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Op het moment dat deze Neary bij u op de mat ligt 
laat het coronavirus al driekwart jaar lang ons normale 
leven uit de rails lopen. De impact op samenleving en 
economie is daarbij zo groot, dat het terugblikken naar 
2020 wat onwerkelijk aanvoelt. Corona brengt een 
realiteit waaraan we ons met elkaar zo goed mogelijk 
aanpassen. En waarin het belang van een goede 
gezondheid meer dan ooit wordt onderstreept.
Dat aanpassen gaat soms wat stroef. Vooral door een 
kabinet dat af  een toe moeite heeft om de lijntjes 
waartussen wij ons moeten bewegen niet altijd even 
duidelijk aangeeft. Een continu zoeken naar een balans 
tussen economische belangen en het welbehagen van 
verschillende groepen mensen, is daar debet aan. Die 
groepen hebben vaak uiteenlopende behoeften met 
als gevolg dat hun attitude naar genomen maatregelen 
varieert. 
Op kleine schaal zien we dat terug in de club. Waar de 
een het logisch vindt dat we periodes geen gebruik van 
het clubhuis konden of  kunnen maken, oordeelt de 
ander daar heel anders over. 
Dat noopt ook het bestuur en het clubmanagement 
steeds naar een balans te zoeken. Wat kan wel, wat kan 
niet? En hoe kunnen we zoveel mogelijk tegemoet-
komen aan ieders wensen. Het gevolg is dat club-
manager Annet overuren draait waarbij ze soms haar 
computerscherm pas ‘s nachts om twaalf  uur op zwart 
mag zetten.
Het is dan ook spijtig te constateren dat sommige 
van onze leden de grenzen opzoeken van de geboden 
mogelijkheden om te spelen. Het is niet solidair, wekt 
wrevel bij andere leden en ondermijnt het draagvlak 
van de genomen maatregelen.  
Maar goed. We staan weer voor een nieuw jaar. Tijd 
voor goede voornemens. Laat het vertonen van 
sportief  gedrag er een van zijn.

Wanneer we weer iets van ons normale leven terug 
kunnen krijgen valt niet te voorspellen. Vast staat wel 
dat we het nieuwe jaar ingaan met een nieuw onder-
houdsbedrijf. En met een vergrote lockerruimte en 
idem handicartstalling. Deze voorzieningen faciliteren 
met name de leden, die ondanks hun gevorderde 
leeftijd in goede gezondheid willen blijven golfen. 
Laten we daarom corona buiten de baan houden. 
De redactie van de Neary wenst u een goed 2021 in 
een uitstekende conditie.

Ive Krikke,
hoofdredacteur.
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Golffysiotherapeut helpt u met uw handicap
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Postadres 
Postbus 1008
NL 9670 EA Winschoten 
 

PKF/Post Finsterwolde
Veenweg 1a
NL 9684 AT Finsterwolde
+31 (0)597 331 715
finsterwolde@pkfpost.nl 

PKF/Post Venlo
Wylrehofweg 9
NL 5912 PM Venlo
+31 (0)77 356 0707
info@pkfpostvenlo.nl 

Wij voorzien u graag van 
deskundig en begrijpelijk advies.

Tot ziens in onze golfshop!

DE VOORZITTER BLIKT TERUG
Vol elan startte het bestuur 2020, nog niet wetende 
dat de Coronapandemie de wereld op z’n kop zou 
gaan zetten. In maart zouden we een obligatieplan 
lanceren om financiële middelen te genereren voor 
het realiseren van de uitbreiding van de lockerruimte                                     
en een grotere stalling voor de handicarts. Een aantal 
“ambassadeurs” stonden in de startblokken om zoveel 
mogelijk leden te betrekken bij dit initiatief. Een week 
nadat het startsein was gegeven moesten we helaas de 
baan sluiten en daardoor kwam het plan moeizaam 
op gang. Toch is uiteindelijk nog bijna € 70.000                   
bijeengebracht.      
Om de bouwactiviteiten in september/oktober te 
kunnen laten starten moesten we in juni een beslissing 
nemen: doorgaan of  nog een jaar wachten. Omdat er 
ruim 40 leden al langere tijd op een wachtlijst stonden 
voor een locker én de onzekerheid wat voor invloed 
de lockdown zou hebben op de exploitatie van de 
golfclub, hebben we besloten om het project in 2 fases 
op te splitsen. 
Fase 1 is, zoals u hebt kunnen zien, bijna gereed. 
Vanaf  januari 2021 zijn er 68 (onder-)lockers extra ter 
beschikking. Onze gebouwencommissie heeft, samen 
met de aannemers, voor een mooie uitbreiding van 
het clubhuis gezorgd. Een deel van de stalling voor 
handicarts is gelijktijdig gerealiseerd om de overlast 
(en de meerkosten voor het bouwen in 2 fases) tot een 
minimum te beperken.     
                   
Voordat de baan op 11 mei weer open mocht is er 
door Annet, Jannie en Kirsten veel werk verricht 
om te voldoen aan alle eisen om weer open te kun-
nen. Buiten het plaatsen van aanwijzingsborden, het 
aanbrengen van looproutes en andere voorzorgsmaat-
regelen moesten we ook een reserveringssysteem 
invoeren én een marshal dienst opzetten voor een 
groot deel van de dag. Bij de controle op naleving van 
de corona-maatregelen krijgen we alleen maar 
complimenten. Hoewel niet iedereen er gelukkig is 
mee is wil ik deze complimenten ook doorgeven aan 
de leden. Doordat jullie je houden aan de maatregelen 
blijft het mogelijk om de baan open te houden. 
De groei van het aantal leden is in 2020 groter 
dan ooit tevoren en het aantal aspirant-leden              
geeft ons vertrouwen dat deze groei in 2021 door zal 
gaan. De ledencommissie én natuurlijk Wouter zullen 
ervoor zorgen dat deze leden zich snel thuis zullen 
gaan voelen in onze club.     
                
Het contract voor het baanonderhoud loopt per 31 
december 2020 af. Begin dit jaar is een kleine commis-
sie gestart, samen met NL-adviseurs, om een gedegen 
programma van eisen op te stellen. Vervolgens zijn 
vier kandidaten uitgenodigd om een offerte te maken. 
Na de presentaties, naar aanleiding van de uitgebrachte 
offertes, is unaniem gekozen voor Enk Groen en Golf  
BV.     Naast innovatief  en duurzaam werken heeft de 
Enk heel goede referenties als het gaat om     

golfbaanonderhoud. We hebben het volste vertrouwen 
in een goede en prettige samenwerking met Enk.

Tijdens de (digitale) Algemene Ledenvergadering 
op 15 december a.s. zullen we afscheid nemen van 2 
bestuursleden: Ciska Gerdes en Gerrit Westers. Als 
opvolgster voor Ciska draagt het bestuur Ester 
Wortmann voor. De portefeuilles van Gerrit zullen 
verdeeld worden over de overige bestuursleden. 
Daarmee zal het bestuur (weer) uit 5 personen bestaan.  
Ook zullen we de vergadering vragen de contributie en 
de begroting voor 2021 vast te stellen.          
Op het moment dat deze Neary in uw brievenbus valt 
is de ALV al gehouden. Voor diegene die de ALV niet 
bij konden wonen, het uitgebreide verslag staat op het 
besloten (leden)portaal van onze website.
Mede door de groei van het aantal leden gaat het goed 
met onze golfclub. Dit en enkele incidentele baten 
maakt het jaar 2020 fors beter dan verwacht. Om 
deze reden hebben we besloten om met fase 2 van het 
uitbreidingsplan, de afbouw van de handicart stalling, 
in februari/maart te starten. Plannen voor verdere 
verbetering van het reserveringssysteem en de 
marshaldiensten staan hoog op de prioriteitenlijst.  
 
Op het moment van het schrijven van deze column is 
de kans dat er spoedig een Corona-vaccin beschikbaar 
is erg groot. Laten we hopen dat dit werkelijkheid 
wordt en dat we in 2021 weer een beetje terug kunnen 
keren naar het “oude normaal”.    
   
Namens het bestuur van Stichting en Vereniging wens 
ik u jullie allen heel fijne feestdagen, een gelukkig 
Nieuwjaar met veel golfplezier, maar bovenal: blijf  
gezond!

Henk Rotman,      
voorzitter

Een bijzonder jaar is bijna ten einde
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Nigel Carman is een van de leden die heel nauw 

verbonden is met De Compagnie. Hij werd lid 

begin jaren negentig en ontpopte zich al snel als 

zeer enthousiast golfer. Met zijn single handicap 

verdedigt deze sympathieke Engelsman binnen 

de NGF-competitie al jarenlang onze clubkleuren. 

Maar de meesten van ons kennen hem van de 

golfshop, die hij nu alweer aardig wat jaartjes 

bestiert. 

Als zoveel ondernemers ondervindt ook Nigel de 

negatieve gevolgen van de coronapandemie. En 

van een naderende harde Brexit. We spraken met 

hem om te peilen hoe bij hem momenteel de 

vlaggen gestoken zijn en we haalden wat oude 

herinneringen op

Tekst: Ive Krikke.

“Ach, ik kan natuurlijk wel heel hard klagen dat de 
winkel niet goed loopt, maar er zijn ondernemers 
die natuurlijk veel harder getroffen zijn dan ik”, stelt 
Nigel op onze vraag hoe het is gesteld met de winkel-
verkoop. “Kijk alleen maar hier naar de horeca op 
onze club. Maar dat neemt niet weg dat ik veel omzet 
ben kwijtgeraakt. Met name in de periode van de 
lockdown. Iedereen zat thuis en kon niet golfen. De 
mensen gebruikten hun tijd om het internet op te 
gaan. Kochten ze schoenen en tassen die ze waar-
schijnlijk anders bij mij hadden aangeschaft. Dat soort 
dingen heb je heel veel. Dat stuk omzet krijg je dus 
niet meer terug en je merkt het dan ook meteen aan je 
inkomen. Maar nogmaals, ik mag niet klagen. We 
hebben deze zomer een heleboel leden erbij gekregen. 
Die hebben allemaal beginnerssetjes nodig. Dat heeft 
gelukkig behoorlijk wat gecompenseerd. Over de 
laatste maanden ben ik dan ook best wel tevreden. 
Maar aan de andere kant; we hebben hele slechte jaren 
gehad in het verleden.  2017 was dramatisch. Toen heb 
ik verlies gedraaid. Dus ik ben nu aan de beurt om er 
enigszins wat bij te krijgen, denk ik maar. Dankzij een 
heleboel leden, want die begrijpen wel dat je het in 
deze tijden moeilijk hebt.” 

Brexit
Veel golfartikelen komen uit Amerika en worden via 
Engeland over Europa gedistribueerd. “Heeft dat nog 
gevolgen voor jouw business?”, willen we weten.
Nigel: “Het is altijd al zo gegaan dat de grote 

Amerikaanse merken een trade deal hebben met 
Engeland. Het zal wel iets belastingtechnisch zijn. 
Voor het geval dat er een harde Brexit komt heb ik 
BTW-vrijstelling aangevraagd. Dat maakt het voor mij 
wat gunstiger en kan ik een redelijk prijsniveau blijven 
hanteren. Dus ik verwacht niet al te veel negatieve 
invloed van de Brexit.”

De Brexit vormt een mooi bruggetje om het te hebben 
over Nigels afkomst, zijn roots liggen immers in 
Engeland. “Ik kom uit een golfnest”, vertelt Nigel 
over zijn jeugd. “Golf  is mij met de paplepel 
ingegoten. Ik speelde op mijn vierde al golf  en mijn 
vader was in de jaren vijftig en zestig topamateur. In 
die tijd was er weinig onderscheid tussen de professio-
nele golfers en de betere amateurs. Wat dat betreft heb 
ik wel leuke dingen meegemaakt. Zo ging ik eens met 
mijn vader naar een golftoernooi, de Dunlop Masters. 
Op een gegeven moment liep er een zongebruinde 
speler vanaf  de green naar ons toe. Hij schudde mijn 
vader de hand alsof  ze goede vrienden waren. Later 
hoorde ik dat dat Seve Ballesteros was. Zo close was 
het tussen de profs en de toppers onder de amateurs”. 

