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In het verleden heb ik wel eens gesteld dat interne 
communicatie het ‘cement van een vereniging’ is. 
Een bewering waar ik nog steeds achter sta. 
Communicatie heeft meerdere doelen, die min of  meer 
synchroon lopen met de modaliteiten die de 
communicatieleer kent. De cognitieve component is o.a. 
gericht op het objectief  en helder informeren van alle 
stakeholders, zodat de gang van zaken binnen de club 
voor eenieder helder en transparant is. De affectieve 
component is gericht op binding en het bevorderen van 
begrip. Tot slot hebben we nog te maken met de 
persuasieve en cognatieve modaliteiten, die staan voor 
respectievelijk overtuigen en sturen van gedrag. Het zal u 
weinig moeite kosten om de communicatiestromen 
binnen de club aan de hand van deze modaliteiten te 
oormerken.

De inhoud van uw clubblad Neary hanteert al deze 
modaliteiten. Het blad informeert (mededelingen, achter-
grondverhalen), tracht bindend te zijn (human interest, 
interviews) wil overtuigen en aanzetten tot handelen 
(repareer die pitchmarks, doe mee aan de wedstrijden). 

Vanuit deze optiek is het van belang dat de redactie 
redelijke divers is, zodat de meeste leden zich erin voelen 
vertegenwoordigd. Het redactiewerk geschiedt 
momenteel door een vrouwelijk en drie mannelijke leden, 
allen in een leeftijdsfase waarin de grijze haren de kleur 
van hun kapsel voor een groot deel bepalen. Vandaar dat 
wij hierbij een oproep plaatsen aan alle dames onder de 
vijftig om te overwegen een bijdrage te gaan leveren aan 
de Neary. Dat kan door regelmatig een artikel te schrijven, 
maar liever nog door toe te treden als volwaardig 
redactielid. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich melden 
via neary@golfclubveendam.

Vooralsnog ligt er weer een Neary voor u, boordevol 
informatie.  Lees hoe Jan Nijzink Bertus van der Linde 
uithoort over de biodiversiteit op onze baan, hoe de 
Golfers van het Jaar 2019 hun sport beleven en leer van 
Wouter hoe u zich het best op een hellend vlak kunt 
bewegen tijdens het spel.

Ik wens u weer veel leesplezier.

Redactie:

Ive Krikke (hoofdredactie), 
06 50 61 41 54

 

José Nuijten (eindredactie), 
06 10 05 02 40

Peter Meeuwis, 
06 11 00 51 05

Jan Nijzink, 
050 31 88 100

Uw bijdrage is welkom. Stuur uw kopij voor 
6 juni a.s. naar: neary@golfclubveendam.nl
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Wij voorzien u graag van 
deskundig en begrijpelijk advies.

Tot ziens in onze golfshop!

Als je in de grote Van Dale bij ‘bio’ 
gaat kijken kom je 5 kolommen met 
woorden tegen die met bio beginnen, 
maar het woord biogolf staat daar 
niet bij. Ik wil dat woord nu bij de 
lezers van de Neary introduceren.
Biogolf betekent voor mij, en ik hoop dat 
jullie me daarbij willen volgen, golfen 
op een baan met een grote biodiversiteit.

Tekst: Jan Nijzink

Biodiversiteit gaat over de rijkdom aan alles wat er 
leeft en een evenwichtig geheel vormt met de 
omgeving. Die omgeving is het hele gebied van de 90 
hectare die onze baan beslaat en grotendeels bestaat 
uit bospercelen die overgaan in gras of  paden. Dat 
leven bestaat uit grassen, planten, heesters, struiken, 
bomen en wat daar rondvliegt, kruipt, loopt, zwemt of  
gewoon stil zit of  ligt.

Als wij biogolfen, gaat het, althans voor velen van 
ons, niet alleen om het trachten de hoogste score te 
behalen, maar ook om te genieten van de omgeving 
waarin we spelen. En dat genieten wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door hoe mooi die omgeving 
is.

Wat er gebeurt aan het onderhoud van onze baan is 
van invloed op de biodiversiteit. Er wordt dan ook 
goed gekeken naar hoe de biodiversiteit kan worden 
verbeterd.
Het onderhoudsprogramma dat is uitgevoerd om voor 
onze baan het GEO certificaat te verkrijgen is een 
eerste en belangrijke stap om ook de biodiversiteit te 
verbeteren. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is 
geminimaliseerd, het gebruik van meststoffen is ver-
minderd en er gaat ook minder gesproeid worden. Dit 
zal er op termijn toe leiden dat de fairways in droge 
tijden meer geel dan groen zullen zijn. Zoals de NGF 
heeft aangekondigd, ‘geel’ is het nieuwe ‘groen’ en is 
noch nadelig voor de fairways noch voor ons golf-
plezier.
Sedert het GEO certificaat is verkregen zijn de 
werkzaamheden aan de baan uitgevoerd, mede met de 
bedoeling de biodiversiteit verder te verbeteren. Wat is 
er zoal gebeurd? Er zijn heestervakken aangelegd met 

bloeiende- en bes dragende planten waardoor bijvoor-
beeld vogels, vlinders en insecten zich beter thuis 
voelen op onze baan. De gebruikte heesters zijn: krent, 
vlier, sneeuwbal, liguster, brem, rododendron, jasmijn, 
kornoelje, meidoorn en sleedoorn, dus variatie genoeg.
Door het snoeien van de randen van de boomsingels 
heeft de harde overgang van bos naar pad of  gras 
ruimte gemaakt voor struweel waardoor er meer 
schuilmogelijkheid is voor kleinwild en sommige 
soorten vogels sneller een nest bouwen. In het 
afgelopen jaar zijn er ook mengsels ingezaaid van zeer 
veel verschillende plantensoorten. Behalve dat er veel 
kleur aan de begroeiing van de baan wordt toegevoegd, 
zal het ook meer vogels en insecten trekken. 
Het is daarbij wel van belang om zoveel mogelijk 
gebiedseigen vegetatie te stimuleren omdat dat ook 
gebiedseigen dieren aantrekt. Het zou kunnen zijn dat 
er vogels en insecten tussen zitten die de eiken-
processierups onschadelijk kunnen maken.

De resultaten van deze activiteiten zijn niet al komend 
jaar in hun volle omvang zichtbaar, daar gaat de 
nodige tijd overheen. De ontwikkelingen worden 
gevolgd door twee deskundigen. Maar we zijn duidelijk 
op de goede weg.
De natuurlijke omgeving waarin wij spelen is
onderdeel van de natuur van een veel groter gebied. 
De biodiversiteit gaat er in Nederland op achteruit. 
Met wat er op onze baan de komende jaren gebeurt 
dragen we bij aan een beter leefmilieu en dat is 
dringend nodig.

Tot slot, iedereen een fijn biogolf  seizoen gewenst.
Met dank aan Bertus van der Linden, Douwe Kok en 
Menno Prins.

BIOGOLF
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Petra: ik ben geboren op 12 juni 1985 in Ede, 
Gelderland en kwam naar het noorden toen mijn vader 
voor het werk moest verhuizen. Ik was toen veertien, 
een lastige leeftijd om te 
verkassen, maar het werd 
vrij snel duidelijk dat ik 
mijn draai wel kon vinden 
hier. Ik heb twee Hbo-
opleidingen afgerond, 
Facility Management met 
als specialisatie Event 
Management en de 
Hogere Hotelschool. Op de golfbaan in Assen ben ik 
hotelmanager geweest en nu werk ik alweer vier jaar bij 
de ING-bank.

Ronald: ik zag het levenslicht op 18 maart 1986 en ik 
ben geboren in Groningen, in het ziekenhuis en opge-
groeid in Veendam. Sinds vorig jaar woon ik in de stad 
Groningen waar ik economie heb gestudeerd met als 
afstudeerrichting Beleggingen. Op dit moment werk ik 
bij een vermogensbeheerder van pensioenfondsen in 
Groningen. Wij proberen zoveel mogelijk resultaat uit 
de beleggingen te halen. 

Petra: eind 2006, ben ik begonnen met golfen, volgens 
mij was hier toen net het nieuwe clubhuis,Ik werkte 
hier toen al een paar jaar achter de bar en na drie jaar 
ben ik gaan golfen. Als ik iets doe dan wil ik het goed 
kunnen en Wouter heeft me ook veel geleerd. Als was 

gebleken dat ik geen aanleg had was ik er waarschijnlijk 
vrij snel weer mee gestopt, volgens mijn moeder. Ik ging 
vaak in mijn eentje naar de par 3 baan, want ik wilde zo 
snel mogelijk naar beneden met mijn handicap.

Ronald: ik denk dat ik een jaar of  negentien was toen 
ik begon met golfen. In 2005 op de Compagnie. Ik 
tenniste toen veel en we hadden een buurman, Geert 
Hofsteenge, die is hier ook heel lang lid geweest, en 
die heeft mijn ouders en mijzelf  een keer meegenomen. 
Ik woonde al jaren aan de golfbaan zonder te golfen. 
Eénkeer met de buurman mee was genoeg om het hele 
gezin enthousiast te maken. 

Petra: tot mijn achttiende heb ik fanatiek gedanst, 
tot ik ging studeren en tijd tekortkwam. Het is een 
intensieve sport, intensiever dan golfen, denk ik. Ik 
trainde drie keer in de week en we deden mee aan de 
Nederlandse Kampioenschappen Streetdancing. Ik 
heb eigenlijk alle dansen wel gedaan. Toen ik 21 was 
ben ik gaan golfen en naast de studie had ik geen tijd 
meer om te dansen. 

Ronald: voordat ik ging golfen heb ik getennist, zo’n 
beetje tot mijn twintigste. Veel toernooien en wedstrij-
den gespeeld en competitie, natuurlijk. Maar tennissen 
en golfen gaan bij mij niet goed samen, dat was geen 
succes. Het had duidelijk invloed op mijn golfswing. 
Als je het serieus wilt aanpakken kun je beter niet erbij 
tennissen, tenminste, dat vind ik. 

Petra: mijn familie is totaal a-sportief. Ik ben de enige 
die golft. Mijn ouders leven wel mee, maar ze komen 
eigenlijk nooit hier op de golfbaan. Dat ligt ook wel 
een beetje aan mij, want golf  is een mentale sport en 
als ik weet dat mijn familie hier rondloopt dan denk ik 

o, jé, o, jé… Dat had 
ik met dansen nooit, 
ik wist gewoon, dat 
kan ik, punt. Met golf  
weet je van tevoren 
nooit precies wat voor 
ronde het gaat worden 
en dat vind ik ook wel 
moeilijk. Voor mij kan 

een ronde nooit snel genoeg voorbij zijn, zodat mijn 
score bekend is. Daar heb ik mijn ouders liever niet bij 
in de buurt.

Ronald: wat mij fascineert aan de sport is dat wat 
voor handicap je ook hebt, het kan altijd beter. Dat 
maakt ook dat het zo’n verslavende sport is. Er zijn 
altijd dagen dat de wind net even anders waait, de baan 
er anders bijligt of  jezelf  een slechte dag hebt. De 
uitdaging is natuurlijk de perfecte ronde te lopen en 
dat is de reden dat het niet snel verveelt. Ook als je de 
profs ziet op TV, hoe goed het kan, er blijft altijd wel 
een doel over om je te verbeteren.

