaan ervan uit dat de nu al vruchtbaar
gebleken samenwerking nog verder
uitgebouwd wordt in de komende maanden en jaren.

Rest mij u het volgende te wensen:
Een blijvende goede gezondheid.
Voor wie herstellend is veel sterkte.
Veel golfplezier.
Een mooie zomer met wellicht ook een
vakantie.
Wijsheid in het omgaan met de regels.
Ik zie u graag weer op de baan.
Tom den Ouden

ALLEMAAL VAN HARTE
WELKOM BIJ ONZE
VERENIGING!
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GOLFSCHOOL DE DORPSWAARD

VAN DE BV

WAT DOEN GOLFPROFESSIONALS IN CORONATIJD?

BESTE LEDEN

Het was toch heel erg schrikken, de dag dat we te horen
kregen dat alle horeca dicht moest om 18.00 uur. Nog iets
later kwam het besef dat ons werk volledig stil zou komen
te liggen, maar ach, als het goed is voor de volksgezondheid dan komen we die twee weken wel door en daarna is
alles weer normaal (raar, die gedachtes die we toen hadden). Die eerste twee weken voelden een beetje aan als
vakantie, maar al snel werd door alle cijfers die naar buiten
kwamen duidelijk dat het niet bij twee weken zou blijven.
Toen op een persconferentie bekend
werd dat we vier weken langer in een
intelligente lockdown zouden zitten, viel
ons dat best koud op het dak. Opeens
kwam het besef dat we hier nog lang
niet vanaf zouden zijn, en als dit nog
lang zou duren dat ons werk op het
spel zou komen te staan. Ook begon
de verveling toe te slaan. We zijn geen
mannen om binnen te zitten en het af te
gaan wachten. Wij wilden de handen uit
de mouwen steken! Zo hebben wij een
aantal dingen gedaan om de tijd door te
komen.
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IVO
Ivo is begonnen als greenkeeper in het
team van Antoon en Ties. Behalve dat
het heel nuttig werk is, is de samenwerking nog beter geworden dan die al was
en heeft Ivo veel nieuwe dingen geleerd.
Het was vooral fijn om na twee weken
weer buiten te zijn. Ivo woont namelijk
in Utrecht in een appartement zonder
balkon (u kunt zich voorstellen hoe dat is
met die warme dagen).
In de eerste weken waren de werkzaamheden vooral takken uit de baan
halen en op het depot neerleggen. Na
twee weken
lagen er geen
takken in de
baan, en kwamen de bunkers
in het vizier. Alle
bunkers moesten
worden afgestoken, bijgeknipt,
geharkt en
daarna geharkt
met de bunkerreek. Buiten deze
twee tijdrovende
klussen (die veel
spierpijn gaven)
is er nog zand
de fairways
en greens in

gesleept. En nog veel meer dingen.

Het jaar 2020 had voor onze vereniging een slechte start.
Door de lange periode van hoog water was de baan

JULES
Voor Jules was het misschien nog wel
gekker allemaal. In december begonnen
de eerste gesprekken over een toekomst als golfprofessional op Golfclub
De Dorpswaard. Eind februari kwamen
we overeen dat we per maart zouden
beginnen te bouwen aan onze golfschool en leken alle seinen op groen.
Helaas dacht de Maas daar anders over
en moesten we volledig sluiten door het
hoge water. Gelukkig werkt Jules ook
nog op GolfLinked Wijchen, een indoor

gesloten, daarna volgde de lockdown als gevolg van
Corona.
Het onderhoud aan de baan kon gelukkig gewoon doorgaan, waardoor wij bij
de opstart een geweldige baan tot onze
beschikking kregen. De opstart is in
fases doorgevoerd, op basis van de protocollen vanuit de overheid en de NGF.
We zijn nu aangeland in de situatie dat
we, met inachtneming van de 1,5 meter,
in zorgvuldig te nemen stappen op weg
kunnen naar de oude situatie.
Veel informatie is via de berichten van

VERVOLG GOLFSCHOOL

locatie waar je met Trackman (dat
blauwe en rode lijntje op tv bij golf) veel
banen kunt spelen, en goed les kunt
hebben.
Ook heeft Jules daar in de coronatijd,
die vloeiend aansloot op de overstroming, kunnen trainen, zodat hij in topvorm zou zijn als hij op De Dorpswaard
van start kon gaan. Die vorm laat Jules
regelmatig zien als hij aansluit bij groepjes golfers wanneer hij geen les heeft.
VERVOLG GOLFSCHOOL OP DE
VOLGENDE PAGINA
WAARDPRAAT

Dit is een van de manieren hoe Jules
zich kan presenteren aan de leden. Ook
is Jules in het begin actief geweest als
marshal omdat hij zo de club kon helpen,
en jullie kon leren kennen. Daarnaast
had hij ook nog tijd om thuis wat schilderwerk te doen. Als jullie Jules nog niet
hebben gezien of gesproken: hij is er op
dinsdag, woensdag en zaterdag!

het bestuur al gedeeld met jullie. Wat
de BV betreft kan ik nog melden dat
gebruik is gemaakt van de regelingen
die door de overheid zijn ingesteld om
het omzetverlies gedeeltelijk te compenseren.
De onderhandelingen met YveY, de
nieuwe uitbater, zijn in een afrondende
fase. Het geeft mij vertrouwen voor een
toekomst waarin het restaurant meer te

als caddiemaster waar er gaten zaten in
de planning. Zo heeft hij jullie allemaal
zien langskomen. Inmiddels is het weer
lekker druk geworden op de golfbaan en
beginnen de lesklanten de weg weer te
vinden naar de golfschool. Graag willen
wij jullie van harte verwelkomen op de
oefenfaciliteiten om jullie nog beter te
leren golfen!

