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Geluk. Bestaat geluk? Nu heb ik het niet over dat warme 
gevoel waarmee je wordt overmand wanneer, diep in de 
ogen kijkend van je partner, je wegzwijmelt bij de muziek 
van Crosby-Stills-Nash & Young, of - wanneer je wat 
jonger bent - met je lijf vol xct in trance staat te shaken op 
de ongenadig harde muziek van DJ Tiësto. Dat soort geluk 
bestaat wel.
Nee, ik heb het over geluk in de zin van ‘gelukkig toeval’, 
‘lucky chance’ ofwel  ‘mazzeltje’. Dat soort geluk bestaat 
gewoon niet. 

Ik zal dat trachten toe te lichten.
Wanneer we een prachtige bunkerslag uitvoeren, hebben 
we het al gauw over een mooi - maar vooral  - gelukkig 
schot. Da’s raar.  Een goed uitgevoerde slag is gewoon het 
resultaat, voortvloeiend uit een heel proces. Dat begint met 
het volgen van talloze lessen, het behalen van je GVB, het 
eindeloos oefenen en het opbouwen van routine. Bij het 
slaan van een hole-in-one heb je gewoon alles wat je hebt 
geleerd goed  ten uitvoer gebracht!  Gekke redenatie?
Trek nu eens een parallel met autorijden. Na veel rijlessen 
en na een of meerdere examens  af te hebben gelegd, spreek 
je ook niet van een gelukkige rit wanneer je na afloop het 
vehikel weer onbeschadigd voor je huis tot stilstand zet. 
Iemand mag mij het verschil in de geluksfactor uitleggen 
tussen een goed uitgevoerde autorit of een mooi gelopen 
ronde door de baan.  

Ongeluk bestaat daarentegen wel. Een ongeluk ontstaat  
wanneer er niet beïnvloedbare, vaak externe, factoren een 
rol spelen. Wanneer je als automobilist te maken krijgt met 
een spookrijder bijvoorbeeld. Een fatale afloop mag je dan 
ongeluk noemen. Indien je de illegale tegenligger kunt 
ontwijken, dan heb je excellent gepresteerd. Geluk kun je 
dat niet noemen, als was het maar dat de kans op  posttrau-
matische stressstoornis na zo´n confrontatie erg groot is. 
Drama’s die ontstaan door met teveel bier achter het stuur te 
kruipen, zijn geen ongelukken maar het negatieve resultaat 
van het foutief afleggen van een procesgang.

Neem deze gedachte eens mee tijdens uw volgende rondje. 
Wees trots op een excellente slag in plaats de credits toe te 
wijzen aan een hogere macht. En ga werken aan de 
verbetering van de procesgang als het even niet lukt. 

Ive Krikke

VAN DE REDACTIE
1
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In de vorige editie van de Neary ben ik 
ingegaan op ‘mentaliteit’, één van de vier 

onderdelen die van belang zijn in het 
golfspel. In dit nummer besteed ik aandacht 

aan course management, een door veel 
spelers verwaarloosd instrument om scores 

lager te krijgen.

Wouter Oosting

PROPRAAT: GOLF, EEN SIMPEL SPELLETJE ?!?! (2)

Laten we beginnen met het definiëren van wat 
onder course mangement (CM) kan worden 
verstaan. CM is de gekozen tactiek om de baan 
zo te spelen dat we zo weinig mogelijk hinder 
ondervinden van de moeilijkheidsgradaties die 
zijn aangebracht in de baan, zoals bunkers, 
waterpartijen, rough, out of bounds, beplanting 
en glooiingen, teneinde een zo laag mogelijk 
score neer te zetten. Banen zijn zo ontworpen 
dat je bij elke slag weer beslissingen moet 
nemen. Welke club neem ik? Leg ik de bal 
vóór de waterhindernis of ga ik er overheen? 
Hoe speel ik de green aan? Enz. enz. 
Denk niet, zoals velen dat doen, dat CM is 
bedoeld om uit lastige situaties te komen. 
Integendeel, goed CM kan voorkomen dat u in 
lastige situaties belandt. 

CM is voor iedere speler verschillend. Het is 
afhankelijk van ieders golfvaardigheid en per-
soonlijkheid. Daarnaast spelen actuele zaken 
een rol, zoals de gesteldheid van de baan en 
de weersomstandigheden. Ondoenlijk dus om 
een algemeen spelplan op basis van CM te 
schrijven. Dat zult u zelf moeten doen en op 
het moment van spelen aan moeten passen aan 
de dan heersende omstandigheden. Wel zijn er 
een aantal uitgangspunten die voor iedereen 
zijn te hanteren.

Doe geen gekke dingen
Regelmatig hoor ik spelers mompelen over iets 
van dood en gladiooltjes om ze vervolgens een 
slag te zien maken die, gezien hun spelniveau, 
maar zelden lukt. Het mag allemaal wat saaier 
lijken, maar tracht geen toverballen te slaan  die 
bijna nooit goed uitpakken. Moet je over een 
bunker de green aanspelen en de pin staat vlak 
bij die bunker? Opteer dan voor een wat langere 
putt in plaats te trachten de bal zo dicht mogelijk 
bij de pin te leggen. Lig je bijvoorbeeld op hole 
17 nog ruim voor de fairwaybunker, dan haalt 
je tweede slag de green niet. De kans dat je met 
je tweede slag in de sloot belandt is echter niet 
ondenkbaar. Leg de bal dan ook voor de hin-
dernis. Je houdt dan zo’n 125 meter over voor 
het derde schot naar de green. 

Ken je afstanden en reken
Essentieel is dat je precies weet welke af-
standen je met iedere club kunt slaan. Tracht 
daarbij zo goed mogelijk de invloed van wind 
in te calculeren. Je kunt op de teebox dan 
uitrekenen in hoeveel slagen je normaliter de 
green kunt bereiken. Wellicht grijp je dan eens 
eerder naar je houten drie dan naar je driver, 
waarmee je nog wel eens in het bos komt te 
liggen.
Onderweg wordt er ook gerekend. Heb je nog 

200 meter te gaan naar de pin, en je slaat op de 
fairway maximaal 150 meter, opteer dan voor 
twee slagen van 100 meter. Met een full swing 
de green aanspelen is voor de meeste spelers 
gemakkelijker dan met een pitch. 

Bepaal waar je bal moet liggen. 
Natuurlijk, het geeft een kick wanneer je een 
drive maakt van ruim over de 200 meter. Maar 
als je vervolgens je bal in het struikgewas 
moet zoeken, heb je er weinig aan. Precisie 
is belangrijker dan afstand. Bepaal waar je 
de bal naar toe wilt slaan. Dat moet de plek 
zijn die de beste uitgangspositie biedt voor 
de volgende slag. Ligt er een fairwaybunker 
links, houd dan rechts aan. Ligt er lateraal 
water rechts, dan speel je de linkerkant van de 
fairway aan. Die keuzes liggen voor de hand. 
Soms zijn ze  wat lastiger te nemen. Neem de 
afslag van hole 10. Links bos/out of bounds, 
rechts water. Verloren bal of out of bounds 
betekent terug naar de plek waar je vanaf hebt 
geslagen met bijtelling van een strafslag. 
Belandt de bal in de waterhindernis dan kom 
je ‘slechts’met een strafslag weg. Kiezen 
voor rechts dus. Je kunt ook kiezen voor een 
stokje minder voor meer controle.Creëer voor 
jezelf dus steeds de beste uitgangspositie. Heb je 
drie slagen nodig om de green van hole 8 aan te 

spelen? Tracht dan met je de 2e slag de bal rechts 
op de fairway te spelen. 
Naarmate je spelniveau stijgt kunnen de 
keuzes subtieler worden. Een voorbeeld: 
de vlag op hole 15 staat enigszins rechts 
gestoken. Probeer de pin dan aan te spelen 
aan de linkerkant van de vlag. De putt die je 
overhoudt zal aanzienlijk gemakkelijker zijn. 
Hetzelfde geldt voor de green van hole 13. Om 
zo precies mogelijk te slaan is het raadzaam 
je op een zo klein mogelijk doel te focussen; 
(richting) een bepaalde boom, een kerktoren of 
een ander mogelijk target op je doellijn. Hoe 
nauwkeuriger je mikt, hoe beter het resultaat 
zal zijn.

Leer van het verleden
Op je scorekaart kun je meer kwijt dan de 
gemaakte strokes. Je kunt op de kaart tijdens 
oefenrondes bijhouden hoe je spelverloop 
is. Belandt de afslag buiten de fairway, geef 
dan aan  met een  pijltje of dat aan de linker- 
of rechterzijde is. Noteer de afstand die je 
overhoudt na je tweede slag op par 4’s en die 
van de derde op par 5’s . Wanneer je de green 
mist, geef dan eveneens met pijltje aan of de 
bal links of rechts terecht kwam. Wanneer er 
regelmatige ongewenste patronen ontstaan kun 
je gerichter gaan oefenen.
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BAANBEHEERPLAN: HOE ZIET DE BAAN ER OVER 20 JAAR UIT?

Baanonderhoud is geen kwestie van ad 
hoc beslissingen nemen. De consequenties 

van een ingreep die je vandaag pleegt 
kunnen zich jaren later doen gelden. 

