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Binnen de golfsport, zoals we die kennen vanaf het
einde van de 19e eeuw, is er nogal wat veranderd. De
sport vormt niet langer het decor waarin oude tradities,
regels en etiquette de boventoon voeren.
Knickerbockers maakten plaats voor hippe bermuda’s,
het diner in het clubhuis wordt niet langer genuttigd in
kostuum en de onderlinge omgang tussen de leden is
een stuk informeler. Aan die cultuurverandering binnen
onze sport besteden we in deze editie van uw clubblad
uitvoerig aandacht.
Maar sinds de eerste drive die in ons land in 1893 op de
Haagse werd geslagen is er nog veel meer veranderd,
met name op het vlak van de techniek. Zo werd hickory
(lichtgekleurde harde Amerikaanse loofhoutsoort)
vervangen door metaal en later graphite, houten koppen
werden verdrongen door exemplaren vervaardigd uit
uitgekiende metaallegeringen en de industrie stopte een
vermogen in haar zoektocht naar de perfecte bal.
Het laatste decennium heeft zich nog een transformatie
voorgedaan die wellicht nog veel verder strekt: de
golfer anno nu is continu online. Via een groepsapp
polst hij zijn maatjes of er interesse is om te spelen,
om vervolgens online starttijd te reserveren. Uiteraard
wordt vooraf via een weersite gecheckt of paraplu en
regenpak thuisgelaten kunnen worden en vult hij, na
zijn ronde te hebben beëindigd, zijn scores in via Golf.
nl. Oh ja, en zijn NGF-pas staat digitaal opgeslagen op
zijn mobiel en hij gaat niet zonder een gps-afstandmeter
door de baan.
Al met al zijn we 24/7 online. Met onze smartphones
staan we voortdurend met elkaar in verbinding, ook
de oudere golfers. Zelfs 75-plussers hebben zich vol
enthousiasme op het internet gestort en zij zijn mogelijk
nog positiever over hetgeen de digitale wereld hen biedt
dan de generaties onder hen.
De coronapandemie, die ons al meer dan een jaar in de
greep houdt, heeft zonder meer een katalyserend effect
gehad op de verdere digitalisering van de sport. Peter
Sprenger, CEO van het marketingtechnolgiebedrijf
Technomy, stelt zelfs dat corona de digitale transitie
in de hoogste versnelling heeft gezet. “Digitalisering
van de sport is een kans voor banen en clubs”, aldus
Sprenger. “Met goede data kunnen nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld en daarmee is het gemakkelijker de sport gezond te houden.”
Maar ja, hoe handig al die via digitale kanalen opleverende
informatie ook mag zijn, het intermenselijk contact
blijft toch het belangrijkste. Een club maakt het verschil
door de manier waarop wij als leden onderling met
elkaar omgaan en hoe we onze gasten verwelkomen.
Een warm persoonlijk contact is simpelweg onmisbaar.
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Iedereen die wel eens les heeft gehad van
Wouter Oosting heeft ook wel de vraag gehad
“Heb je wel eens getennist?”. De oorsprong
van deze vraag ligt in het verleden want
Wouter heeft ook jaren tennisles gegeven.
Hoe is het dan tot golfpro gekomen? Ik heb
het hem gevraagd.
Tekst: Peter Meeuwis
Wouter heeft zijn jeugd doorgebracht in Son &
Breugel in de provincie Brabant. Zijn sporten in
die periode waren tennis en hockey waarbij hij, tot
zijn 18e, ook lid was van jeugdbesturen en dagelijks
bestuur.
Zijn middelbare schoolopleiding heeft hij in
Eindhoven gedaan en vandaar is hij naar het
CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders)
in Heerenveen gegaan met als specialisaties tennis,
zwemmen en sportmassage. Vanuit Heerenveen naar
Beetsterzwaag is niet ver en hier liggen dan ook de
eerste golfvoetstappen op de golfbaan van Golf &
Countryclub Lauswolt. Veel aanwijzingen om het
golfen onder de knie te krijgen waren niet
nodig gezien het talent en de hockey achtergrond
van Wouter. De interesse voor golfen was gewekt,
maar met de CIOS-opleiding ging hij eerst aan de slag.
De CIOS-opleiding werd o.a. afgerond met een
Diploma tennis B. Met zijn tennisdiploma op zak
is Wouter les gaan geven, in Slochteren, Vries en
Hoogezand. Net als menig andere tennisleraar moest
hij wel bij meerdere verenigingen gaan lesgeven om
voldoende uren en inkomen te genereren. Het reizen
tussen drie verenigingen en het niet fulltime bezig
zijn vond Wouter niet fijn en hij was blij dat hij een
door de provincie Groningen gesponsorde baan kon
aannemen: Adviseur in het Sport Technisch Kader
bij Tennis Club Veendam. Nog steeds reizen door
de hele provincie maar wel een fulltimebaan. Voor je
werk reizen is niet echt Wouter z’n ding en toen hij
een fulltimebaan bij TC Veendam kon krijgen heeft
hij die ook meteen aangenomen. Hij heeft in totaal
12,5 jaar gewerkt bij TC Veendam als tennisleraar en
daarnaast kon hij het golfen niet meer loslaten.
Het golfen had hem helemaal te pakken en toen er
dan ook een golfbaan werd aangelegd in Veendam
en in 1989 werd geopend, is hij direct lid geworden.
Wouter heeft in de 90-er jaren ook een “winkeltje”
gehad in Veendam voor golf en tennis. De combinatie van het tennisleraar en golfliefhebber werd hier
samengebracht maar de winkel was te kleinschalig
en bracht niet genoeg op om van te leven. Hier is hij
toen ook mee gestopt en is hij in 1999 golflessen gaan
geven in Vlagtwedde en Losdorp. Vanaf dit moment
was Wouter ook zijn amateurstatus kwijt en moest dus
stoppen met het spelen van wedstrijden.

WOUTER
OOSTING

Het is nu eenmaal zo dat zodra je iets in de golfsport
hebt gedaan waarvoor je “salaris” hebt ontvangen, je
dan meteen je amateurstatus kwijt bent.
Het lesgeven vond Wouter zo leuk dat hij een 2-jarige
PGA Holland cursus ging doen op de Fontys
Sporthogeschool in Tilburg. In 2001/2002 reed
Wouter dus voor twee dagen in de week naar Tilburg
om daar de opleiding te doen tot B-professional.
Gelukkig kon hij dicht bij huis, op de golfbaan in
Veendam, stagelopen. Een van de criteria om het
diploma van B-professional te krijgen was dat je moest
kunnen aantonen dat je met een EGA-handicap van 4
of lager kon spelen. Om dit te doen moest hij wel op
reis, om zo samen met andere stagiaires in den lande,
op de juiste toernooien te spelen. En zoals hierboven
al gemeld, dat reizen is niet zo Wouter z’n ding, alleen
voor vakanties!
Pro bij De Compagnie
In maart 2003 is Wouter de pro geworden bij onze
golfclub. In ditzelfde jaar is hij ook begonnen met de
opleiding tot A-professional die hij twee jaar later ook
voltooide. Let wel, de A-professional start op niveau
10, A10 dus. Hierna zijn er specialisatie cursussen te
volgen waarbij je met het afronden van de cursus een
niveau stijgt. Zo kun je dus stijgen naar het niveau
A1 (echte golfregels, hoe lager het getal hoe beter je
bent!).
Wouter heeft inmiddels 3 andere cursussen gedaan,
K-vest certificering, TPI-cursus (Titleist Performance
Institute) en een putting cursus. Hij is dus nu een
A-professional op niveau A7.
Veel later, in 2017, is er door sportbonden verenigd in
NOC*NSF, naar professioneel en dus naar een goed
opgeleid sportkader gekeken en hiervoor is de
Kwalificatie Structuur Sport (KSS) in het leven
geroepen. Hierin hebben de bonden samen afspraken
gemaakt over het toetsen en onderscheiden van de
niveaus van het sportkader (voor alle sporten). Wat
dit inhoudt voor de golfsport kunt u vinden in het
kader Wat is Kwalificatie Structuur Sport (KSS) of wat
houdt dit in?
Wat voor wedstrijden speelt een pro van de club?
Wouter heeft nooit als golfprofessional aan professionele toernooien deelgenomen. Hier lag voor hem
niet echt zijn ambitie, mede ingegeven door met name
de reistijden om aan de toernooien deel te kunnen
nemen. Wel speelt Wouter af en toe een zogenaamd
Pro AM golftoernooi als het een beetje in de buurt is
zoals op de Noord Nederlandse Golf & Countryclub
in Glimmen of GC De Gelpenberg in Aalden en daar
heeft hij ook leuke prijzen gewonnen. Voor de Pro
AM toernooien krijg je een invitatie, anders kun je niet
deelnemen.
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Deelname aan de Nederlandse competitie is voor de
Pro ook niet mogelijk maar een ronde spelen met de
lage handicappers van de club is voor Wouter een van
de manieren om zijn vaardigheden te onderhouden.
Voordat het reserveringssysteem was ingevoerd, kon
je hem ook wel in zijn eentje door de baan zien spelen.

Menigmaal heeft hij tijdens deze rondes de data
ingevoerd in De Golf Academie om via de statistieken
zichzelf te controleren op “zwakheden”. “En er zijn
best wel puntjes die ik dan nog kan verbeteren.” aldus
Wouter.
Samenwerking
Naast al deze trainingsrondjes heeft hij als pro nog
vele andere opleidingen gedaan die allemaal te maken
hebben met het beter begrijpen van de beweging van
de (adspirant) golfer tot aan de psychologie van het
golfspel.
Vele pro’s hebben op de baan waar ze werkzaam zijn
ook een shop waar ze golfspullen verkopen. Gezien
Wouter zijn ervaringen met het Golf & Tennis
winkeltje dat hij in Veendam heeft gehad, wilde hij zich
eigenlijk alleen focussen op het lesgeven. Gelukkig had
Nigel Carmen wel belangstelling om een golf winkel
te runnen op De Compagnie. De samenwerking tussen
de Pro en de golfshophouder is prima. Als een
adspirant golfer materiaal wil kopen bij Nigel ondergaat hij een zogenaamde fitting. Als Nigel dan niet
zeker weet wat hij de adspirant golfer moet aanbieden
is er overleg met Wouter. Wouter kijkt dan vaak naar
de bouw en swing van de betreffende persoon en
samen geven ze dan een advies aan de adspirant koper.
Andersom werkt het ook. Als een adspirant golfer
materiaal wil kopen wordt dat vaak aan de pro
gevraagd en hij verwijst ze dan, met een eventueel
advies, door naar Nigel.
De General Manager van de club, Annet Weits, is
samen met het secretariaat van de club dagelijks bezig
om het reilen en zeilen op de club in goede banen te
begeleiden. Mensen die interesse hebben in de golfsport of naar een (bedrijfs)golf clinic vragen, komen
vaak als eerste met Annet en haar team in aanraking.
Afhankelijk van de wensen worden deze mensen doorverwezen naar Wouter voor de clinics of lessen, naar
Nigel voor materiaal en afhankelijk van de wensen,
ook naar de horeca (Jeroen) om zo gezamenlijk, zo
goed mogelijk, de wensen van de adspirant golfers
of het bedrijf te vervullen. Het is een kruisbestuiving
waarbij eenieder maar een doel voor ogen heeft, de
mensen te interesseren voor de golfsport, en ze een
zo fijn mogelijke ervaring te geven en hopen dat ze lid
worden bij De Compagnie.
Erkend
Golfschool Noord Oost is een PGA Holland erkende
golfschool. De in 2002 opgerichte school wordt
gerund door onze Pro en hier kunnen niet alleen de
leden lessen krijgen maar ook de niet leden. Gebruikmakend van een IPad om hoge snelheidsopnames
te maken, analyseert Wouter je swing en geeft je
begeleiding om jezelf te verbeteren om zo nog meer
plezier te krijgen in het golfen.
Het is ook mogelijk om (bedrijfs/teams) groepslessen
te krijgen of groep clinics zonder verdere verplichtingen. Bedrijven kunnen en hebben hier gebruik van
gemaakt om met groepslessen hun personeel te stimuleren te gaan golfen. Voor mensen die al golfen is het