GOLFSTART
OPSTARTEN
Gelukkig kwam er goed nieuws en
mochten we op 11 mei onze werkzaamheden weer opstarten. Voor Ivo was dit
veel makkelijker dan voor Jules, aangezien Ivo al behoorlijk wat lessen had
staan van voor de coronatijd. Jules heeft
zich toen, om de club te helpen, ingezet
JULI 2020

Graag willen wij ook het volgende aan
jullie laten zien. We doen vanaf begin juni
mee aan golfstart. Dit is een programma
voor nieuwe golfers. In 6 lesuren (5
lesdagen) wordt de beginner opgeleid
tot baanpermissie. Dit is een uitgelezen
kans om uw kennissen, buren, vrienden
en/of familie De Dorpswaard te laten

bieden heeft dan voorheen.
Wij kunnen allemaal zien dat onze
nieuwe buurman EuroParcs voortvarend
bezig is met de ontwikkeling van het
resort, waardoor soms enige overlast
ontstaat voor de bezoekers van de golfbaan. Graag begrip hiervoor.
Wij gaan in het jaar 2020 door met vele
ontwikkelingen die uiteindelijk moeten
leiden tot een vereniging die met een
gezonden begroting de toekomst in
kan. Ik sluit af met u allen een gezonde
toekomst toe te wensen met veel positiviteit.
Henk Danklof

zien. Voor € 99 behalen ze baanpermissie en kunnen jullie veel plezier hebben
op de baan met elkaar. Per 1 augustus
gaat er weer een Baanpermissiecursus
van start, 5 zaterdagen van 11.00 tot
12.00 uur. Help ons en de club om zo
veel mogelijk mensen op te leiden, zodat
ook de toekomst gewaarborgd wordt!
VRAGEN? SPREEK ONS AAN,
MAIL OF BEL ONS:
Jules Kappen			
Jules.kappen@dorpswaard.com
06-22011578			
Ivo Hagens
ivo.hagens@dorpswaard.com
06-22205985
5

COLUMN JAN

BESTUREN IN CORONATIJD
Zondag 15 maart. Bij ons allemaal staat deze datum in het
geheugen gegrift. Aan het einde van de middag komt er
een persconferentie, waarin onze overheid te kennen geeft
dat sportaccommodaties per direct hun deuren moeten
sluiten om de uitbraak van het coronavirus te beheersen.
Er worden natuurlijk nog veel meer
maatregelen aangekondigd, maar vanuit
het perspectief van de golfclub, zeker
na misschien wel de langste hoogwaterstand ooit, is dit toch wel een besluit dat
hard bij ons aankomt. Niet golfen, terwijl
wij allemaal van mening zijn dat dit toch
prima en veilig zou moeten kunnen.
Maar de maatregelen van de overheid
zijn duidelijk en we kunnen en mogen
echt niet open.
En dat terwijl we middenin een hele
belangrijke transitie voor de club zitten
ten aanzien van onze horeca en de
bijbehorende financiële last. Als bestuur
moeten we snel schakelen om te zien
wat deze sluiting en het stilvallen van
de contacten met de mogelijke nieuwe
uitbater voor onze club betekenen. We
vinden het belangrijk om met onze leden
in contact te blijven. Naast de gebruikelijke schriftelijke communicatie deelt
onze voorzitter sommige berichten via
een filmpje met u.
Niemand weet hoe lang de ontstane
situatie zal gaan duren en eigenlijk
weten we dit nog steeds niet. Binnen
het bestuur wordt gemijmerd over de
mogelijkheden en onmogelijkheden als
de overheid met het bericht zou komen
dat we weer mogen gaan golfen. Maar
het is koffiedik kijken, want behalve
dat niemand weet op welk moment dit
zal komen, weten we ook niet hoe de
overheid dit dan uitgevoerd wil zien. Met
spanning zitten we te wachten op de
persconferenties. Ons geduld wordt flink
op de proef gesteld.
Statutair gezien moeten wij als vereniging in het voorjaar een algemene
ledenvergadering houden. Door de

maatregelen die van kracht zijn, is het
onmogelijk om deze te organiseren.
We slaan er wetboeken en statuten op
na om te beoordelen hoe we met deze
situatie moeten omgaan. Uiteraard zijn
wij niet de enige vereniging met dit
probleem en al redelijk snel komt er
wetgeving waarin geregeld is hoe we
hiermee om mogen gaan. U heeft dit
gemerkt doordat de algemene vergadering van het voorjaar uitgesteld is naar
later dit jaar.
In de persconferentie van 22 april geeft
de overheid aan dat het voor jeugd
tot 18 jaar toegestaan is om buiten te
sporten. Dit is voor ons als club een
uitgelezen mogelijkheid om met een
relatief kleine groep spelers te ervaren hoe maatregelen uitpakken. We
nemen plannen en maatregelen op in
het coronaprotocol van onze club. Een
protocol dat tot op de dag van vandaag
nog ge-updated wordt met de laatste
maatregelen vanuit de overheid.
Nadat vanuit de lokale overheid het licht
op groen gaat, gaan we op zondagochtend 3 mei voor het eerst open voor
onze jeugdspelers. Iedereen moet zich
vooraf aanmelden en zich houden aan
strikte richtlijnen op de golfbaan. De
jeugdcommissie ziet toe op het naleven
van deze afspraken. Na de eerste week
nemen we hierdoor subtiele wijzigingen
in het protocol op, die later ook bij het
opengaan van de baan voor al onze
leden gelden. De jeugd is enthousiast
dat wij als club deze moeite voor hen
nemen, de opkomst van de jeugdspelers
is dan ook 100 procent! Wij als volwassen spelers mogen alleen maar jaloers
toekijken.