Petra: maar ik snap echt niet dat je zeven dagen in de 
week golft als professional en het dan ook nog steeds 
leuk vindt. Drie, vier keer in de week, daar kan ik nog 
inkomen, maar je werk ervan maken. Nee, niet voor 

mij weggelegd. Maar ze zijn niet voor niets zo goed, ze 
moeten er wat voor over hebben.

Ronald: ik vind het prima om golf  te combineren 
met mijn werk en dan misschien nog een keer door de 
week, maar elke dag honderden ballen slaan, dat lijkt 
mij ook een beetje veel van het goede. Het is de inzet 
van de professional om altijd maar door te kunnen 
gaan, te oefenen totdat ze zo 
goed zijn als je op TV ziet.

Petra: ik speel ongeveer 
twee à drie keer in de week, 
ik kom praktisch nooit op 
de driving range, alleen in de 
wintermaanden als de baan 
te slecht is. Als iemand mij 
op de driving range ziet dan vragen ze wat ik daar doe.
Dat is mijn theorie, ik vind, ik wil mijn goeie ballen 
bewaren voor de baan. Als je lest en je moet iets veran-
deren, ja, natuurlijk moet jedan naar de range toe om 
dat te trainen. Maar die baan geeft mij veel meer, iets 
concreets, als ik daar een bal sla en die ligt wat rechts 
in de rough vind ik het uitdagend om daar alsnog wat 
van te maken. Gelukkig ben ik nog fit en hoef  ik me 
niet los te slaan. Als je mooi ballen slaat op de range 
dan ga je met hoge verwachtingen de baan in en dan 
valt het vaak tegen. Als je slecht slaat op de range, dan 
ga je helemaal met een slecht gevoel de baan in. Nee, 
ik ga lekker gefocust op de eerste tee en sla negen van 

de tien keer een mooie bal. 

Ronald: ik golf  eigenlijk alleen in het weekend. Als 
ik van mijn werk kom heeft het sowieso niet zo heel 
veel zin, dat heb ik wel gemerkt. Dan gaan de ballen 
alle kanten op. Ik heb echt rust nodig in mijn hoofd. 
Dus alleen zaterdag en zondag. Op de driving range 
en chipping green sta ik ook niet heel veel. We hebben 

wel met ons competitie 
team een paar actievelin-
gen en we proberen elke 
zaterdag te spelen. Dan 
samen even putten, chip-
pen, bunkerslagen, elke 
week een uurtje. Door de 
baan heb je echt een beeld 
van hoe je ergens terecht 

komt en hoe ver je ligt. Daar heb ik meer aan dan heel 
veel mandjes wegslaan. Als het echt heel rustig is ga 
ik wel eens alleen de baan in om wat uit te proberen. 
Negen holes met drie ballen, dan heb je ook 27 holes 
gespeeld. Voor een wedstrijd ga ik wel even een mand-
je ballen wegslaan om weer even het gevoel te krijgen.

Petra: mijn handicap op dit moment is 5. Ik zat al heel 
snel onder de 20, daarna bleef  ik hangen op handicap 
12 en net toen ik dacht, dit is het wel zo’n beetje, liep 
ik diezelfde dag een rondje 78 en ging ik omlaag naar 
10. Tijdens een toernooi ben ik single handicapper 
geworden, heel gaaf. Op de Rosendaelsche maakte ik 

Petra van Ojik en Ronald Crum, 
zijn golfster respectievelijk golfer van het  

jaar 2019.
Op 22 februari om kwart voor drie loop ik 

door het staartje van storm Dennis naar het 
clubhuis, langs een praktisch verlaten, 

drijfnatte golfbaan, op weg naar het 
interview met deze toppers. Ze zijn er al!  

Tekst: José Nuijten

PETRA VAN OJIK 
& RONALD CRUM

Dubbelinterview

         Ronald: wat mij fascineert aan 
de sport is dat wat voor handicap      
        je ook hebt, het kan altijd beter.
                Dat maakt ook dat het zo’n 
        verslavende sport is.        Petra: ik speel ongeveer twee à 

drie keer in de week, ik kom
        praktisch nooit op de 
    driving range, alleen in de win-
termaanden als de baan te  
                   slecht is.
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een rondje 76 met Marit, de noordoostelijke 
kampioenschappen. Zij werd eerste en ik tweede. 
Daarna van 7 steeds verder omlaag. Ik liep ook veel 
kaarten en raakte gewend aan de druk van presteren. 
Ik heb ook al veel clubkampioenschappen behaald 
maar waar ik het meest trots op ben is de Zeewolde 
Cup, een landelijk toernooi, dames tot handicap 14. 
Was volle bak en een sterk veld, dat jaar was het slecht 
weer en dat ligt mij wel. Ik heb hem gewonnen met 
een play off.

Ronald: mijn handicap is 4.6. Volgens mij begon ik 
met handicap 18. Toen moest je nog van die mentor-
rondes lopen en daar deed ik het verbazend goed, ik 
sloeg zelfs een birdie. Na een jaar of  vier, vijf  ben ik 
onder de 10 terecht gekomen. Vandaar een aantal jaren 
op 6 en nu dus onder de 5. Nog lastig genoeg als je 
alleen in het weekend speelt, om dat een beetje bij te 
houden.

Ronald: ik heb best wel veel maandbekers gelopen en 
golfer van het jaar worden is dan ook een constant-
heidsprijs. Zoals Petra al zegt, ik ben de afgelopen 
twee jaar beter gaan spelen en mijn prijzen gaan 
hopelijk nog komen. De afgelopen jaren ben ik een 
aantal keer tweede geworden bij de matchplay-
kampioenschappen en heb ik twee keer de par 3 club-
kampioenschappen gewonnen. Elk jaar haal ik tot nu 
toe prima resultaten, maar ik hoop een keer matchplay 
of  strokeplay clubkampioen te worden.

Ronald: teaching pro? Nee, absoluut niet. Daar heb ik 
echt helemaal het geduld niet voor. Dat moet vooral 
Wouter nog lang blijven doen.

Petra: Ik ben een ‘domme’ golfer, een gevoelsspeler ik 
sla gewoon en intuïtief  en als het niet goed gaat neem 
ik een lesje van Wouter. Hoe moet ik dan een ánder 
leren golfen. Nee, geen goed idee.

Petra: wat dieptepunten betreft, ik heb twee jaar 
lang gehad dat ik alleen maar omhoog ging met mijn 
handicap, steeds 32 of  33 punten, niet slecht maar wel 
ging ik omhoog. Ik kreeg ook nog een correctie, maar 
daarna ging het weer te goede kant op.

Ronald: voor mij geldt hetzelfde, een tijdje een 
stijgende lijn, ballen in het bos, scores in de 90 en dan 
gaat de lol er wel een beetje vanaf, want je weet hoe 
het is als je wel lekker speelt. Maar ook bij mij is het 
weer goed gekomen. Vooral relaxed blijven, je hoeft je 
geld er niet mee te verdienen en het moet leuk blijven. 

Petra: competitie is vooral leuk omdat je kunt singelen 
en je kunt meten met anderen van jouw niveau. 
En natuurlijk op andere banen spelen. 

Ronald: ik speel zo’n zeven jaar competitie in het 
eerste en we zijn afwisselend gepromoveerd en 
gedegradeerd van de eerste klasse naar de tweede, naar 
de derde en weer terug.Dit jaar hopen we weer naar 
de eerste klasse te promoveren, we hebben een goed 
team. In de derde klasse won ik alle wedstrijden en 

won zelfs de competitieschaal voor de beste competi-
tiespeler. Toch liever maar weer een klasse hoger.

Petra: wat voor soort speler ben ik? Heel wisselend, 
hoe ik me voel op zo’n dag. Een slechte ronde heeft 
veel met keuzes te maken, ga je ervoor of  leg je hem 
op. Het spelletje is wel leuker doordat het zo wisselend 
kan zijn. 

Ronald: ik ben een gematigd aanvallende speler, ik 
heb economie gestudeerd dus… Maar ik ga ervoor als 
het even kan, zeker niet heel defensief.

Petra: zonder mijn houten drie wil ik niet de baan 
in. Die stok is tegenwoordig mijn grote vriend. Sla ik 
mee af, lekker strak. Als ik maar drie stokken mee zou 
mogen nemen wordt dat de houten drie, een negen en 
een putter.

Ronald: mijn fijnste stok is de driver, waar sommigen 
een kleiner houtje slaan, neem ik de driver, de leukste 
club. En als ik maar drie stokken mag meenemen, kies 
ik de putter, want die heb je het meeste nodig, en een 
ijzer vijf  en een ijzer negen. 

Petra: er is een groot verschil tussen heren- en dames-
golf. Die afstanden die de mannen slaan, dat is voor 
ons niet weggelegd. Als ik de topvrouwen zie golfen 
zie ik toch wel overeenkomsten met mijn spel, het 
geeft je een beetje hoop. Zo van, o, ja, dat kan ik ook… 
Maar eigenlijk kijk ik nauwelijks naar golf  op TV. 

Ronald: op de KLM-open zagen we Garcia spelen. 
Hoe zuiver die zijn ijzers raakt, hoe precies, dat is niet 
normaal. Als ik mocht meespelen in de Ryder Cup zou 
ik denk ik Brooks Koepka, neemt lekker veel risico, 
maar dat is een Amerikaan, helaas, dus dan kies ik toch 
maar voor Justin Rose, die blijft altijd mooi rustig.

Petra: dan zou ik de Solheim Cup willen spelen met 
Anne van Dam. Die heeft echt ballen, die meid. Daar 
kunnen we trots op zijn. 

Aan het eind van ons vraaggesprek vraag ik aan Petra 
hoe het met haar gaat. Het emotioneert haar maar ze 
wil er toch op antwoorden.
“Zoals Ronny mijn leven was, zo is golf  mijn leven. 
Ik houd mij staande en ik werk weer sinds november, 
gedeeltelijk. Golfen heb ik direct opgepakt, als ont-
spanning, om buiten te zijn. Ik heb ook heel veel aan 
de mannen. Er is niemand die Ronny zo goed kent 
als die jongens. Daar heb ik heel veel aan. Ze geven 
me energie. Ik word blij van hen, ik kan met ze praten 
over Ronny, niemand houdt zich in als ik erbij ben. Ja, 
het is nog steeds heel onwerkelijk na een half  jaar. Ik 
heb nog steeds het gevoel dat hij zo thuis kan komen. 
Dus het gaat met ups en downs en langzaam wordt het 
realiteit zonder hem. We houden de jaarlijkse golf-
vakantie in Turkije in stand en hebben de “Annual 
Ronny Smid Invitational” in het leven geroepen. 
Zodat hij er altijd bij blijft.”

Dank jullie wel voor het gesprek en veel succes dit jaar.