“In mijn pubertijd heb ik het golfen laten vallen”, 
vertelt Nigel verder. “Een 
teamsport leek me veel 
interessanter. Daarom koos 
ik voor rugby. Die sport heb 
ik tot mijn 21ste op redelijk 
hoog niveau gespeeld. Rugby 
bracht mij ook naar 
Nederland. We moesten een wedstrijd spelen voor 
een goed doel. Dat was van ‘alle plekken in de wereld’ 
Valkenburg. Daar heb ik mijn eerste vrouw leren 
kennen. Dat was in 1989. 

In Nederland heb ik besloten om weer te gaan golfen 
en ging op zoek naar een club. Mijn ex-vrouw had 
eerder al een zeer slechte ervaring gehad met een club 
in de buurt. Ondanks dat zij hoogopgeleid was werd 
ze daar beleefd verzocht de club te verlaten toen ze 
informeerde naar de lidmaatschapsmogelijkheden. 
Ze maakte de fout om op de fiets te komen. Later, 
dat was in 1992, heb ik me daar ook eens gemeld. In 
mijn oude Engelse MG, alleen Engels sprekend en 
met een mooie handicap. Dat was wel interessant voor 
de heren, zo’n Engelsman. Ik werd allervriendelijkst 
ontvangen. Toen wist ik wel hoe laat het was en heb 
ik maar bedankt voor de ‘eer’. Een advertentie in het 
Nieuwsblad van het Noorden, met de aankondiging 
van een Open Dag, bracht me op het spoor van De 
Compagnie. Ik werd hier warm welkom geheten door 
Evert Koning en een uurtje daarna liep ik door de 
baan met de toenmalige voorzitter ‘himself ’. En de 
rest is history.” 

Vergroeid met de club
In de jaren die volgden raakte Nigel steeds meer ver-
groeid met de club. Zijn zonen Alex en Tom  werden 
ook lid en Nigel was een gewaardeerd teamlid in 
Heren 1. Na zijn scheiding liet hij z’n oog vallen op 
Femke, de charmante medewerkster van het 

secretariaat, met wie hij nu getrouwd is. Teruggaan 
naar Engeland lijkt voor hem geen optie meer, maar 
wel heeft hij nog steeds het Engelse staatsburgerschap. 
“Dat heeft alles te maken met ‘the red tape’ (bureau-
cratische rompslomp, red.),” verklaart hij. “Daar heb 
ik minder plezierige ervaringen mee. Bang dat ik door 
de Brexit op een gegeven moment Nederland moet 
verlaten ben ik niet. Immers, ik woon hier nu al bijna 
30 jaar, ben getrouwd met een Nederlandse en ik heb 
vier Nederlandse kinderen: Alex, Tom, Thymius en 
Anne-Felice.”

In 1998 ziet Nigel een mooie kans om carrière te 
maken als golfshophouder. De toenmalige pro, zijn 
landgenoot Martin Kavanagh, heeft geen ambitie om 
de golfwinkel te runnen. Hij vindt Nigel bereid tot een 
samenwerking. Samen richten zij een V.O.F. op, waarin 
Nigel de verantwoording voor de winkel krijgt. Het 
beëindigen van de relatie tussen Martin en de club in 
2013, betekent ook een verandering in de positie van 
Nigel, aangezien het huurcontract niet op naam van de 
V.O.F. staat, maar op die van Martin. Diens opvolger 
Wouter geeft aan zich volledig te willen concentre-
ren op het lesgeven. In goed overleg met het bestuur 
wordt besloten dat Nigel de shop, onder de naam 

Northern Golf, als zelfstandig 
ondernemer gaat voorzetten. Dit 
jaar - in mei – kon hij het 25-jarig 
bestaan van zijn zaak vieren. 

“Zoals het nu is, is het perfect”, 
meent Nigel. “Je ziet vaak bij 

golfbanen dat de pro lesgeeft én de winkel beheert. 
Het gevolg is dat hij of  te veel aandacht heeft voor het 
lesgeven, of  andersom voor de winkel. Wouter heeft 
nu 100 procent aandacht voor de les en ik heb 100 
procent aandacht voor de winkel. 
Natuurlijk helpen we elkaar en hebben we ook een 
heel goede samenwerking. En dat mag, wat mij betreft, 
nog jaren duren.”

De advertentie die Nigel naar Veendam bracht.

Nigel Carman

GOLF IS ME MET DE 
PAPLEPEL INGEGOTEN

      “Ik werd hier warm 
welkom geheten door 
     Evert Koning en kon spelen    
            met de voorzitter.”
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Gecorrigeerd

Binnen zes weken realiseerde aannemer en 

bedrijfslid Koster Bouwstudio de ruwbouw van de 

lockerruimte en legde hij de verharding van de 

stallingsruimte voor de handicarts aan. Op het 

moment dat Neary een gesprek had met

penningmeester Jan Tammeling over de 

voortgang van de bouw en de noodzaak van 

deze uitbreiding, legden de monteurs de laatste 

hand aan de elektrische installatie en werden de 

eerste nieuwe lockers geplaatst. 

Medio half december kan alles in gebruik 

genomen worden. De bouw verliep dus spoedig 

maar de crowdfunding onder de leden om de 

financiering rond te krijgen verloopt ronduit 

stroperig. 

Tekst: Ive Krikke

“We lanceerden het obligatieplan vlak voordat corona 
toesloeg”, noemt Jan als een van de oorzaken waarom 
het plan niet als verwacht van de grond kwam. “We 
hadden een groep enthousiaste vrijwilligers bereid 
gevonden om als ambassadeurs op te treden. Ze na-
men de taak op zich om het obligatieplan te promoten 
en om eventuele vragen van leden te beantwoorden. 
Maar door de eerste lockdown kwamen ze niet aan 
hun werk toe. Ook in de periode daarna, met een 
gesloten clubhuis, was het feitelijk onmogelijk om in 
een op een situaties leden te enthousiasmeren voor 
deze vorm van financiering. Jammer. We hadden 
gerekend op zo’n 150 duizend euro. Dat moest in onze 
ogen, gezien de omvang van de club, haalbaar zijn. 
Maar helaas is de teller blijven steken op 76 duizend 
euro. Een beetje aan de magere kant.”

Toch volledige realisatie
Ondanks dat het obligatieplan tot nu toe te weinig 
heeft opgebracht, nam het bestuur toch de beslissing 
om het project in zijn geheel te realiseren. 
“We hebben voldoende eigen middelen om dat 
verantwoord te doen”, licht Jan toe. “In 2019 hebben 
we met instemming van de bank de aflossing 
eenmalig opgeschort. Dat scheelde een ton. Dat geld 
was voorbestemd voor groot onderhoud aan de baan. 
Zo zijn de beschoeiingen van de aantal vijverpartijen 
hoognodig aan vernieuwing toe. Dat zouden we een 
paar jaar naar voren kunnen schuiven, want de conditie 
van de beschoeiing heeft weinig invloed op het spel. 
Maar een fraai gezicht is het niet.”

Weer terug naar de leden
Op onze vraag of  het bestuur nooit overwogen heeft 
om de financiering door leden op een andere wijze 
te realiseren, bijvoorbeeld door een huursom voor 
meerdere jaren in een termijn door de gebruiker te 
laten storten, haalt Jan een A 4-tje uit zijn map met 
daarop een staffel met huurprijzen. “Dat hebben we 
inderdaad”, bevestigt hij. “We gaan binnenkort weer 
terug naar de leden met dat voorstel. We bieden de 
mogelijkheid om voor tweeduizend euro de rest van je 
leven gebruik te kunnen maken van een locker. Als je 
nog jong bent is dat natuurlijk een zeer aantrekkelijke 
optie.  Voor duizend euro ben je verzekert voor 10 jaar 
gebruik en voor vijfhonderd is de termijn vijf  jaar.  Zo 
hopen we alsnog een stuk van de financiering rond te 
krijgen. Het mooie is dat al een aantal leden zich heeft 
gemeld die uit zichzelf  deze constructie opperden. 
Uiteraard blijft het obligatieplan van kracht. We hopen 
dat een aantal leden er alsnog willen instappen. Het 
zou mooi zijn wanneer we de financiering volledig 
rond krijgen met gelden van de leden. We moeten 
namelijk voorkomen, zoals in het verleden wel eens 
is gebeurd, dat we niet aan onze financiële verplich-
tingen kunnen voldoen. Dat is desastreus voor de 
club. Overigens, wanneer je als lid deelneemt aan het 
obligatieplan, hoef  je niet bang te zijn dat je niks van 
je geld terugziet. De financiën van de club zijn nog 
nooit zo goed op orde geweest. De verhouding eigen 
vermogen en leningen is zeer gezond. De hoogte van 
de lening neemt elk jaar af  met een ton. Zo hebben we 
een aardig weerstandvermogen. Het prettige daarvan is 

dat we niet altijd ‘nee’ hoeven te zeggen tegen wensen 
van leden. Voorgestelde ideeën kunnen momenteel en 
in de toekomst gemakkelijker gehonoreerd worden.” 

Versterkt uit de coronacrisis
Zoals veel andere clubs in ons land, profiteert ook De 
Compagnie van corona. Veel mensen hadden al snel 
door dat de golfsport, in tegenstelling tot veel andere 
sporten, beoefend kon blijven worden. Gevolg daar-
van is dat de ledenbestanden van de golfclubs 
substantieel toeneemt. Voor onze club betekent dat 
een groei vanaf  1 januari tot nu van 1051 leden naar 
1137. Dat is het totaal van alle lidmaatschapsvormen. 
Het aantal leden met een volledig lidmaatschap gaf  
in die periode een groei te zien van 531 naar 546. Het 
verleden heeft echter geleerd dat par 3-lidmaatschappen 
veelvuldig worden omgezet in een normaal lidmaat-
schap. Dat stemt optimistisch voor de directe 
toekomst.

“We moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat de 
leden kunnen blijven golfen. Ook als ze een jaartje 
ouder worden en te maken krijgen met wat lichamelijk 
ongemak”, stelt Jan nadrukkelijk. “Daarom hebben we 
ook geïnvesteerd in de uitbreiding van de handicart-
stalling.  De levensverwachting neemt toe en het is dus 
aannemelijk dat steeds meer golfers gebruik wensen 
te maken van een cart. Dat willen we faciliteren. Met 
voldoende carts. Als we dat niet kunnen realiseren met 
het aantal carts dat de stichting Handicart ons toewijst, 
dan gaan we op zoek naar een andere oplossing.”

UITBOUW 
LOCKERRUIMTE

PROBLEEMLOOS 
VERLOPEN
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De baancommissie is sinds de herfst van 2019 
heel druk geweest om het onderhoud van de 
baan te bespreken, te beoordelen en te komen 
tot een nieuw contract voor het onderhoud vanaf 
1 januari 2021.  
Dat was geen gemakkelijke opgave met een zeer 
nat begin van het jaar, een heel droge periode 
tijdens de lockdown en de coronamaatregelen 
daarna. Het nieuwe contract ligt er inmiddels dus 
tijd om eens te gaan praten met Douwe Kok, een 

van de baancommissie leden.

Tekst: Peter Meeuwis

Douwe is werkzaam geweest als Hoofd Ontwikkeling 
bij Acheson Colloiden B.V. in SCHEEMDA. Dit 
bedrijf  was actief  in de branche speciale dispersies en 
emulsies voor industriële toepassingen. Douwe was 
werkzaam in de divisie los- en smeermiddelen voor de 
auto-industrie, coatings voor onder andere de vormen 
van aluminium motorblokken en het smeden van 
krukassen. Acheson “was” actief  staat hierboven, want 
het bedrijf  is in 2009 overgenomen door Henkel, een 
wereldwijd actief  bedrijf  met toonaangevende inno-
vaties, merken en technologieën. Bekende merken van 
Henkel zijn bijvoorbeeld Omo, Ariel, Persil, Loctite, 
Fa, Witte Reus en Pattex.