ook mogelijk om via themalessen in groepjes van 4 tot
6 personen je spel te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld
een competitieteam zijn die op deze manier aan
teambuilding willen werken of een vriendengroep
die na de les nog met elkaar de baan in gaat om het
geleerde in de praktijk te brengen.
Dat de Pro en zijn golfschool goed zijn blijkt uit de
prijzen die zijn uitgereikt tijdens het Nationaal Golf
Congres in het Spant te Bussum. Hier werd de Players
1st Award 2017 uitgereikt en Wouter is 3e geworden
als Golfprofessional van het jaar en Golfschool Noord
Oost is 2e geworden.
Goed jaar
“Ondanks en dankzij Corona is het afgelopen jaar een
redelijk jaar geweest.”
In de eerste lockdown periode vanaf half maart 2020
is ook de golfbaan dicht geweest. Normaal gesproken
is de periode maart tot april/mei de drukste periode
voor de pro. Juist in deze periode is er veel aanwas van
adspirant golfers en vragen de competitieteams, zo
vlak voor de start van de competitie, ook om wat extra
lessen. In het begin van deze periode heeft Wouter, als
ZZP-er, steun aangevraagd om toch inkomen te
houden. De baansluiting heeft gelukkig niet lang
geduurd omdat begin mei de golfbanen weer open
konden. Golf was een van de weinige sporten die toen
weer beoefend mochten worden. Met de nodige
Corona-regels er omheen was het wel mogelijk om les
te geven en de baan open te houden. Toen mensen
in de gaten kregen dat golf zo’n beetje de enige sport
was die je kon doen tijdens corona, hebben veel
mensen zich bij de golfclubs in Nederland gemeld
als lid, zo ook bij De Compagnie. De periode van de
“zomertijd” is qua bedrijvigheid in de baan en golflessen de drukste periode. Ondanks Corona was dat
afgelopen zomer ook zo, mede doordat zich dus veel
nieuwe adspirant golfers hadden aangemeld. Deze
drukte liep zelfs door in het najaar. Met de natte periode en de vorst werd het natuurlijk een stuk rustiger
maar inmiddels heeft er weer een grote weersomslag
plaatsgevonden en is de baan weer normaal open.
Voor de club is de aanwas van nieuwe leden niet verkeerd geweest. Veel jongere mensen (20-35 jaar)
hebben zich bij De Compagnie aangemeld. De
verhouding dames/heren is echter nog steeds gelijk,
een derde dames tegenover twee derde heren.
Na het verkrijgen van de baanpermissie kunnen deze
jongere mensen de grote baan in. In vergelijking met
jaren geleden, toen er striktere regels waren voor het
GVB (Golf Vaardigheid Bewijs), gaan de mensen
nu met minder ervaring de baan in dan de voormalige GVB’ers. Volgens Wouter zou “het goed zijn
dat mensen met baanpermissie eerst drie ronden in
de grote baan lopen met een mentor voordat ze los
worden gelaten om zelfstandig door de baan te gaan.
Dit zal de doorstroming, het zich houden aan de
etiquette en de gemoedsrust van de adspirant speler
bevorderen.”

Wat is Kwalificatie Structuur Sport (KSS) of
wat houdt dit in?
In Nederland streven de sportbonden verenigd
in NOC*NSF naar professioneel en dus naar een
goed opgeleid sportkader. Onderling hebben zij
daarom afspraken gemaakt over het toetsen en
onderscheiden van de niveaus van het sportkader.
Het KSS kent 5 niveaus die aansluiten bij
Europese afspraken en door het Nederlandse
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
zijn erkend. Hierbij moet dan gezegd worden dat
er voor de golfsport op dit moment geen opleiding
is voor niveau 5: Mastercoach.
Voor de golfsport zijn er de volgende niveaus:
Niveau 1: Jeugdcoach
Niveau 2: Talentcoach
Niveau 2: Golfinstructeur Level 2
Je laat jeugd kennismaken met golf in schoolverband of je werkt binnen verenigingsverband
met jeugdgolfers, recreanten en/of senioren.
Niveau 3: B-professional
Je geeft zelfstandig les en coach je individuele
golfers en teams. Naast het geven van lessen,
analyseer je de mogelijkheden van de golfer
en stimuleer en adviseer je omtrent de verdere
ontwikkeling. Je werkt of als zelfstandig
ondernemer of voor het bestuur van de club.
Een van de toets criteria is dat je aan moet tonen,
middels het inleveren van 3 kaarten, dat je een
EGA handicap van 4 of lager hebt gepeeld in een
PGA toernooi.
Niveau 4: A-professional
De absolute top is de opleiding tot A-Professio-nal.
Als vakman of –vrouw werk je met getalenteerde
golfers met een handicap 18.0 of lager. De golfprofessional 4 adviseert het bestuur of de
technische Commissie over het te voeren
technisch beleid waaronder de doorstroom van
golfers. De golfprofessional 4, vaak zelfstandig
ondernemer, beoordeelt het ontwikkelingspotentieel van de golfers en is altijd gericht op
verbetering van de golfer ongeacht het spelniveau.
Dit diploma is erkend door de NGF, PGA Holland,
NOC*NSF en door de PGA’s of Europe.
Een van de toets criteria is dat je aan moet tonen,
middels het inleveren van 3 kaarten, dat je een
EGA handicap van 3 of lager hebt gepeeld in een
PGA toernooi.
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GOLF,
EEN VOLKSSPORT
DIE WEER EEN
SPORT
VOOR HET
VOLK
WERD
Toen mijn dochters in de jaren negentig van
de vorige eeuw met een golftasje op de rug
naar de baan fietsten, liepen ze een gerede
kans om onderweg beschimpt te worden.
‘Kakkers’ was een van de scheldwoorden
die kinderen die zij passeerden nog wel
eens bezigden. Golf was een elitesport.
Althans, zo werd het door een groot deel
van de natie bestempeld. Dat predicaat is
steeds minder van toepassing.
Het image van golf is in dertig jaar tijd
behoorlijk veranderd. De sport is, zoals dat
wel eens wordt gesteld, gedemocratiseerd.
De tijd ligt ver achter ons dat, wilde je
ingeschreven worden bij een golfclub, er op
z’n minst blauwbloed door je aderen moest
stromen, je minimaal drs. voor je naam kon
zetten óf de beschikking moest hebben over
een groot vermogen. Golf begint in ons land
weer de trekken te krijgen de volkssport
colf, de middeleeuwse voorloper van het
spel. We nemen een duik in de
geschiedenis om daarna stil te staan bij de
huidige ontwikkeling binnen onze sport.
6

Tekst: Ive Krikke

De golfsport is niet zomaar bedacht door iemand in
een slapeloos nachtje. Alhoewel historici en andere
geschiedeniswroeters niet eenduidig zijn over de
werkelijke oorsprong van de sport, schetsen uiteenlopende bronnen wel de contouren van de ontstaansgeschiedenis hoe golf zich in de loop der tijd heeft
ontwikkeld en wie de sport beoefenden.
Verschillende soorten balspelen komen als voorloper
van het huidige golfspel in aanmerking. In oude
geschriften van Egyptenaren, Perzen, Grieken en
Romeinen zijn verwijzingen te vinden naar diverse aan
golf verwante spelvormen.
Van de Middeleeuwen tot en met de Gouden Eeuw
was het aan golf verwante spel colf, ook wel aangeduid
als kolf, razend populair in de Lage Landen. Met een
colf (slaghout) moesten de spelers met zo weinig
mogelijk slagen een doel te raken. Dit doel kon
honderden meters tot zelfs 15 tot 20 kilometers
verwijderd zijn van het startpunt. Als doel kon dienen
een deur, een boom, een steen of het einde van een
akker of weiland.
Een bekende anekdote verhaalt over een colfwedstrijd
die op 26 december 1297 in Loenen aan de Vegt zou
hebben plaatsgevonden ter nagedachtenis aan de
moord op Floris V, graaf van Holland en Zeeland. De
partij, zo doet de mare, bestond uit twee teams van elk
vier personen.

de curator van het Nederlands golfmuseum. Volgens
hem zou ene Pieter van Afferden in 1545 in een boek
een balspel hebben beschreven met regels die verbazingwekkend veel lijken op onze huidige golfregels,
waarmee het bewijs zou zijn geleverd dat de oorsprong
van golf is gelegen in de Lage Landen.
Maar goed, de Schotten kwamen dus ergens in 1400
met de naam golf op de proppen. De sport werd er al
snel populair en zelfs op zo’n grote schaal beoefend
dat de Schotse koning James II (1437-1460) in 1457
besloot om het spel te verbieden. Het golfvirus had in
dermate ernstige mate toegeslagen onder brede lagen
van de bevolking dat de oefening in boogschieten
erbij inschoot. Vanwege de staat van oorlog tegen de
Engelsen was dat volgens de koning ongewenst.
Ondanks dat verbod ontwikkelde golf zich in Schotland
als een volkssport, die in alle lagen van de bevolking
werd beoefend. Het was heel gewoon dat de aristocratie golf speelde met burgers uit de middenklasse en
met handwerkslieden.
Van volkssport naar speeltje voor de upper class
Golf was ook een wintersport. Tot zeker eind 17e

Vanaf de 16e eeuw werd het spelen van colf in de
winter, op het ijs, steeds populairder, zelfs populairder
dan voetbal vandaag de dag. Het was een echte volkssport. Dat men colf onder barre winterse omstandigheden kon spelen bewees in 1597 de bemanning van
Willem Barentsz die tijdens de overwintering op Nova
Zembla een potje colf speelde getuige het dagboek
van bemanningslid Gerrit de Veer:
“Den 3. April wast moy claer weder met een n.o. wint ende stil,
doen maeckten wy een colf toe om daer mede te colven, om also
onse leden wat radder te maecken, daer wy allerley middelen toe
zochten.”
Aanvankelijk werd het spel binnen de stadsmuren
gespeeld. Aangezien dit veelal schade aanrichtte - er
vielen zelfs regelmatig gewonden – werd het spel naar
buiten verbannen. Haarlem was de eerste stad waar
toestemming werd gegeven om een bepaald terrein
hiervoor te maaien.
Schotland
Ook aan de oostkust van Schotland was in die tijden
een spel in zwang dat veel overeenkomsten vertoonde
met het huidige golf. Sterker nog, de Schotten noemden
het rond 1400 zelfs al ‘golf ’. De term was echter de
Schotse verbastering van het Nederlandse colf.
Tot op vandaag de dag bestaat er een amusante
controverse over waar de oorsprong van ons huidige
golf nu ligt: binnen en later buiten de muren van de
Hollandse steden of op de Schotse links. De Schotten
claimen de basis te hebben gelegd van de moderne
golfsport met de invoering van een speelveld over 18
holes. De Schotse claim wordt tegengesproken door