Vogelkasten
Menno Prins en Douwe Kok
Helaas zijn de eendenkooien (nog) niet gebruikt.
Onze golfbaan heeft nog steeds veel vogelkasten. Als 
je door de baan loopt kun je ze zien hangen links en 
rechts in de 1e rij bomen. Ze hangen er al jaren, een 
aantal jaren geleden zelfs met een piek van meer dan 
160 kasten. Helaas is sindsdien langzamerhand het 
aantal afgenomen, enerzijds door aftakeling en ander-
zijds  jammer genoeg door vandalisme.
In 2018 en 2019 hebben vele clubleden ruimhartig 
geld gedoneerd voor de aanschaf  van 30 nieuwe 
spreeuwenkasten en 5 eendenkooien.
In januari van dit jaar hebben Menno Prins en Douwe 
Kok de kasten geïnventariseerd en schoongemaakt. 
Het aantal kasten is nu ca 90, waarvan 62% bezet is 
geweest in de lente en zomer van 2019.Verheugend 
was de observatie dat de nieuwe spreeuwenkasten voor 
95 % bezet zijn geweest.

HET RIJKE 
CLUBLEVEN

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

De artikelen zijn afkomstig van commissies of leden die 
(nog) eens de aandacht willen vestigen op een bijzon-
dere of plezierige activiteit. Uw bijdrage is van harte 

welkom.

Seniorencompetitie 2019 
Guus Ennes
Het afgelopen jaar is er weer felle strijd geleverd in 
de Seniorencompetitie op de donderdagochtend. Aan 
het einde van de rit bleek dat bij de dames Janke Klijn 
met 146 punten beslag kon leggen op de eerste plaats, 
Coos Mellema werd met 139 punten tweede en Corry 
Dietvoort met 136 punten derde.
Bij de heren werd Marinus Beumer met 166 punten 
eerste, gevolgd door Gerrit Schreuder met 157 punten 
en Jan Roos met 154 punten.

Helaas zijn de eendenkooien (nog) niet gebruikt.
Niet alleen vogels maken gebruik van de kasten, zo 
maken eekhoorns gebruik van de kasten voor voor-
raad, slaap en jongerenverblijf.In 1 kast werden 2 
muizen aangetroffen die een comfortabele slaapkamer 
hadden ingericht.
Verder is het opvallend, dat de stenen nestkasten beter 
bezet zijn dan de houten. De kasten zijn nu weer klaar 
voor de komende zomer dankzij Menno’s klim- en 
schoonmaakwerk.

Donker kantje van Het Rijke Clubleven
Soms laat Het Rijke Clubleven zich van een donkere 
kant zien. Bijvoorbeeld wanneer golfers zo’n haast 
hebben om aan het clubhuisgewoel op de 19e  deel 
te nemen, dat ze de écht kortste weg zoeken door de 
baan. Dat daarbij de baan op geen enkele wijze wordt 
ontzien lijkt ze niet te deren. 
De redactie ontwaarde dwars over de green van hole 
12 op een dampige ochtend sporen van een trolley. 
Maar ja, door het bospad lopen kost toch kostbare 
seconden die je blijkbaar beter kunt besteden achter 
een glas wijn. 



 

Er zijn golfers die voordat de winter aanbreekt hun 
stokken in het vet zetten om ze in het voorjaar er weer 

uit te halen. Anderen spelen het hele jaar, al is het 
weer nog zo bar. De seniorenochtend en de 

herenmiddag bijvoorbeeld, gaan gewoon door. Nét als 
de dames die elke woensdag weer in georganiseerd 

verband de baan betreden.   
De dames van de damescommissie hebben nog meer 
gedaan in de wintermaanden. Zij hebben die periode 
beslist niet stil gezeten. Er is veel nagedacht hoe met 

ingang van het nieuwe golfseizoen de wedstrijden 
over 9 en 18 holes in een ander jasje konden worden 

gestoken. Ik heb deze keer gesproken met Anja Krikke 
en Francien de Graaff over hoe de damesmiddagen 

georganiseerd waren en hoe dat nu gebeurt.

Tekst: Peter Meeuwis

Tien tot vijftien jaar geleden waren er 20 tot 30 deel-
neemsters aan de 9 holes wedstrijd en 15 tot 20 aan de 
18 holeswedstrijd. Deze aantallen zijn in de loop der 
tijd ongeveer gehalveerd. Door dit teruglopende aantal 
deelneemsters moest er wat gebeuren, het roer moest 
om. Via achterbangesprekken en onderling overleg is 
de damescommissie tot de conclusie gekomen dat de 
wereld verandert en dat aanpassing van de dames-
middagen nodig is om het weer aantrekkelijker te 
maken voor de deelneemsters.

De damescommissie bestaat uit een vaste kern van 
6 dames die onderling per toerbeurt de activiteiten 
uitvoeren die nodig zijn om een damesmiddag goed te 
laten verlopen. Activiteiten waar dan aan gedacht moet 
worden zijn bijvoorbeeld: zorgen voor bezetting aan 
de wedstrijdtafel, startlijsten maken en prijsjes kopen. 
De deelneemsters van de damesmiddag zijn ook niet 
te beroerd om eens als vrijwilliger een steentje bij te 
dragen aan de organisatie. Vele handen maken licht 
werk is dan het motto.

Mijn vraag aan de beide dames was wat dan de punten 
van kritiek op de regels van de “oude” damesmiddag 
waren. Nou, werd er gezegd, vrouwen zijn over het 
algemeen meer gaan werken en nemen daarbij veelal 
ook de meeste zorgtaken op zich.

Dat maakt het lastig om een volle middag vrij te 
maken om te gaan golfen. Volgens de oude regels 
moesten de dames zich vlak voor het golfen melden/
inschrijven bij de wedstrijdtafel.Na het sluiten van de 
inschrijving werd dan de startlijst samengesteld. Al met 
al kost dit allemaal tijd en al die tijd zitten de dames te 
wachten. Bij veel deelname en voor jezelf  een ongun-
stige indeling qua starttijd, kon het gebeuren dat je pas 
anderhalf  uur na het vertrek van de eerste flight zelf  
kon starten. Op zo’n moment ben je dus al ca. 2 uur 
op de golfclub zonder dat je een bal geslagen hebt. 
Dan ga je zelf  een ronde spelen, kost ook ca. 2 uur 
voor 9 holes en daarna is er dan nog de prijsuitreiking. 
Deelname aan een 9 holes damesmiddag kostte op 
deze manier dus 4 tot 6 uur en dat was niet altijd 
in te passen. Ik hoor nu menigeen ook al denken, 
damesmiddag, dat is toch veelal voor de senioren 
dames onder ons? En dat is nu juist het misverstand. 
De damesmiddag is voor alle dames, jong en oud, dat 
maakt niet uit. Omdat bij de senioren dames de 
kinderen misschien al de deur uit zijn of  al voor 
zichzelf  kunnen zorgen geeft dat iets meer ruimte.
Maar werk en huishouding blijven. Veel dames hebben 
aangegeven dat het toch wel erg leuk zou zijn als er 
een gemêleerd gezelschap zou zijn op de dames-
middag. Meer deelneemsters en verjonging zou erg 
mooi zijn. 
Wat te doen?

Manier van inschrijven is veranderd.
Regel de inschrijving op een andere manier, was de 
conclusie. In overleg met de clubmanager is er gekeken 
naar de mogelijkheden van digitale inschrijving. Op-
gave voor de damesmiddag is nu mogelijk via de zuil 
in het clubgebouw of  via de website van de club. Het 
blijft mogelijk om je op de wedstrijddag zelf  nog in te 
schrijven aan de wedstrijdtafel, maar dan moet er wel 
achteraangesloten worden. Wil je zeker zijn van een 
vaste starttijd, dan moet je vóór dinsdagmiddag 16:00 
uur ingeschreven zijn. 
De voordelen zijn groot. Je kunt je woensdag scherper 
inplannen en bij opgave mag je ook nog een 
voorkeurstijdstip opgeven waar de damescommissie 
rekening mee probeert te houden. Na dinsdagmiddag 
16:00 wordt de startlijst samengesteld en op de website 
van de club gezet. Door dit allemaal via de website 
van de club te doen krijgen alle deelneemsters ook een 
e-mail waarin deelname wordt bevestigd en een start-
tijd wordt vermeld. Het enige waar de deelneemsters 
nogrekening mee hoeven te houden is het aanwezig 
zijn op de tee-box, 10 minuten voor hun eigen start-
tijd. Het nieuwe beleid werp nu al haar vruchten af. 
Sinds de invoering zien de dames de deelname 
toenemen.

Meer variatie in spelvormen.
Door ook variatie aan te brengen in de spelvormen, 
denk aan shotgun, anders dan stableford, texas-
scramble, anders dan op handicap indelen, touwtjes-
wedstrijd, matchplay, et cetera, hoopt de dames-
commissie dat de damesmiddag aantrekkelijker wordt 
en er nog meer deelneemsters plezier hebben of  
krijgen in het golfen.
Succesnummers zoals de midwinter shotgunwedstrijd, 
de vriendinnen dag, de seizoenafsluitingen met een 
feestelijk tintje, de gezamenlijke heren/dameswedstrijd 
en de jaarlijkse uitwedstrijd op een baan elders blijven 
op het programma staan.

Enthousiasme van de damescommissie.
Via de achterbangesprekken en het onderlinge overleg 
bij de leden van de damescommissie zijn er ideeën 
genoeg. Het enthousiasme van Anja en Francien om 
samen met de overige dames op deze manier aan het 
seizoen te beginnen spat er vanaf. Ze zijn écht van 
plan de dames van de club eens goed wakker te 
schudden en aan te zetten om mee te doen aan de te 
organiseren wedstrijden. Nu de damesclubleden nog 
op een zo goed mogelijke manier te informeren 
over het roer dat is omgegooid. Ze hopen daar op 
deze manier een steentje aan bij te dragen. Aan de 
damescommissie zal het niet liggen. De harmonie en 
samenwerking in de commissie is erg goed.

Oude koers voor 2020
● Inschrijven ter plaatse bij de wedstrijdtafel.
● Inschrijftijd beperkt, 30 minuten.
● Laatkomers hebben pech.
● Indeling – startlijst wordt gemaakt na de
  inschrijftijd.
● Afhankelijk van aantal deelnemers kans op
 late starttijden en dus veel wachttijd.
● Alleen stableford wedstrijden
● Buitenactiviteit/andere baan.

Nieuw koers à la 2020
● Inschrijven via website van de golfclub    
 (met mogelijke opgave van voorkeur starttijd).
● Dinsdagavond startlijst bepaald en bekend.
● Alle inschrijfsters krijgen een e-mail met starttijd.
● 10 minuten voor de starttijd op de T-box zijn.
● Prijsuitreiking een keer per maand.
● Grotere variatie aan spelvormen, niet alleen   
 stableford. Touwtjes wedstrijd, matchplay, etc.
● Laatkomers kunnen achteraan aansluiten.
● Buitenactiviteit/andere baan.

Links en rechts worden er allerlei vernieuwingen ingevoerd. 
Zo ook bij de damesmiddag.