De laatste jaren dat Douwe nog werkte bij Henkel, had 
hij een Europese verantwoordelijkheid en was hij 2 à 3 
dagen per week in Düsseldorf  en de andere dagen op 
de locatie in Scheemda. Dit beviel hem wel maar toen 
het bedrijf  hem een aanbieding deed om vervroegd te 
stoppen heeft Douwe daarvan gebruik gemaakt. Na 
meer dan 25 jaar bij Acheson/Henkel is Douwe sinds 
januari 2015 een “vrij” man, eigenlijk een man met 
veel vrije tijd en dus meer tijd voor golfen. Dit was en 
is nog steeds een heel grote hobby. Veel van de vrije 
tijd werd dan ook op de golfbaan doorgebracht wat 
direct resulteerde in 2016 in clubkampioen PAR 3 en 
later seniorenkampioen in 2017. 

Hulp welkom
In die tijd werd Douwe ook benaderd door Jan Schut 
die, als bestuurslid, het baanonderhoud in zijn 
portefeuille had. Jan was niet blij met de uitvoering van 
het baanonderhoud en wilde de kwaliteit van de baan 

verhogen. Het bestaande contract was een urencon-
tract waarbij onder andere het aantal keren maaien, 
prikken, verticuteren in met name het hoogseizoen 
was vastgelegd. Het contract (van 2013) hield dus in 
dat de bestede uren werden gefactureerd zonder dat er 
specifiek gelet werd op de kwaliteit of  kwaliteits-
verbetering. 
Slechts 1 item verwees naar de kwaliteit: er zou 
gestreefd worden naar een stimp van de greens (zie 
kader stimp) van minimaal 7,5 en over het jaar een 
gemiddelde van 8. De jaren voor 2017 vond er geen 
controle op de stimp plaats. Jan zocht vrijwilligers en 
hij vroeg onder andere Douwe om mee te helpen dit 
planmatig aan te pakken. Douwe had daar wel oren 
naar en samen gingen ze kijken naar mogelijkheden 
om meer grip en controle te krijgen op het onderhoud 
van de baan. 
Samen met nog een aantal vrijwilligers zijn de heren in 
april 2017 begonnen om praktisch elke dag, de stimp 
op 2 of  meer holes te meten en vast te leggen. De 
eerste maanden lagen de getallen tussen de 6 en 7.

Met de metingen in de hand is in overleg met Jos van 
Zelst, de hoofdgreenkeeper, vanaf  die tijd gewerkt aan 
optimalisatie van de greens door middel van maai- en 
rol-frequentie, verticuteren, bezanden etc. Het heeft 
nog tot 2019 geduurd om de gemiddelde stimp hoger 
dan 7,5 te krijgen.

Lid stichtingsbestuur
De baan valt onder de Stichting en daarmee is het 
baanonderhoud voor zowel de Stichting als de 
Vereniging van belang. In juli 2017 werd Douwe 

Douwe Kok
BAANCOMMISSIE HEEFT EEN 
DRUK JAAR ACHTER ZICH

Zoals gebruikelijk bij de kerst-Neary, een korte terugblik. 
2020: Corona. Tijdens de prachtige voorjaarsdagen 
kon er niet gespeeld worden. Toen het in mei dan 
eindelijk weer zover was, bleek dat voor iedereen 
wennen. Zoals bij zoveel activiteiten moet er ook voor 
het golfen nu gereserveerd worden en zijn er diverse 
regels in de baan en het clubgebouw. Dat was echt 
even wennen voor onze club waar heel veel ‘kan’
en ‘gewoon’ de baan in gaan een gewoonte was.
Wat het extra uitdagend maakt zijn de snel wisselende 
regels, wel wedstrijden, geen wedstrijden, maximaal 
met twee personen en vervolgens toch weer met drie 
of  vier en ga zo maar door. Dit vergt voor iedereen op 
onze club, van leden tot gasten en medewerkers het 
uiterste in begrip en flexibiliteit. We hopen maar dat 
met het begin van een nieuwjaar het allemaal weer wat 
makkelijker wordt. Tot die tijd, houd vol!

Prettige kerstdagen en een gelukkig & gezond nieuwjaar!
Hartelijke groet, 
Annet

VAN DE 
CLUBMANAGER

De Nederlandse Golf  Federatie (NGF), verzorgt voor 
de bij haar aangesloten clubs de golfcompetitie.
Daarvoor heeft elke club één of  meer competitiecoör-
dinatoren die de communicatie tussen de clubteams en 
de NGF verzorgt.  

Ook bevordert de coördinator de communicatie 
tussen de captains van de bij elkaar in de poule in-
gedeelde teams, om afspraken te kunnen maken voor 
de speeldagen.
Tot nu toe deed ik dat alleen, maar inmiddels heb ik in 
de persoon van Jeannette Jager hulp gekregen.
Zonder dat dit alom bekend was, deed zij de coördi-
natie voor het jeugdteam al enkele jaren.
Echter heb ik haar bereid gevonden om de coördinatie 
van de damesteams te verzorgen.

Voor zaken aangaande de NGF-competitie is een 
mailadres aangemaakt en dat is:
ngfcompveendam@gmail.com
Ook voor vragen over het mee doen in de NGF-
competitie zijn wij, Jeannette Jager en Paul Sportel,
op genoemd mailadres te bereiken.

De Compagnie vertegenwoordigd door 20 teams 
Omdat wij allemaal hopen dat corona ons het 
komende jaar niet meer in de weg staat,
hebben de teams zich al in oktober opgegeven bij de 
club coördinatoren voor 2021.
Begin november zijn die teams door de coördinatoren 
opgegeven bij de NGF. 
Omstreeks de jaarwisseling zal de NGF de 
poule-indeling bekend maken.

Voor onze golfclub De Compagnie, zijn de volgende 
teams opgegeven:

Dames zondag       aantal teams
Dames 27-holes (zondag)     2 
Dames dinsdag  
Dames 27-holes (dinsdag)     2 
Heren   
Heren 36-holes  (hoofdklasse st. 
zaterdag, rest zondag)      2 
Heren 27-holes (zondag)      6 
Dames senioren  
Dames Senioren 27-holes 
(donderdag)       1 
Heren senioren  
Heren Senioren 27-holes (vrijdag)    4 
Heren Senioren 18-holes (vrijdag)     3 

Er ontbreekt het komende jaar dus een jeugdteam. 
Bij voldoende aanmeldingen bestaat de mogelijkheid 
om later nog een par 3 jeugdteam op te geven bij de 
NGF.
De NGF heeft inmiddels de speeldatums al bekend 
gemaakt. Deze kunt u vinden op de site van de NGF: 
https://www.golf.nl/ngf-competitie/reglementen-en-
formulieren-ngf-competitie

Wij, coördinatoren, wensen u een sportief  en succes-
vol competitiejaar toe in 2021.
Alles natuurlijk onder voorbehoud in verband met 
corona.

Jeannette Jager en Paul Sportel

NGF COMPETITIE 2021
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secretaris van het Stichtingsbestuur. Toen de baan-
commissie haar taken neerlegde in september 2017 
nam Douwe de taak op zich om het baanonderhoud te 
regelen samen met Jan Schut. 
Als eerste werd de dialoog tussen de wedstrijd-
commissie (“met wedstrijddagen heb je graag een 
goede stimp”) en de baancommissie verbeterd. Hier-
mee ontstond er een schema voor de planning van de 
diverse baanonderhoudswerkzaamheden. 
In de winterperioden is minder baanonderhoud nodig 
want het groen groeit amper. Daarmee kon met de 
aanwezige mensen van de firma Dijk in de winter-
maanden gewerkt worden aan onder andere bunker-
renovatie (drainage en nieuw zand), verharding paden, 
uitdunnen bossen (met een grote groep vrijwilligers 
voor het afvoeren van het hout) en waterdoorlaatbaar-
heid fairways. 

Naast het baanonderhoud bestond de wens bij de 
besturen om het GEO-certificaat te behalen. Dit 
certificaat kan behaald worden door te gaan werken 
aan diversiteit in beplanting, kritisch te kijken naar 
gebruik van energie en water, maar ook de nabije 
samenleving met de baan in contact te brengen en de 
grassen op bijvoorbeeld de greens te optimaliseren. 
Een 3 jaar geldig certificaat werd in 2018 verkregen, 
volgend jaar is het tijd voor een nieuwe certificering.  

NL Adviseurs
Toch was er nog steeds het doel om de kwaliteit van 
de baan op meer aspecten dan alleen de greens op een 
hoger niveau te krijgen. In 2019 werd gediscussieerd 
binnen Stichting en Vereniging over wat voor soort 
contract een betere waarborg zou kunnen geven voor 
de kwaliteit. De conclusie was dat het de bestuursleden 
aan kennis en expertise ontbrak om iets dergelijks op 
te zetten. Ook om een zo evenwichtig mogelijke keuze 
uit potentiele hoveniers te maken werd besloten om 
een onafhankelijk adviesbureau te benaderen. Hierbij 
viel de keuze op NL Adviseurs, waarmee we binnen 
de Golfclub al ervaringen mee hadden opgedaan ten 
aanzien van ons baanbeheerplan, Golf  GIS (plattegronden 
van de baan) en EMS (te gebruiken voor planning en 
tijdsregistratie).

NL Adviseurs werd uitgenodigd om een offerte aan 
te bieden voor het gehele traject om tot een nieuw 
onderhoudscontract te komen. In december 2019 
werd NL Adviseurs de opdracht gegund. Aan de 
kant van De Compagnie werd een ad hoc commissie 
samengesteld om het traject te ondersteunen. De ad 
hoc commissie bestond uit Bertus van der Linde, 
Gerrit Westers en Douwe Kok.

NL Adviseurs stelde voor om een Programma Van 
Eisen (PVE) op te stellen en bedrijven te zoeken die 
een offerte zouden willen maken voor een baanonder-
houdscontract van 5 jaar ingaande 1 januari 2021.
Om tot een goed PVE te komen moest eerst de golf-
baan in zijn huidige status en in al zijn facetten worden 
beoordeeld. Voor het beoordelen van een golfbaan 
heeft de NGF (Nederlandse Golf  Federatie) op hun 
site een handboek-kwaliteit-golfbanen 

geplaatst (https://www.ngf.nl/caddie/duurzaam-
beheer/handboek-kwaliteit-golfbanen) waarmee alle 
facetten van de baan kunnen worden beoordeeld in 
een classificatie A, B of  C.

Met het NGF-boek in de hand zijn in de 1e helft van 
2020 beoordelingen uitgevoerd door de ad hoc 
commissie en Sander Kristallijn en Jos Opdam van NL 
Adviseurs. Hierna zijn de beide beoordelingen naast 
elkaar gelegd en na overleg is er een definitieve 
beoordeling A, B of  C voor elk aspect gegeven. 
Daarna werd de vraag gesteld: wat is de kwaliteit die 
we willen? Gezamenlijk werd een beoordeling gemaakt 
van de gewenste kwaliteit die werd toegevoegd aan het 
PVE. 