Boven: Colfspelers op het ijs. Hendrick Avercamp (ca 1625)
Onder: Met St Andrews Links in St Andrews worden de
zeven golfbanen aangeduid die in het bezit zijn van de
St Andrews Links Trust. De oudste en meest prestigieuze van
die banen is the Old Course. Op deze baan wordt al sinds de
15de eeuw golf gespeeld.
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eeuw werd golf uitsluitend gespeeld in de maanden
met de kortste dagen. Voor de industriële revolutie was
de winter de periode van rust en vermaak. In de zomer
werd er langdurig gewerkt om de wintermaanden door
te komen. Het spel kende aanvankelijk twee varianten:
een short en een long game. Het korte spel verdween
op een gegeven moment en het lange spel werd
gespeeld op de links: openbare gronden tussen land
en water. Een bak zand, waaruit tees werden gemodelleerd en een potje met een meeuwenveer markeerden
de afslag en het einddoel, de hole. De links leenden
zich bij uitstek voor het lange spel, dat overigens
mogelijk was omdat de Schotten gingen spelen met
kleine bal in plaats van een grote houten bal bij andere
voorlopers van golf. Links kenden nog een voordeel:
het gras was er niet al te lang en werd in de zomermaanden wel bijgehouden door de schapen. Duur
onderhoud was niet nodig, wat verklaart waarom de
sport ook bereikbaar was voor luiden met een smalle
beurs.
Golf beleefde in aan de oostkust van Schotland een
ongekende groei, maar werd vanaf halverwege de 18e
eeuw ernstig bedreigd in haar bestaan. Door de industriële revolutie belandde en groot deel van de bevolking
in fabrieken, waarvan de eigenaren karig waren met het
verlenen van vrije dagen. Tijd om golf te spelen hadden
deze fabrieksarbeiders niet meer. De coalitieoorlogen
rond de eeuwwisseling vroegen eveneens inzet van de
bevolking en tot overmaat van ramp werd ook
Schotland getroffen door enkele epidemieën met als
gevolg dat de links in dodenakkers veranderden. Golf
was dus passé voor het leeuwendeel van de bevolking.
Maar er ontstond ook een nieuwe klasse rijken met
voldoende vrije tijd. Vanuit deze klasse werd in 1754
de eerste golfclub opgericht De “Honourable
Company of Edinburgs Golfers”. De leden waren
de winnaars van een toernooi dat een jaar daarvoor
gespeeld werd op de links van Leith. De nieuwe rijken
bleken ook bereid te betalen voor speciaal geprepareerde courses. Omdat mede door de aanleg van
spoorwegen Schotland werd ontsloten werden begin
1800 vele nieuwe golfbanen in het binnenland aangelegd. Ook werd er vanaf deze periode het hele jaar
door gespeeld. De volksport golf was verheven tot
een sport van de upper class.
Golf in deze vorm bleef lang een overwegend
Schots tijdverdrijf. Het verspreidde zich wel deels
naar Engeland en andere delen van het Britse Rijk,
maar de grote populariteit bleef uit. Dit veranderde
in de tweede helft van de 19e eeuw. Na de bouw van
Balmoral Castle in 1852 door koningin Victoria in de
Schotse Hooglanden en het ontstaan van een goede
treinverbinding tussen Londen en Edinburgh in de
jaren ’60 van de 19e eeuw, begon de Engelse belangstelling voor de Schotse cultuur en geschiedenis toe
te nemen. De golfsport verspreidde zich in de laatste
decennia van de 19e eeuw over de rest van Europa, de
Verenigde Staten en landen als Japan en China.
Schoorvoetend
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Aan het eind van de 17e eeuw verdween in Nederland
de colfsport plotseling. In plaats van de lange-afstands-

versie werd de kortebaanvariant populair. Hierbij was
het de bedoeling om op een baan van ongeveer 20
meter lengte bij het slaan een paal te raken die aan het
einde van de baan was opgesteld. Ook de modernere
vorm, nu steevast als Kolf aangeduid, verloor aan
populariteit. Kolf wordt heden ten dage voornamelijk
nog in West-Friesland gespeeld en het St. Eloyen
Gasthuis in Utrecht kent nog een baan uit 1730 die
nog wekelijks wordt bespeeld.
Aan het eind van de 19e eeuw deed golf in de Schotse
vorm in Nederland schoorvoetend haar intrede. Baron
van Brienen, telg uit een schatrijke koopmansfamilie,
liet vijf holes aanleggen op zijn ‘Schaepenweide’ op
Clingendael. Daar nodigde hij zijn relaties uit om te
komen spelen. De baan werd na enige tijd verplaatst
naar Duinzigt, eveneens eigendom van de baron. Hier
richtte hij in 1893 met een aantal notabelen de The
Hague Golf Club op (nu: Haagse Golf & Countryclub), de eerste golfclub van Nederland. Een jaar later
werd de Doornse (nu: De Pan) geopend. Tot WO II
groeide het aantal banen in Nederland uit tot enkele
tientallen. Om er lid van te kunnen worden was een
goede introductie wel noodzakelijk. Ballotage was
regel en sommige van die vooroorlogse clubs hanteren
dit systeem vandaag de dag nog steeds.
Weer een volkssport?
De elitaire clubs behoren zo langzamerhand tot de
minderheid. Vanaf de jaren 80 van vorige eeuw is de
sport namelijk op ongekende manier geëxpandeerd.
Telde ons land in 1986 zo’n 30 duizend geregistreerde
golfers, anno nu staat de teller op 400 duizend. Die
golfers kunnen kiezen uit een van de 260 bij de NGF
aangesloten banen.
Golf is momenteel de vierde sport in ons land. Het
moet voetbal, tennis en sportvissen voor laten gaan. Is
daarmee golf, net als het middeleeuwse colf, weer een
volkssport geworden?
Dat hangt ervan af hoe je een volkssport definieert.
Vast staat dat golf, wat betaalbaarheid betreft, voor een
groot deel van onze landgenoten toegankelijk is. Goed,
wanneer je de lidmaatschapsprijzen en de greenfees
van de topbanen in ons land op een rijtje zet, dan
ben je geneigd het tegendeel te stellen. Dagkaarten
van 125/225 euro (De Haagse) komen voor. Een
contributie waarvan een modaal gezin makkelijk een
maand van kan rondkomen idem dito. Maar toeval of
niet: de top van onze Nederlandse banen wordt voor
een heel groot deel geëxploiteerd door oude clubs die,
zo lijkt het, hun elitaire status quo koesteren. Een ander deel van die top wordt gevormd door commerciële
banen die zich richten op een specifieke doelgroep: de
zakenmens.
Maar in een straal van nog geen vijf kilometer van een
van die topbanen, de Haagse ‘Oude Dame’, kun je
voordelig 18 holes lopen op bijvoorbeeld Duinzicht
(29/39 euro), Groen-Geel (18/25 euro) en De Kieviten (25 euro). Het zijn 9-holes par-3/-4 banen die
de GOLF.NL Top-50 nooit gaan halen, maar je kunt
er met veel plezier spelen en het spel leren.
Golfbaan Noordeloos, een 9-holes par-3 baan in ZuidHolland, vraagt voor een jaar lang onbeperkt speelrecht 299 euro. Het credo van de club: ‘Golfbaan in

het klein. Gezelligheid & sportiviteit in het groot!’
Concluderend kun je stellen dat qua betaalbaarheid
golf voldoet aan een belangrijk criterium van een
volkssport. Daar kan tegenin gebracht worden dat de
hiervoor genoemde laaggeprijsde accommodaties
uitzonderingen zijn. Het bulk van de clubs die de
laatste decennia zijn opgericht en beschikken over een
volwaardige 18 holes A-statusbaan, hanteren immers
een jaarcontributie van rond de 1000 euro voor een
standaard lidmaatschap. Dat zal niet veel goedkoper
kunnen gezien de kosten van aanleg en onderhoud.
Maar de meeste clubs zien tegenwoordig, net als De
Compagnie, af van inleggelden en hebben een aantal
laagdrempelige lidmaatschapsvormen ingevoerd. De
sport is daarmee een stuk toegankelijker geworden.
We sporten méér dan vroeger
In de loop van de vorige eeuw kregen we als
Nederlanders steeds meer de beschikking over tijd en
geld die we aan ontspanning konden gaan besteden.
Tegelijkertijd hadden we steeds minder fysieke inspanning nodig voor arbeid en huishouden. Hoewel de
Nederlandse autoriteiten in het verleden niet altijd
positief stonden tegenover sport, draagt sport tegenwoordig bij aan een gezonde, economische
ontwikkeling.
Uit het Nationaal Sportonderzoek 2016 blijkt dat
sporten om te presteren afneemt. Het verbeteren
van de gezondheid en conditie zijn de belangrijkste
motieven van Nederlanders om te sporten. We
ontspannen door ons in te spannen.
Golf past naadloos in dit plaatje en voldoet daarmee
ook aan een tweede criterium waaraan een volkssport
dient te voldoen. Waar het fout loopt is echter het
belangrijkste criterium: een volkssport dient in brede
lagen van de bevolking gedragen te worden.
De leeftijdsopbouw van golfend Nederland is dusdanig
- het merendeel van de golfers is ouder dan 55 jaar dat we nauwelijks kunnen spreken van brede lagen.
Debet daaraan kan wel eens zijn dat de ‘Schotse’ vorm
van het spel, spelen over 18 holes, een groot tijdsbeslag voor werkenden betekent. Veel clubs proberen
daar ook een antwoord op te vinden en het net in ons
land geïntroduceerde Wereld Handycapsysteem, waarbij kaarten kunnen worden gelopen over minder dan 9
holes, is wat dat betreft welkom.
Een andere hobbel die de transitie van golf naar
volkssport in de weg staat is de sfeer binnen de club.
Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de prijs van golf
voor veel afhakers zeker niet de belangrijkste reden is
om te stoppen. Vooral het niet thuis en welkom voelen
op een golfbaan doet golfers die met de sport begonnen zijn vaak binnen een paar jaar weer afhaken.
Nu hoeft golf wat mij betreft niet per se uit te groeien
tot een volkssport. Maar in de doelstellingen van onze
club staat dat we opgericht zijn om onder andere
de beoefening van onze sport te promoten. Dat is egocentrisch gezien - ook noodzaak. Alleen met een
regelmatige aanwas van nieuwe leden heeft de sport op
den duur bestaansrecht. Golf naar de jeugd brengen,
zoals in de Bijlmer gebeurd, kan daarbij helpen.