DAMESCOMMISSIE GOOIT HET ROER OM!
Eerste positieve effecten tekenen zich al af

Bij de foto’s:
De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Francien de Graaff  

tijdens de Midwinterwedstrijd 2019. Onderweg tijd voor een glaasje 
Gluhwein en na aflloop van de wedstrijd een heerlijk diner.

8 9
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In de vorige NEARY heb ik een artikel geschreven over 
het nieuwe WHS, een handicap systeem om, 

wereldwijd, golfers van verschillende niveaus met 
elkaar te kunnen laten spelen en hun handicaps met 

elkaar te kunnen vergelijken. In sommige European 
Golf Association (EGA) landen is de WHS ingevoerd op 
1 januari 2020, zo niet in Nederland. De Nederlandse 

Golf Federatie (NGF) neemt de rest van het jaar de 
tijd om de invoering van het WHS voor te bereiden. 

Op 1 januari 2021 gaan we in Nederland golfen met 
het nieuwe WHS. De golfregels veranderen niet maar 
het invullen van een qualifying kaart (Q-kaart) en de 

berekening van je handicap wel.

Tekst: Peter Meeuwis

ÉÉN WERELDHANDICAPSYSTEEM 
deel 2

Per 1 januari 2021

Het noteren van de score op de Q-kaart wordt 
wat aangepast.
Op de Q-kaart worden geen strepen meer ingevuld als 
de speler geen Stableford punten meer kan halen. 
Het is gebruikelijk in een Stableford wedstrijd om de 
bal op te pakken en een streep te zetten op de score-
kaart als men geen punten meer kan halen. In het 
WHS pakt men nog steeds de bal op als men geen 
punten meer kan halen maar wordt de netto double-
bogey genoteerd van de speler.
Netto double bogey is de par van de hole (zeg 4) + 
aantal extra slagen die de speler krijgt voor deze hole 
volgens de handicapkaart van de golfbaan (zeg 3) + 
2 slagen (double bogey). In dit geval wordt op de Q-
kaart dus maximaal 4 + 3 + 2 = 9 slagen ingevuld als 
er geen punten meer te halen zijn. Voor de Stableford 
telling maakt het niet uit want de score op deze hole is 
0 Stableford punten.
Zie voorbeeld 1 voor een ingevulde Q-kaart op paggina  12

Berekening van je handicap met huidige EGA 
regels.
Indien een speler een Qualifying Score maakt van 
37 of  meer Stablefordpunten, wordt zijn handicap 
volgens de Bufferzone tabel verlaagd met een aantal 
slagen dat wordt bepaald door:
A. De Handicap Categorie
B. Het aantal Stablefordpunten meer dan 36
Zie voorbeeld 2 voor een handicap verrekening op pagina 12.

Bufferzone tabel

Hcp  EGA Hcp   Bufferzone Bufferzone Verhoging Verlaging
Cat.                      18 holes     9 holes 

1 Plus - 4,4 35 - 36 n.v.t. 0,1 0,1
2 4,5 - 11,4 34 - 36 35 - 36 0,1 0,2
3 11,5 - 18,4 33 - 36 35 - 36 0,1 0,3
4 18,5 - 26,4 32 - 36 34 - 36 0,1 0,4
5 26,5- 36,0 31 - 36 33 - 36 0,1 0,5
6 37 - 54 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1

Berekening van je handicap met WHS regels.
Er is geen simpele formule waarmee je je huidige 
Nederlandse handicap kunt omzetten in een World 
Handicap Index (WHS-handicap).
Dat komt omdat de berekening van een handicap 
volgens het EGA-systeem verschilt van de manier 
waarop een handicap in het WHS wordt berekend. In 
het EGA Handicap Systeem wordt de handicap na 
elke qualifying score aangepast op basis van de actuele 
handicap en de score van de zojuist gespeelde ronde. 
In het WHS wordt een handicap gebaseerd op de 
laatste twintig qualifying ronden van een speler. Het 
WHS bepaalt het gemiddelde van de beste 8 scores 
van deze laatste 20 rondes. Dat betekent dat twee 
Nederlandse spelers die eind 2020 allebei een EGA-
handicap van 24,0 hebben in 2021 zeer waarschijnlijk 
een verschillende WHS-handicap zullen hebben.

Indien je in het jaar 2020 geen 20 Q-kaarten hebt 
gelopen zal er terug worden gegaan in de tijd om toch 
aan het aantal van 20 te komen. Op dit moment is wel 
het idee dat er niet verder terug wordt gegaan dan 3 
jaar. Mocht het nu zijn dat je ook in de afgelopen 3 
jaar geen 20 Q-kaarten hebt gelopen, dan wordt er 
middels correctiefactoren rekening mee gehouden in 
de bepaling van je WHS Handicap Indicatie. Hoe de 
NGF het nieuwe WHS handicap gaat bepalen wordt in 
de loop van dit jaar door de NGF bepaald en 
gecommuniceerd. 

Het bepalen van het gemiddelde van de laatste 20 
qualifying ronden gaat als in het hieronder weerge-
geven voorbeeld, wat ik uit een promotie filmpje heb 
gehaald van de R&A/USGA (https://www.whs.com/
articles/2019/basis-of-handicap-calculation.html). 
De laatst ingevulde Q-kaart in onderstaand voorbeeld 
is regel nummer 1. In de kolom “Differential” staat 
de dag-score qua handicap die gebaseerd is op de 
score van de ingevulde Q-kaart. De formule voor het 
berekenen van de dagscore (Differential), zie je onder 
de tabel.
De optelling van de 8 beste scores van de laatste 20 
Q-kaarten is 82.1. Het nieuwe WHS handicap voor 
deze speler wordt na het invoeren van zijn laatste kaart 
82.1/8 = 10.2625 en dit wordt afgerond naar 10.3.

Invoeren van de Q-kaart.
Het zelf  berekenen van je WHS handicap is geen 
eenvoudige zaak. Gelukkig hoeft u dat ook niet zelf  
te doen. Als de Q-kaart op de club wordt ingevoerd 
(kolom op de begane grond) of  op de website of  
via de GOLF.NL app, dan zorgt het desbetreffende 
programma voor de berekening van het nieuwe WHS 
handicap.

Voor de berekening van het WHS handicap wordt ook 

       SCORE    CR/SLOPE  DIFFERENTIAL
1 83 70.0/131 11.2
2 86 71.8/127 12.6
3 82 69.0/125 11.8
4 79 69.8/128 8.1
5 87 70.1/134 14.3
6 90 70.0/128 17.7
7 89 71.8/131 14.8
8 88 71.5/129 14.5
9 81 69.4/127 10.3
10 92 71.7/130 17.6
11 86 71.8/127 12.6
12 87 70.1/134 14.3
13 79 69.8/128 8.1
14 83 70.7/125 11.1
15 88 71.5/129 14.5
16 92 71.7/139 17.6
17 80 69.1/120 10.3
18 86 71.8/127 12.6
19 82 69.4/127 11.2
20 90 70.0/128 17.7

     SCORE      CR/SLOPE    DIFFERENTIAL
1 83 70.0/131 11.2
2 86 71.8/127 12.6
3 82 69.0/125 11.8
4 79 69.8/128 8.1
5 87 70.1/134 14.3
6 90 70.0/128 17.7
7 89 71.8/131 14.8
8 88 71.5/129 14.5
9 81 69.4/127 10.3
10 92 71.7/130 17.6
11 86 71.8/127 12.6
12 87 70.1/134 14.3
13 79 69.8/128 8.1
14 83 70.7/125 11.1
15 88 71.5/129 14.5
16 92 71.7/139 17.6
17 80 69.1/120 10.3
18 86 71.8/127 12.6
19 82 69.4/127 11.2
20 90 70.0/128 17.7
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-------
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Het aantal slagen wat is genoteerd (daarom mag er geen streep meer worden gezet op 
de Q-kaart).

Course Rating en deze is links onderaan de Q-kaart van en voor “De Compagnie” te 
vinden en is afhankelijk vanaf  welke Tee er wordt gespeeld.

Slope Rating en deze is ook links onderaan de Q-kaart van en voor “De Compagnie” 
te vinden en is afhankelijk vanaf  welke Tee er wordt gespeeld.

Score Differential en wordt middels onderstaande formule berekend.
((36-Stableford Score)+Daily Handicap+PAR-(Scratch Rating+PCC))*(113÷Slope 
Rating)

Daily Handicap
(voor 18 holes)

PAR

Scratch Rating

PCC

Slope Rating

((WHS-Handicap x Slope Rating ÷ 113) + (Scratch Rating minus 
Par)) x 0.93

Totaal van alle holes gespeeld in par (is 72 voor de 18 holes van 
“De Compagnie”).

Het verwachte totaal aantal slagen die een speler met handicap 
0.0 nodig zou hebben om de baan door te komen onder normale 
weerscondities.

Playing Conditions Calculation en is vergelijkbaar met de huidige 
CBA (Computed Buffer Adjustment).

Is hierboven beschreven.

de Playing Conditions Calculation gebruikt. De PCC 
is een Course Rating aanpassing als dit al noodzakelijk 
is vanwege abnormale baan- of  weercondities. Deze 
PCC wordt direct berekend na het invoeren van de 
Q-kaart. Het is dus wel zaak om de Q-kaart zo snel 
mogelijk, in ieder geval dezelfde dag, in te voeren 
middels een van de beschikbare invoersystemen.
De NGF is drukdoende om alle aanpassingen voor 
te bereiden voor alle betrokkenen. In maart 2020 

worden er twee Nationaal Handicap Symposiums 
georganiseerd voor afgevaardigden van handicap- en 
regelcommissies,  wedstrijdcommissies, baanmanagers, 
golfprofessionals en softwareleveranciers. Later in 
2020 volgen er publicaties over het WHS en komen 
er ook cursussen en workshops. De NGF zal de clubs 
ook helpen met communicatiemateriaal zodat de clubs 
zo goed mogelijk het WHS kunnen uitleggen aan hun 
leden.

Voorbeelden en formules zijn gehaald uit “World Handi-
cap System, Official reference guide forAustralian adminis-
trators.” Het NGF komt met hun eigen referentie boekje 
maar de regels komen overeen want tenslotte is het één 
WHS.
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Voorbeeld 1: het invullen van een 9 holes Q-kaart op “De 
Compagnie”.

Mijn EGA handicap als heer, spelend vanaf  de gele 
Tee, is op dit moment 17.4 waardoor ik volgens de 
handicaptabel 11 extra slagen krijg op de 1e 9 holes 
van “De Compagnie”. Na het lopen van de 9 holes 
ziet mijn kaart er uit zoals hiernaast afgebeeld.

Bij de betreffende holes heb ik de extra slagen middels 
een streepje aangegeven. Op elke hole een en op de 
holes met strokeindex 2 en 4 eentje extra (9*1 * hole 4 
en hole 6 is in totaal 11 extra slagen).

