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Green van hole 6 krijgt meer 
licht en lucht door het omhalen 
van het sparrenbos.

Met regelmaat wordt ik staande gehouden in het clubhuis. 
“De Neary zou eens aandacht moeten schenken aan….”. 
Waarna er een tirade volgt over - laat ik me eufemistisch 
uitdrukken - zaken die beter zouden kunnen binnen de club. 
Nu realiseer ik me terdege  dat er binnen elke organisatie, 
bedrijf of vereniging,  wel eens wat fout loopt. In veel 
gevallen liggen de dingen echter  vaak anders dan ze lijken. 
Overwegingen van het bestuur bij bepaalde beslissingen 
worden  niet altijd meteen begrepen. Dat wil nog wel eens 
leiden tot het ontwikkelen van een negatieve attitude bij 
de leden.  Het gevolg is gemopper, geruchtenvorming, 
verkeerde aannames en dat de redacteur van de Neary moet 
uitleggen dat hij niet kan en wil optreden als vertolker 
of doorgever van uiteenlopende exclusieve gevoelens en 
meningen. 

Op de website treft u een artikel aan uit de koker van de 
Baancommissie. Daarin wordt uitgelegd waarom op diverse 
plekken door de baan behoorlijke ingrepen zijn gedaan. 
Dat zal voor degenen die het gelezen hebben duidelijkheid 
scheppen. Wellicht was het beter geweest om die toelicht-
ing te geven voor aanvang van de werkzaamheden. Om een 
beter bereik te krijgen was het dan goed om de Neary te te 
kiezen als medium. 

Nu we het toch over de Neary hebben: het is verheugend 
dat (voorlopig) het bestaan van ons blad is gegarandeerd. 
Alhoewel de kosten de laatste jaren aanzienlijk zijn terug- 
gedrongen, is het bestuur van mening - en het is daar heel 
strikt in - dat de exploitatie volkomen budgetneutraal dient 
te zijn.  Dankzij een aantal adverteerders lukt dat, althans 
voor deze jaargang. Uit de vele reacties die wij krijgen, mag 
de redactie concluderen dat het verschijnen van de Neary 
aan de informatiebehoefte van velen tegemoet komt. Het 
zou dan ook jammer zijn dat het schrijven van bescheiden 
rode cijfertjes hieraan een einde zou maken.
Want zoals in het redactiestatuut  - opgesteld begin jaren 80 
en nog steeds van kracht - is opgenomen, dient de Neary 
bij te dragen tot het versterken van de onderlinge band 
tussen de leden. Daarnaast is uw clubblad een intermedi-
aire rol toebedeeld. Het internet kan deze taken niet geheel 
overnemen. Papier leest voor velen wel net zo fijn.Een blad 
tenslotte, staat ook borg voor een beter bereik. Met name 
van die leden die een wat lossere band hebben met de club.

Ive Krikke

VAN DE REDACTIE
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Na 40 jaar omzwervingen eindelijk op zijn 
plaats van bestemming: Veendam, golfclub De 

Compagnie en de Commissie Leden. 
Daar is Gerrit Duit één van de drijvende 

krachten achter de Commissie Leden.

Ciska Gerdes had een goed gesprek met hem.

INTERVIEW: GERRIT DUIT

Een gastvrij onthaal viel me ten deel in huize Duit 
dat op loopafstand van de golfbaan ligt. Gerrit 
serveerde de koffie en echtgenote Trijny wat 
lekkers. Een goed begin voor een interview met 
een no-nonsense man: “Natuurlijk wil ik je van 
alles over mijzelf vertellen, maar je kunt het ook 
allemaal op internet vinden hoor”, deelt Gerrit me 
vrolijk mee.

Ja Gerrit, daarvoor hebben we natuurlijk geen 
Neary! Maar natuurlijk staat het de lezer vrij 
dit interview te lezen of de naam Gerrit Duit te 
googelen. Voor de doorzetter licht ik toch maar 
het doopceel van Gerrit.
Geboren in Winschoten, doorliep hij de 
Coehoornschool in Groningen en vervulde zijn 
dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee. 
Zijn vader was ambtenaar in Den Haag en kwam 
uit een schippersfamilie. In het Kapiteinshuis in 
Nieuwe Pekela zijn nog een lamp en kist van zijn 
voorouders te bewonderen. Zijn grootvader had 
een comestibleszaak in Veendam.
Al snel kwam Gerrit in de wijnhandel  terecht.  
Zo werkte hij 15 jaar als vertegenwoordiger voor 
de drie noordelijke provincies bij een importeur 
van wijnen.

Tenslotte werkte hij in verschillende functies bij 
Diageo, de grootste drankenproducent ter wereld.

Zijn laatste functie bij dit bedrijf was whisky-
ambassadeur. Dit betekende dat Gerrit in het 
hele land lezingen en proeverijen gaf, waarvoor 
hij wel 80.000 km. per jaar reisde. Nog steeds 
geeft hij lezingen en een uitgebreid arsenaal aan 
alcoholische drankjes in zijn huiskamer verraadt 
nog steeds zijn professie.

Golf.
Als je het over whisky hebt, heb je het over 
Schotland. Omdat Gerrit er regelmatig cursus-
sen volgde, maakte hij daar voor het eerst kennis 
met golf door contacten met collega’s. Golfers in 
Schotland vormen een sympathiek volkje, waar 
Nederlandse golfers een voorbeeld aan kunnen 
nemen, vindt Gerrit: ze zijn beleefd en even 
wachten op medegolfers is geen probleem.
Na omzwervingen in Drachten, Nunspeet, 
Enschede en Steenwijk streek Gerrit met 
Trijny, zo’n 10 jaar geleden, uiteindelijk na zijn 
werkzame leven neer in Veendam. Een bewuste 
keuze mede vanwege de golfbaan.
Hij kwam er onder de hoede van Geert 
Hofsteenge en het no-nonsense karakter van 
de club sprak hem erg aan. Nu golft hij elke 
maandag en woensdag bij de Vroege Vogels.

Commissie Leden
Ongeveer 5 jaar geleden werd Gerrit door Hilda 
Mulder van de commissie Leden gevraagd om 
de opstapwedstrijden voor onze aspirantleden te 
begeleiden. “Dat was wel makkelijk, omdat hij 
dichtbij de golfbaan woonde”, vertelt Gerrit heel 
nuchter. Ik vermoed echter dat Hilda wel door 
had dat Gerrit een uitermate geschikt lid van de 
commissie zou zijn. Hij vindt het namelijk leuk 
om mensen bij de club te betrekken. Het is mede 
door de economische crisis moeilijker geworden 
aspirantleden te werven. “De landelijke trend van 
het vrije golferschap is ook bij De Compagnie te 
merken”, merkt Gerrit op.