Naar de jeugd en weer binnen de bebouwde kom
De Bijlmer is de enige plek in Nederland waar tussen
de flats een golfbaan is aangelegd. De holes liggen
verstopt tussen het beton in de K-buurt. Negen zijn
het er, en ze voeren langs Kruitberg, één van de flats
die in 1992 werd getroffen door een vliegtuig van El
Al, Kikkenstein en metrostation Ganzenhoef.
Dit is het domein van Chis Ogar, een bevlogen NGFpro die is verbonden aan de stichting K-Zone Sport,
een sportaanbieder in Amsterdam Zuidoost. Na
eeuwen buiten de stadsmuren te zijn verbannen, is
golf weer teruggekeerd naar de bebouwde kom.
Volgens Ogar is het geven van golfles op deze locatie
een opwindend experiment en dé manier om jongeren
in grote steden aan het golfen te krijgen. De grootste
talenten zijn inmiddels doorgestroomd naar Olympus,
de nabij gelegen golfclub op de Hoge Dijk, en die
spelen nu in de landelijke competitie. Ogar: “Voor
kinderen die nooit een voet buiten de Bijlmer hebben
gezet, is dat een enorme stap. Ze komen in een totaal
onbekende wereld terecht en leren hoe ze met andere
mensen moeten omgaan. Omgekeerd komen de
spelers van de Hoge Dijk naar ons toe. Zwart en wit
door elkaar; koffie met melk, altijd goed. En omdat
golf zonder scheidsrechter wordt gespeeld, leren
kinderen om eerlijk te spelen en samen problemen op
te lossen.”
Golf als sociale smeerolie, maar er is meer. Het
percentage kinderen met adhd is in de Bijlmer hoger
dan elders, en juist voor hen is golf volgens Ogar een
ideale manier om met hun handicap om te gaan.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Golf_(sport)
www.sport-informatie.nl/golfen/golf/geschiedenis-van-golf/
https:// nl.qaz.wiki/wiki/History_of_ golf
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis-van-golf
https://golfmuseum.nl
https://www.liveabout.com/history-of-golf-and-golfequipment-1991851
https://www.thesportshistorian.com/a-brief-history-ofgolf/#
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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.

Aso of kort lontje?
Tinus Heerlien
Dinsdag 15 december weer eens 18 holes kunnen
reserveren. Met een drie-bal. Helaas werd door onze
regering op maandagavond besloten dat we maar met
maximaal twee personen de baan op mochten.
Een hele klus voor de administratie om op korte termijn
verschillende flights te reorganiseren van drie naar
twee personen.
Na een telefoontje met de administratie werd mij
medegedeeld dat ik was ingedeeld in een twee-bal met R.
Na aankomst op de baan nog even gecheckt bij de
marshal, die me bevestigde dat ik inderdaad was
ingedeeld in een flight met R. Die was toen nog op de
chipping green aan het oefenen.
Plotseling kwam D. zich melden met de mededeling
dat zijn vaste maat B. zich had afgemeld en hij daarom
de baan op ging met R. Notabene op het voor mij
gereserveerde tijdstip. Op mijn reactie dat ik zowel bij
de administratie als bij de marshal genoteerd stond als
de flightgenoot van R. antwoordde D.: “dat interesseert
mij niet, ik ga met R.”
Dat ik in dat geval weer naar huis kon gaan ontlokte
hem de mededeling: “Je bekijkt het maar.” En weg
waren ze.
Van R. heb ik geen enkele reactie gehad. Ik heb me
zelden zo beledigd gevoeld.
Maar zoals het een goed verhaal betaamt kwam ook
aan dit verhaal een goed einde. Er melde zich nl.
iemand wiens flightgenoot vanwege het weer niet was
komen opdagen. Door wat geschuif met personen
kon ik alsnog een prettig en positieve rondje met J.W.
lopen. Bedankt Jan.
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Voor de goede orde deze misstanden toch nog even
gemeld. Reactie: “Er lopen momenteel veel personen
rond met een kort lontje.” Gelukkig heeft iedereen
nog kunnen golfen.
ASO of een kort lontje? Dit heeft volgens mij weinig
met een kort lontje te maken.
Noot: Naderhand heb ik mij gerealiseerd dat mijn
reactie wel eens met mijn leeftijd te maken kan
hebben waardoor ik met andere normen en waarden
ben opgevoed.

Langlaufen
Rob Uljee
Begin week 6 vertelde Marie-Jose mij dat ze tijdens het
wandelen een langlaufer tegenkwam in Borgerswold.
Dat bracht haar op het idee om een pad uit te zetten
op de golfbaan.
Er waren meer mensen op deze gedachte gekomen
en vrijdag kreeg ik een mail met de uitnodiging om te
langlaufen op onze golfbaan. We hebben op vrijdagmiddag nog even op marktplaats gezocht naar langlauf
ski’s en gevonden, compleet met schoenen. Zaterdag
morgen vol goede moed naar de golfbaan.
We kunnen allebei goed skiën en dachten, dat doen
we wel even maar dat valt flink tegen. Het is een toch
wel een aparte techniek, in het begin was het niks maar
later ging het wel beter. Maar we hebben wel genoten
van ons experiment en het was heel mooi op de baan.

Helaas is het streefbedrag van 180 duizend euro dat
het bestuur met het obligatieplan dacht binnen te
halen niet bereikt. De teller staat momenteel op 72
duizend. Het bestuur heeft daarom op realistische
wijze haar verwachting bijgesteld. “We hopen nog wat
obligaties te kunnen uitgeven”, aldus Jan, “maar we
zullen toch een deel van de verbouwing en uitbreiding
moeten financieren uit andere potjes.” Gelukkig is daar
voldoende ruimte voor. Ondanks corona was 2020 in
financieel opzicht een goed jaar, mede vanwege een
paar bijzondere baten. We realiseren de uitbreiding dan
ook volgens het oorspronkelijke tijdsplan. Medio april
zal de aannemer de laatste hand leggen aan de
overkapping boven de handicartstalling.”
Bedrijvencommissie hoopt op gezellige competitie
Rianne Vrolijk
De Compagnie is alle bedrijfsleden en
sponsoren ontzettend dankbaar voor alle steun en
bijdragen aan onze club!
Dit willen wij graag laten zien door bedrijven beter
zichtbaar te maken op onze baan.
Hiervoor heeft Ive Krikke een prachtig nieuw bord
ontworpen dat aan het begin van het nieuwe seizoen
geplaatst zal worden op een mooie, prominente plaats.
Daarnaast zijn we blij dat we nog steeds kunnen
golfen en hebben we ons best gedaan om een mooi
programma samen te stellen voor het bedrijvengolf,
uiteraard binnen de coronakaders. Door middel van
een enquête proberen we de activiteiten nog meer aan
te laten sluiten op de wensen van onze bedrijfsleden
en sponsoren.

We zijn wel een beetje besmet met het langlaufvirus,
we nemen de ski’s mee naar Oostenrijk volgend jaar en
nemen daar wel les. Kunnen we naast alpineskiën ook
een paar dagen langlaufen.
Bedankje voor de mensen die de baan uitgezet hebben, het was heel leuk.
Wachtlijst voor lockers
De nieuwe lockerruimte was nog niet opgeleverd, of
alle daarin opgestelde lockers waren verhuurd. Alle
leden die deelnemen in het obligatieplan heeft er een
gekregen. Volgens penningmeester Jan Tammeling is
het dus een goede zet geweest om de capaciteit van de
berging uit te breiden. “De behoefte om de sets in het
clubhuis te kunnen stallen was nog groter dan wij hadden gedacht”, aldus Jan. “De huidige capaciteit is 170
lockers, maar we kunnen in de nieuwe lockerruimte
een tweede laag kasten aanbrengen, waarmee het aantal met 50 stuks wordt uitgebreid. Er bestaat nu al een
wachtlijst met 40 geïnteresseerden, dus ik denk dat dat
niet al te lang op zich laat wachten. Dat degenen die
bereid zijn te participeren in het obligatieplan, of dat
willen gaan doen, voorrang krijgen bij de toewijzing
hoeft geen betoog. Leden die afzien van participatie,
maar bereid zijn voor een aantal jaren de huur vooruit
de betalen staan eveneens bovenaan de lijst. Verder
overwegen we om de oude lockers te vervangen door
grotere. ”

Sponsoren en Bedrijfsledendag - maart 2021
We starten het golfseizoen voor bedrijven met een
speeldag voor alle sponsoren en bedrijfsleden. In
flights van twee personen spelen bedrijven een 18
holes stableford golfronde. Helaas zonder voor- en
achteraf het gezellig samenzijn en netwerken. We
hopen dat dat later in het seizoen wel weer kan en
mag.
Totale programma voor 2021
In 2021 staan voor alle bedrijfsleden en sponsoren de
volgende speeldagen gepland:
• Sponsoren en Bedrijfsleden Dag: 19 maart
• Bedrijvencompetitie: 14 mei, 11 juni, 2 juli,
27 augustus en 17 september
• Sponsoren en Bedrijfsledendag (eventueel met
relaties): 15 oktober.
De invulling van de dagen is afhankelijk van de dan
geldende coronamaatregelen.
Bedrijvencompetitie
De Compagnie organiseert jaarlijks een bedrijvencompetitie voor de bedrijfsleden van de Compagnie,
maar ook bedrijven die geen (bedrijfs-)lid zijn en
privé-leden met een bedrijf zijn van harte welkom! Elk
bedrijf kan met één of meerdere teams (bestaande uit
2 spelers) deelnemen aan deze competitie. Bedrijven
kunnen op de speeldagen een vaste of wisselende

relatie meebrengen. Het is daarnaast ook mogelijk om
samen met een ander bedrijf een vast duo te vormen.
Bent u geïnteresseerd in een bedrijfslidmaatschap of
wilt u graag meespelen in de bedrijvencompetitie?
Neem dan voor meer informatie contact op met de
clubmanager Annet Weits via clubmanager@golfclubveendam.nl of 0598 – 625272.
In 2020 is de bedrijvencompetitie in zijn geheel
afgelast. We gaan ervan uit dat we in 2021 weer een
competitie mogen organiseren. Een gezellige competitie
bestaande uit 5 compleet verzorgde vrijdagen.
Belangstelling? Kijk voor meer informatie en
aanmelden op golfclubveendam.nl/bedrijven.
De bedrijvencommissie
De bedrijvencompetitie en alles wat daarmee samenhangt is in handen van de bedrijvencommissie
bestaande uit Renate de Geus, Marjan Hooijer, Marco
Nieborg, Feico van der Ploeg, Anton Wijsbeek, Rianne
Vrolijk en clubmanager Annet Weits.
Nieuwe commissieleden zijn Feico van der Ploeg en
Anton Wijsbeek. Met deze aanvulling hebben we het
doel om de bedrijfsleden zichtbaarder te maken
binnen de club en willen we ons meer gaan richten op
de communicatie rondom de mogelijkheden van een
bedrijfslidmaatschap en het inzetten van uw
bedrijfslidmaatschap binnen de club.
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Iets meer dan drie jaar
geleden is De Compagnie
begonnen met het in kaart
brengen van de staat van
onderhoud en beheer van de
baan, het clubgebouw, de
bijgebouwen en het energieen waterverbruik. Hierna is er
een plan opgesteld met vele,
zeer diverse activiteiten om zo
te proberen een
GEO-certificaat te krijgen.
Een GEO-certificaat voor
golfbaan De Compagnie; wat
heb je daar eigenlijk allemaal
voor nodig? En, wat kunnen
we zelf regelen en wat besteden we liever uit?
Tekst: Peter Meeuwis