Het PVE met de nodige bijlagen zoals het Baan-
beheerplan 2016, beeldmateriaal van de overige 
faciliteiten op het terrein en historische data met 
betrekking tot de stimp is midden juni naar de 4 
geselecteerde hoveniersbedrijven gestuurd. 
De bedrijven, inclusief  ons huidig hoveniersbedrijf  
Dijk, waren van tevoren benaderd of  ze wel een 
aanbieding wilden maken voor De Compagnie. De 
bedrijven zijn tevens in de gelegenheid gesteld om 
begin juli een halve dag op de club rond te kijken 
onder begeleiding van Douwe en Bertus. Alle vragen 
die de bedrijven hadden konden tot 20 juli schrifte-
lijk worden gesteld aan NL Adviseurs. Hierna is de 
complete lijst met alle geanonimiseerde vragen en 
antwoorden als een nota van inlichtingen op 31 juli 
verstuurd naar de uitgenodigde bedrijven. In de derde 
week van Augustus waren alle offertes binnen, behalve 
van ons huidig hoveniersbedrijf  Dijk die na ontvangst 
van het PVE afhaakte. Tenslotte was er voor de 
bedrijven de gelegenheid om op 11 september 

Wat is een stimp?
Dit is een maat die aangeeft hoe “snel” de 
green is en wordt gemeten met een stimpmeter. 
De stimpmeter is een uitvinding van Edward S. 
Stimpson, het is een aluminium balkje met een 
gootje erin waar je een golfbal op legt. Je tilt de 
balk op tot een hoek van ongeveer 20 graden tot-
dat de bal door de zwaartekracht begint te rollen. 
Je laat met de stimpmeter drie ballen de ene kant 
op rollen en drie ballen de tegenovergestelde kant. 
Als de bal bijvoorbeeld gemiddeld 8 feet rolt (8 
keer 30 cm), dan wordt gezegd dat de snelheid van 
de green 8 is. 

Artikel met meer informatie en uitleg over de 
stimpmeting is ook op de website van De Com-
pagnie geplaatst zie https://www.golfclubveen-
dam.nl/stimpmeter-wat-is-dat/

zichzelf  te presenteren en hun visie voor onze baan uit 
te dragen door een presentatie te verzorgen voor de ad 
hoc commissie, vertegenwoordigers van het bestuur en 
NL Adviseurs. 

Voorkeur gaat uit naar De Enk 
De offertes en presentaties zijn door de ad hoc com-
missie en bestuur beoordeeld en uiteindelijk is er een 
unanieme voorkeur uitgesproken voor de firma De 
Enk Groen & Golf.

Het contract werd in de 1e week van oktober getekend. 
De Enk stelde tijdens hun presentatie al de beoogde 
hoofdgreenkeeper voor de golfclub voor, namelijk 
Anton Metselaar. Anton werkt momenteel op de schil-
derachtige heidebaan Heelsum. Hij woont momenteel 
in Harderwijk, maar gaat verhuizen naar het noorden. 
Elders in deze Neary kunt u met hem kennismaken. 
Overigens spelen onder andere Anton, de bedrijfs-
leider Arthur Berends en de directie van 
De Enk allemaal golf. Anton heeft samen met Arthur 
ook al een ronde gelopen op onze baan gelopen 
tijdens de offerte fase. Allemaal om een goede indruk 
te krijgen van de baan en de staat van onderhoud. 

Persleiding lek 
Juist in de periode dat de hierboven beschreven 
activiteiten plaatsvonden was er een probleem met 
sommige greens van de 1e negen holes. Tijdens de 
lockdown periode was het zeer droog en moest de be-
regening worden aangezet. Begin april merkte Edwin, 
1 van de greenkeepers, dat zich een plas water vormde 
tussen de gele en blauwe tee box van hole 9. Het 
bleek dat een verbindingsstuk van de beregening was 
losgeraakt. Na reparatie zou verwacht moeten worden 
dat de beregening weer goed functioneerde. Tot mid-
den mei bleef  door de lockdown, met weinig mensen 
in de baan, de uitdroging (bruingele en daarna zwarte 
plekken) van de greens 1-6 onopgemerkt. Handmatige 
controle van de sproeipatronen toonde aan dat op 
deze holes sommige sproeiers meer voorgreen en 
bunkers besproeide dan de greens 1-6. Waarschijnlijk 
is een combinatie van de lekkage en het verkeerde 
sproeibeeld de oorzaak van de uitdroging geweest. 
Herstel is langzaam bij greens, maar als je nu door 
de baan loopt op de 1e negen dan kun je zien dat de 
greens zich aan het herstellen zijn.

Al met al heeft Douwe, samen met de andere leden 
van de baancommissie, het relatief  druk gehad dit 
jaar om het onderhoud van de baan te begeleiden en 
daarnaast tot een nieuw onderhoudscontract voor de 
golfbaan te komen. Ingangsdatum van het nieuwe 
contract is 1 januari 2021. Waarschijnlijk zullen we de 
gps-maaier voor de fairway nog wel niet meteen aan 
het werk zien maar de verwachting is er wel, althans 
bij mij. Het streven van het bestuur is om naar een 
gemiddelde kwaliteit B te komen met hier en daar een 
A. Een golfbaan à la The Dutch zal De Compagnie 
niet worden. Misschien jammer maar, de contributie 
is bij De Compagnie dan ook even iets anders dan op 
The Dutch.



2018, 2019, 2020, tot en met februari 2021 tellen mee. 
Als men zover terug moet in de tijd zal je WHS-
handicap hoger uitvallen dan dat je in een zeer recente 
tijd 20 scores hebt ingeleverd. Je handicap was jaren 
geleden immers ook hoger dan nu (denk ik). Heb je 
minder dan negen qualifying kaarten ingeleverd dan 
is op www.ngf.nl/whs een tabel te vinden hoe dan je 
handicap wordt bepaald.

De computer rekent je WHS handicap uit!
Bij de invoering van het WHS rekent de computer 
de eerste WHS-handicap van iedere golf(st)er uit. Bij 
invoering van een qualifying kaart rekent de computer 
ook automatisch de nieuwe handicap uit (voorlopige 
dagresultaat) en deze is dan ook zichtbaar. Invoeren 
van de qualifying kaart kan via de bekende app golf.
nl, de app E-Golf4U, via de webpagina van de club 
of  via de kolom bij de club. Het voorlopige dagresul-
taat kan nog worden aangepast door de PCC (Playing 
Conditions Calculation) die in de nacht, per golfbaan 
wordt uitgerekend aan de hand van alle op die dag, op 
die baan, gespeelde qualifying kaarten. De volgende 
ochtend is dan het definitieve WHS-handicap 
zichtbaar.

Qualifying kaarten van 9 tot 18 gespeelde holes 
kunnen worden ingeleverd.
Het minimum aantal gespeelde holes blijft 9 voor een 
qualifying kaart maar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 
natuurlijk 18 gespeelde holes mag ook. In het EGA-
systeem kon je een 9 holes Q-kaart inleveren en werd 
er voor de andere negen holes een netto par ingevuld 
(2 stableford punten per hole). In het WHS gaat dit 
net iets anders. Voor diezelfde 9 holes Q-kaart wordt 
voor hole 10 een netto par +1 ingevoerd (1 stableford 
punt) en voor de overige 8 holes een netto par.

Voor kaarten tot en met 13 gespeelde holes geldt de 
regel dat de eerstvolgende hole een netto par +1 is en 
de andere holes een netto par. Speelt men 14 holes of  
meer dan wordt voor de opvolgende holes een netto 
par gerekend. De niet gespeelde holes hoef  je niet zelf  
op de kaart in te vullen, de computer rekent je WHS 
handicap uit!

 Q-kaart Noteren voor overige holes

 9 holes Hole 10 netto par +1, 
                  hole 11 t/m 18 netto par (17 Stableford
                  punten)

 13 holes  Hole 14 netto par +1, 
 hole 15 t/m 18 netto par

 14 holes Hole 15 t/m 18 netto par
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Waarom eigenlijk een Wereld Handicap Systeem? 
Het huidige EGA-systeem werkt toch prima?
Spelers worden steeds mobieler en wereldwijd ge-
bruiken we allemaal dezelfde golfregels waarom dan 
ook niet wereldwijd dezelfde handicap berekening? 
Diverse landen hebben het WHS in 2020 al ingevoerd 
en vanaf  1 maart 2021 gebeurd dit ook in Nederland 
als alles (technisch) volgens plan blijft lopen. Vanaf  
2021 spelen we dan wereldwijd niet alleen volgens 
dezelfde golfregels maar gebruiken we ook hetzelfde 
handicapsysteem. Over de hele wereld spreken we dan 
dezelfde golftaal.

1e fase van de transitie is van woensdag 16 
december 2020 tot maandag 4 januari 2021.
In deze periode worden geen qualifying scores ver-
werkt. Scores die in deze periode ingeleverd worden 
komen in een wachtrij te staan en verwerking vindt 
plaats na 4 januari. Scores van vóór 16 december, die 
niet vóór 16 december zijn ingevoerd, worden niet 
meer verwerkt, op geen enkel moment. 

2e fase is van maandag 4 januari 2021 tot 
maandag 1 maart 2021.
In deze periode zijn we dubbel gehandicapt. Op je 
digitale NGF-pas wordt zowel je WHS- als je EGA-
handicap getoond. Vanaf  4 januari kun je in de app 
GOLF.NL de achterliggende (maximaal) 20 scores 
zien waarop je WHS-handicap is gebaseerd. In deze 
periode worden de qualifying scores zowel in je EGA- 
als je WHS-handicap verwerkt. (Club)wedstrijden 
worden nog gespeeld op basis van de EGA-handicap 
en op 1 maart 2021 wordt je WHS-handicap leidend 
en gaan ook de nieuwe baanhandicaptabellen gelden.

Met de invoering van het WHS zal de eerste 
WHS-handicap hoger zijn dan de laatste EGA-
handicap.
De scores die je tot en met februari 2021 hebt in-
geleverd worden gebruikt voor het bepalen van je 
eerste WHS-handicap. De 8 beste scores van de laatste 
20 ingeleverde kaarten zijn hiervoor bepalend. Om 
aan 20 scores te komen wordt er in de historie van de 
golf(st)er gekeken. Hiervoor kan men teruggaan tot 
2016. De laatste 20 scores van de jaren 2016, 2017, 

UP DATE

WERELD HANDICAP SYSTEEM
Bij de invoering van het 

Wereld Handicap Systeem in 2021 gaat er 
best veel veranderen. Hier nog een 

samenvatting van de belangrijkste weetjes.

Tekst: Peter Meeuwis m.m.v. Fiona Mc Cann

De bal oppakken bij meer dan netto double 
bogey score.
De basis voor elke in te leveren score zijn de bruto 
scores per hole. Maar als de spelvorm stableford is, 
dan kan je op het moment dat er niet meer gescoord 
kan worden, de bal oppakken. Voor de WHS geldt 
hetzelfde, als je aan de netto double bogey score bent 
mag je de bal oppakken. Voor de holes zonder score 
of  een met meer dan netto double bogey score wordt 
door de computer (software) automatisch een netto 
double bogey ingevoerd, dit heet de aangepaste bruto 
score. Een netto double bogey is de laagste score op 
een hole die nul stablefordpunten oplevert.

Dagresultaat uitrekenen doe je niet zomaar uit 
het hoofd, dit doet ook de computer voor je.
Elke brutoscore over 9 tot 18 holes wordt door de 
computer omgerekend tot een brutoresultaat over 18 
holes op een standaardbaan. Dit heet het dagresultaat. 
Voorbeeld: een golfer speelt 18 holes op De Compagnie 
en hij heeft een handicap van 24. Spelend vanaf  de 
gele tee krijg de golfer 29 slagen mee. Op het einde 
van zijn speelronde heeft hij een aangepaste bruto 
score van 102, zie ingevulde kaart.

Met het invoeren van de qualifying kaart rekent de 
computer als volgt het dagresultaat uit: de slope rating 
voor een standaardbaan (113) gedeeld door de slope 

rating van de gespeelde baan (135, heren geel), ver-
menigvuldigd met het verschil tussen de aangepaste 
bruto score (102) en de course rating (72,6). In dit 
voorbeeld is het dagresultaat (113/135) * (102 – 72,6) 
= 24,6.