Toch maakt Gerrit zich samen met de andere zes 
leden hard om de doelstelling van de commissie 
waar te maken: het werven van zoveel mogelijk 
nieuwe en aspirantleden om daarmee minimaal 

het ledenaantal constant te houden en - indien 
mogelijk - uit te breiden.
Daarvoor organiseert de commissie een aantal 
activiteiten, zoals 2x per jaar een Open Dag. Voor 
dit jaar gepland op zondag 19 april vanaf 13.00 
uur en in september.

Verder zijn er gedurende het hele jaar de 
maandelijkse opstapwedstrijden voor nieuwe 
beginnende leden, aspirantleden en par 3 jaar-
kaarthouders.
Daarnaast wordt 2x per jaar een speciale wed-
strijd in voor-en najaar over 9 holes gehouden 
voor leden die wel een GVB hebben maar nog 
geen clubhandicap. Ook witte golfers en par 3 
leden mogen hieraan deelnemen.
Ook hiermee wil de commissie diverse soorten 
golfers aan de club binden.

Op verzoek verzorgt de commissie ook indivi-
duele open dagen of promoot ze de golfclub bij 
evenementen en beurzen. Een belangrijke taak 
van Gerrit is naast de organisatie van de opstap-
wedstrijden de publicitaire kant. Hij zorgt voor 
de interne en externe persberichten voor de open 
dagen en voor de spandoeken.
Met een lager budget is het hem toch gelukt weer 
mooie spandoeken te krijgen door gebruik te 
maken van goedkope tekststroken.

Als commissielid moet je creatief blijven. 
In december heeft de commissie een brainstorm-
sessie gehad om te kijken hoe de binding van 
aspirantleden met de club verbeterd kan worden. 
Hierin is ook het stuk over mentorenbeleid vanuit 
de commissie retentie door Piet Rinsma aan de 
orde geweest.

Gerrit en Evert Boersma hebben inmiddels, 
namens de commissieleden,bij bestuur en 
management een plan neergelegd voor de 
begeleiding van nieuwe en aspirantleden: het 
zogenaamde buddyplan. De commissie zal hier 
in de toekomst ongetwijfeld meer over kunnen 
vertellen.

Credo
Binding met de club zou je het credo van Gerrit 
kunnen noemen. Daaraan besteedt hij  toch mini-
maal 1 maand per jaar zijn tijd. Ook initiatieven 
van anderen spreken hem aan,wanneer ze als doel 
hebben de relatie tussen de leden en de binding 
van nieuwe leden aan de club te bevorderen.
Hiervoor blijft Gerrit zich gelukkig nog steeds 
enthousiast inzetten.

Gerrit: “Met Evert Boersma heb ik namens de 
Commissie Leden bij het bestuur een plan 
voorgelegd voor de begeleiding van nieuwe leden.” 
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CLUBONTWIKKELINGEN

We staan al weer aan de vooravond van een 
nieuw seizoen, wat traditiegetrouw begint met 

de NGF competitie in april. Gezien de 
resultaten het afgelopen jaar, zijn onze 

verwachtingen hoog gespannen!
Het is altijd maar weer afwachten hoe de 

winter afsluit en hoe de baan uit de winter 
komt. We weten uit ervaring dat maart en 
zelfs april nog wel eens flink winters kun-

nen uitpakken, met alle gevolgen van dien. 

Door Gretha Kruize. 

Als club probeer je je hierop zo goed mogelijk 
voor te bereiden om als gastheer te kunnen 
pronken met je baan naar de andere 
competitieclubs. 

Toch pleit ik voor een meer gespreide 
competitievorm, zoals bijvoorbeeld in 
Duitsland. Op die manier hoef je niet te 
‘pieken’ in april wanneer het gras amper groeit 
en wordt de druk ook meer verdeeld over het 
hele seizoen. Maar als niet-competitiespelende 
amateur kan ik natuurlijk niet oordelen over de 
vorm, focus en flow van de spelers, die zich de 
hele winter voorbereiden op die ene maand.
Wat staat er verder allemaal op het programma? 
Een kleine greep.
Naast een breed scala aan clubwedstrijden, 
hebben we in ieder geval 3 Open Wedstrijden 
gepland, dus ook toegankelijk voor niet-leden:
Aphrodite Cup Open (9 mei)
Noordelijke Golf Tour (19 juni)
Gronings Open (4 oktober)
Mooie wedstrijden met verschillende spelvor-
men en handicapniveaus en natuurlijk zijn 
er mooie prijzen te behalen. Voor ons weer 
een mooie manier om onze baan nog meer te 
promoten. 

U hebt het ongetwijfeld gezien: de nieuwe 

website is in de lucht. Ziet er fris en actueel 
uit, naar mijn idee. Ik ben er in ieder geval 
trots op. Dankzij Marc Hesp hebben we snel 
de omslag kunnen maken. U leest elders in dit 
blad meer over hem. De komende tijd zullen er 
nog regelmatig onderdelen worden toegevoegd 
of aangepast, waarbij ook ruimte is voor 
wensen vanuit de club. Het is tenslotte een 
website van ons allemaal. Handig is ook dat 
we nu de hele jaarkalender met alle activiteiten 
in een oogopslag kunnen zien. 

De werkgroep Golf Actief heeft weer een 
nieuw programma voor 2015 samengesteld. 
Na de evaluatie van het afgelopen najaar, 
zijner  wat  aanpassingen aangebracht en ook 
staan leuke side-activiteiten gepland onder de 
noemer ‘Compagnie in Actie’ (CIA!). Houd u 
alvast de laatste donderdag van de maand van 
16.00 tot 18.00 uur vrij. 

Tot slot nog even terug naar de competitie-
maand april. Een artikel van een paar jaar 
geleden over het nationale damesteam is me 
altijd bijgebleven. Winter of geen winter, 
goede of slechte omstandigheden, zelfs winter-
greens tijdens de competitie, er werd niet eens 
over gesproken. “We spelen de baan zoals is”. 
Dat is de spirit of golf!
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DE STRIJD OM DE GOLFER

Vanaf de jaren 80 is de golfsport enorm 
gegroeid. Maar veel van de nieuwe golfers 

blijken van een ander soort: de vrije golfers. 
Golfers bovendien die minder frequent  hun 

baantjes lopen. Ook De Compagnie heeft 
te maken met deze ontwikkeling. Door een 

verstrekkende samenwerking te 
onderzoeken met andere clubs, waarbij 

leden over en weer gratis op elkaars banen 
terecht kunnen, wil het bestuiur meerwaarde 

creëren van het lidmaatschap 

Ive Krikke

Marketingtechnisch gezien zijn er grofweg 
twee soorten golfers. De ene groep bestaat 
uit golfers met een homecourse, de andere 
groep uit mensen die zich niet wensen te 
binden aan een baan c.q. club. Tot voor kort 
stegen beide groepen gestaag, maar de groep 
golfers die geen directe relatie heeft met een 
golfbaan groeit harder. Reden waarom veel 
clubs experimenteren met diverse vormen 
van lidmaatschappen, om leden aan zich te 
(blijven) binden.