Opmerking van de schrijver: Vanaf de start van
“we gaan proberen of we een GEO-certificaat
kunnen krijgen” tot de daadwerkelijke
toekenning van het certificaat en ook nog daarna,
zijn er vele personen betrokken geweest bij dit
proces. Om niemand te kort te doen, te vergeten
of bij het verkeerde deelproject te noemen,
vermeld ik geen namen in mijn tekst. Wel wil ik
alle betrokken personen, die tijd, geld, energie en
vrije tijd hebben gestoken in mijn spelplezier op
deze manier hartelijk danken. Binnenkort hoop
ik ook één van die vele betrokken vrijwilligers te
zijn.
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Golf Environment Organization

DUURZAAM GOLFBAANBEHEER
Het GEO-certificaat is ontwikkeld door Golf
Environment Organization (GEO). Dit is een
internationale, onafhankelijke, niet commerciële
organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van
duurzaam golfbaanbeheer. Het certificaat omvat een
aantal deelgebieden waaraan een aantal criteria is
gesteld. Voldoet de baan en faciliteiten aan al deze
criteria, dan komt zij in aanmerking voor een
certificaat.
Het krijgen van het GEO-certificaat is geen doel op
zich, want de club was al gefocust op duurzaam beheer
maar GEO maakt dat onze club zich meer bewust
wordt van duurzaam baanbeheer. GEO helpt om meer
doelen te stellen. Het is een sturingsmechanisme en
het registratiesysteem zorgt voor goed zicht en makkelijker controle houden op wat er allemaal gebeurt op
en rondom de baan. Door de uitgevoerde werkzaamheden in het oog te blijven houden is ook te zien wat
voor effect de werkzaamheden hebben gehad en is, zo
nodig, een vervolgplan op te stellen.
Veel administratief werk
Om tot de certificering te komen is er veel administratief werk verricht door de Administratie en de GEOcommissie.
Op de drie deelgebieden van het certificaat, natuur,
milieu en samenleving, zijn criteria gesteld. Binnen de

deelgebieden zijn er weer vele facetten die geïnventariseerd moeten worden om te zien of aan de gestelde
criteria wordt voldaan.
De inventarisatie begint met een zogenaamde nulmeting. Dit is het startpunt voor het vervolg. Als er in
deze fase speciale expertise nodig is, zijn er consultancy
bedrijven, die gecertificeerd zijn door GEO, om hierbij
te assisteren. Door onze golfclub is hiervoor
NLAdviseurs in de arm genomen en de registratie van
alle bevindingen werd gedaan in de webapplicatie EMS
Golf (Environmental Management System Golf).
EMS Golf kent bijvoorbeeld de volgende bouwstenen,
Tijdregistratie, Planning, Statistiek, Personeel, Flora
& Fauna, Begroting, Baankwaliteit en nog veel meer.
Baancommissie, hoveniersbedrijf, secretariaat en vrijwilligers hebben samen met NLAdviseurs de database
gevuld op de volgende aandachtspunten:
1. Spel,
1.1. Opstellen en implementatie IPM
			 (Integrated Pest Management) plan/
			 geïntegreerde gewasbescherming.
1.2. Verbetering waterdoorlatendheid fairways
1.3. Terugdringen straatgras naar max. 15% in de
			 greens
2. Natuur,
2.1. Inachtneming Zorgplicht Wet

			 Natuurbescherming
2.2. Implementatie gedragscode
2.3. Inventarisatie flora en fauna
3. Milieu,
3.1. Monitoring waterkwaliteit
3.2. Audit waterconsumptie
4. Samenleving,
4.1. Voorlichting Jeugd
In het kader van GEO zijn in voorgaande jaren veel bloeiende
heesters aangeplant en delen van de baan zijn getrakteerd op
zaadmengsels van wilde bloemen.
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En dit zijn dan nog de “hoofd” aandachtspunten want
het EMS Golf systeem is op een heel gedetailleerd
niveau ingevuld.
Om een detailvoorbeeld te noemen, er is vastgelegd
welke ziektes en plagen de laatste jaren een probleem
vormden en waar dit dan was op de golfbaan.
Met de nulmeting “in de hand” is er nagedacht over
wat er moet gebeuren, hoe en door wie, om te gaan
voldoen aan de GEO-criteria.
Een voorbeeld van een oplossing is de daglicht situatie
van de green op hole 4. De bomen rondom deze hole
zorgden ervoor dat er minder dan gewenst daglicht op
de green terecht kwam. Hierdoor werd de grasgroei
van de green verstoord. Door (in 2018) een boom
aan de linkerkant van de green te rooien alsook een
aantal zieke essen aan de achterkant van de green, is de
situatie sterk verbeterd. De green wordt nog wel steeds
gecontroleerd om vast te stellen of deze maatregelen
afdoende waren.
Door heel veel vast te leggen in het EMS Golf ITsysteem, van probleem tot plan, tot uitvoering van
de oplossing is controle van duurzaam baanbeheer
mogelijk. Hiermee kan De Compagnie aantonen dat
het beheer en onderhoud van de golfbaan duurzaam
is. Een belangrijk criterium dat uiteindelijk heeft geleid
tot het toekennen van het GEO-certificaat op 27 juni
2018. Het certificaat is 3 jaar geldig en dit jaar kan het
certificaat opnieuw worden aangevraagd.
Inmiddels zijn er al veel bij de NGF aangesloten banen
in Nederland die een GEO-certificaat hebben en de
NGF verlangt dat alle golfbanen hetzelfde Informatie
Systeem gaan gebruiken en dat is OnCourse. Dit
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houdt in dat alles wat nu van onze club in EMS Golf
staat moet worden overgezet naar OnCourse.
Dit overzetten is voor de betrokken mensen weer
een hele uitdaging. Ook hier wordt vanuit onze club
door vrijwilligers, secretariaat en consultancy, hard aan
gewerkt om zo toch weer een certificaat aan te kunnen
vragen dit jaar. Ondertussen gaan ook de projecten
voor het duurzaam beheer en onderhoud van de baan
door. Ik zou zeggen, houd bijvoorbeeld de doorgang
van hole 17 naar de tee-box van 18 in de gaten. Zoals
de meeste weten is het daar erg nat maar dit wordt
binnenkort hopelijk opgelost door onder andere de
verharding van het pad. En overigens is dit niet de
enige verbetering van paden op de baan. Door het
aanbrengen van bestrating op de parkeerplaats aan de
Golflaan komt de huidige steengruis/split vrij en deze
wordt hergebruikt voor verbetering van andere paden
op onze golfbaan.
GolfGIS
Nog een softwarepakket dat bij De Compagnie in
gebruik is genomen is GolfGIS , een onlinekaartapplicatie die ondersteunend is bij het baanbeheer.
De volledige baan is opgenomen in GolfGIS en dan
bedoel ik ook alles van de baan. Niet alleen de lay-out
van de holes, maar een volledig overzicht van waar de
drainagepijpen uitstromen in het oppervlaktewater,
waar de leidingen liggen voor de beregening van fairway en greens, waar de boomvakken zijn
et cetera. Als er in de baan dus iets aan de hand is kan
er via GolfGIS worden ingezoomd op het “probleemgebied” waarna de greenkeepers of anderen kunnen
worden ingeseind. Dit is dus een handige tool om
inzicht te hebben in de locatie, oppervlakten en
beheermaatregelen.

Een GEO-certificaat voor golfbaan De Compagnie;
wat heb je daar eigenlijk allemaal voor nodig? Wat kunnen we zelf regelen en wat besteden we liever uit?
Zoals hierboven beschreven heeft De Compagnie veel
middelen, van ICT en hoveniersbedrijf tot vrijwilligers, om het baanbeheer en onderhoud in de gaten
te houden. Er is nog steeds sprake van een baancommissie die dit allemaal in de gaten houdt maar de
naam baancommissie is eigenlijk ontstaan doordat er
een baancommissaris was. Deze functie wordt echter niet meer uitgeoefend bij onze club en eigenlijk
doet de naam baancommissie geen recht meer aan
de project(jes) en het duurzaam baanbeheer dat een
groepje vrijwilligers, met een liaison naar het bestuur,
samen met andere vrijwilligers, het huidige hoveniersbedrijf of derden uitvoeren.
Wat we, eigenlijk jullie, kunnen doen is:
• suggesties voor een nieuwe naam doorgeven voor
“baancommissie”;
• dingen die je ziet in de baan en die niet in de haak
zijn, melden;
• je opgeven als vrijwilliger voor af en toe hand- en
spandiensten, want vele handen maken licht werk;
• suggesties en ideeën doorgeven om het beheer van
de baan nog duurzamer te maken.
En dit alles kan worden doorgegeven aan onze clubmanager Annet Weits, e-mailadres info@golfclubveendam.nl, en zij zal samen met het secretariaat ervoor
zorgen dat de informatie op de juiste plek terecht
komt.
Voorbeeld in het kader van milieu en
waterconsumptie.
In het kader van het beperken van waterconsumptie is
een oppervlaktewaterpomp geplaatst nabij de stalling
van de baanbewerkingsmachines. In het kader van
hygiëne worden de fairway- en roughmaaiers een
keer per week schoongespoeld en de greenmaaiers na
elke maaibeurt. Voor het spoelen werd leidingwater
gebruikt en dat is natuurlijk niet echt duurzaam. Door
het plaatsen van de pomp wordt het nu gedaan met
oppervlaktewater, dit is duurzamer en bespaard een
hele hoop leidingwater.
Voorbeeld voor het terugdringen van het gebruik
van pesticide.
Met name de greens zijn gevoelig voor engerlingen wat
een verzamelnaam is voor larven van de diverse keversoorten. Na het paren worden de eitjes in het gras van
en om de greens gelegd. Kraaien en roeken ploegen
met hun grote snavels het gras om en veroorzaken
zichtbare schade. Om deze larven te bestrijden kun je
pesticiden gebruiken maar wederom in het kader van
IPM zijn er spreeuwennestkasten geplaatst. Deze nestkasten zijn opgehangen nabij de plekken waar engerlingen zijn geconstateerd. Er is op deze manier een
geschikte huisvesting gecreëerd voor de spreeuwen die
op hun beurt hun jongen voeren met de engerlingen.
Omdat de spreeuw met zijn fijne snavel de larve uit
zijn gang trekt, is dit beter voor het gras en levert een
besparing op in het gebruik van pesticide en bespaart
dus geld. De nestkasten werden gesponsord door vele
(bedrijfs)leden van onze club.

Een groot aantal vogelkasten bieden met name gastvrijheid aan
spreeuwen. Uit dankbaarheid bestrijden deze gevederde vriendjes
engerlingen, die grote schade aan de baan kunnen berokkenen.
(foto onder)
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Kerkstraat 52
9641AT Veendam
Tel 0598-625221
www.facebook.com
/ﬂairmodeveendam

Adverteren
in de
Neary?
Mail info@golfclubveendam.nl

De leukste
manier om je
huis te verkopen

Wij weten hoe jouw woning goed
verkocht kan worden.
Met veel expertise, plezier,
transparantie, een goede dosis humor
en volop verkoopkanalen brengen wij
jouw vastgoed aan de man - snel én
voor een goede prijs.