Voorbeeld 2 handicapverrekening met EGA regels.
Een speler met handicap 54 levert een kaart in van 
9 holes met 28 punten, voor de tweede 9 komen er 
automatisch 18 punten bij. In totaal heeft de speler 
dus 46 Stablefordpunten. De handicap wordt dan 
berekend met de rij van handicap categorie 6 (zie 
bufferzone tabel). De speler heeft 46 – 36 = 10 punten 
boven de 36. Verlaging is 1 per extra punt en in dit 
geval is de verlaging dan 10 * 1 = 10. Het nieuwe 
handicap van de speler wordt 54 – 10 = 44.

Ik waardeer golfsters net zo zeer als golfers dus waar in de tekst 
golfer of  golfers staat had even zo goed golfster of  golfsters 
kunnen staan.

IN MEMORIAM OTTO POL
1946-2020

Woensdag 30 januari jl. is Otto in zijn slaap overleden.
Otto was een van de eerste leden van onze Roughters 
en golfer van het eerste uur in Veendam. Als directeur 
van aannemingsbedrijf  Dirk Verstoep heeft hij in de 
beginjaren veel voor de club betekend. Zo sponsorde 
zijn bedrijf  de overkapping van de afslagplaatsen op 
de eerste driving range en regelde hij vier directieketen 
voor de uitbreiding van het toenmalige clubhuis.

Wij hebben Otto leren kennen als een rustige, aardige 
man, die graag met ons meeging golfen en uiteraard 
samen gezellig de 19e hole ging “spelen”
Hij had altijd mooie verhalen over zijn reizen over 
de wereld die hij elk jaar met zijn (ex)collega bouw-
ondernemers maakte.

De laatste jaren kon Otto niet meer zo vaak met ons 
mee omdat hij voor zijn vrouw Gea moest zorgen en 
daar was hij erg consequent in.
Onlangs hebben we nog gezellig met elkaar gegeten en 
geborreld en daar houden wij goede laatste herinnerin-
gen aan over.
Wij zullen hem missen en wensen zijn familie veel 
sterkte met dit verlies.

Namens de Roughters,
Albert Harms

IN MEMORIAM BERT RITSEMA 
1958 - 2019

Nog steeds zo onwerkelijk…
Op 26 november 2019 is, tijdens zijn vakantie in 
Thailand, Bert Ritsema overleden.
We waren al bevriend voordat we beiden lid werden 
van de golfclub. Bert werd zo’n 25 jaar geleden lid, ik 
een paar jaar later.
Vanzelfsprekend liepen we in de beginjaren al vaak 
samen een rondje golf  en klommen we beiden 
omhoog op de ladder van onze handicap.
Vele uren hebben we doorgebracht aan de bar bij Jan 
Venema in het ‘oude clubhuis’, na het golfen, voor een 
hapje en een drankje.

Het bedrijfslidmaatschap van Bert Ritsema 
Verzekeringen werd dan ook een logisch gevolg toen 
de golfclub ging uitbreiden van 9 naar 18 holes. Daar 
kwam later het Ritsema golftoernooi bij.
De laatste jaren was Bert betrokken bij een aantal 
commissies binnen de golfclub. We bleven geregeld 
samen een rondje met lopen met afsluitend een 
‘bakkie’ in het clubhuis. Hij bracht vaak een hoop 
lawaai mee en daarmee ook een hoop gezelligheid in 
het clubhuis.

In Thailand is Bert op de golfbaan overleden aan een 

hartstilstand. De plaats waar hij zo graag was. Samen 
met Petra en Robert hebben we hem opgehaald uit 
Thailand. Wat zou ik nog graag een rondje met hem 
willen lopen…
We gaan je op de golfbaan en natuurlijk ook 
daarbuiten, heel erg missen.

Arie Beekman12
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Wat houdt de verbouwing precies in?
De ruimte onder het terras wordt uitgebreid richting 
vijver. Dick Meis ontwierp hiervoor een overkapping 
die visueel goed aansluit bij de architectuur van het 
clubhuis. Het talud voor het terras wordt afgegraven. 
De bestaande hellingbaan blijft gehandhaafd. De 
uitbreiding van de lockerruimte wordt aan de noord-
zijde van het clubhuis gerealiseerd. Daar wordt eerst 
het talud weg gegraven om de ruimte te kunnen 

Welke subsidie wordt aangevraagd?
De Stichting zal over het investeringsbedrag in het 
kader van bouw sportaccomodaties een BOSA-
subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 20% van het 
investeringsbedrag incl. btw.

Hoe ziet het Obligatieplan er uit?
Het plan heeft twee opties: 
•	 Clubliefde	obligatie,	nominaal	€	500,--:
 Jaarlijks ontvangt u aan aflossing en rente een 
 bedrag van € 64.75 en schenkt u aan de club € 24,--.
  De schenking is fiscaal aftrekbaar en levert u een  
 voordeel op van € 9.30 bij een belastingpercentage  
 van 38,6%.
 In 10 jaar krijgt u uw totale inleg terug.
•	 Eagle	obligatie,	nominaal	€2.500,--:
 Jaarlijks ontvangt u aan aflossing en rente een 
 bedrag van € 323,76 en schenkt u aan de club 
 € 73.--.
 De schenking is fiscaal aftrekbaar en levert u een  
 voordeel op van € 28.35 bij een belastingpercentage  
 van 38,6%.
 In 10 jaar krijgt u uw totale inleg terug alsmede een  
 rendement van € 291,-- .
De uit te geven obligatielening bedraagt € 150.000,-- 

In het verleden zijn participatiegelden 
‘uitbetaald’ in greenfee-kaarten. Hoe groot is de 
kans dat dit met de obligaties ook gaat 
gebeuren?
Nihil!  Het bestuur wil lenen bij de leden, zonder dat 
het de leden geld kost. In het geval van een Eagle obli-
gatie is er zelfs sprake van een klein voordeel.

Waarom niet lenen bij de bank?
In het kader van deze investering is in 2018 met 
onze financier, de Rabobank, al afgesproken om de 
aflossingsverplichtingen over 2019 op te schorten om 
zodoende middelen vrij te krijgen voor de investering. 
Met het uitgeven van obligaties wil het bestuur het 
ontbrekende deel financieren, zodat er geen beroep 
gedaan hoeft te worden op de lopende bancaire 
faciliteiten. Bovendien bespaart lenen bij leden een 

klein kapitaal. Afhankelijk van de verhouding in 
uitgifte van de twee typen obligaties, bespaart de club 
tussen de € 7.000,-- en € 32.000,-- t.o.v. een bank-
lening.

Wat zijn de fiscale consequenties voor de leden?
De rente-inkomsten op de obligatielening zijn onbe-
last (vallen in box 3). De schenking is jaarlijks volledig 
aftrekbaar van het belastbaar inkomen, omdat de 
schenking een schenking van een periodieke gift is. De 
verantwoordelijkheid voor de juiste verwerking van de 
schenking in de aangifte inkomstenbelasting ligt bij de 
schenker c.q. obligatiehouder.

Wordt de administratie niet teveel belast met 
het beheer van het plan?
Ja. Daarom wordt het beheer uitbesteed aan een 
externe deskundige.

Er is meer informatie voor u beschikbaar
Wilt u meer weten over het obligatieplan dan kunt u 
een uitgebreide prospectus aanvragen via info@golf-
clubveendam.nl.

Ook kunt u te rade gaan bij de volgende clubleden die 
als ambassadeurs het obligatieplan van harte steunen:
Jan Anneveldt, Johan Anneveldt, Evert Boven, Guus 
Ennes, Mariska Ennes, Anneke Grol, Arjen Van der 
Meer, Willy Prins, Tees Scheen, Annet Weits en 
Ester Wortmann.

Terwijl ik dit stukje schrijf regent het pijpenstelen en dit is 
niet de eerste bui deze week…          

 Maar het goede nieuws is dat de baan gewoon open is!  Oké 
waterdichte schoenen dragen is geen luxe maar we kunnen 
spelen, ook op zomergreens.  Het consequent werken met 

een baanbeheerplan werpt zijn vruchten af.  Het voorjaar en 
de zon komen er aan en dan zal de baan snel weer  op een 

kwaliteit komen die we inmiddels gewend zijn.
Ook voor onze Golfclub gaat de zon schijnen. We zijn het jaar 
gestart meteen mooie toename van het aantal leden en ook 

in de eerste weken van 2020 zijn er al weer nieuwe 
aanmeldingen. 

De wachtlijst voor een locker is gegroeid tot boven de 40 
leden en op sommige dagen is er een chronisch tekort aan 

handicarts. Daarom is er besloten om de lockerruimte en 
de staling voor handicarts uit te breiden. De nieuwe locker-

ruimte zal plaats bieden aan ruim 60 nieuwe (beneden) 
lockers, al dan niet voorzien van een stroompunt voor het 

opladen van trolley-batterijen. De stalling voor de handicarts 
biedt plaats aan circa 16 handicarts (we hebben er nu 10) 

en daarbij krijgen we meer ruimte voor het stallen van 
trolleys en fietsen in de bestaande ruimte.

Omdat we ons “spaargeld” willen aanwenden voor groot-
baanonderhoud is deze week een obligatieplan gelanceerd. 

Leden (en ook niet-leden) kunnen een of meerdere 5%- 
obligaties kopen die op jaarbasis een bedrag aan rente en 
aflossing geven. De rente, en iets meer, wordt aan de club 
geschonken. Door deze schenking op de aangifte IB in te 

vullen komt er bij de obligatiehouder een bedrag aan 
belastingvoordeel terug waardoor het voor haar of hem 

kostenneutraal is.  Kort door de bocht: Je leent een bedrag 
aan de club en dat bedrag wordt in 10 jaar terugbetaald. Het 
rendement is nihil, maar met de huidige rentestand rendeert 

spaargeld ook niet. De Eagle obligaties geven zelfs nog een 
rendement, hoger dan de spaarrente.

Meer informatie kunt u altijd krijgen bij de balie en 
natuurlijk bij onze ambassadeurs, vermeld op de flyer.

De inschrijvingen in de eerste week geven mij voldoende 
vertrouwen dat we medio september kunnen beginnen met 

de (ver)bouw en dat we eind 2020 een paar geweldige 
faciliteiten rijker zijn.

Ik wens u allen een, in alle opzichten, geweldig golfseizoen!

Henk Rotman, voorzitter
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Het obligatieplan 
LENEN BIJ LEDEN VOOR 
CLUB EN LID AANTREKKELIJK

Obligatieplan stap-voor-stap

Tot 1 juli 2020: 
Inschrijven kan via de website 
www.obligatieplan.nl/golfclubveendam. Maak 
op de site uw keuze voor het type obligatie 
onder vermelding van uw persoonlijke 
gegevens
Op de site van de belastingdienst vult u het 
formulier in ‘Periodiek gift in geld’. U print 
de pagina en levert die in bij het secretariaat. 
U kunt ook het lege formulier (pdf-bestand)
uitprinten om het door het secretariaat in te 
laten vullen.

Tot 1 september 2020: 
De vereniging wijst obligaties toe. U stort het 
obligatiebedrag op  bankrekening NL31RABO 
0365 0399 85 van Golfclub De Compagnie 
onder vermelding “Obligatieplan”.
Ieder jaar: 
U ontvangt aflossing en rente minus uw gift.
U vult de gift in bij  “Uitgaven-giften-verenig-
ing” op uw belastingaangifte voor extra aftrek.