Als het bericht komt dat buitensporten op 11 mei weer van start mogen,
stappen we in een achtbaan. Gelukkig
hebben we al nagedacht over een
aantal zaken en is er ervaring opgedaan bij de jeugd, waardoor we redelijk
snel weten wat we moeten regelen.
Eén van de eisen in het nieuwe protocol is dat er gereserveerd moet worden om te kunnen spelen. Omdat wij
als Dorpswaarders niet gewend zijn
aan reserveren, besteden we hier als
bestuur extra aandacht aan. We willen
een systeem dat zo dicht mogelijk bij
de spiraal ligt en zo veel mogelijk leden
de kans geeft om te kunnen golfen. De
gehanteerde strategie is om maatregelen voorzichtig te versoepelen en geleidelijk meer mogelijkheden te bieden
op en rond onze golfbaan. Een grote
schare vrijwilligers draait vele marshaldiensten om ons allemaal zo veilig
mogelijk te kunnen laten spelen. Wij
bedanken hen daarvoor heel hartelijk!
De maatregelen worden steeds een
beetje verder versoepeld. Meerdere
malen per week is er contact binnen
het bestuur en met het clubmanagement. We bespreken tot in detail wat de
mogelijkheden zijn en hoe de maatregelen uitpakken. Waar nodig passen
we de maatregelen aan. Een aantal van
u komt met zinvolle ideeën ten aanzien
van de maatregelen op onze club. Ook
deze bespreken we allemaal in onze
afwegingen. Wij zijn u zeer erkentelijk
voor deze betrokkenheid bij onze club.
Gedurende deze periode, waarin voor
sommigen van ons corona heel erg
dichtbij kwam, hebben we primair altijd
aan uw gezondheid willen denken. Elk
besluit stond in dat teken, gesteund
door de richtlijnen vanuit de overheid,
RIVM, NGF en lokale overheden. De
intentie was en is nog steeds om u zo
veel mogelijk gelijke kansen te geven
om te kunnen genieten van het golfspel
op onze mooie baan.

BEVRIJDING!
Naast ons prachtige golfterrein is een nieuwe rotonde
aangelegd. Deze rotonde kan prima symbool staan voor
de keuze die onze club moet maken voor de toekomst.
Rechtdoor gaan betekent kopje onder. Rechtsaf slaan leidt
naar vernieuwing en bevrijding. Rechtsomkeert is terug
naar af. Welke afslag gaan we nemen?
Het bestuur houdt ons de laatste maanden via hun berichten regelmatig op
de hoogte van de ontwikkelingen. Die
ademen een sfeer uit van het bezweren
van de coronacrisis. Dat heeft prioriteit
en wordt met verve uitgevoerd. Maar
tegelijkertijd rijst de vraag hoe we uit de
crisis willen komen. Het bestuur lijkt al

overvolle en oubollige jaarkalender. Dat
is onaantrekkelijk voor heel veel leden.
Het belemmert ook het aantrekken van
nieuwe leden en gastspelers. Het al
jaren teruglopen van het aantal golfers
op onze baan is toch een teken aan de
wand? Is vasthouden aan de oorspronkelijke opzet van de vereniging dan wel

een keuze te hebben gemaakt, zo valt
tussen de regels door te lezen. Het lijkt
erop dat we terug gaan naar het oude
normaal. De kans om structureel te vernieuwen gaat dan aan onze neus voorbij.
Is het niet meer dan logisch om juist nu
een nieuwe toekomstvisie voor de club
te ontwikkelen?

een begaanbare weg? Deze cruciale
vraag zou het bestuur op zijn minst aan
de leden moeten voorleggen.

Terug naar af betekent voortzetting van
de inmiddels dertig jaar bestaande

Rechtsaf slaan houdt verandering en
bevrijding in. Dat is uitdagend. En het
kan, dat is gebleken! Er heerst een
algemeen gevoel van tevredenheid over
het in crisistijd ingevoerde registratiesysteem voor starttijden. Ook worden
de diensten, verleend door de caddie-

masters en marshals, zeer gewaardeerd.
De mogelijkheid voor alle leden om te
golfen wanneer en met wie ze willen,
wordt kennelijk als een groot goed
beschouwd. Als dat als uitgangspunt
voor de toekomst wordt genomen, gaat
de wereld er anders uitzien. Die overvolle jaarkalender met al die wedstrijden
en al die vaste groepsdagen, wie wil dat
nog? Willen de huidige golfers, ook in
verenigingsverband, niet veel meer hun
eigen weg gaan?
Iedere week weer die claims op de
baan door al die commissies, het brengt
meer onvrede dan vreugde. Al die deels
overlappende golfactiviteiten kunnen
gemakkelijk op één dag in de week
worden georganiseerd. Er is binnen
onze vereniging genoeg intellect aan
boord voor de ontwikkeling van een slim
multigroep-golfdagprogramma. Allerlei
funwedstrijden kunnen ook op deze dag
gespeeld worden. Dan kan het aantal
wedstrijden in de weekenden zeker
gehalveerd worden. Het aantal deelnemers is in de loop van de jaren immers
flink gedaald. Is het geen goed plan
om in de weekenden alleen nog maar
clubkampioenschappen en maandbekerwedstrijden te organiseren? Zulke
veranderingen geven de broodnodige
ruimte voor leden en gastspelers om
lekker ontspannen te golfen op onze
baan. Dat voelt als bevrijding!
De tijd is rijp voor een nieuwe toekomstvisie die afrekent met al dat oude. Het is
uiteindelijk aan de leden om te besluiten
welke afslag we willen nemen. Tijdens
de Algemene Leden Vergaderingen die
in het najaar worden gehouden kan zo’n
visie gepresenteerd en uitvoerig besproken worden. Voor nu is het bestuur aan
zet!
Jan van Roekel

Bestuur Golfclub De Dorpswaard
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GOLFVERSLAAFD . . . . . . . . . . . . . . . .

IN CORONATIJD

EEN BERICHT VAN EEN ‘GOLFVERSLAAFDE’ DIE HET LIEFST IEDERE DAG SPEELT

GOLFVERSLAAFD?