Daarom is het wel handig om te weten waar 
je naar toe wilt; hoe de baan er over - pak 

‘m beet - 20 jaar uitziet. Die visie leg je vast 
en je noemt dat document bijvoorbeeld 

Baanbeheerplan. Bij onze club is er een in 
de maak. Hoogste tijd om baancommissaris 

Karst de Jonge eens aan de tand te voelen.

Ive Krikke

“Toen ik medio 2010 aantrad als baancom-
missaris lag er wel iets als een langetermijn-
onderhoudsplan”, begint Karst het gesprek. 
“Maar dat was niet af en het is er eigenlijk 
maar een beetje bij gebleven. Dan ontbeert het 
je uiteindelijk toch aan visie. Je zult immers 
antwoord moeten geven op de vraag hoe de 
baan er in de toekomst uit moet komen te 
zien. Naast de golftechnische aspecten spelen 
daarbij tal van zaken een rol. 

Voor onze baan zal de bodemdaling door de 
zoutwinning van Nedmag enorme gevolgen 
hebben. Gemeten vanaf 1993 is de bodem 
meer dan 30 cm gezakt binnen de middelste 
cirkel van de Contourkaart Bodemdaling. Dat 
‘episch centrum’ ligt pal naast hole 11. In 2025 
zal die hole 30 cm lager liggen dan nu, wat een 
daling van 60 cm betekent ten opzichte van 
hole 5. Dat vraagt om een nieuwe zienswijze 
en mogelijk een aanpassing van de drainage. 
Drainagebuizen die onder het wateroppervlak 
liggen helpen niet. Dat wreekt zich met name 
in de winter, want dan is het peil behoorlijk 
hoog. Gelukkig hebben we alle medewerking 
van het waterschap. Althans, op ambtelijk 
niveau geniet de baan een hoge prioriteit. 
Binnenkort zal het schap een stuw bouwen in 
de watergang aan de westkant van de baan. 

Daardoor kan de aanvoer van overvloedig 
gebiedsvreemd water worden gecontroleerd. 
Verder zal er op de baan steeds meer afge-
pompt moeten worden. We zullen dus continu 
het peil moeten blijven meten.”

Knikken
Omdat de bodemdaling niet geheel gelijkmatig 
verloopt - op de ene plek daalt de grond wat 
meer dan op de andere - is de kans groot dat er 
knikken ontstaan in de drainagebuizen. Ze 
vallen met de drainspuit niet meer door te 
spoelen en doen hun werk niet meer. Op hole 6 
is deze winter om die reden de drainage open 
gelegd en doorgespoeld.
Karst: “Bovendien liggen de drains hier en 
daar verkeerd als je de bodemdaling in 
beschouwing neemt. Logischer wijze liggen 
de buizen normaliter op afschot. Op hole 15 is 
dat richting het oosten. Maar de daling is net 
andersom. Gevolg: het water vindt zijn weg 
niet meer naar de vijverpartijen en blijft staan 
op de baan.”

Een natte baan vindt niemand prettig om te 
spelen. Maar drassigheid heeft niet alleen te 
maken met de bodemdalingproblematiek. Ook 
de waterdoorlatendheid van de bovengrond 
speelt een rol. Hier en daar is deze niet opti-
maal. Op hole 10 zijn plekken waar onder de 
grasmat zich ondoordringbare lagen bevinden. 
Bij de aanleg hadden ze er even met de culti-
vator doorheen gemoeten. Dat is niet gebeurd. 
“We gaan nu”, aldus Karst, “voordat het gras 
gaat groeien, dwars op de drainage gleuven 
van 9 cm breed en 40 cm diep aanbrengen. 
Hierin storten we grof zand om ze af te vullen 
met zaaigrond. We wachten dan het effect van 
deze maatregel af. Als het werkt dan kunnen 
we met deze methode ook andere plekken op 
de baan aanpakken. Vroeger is het wel eens 
geprobeerd met zogenaamde vertidrains. Maar 
die werken minimaal; die slibben snel dicht. 
Wat de waterdoorlatendheid ook bevordert is 
een gezonde grasmat. Dat betekent een mat 
zonder viltlagen.”

Presentatie 20 april
Het ligt in de bedoeling dat het Baanbeheer-
plan begin juni gereed is. Een eerste update 
wordt  eind maart/begin april verwacht. Zoals 
al aangekondigd legt de baancommissie haar 
ideeën op woensdag 20 april voor aan de 
leden. Karst zal dan, samen met hoofdgreen-
keeper Jos van Zelst, de plannen toelichten, 
vragen beantwoorden en suggesties van de 
leden in ontvangst nemen. 

“Dat laatste is uiteraard ook van belang”, stelt 
Karst beslist. “Als iemand met bruikbare en 
haalbare voorstellen komt, dan staan we daar 
zeker voor open. Voorwaarde is wel dat het 
reële zaken zijn. Ideeën om te besparen op 
onderhoud zijn bijvoorbeeld mooi, maar be-
sparingen mogen in mijn optiek niet ten koste 
gaan van de kwaliteit en de continuïteit van 
het onderhoud. We willen immers wel dat de 
greens in het seizoen elke dag gemaaid 
worden. Daar heb je dus bedrijfszekere 
maaiers voor nodig met regelmatig geslepen 

messen. Een scherpe afsnee van het gras geeft 
minder schimmelvorming en ziektes. Goed 
materieel is dus essentieel.”

GolfGIS
Vanuit het Baanbeheerplan worden de jaar-
lijkse werkplannen gemaakt. Sinds enige tijd 
werken de baancommissie en de greenkeepers 
met GolfGIS. “Daarmee hebben we de baan 
goed in kaart”, verzekert Karst. “GolfGIS is 
een online kaartapplicatie, een soort digitale 
baanatlas. Elk ruimtelijk onderdeel van de 
baan staat erin: drainage, bospercelen tot en 
met de padenstructuur. En dat alles inclusief 
hoogtelijnen. Ook mooi van het programma 
is dat je er bepaalde voorgenomen ingrepen 
driedimensionaal mee kunt visualiseren. Zo is 
bijvoorbeeld het effect van een nieuw aan te 
planten solitaire boom goed aan te tonen. “

GEO-certificering
Drukt de bodemdaling specifiek voor onze 
baan een behoorlijk stempel op het >>
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Baanbeheerplan, aangescherpte milieueisen 
doen dat ook. In 2011 werd er in de Tweede 
Kamer een motie aangenomen die op termijn 
alle gebruik van bestrijdingsmiddelen verbiedt. 
Paul de Vries schreef over de gevolgen daar-
van uitgebreid in de kersteditie 2014 van uw 
clubblad over. De Branchevereniging Sport- 
en Cultuurtechniek (BSNC), de NVG
(Nederlandse Vereniging van Golfaccommo-
daties), VHG en het NOC*NSF ontwierpen 
een alternatief voor het besluit van de Tweede 
Kamer, genaamd Green Deal Sportvelden. 
Met succes, want in oktober vorig jaar werd 
dit convenant door alle betrokken partijen 
ondertekend. In Green Deal is vastgelegd dat 
er vanaf dit jaar geen gewasbeschermingsmid-
delen meer worden gebruikt op verharde 
ondergronden. Eind 2017 wordt dat uitgebreid 
naar onverharde terreinen. Maar sportvelden 
blijven voorlopig buiten schot, mits de t
erreinbeheerders stinkend hun best doen de 
hoeveelheid pesticiden terug te brengen. Ze 
hebben in ieder geval tot 2020 de tijd om uit te 
zien naar alternatieven.

Karst hierover: “Wat er na 2020 gebeurt is nog 
moeilijk te zeggen. Het kan tot een totaalver-
bod van gewasbeschermingsmiddelen op 
sportvelden komen. Krijg je dan met schimmel 
te maken, dan heb je stomweg pech. Het is ook 
mogelijk dat de sector alleen bij uitzondering 
en onder bepaalde voorwaarden nog gewas-
beschermingsmiddelen mag gebruiken. De 
uitzonderingspositie kun je wellicht gemak-
kelijker bereiken wanneer je als baanbeheerder 
GEO-gecertificeerd bent. (zie Neary 1, voor-
jaar 2015. GEO staat voor Golf Environment 
Organisation, een organisatie die wereldwijd 
milieustandaards heeft vastgesteld en op grond 
van die normen banen certificeert. I.K.) Om 
die reden willen we dit jaar nog komen tot een 
commissie GEO. Die zal los komen te staan 
van de baancommissie, maar uiteraard er wel 
nauw mee gaan samenwerken.

Baan voor iedereen
De baan wordt gedeeld door verschillende 
spelers. Van de beginnende golfers, single 

handicappers, jeugd tot aan spelers die wat 
hoger in leeftijd zijn toe. Volgens Karst is het 
vanzelfsprekend met al die diverse groepen 
rekening te houden. “Wanneer je de greens 
heel snel maakt, stel stimp 10,5 á 11, dan is 
dat voor de goede speler een uitdaging maar 
je jaagt de bulk van je leden ermee weg. Een 
stimp van 8 is voor iedereen redelijk acceptabel. 
Iets dergelijks gaat ook op voor de bunkers. 
Die op de eerste negen liggen eigenlijk te 
dichtbij. Dat was dertig jaar geleden niet het 
geval, maar er wordt vandaag de dag wat 
verder geslagen. Voor lage handicappers 
vormen ze nauwelijks meer een uitdaging. 
Over uitda-ging gesproken: speltechnisch 
mogen we alle aspecten van de baan nog wel 
eens onder de loep nemen. Je hebt niet voor 
niets 14 stokken in de tas. De baan moet zo 
zijn dat je telkens keuzes moet maken. Keuze 
in clubgebruik en in course management.” 