Na 10 jaar: 
Uw obligatie is volledig afgelost.
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IN MEMORIAM HERMAN HEIKENS
Op 3 februari jl. is mijn golfmaatje Herman Heikens 
overleden. 
Het was een onverwachte schok. Afgezien van enige 
vergeetachtigheid en soms wat stramme ledematen, 
waren er geen indicaties van ernstige klachten.  

Het was zo’n 13 jaar geleden dat ik Herman leerde 
kennen. We hadden beidenonlangs het GVB gehaald 
en stonden wat onzeker te kijken bij hole 1. De beide 
partners hadden les en er was dus wat tijd te vullen.
Na kennismaking en enig overleg besloten we de grote 
baan op te gaan. Voor het eerst zonder Wouter.
Dat beviel goed en bij de nabespreking in het clubhuis 
besloten we wat vaker samen te spelen.
Zo ontstond na verloop van tijd een vaste routine.
Het clubje van twee werd allengs uitgebreid met 
andere golfers en we hadden een vaste speeldag op 
maandag- en woensdagmorgen. Eerst koffie, even 
bijpraten en dan negen holes min of  meer serieus golf  
spelen.
Herman was er altijd wel bij, altijd goed gehumeurd en 
altijd serieus met het golfspel bezig.

Typerend was zijn analyse na iedere put die hij meestal 
met zo’n 1,5 meter miste: “Wat heb ik toch een pech.”
Buiten het golfen had Herman diverse andere 
sportieve interesses en bezigheden.
Naast FC Groningen, Be Quick en de tennisclub bleef  
er toch ook nog wat tijd over om op de golfclub als 
marshal op te treden.

Hij had altijd tijd voor een praatje en altijd belangstel-
ling voor zijn medeleden. 
Nooit te beroerd om een handje te helpen.
Toen bleek dat hij, op weg naar de golfbaan, praktisch 
bij mij thuis langskwam werd ik jarenlang keurig 
opgehaald en thuisgebracht.
Ruim een jaar geleden werd het autorijden beperkt en 
heb ik de transportfunctie deels overgenomen. 

Met Herman verliezen we een fijne medegolfer en een 
goede vriend.
Ik zal hem missen!

Wim Potters

Ik wil op deze plaats wat persoonlijke herinneringen 
van Hans Bosker met jullie delen. Velen van jullie 
zullen Hans kennen omdat hij elke week een keer of  
drie met Bert Pykstra op de baan te vinden was.
Ik leerde Hans Bosker kennen toen ik eind 1998, 
na het behalen van het wit GVB en de start van het 
lidmaatschap bij de Compagnie, op zaterdagochtend 
mee mocht met het groepje onder aanvoering van 
Bert Pykstra. Bijna 20 jaar hebben we vrijwel elke 
zaterdag met een wisselende groep spelers 18 holes 
gedaan, gevolgd door een paar biertjes en wat goede 
gesprekken. Het was een mooie groep. Hans en Bert 
in de financiële adviescommissie die op zaterdag met 
voorzitter Remy de issues van de club doornamen. Als 
de golfclub niet voldoende stof  tot discussie opleverde 
was er altijd wel iets met golf  en of  het leven in het 
algemeen om te bespreken. Altijd gezellig, onder het 
motto “Het is erg onbeleefd om af  te slaan als andere 
mensen praten”, een mulligan op de 1e tee (alléén 
op zaterdag!), Utjekul - warme chocolamelk met rum 
en slagroom - in de winter en voor Hans en Bert het 
genieten van de sigaren tijdens en na het spelen. We 
speelden voor de gezelligheid maar je moest je wel 
afmelden als je een dag niet kon komen. Zaterdag-
ochtend stuurde weerman Bert de melding of  de baan 
open was en of  we vanwege de te verwachten regen de 
baan wel of  niet inkonden. 
Naast de wekelijkse golf  ronden ontstond na een paar 
jaar ook een jaarlijkse golftrip naar hotel 
Kloppendiek in Zwillbrock (op de NL - DE grens bij 
Groenlo). Bert en Hans hadden een keer gepionierd 
met een 2 dagen golf  op 3e pinksterdag en daarna. 
Met 6 - 8 man waaronder Hans, Bert, Remy, Mike, 
Nigel en ikzelf. Golf  was een belangrijk onderdeel van 
de trip maar zeker zo belangrijk waren de avonden. 

Een “beetje” bier of  wijn voor Hans geflankeerd 
met een maaltijd met in ieder geval elk jaar één keer 
Gulaschsuppe (lepel kan er rechtop instaan), een steak 
van argentinischenjungbullen met stangen spargel en 
heerlijke aardbeien toe. De avond werd traditioneel 
afgesloten met één of  meer glaasjes moorwasser. De 
volgende ochtend kwam het leven langzaam en wat 
mistig op gang, maar het ontbijt met de eieren en spek 
van oma maakten veel goed. Het verblijf  in Zwill-
brock werd vaak opgeluisterd met een bezoekje aan 
de flamingo’s in het Zwillbrockerven, kuieren onder 
de eiken van de kloppendiek of  een bezoekje aan de 
Franciscaner kerk.
Het golf  mocht zeker op de 2e en 3e dag, na het 
drankgebruik op de avond ervoor, geen naam hebben. 
Hans deed bewust nooit mee om het eindklassement, 
maar een hoogtepunt voor hem moet de dag op de 
Koepel in Wierden geweest zijn. Tussen de long-
hitters slaagde Hans erin om als laatste - met een ijzer 
9 - delongest drive te slaan, hij was de enige die (net) 
op de fairway lag. Een paar holes verder pakte hij ook 
nog de neary! 
We hadden besloten om te kijken of  we het 2e lustrum 
in 2015 of  2016 konden vieren met een weekje bij 
Mike in Ohio, maar dat is er om allerlei redenen niet 
meer van gekomen. Hans begon wat te kwakkelen 
met zijn gezondheid en het golfen ging steeds vaker 
met ups- en downs en met tussenpozen. We zouden 
in 2017 nog één laatste keer naar Kloppendiek gaan, 
maar ook dat is er niet meer van gekomen. Zolang het 
kon heeft Hans geprobeerd een rondje te spelen maar 
dat was de laatste 2 jaar niet meer mogelijk. Op 20 
januari is hij overleden. Ik zal hem missen. 

Gert van Leusen

IN MEMORIAM HANS BOSKER

Adverteren 
in de 

Neary?

Mail info@golfclubveendam.nl



bridgen, een prima alternatief  voor golf  in de koude 
wintermaanden, want hersentraining wordt dan ingezet 
om van bóven fit te blijven, en binnen is de kachel 
aan en staat het witte wijntje koud. Zelfs de schrijver 
van dit stukje is lichtelijk met het bridgevirus besmet 
geraakt, simpelweg door een jaartje of  drie op les te 
gaanbij fenomeen Coby W in Gieten, en vijf  kaart 
hoog te leren met Berry W (niet haar echtgenoot) als 
ultieme goeroe. Maar ondanks dit intelligente tijdver-
drijf  tijdens de maanden met sneeuw en ijs (sneeuw 
en ijs?) verlangen de meesten van ons alweer hevig 
naar de start van het nieuwe seizoen, de competitie, 
de clubkampioenschappen, de maandbekers en…
loopt die vos nu nog steeds te wachten tot we erachter 
aan gaan? Het jachtseizoen staat op het punt weer te 
worden geopend. 
                                Kannie wachten!

                                    Disclaimer: opstopping door 
                                        de bovenstaande column zijn
                                                 de schrijver dezes niet 
                                                      aan te rekenen. 

Column

OMANIDO
José Nuijten
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FORMAAT A4

Met stijgende verbazing en ontzetting heb ik in de 
allerlaatste december van het vorige decenniumde 
ellende en misère gevolgd van Hendrik Groen in zijn 
door machtsbeluste vrouwen gerunde tehuis en zijn 
aandoenlijk hechte Omanido groepje. Voor diegenen 
die nooit voor de buis zitten – dat zijn er altijd opval-
lend veel als je over TV kijken praat - of  die op 
maandagavond iets anders te doen hebben dan TV 
kijken, even een summiere uitleg: Omanido was het 
kleine groepje oude van dagen (een vergeetwoord?) in 
een bejaardenhuis (idem?) dat zich verzette tegen het 
lijdzameen oersaaie wachten op het onvermijde-lijke 
lusteloze einde. Omanido is het acroniem voor Oud 
Maar Niet Dood. Het werd elke week heftiger rond de 
oudjes en als ik niet ook naar Heel Holland Bakt had 
gekeken wist ik nu zeker dat Andre van Duin dood 
was. Maar die rijdt gewoon de volgende dag alweer 
allervrolijkst grappend in een golfkarretje rond de tent 
van de zoetzwetende bakkers. 
Sommige Bekende Nederlanders zijn gewoon 
niet van het scherm te slaan, 
ook niet als ze de vorige dag in 
een ander kijkcijferkanon zijn 
gaan hemelen. Als ik dan die 
zieltogende oudjes zie, of  ze 
nou acteren of  niet, dan zou ik 
ze met klem willen aanraden, ga 
toch golfen, beste bejaarden! 
Het houdt je fit, sleurt je uit je 
comfortzone, je warme stoel, helpt 
je van je bingo-verslaving af  
en bezorgt je een heerlijke 
golfverslaving.Het volgende 
uitje van Omanido - ze doen 
namelijk iedere maand iets 
leuks - had Hendrik een 
golfclinic kunnen voorstellen, 
want je bent nooit te oud om 
een balletje te leren slaan, mits
 je niet in een rolstoel zit (of  kan 
dat ook?). In ieder geval zijn er op 
De Compagnie meer dan genoeg 
buggy’s. De wintermaanden zijn 
wel speciaal voor de bikkels. 
De rest van de golfers
zitten redelijk 
regelmatig te 
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ProPraat

HELLINGPROEFJES
Zelfs in ons vlakke Nederland belandt onze bal nog wel 

eens op een heuvel. Zelfs als de golfbaan op een 

voormalige vlakke akker is aangelegd, zoals de onze, 

dan bedenken de golfarchitecten dat het wel leuk zou 

zijn om enige hoogteverschillen aan te brengen op de 

fairways. Het is altijd lastig om ver te slaan wanneer je 

bal op een helling ligt, zelfs voor de betere spelers. Met 

de aanstaande NGF-competitie in het vizier kan het dan 

ook helemaal geen kwaad om in deze editie van de 

Neary aandacht te schenken aan de techniek van het 

slaan van de bal op schuine liggingen.

Tekst: Wouter Oosting  en Ive Krikke

Je kunt op verschillende manier achter je bal komen te 
staan op een glooiende golfbaan.  Soms zul je je stand 
in moeten nemen met de bal onder je voeten, een 
andere keer ligt die er onder. Dit zijn de vier situaties:

Uphill
Je slaat tegen de helling op (naar boven) met als gevolg 
een hogere vlucht waardoor je dus minder afstand 
haalt. De bal ligt bij de hoge voet. Je swing geheel 
afmaken lukt niet, maar probeer wel om naar het doel 
te draaien. Houd er rekening mee dat de bal iets naar 
links kan afwijken. Een beetje rechts oplijnen kan dan 
ook geen kwaad. Neem een club (of  soms twee) meer. 
Dus een 6 in plaats van een 7 of  8.