AANKOOP
VERKOOP
Gratis waardebepaling!

Onze klanten
geven ons een

Heb je plannen om je woning
te verkopen?
Dan wil je vast graag weten
wat de waarde van je woning is.
Vraag een waardebepaling aan!
Het is gratis en je zit nergens
aan vast.
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Siefkes Vastgoed

HT
Volg ons op social media

Vraagprijs € 150.000 K.K.

A. Reijndersstraat B 40 | 9663 PL Nieuwe Pekela | Je kunt ons bellen of appen op: 0597 - 764 001 | info@siefkesvastgoed.nl

WWW.SIEFKESVASTGOED.NL

Op mijn dooie akkertje wandelend door mijn dorp
Zuidlaren waar de meeste winkels ondertussen
afhaalcentra zijn geworden: Blokker, Bruna, Hema,
de bieb, de bloemist. Ze zijn niet essentieel wordt van
hogerhand op ons neer bevolen maar even binnenwippen is toch straks wel weer een soort uitje. Er staat
trouwens niemand voor een van de click-en-collect
afhaalloketten. Wel staat er iemand buiten in de kou
voor de essentiële warme bakker. En verderop zie
ik vier medicijnbehoeftigen buiten op de stoep van
de altijd al afhaalapotheek. Veilig verstopt achter
hun best wel machteloze maskertje wachten ze in de
miezer-regen geduldig op hun beurt. Voor als het
regent mag er een paraplu binnen uit de bak worden
gepakt wat me ook niet echt coronokoosjer lijkt. Ik ga
bij het groepje staan en gok op de spijkerbroek met
modieuze gaten als laatst wachtende voor mij. Iemand
komt naar buiten en houdt het witte papieren zakje
gul omhoog, wie mag erin? De warme muts met sjaal
loopt het sluisje in het drukt op het knopje voor een
nummertje, daarbij vergetend dat eerst de vinger moet
worden gedesinfecteerd. Ik denk ondertussen na over
het woord ‘geduld’. Het blijkt een kernkwaliteit te zijn,
een goede eigenschap. Wie geduldig is beschikt over
natuurlijke rust om de zaken eens goed te bekijken. Je
accepteert dat je even de controle kwijt bent. Het is
een schone zaak en je kunt het opbrengen, oefenen,
hebben en uitputten. Er is zelfs in Groningen iemand
die op het fenomeen ‘geduld’ is gepromoveerd, waarbij
waarschijnlijk duidelijk werd dat geduld altijd en alleen
maar voorafgaat aan iets wat vervelend lang duurt.
Wat nu, als je helemaal geen geduld hebt en juist een
ongeduldig type (m/v) bent? Ik ben maar eens gaan
googelen, want ik vrees dat ik ergens in het midden
van de ongeduldigtypecategorie val. Op de site van
NLP (neuro linguïstisch programmeren), niet te
verwarren met hersenspoelen.nl, vind ik de top-tien
van tips om geduldig de karaktereigenschap ‘geduld’ te
oefenen en ik vertaal dat naar de golfsport. Tenslotte
moet deze column altijd ergens een beetje over golf
gaan.
• Tip 1 – Voel je ongeduld?
Tel langzaam tot 10
Als de flight vóór je aan het zoeken is.
Wel langzaam tellen!
• Tip 2 – Doe vaker wat dingen langzaam:
zo train je jouw geduld!
Laat je niet opjutten en help het geduld van de 		
flight achter je te trainen.
• Tip 3 – Accepteer en tolereer waar je geen
controle over hebt
Dat kleine witte balletje kan het niet helpen, het is
gewoon een moeilijke sport.
• Tip 4 – Ontwikkel proactief, flexibel gedrag
Sla je mis, nou, dan sla je mis. So what?
• Tip 5 – Heb het eindresultaat voor ogen:
heb een doel
Af en toe een beetje het balletje helpen,
Trumpiaans golfen dus.
• Tip 6 – Vertrouw dat uiteindelijk alles goed
komt: heb vertrouwen in de toekomst
Je weet het zeker. Volgende keer wordt sterren-vande-hemelrondje.

GEDULD
Column

José Nuijten

• Tip 7 – Houd je niet alléén maar bezig met de
toekomst: geniet van het hier-en-nu
Voel je zen, adem diep in en uit, focus en geniet
van je balvlucht, de landing en de plons.
• Tip 8 – Wist je al dat voor sommige dingen nou
eenmaal tijd nodig is?
Ja, echt, van 4 tot 94 naar Wouter
• Tip 9 – Blijf liefdevol als andere mensen fouten
maken
Rolt er een bal tussen je benen van de flight achter
je, sla hem even liefdevol terug, het was vast per
ongeluk.
• Tip 10 – Lukt iets nog niet? Blijf je best doen,
keer op keer
Geldt voor alles, maar vooral voor golf waar best
vaak iets niet lukt.
Misschien dat jullie er iets aan hebben, maar dan moet
het wel ophouden met hard en veel regenen.
Elke keer als ik een starttijd reserveer blijkt de baan
dicht. Te nat, op- en afdooi, blubberalarm enz.
Er is nog iets waarop ik superongeduldig wacht, mijn
coronaprikjes. Mijn lifeline naar normaal en mijn
ticket to mijn kleinkinderen. Mijn schoonmoeder van
86 is volgende week aan de beurt, dan nog duizenden
anderen, en de groepen worden steeds groter, want
hoe lager de leeftijd hoe groter de groep. Ik kan niet
anders, ik popel, sta te trappelen, ik wil haast maken en
ik weet, geduld is zulk een schone zaak, maar bij mij
hangen de spinnenwebben om mijn oren.
Verslaggever vraagt aan kind van tien: “Waar ben je
over tien jaar?”
Kind antwoordt: “Dan kan ik alléén schommelen.”
Laten we allemaal als doel hebben dat we alléén kunnen schommelen. De rest komt later wel.
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VAN DE
CLUBMANAGER

het project tee blokken opgepakt. Doel van dit project
was om de houten Tee blokken die aan het rotten zijn en
waar de verf van afbladerde definitief vaarwel te zeggen.
Johan heeft zich sterk gemaakt voor het fabriceren van
Tee blokken van RVS (Roestvast staal).
Met de firma Kuurman werd het idee gedeeld en dit
bedrijfslid was zo enthousiast dat de firma Kuurman het
duurzaam coaten van de blokken volledig heeft
gesponsord. Het is uiteindelijk een strak en duurzaam
model geworden met de sponsornaam aan de zijkant
en… de naam van De Compagnie “on top”. Op deze
manier zijn de “pareltjes” in de baan niet te missen en
word je er ook steeds aan herinnerd op welke mooie baan
je aan het spelen bent.

Kreten als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
en duurzaam beheer zijn uitspraken die u vast al vaker
heeft gehoord. De ideeën die erachter zitten, zijn ook
verweven in de criteria van het GEO-certificaat. Sinds
2018 heeft De Compagnie het GEO-certificaat en zijn
vele mensen op de vereniging, direct en indirect, bezig
met het verduurzamen van de onderhoudsprocessen in
en rondom de baan. Het GEO-certificaat is 3 jaar geldig
en in dit jaar gaan wij weer voor een her certificering van
De Compagnie. Hiervoor en hierdoor moet er continu
gewerkt worden aan duurzaam beheer en onderhoud van
onder andere de baan.

FORMAAT A4

Een van de voorwerpen die je tegenkomt in de baan zijn
de Witte, Gele, Rode en Blauwe tee blokken.
De duurzaamheid van onze houten tee blokken op de tee
boxen laat te wensen over. Ze moeten regelmatig
vervangen of opnieuw beschilderd worden en het
gebruik van houten tee blokken is in het Nederlandse
klimaat niet echt een duurzame oplossing.
Een van onze leden, Johan Anneveldt in dit geval, heeft

Woningbouw
Utiliteitsbouw
Industriële bouw
Onderhoud/Renovatie
Restauratie
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Nu ik dan toch een sponsor genoemd heb kan ik het niet
nalaten om een greep te doen uit andere projecten die we
de afgelopen jaren hebben kunnen realiseren met behulp
van andere bedrijfsleden:
• Nieuwe bewegwijzering door de baan, ontworpen door
Ive Krikke Marketingcommunicatie en gerealiseerd
door sponsoring van Roossien Hoogwerktechniek,
Harms Autoschades en Van Delden.
• Al enkele jaren worden de scorekaarten ontworpen en
gesponsord door Staal Communiceert.
• De ballen in de ballenautomaat op de drivingrange zijn
mede verzorgd door Beekman Tandtechniek.
• Het beheer en in de lucht houden van onze moderne
en gebruiksvriendelijke website wordt uitgevoerd en
gesponsord door Hesp Online Communicatie.
• Al deze informatie is uiteindelijk allemaal te lezn in de
NEARY die nu al enkele jaren gedrukt en gesponsord
wordt door Scholma Print & Media.
Daarnaast zijn er diverse (hole)sponsoren die een belangrijke bijdrage leveren aan onze club. Verderop in de
NEARY staan alle bedrijfsleden en sponsoren genoemd,
kijk er eens naar en wellicht kan een van hen iets voor uw
project in uw omgeving betekenen!

0598 49 18 88
Van Delden Bouw BV
Dorpsstraat 172
9605 PE Kielwindeweer
info@vandeldenbouw.nl

www.vandeldenbouw.nl
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ProPraat

DE RISICO’S VAN HET SPEL
Beweren dat bewegen goed is voor de mens
is als het intrappen van een open deur.
Er is zo langzamerhand voldoende
wetenschappelijk bewijs voor.
Diverse studies tonen zelfs aan dat mensen
die veel in beweging zijn langer leven.
In een van de vorige edities van uw Neary is
de redactie er al eens uitvoerig op in gegaan.
Onderzoek naar de positieve effecten van het
regelmatig een ronde lopen door de baan
toont niet alleen aan dat de golfsport goed is
voor de fysieke conditie, maar ook in
mentaal opzicht bijdraagt aan ons welzijn.
Iets wat in deze tijden van corona helemaal
mooi is meegenomen. Toch, wanneer je een
aantal zaken niet in acht neemt, schuilen er
gevaren in het spelen van golf.
In deze ProPraat gaan we hier wat verder op
in.
Tekst: Wouter Oosting en Ive Krikke

De risico’s die we lopen bij het spelen van golf lopen
nogal uiteen. Voor ’t gemak maken we een onderverdeling in interne, persoonsgebonden factoren en
externe, omgeving gebonden factoren.