Het allerbelangrijkste om te onthouden is dat de 
golf.nl en E-golf4U apps zijn aangepast op het 
WHS. 
• De scores worden automatisch aangepast naar de  
 correcte bruto aangepaste score,
• Het voorlopige dagresultaat wordt automatisch uit 
 gerekend en
•  In de nacht wordt de PCC uitgerekend en het 
 definitieve dagresultaat en daarmee je handicap   
 bepaald,
• Het gemiddelde van de 8 beste dagresultaten van de  
 laatste 20 ronden is je nieuwe handicap,
• Heb je geen 20 kaarten ingeleverd, geen zorgen, hier  
 zijn speciale tabellen voor om toch tot een 
 dagresultaat te komen,
• Er wordt, door de computer, rekening gehouden 
 met extreem slechte en extreem goede scores, 
 stijging van handicap wordt beperkt en verlaging 
 van je handicap iets versterkt.
• Alles wat je wilt weten over het WHS is te vinden op
 internet op pagina www.ngf.nl/whs

“Je zult er maar 4 uur achtereen moeten zitten”, 
dacht Andre Smallenbroek bij zichzelf. “Bij zomer-
dag valt dat nog wel mee, maar wanneer de dagen 
korten en de temperaturen zaken, dan moet het 
voor de marschals een hele beproeving zijn om al 
die tijd in dat koude huisje te moeten bivakkeren.”
Dus bod hij aan om het marchalhuis grondig te
 isoleren. Vloer, dak en wanden voorzag hij eigen-
handig van glaswol en platmateriaal en hij zaagde 
meteen even een gat in de achterwand voor het 
plaatsen van een extra raam met uitzicht op hole 
10. Nu wil het toeval dat Andre werkzaam is bij een 
groot bedrijf  in bouwmaterialen. Dus hij regelde 
ook nog even de benodigde materialen waarmee 
de klus ‘budget neutraal’ geklaard kon worden. Het 
bestuur regelde voorts een butaankacheltje, zodat 
onze marchals er tijdens de winterdag lekker warm 
bijzitten. 
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Per 31 december nemen we afscheid van 
Dijk Hoveniers en daarmee van de vertrouwde gez-
ichten van Jos, Doeke en Edwin. In het nieuwe jaar 

lopen er mensen rond van De Enk Groen & Golf. De 
Enk was oorspronkelijk een gewoon 

hoveniersbedrijf, opgericht in 1958. Eind vorige 
eeuw kwam het bedrijf in andere handen, ging 

verder onder de naam Heijmans Sport & Groen. 
Heijmans droeg de groen- en golfactiviteiten over 

aan het zittend management door middel van een 
management buy-out, dat de oude naam weer in 
ere herstelde. Het bedrijf onderhoudt momenteel 

23 banen in Nederland. Op de 24ste baan, de 
onze dus, zal het onderhoud worden verricht onder 

leiding van hoofdgreenkeper Anton Metselaar. 
We spraken met hem.

Tekst: Ive Krikke

“Dat komt mooi uit. Ik moet donderdag toch naar 
Veendam om grondmonsters te nemen van de greens. 
Die heb ik nodig om van tevoren al een bemestings-
plan te maken. We kunnen elkaar dan wel even treffen”.
Wanneer we voor dit interview een afspraak maken 
met Anton, wordt het meteen al duidelijk dat hij nú 
al betrokken is bij onze baan. Niet wachten totdat het 
contract formeel van kracht is, maar nu al anticiperen 
op de status quo. Zo liep hij, samen met een van de 
bedrijfsleiders van De Enk, enkele maanden geleden al 
een rondje door onze baan om een indruk te krijgen. 
Golfend uiteraard, want zoals een greenkeeper 
betaamt golft Anton ook. 
“Naar mijn mening is het van essentieel belang dat 
greenkeepers golfen”, stelt Anton. “Je moet affiniteit 
met de sport hebben. Toen ik net mijn GVB had 
behaald liep ik eens een ronde waarin ik merkte dat ik 
mijn bal in de semi-rough nauwelijks terug kon vinden. 
Die had ik nota bene net gemaaid.  Dat had dus wel 
iets lager gekund. Daar kom je dus achter wanneer 
jezelf  speelt.”

Afwisselende carrière
Anton was 20 jaar greenkeeper op Zeewolde, waarvan 
twaalfeneenhalf  jaar als hoofdgreenkeeper. Bij De Enk 
begon hij vier jaar geleden op Naarder bos, die snel 
na zijn aantreden verkocht werd en de nieuwe eige-
naar wenste met een andere aannemer in zee te gaan. 
Zo belandde Anton op Edda Huzid. Na het faillisse-
ment van deze baan kon hij aan de gang als assistent 
hoofdgreenkeper op Heelsum. 
De afgelopen 7 jaren werkte hij elk jaar wel op een 
andere golfbaan. Onder andere op Het Rijk van 
Nijmegen “Zo leer je dingen snel oppakken”, is Anton 
van mening. “Natuurlijk, veel problemen zijn het-
zelfde. Maar elke baan kent zijn eigen knelpuntjes. 
Die oplossen vind ik leuk werk.” 
Anton heeft een middelbare opleiding Bosbouw en 

Cultuurtechniek genoten, een brede opleiding waarin 
ook de aanleg en het beheer van watergangen en 
infrastructuur aan de orde komen. “Die opleiding 
heb ik aangevuld met Flora & Fauna 1 en 2, om het 
besef  te krijgen hoe je met de natuur om moet gaan. 
Na de middelbare bosbouwschool moest ik in dienst, 
maar werd uitgeloot. Dat stelde me voor de keuze: of  
doorstuderen of  werken. Dat werd studie. In 
Frederiksoord heb ik toen de Tuinbouwschool door-
lopen. In die tijd heb ik ook de greenkeeperscursus 
gedaan, samen met mijn broer. We kenden dat vak van 
onze vader. Die was werkzaam in een recreatiepark in 
Nunspeet. Dat park werd verkocht en de nieuwe eige-
naar legde er een golfbaan aan. Mijn vader kon blijven 
en schoolde zich om van tuinman tot greenkeeper.”

Weten wat er zit
De cursussen Flora en Fauna 1 en 2 komen Anton 
in het greenkeeperswerk goed van pas. Zorgvuldig 
handelen is immers belangrijk als je buiten werkt. Je 
komt in aanraking met dier- en plantensoorten waar-
van er velen worden beschermd door de Wet natuur-
bescherming. In de wet zijn verschillende verboden 
opgenomen om soorten te beschermen. Het over-
treden van deze verboden is strafbaar. 
De natuur is van grote waarde voor de baan”, meent 
Anton. “Bij alle beslissingen die je neemt dien je er 
dan ook rekening mee te houden. Bijvoorbeeld bij 
de schouw van het riet in de watergangen. Dat moet 
gemaaid worden om een goede afwatering te hebben. 
Maar hoe doe je dat? Haal je dat weg of  laat je het 
gemaaide riet nog even liggen zodat reptielen nog een 
kans hebben. Voor het bos geldt hetzelfde. Kan ik een 
boom weghalen of  zit er nog een buizerd op. Kortom, 
je moet weten wat er aan flora en fauna zich rond de 
baan bevindt. Als je verbaast een paling omhooghaalt, 
tja, dan ben je al te laat. Zo wil ik graag weten of  er 
regelmatig reetjes op de baan zijn of  dat er wellicht 
slangen in de bospartijen broeden.”

Verhuizen naar Drenthe
Met het inruilen van de golfbaan Heelsum voor die 
van De Compagnie wordt de wens van Anton vervult 
om te gaan wonen in Drenthe. “Drie jaar geleden 
was de Drentse Golfclub bij De Enk in zicht”, aldus 
Anton. “Ik heb toen aangegeven dat ik er wel voor 
voelde daar aan de slag te gaan. We hebben het werk 
niet gekregen, maar de directie was niet vergeten dat ik 
wel naar Drenthe wilde verhuizen. Toen Veendam aan 
de orde kwam kwamen ze erop terug met de woorden: 
We hebben nu wel een leuke golfbaan voor je in 
Drenthe. Volgens mij ligt Veendam toch echt in 

‘ONDERHOUD TEGEN A-NIVEAU 
AAN IS VOOR MIJ DE UITDAGING’

NIEUWE HOOFDGREENKEEPER ANTON METSELAAR: 

Groningen. Maar goed, we gaan naar een huis zoeken 
in de buurt van Emmen. Maar anderzijds lijkt met 
een plaats als Gieten ook niet verkeerd. Als de verbin-
dingen maar goed zijn, want mijn vrouw Marjan en ik 
hebben drie schoolgaande dochters in de leeftijd van 
10, 13 en 15 jaar.” 

Vooroplopen
Op de vraag wat het eigene is van De Enk hoeven we 
niet lang op antwoord te wachten. “Ik denk dat we 
graag voorop willen lopen. Direct inhaken op nieuwe 
ontwikkelingen. Zo zetten we nu op een aantal banen 
al gps-gestuurde maairobots in. Op de Sallandse 
doen we proeven met maairobots voor de greens en 
t-boxen. Met die onbemande maaiers kan het green-
keepersteam meer aandacht besteden aan andere zaken 
die van belang zijn. We zitten in een markt waarin 
alles steeds goedkoper moet. Maar eigenlijk willen we 
niet in kwaliteit inboeten. Het bestuur heeft bij ons 
de vraag neergelegd om de baan te onderhouden op 
B-niveau *), met enkele aspecten op het A-niveau.  
Onderhoud op B-niveau is gemakkelijk haalbaar. Dan 
moet alles er mooi verzorgd bijliggen en de baan moet 
goed speelbaar zijn. Voor mij is het de uitdaging om 
het onderhoud tegen het A-niveau te tillen. Dat zal 
met het maaien van de rough nog een heel karwei 
zijn. Het is me opgevallen dat die hier nog wel eens 
aan de hoge kant is. Intern heb ik al gevraagd of  we 
een robotmaaier kunnen ombouwen die de rough kan 
maaien. Dat zou een probleem oplossen. Want het is 
van belang dat je je bal vlot terug kunt vinden, zodat je 
doorstroming in de baan hebt.”

Bevestiging
“Ik ben toch wel iemand die bevestiging zoekt”, 
vervolgt Anton. “Daarom is het goed dat ik geluiden 
opvang uit de club. Ik vind het ook mooi om met 
iemand uit de club door de baan te gaan om te vertel-
len waarmee ik mee bezig ben; waaraan ik denk. Het 
is daarom best prettig om te werken met een baan-
manager die verstand van zaken heeft. Die kan zeggen: 
we willen deze kant uit en zet jij de lijnen maar uit hoe 
we daar komen. Op een van de banen waar ik heb 
gewerkt moest ik dealen met zowel de wedstrijd-, als 
met de tuin-, de clubhuis- en de regel & handicapcom-
missie. Daar was ik dus elke week met iemand op pad 
en ik belandde er in allerlei stormen en werd betrok-
ken bij discussies die buiten mij om gevoerd zouden 
moeten worden. 
Maar goed, voor de baan in Veendam heb 
ik best wat ideeën die ik graag bespreek-
baar wil maken. Zo vind ik dat de 

bosranden wat meer kunnen meanderen en dat het bos 
wat beter bespeelbaar mag worden. Dat laatste kost 
natuurlijk nogal wat arbeidstijd. Ook over de oever-
beschoeiing kan nagedacht worden. Moeten we die 
vernieuwen of  glooiend maken zodat allerlei dieren 
daar weer baat bij hebben. Maar ja, uiteindelijk beslist 
de club en het contract komt erop neer dat we
 periodiek met een clubje door de baan heen kunnen 
met de vraag of  het plaatje past bij het beeld dat de 
club ervan heeft. Ik verheug me erop hier te kunnen 
beginnen.



We lopen samen richting het Schipborgs Zandje. 
Natuurlijk moet ik zeer regelmatig stilstaan want de 
pup moet heel vaak lang en aandachtig snuffelen aan 
elke gedane plas van onlangs voorbijgekomen soort-
genoten. Dan moet ik mijn bezoek weer inhalen want 
die loopt gewoon in hetzelfde tempo door en lijkt niet 
in de gaten te hebben dat ik mij niet meer naast haar 
bevind. Ze gaat ook steeds dichter naast me lopen en 
ik vraag haar of  we wat meer afstand kunnen houden. 
‘Daar ben ik helemaal niet mee bezig’, zegt ze. En kort 
daarop: ‘Ik ga nu naar huis’. Ik ken haar al heel lang, al 
jaren, en hier stopt mijn begrip echt. Als je naar huis 
wilt, ik houd je niet tegen. Ze loopt toch verder mee 
(haar tas ligt nog binnen). 