Nog niet zo lang geleden was het lidmaatschap 
van een golfclub een felbegeerd goed. 
Niet zelden hadden (beginnende) golfers er 
een paar jaar op een wachtlijst staan voor over. 
Maar de tijden zijn veranderd. Wachtlijsten be-
horen tot het verleden en golfers gedragen zich 
meer en meer als kritische consumenten. Tel 
daarbij op dat het aanbod van het aantal holes 
enorm is toegenomen, waarmee de spoeling 
automatisch dunner is geworden.

Het slechte economische klimaat van de laatste 
jaren noopt verder menigeen tot het stellen van 
nieuwe prioriteiten. Niet alleen in financieel 
opzicht, maar ook als het gaat om het spen-
deren van tijd. Gevolg  daarvan is dat het 
aangaan van een lidmaatschap geen 

vanzelfsprekendheid meer is.  Met name jon-
gere spelers kiezen voor een vrij golfbestaan 
of hooguit voor een het lidmaatschap van een 
virtuele club. 61% van de vrije golfers valt  is 
onder de 50 jaar. Aangezien deze groep minder 
speelt wordt de derving van lidmaatschaps-
gelden niet automatisch gecompenseerd door 
greenfees. 

Voor niet-commerciële banen/clubs zal dus 
een voldoende groot ledenbestand de basis 
blijven vormen voor  een gezonde financiële 
huishouding.  In het Beleidsplan 2008- 2013 
van De Compagnie werd uitgegaan van een 
ledengroei  naar 950. Dat aantal is niet gehaald 
en leden vast houden behoort nu tot één van 
de prioriteiten. Dat geldt overigens voor bijna 
alle clubs. Een clubbestuur  dat er zonder 
meer van uitgaat dat de huidige leden elk jaar 
automatisch kiezen voor verlenging van het 
lidmaatschap, neemt een risico. Binding is dan 
ook het credo. 

Emotionele gebondenheid
Uiteraard is de gemiddelde golfer gevoelig 
voor het financiële voordeel dat een lidmaat-
schap biedt met betrekking tot het speelrecht.  
Maar het zou fout zijn de golfer te reduceren 
tot een calculerende consument. Golf is ook 
emotie en leden hebben een emotionele band 
met ‘hun’ club, ‘hun‘ baan.  De sterkte van die 
band is essentieel, want die bepaalt in grote 
mate de loyaliteit. 
Een aantal factoren speelt hierbij een rol, zoals 
individuele erkenning en betrokkenheid, 
integriteit, flexibiliteit, vertrouwen, prijs/
kwaliteitsperceptie en de mate waarin de 
identiteit van de baan (sense of place) en de 
identiteit van de club (clubcultuur) worden 
beleefd.
In het  Beleidsplan 2015 -2020 van 
De Compagnie wordt onderkend dat het be-
houden van leden belangrijk is. De club denkt 
dat te bereiken door: 
• Leden en doelgroepen die niet of niet vaak  
 spelen te stimuleren om te spelen door 

     belemmeringen zoveel mogelijk weg te  
 nemen. 
• Het aanbieden van faciliteiten waardoor  
 leden langer kunnen spelen. In overleg met  
 de pro en een gespecialiseerd fysiotherapeut  
 wordt hiervoor aanbod ontwikkeld in de  
 vorm van Golfactief / Committed to 
 Senioren. De Compagnie kan zich op dit  
 terrein profileren. 
• In de Business Case, opgesteld door de  
 Hanze Hogeschool, is een aantal 
 structurele acties voorgesteld. Het bestuur  
 voert deze inmiddels stapsgewijs in. 
• Een belangrijke aanbeveling is om per  
 doelgroep aanbod te ontwikkelen. Onder- 
 zocht zal worden in hoeverre speel-
 registratie inzicht kan opleveren in de  
 behoeften van diverse doelgroepen. 
Hoe mooi ook geformuleerd, onderzoek wijst 
uit dat  het  juist zachte factoren zijn die vaak 
de doorslag geven en de leden werkelijk bindt. 
Ook als ze weinig spelen.

Meerwaarde lidmaatschap
De mate van de meerwaarde die het club-
lidmaatschap biedt, wordt individueel bepaald. 
Binnen de golfclub is er sprake van veel 
sociaal contact. Het kunnen meedoen aan 
wedstrijden, NGF-competitie of andere 

activiteiten ervaren veel  leden als waardevol. 
Nét als het verrichten van vrijwilligerswerk 
in één van de vele commissies. Stuk voor 
stuk aspecten die plaatsbaar zijn in het rijtje 
‘zachte’ factoren.  Daarnaast zijn er door de 
NGF geïnitieerde programma’s  als Committed 
tot Jeugd, Committed tot Senioren en Commit-
ted to Familie, waarvan de eerste twee binnen 
onze club zijn ingevoerd. 

Voordelig of gratis spelen bij partnerclubs
Maar aan de ‘harde’ kant kan het lidmaatschap 
wel degelijk meerwaarde bieden dan alleen het 
voordeel van onbeperkt spelen op eigen baan 
tegen de afdracht van contributie. Onze club 
kent al geruime tijd  een Hospitality Chain met 
andere clubs, zodat onze leden op 13 andere 
banen tegen een gereduceerd tarief kunnen 
spelen. 
Vlak voor het ter perse gaan van deze editie 
van uw clubblad kwam de redactie van de 
Neary ter ore dat het bestuur onderhandelt 
met De Groene Ster te Leeuwarden, golfclub 
Havelte en Golfclub Zwolle over een unieke 
samenwerking. Die komt er op neer dat  de 
leden van de clubs, vanaf 7 juli, over en weer 
‘om niet’ op elkaars banen terecht kunnen. 
Ook het meedoen aan elkaars gezellighe-
idswedstrijden zou tot de mogelijkheden >>
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wedstrijden en activiteiten, uitsluitend  be-
doeld voor leden tussen de twintig  en veertig 
jaar. Een dergelijke doelgroepgerichte aanpak 
hanteren enkele clubs om jeugdleden die het 
ouderlijk huis verlaten om elders te studeren, 
vast te houden. Ze richten zich daarbij met 
name op 18- tot 30-jarigen, juist een groep die 
we binnen De Compagnie vaak zien vertrek-
ken. Vanuit sportief oogpunt behoort het tot 
de verantwoordelijkheid  van de club om een 
gedegen jeugdbeleid te voeren. Maar uit finan-
cieel oogpunt geredeneerd is het pas aantrek-
kelijk jeugdleden te hebben wanneer ze hun 
jeugdlidmaatschap omzetten naar een gewoon 
lidmaatschap. Dat pleit voor het specifiek 
faciliteren van twintigjarigen. 