Het is februari, hoogwater, zo hoog zelfs dat er mogelijk-

Dat de redactie van de

heden zijn tot het behalen van zwemdiploma’s in de baan!

eerst nog wat huisarbeid (zie foto) om
op onze mooie baan te spelen. Eerst

Waardpraat bij het woord

Goed, dan denk je: hoogwater weg en weer lekker ballen!

‘golfverslaafd’ in Coronatijd

Nou, die vlieger ging niet op, we werden getroffen door

aan mij denkt en mij kenne-

een pandemie met het coronavirus. Gelukkig hebben mijn

lijk als potentieel verslaafde

familie en ik geen problemen gehad op dat terrein en ik

ziet, daar snap ik niets van.

hoop dat dit ook geldt voor de Dorpswaardgolfers, hun
familie en vrienden.
Toen het hoge water weg was en ik
weer wilde gaan spelen, was de baan
dicht. In het begin denk je: een weekje,
niet, dan nog maar een week en voor je
het weet is het een maand dat er niet
gespeeld kan worden. Op social media
zie je oplossingen voorbij komen, dus
ging ik een beetje chippen of putten
in de tuin, maar meestal was het na
de eerste bal klaar want dan stonden
mijn honden met de bal in hun bek. Van
ellende dan maar ballen op laag water
zoeken met de honden (zie foto).

Uit verveling en omdat ik tijd over had
heb ik de trolley maar eens goed
schoongemaakt van alle blubber die er
op was gekomen voor het hoogwater!

nog wel met de nodige aanpassingen en
beperkingen, maar we kunnen weer!
Dan mag je spelen en ojee, hoe doe
je het ook alweer? Het gevoel, ritme,
automatisme en techniek zijn toch niet
meer zo vanzelfsprekend. Maar goed, we
mogen weer en we gaan ervoor.
Ik hoop dat gauw de baan en horeca
weer volledig open zijn zoals vanouds,
dan doet een schaaltje pinda’s en een
Trappist witbiertje na 18 holes het weer
goed. Allemaal veel (golf)plezier en tot
op de baan!

Gelukkig, na zoveel weken mochten
we weer. Je pakt je clubs en dat vraagt

Lefty Wim Cretier

Echter weet ook ik dat een verslaafde
zelf de laatste zal zijn die erkent dat
hij verslaafd is. De ‘verslaafde’ (ik dus)
spreekt dan liever over enthousiast zijn,
of een passie hebben voor in dit geval
het golfspelletje.
Wateroverlast en het Covid-19 virus
hebben niets met elkaar te maken, maar
als je golft op De Dorpswaard, dan wel.
Het een volgde het andere nagenoeg
naadloos op en had tot gevolg dat we
maandenlang dat favoriete spelletje niet
konden spelen.

Weer in Nederland ook de lockdown,
wel intelligent, maar ook weinig
golf. Wanneer je verslaafd bent en
je ‘gebruikt’ niet meer, dan behoor je
afkickverschijnselen te krijgen. Heb
ik die dan gehad? Het antwoord is:
nee. De wereld die van het ene op het
andere moment op zijn kop staat, de
ongerustheid, soms zelfs angst, de stilte
in de straten, opgesloten zijn in je huis,
alles wat iedereen heeft meegemaakt,

En dan is het mei en mogen we weer
gaan golfen en af en toe een keertje
marshal spelen. Het lijkt alsof we de
crisis achter de rug hebben, maar of dat
echt zo is weten we niet. Laten we nu
maar zoveel mogelijk genieten van alle
dingen, waaronder het golfspelletje. Niet
als verslaving, maar wel omdat het zo
verrekes leuk is om te doen.

Na verloop van tijd kwam wel een beetje
de verveling (ook ik ben gaan puzzelen
en maakte dagelijks de woordzoeker
van Brabants Dagblad), maar er was
ook de berusting van ‘het is niet anders’
en ‘we moeten er met zijn allen doorheen’.

Ad van der Linden

KLUSSEN EN SCHILDEREN

Voordat Margaretha en ik zijn gaan
golfen, fietsten wij elke week zeker 150
tot 200 km in heel Nederland.

Tijdens ‘Corona’ merkte ik dat ik golf en alles daaromheen (hole 10 en
hole 19) best miste. Daarom ben ik gedurende die tijd maar gaan klussen,
aan huis en bij dochter Janne. Niet dat ik handig ben, maar ik was wel
lekker bezig.

Dus was het weer elke dag fietsen of
wandelen, door heel Nederland. Vanaf
eind maart tot nu heb ik zeker weer
2000 km in de benen (en kont).
Gerard de Kleyn

WAARDPRAAT

het was zo overweldigend dat ik nauwelijks aan golfen dacht, zeker niet in die
eerste periode.

FIETSEN EN WANDELEN

De laatste jaren was het vaak golf bij
De Dorpswaard, omdat het een mooi
en sociaal gebeuren is. In Coronatijd
geen golf, maar ook geen musea, terras,
kleinkinderen, bezoek, vakantie, vrienden, steden bezoeken enzovoort.
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Wij hadden dus in de maand maart een
appartement gehuurd in Nerja, Spanje,
om onder andere (voor mij voornamelijk)
te gaan golfen. Tot 15 maart was het
prachtig weer en hebben we heerlijk
gegolfd. Maar toen... de lockdown, en
zeker niet de intelligente variant daarvan. Uiteraard geen golf, maar opgesloten zitten in het appartement, politie in
verlate straten en proberen een vlucht
terug naar Nederland te boeken.

JULI 2020

‘Helaas’ volgde op de ene klus de andere. Zozeer zelfs dat ik besloten heb
om zelf ons huis rondom te schilderen. Nu de banen weer open zijn, heb ik
nog iets meer dan de helft te schilderen. Ik kom nu dus tijd tekort.
Gedurende Corona heb ik thuis vaak mijn slagen geoefend. Droog en op
een matje. Schouders en heupen bleven dus soepel, maar de techniek kon
beter, zo bleek naderhand bij Ivo.
Kortom: Ik ben paar corona-kilo’s én een klus-hobby rijker, maar vooral blij
dat er weer gegolfd kan worden.
Joep Laeven
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MAAK KENNIS MET . . . . . . . . . . . . . .