Het Baanbeheerplan schenkt ook aandacht 
aan de landschappelijke aantrekkelijkheid. 
Ook hier is Karst stellig in: “Hier en daar is 
het bos zonder liefde aangeplant. Bovendien 
is er op de oude negen te laat begonnen met 
het uitdunnen. Gevolg is dat veel bomen nogal 
sprietvorming omhoog zijn geschoten. Door 
goed uitdunnen kan de rest zich goed ontwik-
kelen. We zijn daar nu stevig mee op weg. In 
samenspraak met de stichting Landschapbe-
heer Groningen zoeken we nu naar geschikte 
- streekeigen - ondergroei. Dat streekeigene, 
daar hecht ik wel aan. In mijn optiek is de 
vraag of we uitheemse bomen moeten 
behouden dan ook legitiem. Datzelfde geldt 
voor de Rododendrons. Volgens mij horen die 
in tuinen thuis.”
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IN MEMORIAM 
ROBBERT H.F. HÜBNER
Roy Hodselmans

Op 20 januari 2016 is Robbert overleden na 
een gevecht van een jaar tegen een afschu-
welijke  ziekte. Robbert is 55 jaar geworden. 
Wij wensen zijn vrouw Corry en hun twee kin-
deren heel veel sterkte toe bij dit grote verlies.
Robbert had vele sportieve talenten en daarom 
was golf een passie geworden.
 Voor de 

Compagnie 
heeft hij rond 
2000 een aantal 
jaren competitie 
gespeeld. In 2008 
heeft hij zich in 
het werk gestort 
en richtte hij 
meerdere 
bedrijven op. Hij 
was directeur 
van Manage-

ment@work en FiZR, 
beide consultancy bedrijven zitten in de 
zorgsector. Het motto van zijn business was 
zorgzaamheid en passie.
Robbert deed alles in het belang van de ander 
en om een ander de kans te bieden zich te 
ontwikkelen via zijn kennis en vaardigheden. 
De laatste jaren was hij bedrijfslid bij de 
Compagnie, maar kwam door zijn ziekte  
weinig aan golfen toe. Onbaatzuchtig als hij 
was zorgde hij altijd goed voor zijn familie, 
vrienden en zijn personeel.

Het valt daarom ook zo zwaar om de mens 
Robbert Hűbner te moeten missen. 

IN MEMORIAM 
FRED RIBÔT
Henk Hollander namens de golfmaatjes

Op 7 januari 2016 is zeer onverwachts op 64-
jarige leeftijd ons golfmaatje Fred Ribôt in zijn 
geliefde vakantieverblijf in Nans Les Pins te 
Frankrijk overleden.

Fred, in het dagelijkse leven directeur en 
oprichter van Fred Ribôt tandtechniek bv, was 

een gepas-
sioneerde 
tandtech-
nieker die 
perfectio-
nisme 
hoog in het 
vaandel 
had staan, 
kwaliteit 
ging voor 
alles, 
en zijn 
standaard 
voldeed 
aan de 
hoogste 
eisen. 

Zo ook het golfspel van Fred. Fred was een 
enthousiaste golfer die er alles aan deed om 
het spel zo goed mogelijk te beheersen. Fred 
was een vaste waarde in ons groepje, dat 
iedere zaterdagmorgen gezamenlijk hun rondje 
golf speelden. 

We zullen Fred missen en wensen Jannie, 
Anne-Marie, Irene en familie veel sterkte met 
dit verlies.

IN MEMORIAM 
PIETER REINT WAALKENS
Jan Kloosterboer

Piet werd geboren op 14 Augustus 1928 in 
Blijham. Na de H.B.S. ging hij naar de Hogere 
Landbouwschool in Groningen. Een prachtige 
tijd van studeren en veel plezier. Piet trouwde 
met zijn Sytske. Samen bouwden ze een 
boerenbestaan op in Blijham.

Na 15 jaar werd Piet directeur van de Coöpe-
ratieve Werktuigenvereniging in Wogmeer 
( N.H.). In 1981 ontdekte hij een advertentie 
met zijn droombaan: directeur van het Land-
bouwbedrijf in de Johannes Kerkhovenpolder 
bij Woldendorp. Voor Piet en zijn gezin voelde 

het als thuis komen. Een Groninger boer 
hoorde op de Groninger Klei!
In Scheemda genoten ze samen van hun pen-
sioen. In deze periode, omstreeks 1994, kreeg 
Piet een nieuwe passie, het golfen.

Samen en met Lenus Meiborg trokken wij 
minimaal 2 keer in de week naar Veendam. 
Het meedoen was belangrijker dan winnen. Al 
was Piet super trots op zijn Hole In One. Drie 
jaar speelden wij mee met de Top of Holland; 
golfen op verschillende banen. Met de dames 

en met de caravan. Het clubhuis in Veen-
dam werd 
een tweede 
thuis, waar 
veel nieuwe, 
leuke con-
tacten werden 
opgedaan.
Helaas 
overleed ons 
beider vriend 
Lenus in het 
bijzijn van 
ons op de 
golfbaan.

Zijn overlijden heeft ons destijds diep geraakt!
Wij bleven echter  golfen.
Op het laatst ging Piets gezondheid achteruit, 
maar met de Handicart ging het nog. 15 dec 
j.l.was de Hazepeperwedstrijd. lk bracht hem 
een Doggy Bag met hazepeper! Zijn ogen 
straalden. Het golfen en het ontmoeten van 
zijn golfvrienden op de baan, daar genoot hij 
van.
Piet was een man met charisma, nooit klagen, 
altijd in voor grappen en vol humor. 

Piet overleed in het bijzijn van zijn zoon en 
schoondochter op 21 febr.j.l.

IN MEMORIAM 
GERDA TILMAN
Ciska Gerdes namens de damescommissie

Onder grote belangstelling,ook van veel leden 
van De Compagnie, is op 23 februari afscheid 

genomen van Gerda Tilman. (19 juli 1946- 18 
febr. 2016)
Gerda is 
jarenlang 
actief 
geweest als 
lid van de 
dames-
commissie 
van onze 
club.
Ze was een 
vrolijke 
tante en 
altijd in 
voor een 
grapje.
Maarze kon ook heel serieus zijn, als 
het om haar taken in de damescommissie ging. 

Zo bereidde ze haar welkomstwoord voor de  
Duitse golfgasten op onze vriendinnendag heel 
goed voor en deed dat in perfect Duits: met 
Gerda kon je voor de dag komen.
Onder het genot van een glas wijn vertelde ze 
grappige anekdotes en kon je heerlijk met haar 
lachen.
Ze zag er altijd uit om door een ringetje 
te halen en zelfs tijdens haar ziekte-waar 
ze trouwens heel openlijk over sprak- riep 
iedereen:”Wat ziet ze er toch goed uit. Ze lijkt 
helemaal niet ziek”.

Gerda gedroeg zich ook niet als iemand die 
ziek was en nam nog graag aan de activiteiten 
van de woensdagdames deel.Ook bij de 
laatste gezellige midwinterbijeenkomst was 
ze er nog bij en zag er weer perfect verzorgd 
uit. Wel maakte ze zich een beetje bezorgd 
over haar grijze haren: “Vind je het echt wel 
leuk?”,vroeg ze ons nog. 
Helaas verslechterde Gerda’s toestand snel na 
de kerst. 

Wij zullen haar lekkere hapjes en drankjes bij 
onze wedstrijdjes missen,maar vooral ook haar 
stimulerende en humorvolle inbreng tijdens de 
damesmiddagen op de woensdag.
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DE CLUBHUISCOMMISSIE: WERKZAAM OP DE ACHTERGROND

Onze club kent vele commissies, waarin een 
groot aantal vrijwilligers actief zijn. 

Een commissie, die zich wat op de 
achtergrond beweegt, is de 

Clubhuiscommissie. Door de jaren heen 
heeft De Compagnie een dergelijke 

commissie gehad. De huidige voorzitter van 
de commissie,  Dick Meis, licht hier onder 
de werkzaamheden van de commissie toe.

Als commissie bereiden wij voor het manage-
ment en bestuur adviezen voor, zorgen wij 
voor de werkvoorbereiding en begeleiding van 
projecten en houden de eindcontrole op het 
uitgevoerde werk.

De commissie probeert actief te zijn op de 
volgende vlakken:
1.  Oplossen van directe problemen zoals  
 stankoverlast, lekkages, bouwkundige  
 gebreken ed.
2. Energiebesparende maatregelen zoals beter  
 beheer van energie (monitoring, extra 
 meters, zuinigere energie-en onderhouds 
 contracten  e.d.)
3. Het werken aan een structurele onderhouds-
 planning op langere termijn.
4. Toekomstgerichte ontwikkelingen t.a.v. het  
 gebouw en de directe omgeving.
    Zo wordt er gewerkt aan een nieuwe 
 entreetrap, extra buitenkamer met terras en
    extra ruimte voor de buggy’s bij het 
 clubgebouw.

Uiteraard kosten dit soort zaken geld en met 
de beschikbare gelden moet het bestuur
na zorgvuldige afweging beslissen welke 
zaken prioriteit krijgen. 
De commissieleden dragen de club een goed 

hart toe en doen hun best om het fraaie club-
gebouw voor lange tijd in goede conditie te 
houden.
Leden kunnen altijd opmerkingen/aanbevelingen 
kenbaar maken aan de commissie, rechtstreeks 
of via de clubmanager of bestuur.