Experimenten met lidmaatschappen
Nieuwe vormen van lidmaatschappen zouden 
wel eens nodig kunnen zijn om de continuïteit 
van clubs te waarborgen. De dreigende 
vicieuze cirkel van minder leden, minder 
budget, minder kwaliteit, minder leden etc. 
kan daarmee voorkomen worden. 
Zo experimenteert een aantal clubs met 
bijvoorbeeld voordelige Twilight-
lidmaatschappen, die speelrecht bieden buiten 
de reguliere uren.  Een variant vormt het 
zogenaamde Weekendlidmaatschap  met het 
speelrecht van de vrijdagmiddag tot zondag-
avond. Wanneer je met een dergelijk lid-
maatschap gaat experimenteren ligt de 
invoering van een Weeklidmaatschap voor de 
hand. 
Golfclub Bentwoud kent een lidmaatschap 
voor een heel laag bedrag. Naast het kopen 
van onbeperkt speelrecht kunnen door de leden  
naar keuze een aantal ronden worden ‘gekocht’ 
voor een bedrag dat lager ligt dan de normale 
greenfee. 
Zo zijn er allerlei lidmaatschapsvormen te 
bedenken om vrije golfers toch maar te laten 
kiezen voor een homecourse. Als echter de 
samenwerking met Leeuwarden, Zwolle, 
Havelte en Ommen doorgaat, dan heeft de 
golfer in onze regio wel een heel erg aantrek-
kelijke reden om lid te worden van juist onze 
club.

moeten behoren. De voorwaarde die is gesteld 
aan deze samenwerking  is dat er geen andere 
clubs uit onze directe omgeving aan mee 
kunnen doen. Half maart, waneer deze Neary 
verschijnt, valt de definitieve beslissing en 
dan wordt ook duidelijk of De Hooge  Graven 
te Ommen ook tot dit samenwerkingsverband  
toetreedt.  In Zuid Holland draait een soort-
gelijk initiatief en.De Noord Nederlandse heeft 
met Lauswolt ook een dergelijke deal gesloten. 
Verschil is echter dat de leden van die clubs 
met een toeslag op hun contributie worden 
gefonfronteerd, terwijl het voor de hoogte van 
de contibutie van de vijf betrokken clubs niets 
uitmaakt.
 
Ledenwerving blijft belangrijk
Zoals gesteld zullen verkochte greenfees een 
eventuele terugloop van contributiegelden niet 
geheel kunnen compenseren. Afgezien daarvan 
steekt er een ander gevaar de kop op als je als 
club met een teruglopend ledenbestand je al 
te veel  gaat richten op vrije golfers. Veel van 
deze golfers hebben in het verleden hun GVB 
in een weekendje gehaald, zijn niet ‘opgevoed’ 
binnen een club waardoor  ze al gauw een an-
dere interpretatie van golfmores hebben dan de 
gemiddelde clubspeler. Een te grote toevloed 
van dergelijke spelers kan belemmerend 
werken voor de leden van de club. 
Het werven van leden blijft daarom belangrijk. 
Kansen liggen er op de markt van 65-plussers. 
Nederland vergrijst de komende jaren, dankzij 
de babyboomgeneratie, in dubbel tempo. Het 
leuke is dat de nieuwe ouderen meer sporten 
dan vroeger. En ze beschikken over geld.  Golf 
is voor hen - naast sporten als nordic walking, 
wandelen, fietsen, fitness en zwemmen - een 
prima alternatief.

Doelgroepgericht
Een golfclub moet uiteraard geen bejaarden-
clubje worden. Daarom is het best handig om 
potentiële leden als klanten te behandelen, 
inclusief  door ze in te  delen in doelgroepen 
en door  het achterhalen van hun behoeften. 
In het verleden kende De Compagnie de 
‘Twintig-Dertigers’. Deze groep organiseerde  

NGF-COMPTETIE TOEGANKELIJKER

In haar Beleidsplan 2012 - 2016 stelt de 
NGF dat de competitie een wezenlijker 

onderdeel moet worden  van de golfsport. 
Golf is een van de weinige sporten waarbij 
de competitie een ondergeschikte rol speelt 
in de sportbeleving; het blijft er doorgaans 

bij dat een relatief beperkt aantal golfers er 
aan deelnemen. Voor succesvolle 

competitiedeelname is méér nodig. 
Reden voor aanpassingen.

Neary zet de belangrijkste veranderingen op 
een rij.

De competitiespeler moet zich voorbereiden, 
waarbij hij gebruik maakt van de faciliteiten
van de golfclub waarvoor hij uitkomt en meer 
betrokkenheid voelt bij en plezier beleeft
aan golf. Hierdoor kan de competitie een be-
langrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling
van de golfsport. Om dit doel te bereiken, 
richt de NGF haar beleid de komende jaren 
enerzijds op grotere toegankelijkheid van de 
competitie en anderzijds op activering van 
golfspelers om zich aan te melden voor de 
competitie. Op basis van een inventarisatie 
van de behoeften van de betrokken competitie-
spelers en golfclubs zal de NGF de competitie 
waar mogelijk verbeteren.

Aanpassingen.
De bedoeling is dat dit jaar in alle competitie-
groepen (dames, heren, dames dinsdag, dames 
senioren donderdag, heren senioren vrijdag) er 
naar keuze gespeeld kan gaan worden over 36, 
27 of 18 holes. 

Een club kan kiezen hoeveel teams van welke 
soort worden ingeschreven, uiteraard rekening 
houdend met de capaciteit van de baan. Het 
verschil tussen de standaard competitie (1e 
teams) en de reserve competitie zal dan gaan 
verdwijnen. Voor de competitie zal 2015 een 

overgangsjaar worden. Er wordt een aantal 
beperkte wijzigingen aangebracht. 
Deze wijzigingen zijn:
• 1e teams mogen ook in de reserve competi- 
 tie worden ingeschreven (voor 1e teams die  
 geen 36 holes willen/kunnen spelen)
• in de 27 holes competities wordt vanaf 2015
  greensome gespeeld (allebei afslaan en  
 daarna om en om) gespeeld ipv. four-ball- 
 better-ball. Captains kunnen de teams dus  
 weer zelf samenstellen.
• De handicap limiet wordt voor alle compe- 
 tities 36,0, dus meer leden kunnen 
 competitie gaan spelen!
• In de dubbel-negen competitie (18 holes)  
 wordt de handicapverrekening afgeschaft. >> 

De competitieteams Dames 1 en Heren 1 vormen de 
paradepaardjes van De Compagnie
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Vanaf seizoen 2015 komen er verschillende 
klassen met een promotie/degradatie regeling. 
Voor de klasse indeling van 2015 wordt de 
eindstand van 2014 als uitgangspunt genomen.