Als ze weg is realiseer ik me dat ze niet één keer heeft 
geglimlacht. Over mijn reis naar Rome hebben we het 
al helemaal niet gehad. Ik zit mij nog lang af  te vragen 
hoe zoveel frustratie en doemdenken zich in een 
verstandig geboren mens kan wortelen. Elke vorm van 
genieten wordt in de kiem gesmoord door die ander-
halvemeterfrustratie. 
Zelf  heb ik een geweldige remedie tegen piekeren en 
somberen. Ik pak mijn tas en mijn stokken en ga een 
rondje golfen. Zal ik haar toch eens meevragen?

Column

VISITE
José Nuijten

Er was laatst iemand bij mij op de koffie. Ze wilde 
alles weten over mijn voettocht naar Rome, 
vertrouwde ze mij toe door de telefoon. Ze had me op 
het verkeerde been gezet door er het woordje 
‘gezellig’ aan toe te voegen. ‘Zal ik morgen gezellig 
bij je langskomen?’ Het was namelijk helemaal niet zo 
knus en gemoedelijk. 

Het begon al met de begroeting van mijn pup waar-
voor ik haar bij de voordeur Cesariaanse instructies 
had gegeven. Schakel even je ogen, mond en handen 
uit tot ze tot bedaren is gekomen en zich niet meer 
gedraagt alsof  je de langverwachte verlosser bent. 
‘Hoe bedoel je?’ Nou gewoon, je negeert haar tot 
ze rustig is. ‘Oh, ja’. Zoals verwacht springt de pup 
dolenthousiast tegen haar op en krijgt vervolgens van 
het bezoek tóch een zwieper van jewelste. ‘Ga af!’ Het 
leermomentje is helaas naar de Filistijnen. 
Even later zitten we met een kopje koffie en knabbel 
ik van haar meegebrachte speculaasjes (‘nee, dank je, 
niet voor mij, ik snoep niet’) maar het moment heeft 
toch in potentie alles om een gezellige maandag-
ochtend te worden. 

Het gesprek ontvouwt zich als een monoloog en ik 
luister met stijgende verbazing en onderdrukte ont-
zetting. Hier in mijn huis, op mijn lekkere stoel zit 
een, naar ik tot voor kort dacht, intelligente vrouw die 
geen speculaasjes lust en aanneemt dat ik ze heerlijk 
vind (wat ook zo is).  Maar ook een vrouw die tot 
in het diepst van haar vezels gelooft dat iemand de 
Twin Towers van binnenuit heeft laten ontploffen, 
dat je geen vaccin kunt ontwikkelen voor een virus, 
dat covid-19 een griepje is en dat het van de zotte is 
om anderhalve meter afstand te houden. Af  en toe 
stamel ik voorzichtig een vraagje. Heb je naar Lubach 
gekeken? ‘Ja, die man is knettergek, daar kijk ik nooit 
meer naar’ en ‘Lange Frans is helemaal uit de context 
gehaald’. ‘Het is één groot complot.’ Waar heb je dit 
gelezen? ‘Op facebook’. Ik probeer het gesprek een 
andere wending te geven, maar daardoor belanden we 
in no time bij orgaandonatie en griepprikproblematiek. 

Omdat de echte gezelligheid maar niet wil losbarsten 
stel ik voor even met de pup naar buiten te gaan, de 
heide op, in een poging het hoofd fris en leeg te maken 
en te genieten van het waterige herfstzonnetje. Het 
lijkt erop dat het blijft bij een poging, wat niet aan het 
weertje ligt.
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Kerkstraat 52
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Tel 0598-625221
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Adverteren 
in de 

Neary?

Mail info@golfclubveendam.nl
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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

bijzondere of plezierige activiteit. Uw bijdrage is van 
harte welkom.

Nieuwjaarssaté van Ive
De sluiting van het clubrestaurant is er debet aan dat 
het clubleven totaal teniet is gedaan. Dat is uitermate 
vervelend. We missen de ontmoeting met andere 
clubleden en de daaraan gepaarde gezelligheid. Maar 
het is bovenal rampzalig voor de uitbaters en het 
personeel. Er is sprake van een dramatische 
inkomstenderving. Om de horeca een hart onder de 
riem te steken én om – met in achtneming van de 
coronaregels – iets van de gezelligheid terug te pakken, 
vonden Feico van der Ploeg en uw hoofdredacteur het 
tijd om in actie te komen. 

Nu staat uw hoofdredacteur niet dagelijks achter de 
potten en pannen (zijn vrouw is in de keuken niet te 
overtreffen) maar insiders weten dat zijn sateetjes van 
ongeëvenaarde klasse zijn. Daarom de stoute schoenen 
aangetrokken en Jeroen voorgesteld om alle leden van 
de club kennis te laten maken met Ive’s Indonesische 
specialiteit. Die was gelijk om. Op zaterdag 2 januari 
zal Ive met assistentie van Feico de barbecue ontsteken 
naast de tent van waaruit de horeca is nog actief  is. 
We stellen u dan in de gelegenheid om na uw rondje 
golf  de tent aan te doen om een spies saté te komen 
proeven. Wie lust die nou niet? De saté van kophaas 
is boterzacht gemarineerd en wordt uitgeserveerd met 

een pittige pindasaus, stokbrood, kroepoek en een 
heerlijke selderijsalade. Na keuze wordt er een glaasje 
frisse rosé of  een Gewurztraminer uit de Elzas bij 
geserveerd.

Dit jaar blijven we verstoken van een nieuwjaars-
receptie. Maar bestuursleden zullen om toerbuurt u 
een goed nieuwjaar wensen. Ook ligt er een map klaar 
waarin u uw clubgenoten schriftelijk het beste kunt 
toewensen. Zo ontstaat er een uniek document.
•  Alle leden ontvangen tussen de kerst en de 
 jaarwisseling een herinneringsmail met een 
 digitaal bestelformulier. Daarin kunt u aangeven 
 hoeveel porties u wenst en op welk tijdstip u uw 
 ronde golf  beëindigd;
•  Golft u op zaterdag 2 januari niet?  Geen ramp, u 
 kunt ook zo een portie komen halen. Om mee te 
 nemen óf  om ter plekke te nuttigen. Om aan 
 coronaregels te voldoen krijgt u in dat geval een 
 tijdstip toegewezen waarop dat mogelijk is;
•  Feico en Ive zijn tussen 11.00 uur en 16.00 uur in de  
 weer.
 • Prijs per portie: 12,50 euro inclusief  glas wijn.         
We hopen op veel klandizie om zodoende onze horeca 
een warme start te kunnen geven in het nieuwe jaar. 

Registratiesysteem. Een opiniepeiling
Tijdens het commissie overleg, dat op 4 november jl. 
plaatsvond, is ook het registratiesysteem aan de orde 
gekomen. De aanwezigen hebben daar van gedachten 
gewisseld het huidige starttijdensysteem en werd er 
gediscussieerd over de voor-en nadelen en over de 
wenselijkheid om het registreren na corona door te 
zetten.
Wat betreft het laatste ziet Annet een aantal voordelen, 
zoals een betere controle op de baan, betere door-
stroming en een verhoogde service aan de balie en in 
de horeca. Bovendien is volgens haar de hoeveelheid 
gasten te reguleren en weten de eigen leden waar ze 
aan toe zijn als ze naar de baan komen. “Het kwam in 
de ochtend-uren en op mooie dagen vaak voor dat er 
20 golfers of  meer stonden te wachten,” aldus Annet. 
Als ander voordeel noemde zij de optimalisatie van 
informatie m.b.t. greenfeespelers en -inkomsten en 
de baanbezetting. Als bijvangst is het tegengaan van 
zwartgolfers mooi meegenomen. 
Een aantal aanwezigen plaatsten ook kanttekeningen 
en de vraag werd gesteld of  er werkelijk op onze baan 
de noodzaak bestaat van een starttijdensysteem gezien 
de baanbezetting. Bovendien verdwijnt de spontaniteit 
om even een rondje te lopen. Verder werd opgemerkt 
dat er een sluitend marshal systeem zal moeten zijn en 
dat leden leden die moeite hebben met het registreren 
voorlichting behoeven. 
Tijdens het overleg is afgesproken dat er 1 à 2 werk-
groepen gevormd worden die met een duidelijke 
opdracht advies gaan geven aan het bestuur m.b.t. 
wel/niet invoering van starttijden na corona. Deze 
werkgroepen krijgen een brede samenstelling om een 
representatieve afspiegeling te zijn van ons leden-
bestand (senioren, dames, heren, competitieteams, 
andere leden). In januari 2021 zouden de werkgroepen 
van start kunnen gaan.
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TIPS VOOR GOLF IN DE WINTER
Ook in koude omstandigheden kun je prima golfen. En 

hoe beter je voorbereid bent, hoe leuker het is! Bekijk 

deze tips voor beginners en gevorderden.

Slecht weer bestaat niet, alleen slechte golfers, luidt een 

bekende spreuk. En slechtweergolf is nog altijd beter 

dan geen golf! En met deze tips wordt het leuker en 

scoor je beter.

Met dank aan Golf NL

Schone clubs
Waarmee moet je zeker rekening houden bij nat 
weer. Juist, modder en nat gras. Dat blijft plakken 
op clubhoofden, dus er kunnen na een oefenswing 
grassprieten of  nat zand achterblijven. Veeg daarom 
je clubblad schoon voor je echte slag, want modder 
of  gras tussen bal en clubblad veroorzaakt verlies van 
afstand en controle. 

Ligging
Fairways kunnen minder compact en natter zijn en 
waardoor de ballen dichter op de ondergrond liggen 
en niet mooi hoog op het gras. Neem vooral niet te 
veel risico bij een moeilijkere ligging maar kies een 
club waarmee je altijd goed contact maakt met de bal.

Vlucht boven rol
Zijn de fairways nat, dan rolt een bal natuurlijk een 
stuk minder ver door. Kies daarom bij de afslag voor 
een club met meer loft (voor meer carry), bijvoorbeeld 
een 3-wood in plaats van een driver.

Balpositie
Een van de grootste gevaren van een natte en modde-
rige ondergrond is dat je bij een slag de grond te vroeg 
raakt. Door de zachte ondergrond gaan je ijzers dieper 
met meer weerstand en maak je geen goed contact 
meer met de bal. Wanneer je de balpositie wat meer 
naar rechts verplaatst, vergroot je de kans dat je eerst 
de bal raakt en dan pas de grond (zoals het moet). Je 
krijgt met deze balpositie wel een wat lagere balvlucht 
(maar dat is dan weer een voordeel als er veel wind 
staat).

Modder op de bal
Modder, we noemden het al. Wat als er modder op de 
bal zit en je niet mag (schoonmaken) en plaatsen? De 
golfgeleerden zijn het er nog steeds niet helemaal over 
eens maar als basisregel kun je dit wel stellen: 
modder links op de bal, de bal heeft de neiging naar 
rechts af  te breken. Modder rechts, bal gaat meer naar 
links. Modder bovenop de bal? De bal spint meer en 
gaat hoger de lucht in. Speel je gewoon een vriend-
schappelijk rondje met vrienden en mag er niet 
geplaatst worden, doe dan niet moeilijk en spreek af  
dat je de bal wel mag schoonmaken en plaatsen.

Scoren
Je wilt natuurlijk altijd laag scoren, maar hoe realistisch 
is een handicapverlaging als je een ronde speelt in de 
kou op natte fairways en greens die hobbelen? Zelfs bij 
de beste pro’s van de wereld zie je de scores omhoog-
schieten in slecht weer. Maak je daarom bij herfst- en 
wintergolf  niet te druk om je score. Dat komt wel 
weer als de banen beter worden. 

Natte rough
Wanneer de rough natter is, wordt het gras alleen maar 
taaier. Gevolg: het gras draait zich om de club heen. 
Wat kun je hiertegen doen? Neem een club met veel 
loft en wees realistisch, accepteer dat je minder afstand 
zult maken. Heel belangrijk, draai je clubhoofd in de 
beginpositie meer open, want het taaie gras zal je 
clubblad hoe dan ook wat dichtdraaien. 