Interne factoren
Tekortschietende warming-up
De meeste letsels zijn het gevolg van overbelasting. Zo
toonde een retrospectieve studie onder 703 golfers aan
dat 82.6 % van de letsels optraden door overbelasting
en 17.4 % kwam door een éénmalig incident. Het is
interessant dat vooral professionele golfers, ondanks
professionele begeleiding, de meeste letsels opliepen
door overbelasting.
Het niet behandelen van blessures die zijn ontstaan
door overbelasting levert doorgaans chronische
problemen op. Het gaat daarbij vooral om osteoarticulaire aandoeningen, waarbij de rug (lendenen),
de gewrichten, de spieren en de pezen beschadigd
worden.
Het aantal letsels kan drastisch verminderd worden
door een grondige warming- up van ongeveer 10
minuten. Wil je zo lang mogelijk blijven golfen, dan
doe je er goed aan dit advies ter harte te nemen.
Overbelasting wordt verder veroorzaakt door te veel
‘emmertjes slaan’, te veel rondjes lopen en ook vaak
door het hanteren van een foute techniek.
Foute techniek
In de literatuur zijn er maar weinig studies terug te
vinden die nagaan hoe vaak blessures voorkomen bij
golfers. Wetenschappelijke studies over het voorkomen
en de verspreiding van golfletsels maken gewag van
gemiddeld 15 letsels per 100 golfers per jaar. Hiervan
werden 46.2 % opgelopen tijdens de golfswing. Er zijn
specifieke verschillen in swingbiomechanica tussen
de hoge handicappers en de lage handicappers. Hoge
handicappers hebben de neiging om meer kracht
uit te oefenen met de bovenste ledematen
dan gebruik te maken van de rotatie
van de romp. Dit heeft als
gevolg dat er meer laterale
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krachten op de wervelzuil uitgeoefend worden, wat
een grotere variabiliteit van de swing als gevolg heeft.
De plaatsen waar de meeste letsels voorkomen zijn de
lage rug, gevolgd door elleboog, schouder en polsen.
• Onderrug
Onder golfers komen onderrugklachten relatief
veel voor. Logisch, want de lage rug wordt, met
name tijdens de swing, veel gebruikt. Helaas vaak
op een foutieve manier. Van belang is om een 		
natuurlijke houding aan te nemen en een idem dito
beweging te maken. Forceer niet, ga niet verder dan
je kunt. Zo voorkom je fricties en zorg je ervoor dat
je lichaam ontspannen blijft.
• Ellebogen en de schouders
Deze klachten komen vaak voort uit het slaan van
een ‘set-up’. Bij een set-up is het namelijk van 		
belang dat de linkerarm recht gehouden wordt
(linkshandigen net andersom). De meeste golfers
doen dat ook wel, maar maken de fout de arm ook
te strekken. Strekken leidt vaak tot overstrekken van
de arm. Dat veroorzaakt pijn in de elleboog en 		
zorgt voor spanning in de schouder.
Daarbij komt nog het feit dat veel golfers de swing
beginnen met de linkerhand.
Hierdoor ontstaat er nog meer
spanning in de schouder.
Het uiteindelijke doel is
om de bal zonder
weerstand te
slaan, zodat je
geen
						
weerstand
					
en frictie voelt.
Zo sla je de bal
relaxed en beter.
Daarmee verklein je de kans
op lichamelijke klachten
aanzienlijk.
• Polsen
		
Bij het maken van de swing knik je de
polsen naar boven toe. Dit is een hele
logische beweging die doorgaans geen klachten
met zich meebrengt. Zij het dat veel golfers zich
zelf hebben aangeleerd om de polsen naar achteren
te knikken. Dit zorgt echt voor veel spanning op de
polsen. Hierdoor raken ze overbelast en is de kans
op klachten vrijwel onvermijdelijk.
Externe factoren
Geweld van buitenaf
Dankzij strikte regels, een voorgeschreven etiquette en
het verplicht halen van de NGF-golfbaanpermissie,
zijn risico’s op letsel die golfers lopen door geweld van

buitenaf redelijk zeldzaam. We bedoelen hiermee op
het geraakt worden door een terugkaatsende eigen bal,
door een bal die door een medespeler wordt geslagen
of door een slag van een andere speler met diens club.
Dat de laatste twee bijna altijd plaats vinden door
onachtzaamheid zal bij de lezer geen verwondering
wekken.
Curieus is het verhaal van een Australische knaap van
een jaar of 15 die zijn swing oefende in de betrekkelijk geringe ruimte van de tuin. Hij maakte gebruik
van een ‘golf improver set’, een systeem waarbij de
golfbal door een gedeeltelijk elastische draad verbonden is met drie in de grond gestoken metalen pennen.
Daardoor kan een normale slag tegen de bal worden
gegeven in een beperkte ruimte. De jongen kreeg de
bal door terugveren tegen zijn schedel en liep een op
de CT-scan zichtbare bloeding in het pariëtale gebied
van de hersenen op met vrij langdurige neurologische
uitvalverschijnselen tot gevolg.
Bewegen door de baan, door de vrije natuur
Je kunt als golfer ook letsels oplopen die niet zo zeer
inherent zijn aan de sport, maar wel aan het lopen
door de baan. Struikelen over een boomstronk of
konijnenhol kan allerlei blessures veroorzaken. Omdat
we in de open lucht spelen is er sprake van een verhoogd risico op huidkanker. Verder ligt er de teek op
de loer en
wanneer we niet snel
genoeg een
schuilhut opzoeken bij
onweer
lopen we het gevaar
geraakt te worden
				
door een bliksem				
schicht.
				
				

Moraal van het
verhaal
Golf is en blijft
een gezonde sport
en bijna alle blessures die
je kunt oplopen tijdens het
beoefenen ervan zijn
vermijdbaar door gewoon je verstand te gebruiken.
Aan je swing kun je werken. Bedenk daarbij dat de
‘perfecte’ swing niet bestaat. Wel een die afgestemd is
op je eigen fysieke gestel. Probeer niet de swing na te
doen van uw favoriete tourprof. Afgezien van aanleg:
ieder lichaam steekt toch weer even niet iets anders
in elkaar en iedereen heeft daarom zijn eigen ‘ideale’
golfswing. Dat houdt ook in dat leeftijd niet relevant
is. Eenieder van ons kan op zijn of haar leeftijd leren
de bal over een bepaalde afstand weg te slaan door de
golfswing aan zijn eigen fysieke gestel aan te passen.
Wat daarbij wel van belang is dat men flexibel blijft
door in beweging te blijven.
Geraadpleegde bronnen:
https://sportloaded.nl/golf/golf-blessures
https://www.golfmeester.nl/site/golfblessures
https://www.per-form.be/artikels/de-5-meest-voorkomendeblessures-bij-het-golfen
https://www.sportzorg.nl/sporttakken/golfen
https://mediclopedie.com/letsel-bij-golf
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ROOKIE
HOEKIE
José Nuijten

Het is een doordeweekse dinsdag en Sander
nodigt me uit, thuis in Veendam op
steenworp afstand van de golfbaan waar we
onder het genot van een bijzonder glaasje
gezuiverd drinkwater een uiterst ontspannen
gesprek voeren.

Neary: Nou, Sander, je bent nog bezweet van het
hard fietsen om op tijd op onze kwart voor vijf
afspraak te zijn. Waar was je vandaag? Waar ben je
overdag druk mee?
Sander: Op dit moment loop ik stage en heb ik het
druk met school en studie.
Neary: Met wie woon je hier zo mooi dicht bij de
golfbaan?
Sander: Ik woon met mijn ouders Jeannette Jager en
Albert Baas en de kat Mika.
Neary: Zijn er nog broers en zussen?
Sander: Nee, ik ben enig kind.
Neary: Hoe oud ben je?
Sander: Ik ben negentien.
Neary: Wanneer ben je begonnen met golfen?
Sander: Goeie vraag, dat is alweer even geleden,
ongeveer toen ik negen was.
Neary: Golf je regelmatig?
Sander: Op het moment golf ik nauwelijks. Ik had
een locker, maar met corona en het feit dat ik weinig
naar de baan kan gaan, is dat niet meer rendabel voor
mij.
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Neary: Je vertelde al dat je het druk hebt met school
en stage. Vertel daar eens wat meer over.
Sander: Ik zit op de Hanzehogeschool, HBO-afdeling
Bouwkunde, Built Environment is de chique naam.
Op de Havo wilde ik mijn vaders kant opgaan, de

ICT-kant. Maar als klein jochie zei ik altijd dat ik
architect wilde worden. Later zag ik daar toch geen
toekomst meer in en wilde ik een wat veiligere kant
op. Maar in Havo-5, het examenjaar, heb ik toch
weer gekozen voor wat ik als eerste wilde. Ik heb een
economische richting gedaan met wiskunde A en geen
natuurkunde en omdat vooral wiskunde B nu voor
mij heel lastig is, moet ik er hard voor werken. Ik heb
bijles van Irma, die ook golft trouwens, en het gaat nu
best goed.
Neary: Je loopt nu stage? Wat houdt je stage in en
waar zit je?
Sander: Ik loop stage bij Van Delden Bouw in KielWindeweer, ook de eigenaar ervan golft in Veendam.
Ik doe op dit moment tekenkundig werk met autocad,
een tekenprogramma. Ik ben nu bijna vier weken bezig
met mijn stage en het bevalt me heel erg goed. Ik heb
daar een aantal collega’s die me goed begeleiden.
Neary: Is dit wat je uiteindelijk wilt gaan doen?
Sander: Nou, ik wil heel graag architect worden. In
het begin van dit jaar was ik nog zoekend naar een
goede stageplek, want door de coronamaatregelen
waren er heel weinig bedrijven die stagiaires aannemen.
Veel van mijn medestudenten hebben nog geen plek.
Voor mij verliep het voorspoediger, op het laatst
waren er meerdere bedrijven die met mij in gesprek
wilden voor een stageplaats. Het ging ineens heel snel.
Ik heb gekozen voor Van Delden Bouw, omdat ik daar
op dit moment het beste alle kneepjes van het vak
kan leren. Een architectenbureau is wel mooi, maar
volgens mij sla je dan een beetje de basis over.
Neary: Heb je een architect die jou als voorbeeld
dient? Waar je bewondering voor hebt?
Sander: Ben van Berkel. Wat hij allemaal doet, dat
vind ik heel knap. Hij heeft onder meer de Erasmusbrug ontworpen en het Möbius Huis in Naarden.
Neary: Even terug naar golf, nu. Wie heeft jou
meegenomen naar de golfbaan?
Sander: Dat was mijn beste vriend Jasper die toen al
een jaartje of twee golfde. Ik ben toen een keer met
een training meegegaan en dat beviel me heel erg. Mijn
ouders zijn daardoor ook gaan golfen.
Neary: Wat is je handicap op dit moment?
Sander: Haha, dat is zo’n vraag waarop ik echt het
antwoord niet weet. Even op mijn kaartje kijken. Dit is
een pasje van een jaar geleden en ik ben inmiddels wel
wat naar beneden. Rond handicap 24, denk ik. Mijn
probleem is dat ik wel mooi ver kan slaan, maar van de
250 meter gaat de bal regelmatig de laatste 50 meter
de bosjes in. Dat moet ik nog verbeteren, maar op het
moment heb ik er de tijd niet voor.
Neary: Hoe zit het met je muzikale voorkeuren?
Sander: Ik speel zelf basgitaar. Verder luister ik graag
naar de muziek waar mijn ouders ook naar luisteren.
Queen vind ik goed.
Neary: Wat vind je lekker om te eten?