Deelname
In principe kunnen alle leden die in het bezit 
zijn van een actieve EGA-handicap die niet 
hoger is dan 36,0 deelnemen aan de NGF-
competitie. Enige wedstrijdervaring is echter 
wenselijk. De categorie senioren begint bij 
dames met 50 jaar en bij heren met 55 jaar.

Deelname aan de competitie biedt de gelegen-
heid om onder sportieve omstandigheden 
de krachten te meten met een directe tegen-
stander. Spelen van matchplay wedstrijden 
gedurende 5 – 6 dagen aan het begin van het 
seizoen. Met de ervaring die hiermee wordt 
opgedaan word je een betere speler. Spelen op 
andere banen. Ook biedt het de mogelijkheid 
op andere banen te spelen en één keer per jaar 
in teamverband op te treden.
Bovendien, en dat is niet onbelangrijk, de 
competitie is één van de hoogtepunten van het 
golfseizoen, sportief, leuk, uitdagend maar 
bovenal gezellig. Een evenement om naar uit 
te kijken!

Spelvormen
Er zijn verschillende spelvormen, allemaal 
gebaseerd op matchplay. Heren en Dames  1 
spelen op 1 dag 18 holes foursome (om en om 
slaan) en 18 holes singles.
De overige teams die zonder handicap verre-
kening spelen spelen ‘s ochtends 9 holes 
greensome (allebei afslaan en daarna om en 
om tot de hole) en ‘s middags 18 holes singles. 
De competities met handicapverrekening 
spelen dubbel-9, 18 holes matchplay singles 
waarbij er punten te verdienen zijn op beide 
lussen van 9 holes en over de hele 18 holes 
wedstrijd.

Technische Commissie
Binnen de club draagt de Technische 
Commissie (TC) de verantwoordelijkheid voor 
de NGF-competitie. De TC heeft als taak om 

de technische ontwikkeling van de in de 
competitie spelende leden minimaal te hand-
haven dan wel te verbeteren.  Ze organiseert 
op clubniveau de competitie, maakt de team-
indelingen  en begeleidt de teams. De TC 
bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden 
met een (top) sport achtergrond. 
Daarbij laat de TC zich adviseren door de 
Pro. Ook kan de TC zich laten adviseren door 
bijv. teamcaptains. Het lid van het DB met 
technische zaken in portefeuille zal zoveel 
mogelijk deelnemen aan de vergaderingen 
van de TC. De TC werkt verder  nauw samen 
met de Wedstrijd - en de Jeugdcommissie. 
Dit ter bevordering van een goede aansluiting 
en doorstroming van de jeugd en het jaarlijks 
hebben van een evenwichtige wedstrijdkalen-
der. De TC werkt volgens een beleidsplan dat 
recentelijk is aangepast en ter goedkeuring 
is voorgelegd aan het bestuur. Wanneer deze 
zijn fiat geef zal dit plan op de website worden 
gepubliceerd.

Oproep
Binnen de TC is er een vacature. Daarom wil 
ze graag in contact komen met een kandidaat 
die de ambitie heeft om mede het technisch 
beleid van Golfclub De Compagnie verder 
vorm te geven en uit te voeren. Enige 
bestuurlijke ervaring is gewenst, een (top)
sportachtergrond een pré en affiniteit met golf 
voorwaarde.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 
bestuurslid Sabina Kuijper, die o.a. technische 
zaken in haar portefeuille heeft . (kuyper@
home.nl of 050 5270122)

Stand van zaken
Heren 1 speelt na het behalen van het 
kampioenschap in 2014 voor eerst in bestaan 
van onze golfclub in de 1 e klasse, de één na 
hoogste klasse van Nederland. Dit jaar hebben 
we overigens 16 teams in de NGF competi-
tie, verdeeld in 2 jeugdteams, 7 herenteams, 
2 damesteams, 4 heren senioren teams en 1 
dames senioren team. Vijf  jeugdspelers (14 tot 
20 jaar) spelen in de selectie teams Heren 2/3, 
36 holes.
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Langestraat 42 - Winschoten - (0597) 41 87 48 - www.robenmode.nl

Herenmode Damesmode

Prettig geholpen
Prima gekleed

zeer geschikt voor feestjes en diners

Café-restaurant De Compagnie is ook bijzonder 

geschikt voor het organiseren van familiefeestjes, 

recepties en diners voor groepen, 

vraag naar de mogelijkheden...

Restaurant De Compagnie

Iets te vieren?

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

Omslag Neary 20/5 2008  10-12-2008  13:37  Pagina 2Pagina 2

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

BEDRIJVENCOMPETITIE

Het voorjaar is in aantocht en dus is het 
alweer bijna tijd voor de bedrijvencompetitie. 

De bedrijvencommissie is druk bezig met de 
voorbereidingen voor het seizoen 2015. 

Deze competitie geeft de gelegenheid om, op 
een informele manier, zakelijke relaties te 

onderhouden, te versterken en uit te breiden.
De combinatie van gezelligheid, sportiviteit 

en het wedstrijdelement geven een unieke 
kans om op een ongedwongen manier 

elkaar beter te leren kennen.

Tekst: Marco Nieborg

 
Na een middag samen op onze prachtige 18 
holes golfbaan schuiven de deelnemers aan 
voor een diner. Tijdens dit diner worden de 
dagprijzen uitgereikt en wordt de dag ontspan-
nen afgesloten.
Bedrijven doen mee met vaste teamcaptains 
waarbij de 2e speler een vaste speler kan 
zijn maar ook een gast. Er zijn dus diverse 
manieren om de relaties onderling of extern te 
versterken. 
Een leuke bijkomstigheid is dat gedurende de 
dag diverse foto’s gemaakt worden, waardoor 
een leuk aandenken wordt gecreëerd. Deze 
foto’s worden aan het einde van de middag 
via de tv schermen in het clubhuis getoond 
en via een link na afloop aan de teamcaptains 
beschikbaar gesteld.

Terugblik 2014
In 2014 zijn we met 32 teams van start gegaan 
op 11 april. Op deze dag is de felbegeerde Red 
Jacket uitgereikt aan Bert Ritsema van 
Assurantie Adviesburo Bert Ritsema, de win-
naar van 2013. Op de eerste dag was er nog 
een opvallende gebeurtenis, namelijk een hole 
in one van gastspeler van Eerens Sloopwerken: 
Jan Pieter Dijstelberge.
Na 4 mooie speeldagen, met over het algemeen 

fraai weer, was op 19 september de finaledag. 
De dag begon met Nedmag en Hoormann 
Projectinrichting als koplopers. Na het optrek-
ken van de kruitdampen en het tellen van alle 
punten kwam Kuurman Noord als zeer verras-
sende eindwinnaar uit de bus. Hilko Dammer 
was helaas zelf niet aanwezig, maar werd 
telefonisch op de hoogte gebracht van het 
verrassende, maar heugelijke nieuws door de 
“tijdelijke teamcaptain” Helga Mensen-Aarts. 
De Red Jacket zal begin april, tijdens de eerste 
competitiedag, worden overhandigd aan Hilko 
Dammer. We kijken als bedrijvencommissie 
terug op een geslaagd jaar. 