Downhill
Je slaat van de helling af  (naar beneden) waardoor de 
balvlucht laag blijft en je meer afstand bereikt. Ook 
hier ligt de bal bij de hoge voet. Bij deze ligging is de 
kans behoorlijk groot dat je in de grond slaat en dat 
je neigt te veel op rechts te komen. Zet de linkervoet 
goed open om niet door je enkel te gaan of  weg te 

glijden. Lijn verder iets links op ten opzichte van het 
doel en neem minder club, bijvoorbeeld een 9 in plaats 
van een 7.

Sidehill up 
De bal ligt hoger dan je voeten waardoor een afwijking 
kan ontstaan naar de lage kant. Het probleem bij deze 
ligging schuilt hem in balans en tempo. Van belang is 
dat je de club korter vasthoudt.

Sidehill down
De bal ligt lager dan je voeten waardoor eveneens een 
afwijking naar de lage kant kan ontstaan. Zorg ervoor 
dat je laag blijft. De knieën zijn dieper gebogen maar 
komen gemakkelijk omhoog

Een bal in een van de bovenstaande posities ligt per 
definitie nooit echt lekker. Daarom is het zaak dat je 
tijd neemt voor een goede voorbereiding en zo rustig 
mogelijk aan de swing begint. Sla een gecontroleerde 
bal naar een plek van waaraf  verder gespeeld kan 
worden. Maak vooral je normaal aangeleerde swing, 
maar maak hem iets korter. Dit impliceert dat je een 
houding aan moet nemen die dat toestaat. Je staat dan 
loodrecht op de ondergrond. Ik zie nogal eens wat 
mensen die met hun benen schuin en met hun romp 
recht staan. Of  ze staan helemaal schuin op de helling 
waardoor ze voor de bal in de grond slaan of  bij 
sidehill down zelfs over de bal heen.

Set up 
Neem om te beginnen de normale set up-positie in 
om daarna mee te bewegen totdat je lichaam in een 
hoek van 90 graden op de helling staat. Je zult merken 
dat je, als je gaat bewegen, al snel je balans kwijtraakt. 
Voorkom dat door iets dieper door de knieën te gaan. 
Je staat dan steviger. In deze houding is het echter wat 

lastiger om een volle swing te maken. Om die reden 
houd je hem dus wat korter. Bedenk dat, net als bij 
alle andere ‘lastige’ slagen, controle belangrijker is dan 
afstand halen. Liever de bal wat dichterbij laten landen 
op de fairway dan iets verder in de rough. Controle is 
hier echt het sleutelwoord. Ga voor jezelf  maar eens 
na wanneer je ballen slecht sloeg. Dat zal ongetwijfeld 
zijn geweest wanneer je slagen wilde maken waarin je 
nog niet goed was. Neem op hellingen dan ook een 
club waar je vertrouwen in hebt en beperk je tot een 
kleinere swing. Neem verder een positie aan van waar-
uit je je schouders naar rechts kunt draaien.  
Compenseer de kortere backswing door op het juiste 
moment de polsen te knikken om voldoende snelheid 
in de swing te krijgen en maak de swing ook niet te 
lang. 
Vanuit de toppositie laat je de armen rustig langs het 
lichaam terugzakken.Vervolgens draai je meer vanuit 
de heupen en lage romp door de bal heen. Van belang 
is dat je het gevoel van een goede balans in je benen 
blijft voelen. Op een hellend vlak zit de spanning meer 
aan de voorkant van de bovenbenen. Dat beperkt in 
zekere mate de schouderdraai alsook het knikken van 
de pols.

Een foutje wordt op een helling sneller afgestraft. 
Maar oefening baart kunst. Dat gaat zeker op voor het 
slaan op schuine vlakken. Probeer tijdens het oefenen 
bij elke slag de punten een voor een af  te werken 
zodat het een routine wordt. Gegarandeerd dat je 
vanzelf  gaat ervaren wat een en ander met je beweging 
doet. 

          “Slechte ballen sla je in situaties 
waarin je weinig hebt getraind.”



Als jullie dit lezen is de lange herfst, die nooit 
echt een winter is geweest, hopelijk 
overgegaan in de lente. Een mooie 

gelegenheid om de ijzers te poetsen en 
voorzichtig te kijken of je het golfen niet 

verleerd bent. Een nieuw golfseizoen is in 
aantocht. 

De diehards zijn al een tijdje bezig met één 
van de hoogtepunten van het golfseizoen, de 
golfcompetitie. Maar ook de clubwedstrijden 

gaan de komende weken weer van start. 

Tekst: Gert van Leusden, wedstrijdcommissie

Vanuit de wedstrijdcommissie willen wij de wedstrijd-
agenda onder de aandacht brengen. Veel mensen lijken 
te denken dat het spelen van wedstrijden niet iets voor 
hen is omdat de handicap te hoog is, ze niet goed 
genoeg kunnen golfen of  omdat het te veel tijd zou 
kosten. Niets is minder waar, we hebben een veelheid 
aan soorten wedstrijden waaraan iedereen mee kan 
doen. Er zijn wedstrijden voor elk niveau. Voor elk 
wat wils dus.

Spelen van wedstrijden is leuk, je speelt steeds met 
andere medespelers en je kunt wat van elkaar opsteken. 
Meestal is het weer veel beter als je buiten bent dan als 
je binnen zit en naar buiten kijkt. Kortom geen enkele 
reden om niet een keer aan een wedstrijd mee te doen 
al was het maar om eens een keer te proberen hoe dat 
werkt een officiële wedstrijd spelen. 

De wedstrijdcommissie organiseert alle clubkampioen-
schappen, maar ook een aantal andere wedstrijden en 
van maart tot enmet oktober elke maand een dag met 
3 verschillende maandbekerwedstrijden. 

Dit afgelopen jaar sloten we het seizoen af  met een in-
middels zeer populaire mixed foursome wedstrijd waar 
bijna 30 teams aan meededen. Een populaire spelvorm 
waarbij je om en om een bal slaat met een partner. De 
spelvorm is vooral bekend van de Ryder cup en de 
Solheim cup. Deze topwedstrijd staat ook dit seizoen 
begin oktober weer op de kalender.

Vanwege de populariteit starten we dit jaar op 22 
maart met een foursome wedstrijd maar die is 
inmiddels met 80 spelers vol. 

Maandbekers
Op 29 maart gaan we van start met de maandbekers. 
Er zijn tegenwoordig 3 maandbekers allemaal 
qualifying maar voor verschillende doelgroepen:
•  Maandbeker C – 9 holes wedstrijd Stableford voor  
 iedereen met een handicap van 54 of  lager.
• Maandbeker B – 18 holes wedstrijd, Stableford voor  
 iedereen met een handicap van 54 of  lager.
• Maanbeker A – 18 holes strokeplay voor de beter  
 spelers met een handicap van 24 of  lager

Alle maandbekerwedstrijden zijn netto wedstrijden 
mét handicapverrekening. Voor elke maandbeker mag 
je kiezen van welke tee je wilt spelen wit, geel, blauw, 
rood of  oranje. Je kunt dus van rood spelen als geel 
of  blauw te ver is. Er is dus voor iedereen een maand-
beker op niveau en iedereen kan winnen vanwege 

de handicapverrekening. Elke maand is er weer een 
nieuwe wedstrijd. Je mag alle maanden meespelen 
maar dat hoeft niet, het is ook prima als je maar één 
wedstrijd mee kunt spelen. 
Deelname aan de maandbekers kost € 3 per keer, een 
bedrag dat grotendeels aan de prijzen wordt besteed.

Clubkampioenschappen
Door het seizoen heen zijn er ook een aantal verschil-
lende clubkampioenschappen. Ook die staan open 
voor iedereen met een handicap van 54 of  lager. 
Alleen voor het jeugdkampioenschap en het senioren 
kampioenschap gelden leeftijdsbeperkingen. Deelname 
aan alle clubkampioenschappen is gratis! 

De clubkampioenschappen in chronologische volgorde:
• Zaterdag 23 en zondag 24 mei: Strokeplay 
 senioren over 2 ronden van 18 holes voor iedereen 
 van 50 jaar of  ouder. Spelvorm bruto strokeplay dus  
 zonder handicapverrekening.
• Zondag 14 juni: Northern golf  par-3 kampioen-
 schap over 2 ronden van 18 holes op de par-3 baan.  
 1 ronde in de ochtend en 1 ronde in de middag. Er  
 zijn maar 33 plaatsen, wie het eerst komt… Spel  
 vorm is bruto strokeplay.
•	 Zaterdag	20	en	zondag	21	juni: Strokeplay 
kampioenschap heren en dames over 3 ronden van 
18 holes. Op zaterdag worden 2 ronden van 18 holes 
gespeeld, de beste spelers spelen zondag nog een finale 
over 18 holes. Ook hier is de spelvorm bruto strokeplay. 
•	 Zondag	6	september: Jeugdkampioenschap over  
 18 of  9 holes. Deelnemers en spelvorm afhankelijk  
 van het aantal deelnemers.  

• Zaterdag 26 en zondag 27 september: Matchplay  
 heren en dames. Spelvorm is matchplay zonder 
 handicapverrekening over 18 holes. Dames kunnen
 zich inschrijven voor de wedstrijd op 16 september, 
 er zijn voor de dames geen voorrondes maar dat 
 betekent dat er maximaal 16 dames kunnen   
 meespelen. De heren moeten zich inschrijven bij  
 de Matchplay voorronde op 21 juni. De voorrondes 
 heren kunnen in onderling overleg gespeeld worden  
 tussen 23 juni en donderdag 14 september. 
• Zondag 4 oktober: het mixed foursome kampioen-
 schap. Spelvorm strokeplay zonder handicap 
 verrekening over 2 keer 18 holes. Iedereen speelt 
 ’s ochtends en de beste teams spelen ’s middags een 
 finaleronde. 

Inschrijving voor alle wedstrijden is inmiddels geopend 
en sluit normaal de woensdagavond voorafgaand aan 
het weekend van de wedstrijd. Uitzondering is het CK 
Matchplay heren (zie boven).

Dit is het palet aan wedstrijden dat jullie wordt aange-
boden door de wedstrijdcommissie. We hopen velen 
van jullie dit jaar bij één of  meer van de wedstrijden te 
ontmoeten. 
Als je nog nooit hebt meegedaan, probeer het eens.Als 
je de laatste jaren niet hebt meegedaan, kijk eens of  de 
aangepaste opzet je bevalt. 

Een heel mooi golfseizoen en tot binnenkort bij een 
wedstrijd!