FREEK EN RENÉ

Een interview met zomaar twee leden van De Dorpswaard, nu eens niet op golf en pres-

9 zijn we ook geen fan van wielrenners.
Eén op één zijn ze misschien nog wel te
luchten, maar in groepsverband worden
het etters. Dan rijden ze erbij alsof
ze nog kans maken geselecteerd te
worden voor de Tour de France, terwijl hun te strakke pakje zelfs niet kan
voorkomen dat hun buik op de stang ligt
te rusten. Als we ergens een slice slaan,
dan het liefste dus op hole 6 op het
moment dat er rechts net een treintje
met mannen in hun midlife crisis op een
racefiets langskomt.

tatie gericht, maar persoonlijk. Freek en René zijn als enthousiaste Young Professionals
toegetreden tot onze club.
WIE ZIJN JULLIE, WAT VOOR
WERK, KUN JE ALLEEN OP
BEPAALDE TIJDEN GOLFEN?
René Westen, 31 jaar, zelfstandig in de
recruitment business. Freek Zaal, 33
jaar, accountmanager licentie leg wear
en foot wear. Beiden woonachtig in Den
Bosch en voornamelijk na kantooruren
op de golfbaan te vinden, maar in de
zomer ook wel eens voor het begin van
de werkdag om 7.00 uur.

het virus te besmetten en dat gaat
langzaam maar zeker de goeie kant op.
De broer van René, Jan Willem, is ook
net begonnen in sinds dit jaar ook lid
op De Dorpswaard. Verder heeft René
wat ooms en tantes die het spelletje
ook spelen, maar wel net wat minder
fanatiek.

MUZIEK, BAND, ARTIEST, SOORT
MUZIEK?
Wij hebben net op Netflix de documentaire The Last Dance van Michael
Jordan gekeken en die man is toch
wel echt een ultieme sportheld. Dat hij
tijdens zijn actieve sportcarrière ook
al verslaafd was aan golf maakt het

HOE OF WAT ZIJN JULLIE LEUKSTE VAKANTIES? WELLICHT
SAMEN?

HOE KENNEN JULLIE ELKAAR?

We zijn twee jaar geleden met onze
vriendinnen erbij naar Bali geweest.
Dat staat deze zomer ook weer op de
planning maar de vraag is of we op
tijd corona onder controle hebben.
Daarnaast is het de planning om dit jaar
samen oud en nieuw te vieren in Zuid
Afrika en daar tussen de giraffen te
gaan golfen.

Wij kennen elkaar al meer dan tien jaar,
sinds Freek werkzaam was als barman
in Den Oetel, een kroeg van de oom
van René. In die tijd hadden we ook
al wat gemeenschappelijke vrienden
en een paar jaar later zaten we ook in
hetzelfde hockeyteam. Vorig jaar zijn we
gestopt met hockeyen en zijn we met
vijf teamgenoten naar De Dorpswaard
gekomen om te kijken of onze hockeyslag ons wellicht naar een single handicap kan brengen.

STAPPEN, UITGAAN?
De echte wilde jaren liggen gelukkig
achter ons en nu zullen we ons niet snel
meer verslapen voor een teetime. Wel
gaan we graag nog in het weekend een
hapje eten en een borrel drinken in de
stad. Met onze stamkroeg, De Banier,
hebben wij vorig jaar met 37 man op De
Dorpswaard een toernooi gespeeld.

ZIJN JULLIE DE CORONA- EN
LOCKDOWNPERIODE GOED
DOORGEKOMEN?
Het duurde natuurlijk wel lang, maar
wij vinden dat we er wel goed doorgekomen zijn, al denkt het thuisfront daar
lichtelijk anders over. Thuis een beetje
de boel verbouwen om te kunnen putten
in de woonkamer en chippen in de tuin.
Maar de eerste week dat de baan weer
open ging, waren we net een stelletje
koeien die in de lente weer voor het
eerst de wei in mochten. Eindelijk weer
echt golfen!

HEBBEN JULLIE FAMILIELEDEN
DIE GOLFEN?
Freek probeert zijn schoonfamilie met
10

René (links) en Freek op de green van hole 8.

HOBBY’S?
In onze vrije tijd zijn we allebei veel
aan het sporten. Tot vorig jaar was dat
nog voetbal en hockey, nu is het vooral
hardlopen en fitness. René is, wederom
tot ergernis van zijn vriendin, ook een
fervent PlayStation-er: COD en FIFA
speelt hij uren aan een stuk door.

MEEST BEWONDERDE SPORTHELD? PSV, AJAX OF
FEYENOORD? FAVORIETE

nog net wat mooier. Beiden zijn we
Ajacieden en we hebben dus een aantal
hele mooie jaren achter de rug. Onze
interesse ligt niet echt op het gebied
van muziek, maar vroeger, toen we nog
niet het liefst het hele weekend op het
hockeyveld doorbrachten gingen we wel
eens naar housefeesten.

AAN WIE OF WAT HEB JE EEN
HEKEL?
Naast tegenwind op de teebox van hole
WAARDPRAAT

HOE VAAK SPELEN JULLIE?
HCP? LESSEN? FAVORIETE
EN LASTIGSTE HOLE
DORPSWAARD? WEDSTRIJDEN?
Wellicht herkenbaar, maar voor ons
blijft het elke week weer een onderhandeling thuis over hoe vaak er een
bezoekje gebracht dient te worden
aan de golfbaan. Doorgaans spelen wij
minimaal één keer door de week en één
keer in het weekend. We zijn twee, drie
jaar geleden tegelijkertijd begonnen en
JULI 2019

staan nu allebei op Hcp 17. Favoriet bij
René is hole 7 en bij Freek hole 4. De
hole met de meeste problemen is bij
René dan weer hole 4 en bij Freek de
trechterhole 5. Eigenlijk zouden we in
april beginnen met een competitie voor
Young Professional-leden waaraan we
zelf hebben meegewerkt, maar die is tot
nader bericht wat uitgesteld helaas.