Vooruitblik 2015
We verwachten in 2015 weer een leuke en 
spannende en zonnige competitie. Nieuw dit 
jaar is dat we naast de spelvorm individueel 
Stableford op de 3e speeldag Texas Scramble 
spelen. Het leuke van deze spelvorm is, dat 
je per flight als team samenspeelt. Door na 
het afslaan van alle spelers de beste positie 
te kiezen om verder te spelen, ontstaat een 
snellere spelvorm. Op de 3e speeldag zal nader 
uitleg gegeven worden over deze spelvorm.
De speeldata in 2015 zijn: 17 april, 29 mei, 
26 juni, 21 augustus en de finaledag op 18 
september.

Businessbijeenkomsten
De bedrijvencommissie organiseert ook een 
aantal business bijeenkomsten. De eerste is 
gehouden in december, met als spreker de heer 
Abbing van Energy Stock. Na een interessante 
presentatie over de gasopslag bij Zuidwending 
hebben we onder het genot van een hapje en 
een drankje gezellig kunnen bijpraten. Op 
5 maart is de tweede bijeenkomst gehouden 
met een presentatie van de Rabobank. In de 
loop van 2015 zullen we nog een bijeenkomst 
plannen.

De bedrijvencommissie bestaat uit: Linda 
Gardenier, Marco Nieborg, Martijn Siekman, 
Robert Ritsema en Gretha Kruize. 
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uitzonderlijk hoge kwaliteit. Uniek is de golf-
academie ‘golfodrome’ die werkgelegenheid 
biedt aan 36 teaching pro’s  en een driving 
range bezit met een slordige 200 afslagplaatsen. 

Eén van de banen, Golfplatz Brunnweis , 
vormde  al meerdere keren het decor voor het 
Duits kampioenschap. Het landschap rond Bad 
Griesbach is licht heuvelig met een diversiteit 
aan begroeiing en het heeft de bijnaam het 
Beierse Toscane te zijn.

Het 3*** Hotel Garni Glockenspiel  wil meer 
Nederlandse gasten werven en doet dat niet 
middels advertenties in landelijke kranten  
en golfbladen. Als additioneel  marketing 
instrument hanteert de hoteleigenaar ook het 
beschikbaar stellen van vouchers, ter waarde 
van € 156,--, voor winnaars van bepaalde 
Clubkampioenschappen. Zo kunnen onze 
seniorenkampioenen dus profiteren van deze 
bijzondere vorm van reclame. Bijkomende 
gedachte is dat de hoteleigenaar hiermee ook 
andere leden van onze club in de toekomst als 
zijn gast hoopt te kunnen begroeten. Het zou 
de man sieren wanneer hij ook de partners van 
de winnaars zou vrijhouden en ze op z’n minst 
één diner zou aanbieden.

SENIORENKAMPIOENEN BELOOND MET HOTELVERBLIJF

Dit jaar kan het voor de senioren van onze 
club extra aantrekkelijk zijn om deel te 

nemen aan het seniorenkampioenschap dat 
op 30 en 31 mei wordt gehouden. Het Duitse 
hotel Garni Clockenspiel stelt namelijk een 
verblijf van 3 overnachtingen beschikbaar 
voor de nummers 1 bij de dames en heren. 
Een mogelijkheid om kennis te maken met 

het Beierse stadje Bad Griesbach waar zich, 
binnen een afstand van 5 km, maar liefst 8 

golfbanen bevinden. 

Bij golfresorts denk je al gauw aan Portugal 
of Turkije met een luxe hotel op een fraai 
aangelegde baan. Maar het grootste resort van 
Europa, Bad Griesbach, ligt iets dichterbij. 
namelijk  in Oost Beieren, vlak tegen de 
Oosterijkse grens. Toch nog een stevig dagje 
reizen. Uit eigen ervaring ken ik de streek als 
een waar golfeldorado. Bovendien is het 
genieten in steden als Passau, München en  
Salzburg. De zes 18-holes en de drie 9-holes 
banen om Bad Griesbach zijn van 

Bereken in 3 stappen uw voordeel

Met
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ZONNEPANELEN?

Als installateur, aangesloten bij Econed, levert en 
installeert Dijk & Wijk Installatietechniek tegen 
concurrerende  prijzen zonnepanelen. 
Leden van De Compagnie kunnen nu helemaal 
profi teren door gebruik te maken van een speciale 
extra ledenkorting van 6% op de offerteprijs.

Hoe?
Surf naar www.dijkenwijk.nl, klik op de banner met 
het Econed Duurzaam-logo. Volg de drie stappen. 
Bij de laatste stap klikt u op het veld ‘Vraag een 
adviesrapport aan’. 
Vul het formulier in en vermeld in het veld  
‘toelichting’ uw lidmaatschapscode van 
De Compagnie en verstuur het formulier.
Wij nemen vervolgens contact met u op en doen u 
een even zonnige als messcherpe aanbieding.

Stationsstraat 4, Postbus 171, 9640 AD Veendam
T: (0598) 666 777, F: (0598) 625 672

E: info@dijkenwijk.nl, www.dijkenwijk.nl
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GOLF AKTIEF PROGRAMMA 2015

De Compagnie doet mee met een actie van 
de Nederlandse Golf Federatie die vooral 

gericht is op leden boven de 50 jaar. Dat is het 
merendeel van onze vereniging en de groep 

met het grootste verloop. Als het lichaam niet 
helemaal meer kan doen als voorheen, dan 

zijn er aanpassingen mogelijk waardoor men 
nog jaren met plezier kan golfen. 

Alleen of samen met anderen. Gericht op 
prestatie of op plezier, op sociale contacten 

of op een combinatie daarvan.

De Seniorencommisie ontvouwt haar plannen.

De Seniorencommissie is in het najaar van 2014 
gestart met de voorbereidingen van Golf Actief. 
Deze naam gebruikt De Compagnie voor het pro-
gramma ‘Committed to Senioren’ van de NGF. 
Gedurende 10 weken wordt onder leiding van de 
fysiotherapeuten van Golfkliniek Noord, gewerkt 
aan oefeningen om de fitheid te vergroten of 
aanpassingen te vinden voor problemen. Wouter 
Oosting, onze golfprofessional, verzorgt daarbij 
de golftraining. Vooral om ‘beter’ te worden. 
Beter in golf maar het kan ook beter zijn door 
met een aangepaste techniek minder lichamelijke 
klachten te krijgen/houden. Een ander kenmerk 
is dat we die ‘lessen’ in kleine groepjes doen. 
Gezellig! 