EEN NIEUWE LENTE
EEN NIEUW 

GOLFSEIZOEN
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Elders in deze editie van de Neary onderstreept Jan Nijzink het belang 

van het vergroten van de biodiversiteit en wat er binnen onze 

club aan wordt gedaan. De genomen maatregelen 

liggen eigenlijk wel voor de hand. Meer bloeiende 

heesters, insectenhotels en minder 

gewasbeschermingsmiddelen (een eufemisme voor

gif) zullen een positief effect hebben op de stand van 

de natuur op onze baan. Als we beseffen dat in zo’n twintig jaar de bio-

massa insecten met driekwart is afgenomen, dan is het duidelijk 

dat elke ingreep om het tij te keren is meegenomen. Wat dat betreft is 

De Compagnie goed bezig. Maar er kan nog meer…

Tekst: Ive Krikke, met dank aan Marketing & Communicatie NGF

De nieuwe golfregels  die sinds vorig jaar van kracht 
zijn, bieden namelijk ook kansen de biodiversiteit 
op de baan te vergroten en tegelijkertijd de snelheid 
van het spel te verhogen. De nieuwe regels staan toe 
dat golfbanen allerlei gebieden kunnen markeren als 
hindernis, niet alleen gebieden waar mogelijk water 
kan staan. Naast water, kunnen gebieden waar de 
kans groot is dat een bal vaak niet gevonden wordt, 
als hindernis aangemerkt worden. De R&A en USGA 
noemen in dit verband hoog gras, woestijn, jungle, 
lava en rotsen. Het kan verschil maken of  een gebied 
met hoog gras en dichte begroeiing een hindernis is of  
niet.
Wanneer dergelijke gebieden tot hindernis gemarkeerd 
worden, kan de club natuurontwikkeling op deze 
plaatsen bevorderen. Een variatie aan vegetatietypen 
trekt een variatie aan diersoorten aan en met bloemen 
en kruiden lok je insecten en insecteneters.
Bovendien kan dit, als zo’n gebied als hindernis 
gemarkeerd wordt, leiden tot een hoger speeltempo. 
De golfers kunnen immers bij verlies van de bal in de 
hindernis ter plaatse droppen (met bijtelling van een 
strafslag).

Mogelijke voordelen
• Een speler hoeft niet terug als de bal niet 
 gevonden wordt in de hindernis en kan ter plaatse 
 het spel voortzetten.
• Als het gebied goed gemarkeerd is en het onderhoud 
 er omheen op orde, hoeft een speler waarschijnlijk 
 ook geen provisionele bal te slaan. (Bedoeld wordt 
 dat de omgeving zo kort gemaaid is, dat je een bal 
 daar altijd zal vinden en dus met zekerheid kan 
 vaststellen of  een bal in de hindernis ligt.)
• Sommige gebieden zijn lastig en tijdrovend om goed  

 te onderhouden; de natuurontwikkeling in deze   
 gebieden bevorderen kan kostbare onderhoudstijd  
 schelen.
• Gebieden gecontroleerd laten verwilderen kan mooi  
 zijn en ook waardevol voor de biodiversiteit.

Mogelijke nadelen
• Het bevorderen van de natuurontwikkeling kan het  
 spelen uit zo’n gebied bemoeilijken.
• Ook al mag een speler volgens de regels per 1 januari  
 2019 meer in een hindernis doen, er zijn nog steeds  
 dingen verboden die een speler kunnen beperken in  
 het voortzetten van het spel:
• Het is verboden een bal onspeelbaar te verklaren in  
 een hindernis;
• Het is verboden abnormale baanomstandigheden  
 zoals konijnenholen of  tijdelijk water te ontwijken in  
 een hindernis;
• Het is verboden vaste obstakels te ontwijken in een  
 hindernis.
• Als een speler om een van bovenstaande redenen  
 een bal niet kan spelen, dan moet hij het spel   
 voortzetten met een strafslag, terwijl dit vroeger uit  
 hetzelfde gebied niet het geval was.
• Hoe een gebied ook gemarkeerd is, er zullen altijd  
 spelers zijn die naar hun bal gaan zoeken, dus winst  
 in speeltempo is niet gegarandeerd.
De nieuwe regels ten aanzien van hindernissen bieden 
mogelijkheden die positief  kunnen zijn voor verschil-
lende aspecten van het golfspel: mooie ruige gebieden 
die ruimtebieden aan een grotere biodiversiteit, terwijl 
de doorstroming op de baan op orde blijft of  miss-
chien zelfs verbetert. Maar eerst moeten vooral alle 
voor- en nadelen goed in kaart gebracht worden met 
alle betrokkenen.

Biodiversiteit en doorstroming
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“Hoe lang ik al golf? Ik zal je wat vertellen. 
In de kast heb ik twee spiksplinternieuwe sets 

staan. Eentje voor mijn vriendin en een voor 
mijzelf. Die zijn alleen maar gebruikt om te 

lessen. Slechts twee keer. Want toen kreeg ik 
problemen met mijn rechterschouder. Ik zal je 

de details besparen, maar die is wel vijf keer 
geopereerd. En nu beginnen zich problemen 
voor te doen aan mijn linkerschouder. Maar 
ja, ‘k blijf optimistisch. Ik hoop ook ooit het 

golfspel serieus te kunnen oppakken. Want ik 
vind het toch wel een hele leuke sport.”

Tekst: Ive Krikke

Aan het woord is Freddy van der Veen, van Van der 
Veen Kantoor- & speciaal meubilair b.v. te Zuidbroek. 
Het bedrijf  is al jarenlang lid van de businessclub van 
De Compagnie en was holesponsor en co-sponsor van 
de brug die hole 1 met  hole 2 verbindt. Het prikkelde 
de nieuwsgierigheid van de Neary-redactie waarom een 
bedrijf, waarvan de directeur niet golft, zich met onze 
club heeft verbonden. Vandaar dat we op een 
winderige februaridag afreisden naar industrieterrein 
De Gouden Driehoek, waar de onderneming is 
gevestigd.

Potentieel aan nieuwe klanten
“We zijn bij De Compagnie terecht gekomen door Ed 
Poelstra”, aldus Freddy van der Veen. 
“Ed is zo’n dertien jaar geleden als verkoper buiten-
dienst bij ons aan de slag gegaan. Hij werkte toen in 
een vergelijkbare functie bij een concurrent, maar 
was het daar een beetje zat. Via een leverancier heb ik 
hem toen kunnen benaderen en hij voelde wel voor 
een overstap. Ed bleek een enthousiast golfer, die in 
het verleden zelfs nog een golfshop heeft gerund. Hij 
zag bij De Compagnie wel een potentieel aan nieuwe 
klanten. Zo kon hij zijn sport met business verbinden. 

Hij had gelijk. We hebben via de club inderdaad wat 
werkzame relaties kunnen opbouwen. Ed vormt nu 
samen met Lars van Zalen - zoon van onze beste 
vrienden - ons team dat met de bedrijvencompetitie 
meedoet. Dat doet hij nu voor het tweede seizoen. 
Lars heeft al langer een band met ons bedrijf. 

Hij kwam hier vroeger veel over de vloer en sprong 
nog wel eens bij als het druk was. Overigens waren wij 
bijna gestopt met ons bedrijfslidmaatschap toen Ed 
ons verliet. Hij was namelijk toe aan een sabbatical. 
Maar na een jaartje is hij weer voor ons komen 
werken, dus hebben we ons lidmaatschap maar weer 
verlengd.”

Volledig pakket
Eigenlijk zet de branchevermelding in de bedrijfsnaam 
van Van der Veen je gemakkelijk op het verkeerde 
been. Het bedrijf  biedt namelijk opdrachtgevers véél 
meer dan alleen kantoor- en speciaal meubilair. 
De Zuidbroekster onderneming positioneert zich 
als totaalinrichter. Opdrachtgevers kunnen dus hun 
hele inrichtingsproject in de handen van Freddy’s 
medewerkers leggen. Van kantoormeubilair, vloer/

Profiel van een bedrijfslid

VAN DER VEEN
Kantoor- & speciaal meubilair

raamstoffering en verlichting tot aan op maat gemaakte 
balies toe. Eigenlijk inrichting in de breedste zin van 
het woord.
“We hebben dus veel disciplines onder een dak, 
waardoor we opeenvolgende werkzaamheden goed 
op elkaar kunnen afstemmen”, vervolgt Freddy. “En 
we werken met een aantal vaste interieurarchitecten 
waarop onze opdrachtgevers een beroep kunnen doen. 
Van belang is dat we ons opstellen als probleem-
oplossers; we zijn dus veel meer dan dozenschuivers. 
We willen een relatie met de klant. Er zijn verkopers 
die met mooie praatjes alles aan de man kunnen 
brengen. Die mooie praatjes heb ik niet. Wat ik vertel, 
daar kunnen ze mij op afrekenen. 
We werken dan ook vanuit de vraag van de 
opdrachtgever. Wat wil hij/zij, hoe moet het karakter 
van de uitstraling zijn en welk budget is beschikbaar?”

Gestage groei
Freddy is van origine meubelmaker, een ambacht dat 
hem nog dagelijks van pas komt. Vanuit dat vak 
groeide hij door naar verkoopleider kantoor- en 
projectinrichting. Totdat hij in 2001 besloot om voor 
zichzelf  te beginnen. “Omdat ik de meubelmakerij 
een belangrijk aspect in de dienstverlening vind, heb ik 
destijds een ruimte gehuurd bij een interieurbouwer in 
de stad Groningen. Ik ben daar met twee medewerkers 
begonnen, maar de ruimte in Groningen bleek al snel 
te klein. Drie jaar na de oprichting hadden we al zo’n 
sterke marktpositie verworven dat we een eigen pand 
konden laten bouwen. De keuze voor Zuidbroek 
lag voor de hand. Onze meeste klanten zitten in de 
drie noordelijke provincies en we kunnen ze via de 
A7 en de N33 goed bereiken. De crisis zijn we goed 
doorgekomen. Ondanks dat de markt toen heel slecht 
was, zijn we toch gegroeid. We werken nu met z’n 
achten, waaronder mijn twee zoons.”



Ankerbeer
Holevlaggen:

BUSINESSCLUB & SPONSOREN

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

Driving rangeballen Klok: Scorekaarten: Green jacket Overige sponsoren

Menno Prins
Financieel adviseur, 

bemiddelaar 
en vertrouwenspersoon

OVERIGE SPONSOREN

Ester Wortmann
zelfstandig regioadviseur

B O U W S T U D I O

KOSTER

Heeft u vragen of wilt u reserveren?
 



WWW.HLB-NANNEN.NL
ONDERNEMEND, NET ALS U

Paterswoldseweg 812, 9728 BM Groningen 
TEL: +31(0)50 526 65 33  EMAIL: groningen@hlb-nannen.nl

HLB Nannen is gevestigd in Groningen en Emmen

HLB Nannen is een deskundige en inspirerende 
accountants en belastingadviesorganisatie met 
een dienstenpakket dat naadloos aansluit bij de 
behoefte van ondernemers binnen het MKB in 
Groningen, Friesland en Drenthe. 

Kennis van zaken en maximale inzet van ons 
regionale team en wereldwijde netwerk, daar 
kunt u op vertrouwen!

HLB Nannen is a member of HLB International, the global advisory and accounting network.