WAT LIGT JE HET MEEST
BEHALVE DE 19E HOLE:
AFSLAAN, DOOR DE BAAN? WAT
KAN BETER?
Ons korte spel is ons sterke punt en
het mooist blijft een heerlijke approach
slaan. Met putten verliezen we ook niet
zoveel slagen, maar onze achilleshiel is
de afslag. Als de headcover van onze
driver af gaat, slaat de blinde paniek
al toe. Maar ja, we blijven mannen
en bij ons eergevoel hoort toch echt
een driver. Helaas hebben wij doorgaans meer slices dan de pizza van de
Domino’s.

WAT ZIJN FAVORIETE BANEN
BUITEN DE DORPSWAARD IN
BINNEN- OF BUITENLAND?
Vorig jaar zijn we voor het eerst op
golfweekend geweest met zes vrienden
en toen hebben we Royal Antwerp en
Royal-Bercuit bezocht. Maar in Zuid
Spanje zijn de banen toch echt van een
ander niveau. Een vakantiedag kan niet
beter beginnen dan met een start tijd
van 8.00 uur op Marbella Golf Club ,
waar je door het hoogteverschil wel een
buggy moet gebruiken.

WAAR KAN IK JULLIE VOOR
WAKKER MAKEN? FAVORIET
ETEN? DRANKJE?
Is dat nog een vraag na deze ode aan
de golfsport? Beginnen met het wegslaan van een piramide van golfballetjes
op de driving range, 18 holes lopen in
het zonnetje, dan een lunch om vervolgens af te toppen met 9 holes. Tot slot

op het terras de mooiste slagen nog
wat mooier maken en vertellen aan
de barman, die met wat witbiertjes en
bitterballen aan komt lopen.

FAVORIETE FEEST/EVENEMENT
VAN HET HELE JAAR?
Carnaval, want dat is ons als echte
Bosschenaren met de paplepel ingegoten, maar wie weet gaat na het aankomend vrienden-golfweekendje daar
wel verandering in komen.

WELKE MEDIA GEBRUIKEN
JULLIE?
Het internet en dan voornamelijk via
apps op de Iphone zoals Whatsapp,
Youtube, Instagram en On Demand
TV zoals Netflix en Videoland. Live
TV kijken doen wij nauwelijks meer,
aangezien je alles terug kunt kijken op
het moment dat het je uitkomt.

NOG IETS AAN TE VULLEN?
OPMERKINGEN? TOEKOMST
DORPSWAARD? FAVORIETE
BARVROUW (MAN KAN OOK)?
Onze favoriet zal niet geheel onverwacht
zijn en is natuurlijk de beeldschone
Claudette die ons heeft geïntroduceerd bij de club. Al moeten we zeggen
dat de voorzitter Tom ook wel onze
harten heeft gestolen met zijn Corona
update video’s. De toekomst van De
Dorpswaard zien wij zeer rooskleurig
zolang de Maas een beetje binnen zijn
oevers blijft. Voor ons als beginners zijn
de oefenfaciliteiten erg belangrijk en
met nieuwe afslagmatten maak je ons
nog gelukkiger.
HEREN BEDANKT, IK HOOP JULLIE
NOG VAAK IN GOEDE GEZONDHEID IN DE BAAN TUSSEN DE
WIELRENNERS EN HET TERRAS
MET WITBIER EN BITTERBALLEN
TE ZIEN.
Cees van Dijk
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GREENKEEPER AAN HET WOORD

COLUMN BRENDA
HOE KLEIN DAN OOK, WINST IS WINST

CORONATIJD

Inmiddels is het eind juni en zitten we nog steeds in een onzekere maar vooral roerige

Na een lange winter met hoog water kon de baan eind

tijd. Heel veel versoepelingen, aanpassingen, het nieuwe ’anders’ is bijna niet meer nieuw

februari weer gedeeltelijk open, maar begin maart moest

te noemen. We hadden eerst maanden wateroverlast en met spanning keek ik uit wan-

de baan weer sluiten vanwege het coronavirus. Wat een-

neer ik weer kon golfen. Daaropvolgend kwam wereldwijd de C-crisis. Maar ook deze

raar gezicht, geen golfers op de baan. Aan de ene kant een

‘edel’ spel met veel spelregels, etiquette
en gedragsregels. Probeer je hieraan te
houden, dit is voor de greenkeeper een
blijk van waardering en respect voor zijn
werk.

crisis creëert een kleine winst. Mijn kleine winst is dat ik vooral ervaar dat de mensen

verademing, aan de andere kant een gemis.

NIEUWE GREENKEEPER TIES

veel socialer zijn dan voorheen. De onderlinge betrokkenheid, de interesse in anderen, de
berusting, de verbroedering, de samenhorigheid, hoe klein dan ook. Het is en blijft winst.
Wat een tijd, wat een geduld, wat een
aanpassingen, veel hoop en maar
aftellen tot we weer de baan mochten
betreden. Ik moest zo denken aan de
koeien die voor het eerst weer
de wei in mogen in het voorjaar.
Huppelend en springend! Ik had
hetzelfde gevoel maandag 11
mei. Ieders geduld is dit eerste
en tweede kwartaal erg op de
proef gesteld. Gelukkig heb ik
als kind van mijn ouders meegekregen geduld en vertrouwen
te hebben. Geduld wordt altijd
beloond, hoe klein dan ook. Ook
ons geduld is rijk beloond, we
mogen allemaal weer de baan
in. Wat een enthousiasme, wat
een blijdschap, wat een euforie,
en dan de prachtige zonne-uren.
Vooral het onthaal van onze
marshal Pauline op de eerste
dag, zo mooi en zo warm.
Het inboeken van starttijden
is een fantastische oplossing.
Iedereen is zich bewust van het
doorlopen in de baan en we houden ons
ook keurig aan deze regel. Alleen mijn
inspiratie om te schrijven was ik even
kwijt. Maar ik zie het niet als een verlies.
Er komen weer andere dingen uit voort.
Zoals bijvoorbeeld toen ik op een late
middag op hole 1 liep en een fietser
overstak! Ja, en een week later een
vrijend stelletje innig in het gras op
hole 6. Ik heb de marshal gebeld om
12