De clubhuiscommissie bestaat uit de volgende 
enthousiaste leden:
Menno Dijk (gaat over alle zaken die met 
Elektra te maken hebben).
Menno is al wel met pensioen maar maakt 
naast golfen en vakanties tijd vrij om voor de 
club de energiezaken te  optimaliseren.
John de Groot (Werktuigbouwkundige 
zaken), naast serieus golfer, werkzaam
als systeemontwerper voor o.a. Gasunie.
Dick Meis (Bouwkundige zaken/voorzitter 
Clubhuiscommissie) speelt golf ter ontspan-
ning en werkt als zelfstandig architect.

Artist impressie van de herinrichting entree clubhuis 
zoals de commissie het zich voorstelt.
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Herenmode Damesmode

Prettig geholpen
Prima gekleed

zeer geschikt voor feestjes en diners

Café-restaurant De Compagnie is ook bijzonder 

geschikt voor het organiseren van familiefeestjes, 

recepties en diners voor groepen, 

vraag naar de mogelijkheden...

Restaurant De Compagnie

Iets te vieren?

Restaurant De Compagnie - Golflaan 1 - Veendam - (0598) 62 52 72
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Restaurant De Compagnie - Golflaan 1 - Veendam - (0598) 63 20 68

LESJE FRUITBOMEN SNOEIEN

De fruitbomenactie die Ankie Kors in 2014 
startte heeft ertoe geleid dat onze baan is 

verrijkt met bijna 30 fruitbomen. Bijzondere 
fruitbomen, want het gaat om een aantal 

oude Noordelijke rassen, zoals de Groninger 
Pippeling, de Veendammer Glorie en nog een 
aantal andere hoogstamrassen. Om even uw 

geheugen op te frissen: de actie van Ankie 
bestond eruit dat zij onder de leden van de 

club sponsors heeft geworven voor de 
aanschaf en het aanplanten van deze bomen.  

Van de redactie

Zo werden er in 2014 een tiental appelbomen 
geplant tussen de holes 12 en 14. Het jaar erop 
kregen 18 bomen, waaronder ook peren- en 
pruimenbomen, een vruchtbaar plekje tussen 
hole 10 en de parkeerplaats Nedmagweg.  Als 
dank voor hun gulle gaven gleed er begin dit 
jaar bij de sponsors een digitale uitnodiging op 
de mat voor het bijwonen van een heuse work-
shop ‘fruitbomen snoeien’. Zo fungeerde het 
restaurant van ons clubhuis op 1 maart j.l. als 
leslokaal voor het theoretische gedeelte van de 
bijeenkomst. Leiding van de workshop lag in 
handen van Willy Hollander, docent biologie 
en bestuurslid van de Pomologische Vereniging 
uit Frederiksoord, een vereniging waarvan  
Ankie een enthousiast lid is.  Aanwezig waren 
ook Roelf Koning, vice voorzitter van de 
Pomologische Vereniging, en Monica Oostland 
als vertegenwoordigster van de bomenleveran-
cier. Zij zouden na de aangeboden lunch 
assisteren bij het daadwerkelijke snoeiwerk. 
In de middag voegden ook baancommissaris 
Karst de Jonge en hoofdgreenkeeper Jos van 
Selt zich bij de groep.

Naast het ‘hoe en waarom’ van het snoeien, 
onderstreepte Willy Hollander het belang 
van het in stand houden van oude fruitrassen. 
“Centraal staat de cultuurhistorische waarde. 

Als vereniging willen we oude hoogstam-
rassen en hun genetische diversiteit behouden. 
Daarnaast hebben deze fruitbomen een grote 
waarde voor het landschap. Vooral in de bloei-
tijd dragen zij bij tot ruimtelijke afwisseling 
en zijn ze blikvangers in het landschap. Maar 
ook de ecologische waarde mag niet onder-
schat worden. Hoogstamfruitbomen oefenen 
door hun rijkdom aan bladeren, bloemen en 
vruchten een grote aantrekkingskracht uit op 
veel dieren. Er komt een grote verscheiden-
heid aan insecten in voor. Verder vormen 
de boomgaarden een goed jachtgebied voor 
diverse vogel- en vleermuissoorten. Daarnaast 
komen er in oudere bomen vaak holtes voor 
waar steenuilen, duiven, spechten of andere 
holenbroeders kunnen nestelen.”

Het zal in de hoofden van de deelnemers aan 
het einde van de bijeenkomst geduizeld heb-
ben van begrippen als voorjaars-, zomer- en 
najaarssapstromen, zuigers, zij- en gesteltak-
ken. En niet te vergeten met de korte,  lange en 
waterloten, alsmede de snoeiregels van 
Vöchting en die van  Koopman. Helder werd 
wel dat een appeltje uit de boom plukken 
minder vanzelfsprekend is dan vaak wordt 
gedacht. Voor een beetje opbrengst is veel 
vakmanschap vereist.

Na de theorie volgde de praktijk en werden de jonge 
bomen vakkundig gesnoeid

Bereik een kapitaalkrachtige 
doelgroep door te 

adverteren in de Neary.

Bel 0598 625272
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Beter golfen zonder blessures 
  Golffysiotherapeut helpt u met uw handicap
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Hoofdkantoor: Hora Siccamastraat 2 9601 KK Hoogezand
T 0598 397176  E info@golfkliniek.nl  I www.golfkliniek.nl

VAN DE CLUBMANAGER

De baan is weer Qualifying. De tees staan 
weer goed, de bunkers zijn bijgewerkt, de 
pinpositie is weer op orde, de holecups en 
holestokken zijn vervangen én we hebben 

een nieuwe sponsor voor de 
Holevlaggen – dus níeuwe vlaggen. Het 

seizoen kan beginnen. 

Gretha Kruize

Intussen wordt nog gebouwd aan het marshal-
huis tussen hole 1 en hole 10, zijn er vrijwil-
ligers bereid gevonden het schilderwerk op 
zich te nemen van de schuilhutten en andere 
klussen te doen. 

De  actualisatie van het Baanbeheerplan voor 
de komende jaren is in volle gang. Naast een 
uitgewerkte visie en beheerplan, zullen hieruit 
jaarlijkse werkplannen resulteren én hebben 
we via GolfGIS de baan volledig in kaart. U 
bent van harte uitgenodigd om op woensdag 
20 april van 16.00 tot 18.00 uur de stand van 
zaken en de plannen voor het seizoen en de 
toekomst te komen beluisteren. Natuurlijk 
kunt u zelf ook uw vragen kwijt.

De jeugd probeert haar ‘pot’ te spekken met 
een sponsoractie van de Poiesz en trapt bij ons 
het competitieseizoen af met het NNO jeugd-
toernooi op 3 april. 

De bedrijvencompetitieheeft met 36 bedrijven-
teams de deelname weer goed gevuld. Goed 
om te zien dat ook een aantal nieuwe bedri-
jvenzich hebben aangemeld.  Een teken dat 
de formule nog steeds aanslaat. De eerste 
netwerk-activiteit naast het golfen is een 
bezoek aan de wedstrijd Donar tegen Aris 

Leeuwarden, inmiddels achter de rug als u dit 
leest. 
De Open dag staat gepland op zondag 24 april 
en wordt opgeluisterd met een live-uitzending 
van Radio Simone FM.  We hopen zo op veel 
reuring en een grote belangstelling voor onze 
club en de golfsport. Komt u ook? Samen met 
naastgelegen Borgerswold werken we aan dag-
arrangementen voor bedrijven en familiefees-
ten op onze Par 3 c.q. ‘Pitch & Putt’-baan.  

Om het Noorden nog meer te promoten or-
ganiseren de Noordelijke golfbanen gezamen-
lijk een Noordelijke Golf Challenge en werken 
steeds meer samen op diverse terreinen en bij 
verschillende evenementen. Verder staan op 
onze Baanagenda (zie startpagina van onze 
website) nog meer mooie wedstrijden en 
evenementen.  Bekijk ze allemaal. En wat zo 
mooi is: wanneer u een enkele keer niet kunt 
spelen op onze eigen baan, bespreekt u lekker 
een golfronde bij onze 4**** collega’s! 
Nog iets of iemand vergeten? Vast. Maar laat 
het seizoen maar komen!
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HET RIJKE CLUBLEVEN

Deze rubriek geeft een impressie wat er zich 
zoal binnen de club afspeelt of af gaat spelen. 

De artikelen zijn afkomstig van commissies of 
leden die (nog0 eens de aandacht willen vesti-
gen op een bijzondere of plezierige activiteit. 

Ook uw bijdrage is van harte welkom.

BRIDGE OP DE CLUB
Koos Lamain
Naast het golfen wordt er al vele jaren, in de 
wintermaanden, op onze golfclub gebridged.

Eind december hebben we de “kerst-drive” 
gespeeld.. 
Gees Wolterbeek en Hinnie Lamain zorgden 
voor een mooi aangeklede kersttafel waarop voor 
iedereen een “kerstpresentje” is uitgestald.
Onze uitbater zorgde deze avond voor extra 
lekkere hapjes. Dit alles zorgde voor een 
gezellige en geslaagde avond.
Het zal jullie dan ook niet verbazen dat we een 
volle bak hadden. U zult begrijpen, dat niemand 
deze gezellige avonden wil missen.