Doe mee aan Golf Actief 2015
Voor 125 euro doet u 10 weken mee aan dit 
gezellige Golf Actief-programma
De groepen bestaan uit maximaal 10-12 deel-
nemers en u kunt
10 weken  lang, elke week een combinatie van 
30 minuten fitheidsoefeningen doen (met 5 a 
6 spelers) en 30 minuten golftraining krijgen 
(met 5 a 6 spelers), samen voor 12,50 per uur!

3 niveaus
Basis programma. Voor iedereen die voor het 
eerst deelneemt en voor leden die in stap 1 t/m 3 

van het NGF stappenplan spelen
Vervolg programma. Voor iedereen die al 
kennis heeft gemaakt met het Golf Actief 
programma en voor leden die in stap 3,4 en 5 
van het NGF stappenplan spelen
Gevorderden programma. Voor iedereen die 
al kennis heeft gemaakt met het Golf Actief 
programma en voor leden die in stap 5 tot en 
met 9 van het NGF stappenplan spelen.

Twee maal per jaar wordt een start gemaakt 
met de 10-weekse serie. De eerste serie vindt 
plaats in april, mei en juni, de tweede in 
september, oktober en november.
In de zomerperiode wordt een speciaal 
4-weken durend programma uitgevoerd met 
individuele of in interessegroepen.
De lessen van het Golf Actief-programma 
worden uitgevoerd op het overdekte deel van 
de driving range van De Compagnie op de 
dinsdagen (2x)  en donderdagen (2x)  

Start  
8 april:  10.30-11.30 (basis programma)
     12.00-13.00 (basis programma)
10 april  13.30 – 14.30 (vervolg programma)
 15.00 -  16.00 (basis programma)

De golftraining wordt verzorgd door onze pro 

Wouter Oosting (PGA A licentie)
De fitheidsoefeningen worden gegeven door 
de fysiotherapeuten van Golfkliniek Noord, 
Albert van Kasteel en Willem Jaap Engbers. 
Alle drie hebben zich gespecialiseerd via het 
bekende golfinstituut: Titleist Performance 
Institute (TPI) en in het gebruik van het K-
vest. K-vest is meetunit waarmee de posities, 
banen en snelheden van de belangrijkste 
swingonderdelen namelijk de heupen (bek-
ken), de romp en de armbewegingen  worden 
gemeten of getraind. 

Voor de overige oefeningen wordt gebruikt ge-
maakt van de stappenplanboekjes van de NGF, 
die verkrijgbaar zijn bij het secretariaat. 

Compagnie in Actie
Onder de naam Compagnie in Actie (CIA)
worden er maandelijks op de laatste donderdag 
van de maand extra activiteiten georganiseerd 
van 16.00 tot 18.00 Deze activiteiten komen 
voort uit het Golf Actief programma maar 
zijn ook toegankelijk voor andere leden en 
niet-leden.

Na afloop kan men gebruik maken van een 
speciale CIA-dagschotel in het Golfcafé-
restaurant. 

Op 26 maart 215 zal de eerste Compagnie In 
Actie  bijeenkomst van 16.00 tot 18.00 besteed 
worden aan voorlichting over ons Golf Actief 
programma voor een leven lang Golf! 

Het programma voor het komende jaar 2015 
ziet er als volgt uit
26 maart Introductie Golf Actief-
 programma 2015 na een rondje  
 par 3
30 april Spelregels in beeld
28 mei  Vogels kijken. Met plezier in het 
 bos. 
25 juni  Greenkeeping. Voorlichting door
 greenkeeper en een praktisch  
 programma
30 juli Vakantie
27 augustus  Wat is er nieuw op het gebied 
 van materiaal? Shopeigenaar
24 september  Golfprofessional vertelt over 
 “Het leven op de tour”
29 oktober KGB: Klaverjassen, Golfen en  
 Bridgen
26 november Wijn-/whiskyproeverij
31 december Borrel

Deze onderwerpen zijn geselecteerd op basis 
van de uitkomsten van de seniorenenquête die 
in het najaar van 2014 werd uitgevoerd.
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HET RIJKE CLUBLEVEN

MIDWINTERWEDSTRIJD
WOENSDAGDAMES
Constance Lawant
Op 17 december j.l. stond de traditionele 
Midwinterwedstrijd op het programma. Wij 
werden echter getergd door de depressies Doris 
en Engel, het regende de hele dag door. 
Vanwege de drijfnatte baan moesten we 
besluiten de wedstrijd te laten vervallen, maar 
het feestelijke na-golf-programma zetten we 
natuurlijk met een groot aantal dames door. We 
mochten de door Jannie en Gerda verzorgde 
hapjes bij de borrel gebruiken. De ingekochte 
Glühwein en chocolademelk komen jullie nog 
op een andere woensdag op de baan tegen!

Bij binnenkomst kreeg iedereen een glaasje 
en ook zonder gezamenlijke wedstrijd hadden 
we genoeg bij te praten. De zaal was op zijn 
kerst aangekleed met verlichte rendiertjes bij 
elk bord en het team van Jan had de tafels 
sfeervol gedekt. Het viergangendiner was 
zoals altijd tot in de puntjes verzorgd. Ciska 
las een kerstverhaal voor en er werden door 
Janna, Gerda, Eefke, Janny en Emily Christmas 
Carrolls gezongen, begeleid door Jan met zijn 
accordeon. Een verrassing was dat Jan het 
programma aanvulde met een aantal geestige 
zelfgeschreven golfliedjes.

Constance presenteerde het financieel over-
zicht 2014 (tot 17 december). Zij draagt na 
ruim vier jaar het penningmeesterschap over 
aan Femy. Als dank kreeg zij een mooi cadeau 
aangeboden. Afgesproken werd verder dat Elly 
in januari met Femy de boeken controleert.

En dan staat ons op 25 maart de winterafslui-
ting te wachten met vervolgens een modeshow 
bij Flair in Veendam. Na de wedstrijd is er een 
keus tussen maaltijdsalades (zalm, oosterse kip 
of geitenkaas met honing) + stokbrood. Ont-
vangst koffie/thee met cake. Prijs voor de dag 
per persoon is 12,50. Schrijf je in, hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd!

SNERTWEDSTRIJD
Henry Drenth
Meestal spant het erom of de Snertwedstrijd 
door zal gaan. Niet vanwege het weer of de 
conditie van de baan, maar meer vanwege het 
aantal deelnemers.
De editie van dit jaar, die op 1 februari werd 
gespeeld, was uitermate goed gevuld met 
deelnemers. Daaronder veel nieuwe gezichten. 
Als deze trend zich doorzet over de rest van 
het seizoen, dan zullen heel veel commissies 
in hun nopjes zijn omdat ze niet tevergeefs aan 
het organiseren zijn geslagen.                  >>

In de wintermaanden mag het clubleven 
dan welliswaar op een wat lager pitje staan, 

toch worden er ruimschoots wedstrijden 
georganiseerd.  In deze editie van uw 

clubblad een impressie van een aantal 
ervan. Weet u als ‘thuisblijver’ wat u heeft 

gemist! 