Tussen de bladeren
Natte rough tot daaraan toe, maar in de herfst heb je 
ook te maken met gevallen bladeren. En daar ligt jouw 
bal natuurlijk tussen of  onder. Probeer eerst je bal, 
voor zover mogelijk, vrij te maken zonder dat daarbij 
de bal beweegt of  verrolt natuurlijk. Het is moeilijker 
om goed contact met de bal te maken dus reken erop 
dat er weinig spin of  curve zal ontstaan en neem niet 
te veel risico. Leun wat meer op links, positioneer de 
bal meer bij de rechtervoet en durf  goed door de bal 
te slaan. Wanneer je te voorzichtig bent en daardoor 
niet genoeg contact met de bal maakt, remmen de 
bladeren de bal veel af. 

Natte bunker
Die natte bunker kom je ook wel een keer tegen. Veel 
golfers denken dat ze harder moeten swingen in nat 
zand, het tegenovergestelde is het geval. Swing juist 
minder hard want de weerstand van het zand is min-
der, de bal schiet er makkelijker uit. Zorg daarom voor 
een rustiger swingritme en maak een wat steilere swing 
om toch voldoende onder de bal te kunnen slaan. 

Chip met minder loft
In de zomer op een hardere ondergrond kom je met 
een niet perfect geraakte chip vaak nog redelijk weg, 
op drassig gras niet. Zeker niet als je met een sand 
wedge chipt. Met een club met minder loft, zoals een 
pitching wedge, ijzer 9 of  zelfs een houten, wordt een 
niet perfect geraakte bal minder afgestraft. Dit is ook 
een beetje afhankelijk van je ligging natuurlijk. Ligt je  
bal ‘diep’ in de modder, dan is wellicht meer loft nodig 
om de bal überhaupt te kunnen spelen. Durf  goed 
door de bal te slaan. Wanneer je te voorzichtig bent op 
een zachte ondergrond, is het gevaar dat de bal te vet 
geraakt wordt en veel te kort blijft. 

Minder spin
Nat weer zorgt voor nat gras, een natte bal en een nat 
clubblad. Dit alles zorgt voor minder frictie tussen de 
bal en het clubblad. Het gevolg daarvan is dat de bal 
minder spint en dat zorgt op zijn beurt voor een bal 
die verder vliegt! Met een ijzer kan dit zomaar tussen 
de drie en acht meter schelen.

Minder dichte lucht
Vaak stijgt in de herfst de luchtvochtigheid. Veel 
golfers denken dat de bal daardoor minder ver vliegt. 
Dat is niet zo. Een hogere luchtvochtigheid zorgt 
namelijk voor een lagere luchtdichtheid. Eenvoudig 
uitgelegd komt dat doordat het watermolecuul (H20) 
lichter is dan een droge luchtmolecuul (O2&N2) en 
de lucht daarom minder dicht is. Eigenlijk ontstaat er 
een vergelijkbaar effect als wanneer je op grote hoogte 
speelt.

Koude bal vliegt minder ver
Met koud weer vliegt de bal minder ver. Een koude 
golfbal heeft minder elasticiteit waardoor die lang-
zamer van het clubblad komt. Wat is het verschil bij 
twee exact dezelfde swings bij 25 graden en bij 5 
graden en zonder invloed van de wind? Bij 25 graden 
vliegt de bal 285,5 meter en bij 5 graden 276,8 meter. 
Houd je bal tussen de holes in dus lekker warm.

Putten
Greens worden langzamer dus moet je meer snelheid 
aan je puts geven. Maak een langere, langzame achter-
zwaai zodat de putter op een natuurlijke manier door 
de bal heen kan versnellen. Ga nooit harder slaan met 
de handen, maar blijf  de pendulebeweging gebruiken. 
Wanneer greens langzamer zijn, krijg je ook minder 
break op de puts. Daardoor kun je wat agressiever 
putten, met name op de kortere puts zullen de lijnen 
dan zeker rechter zijn dan op heel snelle greens. En 
probeer de bal bij een gemiste put achter de hole te 
laten eindigen! 

Follow the sun
De zon staat in deze tijd van het jaar lager. Je probeert 
de bal van je medespeler tegen de zon in te volgen 
maar tevergeefs. John Dunn werkte jarenlang als 
caddie op een groot aantal golfbanen en hij schreef  
over zijn ervaringen in het boek Loopers, A Caddie’s 
Twenty-Year Golf  Odyssey. Dunn heeft de volgende 
tip: “Volg de bal vanaf  het moment van raken tot 
die het hart van de zon bereikt, schat dan in waar de 
bal gaat neerkomen. Dat werkt veel beter dan de bal 
proberen te volgen want in de zon verlies je de bal hoe 
dan ook uit het oog.”
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ROOKIE
HOEKIE

Op een mooie novemberdag heb ik een 
afspraak met Max Lieberom. Het is prachtig 

najaarsweer met verrassend hoge 
temperaturen voor de tijd van het jaar. 

Logisch dus dat het druk is op de baan waar 
elk ‘slotje’ gevuld is met flights van twee vol-

gens de nieuwe coronamaatregelen.
Samen met papa Theo zitten we op gepaste 

afstand van elkaar beneden in de 
vergaderruimte en kan het gesprek beginnen.

José Nuijten

Neary: Hallo, Max. Leuk dat je meedoet met het inter-
view voor de Neary. Hoe oud ben je en waar woon je?                                                                                                                                      
Max: Ik word op 26 januari 13. Ik woon in Sappemeer 
met mijn vader, moeder en mijn anderhalf  jaar oudere 
zus Anouk 

Neary: Het is maar een gekke tijd, vind je niet, Max?                                                                                 
Max: Ja, er zijn een heleboel dingen die niet meer 
kunnen. 

Neary: Hoe is dat bij jou op school?                                                                                                           
Max: We moeten verplicht mondkapjes op en afstand 
houden van de leraren.

Neary: op welke school zit je?
Max: op het Willem Lodewijk Gymnasium in de 
brugklas. 

Neary: Is het een leuke school en hoe groot is jouw 
klas?                                                          
Max: Ja, het is leuk op school maar het is ook best 
saai. Het leren en werken, daar vind ik niet veel aan. 
Onze klas bestaat uit 28 leerlingen. Gelukkig hoef  je 
tussen de leerlingen onderling geen afstand te houden 
en mogen de mondkapjes tijdens de les af.

Neary: Heb je leuke leraren?                                                                                                             
Max: Ja, mijn mentor is heel aardig. Hij geeft religie 
en levensbeschouwing en dan hebben we soms een 
mentoruur. 

Neary: Welk vak vind je het minst saai van alle 
vakken?                                                             
Max: Ik denk wiskunde, daar ben ik goed in en dat 
vind ik het makkelijkst. Anderen vinden het moei-
lijker, maar we helpen elkaar wel en meestal geven we 
gewoon de antwoorden aan elkaar door. 

Neary: lopen er bij jou thuis dieren rond?                                                                                     
Max: We hebben twee katten, Jill en Wookie en sinds 
kort heb ik ook twee vissen. Een van mijn katten pro-
beert er steeds bij te komen, maar de kom staat op een 
moeilijke plek in een kast.

Neary: Wie golfen er bij jou thuis en wanneer ben je 
lid geworden van de Compagnie?     
Max: Mijn vader golft ook, maar niet heel vaak. Dit 
jaar in september hebben we nog gespeeld. Soms 
golfen we ook met oma. Een jaar geleden in de 
zomervakantie ben ik begonnen met mijn oma om een 
paar holes op de par 3 te doen. Ik speelde met haar 
stokken. 

Neary: Je hebt vast ook golfles.                                                                                                                

Max: Ja, bij Wouter. Dat is leuk. We lopen dan wel 
eens de par 3 met een paar anderen.

Neary: Zijn er bij jou op school meer kinderen die 
golfen?                                                        
Max: Nee, ik ken niemand op school die golft. Het 
is meer een sport die kinderen doen als ze een keertje 
mee gaan met hun ouders.

Neary: Zijn er nog andere sporten die je doet?                                                                             
Max: Ja, ik zit op hockey. Ik ben net weer begonnen, 
ik heb een jaartje niet gehockeyd.

Neary: Heb je voorkeur voor een van de twee sporten?                                                            
Max: Nee, het zijn twee heel verschillende sporten en 
ik vind ze alle twee heel leuk. 

Neary: wat vind je de moeilijkste slag?                                                                                          
Max: Chippen. Het is altijd te kort of  te lang. 

Neary: Heb je wel eens op een andere baan gespeeld?                                                              
Max: Ja, op Ameland. Ik had toen net een week mijn 
GVB.

Neary: Speelt je zus Anouk ook golf ?                                                                                                             
Max: Ze heeft het een paar keer gedaan, maar vindt 
het minder leuk. Ze heeft andere hobby’s.

Neary: Heb je wel eens aan wedstrijdjes meegedaan?                                                               
Max: Twee keer. Een keer werd ik volgens mij 
gedeeltelijk tweede en daarna op de grote baan werd ik 
derde, maar er deden maar drie mensen mee. 

Neary: Hoe ziet jouw week eruit. Heb je het druk met 
school?                                                  
Max: We hebben nu proefwerkweek. Elke dag twee 
proefwerken en dan mag ik naar huis. Ik heb een keer 
een onvoldoende gehaald voor biologie, maar dat had 
ik niet goed geleerd. 

Neary: Wat is je lievelingseten?                                                                                                          
Max: Alles van de snackbar. Het vaste recept is een 
patatje mayo, een broodje frikandel met mayo en een 
Mexicano.

Neary: Heb je nog meer hobby’s:                                                                                                
Max: Ja, vissen. Ik doe het niet zo vaak, maar de 
laatste keer heb ik een grote vis gevangen op Ameland 
in de visvijver. We hebben een foto gemaakt en de vis 
weer losgelaten. 

Neary: Hoe staat het met gamen?  Misschien ben je 
dat vergeten te noemen?                    
Max: Ja, gamen doe ik ook. Ik speel vaak op de 
computer Soccer League, dan moet je met auto’s 
voetballen. En Rainbow Six Siege, dat is vijf  tegen vijf, 
een schietspelletje. 

Neary: Kijk je wel eens naar golf  op de TV?                                                                                    
Max: Ja, een paar keer gezien maar zelf  doen is veel leuker. 

Neary: Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?                                                                                    
Max: Thuisblijven, daar kan ik doen wat ik wil. 

MAX LIEBEROM:
‘MIJN CHIPS ZIJN ALTIJD TE 

KORT OF TE LANG’
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Nog maar enkele weken geleden sprak ik Bert aan de 
telefoon en begreep ik wel dat het niet de goede kant 
uitging met zijn gezondheid.  Dit bleek ons laatste 
contact te zijn.  Een week later trof  ik zijn overlijdens-
kaart aan in mijn brievenbus. Ik besefte dat ik een hele 
goede vriend had verloren.  