Een oproep voor golfers die ook bridgen maar 
nog niet mee doen.
Je speelniveau is niet belangrijk. Er wordt 
gespeeld op 3 niveaus, namelijk A, B, en C 
klasse.
De gezelligheid voert echter de boventoon bij 
onze club, dus schroom niet om te komen.
Vanaf oktober tot en met maart wordt er 2x per 
maand gespeeld, namelijk de eerste en derde 
donderdagavond.
U kunt zich opgeven bij Annet Franssen, email: 
j.f.franssen@netvisit.nl

MIS HET NIET: WIJNPROEVERIJ
Koos Lamain.
In samenwerking met wijnhandel ‘Gusto d’ Italia’ 
en golfrestaurant ‘De Compagnie’  organiseren 
wij op woensdag 13 april a.s. een wijnproeverij in 
ons clubhuis, onder het motto:
‘Het is pas crisis als de wijn op is!’
Bij wijnhandel ‘Gusto d’Italia’ staat passie voor 
Italiaanse wijnen centraal en die passie wil men 
graag met ons delen. Wijnen, die men niet in elke 
supermarkt of elke slijterij kan verkrijgen en in 
veel gevallen ook niet in ons eigen land. 

Onder begeleiding en toelichting van een ‘bekend 
persoon’ gaan wij zes Italiaanse wijnen proeven, 
vergezeld van hapjes, verzorgd door 
golfrestaurant ‘De Compagnie’.
Zo aan het begin van een nieuw golfseizoen, met 
hopelijk veel mooi weer, een mooi moment om 
op een aangename en ongedwongen manier 
kennis te maken met speciaal hiervoor geselec-
teerde wijnen uit verschillende Italiaanse 
wijnregio’s. 

Deelname aan dit evenement kost €10,00 p.p. 
Aanmelding via de website uiterlijk een week 
voor de proeverij. 
Aanvangstijd van de proeverij wordt op de site 
van onze golfclub bekend gemaakt.

BESTE SCORES SENIOREN
Menno Ringnalda
Op donderdag 7 januari zou het nieuwe jaar door 

de senioren worden ingeluid met de 
prijsuitreiking over 2015 gevolgd door de tradi-
tionele stamppotmaaltijd. Echter het weer gooide 
roet in het eten. Sneeuw en gladheid, sluiting van 
de baan. Op donderdag 4 februari kon een en 
ander alsnog plaats vinden.
Gemeten over de tien beste resultaten in de 
periode april tot november van het voorgaande 
jaar waren de scores als volgt:
Dames: 
Hilda Mulder              163 punten
Evelien Onsman         161 punten
Anje Smit                   152 punten

Bij de heren wonnen:
Henk Mulder              205 punten
Menno Ringnalda       180 punten
Maarten Hooijmeijer  167 punten

OPROEP OPENDAG
Menno Ringnalda (Commissie Leden)
Op 24 april doet onze golfclub mee aan de 
landelijke open golfdagen.
Het organiseren van dergelijke evenementen is 
van essentieel belang, want onze club heeft heel 
hard nieuwe leden nodig.
Het werven van leden kunnen we niet overlaten 
aan alleen het bestuur, de clubmanager en de 
commissie leden.
Ledenwerving is een zaak van ons allemaal.
Daarom doet de commissie Leden een dringend 
beroep op iedereen om binnen eigen kring - 
familie, vrienden en clubs - mensen enthousiast te 
maken voor de golfsport in het algemeen en onze 
club in het bijzonder door ze op 24 april mee te 
nemen naar de baan. 
Maak van de Open Dag een succes.

ONTDEK JE PLEKJE
De foto in de Winterneary toont de teebox geel 
/ wit van hole 5 en is genomen vanaf de linker-
kant van hole 4. Uit de goede inzenders trokken 
we Tonny  Everts als winnaar. Hij kan een doosje 
ballen ophalen bij het secretariaat.

Ook in deze Neary wordt uw kennis van 
de baan weer getest. Waar maakte Wijka 
Oldenburger deze foto?”Stuur uw oplossing 
naar neary@golfclubveendam en maak kans 
op een doosje met clubballen.
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UW HULP BIJ BAANONDERHOUD: ONMISBAAR!

Een goed onderhouden baan is een lust om 
te spelen. Baancommissie en 

greenkeepers realiseren zich dat terdege en 
zetten alle mogelijke middelen in om het 
ons naar de zin te maken. Maar het is in 

ons landje onbetaalbaar om bij elke bunker, 
iedere green en verspreid over alle fairways 

greenkeepers te zetten die onze spelsporen 
wissen. Baanonderhoud is ook een zaak van 

de spelers.

Ive Krikke 

Pitchmarks op de green
Slechte greens behoren tot een van de grootste 
ergernissen van golfers. Wij  - golfers - eisen van 
de baancommissie en de greenkeepers dat de 
greens er onberispelijk bijliggen. Helaas, dat is 
niet altijd het geval. 

Een mindere staat van greens kan allerlei 
oorzaken hebben. Langdurig slechte weers-
omstandigheden zijn soms van invloed. Wanneer 
een club de pech heeft dat de in dienst genomen 
greenkeeper met een ernstig drankprobleem 
blijkt te kampen, zou je die ook de schuld kunnen 
geven. Maar dat komt zelden voor. De belang-
rijkste reden dat de kwaliteit van de greens 
ondermaats is zijn wij zelf!  Stomweg omdat we 
pitchmarks niet of niet goed herstellen. En dat 
kan vervelende gevolgen hebben.

Stel dat er per week tussen de 800 en 1000 
golfers over de green heen lopen. Wanneer 5% 
van hen de bal op de green speelt en de pitchmark 
niet herstelt, dan ontstaat er al een enorme schade. 
Buiten het feit dat een onregelmatig oppervlak 
van de green van invloed is hoe de bal naar de 
hole loopt, kunnen niet gerepareerde inslagen de 
kwaliteit van de green op termijn ondermijnen. 
Doordat de verhoogde rand van de pitchmark bij 
de eerstvolgende maaibuurt kaal gemaaid wordt, 

krijgen onkruidvorming en grasziektes een kans. 
Er zijn diverse redenen waarom inslagen niet 
hersteld worden. Uit desinteresse of uit vergeet-
achtigheid, bijvoorbeeld door de euforie van een 
mooie approach. Eigenlijk zou u een herinne-
ringsknoop in uw putter moeten leggen, maar dat 
put zo slecht. Draag daarom altijd een pitchfork 
met u mee. Niet in uw tas, maar in broek- of 
jaszak. Dit is verplicht en de marshal kan u erop 
aanspreken. 

Over hoe pitchmarks hersteld dienen te worden 
blijken er onder spelers verschillende opvattingen 
te bestaan. Om daar duidelijkheid in te brengen 
gingen we bij onze hoofdgreenkeeper Jos te rade. 
Volgens hem doet u het helemaal goed wanneer 
u de volgende werkwijze hanteert (zie ook de 
foto’s):

1. Steek de pitchfork, iets verwijderd van de rand  
 van de inslag, aan de hoge (achter)kant een  
 beetje schuin in de green. 
2. Duw daarna de pitchfork zodanig naar voren  
 dat daardoor de rand naar binnen wordt ver-
 plaatst; het draaipunt van de pitchfork bevindt  
 zich onder de bodem van de pitchmark. Vele  
 spelers tillen helaas de bodem van de pitch 
 mark omhoog, waardoor de tere grasworteltjes  
 afbreken. Niet doen, s.v.p.
3. Herhaal het ‘dichtduwen’ nog driemaal rond  
 de pitchmark. 
4. Druk de herstelde pitchmark met de putter aan  
 totdat de green ter plaatse weer vlak is. 
5. Herstel ook de door iemand anders ‘vergeten’  
 pitchmark als u toch even moet wachten op  
 uw medespelers. 

Divots herstellen
Als uw bal na een goede slag in een divot belandt, 
dan wordt u onterecht door een andere golfer 
afgestraft. Het herstellen van een divot is dan 
ook een belangrijke plicht voor degene die hem 
heeft geslagen. De kwaliteit van de baan wint 
erbij, vooral omdat direct teruggelegde plaggen 
het herstel van de fairway met een paar weken 
versnelt. Is de plag eenmaal uitgedroogd, dan 

help het weinig meer. Dus leg onmiddellijk een 
geslagen divot terug en stamp hem een beetje aan 
met uw voet. 

Bunkers harken
De bal in een bunker slaan is voor de meeste spel-
ers een crime. De ergernis is pas compleet als bli-
jkt dat de bal terecht is gekomen in een voetstap 
van een van de leden van de voorgaande flights. 
Het komt regelmatig voor waaruit blijkt dat we 
nog steeds niet allemaal de bunker aanharken. 
De dienstdoende marshal zal u aanspreken op het 
(correct) aanharken van de bunkers.

Tuinieren blijkt niet in de genen van elke golfer te 
zitten. Vandaar enkele tips.
1. Betreed de bunker altijd aan de lage kant.  
 Zo voorkomt u bij het in- en uitstappen dat de  
 bunkerrand wordt stuk gelopen. Bovendien  
 vermindert u de kans op uitglijden. Een 
 schuiver kan gevolgen hebben voor u maar  
 ook de bunkerrand ernstig beschadigen. 
2. Probeer het aantal voetstappen in de bunker  
 zoveel mogelijk te beperken, loop dus terug in
  het spoor dat u al gemaakt heeft om in de 
 bunker te komen.
3. Sleep de hark niet achter u aan maar houdt 
 deze vast met 2 handen.
4. Hark niet al het zand richting de rand van de 
 bunker. Door ‘heen en weer’te harken blijft 
 het zand min of meer op zijn plaats en blijft 
 een mooie bunkerslag overal mogelijk.