SANDER BAAS:

‘MIJN OUDERS ZIJN DOOR
MIJ GAAN GOLFEN’

Sander: Eigenlijk vind ik heel veel lekker. Maar als ik
toch iets moet noemen, dan is dat de lekkere
Mexicaanse oventortilla’s die mijn moeder maakt.
Neary: Heb je nog meer hobby’s naast golf ?
Sander: Ik speel badminton. Niet onverdienstelijk,
trouwens. Het laatste seizoen dat ik heb gespeeld zijn
we Noord-Nederlands kampioen geworden.
Neary: Wat voor soort vakantie vind je leuk?
Sander: Amerika vind ik hartstikke mooi om naar toe
te gaan. Ik ben er al eens eerder geweest en dat was
echt geweldig. Liefst ga ik dan met een paar vrienden
of mijn ouders en dan overal rondkijken, de westkust
en het oosten.
Neary: Heb je veel last van de avondklok?
Sander: Nee, helemaal niet. Ik houd me aan de regels.
Neary: Waar ben je over tien jaar, denk je?

Sander: Dan werk ik op een architectenbureau. Na de
bouwkunde-opleiding ga ik de vervolgopleiding
Architectuur doen, dat duurt vier jaar dus over tien
jaar zou ik dan net een tijdje aan het werk kunnen zijn.
Neary: Waar heb je een hekel aan, wat vind je
vervelend?
Sander: Echt een hekel aan, ja, dat zijn de hele
normale dingen. Oneerlijk behandeld worden, bijvoorbeeld. Dat is voor iedereen wel zo, denk ik.
Neary: Waar ben je trots op, Sander?
Sander: Ja, dan denk ik toch aan school. Het eerste
jaar was best lastig voor mij, maar nu zit ik gewoon
toch in het tweede jaar en alles gaat nu heel goed, daar
ben ik wel trots op.
Oh ja, en dat we het laatste golfcompetitie seizoen
landskampioen zijn geworden met de 18 holes jeugd.
Dank je wel voor het interview en veel succes met
je studie.
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GOLF...
EEN SPORT VOOR
LATER
Feico van der Ploeg
Als oud voetballer en fanatiek tennisser vond ik golf
typisch een sport voor “later”....
Je wordt er toch niet echt moe van Toch? Chique
wandelen …. hoor ik mijzelf nog zeggen.
Nu is het “later” en wat vind ik nu eigenlijk van golf
(en mijn vooroordelen)?
In mijn werkzame periode bij diverse bedrijven in
het westen van het land vond mijn werkgever dat
ik moest gaan golfen namens het bedrijf. Dit in het
kader van relatiebeheer. Samen met een aantal relaties
zijn we gaan lessen in Eelde op de “Golferij” bij Rob
Roeleveldt.
Elke zaterdagochtend les met plezier en gezelligheid.
Mijn GVB haalde ik in Assen op de “oude” manier.
Chippen, putten en 9h lopen.
Na het behalen van mijn GVB denk je te kunnen
golfen, niet dus. Na enkele maanden ben ik lid
geworden en nog enkele aanvullende lessen bij Wouter
Oosting gevolgd.
Inmiddels had het golfvirus mij te pakken. Eindelijk
een virus die wel leuk is.....Wat een leuke bezigheid!
Ben nu ruim 10 jaar bezig met de sport. Met zaken en
golfvrienden binnen en buiten Veendam.
En ja, we hebben ook zakelijk diverse mooie opdrachten op de golfbaan kunnen afsluiten.
Ben ook van mening dat je de golfsport niet moet
vergelijken met bijvoorbeeld de tennissport.

Beide sporten zijn top waarbij ik momenteel een
voorkeur heb voor golf. Voor mij is het pure
ontspanning waarbij je heerlijk buiten loopt. En, bij
voorkeur, met leuke mensen. Het wisselend niveau
hoort erbij en neem ik graag op de koop toe.
Tot zover mijn eenmalige intro.
Ik ben voornemens om regelmatig een bijdrage te
leveren aan de Neary. Dit om alledaagse zaken en niet
alledaagse zaken met een knipoog te belichten.
Wat een vreemd fenomeen is de Mulligan toch. Veel
spelers hebben wel eens een slag genomen.
In mijn rondes Veendam en banen door Nederland
speel(de) ik vaak met relaties met allerlei HC niveaus.
Vooraf kaarten afstemmen, invullen en achteraf
checken. Menig keer werd er creatief geteld waardoor
men “opeens” in de buffer liep of de HC omlaag liep.
Ondanks de discussie die dit soms opleverde moest ik
er wel om lachen.
Je houdt jezelf immers voor de gek en speelt een
niveau die je niet aankunt. Blijf bij je niveau zou ik
zeggen.... (geldt niet alleen voor golf trouwens).
Grappig wat golf met je kan doen.
Tot slot een boektip: Golfen met je ogen dicht. De
revolutionaire methode van Birdy Mulligan.

Sociale
Media
ONDERHOUD

ONTDEK DE KRACHT VAN DE LEO MEDIA
VERGROOT DE ONLINE ZICHTBAARHEID VAN JOUW BEDRIJF

DELEOMEDIA.NL
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Profiel van een bedrijfslid

CHRIS

2

Veelzijdig, creatief
en innovatief

Wanneer ze het clubhuis binnenkomt dan vult ze
de hele ruimte met haar sympathiek welluidende
stem, pretogen en een glimlach van
hier-tot-ginder. Ze is havenmeester, zeilster,
sloeproeister, een beetje golfster maar bovenal
zakenvrouw: Christa Beuker-Anneveldt.
Samen met haar man Crhis bestiert zij een v.o.f.
waaronder drie ondernemingen actief zijn.
De Jachthaven Oosterhaven in het hartje van de
stad, Twin Rocker Machine en Beuker Maritiem.
Met deze laatste onderneming zijn ze vorig jaar
een bedrijfslidmaatschap aangegaan bij
De Compagnie.
“Niet zo zeer uit commerciële overwegingen”,
aldus Christa. “We doen het eigenlijk veel meer
voor de club.
Een portret van een veelzijdig ondernemersduo.
Tekst: Ive Krikke

“Mijn belangrijkste bezigheden behelzen wel het werk
in de jachthaven”, opent Christa het gesprek. “En dat
is al een behoorlijke kluif. Eigenlijk ben je er in het
seizoen 24 uur per dag mee bezig en dat alle dagen van
de week. Vroeger beheerden Chris en ik ook de winkel
die bij de haven hoort. Naast watersportartikelen zijn
wij, om buiten het seizoen ook inkomsten te genereren, ons gaan begeven op het gebied van skeeleren
en schaatsen. De winkel hebben we enige tijd geleden
overgedaan aan oud-medewerker Auke, waar we
overigens nu heel plezierig mee samenwerken. Zo
kunnen onze gasten hun liggelden voldoen bij Auke
in de zaak. Verder run ik de haven grotendeels alleen.
Chris springt als het zo uitkomt weleens bij, maar hij
concentreert zich meer op Chris Beuker Maritiem. Dat
bedrijf is gevestigd in Workum en houdt zich bezig
met het ontwerpen en bouwen van Lemsteraken.
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Meer dan veertig jaar ervaring
Chris Beuker kan bogen op meer dan veertig jaar
ervaring in de scheeps- en jachtbouw. Hij was betrokken bij het ontwerpen en bouwen van talloze, werkschepen, kotters en jachten. Dat heeft hem tot een
creatieve jachtbouwer gemaakt die van mening is dat
kwaliteit en het hebben van oog voor detail hand in
hand gaan met het denken buiten de geijkte kaders.
Christa: “Bij nieuwbouw van schepen, in ons geval zijn
dat vooral Lemsteraken, treedt Chris op als hoofdaannemer. Het coördineert het hele traject dat al gauw
anderhalf jaar in beslag neemt en waarbij wel meer
dan tien gespecialiseerde bedrijven bij betrokken zijn.
De schepen worden dus niet op een werf gebouwd.
Zo kan Chris kiezen voor bijvoorbeeld de beste rondhoutmakers voor de masten, de topbedrijven binnen

de zeilmakerij en eerste klas scheepstimmerlieden. Het
gevolg is wel dat de nieuw te bouwen boot op een
dieplader van de cascobouwer naar de
scheepstimmerman gaat.
Chris Beuker Maritiem ontzorgt vanuit het Servicecentrum in Workum de jachteigenaren op vele gebieden.
Ze kunnen er terecht voor service en onderhoud, ligplaatsen en winterstalling. Het Servicecentrum is goed
geoutilleerd en volledig gespecialiseerd in klassieke
schepen. Vanuit het Servicecentrum biedt het bedrijf
tal van andere diensten zoals financiële en fiscale
advisering en aan- en verkoopbemiddeling.
TWIN Rocker Machine
Chris Beuker is ook de bedenker van de TWIN Rocker
Machine. Deze futuristische naam is meegegeven aan
een door hem ontwikkelde slijpmachine voor shorttrackschaatsen en langebaan die gretig aftrek vindt in
de topsportwereld.
“Er waren op de markt natuurlijk al genoeg prima
slijpmachines verkrijgbaar”, aldus Christa. “Maar wij
kwamen er achter dat de schaatser behoefte had aan
een mobiel apparaat, dat overal ter wereld meegenomen kon worden. De topschaatser wil namelijk graag
zelf op de hotelkamer - of zelfs vlak voor de wedstrijd
op de baan – de schaatsen kunnen polijsten. Zonder
goed gereedschap en ambachtelijke ervaring kan dat
behoorlijk misgaan. De ronding kan er bijvoorbeeld
uitgeslepen worden, zodat de aanzet niet meer haaks
is. Met de TWIN kan de sporter zelf de schaatsen in
topconditie houden, zonder afhankelijk te zijn van
ingewikkelde, grote machines, vakmanschap en
oncontroleerbare toleranties.”
Havenmeester van het jaar
De jachthaven slokt verreweg de meeste tijd op van
Christa. “Voor de andere twee bedrijven doe ik wel
administratief werk, maar het beheren van de jachthaven is tijdsintensief ”, zo verklaart ze.
Dat dit werk haar goed afgaat blijkt wel uit de uitverkiezing door de leden van de Koninklijke Nederlandse
Motorboot Club tot Havenmeester van het jaar 2019.
“Ik vond het een leuke verrassing dat Jachthaven
Oosterhaven werd gekozen”, blikt Christa enthousiast
terug. “Je doet er natuurlijk alles aan om de vele passanten die ieder jaar terugkomen zo hartelijk mogelijk
te ontvangen en serviceverlening staat hoog bij mij in
het vaandel. Je merkt dan ook dat watersporters graag
onze haven aandoen. Maar als ik eerlijk ben komt dat
ook wel door onze ligging. Op loopafstand van alles
wat onze mooie stad Groningen te bieden heeft. Het
Forum, de vele musea, restaurants en winkeltjes. Er is
altijd wel wat te doen.”
Na een gesprek van een dik uur vraag ik me af waar
Christa de tijd vandaan haalt om ook nog te golfen.
“Da’s inderdaad wel een dingetje”, erkent ze volmondig. “Als ik al een keertje naar de baan wil dan
geef ik de ‘haventelefoon’ aan een jongen die mij dan
waarneemt. Maar ik ben vast van plan wat meer tijd
in te gaan roosteren om naar Veendam te kunnen. En
wanneer de bedrijvencompetitie weer wordt opgestart,
zal ik daar zeker van de partij zijn.”
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Heeft u vragen of wilt u reserveren?

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!
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