dit op te lossen. Ik dacht dat het een
aangeschoten man of vrouw was, maar
achteraf was het anders. Na afloop
sprak ik de marshal en zij maakte de

houden met altijd 10 minuten vóór
afslagtijd aanwezig te zijn. Het is me ook
een keer overkomen dat ik me totaal
had vergist in de afslagtijd!! Ja, dat had
ik me niet kunnen voorstellen.
Maar deze marshal was enorm
goed gestemd om van alles voor
me te regelen, zodat ik alsnog
mocht afslaan. Super service.

Best raar voor ons, de hele dag alleen
op de golfbaan. Gelukkig mochten wij
als greenkeepers gewoon doorwerken
op onze banen. Zo konden we deze
periode van ‘rust’ gebruiken om verschillende onderhoudswerkzaamheden
alvast uit te voeren, zoals fairways
bezanden, greens prikken met holle
pennen, greens doorzaaien enzovoort.

OUDE GEWOONTES

Zoals jullie al gezien hebben, is er nog
een andere greenkeeper in de baan

Wat mij wel opviel toen de baan weer
opengesteld werd, was dat velen van u
weer in oude gewoontes vielen: plaggen
uitslaan en niet terugleggen, pitchmarks
niet repareren (er waren geen greenfeespelers), aan de hoge kant de bunker inen uitlopen, soms op handen en voeten,
trolly’s neerzetten op plekken waar dat
niet nodig is.

NIET AANRAKEN

opmerking: ‘make love instead of war’.
Daar zit iets moois is.
Fijn dat vrijwilligers de marshal-taken
oppakken om alles gestroomlijnd te
doen verlopen. Een vette schouderklop
voor alle vrijwilligers. Zoveel mensen
betekent ook zoveel wensen. Dan ben
ik weer net te vroeg gearriveerd, dan
krijg ik te horen dat ik rekening moet

Ik moet erkennen dat ik door de
starttijden mijn vroege loopjes
om 06.30 uur erg mis, net als
mijn bankmoment bij hole 8 aan
het water, maar ook dit went na
bijna twee maanden. Inmiddels
heb ik diverse keren met andere
leden gelopen. Soms een hole,
soms meerdere. Ook dat biedt
andere kansen. We blijven
genieten van onze prachtige
baan, want de greenkeepers
blijven met volle overgave zorgen dat wij een prachtig uitzicht
hebben. Inmiddels hebben we
ook veel meer eenden en ganzen rondlopen die erg moeten
wennen dat hun ritme wordt verstoord
door onze late aanwezigheid in de baan.
Maar laten we vooral genieten van deze
zomer. Het leven biedt ons allen namelijk kleine winsten die groots aanvoelen
en die we moeten koesteren.
Een mooie zomer voor iedereen!

In verband met infecties mag de vlaggenstok niet aangeraakt worden. Dit
geldt ook voor andere paaltjes in de
baan. Laat alstublieft de groene paaltjes
met touw gewoon staan of zet ze netjes
terug. Teemarkers zetten we bewust
iets boven het gras, dus ga daar niet op
staan.

DOORZWAAIEN

HERSTEL
Opvallend was wel dat zonder betreding
door golfers het gras zich goed kon
herstellen en de baan er mooi ‘strak’
uitzag. Daarom zijn er in de baan paden
en looproutes, en daarom staan er witte
lijnen voor de voorgreens: zodat deze
zwakke baanonderdelen de kans krijgen
om mooi in het gras te komen. Paden en
lijnen zijn er niet om golfers te pesten. Loop daarom met uw trolly zoveel
mogelijk op de paden of aangegeven
looproutes. Het gras en de greenkeeper
zijn u dankbaar.

Om een betere doorstroming en een
betere verstandhouding tussen golfer
en greenkeeper te hebben wil ik jullie
vragen, wanneer jullie aan het spelen
zijn: sta bij je bal en zorg dat je de juiste
club hebt. Geef dan de greenkeeper door je hand op te steken - een teken
dat je klaar bent om een bal te slaan. De
greenkeeper zal je dan zo snel mogelijk
doorzwaaien.

(drie dagen in de week): Ties van Vugt
uit Tiel. Ik ken Ties uit mijn periode op
golfbaan Almkreek. Ties heeft vele
jaren ervaring op golfbanen en hij is een
goede versterking op De Dorpswaard.

IEDEREEN NOG EEN MOOI
EN GEZOND GOLFSEIZOEN
Antoon Kuijstermans

ZUINIG OP JE BAAN
De meesten van jullie hebben gezien
hoe de baan erbij lag tijdens de lockdown. Laten we dit met zijn allen zo houden, ben zuinig op je baan. Golf is een

Brenda Themen
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GOLFVERSLAAFD. . . . . . . . . . . . . .

IN CORONATIJD

CORONA, GOLFBANEN DICHT … WAT NU …

WAT DEED EEN GOLFVERSLAAFDE TIJDENS DE GOLF-LOCKDOWN?