5  Loop achteruit over het spoor naar de lage kant 
 van de bunker.
6. Leg de hark netjes terug in de bunker, steel 
 rustend op de rand van de bunker.

Gezond verstand
Nog meer bijdragen aan het op peil houden van 
de baankwaliteit is een kwestie van gezond ver-
stand. Maak bijvoorbeeld geen oefenswing  op de 
tee, maar erbuiten. Rijd ook niet met uw golfkar 
(buggy) of trolley over de greens, tussen de green 
en greenside bunkers en evenmin over de tee. 
Houd met golfkarren ruim afstand tot de greens.
Zo houden we het mooi!
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Had je ooit gedacht nog eens bestuurslid 
van onze golfclub te worden en hoe is dat 
eigenlijk zo gekomen?
Marjan was zeer verbaasd toen ze door Edzko 
Smid gepolst werd om bestuurslid te worden 
en heeft hem wel drie keer gevraagd: ”En 
waarom ik dan?”
Na een oriënterend gesprek met Jaap Woltman 
en Edzko Smid bleek dat ze iemand zochten 
met een stevige persoonlijkheid, een duidelijke 
mening en goede contactuele vaardigheden. 
Deze persoon moest ook een verbindende rol 
vervullen in het bestuur.

Al deze kwalificaties bleken op Marjans lijf 
geschreven te zijn en hoopt ze in de komende 
periode ook waar te maken.
Wie haar trouwens goed kent,weet dat ze nog 
veel meer kwaliteiten heeft. Op feestjes is ze 
een echte gangmaker en haar toespraakjes 
zitten vol humor.

Wat heb je als bestuurslid de club te 
bieden?
In haar beginperiode kreeg Marjan de rol van 
troubleshooter voor de Technische Commissie 
samen met Fokko van der Schuur. Alle 
competitieteams werden door hen ingedeeld, 
inclusief de jeugdteams. Ze is daarbij ook 

MARJAN HOOIJER: EEN NO-NONSENSE BESTUURSLID

Op de Algemene Ledenvergadering van 16 
november j.l. werden twee nieuwe 

bestuursleden benoemd, Henk Rotman en 
Marjan Hooijer. In de vorige editie van uw 

clubblad heeft u al kennis kunnen maken 
met Henk. 

In dit nummer een portret van Marjan.

Ciska Gerdes.

verantwoordelijk voor de bewaking van het 
budget.
Maar vanuit haar vroegere functie als hoofd 
verkoop binnendienst bij Avebe ligt haar 
voorkeur voor bestuurstaken toch vooral bij 
communicatie en commercie.
Contacten leggen met bedrijven,sponsoring 
en ledenwerving zijn dan ook haar kerntaken 
geworden als bestuurslid. Zij neemt daarmee 
de bestuurstaken van Henk Hollander die in 
mei afscheid neemt als bestuurslid, over.
Marjan heeft een zakelijke instelling en ziet 
de club als een bedrijf dat gerund wordt door 
vrijwilligers. De organisatiestructuur en ieders 
bevoegdheden moeten duidelijk zijn .

Wat wil je binnen de club verbeteren?
Als verbeterpunten wil ze de zichtbaarheid van 
het bestuur naar de leden vergroten.
In letterlijke zin door op de site van De 
Compagnie foto’s van de bestuursleden en hun 
functie te vermelden.
In figuurlijke zin door duidelijk te maken wat 
het bestuur voor de leden doet en waar het zich 
mee bezighoudt.

Welke concrete invulling wil je aan met 
name je commerciële taken als bestuurslid 
geven?
Marjan wil haar focus richten op de win-win 
situatie voor de club en de sponsoren,als het 
gaat om de commercie.
Daarvoor wil ze een commercieel plan ontwik-
kelen en een presentatie maken.

Hoe is het om als enige vrouw in het bestuur 
te zitten en wil ze nog wat veranderen aan 
deze onevenwichtige situatie?
Voor haar portefeuille als bestuurslid ziet ze 
het niet als een probleem. Zeker ook,omdat 
Gretha Kruize altijd bij de bestuursvergaderin-
gen aanwezig is.
Marjan heeft ook niet de behoefte om deze 
kwestie in het bestuur aan te kaarten,omdat ze 
van mening is dat het altijd moet gaan om de 
juiste persoon op de juiste plek.

Wat doe je beroepsmatig naast je functie 
als bestuurslid van de club en wat zijn je 
hobby’s?
Marjan heeft een eigen onderneming,nl. een 
schoonheidssalon en daarnaast werkt ze sinds 
kort parttime in een herenmodezaak in 
Veendam. We nemen dan ook aan dat je de 
eigenaar in de toekomst nog wel zal strikken 
als sponsor of als adverteerder in de Neary, 
Marjan!
Verder heeft ze veel hobby’s die eigenlijk 
allemaal buitensporten zijn: fietsen, paardrijden, 
golfen, skiёn en wandelen.”Uitwaaisporten” 
worden ze door Marjan genoemd.

Met de golfsport kwam ze in aanraking, toen 
ze nog in Siddeburen woonde. Ze volgde een 
clinic en nam daarna golflessen bij de golfpro 
van Vlagtwedde die ook les gaf in Steendam.
Sinds ruim 8 jaar is ze lid van De Compagnie, 
waar ze ’s zomers 2 à 3 keer per week speelt.
Het leuke aan het golfspel vindt ze dat je ge-
confronteerd wordt met je eigen karakter: hoe 
ga je bijvoorbeeld om met teleurstellingen.
Marjan doet ook mee aan de dinsdagcompeti-
tie van de dames over 27 holes. Ze heeft dan 
wel een winnaarsmentaliteit, maar kan een 
nederlaag ook direct weer van zich afzetten. 
De gezelligheid met het team, zingen in het 
busje op heen- en terugreis zijn minstens zo 
belangrijk voor haar.

Hoe zie je de toekomst van de club en welke 
ontwikkelingen zie je als positief en welke 
als negatief
Positief is dat de club er financieel gezien 
gezond voor staat. Ook zijn er veel nieuwe 
ideeën en zijn er veel vrijwilligers bezig met 
de toekomst van de club in allerlei commis-
sies.

De club biedt de leden erg veel plezier en er is 
een gemoedelijke sfeer.
Van negatieve zaken wil Marjan niets weten: 
van nature legt ze de focus op positieve 
dingen. Als het wat minder gaat met de club, 
komen er vanzelf weer nieuwe initiatieven en 
creatieve plannen om leden aan zich te binden.

Zo ontstonden 4-sterrengolf, Committed to 
youth en Golf Actief.
Als bestuurslid vindt ze het belangrijk dat je 
alert bent en luistert naar wat er speelt onder 
de leden. Ze houdt beslist niet van zeurende 
mensen.

Vind je enquêtes onder de leden zinvol en 
wat denkt het bestuur daarmee te doen?
Enquêtes zijn zinvol, omdat je daarmee kunt 
inzoomen op elk onderdeel en op iedere leef-
tijdscategorie. Je kunt zo gericht zoeken naar 
informatie en dan mensen benaderen.
Ieder bestuurslid met een specifieke porte-
feuille kan zo een link leggen met bepaalde 
commissieleden. Korte lijnen zijn immers erg 
belangrijk.
Met behulp van deze enquêtes is het bestuur in 
staat zijn beleid te bepalen.

Welke les kun je al trekken uit je korte 
periode als bestuurslid?
Het is een baan met piekbelastingen,waarvoor 
je niet te veel complimenten hoeft te 
verwachten. Dat vindt Marjan geen probleem, 
maar ze hoopt wel dat dat mensen haar zullen 
aanspreken. Pas dan kan ze zich volledig 
inzetten als een goed bestuurslid van onze 
mooie golfclub is haar mening.
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WAT - APART - JAA

Een rondje golf op de Golf & Country Club 
Hohwachter Bucht, een kilometer of 30 ten 
oosten van Kiel. 
“Ik moet even een pitstop maken, is hier 
ergens een WC?”.
“Ja, volgens het kaartje staat er één die kant 
op”.
Je flightgenoot zet de pas erin en na een tijdje 
hoor je hem “Wat-apart-jaa” roepen. 
Nieuwsgierig ga je hem achterna en dan zie je 
een enorme golfbal. 

“Is dat een WC?”. 
“Blijkbaar wel”.

Dat golf een aangename bezigheid is, hoeft 
geen betoog. Maar er zijn banen die aan het 
spel  een extra dimensie toevoegen omdat ze 
aspecten  kennen die ons verrassen. In deze 

rubriek maken we er melding van.  
Zo ontdekte Ciska Gerdes in Duitsland een 
bijzonder toilet. Jan Ferringa ging navraag 

doen.

Tekst: Jan Feringa, foto’s  Ciska Gerdes

“Maak eens open”, zegt je maat. Je toetst 
de cijfercombinatie in en doet de deur open. 
Het is echt een toilet. WC, fontein, het ziet er 
compleet en schoon uit. 