Bert en ik hebben elkaar leren kennen in de nascholings-
cursussen van huisartsen in de Bredenburg te 
Warffum tijdens de 70’er jaren. Pas een twintigtal jaren 
later kwamen we elkaar weer tegen tijdens de heren-
middag op golfclub De Compagnie. Uit die tijd stamt 
onze gewoonte om op maandag en dinsdagmorgen 
om 9.00 uur klaar te staan op hole 1 of  10 om samen 
een rondje te lopen. Vaak ook in gezelschap van 
Robert Jan Eerland en Tjeert Hoekstra.  Soms liepen 
we in een 2-flight of  met z’n vieren en deden we allen 
op onze eigen manier ons best om mooie ballen te 
slaan. Als er af  en toe wat misging en een bal 
verdween in een waterpartij of  in de bossen dan 
konden we daar smakelijk om lachen, alhoewel ons 
beiden ook wel eens een minder gepaste krachtterm 
ontschoot. 
Na afloop van een rondje hadden we steeds op hole 
19 een mooie afsluiting van ons spel. Onder het genot 
van een kop koffie wisten wij vele herinneringen op te 
halen uit onze praktijkervaringen als huisarts. Bert was 
een bevlogen arts met een oprechte interesse voor zijn 
patiënten en was als huisarts in Appingedam helemaal 
op zijn plaats. Zijn ervaringen kwamen overeen met 
mijn eigen praktijkervaring in Wildervank. Daarnaast 
had Bert een brede maatschappelijke belangstelling en 

IN MEMORIAM BEREND MENSO (BERT) TAKENS
wist hij als geen ander ons te vermaken met de vele 
moppen die hij met gemak uit zijn mouw schudde. 
Daarbij bleek dat hij veel gevoel had voor de 
Nederlandse taal en voor het Gronings in het 
bijzonder, met zijn kenmerkende Groningse onder-
koelde humor.  Op deze manier is in de loop der jaren 
een mooie vriendschap tussen ons gegroeid. 
Op de donderdag, de seniorenmorgen waren we ook 
altijd van de partij.  In dit verband wil ik ook ver-
melden dat Bert enige tijd voorzitter is geweest van 
onze seniorencommissie. Bert straalde een natuurlijk 
gezag uit. Zijn luide stem was goed hoorbaar wanneer 
hij de uitslagen van de wedstrijden bekend maakte. 
Wegens gezondheidsredenen heeft hij zich destijds 
uit de commissie teruggetrokken. Deze gezondheids-
problemen noopten hem een hartoperatie te onder-
gaan waarvan hij aanvankelijk goed herstelde. Daarna 
maakte hij nog zijn rondje in de handicart, en heeft hij 
vervolgens toch nog weer veel baantjes kunnen lopen. 
Geleidelijk aan vielen we echter toch weer terug op de 
handicart.  
Helaas viel in coronatijd alles stil. Deze COVID heeft 
ons ook verhinderd om uitgebreid afscheid van Bert 
te kunnen nemen. Een groots afscheid had hij zeker 
verdiend, gezien zijn warme verbondenheid met zijn 
medemensen. Desondanks zal hij bij heel veel mensen 
een mooie herinnering nalaten wat een troost kan zijn 
voor zijn vrouw Sibbie en zijn kinderen. Ik wens zijn 
familie veel sterkte om dit verlies te verwerken.  Ik zal 
onze goede vriendschap erg missen. 

Peter de Ronde

Zondag 18 oktober is een dag die ik nooit zal vergeten. 
Na een ronde golf  met vrienden is Johan Adam op 
weg naar huis verongelukt op de Veendammerweg. 
Johan Adam was bij velen bekend en ook op de golf-
club was hij zeer geliefd. Als fanatieke golfer deed hij 
aan vele activiteiten mee. Zo won hij namens Adam 
& Partners, samen met zijn broer Cor Adam, meer-
dere keren de bedrijvencompetitie. Ook speelde hij in 
Heren 1 (36 holes), waarbij hij de Foursome speelde 
met zijn zoon Joey. Dat dit een goed duo was bleek 
wel uit de uitslagen; mede dankzij de punten die zij 
binnensleepten werd het laatste jaar afgesloten met 
een kampioenschap!
Ik heb vele mooie herinneringen aan onze rondes golf  
samen. Naast de gezelligheid en onderlinge competitie 
kwamen we altijd op goede ideeën tijdens het golfen. 
Zes jaar geleden ontstond het idee om samen een 
open golftoernooi met mooie prijzen te organiseren. 
Uiteindelijk hebben we 5 succesvolle edities van het 
“Compagniebokaal” kunnen organiseren. 
 Als het even kon dan gingen we er samen op uit. Een 
weekendje naar Duitsland, Schotland of  een week 
naar Spanje of  Turkije, Johan was overal voor in. We 
gingen dan met een groep om het tegen elkaar op te 
kunnen nemen. Want dat was Johan: zolang het maar 

IN MEMORIAM JOHAN ADAM

gezellig én competitief  was.
Johan was een gouden gozer, hij was goed voor ieder-
een en toonde interesse in mensen. Hij was positief, 
oprecht en stond voor je klaar. Ik wens, ook namens 
de golfmaten van Johan, de familie Adam heel veel 
sterkte toe.
Jopie, wij gaan je missen! 

Robert Ritsema
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Profiel van een bedrijfslid

VR ARCADE
Een Gronings bedrijf in Amsterdam

Wat bezielt een bedrijf met zijn hoofdvestiging 
in Amsterdam om bedrijfslid te worden van 

De Compagnie? 
Vanwege relatiemarketing? 

Lijkt niet aannemelijk. VR Arcade, daar 
hebben we het over, richt zich namelijk op 

een doelgroep die nauwelijks door onze club 
vertegenwoordigd wordt. Het kwartje valt als 

we bellen met de financieel directeur van het 
bedrijf. Dat blijkt Alexander de Jonge te zijn. 

Oud-lid van De Compagnie, net als zijn broer 
Bas, die hier uiteindelijk een aantal jaren als 

pro werkzaam is geweest. Bas blijkt ook 
betrokken te zijn bij VR Arcade. 

Tekst: Ive Krikke

Virtual Reality (VR) is een computertechniek 
waarbij het lijkt alsof je in een andere 
werkelijkheid bent. Door een speciale VR-bril 
wordt de zichtbare werkelijkheid simpelweg 
vervangen door computergegenereerd beeld. 
De bril bevat namelijk een beeldscherm en 
sluit je zicht op de buitenwereld af. Doordat 
je ogen elk een eigen beeld zien, dat licht van 
elkaar verschilt, zie je diepte in de virtuele 
omgeving. Met andere woorden: je kijkt dan 
in 3D.

Een virtuele werkelijkheid kan lijken op de 
wereld zoals we die kennen, maar het kan 
ook een geheel fictieve omgeving zijn. Een 
realistische VR-ervaring is bijvoorbeeld een 
operatiekamer of een computerspelletje met 
zombies.
Doordat sensoren de bewegingen van je 
hoofd volgen, beweegt de VR-omgeving op 
dezelfde manier mee. Zo kun je rondkijken 
in de virtuele werkelijkheid. Geavanceerdere 
systemen herkennen het zelfs als je rond-
loopt of bukt. Ze nemen de bewegingen over 
in de virtuele werkelijkheid.

Beiden hebben dus een oude band met de club die ze 
graag wilden vernieuwen. Met name omdat ze de 
ambitie koesteren om in de directe toekomst een 
vestiging in Groningen te openen. 
“Ik heb een tijdje de stokken in de kast laten staan”, 
biecht Alexander op. “Gewoon uit tijdgebrek. Maar op 
een gegeven moment wilde ik toch weer golfen. Het 
liefst weer in Veendam. We hebben gekozen voor een 
bedrijfslidmaatschap omdat het voor ons ook wel een 
beetje draait om ‘business en pleasure’. En als we VR 
Arcade een beetje binnen de club kunnen promoten is 
dat mooi meegenomen.”

VR Arcade is actief  op de vrijetijdsmarkt. VR staat 
voor virtual reality (zie kadertekst hiernaast) en Arcade 
voor een speelveld. VR Arcade is dus de aanduiding 
voor een gamehal, maar de oprichters van het 
Amsterdamse bedrijf  waren zo slim die benaming als 
hun bedrijfsnaam te registreren. In een VR Arcade 
loop je rond met een VR-bril op je hoofd en kunnen 
teams games spelen. Zo beleven de spelers niet meer 
een statische VR-ervaring, maar zijn ze in beweging.

VR Arcade heeft dan wel z’n (hoofd)vestiging in 
Amsterdam, maar is in feite een puur Groningse 
onderneming. 
“VR Arcade kwam eigenlijk bij toeval op mijn pad”, 
verklaart Bas. “Sander Bos, ook een Groninger, vroeg 
mij of  ik interesse had om met hem het bedrijf  op te 
starten. In eerste instantie reageerde ik afwijzend, maar 
uiteindelijk ben ik overstag gegaan. Toen we een beetje 
begonnen te groeien, is Alexander aan boord 
gekomen.” 

Een ijzersterk concept
De vrijetijdsmarkt is enorm. Alleen al in Nederland is 
die jaarlijks goed voor ongeveer 77 miljard euro aan 
bestedingen. De Nederlandse bevolking onderneemt 
op jaarbasis ongeveer 4,6 miljard vrijetijdsactiviteiten. 
Per Nederlander komt dat neer op 5 à 6 activiteiten 
per week. 

Maar de vrijetijdsmarkt is ook concurrentiegevoelig. 
De consument kan te kust en te keur kiezen als het 
gaat om leisure-activiteiten
“Wil je wat bereiken op deze markt”, stelt Alexander, 
“dan moet je je onderscheiden. Wij doen dat met een 
divers aanbod van zelfontwikkelde en geproduceerde 
games. Die worden op een unieke wijze gekoppeld 
aan de VR-apparatuur, waardoor een podium ontstaat 
waarop de consument virtual reality ervaart op een 
duizelingwekkend niveau.  Royale ruimtes van 15 bij 
15 meter staan verder borg voor de omvangrijkste en 
grootste  free roaming VR-belevenis in Europa. Ons 
VR-concept ondervindt nauwelijks of  geen concur-
rentie op de Europese, laat staan Nederlandse markt. 
Verder streven we ernaar om met ons uitgebreide 
horeca-aanbod en gemeende gastvrijheid een hoogst 
aantrekkelijk vrijetijdsactiviteit te bieden.”

Om deze missie te kunnen realiseren streeft VR 
Arcade ernaar om Europees marktleider worden met 
de exploitatie en het in franchise geven van de meest 
innovatieve VR-game experience rooms. Vanaf  de 
oprichting in 2017 is het bedrijf  al stevig gegroeid. 
Momenteel heeft het bedrijf  vestigingen in 
Amsterdam-Noord en - Westen Delft. Met de 
gebroeders Coronel, bekend uit de racesport, is een 
contract afgesloten voor een vestiging in Huizen. Die 
is een paar weken geleden opengegaan. Verder zijn 
er op dit moment gesprekken gaande met een grote 
partij om tot meer filialen te komen. Die vallen onder 
VR Arcade Franchise dat dit jaar is opgericht omdat 
het bedrijf  met franchisepartners verdere invulling wil 
geven aan haar groeiambities. 

Carrièreswitch
We kennen Bas als oud-lid van en voormalig teaching 
pro bij De Compagnie. Degenen die hem in die tijd 
hebben meegemaakt zullen zich nog kunnen herin-
neren dat hij zijn loopbaan in China voort ging zetten. 
Vanwaar die carrièreswitch? 
“Ik ben in mei 2015 naar China vertrokken. In het 
begin was ik in dienst van een Nederlands bedrijf  
dat meerdere Nederlandse golfpros wilde plaatsen 
op golfbanen in China. Maar dat werkte niet. Na drie 
maanden ben ik voor 8 maanden overgestapt naar een 
Chinese golforganisatie. Daar kwam ik mijn vrouw 
tegen met wie ik in september 2016 ben getrouwd. 
Ondertussen had ik mijn oude liefde poker weer terug-
gevonden. Sinds vorig jaar wonen we in Los Angeles 
en vanaf  2020 speel ik wereldwijd pokertoernooien.

Het stoppen als golfpro en het afscheid nemen van 
mijn pro-status was eigenlijk niet echt een bewuste 
keuze, maar meer een samenloop van omstandigheden. 
Onder andere door lichamelijke ongemakken. Mijn be-
trokkenheid met VR Arcade is momenteel beperkt tot 
sparringpartner van Alexander en Sander. Zij vormen 
de directie in de VR Arcade Group waar een Hold-
ing boven zit waarin ik enig aandeelhouder ben. Of  ik 
Veendam mis. Nou nee, maar ik ben er wel graag. Ik 
hoop in de toekomst een aantal maandbekers mee te 
kunnen pakken op De Compagnie.”
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HLB Nannen is gevestigd in Groningen en Emmen
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accountants en belastingadviesorganisatie met 
een dienstenpakket dat naadloos aansluit bij de 
behoefte van ondernemers binnen het MKB in 
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