De aanleiding herinner ik me niet meer
zo precies, maar op een zeker moment
heb ik, nu vijf jaar geleden, samen met
Gerard van Herwaarden (nog steeds
golfmaat) het plan opgepakt om het
golfen een kans te geven. Tien lessen
geboekt bij Michel en aan de slag. Al vrij
vlot raakten we enthousiast en deden
verwoede pogingen om het baanbewijs
in bezit te krijgen. En nu, inmiddels vijf
jaar later, bogey-speler en ja, helemaal
gepakt door het golfvirus, het spelletje
tegen jezelf.
Tja, toen Maarten van Rossum me als
‘golfaddict’ vroeg om mijn ervaringen in
de ‘golfloze’ coronatijd op papier te zetten, ging ik in gedachten onwillekeurig
terug naar het moment dat Premier
Rutte aankondigde dat veel van onze
‘normale’ activiteiten anders gestalte
moesten krijgen, of zelfs helemaal
taboe werden verklaard. Golfen is dan,
ondanks dat ik - net als iedereen - niet
op een lockdown zat te wachten, natuurlijk van ondergeschikt belang.
Wel heeft het even aandacht gekost
om aan alle do’s en don’ts te wennen.
Ook al heb je ineens vrijwel geen leuke
bijzaken te doen, toch valt het (zonder

kinderen permanent in huis) prima te
behappen, lijkt me zo. Het leven is wat
mij betreft door Corona niet zo heel erg
op z’n kop gezet.
‘En heb je onze mooie Dorpswaard helemaal niet gemist?’, zult u zich afvragen.

Ik heb tijdens die twee maanden elke
dag een wandeling door mijn mooie
dorp Rossum gemaakt, met een enkele
keer daarbuiten. In etappes van steeds
een kilometer of zeven, mag ik wel
zeggen dat ik in alle windstreken de
boel verkend heb. Je snapt wel dat er na

Ben ik golfverslaafd? Tijdens
de golf-lockdown heb ik
niet mijn gazon aan flarden
gechipt. Integendeel: tijdens
de hele golf-lockdown is er
geen club uit mijn tas gekomen. Nee dus.
Wat deed ik dan wel? Veel wandelen,
wat fietsen en veel lezen om maar
niet toe te komen aan huis opruimen.
Wandelen deed ik op de damesochtend,
de dinsdag dus. Aanvankelijk alleen
met Willemien, later ook met Machteld
erbij. Steeds proberend die 1,5 meter te
handhaven.

Gerard (links) en Theo op hole 19
Nou… dat wel, maar stilzitten is eigenlijk
ook een heel goed ontwikkelde eigenschap. Naast mijn ‘zittende’ werk lees
ik graag, verdiep ik me in zaken van uiteenlopende aard
en besteed ik ook
nog tijd aan schilderen. De laatste is geen erg
geschikte bezigheid om veel bij
te lopen en met je
armen te zwaaien.
Je zou op het idee
kunnen komen
dat bewegen niet
in mijn natuur ligt,
maar nee dat is
het ook niet echt.

twee maanden niet zo heel veel meer te
ontdekken valt. Daarnaast hebben we
met een paar golfmaten gebruik kunnen
maken van de enorme tuin van Gerard
Hooijmans. Gerard heeft ooit drie holes
laten aanleggen en wij hebben daar met
veel plezier (en met afstand houden!!)
de slagen met de ijzertjes aan kunnen
scherpen.
Gelukkig konden we half mei weer
de wei in. En nu met veel plezier de
schade dubbel en dwars inhalen! Wat
ik bottom line ten aanzien van golf het
meest gemist heb, zijn toch de leuke
ontmoetingen en de gezellige uurtjes in
het clubhuis en op ons terras met dat
geweldig mooie uitzicht.

erop mooi Golfclub Vught meepikken.
De week daarna kwamen we op weg
naar Golfclub De Dommel verrassende
stukken natuur tegen in de Halderse
Akkers (zie foto). Natuurlijk hebben
we ook andere prachtige wandelingen
gemaakt, maar het merendeel voerde
toch wel langs een
golfbaan. De lockdown duurde, gelukkig, niet lang genoeg
om ook de Haverleij
nog in een wandeling
op te nemen.
Koos Theuws

Dat er toch wel van enige golfverslaving
sprake is, kan ik niet ontkennen als ik
kijk naar waar we zoal gewandeld hebben. Zo ging de eerste wandeling langs
de uitbreiding in aanleg van Golfclub
Rosmalen bij Coudewater. De week
erop zijn we via de Vughter Hei over
de Cromvoirtse Dijk door Bernardus
gewandeld. Inmiddels hadden we mede
door het hoge water de Dorpswaard al
lang niet meer gezien. Mooi vertrekpunt
dus voor een volgende wandeling. Via

GESPREKKEN EN WANDELEN

CHIPPEN IN DE TUIN

Wat ik heb gedaan in de Coronatijd zonder golf?
Zeer veel gewandeld met de dames van ons team, in
de omgeving rond De Dorpswaard en in onze eigen
omgeving. Ook veel gesprekken gevoerd over het
hoe en wat met De Dorpswaard. Wij zijn allen weer
blij om te gaan golfen!

Allereerst mijn opmerking dat ik de lockdown een noodzakelijke
maar nare periode vond, waarbij ook in mijn directe omgeving
iemand is overleden aan Corona. Golf vond ik op dat moment
minder belangrijk, ik heb slechts een beetje gechipt in de tuin.
Ik ben fit proberen te blijven door te fietsen, wandelen en hardlopen. Met name heb ik ook de 36 thuislessen golf van onze oude
pro Leonard gevolgd.

Willemien van Roekel
Theo Drissen
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hole 1 en hole 7 en een uitgebreide
babbel met Antoon naar de overkant,
vervolgens het Alemsche Klompenpad
en weer terug. Prachtig met alle bermen
in volle bloei.
In het buitengebied van Vught en het
Helvoirts broek konden we de week

John Pennekamp
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BRENDA’S FOTO’S
Naast het feit dat Brenda een gewaardeerd columnist
is voor de Waardpraat, stuurt ze ook met regelmaat
foto’s van onze baan naar de redactie, al dan niet
gemaakt tijdens het golfen.
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