Bij navraag blijkt het een toilet van het bedrijf 
Greentoi te zijn. Het toilet werkt op zonne-
cellen en hoeft daarom niet aangesloten te 
worden op stroom, water of riolering. Van-
wege de hoge prijs (12500 euro) is het nooit 
een succes geworden op andere golfbanen.
Toch is dit eco golftoilet een sieraad voor 
iedere golfbaan en is het een genot om er niet 
alleen bij,maar ook in stil te staan.
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DE COMPAGNIE ALS PARTICIPATIESAMENLEVING

“Dankzij een aantal zaken die de afgelopen 
weken zijn afgerond, is de solvabiliteit van 
onze club weer gezond”, stelt Henk vooraf aan 
het gesprek dat we met hem hadden. “De 
statustoewijzing als Landgoed scheelt nogal 
aan OZB.  Daarnaast zijn we met onze 
huisbankier de Rabobank het eens geworden 
over een herfinanciering die gunstiger voor 
ons uitpakt en is het onderhoudscontract met 
Dijk Hoverniersbedrijf op onderdelen open-
gebroken, hetgeen ook een besparing oplevert. 
Toch mag dit niet de aanleiding zijn om op 
onze lauweren te gaan rusten. Wanneer we ons 
ledental niet op peil houden of op andere wijze 
inkomsten genereren, zitten we als snel weer 
in een kritieke situatie. 

Het ledental op peil houden begint met het 
vasthouden van de huidige leden. In mijn op-
tiek is het dan ook noodzakelijk van leden be-
trokken leden te maken die een sterke binding 
hebben met de club. Om die betrokkenheid te 
stimuleren moet je als bestuur open staan voor 
ideeën en wensen die binnen de club leven. 
Dat heeft ook het voordeel dat je steeds weer 
fris tegen de organisatie aankijkt. Eén van de 
werkgroepen die vorig jaar zijn ingesteld heeft 
zich bezig gehouden met de organisatie-
structuur. Onder de titel ‘Besturen en Betrek-

In de Kersteditie van uw clubblad 
publiceerden wij een interview met 

Henk Rotman, de beoogde opvolger van 
voorzitter Edzko Smid. Henk merkte in 

dat interview op dat er binnen de club veel 
kennis aanwezig is waarvan we gebruik 

kunnen maken. Ook maakte hij gewag van 
het bestaan van vier werkgroepen die in 

het najaar werden ingesteld. Daarmee was 
de nieuwsgierigheid van de redactie genoeg 
geprikkeld om er in dit nummer op terug te 

komen. 

ken’ is dit werkgroepje, dat bestond uit Jan 
Bender, clubmanager Gretha Kruize, Karst de 
Jonge en mijzelf, met een advies gekomen. 
Kern daarvan is dat het bestuur beperkt moet 
zijn in omvang maar wel met een herkenbare 
samenstelling. Het bestuur richt zich uitslui-
tend op het uitzetten van strategische lijnen, 
behoudt het overzicht en verliest zich niet in 
details.  Daarnaast adviseert de werkgroep 
Organisatie dat de uitwisseling en ontmoeting 
van leden onderling moet worden versterkt 
en de deskundigheid en enthousiasme van 
hen moet worden benut. Naast de reguliere 
commissies kunnen dan ad hoc  commissies 
ingesteld worden die een bepaalt thema of 
probleem aanpakken. Zo’n ad hoc commissie 
werkt projectmatig en voor een afgebakende 
periode. De output van deze ‘denkers’ kan 
vervolgens opgepakt worden door enthousiaste 
‘doeners’ die er concreet met aan de slag gaan. 

Hoe stelt de werkgroep zich dat in de 
praktijk voor?

“Stel je een ruit voor. In de basis bevindt zich 
de club, de leden.  Aan de bovenkant zit het 
bestuur en er tussenin het clubmanagement. 
Links de adviserende ad hoc commissie, de 
‘denkers’ en rechts de uitvoerende ad hoc >>
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werkgroep, de’ doeners’. Je kunt dan vraag-
gestuurd besturen. Leven er wensen binnen de 
club, dan bereiken die - meestal via het man-
agement - het bestuur. Die ‘weegt’ de vraag 
of het voorstel. Of liever gezegd, het bestuur 
bekijkt of iets past binnen het grotere geheel 
en binnen de overkoepelende Compagnie-
strategie. Vervolgens  worden leden benaderd 
met de vraag om met een adviesvoorstel te 
komen. Wanneer dat voorstel uitvoerbaar lijkt, 
dan wordt een aantal leden gevraagd het voor-
stel uit te werken.  Leden consumeren op deze 
wijze wat ze zelf produceren. “

Wat is de rol van de clubmanager 
hierbinnen?

“De clubmanager is bij uitstek de persoon die 
als verbindende schakel fungeert en de coör-
dinatie binnen de ruit ter hand neemt. Ook be-
waakt de manager de opdracht en de voorgang 
binnen de ad hoc advies- en werkgroepen. Ook 
bij het ‘opsporen’ binnen de club van deskun-
digheid en het, in afstemming met het bestuur, 

onderhouden  van externe contacten behoren 
tot het takenpakket van de clubmanager.” 

Is hiermee de rol van enkele reguliere com-
missies uitgespeeld? Denk met name aan de 
Commissie Leden.

“Waar nodig en waar het kan betrekt je 
uiteraard de bestaande commissies in dit soort 
processen. Een mooi voorbeeld daarvan is de 
werkgroep Ledenwerving. Naast Warntje
Jacobs, Johan van Wiek en Jan Tammeling, 
heeft ook de voorzitter van de Commissie 
Leden, Menno Ringnalda, erin zitting 
genomen.  Deze  werkgroep heeft onlangs ook 
een advies uitgebracht, dat de treffende titel 
‘Vinden & Binden’ heeft meegekregen.  In 
dit advies stelt de werkgroep dat naarmate er 
effectiever wordt ingespeeld op de wensen en 
behoeften van potentiële leden, des te groter 
de kans is dat ze zich aan De Compagnie 
zullen binden.  
Ledenwerving vraagt continu aandacht. Ik 
stel mee eigenlijk een Commissie Leden voor 

die uit twee delen bestaat. De ene groep zijn 
de ‘voorzetters’ de groep die bijv. de open 
dagen en opstapwedstrijden organiseert en 
nadenkt over nieuwe activiteiten om mensen 
voor de golfsport te interesseren. Daarnaast 
functioneert een groepje  ‘inkoppers’,  die er 
voor zorgen dat deelnemers aan die activiteiten 
lid worden dan wel er voor gaan zorgen dat 
nieuwe leden zich thuis gaan voelen in onze 
club. Hier kan de groep “buddies” en de 
vroegere mentoren-groep een prima bijdrage 
leveren.   Ik realiseer me dat daar best wel wat 
werk uit kan komen. De werkgroep Leden-
werving heeft ideeën geopperd voor diverse 
lidmaatschappen. Een ervan behelst een lid-
maatschap met speelrecht na 17.00 uur. Klinkt 
eenvoudig,maar dat heeft ongetwijfeld heel 
veel consequenties. Een mooi onderwerp voor 
een groep van denkers.

Maar goed, om op je vraag terug te komen 
aangaande de reguliere commissies:  die 
blijven uiteraard hun bestaansrecht houden. De 
club kan niet zonder. Wel hebben we binnen 
het bestuur afgesproken dat ieder bestuurslid 
een of meerdere commissie in portefeuille 
krijgt. Zo hou je overzicht en elke commissie 
weet dan wie er als aanspreekpunt binnen het 
bestuur geldt. 

Nog even over het instellen van ad hoc com-
missies. Dat komt me toch wel een beetje 
bekend voor. Toen een paar jaar geleden een 
adviesrapport werd uitgebracht, opgesteld 
door studenten van de Hanze Hogeschool, 
heeft het toenmalige bestuur  ook groepjes 
ingesteld, die elk een thema bij de kop heb-
ben gepakt. Wat is daar uitgekomen? 

“Het rapport waar je op doelt was eigenlijk een 
beetje algemeen. En ik vrees dat veel ideeën 
niet opgepikt zijn. Dat is jammer, want ik ben 
ervan overtuigd dat het funest is wanneer je 
geen adequate feed back geeft als leden met 
doordachte plannen op de proppen komen. 
Reageer je als bestuur niet op initiatieven, 
dan demotiveert dat enorm. Helaas moet ik 
opbiechten dat ik me er zelf ook wel eens 

aan heb bezondigd. Daar was wel een goed 
gesprek voor nodig om dat recht te zetten.
We hebben trouwens het Hanze Hogeschool-
rapport , samen met de uitkomsten van de toen 
ingestelde clubjes, voorgelegd twee externe 
deskundigen. Dat waren sportadviseur Berend 
Rubingh en Lodewijk Klootwijk, directeur van 
de Nederlandse Vereniging van Golfaccom-
modaties, voorgelegd.  Die hebben bruikbare 
tips gegevens. Voor alle bestuurleden is het 
duidelijk dat we een bedrijfsmatige organi-
satie behoeven.  We zijn wel een club met een 
miljoen omzet. En met 800 ‘aandeelhouders’ 
moet alles wel strak geregeld zijn. Maar wel 
op een manier dat de clubcultuur plezierig is; 
dat er een sfeer heerst waarin iedereen zich 
thuis voelt. Logische wijze kunnen we het niet 
iedereen even naar het zin maken. Vraag je 20 
leden iets over de horeca of over het baan-
onderhoud, dan krijg je evenzoveel  
verschillende antwoorden. 

Over de horeca gesproken; dat is ook een 
onderwerp dat geschikt is voor een ad hoc 
advies commissie. Ooit zullen we het huidige 
contract moeten herzien. Ik zou niet weten wat 
er allemaal in zou moeten staan. Maar binnen 
de club zijn er vast mensen die deskundig zijn 
op dit gebied. Die kun je dan raadplegen. Zo 
run je de club op een professionele maar even 
betaalbare manier. En er ontstaan een club 
waarin iedereen zich betrokken voelt.” 
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PROFIEL VAN EEN BEDRIJFSLID

Na zo’n 12 jaar bij Canon te hebben gewerkt, 
besloot Marc Sanders voor zichzelf te 

beginnen. Hij had het wel gehad de 
werksituatie bij Canon. Maar ja, wat ga je dan 

doen? Zijn eerste gedachten gingen 
richting verkooptrainingen. Na diverse opties 

te hebben afgewogen, besloot hij toch maar 
in de kopieerbusiness te blijven. Maar dan als 
zelfstandige om het  vooral anders te kunnen 

doen dan in zijn oude baan. Zo zag in 2012 
Copy Republic het daglicht.

Tekst: Ive Krikke

“Het is, zoals nu blijkt, een goede beslissing 
geweest”, blikt Marc terug naar de begintijd 
van zijn onderneming. “Kopiëren is toch mijn 
ding. Ik voel me thuis in die wereld en ik ken 
de markt goed. Bovendien heb ik alle 
technische ontwikkelingen van dichtbij 
meegemaakt. De belangrijkste was wel de 
overgang van analoge naar digitale technieken. 
Maar met de digitalisering zijn er veel meer 
ontwikkelingen op gang gebracht. Het begrip 
‘kopiëren’ dekt eigenlijk al lang de lading 
niet meer van hetgeen waarmee wij ons bezig 
houden. Het draait vandaag de dag veel meer 
om efficiënte methodes van documenten-
beheer. Het proces achter de kopieermachine is 
daarmee zeer belangrijk geworden. Dat maakt 
het ‘nieuwe werken’ mogelijk, een begrip dat 
staat voor tijd- en plaatsonafhankelijk bezig 
zijn. Daarvoor is het nodig dat iedereen uit 
de organisatie kan beschikken over de juiste 
data; op elk moment en op elke plek. Van 
mij en mijn twee medewerkers vraagt dat 
we dichtbij de klant staan en meedenken in 
werkprocessen. Vergeleken met vroeger, toen 
het sec draaide om de kopieerfuncties van het 
apparaat, geeft dat een enorme voldoening. 
Technisch is er natuurlijk ook veel meer 
mogelijk. Voor een organisatie met veel 
buitendienst medewerkers kan het 

bijvoorbeeld gemakkelijk zijn dat die 
medewerkers, via wifi, documenten vanaf de 
smartphone of tablet kunnen uitprinten. Dat 
noemen we in goed Nederlands ‘follow me 
printing. Efficiënt documentenbeheer kan 
verder niet zonder geavanceerde zoekfuncties 
in de software. Wist je dat 15 tot 20 procent 
van arbeidstijd verloren gaat met zoeken? Wij 
kunnen dat, middels een document manage-
ment systeem ( DMS ) terugdringen tot 4 tot 5 
procent. Dit levert tijd en dus geld op ”.   

Copy Republic, toch wel een beetje 
opvallende naam. Hoe kom je erop?

“Dat krijg ik vaker te horen. Die naam is het 
idee van Geerth Boschma, van het 
reclamebureau dat mij adviseert. ‘Republic’ 
staat voor zelfstandigheid en onafhankelijk-
heid. Wij zijn namelijk niet merkgebonden. 
Verder heeft het iets grensoverschrijdends. 
Dat kun je letterlijk nemen, we werken ook 
in Duitsland, maar ook in figuurlijke zin. Dat 
laatste houdt in dat we steeds weer de grenzen 
van wat technisch mogelijk is aftasten. Geerth 
heeft dit idee verder uitgewerkt in het logo 
in de vorm van een heraldisch wapen. Een 
republiek kan er niet zonder. Het wapen staat 
ook symbool voor onze werkwijze, waarin het 
profijt voor onze klanten centraal staat”

Als ik het zo allemaal  beluister dan is Copy 
Republic alleen interessant voor de wat 
grotere organisaties.

“Daar heb je eigenlijk wel een beetje gelijk in. 
We bedienen vanuit Oude Pekela inderdaad de 
wat omvangrijkere bedrijven in de regio, maar 
ook ver daarbuiten. We werken namelijk door 
heel Nederland en, zoals ik net al zei, in 
Duitsland. Maar om ook het MKB en het 
MKB-plus van dienst te kunnen zijn, heb ik 2 
jaar geleden een dochteronderneming 
opgericht, Copy Cluster. Copy Cluster hanteert 
het concept van onderling samenwerking 
tussen een aantal klanten. Zo kunnen ze betere 

prijsafspraken maken met de toeleveranciers 
en betere condities bedingen en meer creëren 
als het gaat om flexibiliteit bij aanschaf, 
beheer en onderhoud van de machines. Zo 
kunnen ook kleine bedrijven profiteren van 
schaalvergroting. Een goed voorbeeld daarvan 
is onze eigen club De Compagnie. We hebben 
met Copy cluster een aardige kostenreductie 
gerealiseerd.” 

Ben je vanaf die tijd ook gaan golfen?

“Ha ha. Nee, de eerste keer dat ik in aanra-
king kwam met golf was in de tijd dat ik nog 
voor Canon werkte. Moest invallen tijdens een 
relatietoernooi. De sport sprak me wel aan, dus 
kocht ik al snel een beginnersetje. Zo sloeg ik 
zeven jaar geleden mijn eerste ballen op 
St Nicolaasga. Daarna ben ik overgestapt naar 
Vlagtwedde, waar ik mijn GVB heb behaald 
en met een vriendengroepje speelde. Met De 

Compagnie kwam ik in aanraking toen ik een 
keer werd uitgenodigd voor een bedrijventoer-
nooi. Gretha heeft mij toen verleid hier 
bedrijfslid te worden. Dat bevalt me uitstekend. 
Door deel te nemen aan de bedrijvencompetitie 
heb ik aardig wat leuke mensen leren kennen, 
die ook zakelijk interessant zijn. Lessen heb 
ik eigenlijk niet veel gedaan, een stuk of drie. 
Ik speel nu handicap 24, maar merk dat ik stil 
sta. Om beter te worden zal ik waarschijnlijk 
toch wel wat lessen moeten gaan nemen. Maar 
ja, golf heeft wat sport betreft, niet mijn eerste 
prioriteit. Voetbal staat bij mij nog steeds 
voorop. Bovendien kost golfen behoorlijk veel 
tijd en daar heb ik nog wel eens gebrek aan. 
Want naast de zaak vragen vrouw en kinderen 
ook om hun terechte aandacht. Maar enfin, 
wellicht ben ik vanaf dit moment wat meer 
door de baan te zien. Mijn vrouw heeft zich 
namelijk voorgenomen dit jaar ook te 
beginnen.”



Leden businessclub/
sponsoren 
Adam & Partners BV
Beekman Tandtechniek
Bono Businesscenter
Comfort Partners | TBI
Copy Republic
Cordial B.V.
Dekens Groep B.V.
Dijk Hoveniersbedrijf
Dijstelberge & Omta advocaten
EnergyStock B.V.
GasTerra B.V.
Gasunie Unit Project
Golf Kliniek Noord
Hendriks Bedrijfsdiensten BV
Hamar BV
Harms Autoschades
Hesp Online Communicatie
HLB Nannen Accountants&
Bel.adviseurs
Holland Trading Group
Kisum Chemicals
Kuurman Noord
Lieberom Makelaars
M.I.V International bv
MOBACC BV
Nedmag Industries

PASbv Consultancy & Interim
PKF/POST groep BV
PPG Industries Fiber Glass bv
Rabobank Stad Midden Groningen
Bert Ritsema verzekeringen & 
hypotheken
Thorco Shipping Holland
Teambouw Groningen B.V.
Visser & Smit Hanab B.V.
Van der Veen Kantoor-& 
Speciaalmeubilair
Waste Paper Trade
Wardenburg Beveiliging en Telecom
Yspeert vwl

Overige Sponsoren
Holevlaggen                      
Dijk Hoveniersbedrijf
Klok                                     
D&W elektrotechniek
Scorekaarten                    
Bono Businesscenter
 
Overige sponsoren:         
Reisiger schilderwerken
Interoffice
Wildkamp
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Beveiliging en Telecom, dé 2 specialismen van Wardenburg. Wij verzorgen uitstekende oplossingen voor uw 
beveiligingsvraagstukken én zakelijke telefonie. Wardenburg Beveiliging & Telecom heeft meer dan 30 jaar 
ervaring! Met onze deskundigheid en het maatwerk dat wij u kunnen leveren, zijn wij de beste keuze voor 
veiligheid en bereikbaarheid. Wij luisteren naar uw behoeften en geven u een passende oplossing.
Advies nodig over uw veiligheid of bereikbaarheid? Neem contact op met één van onze adviseurs!

www.wardenburg.nl  •  (0598) 397 497  •  info@wardenburg.nl
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