Janna, Gerda, Eefke, Janny en Emily zingen 
Christmas Carrolls , begeleid door Jan met zijn 
accordeon
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Namens de Bijzondere ActiviteitenCommissie 
(BAC) willen we iedereen die deelgenomen 
heeft heel hartelijk bedanken voor hun aan-
wezigheid. Mij smaakte de snert en rogge-
brood met spek in ieder geval uitstekend. Ik 
hoop dat dat voor jullie ook zo is geweest.
Onder de 46!!!! deelnemers waren er een 
aantal die zich niets van de naam van de 
wedstrijd aangetrokken hadden. Zij hebben 
een uitstekende score ingeleverd, met op de 
3e plaats Nigel Carman (handicap 7.1) met 17 
stablefordpunten, gemarkt door de schrijver 
van dit verslag.
De 2e plaats met 19 punten was voor Marian 
Meuken (handicap 15.9) met 19 punten. Zij 
werd gemarkt door Frouwke Kloosterhuis. 
Het was Froukes eerste wedstrijd. Mooi dat ze 
erbij was hoewel snert niet haar kostje is.
Dan is er natuurlijk altijd een winnaar en dat 
was deze keer Theo de Vries (handicap 35.5) 
met 22 punten. Volgens mij ook zijn eerste 
wedstrijd.
Waarom noem ik nu de markers ?? Omdat in 
de volksmond meestal wordt gezegd dat je zo 
goed speelt als je marker noteert en bij veel 
punten komt er steevast de uitroep ..DUIK-
BOOT ...!!!
Niets van aantrekken mensen, dat hebben we 
allemaal meegemaakt.

Rest mij tot slot de Horeca, met name Jan 
Venema, te bedanken voor de uitstekende 
verzorging van de inwendige mens en spreek 
hierbij de hoop uit dat het aantal deelnemers 
op dit zelfde niveau blijft.
Denk hierbij aan de broodwedstrijd, gespon-
sord door De Enige Echte Warme Bakker Wim 
Zijlema. Wees er snel bij want vol is vol!!!!
En natuurlijk de onvolprezen Vlaggetjesdag 
over 18 holes (of meer) ter ere van de ver-
jaardag van onze Koning.
Natuurlijk kunt U op dinsdag spelen met de 
herenmiddag en op woensdag met de dames en 
de donderdag is voor de senioren.

DAMES WINTERAFSLUITING
Ciska Gerdes
Op 25 maart a.s. organiseert de damescommis-
sie van de woensdagwedstrijden haar jaarlijkse 
winterafsluiting. Dit gebeurt altijd met een 
wedstrijd over 9 holes,die afgesloten wordt 
met een etentje.

Verrassing
Aangezien  de commissie wel van verandering 
en een verrassing houdt , heeft ze voor woens-
dag 25 maart een programma voor elk wat wils 
voor alle dames van de club opgesteld.
Het programma bevat 3 onderdelen,waarvoor 
je je per onderdeel kunt inschrijven. 
Je mag je natuurlijk ook voor alle onderdelen 
inschrijven.

BESTE GOLFVRIENDEN
Evelien Onsman
Ik ben al weer op de golfbaan geweest en 
heb verschillende mensen gezien, maar 
wil dit ook nog op deze manier doen voor 
de mensen die ik niet persoonlijk heb 
gesproken.
Ik wil iedereen hartelijk danken voor de 
steun tijdens de korte periode van ernstig 
ziek zijn van Jaap en dat we wisten dat hij 
niet meer beter zou worden.
Er kwamen veel reacties, telefonisch, 
kaarten, brieven en per mail.
Het is wel een cliché maar het doet je 
inderdaad erg goed om te merken dat er 
zoveel mensen aan ons dachten en met je 
meeleven.
De laatste 5 jaar had Jaap een broze ge-
zondheid.
Golfen gaf hem veel afleiding.
Als het op dinsdag geen aangenaam 
golfweer was, ging hij meestal toch naar de 
herenmiddag met de opmerking”regen valt 
best mee, is wel te doen”
Het was een invulling van de dag en hij 
genoot er ieder keer weer van.
Hij zou het liefst ieder dag een rondje 
lopen.
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De Flair-modeshow nu niet in het clubhuis, zoals op 
de foto, maar in de winkel in de WP-Passage.

1. Een wedstrijd over 9 holes. Je bent vanaf 
11.30 uur welkom voor de inschrijving en een 
kopje koffie/thee met wat lekkers.
Start van de wedstrijd is 13.00 uur en de prijs-
uitreiking is om 16.00 uur. Kosten:€ 2,50

2. Maaltijdsalade in het restaurant om 16.30 
uur. Kosten: € 10,00.
Mocht je niet kunnen golfen die dag, dan is dit  
misschien een leuke manier om eens kennis te 
maken met de woensdagdames.
3. Modeshow door Flair Mode in de zaak aan 
de Winkler Prins Passage 14 in Veendam.
Je bent van harte welkom vanaf 17.30 uur.

Inschrijving voor 20 maart
Inschrijving voor de wedstrijd, de maaltijd-
salade en de modeshow kan via de website en 
het boek bij de balie,zoals gebruikelijk is
bij de damesevenementen.
We zullen echter ook de dames van De
Compagnie die niet (regelmatig) deelnemen 
aan de dameswedstrijden op de woensdag  
persoonlijk per mail uitnodigen, waarbij ieder 
per mail kan aangeven welk(e) onderde(e)l(en) 
zij wil bijwonen.

BESTE SCORES SENIOREN
Op 8 januari werd het nieuwe jaar door de 
senioren ingeluid met een prijsuitreiking. 
Dat was een ogenblik waar veel deelnemers 
met spanning naar uitkijken. Want dan wordt 
duidelijk wie er het beste gepresteerd hebben 
op de seniorenochtenden. En dat gemeten over 
de tien beste resultaten in de periode april tot 
november van het voorgaande jaar. 
De scores waren als volgt: 
Dames:
Harmien Tolsma  164 punten
Anje Smit             163 punten
Elly Jensma          158 punten

Bij de heren wonnen:
Henk Mulder           200 punten
Rien Broekhuizen    186 punten
Menno Ringnalda    185  punten
De prijsuitreiking werd omrand door een heer-
lijk stamppotjesbuffet verzorgd door Jan.

IN MEMORIAM
Ciska Gerdes
Na een kort ziekbed overleed op 6 februari jl. 
ons graag geziene clublid Jaap Onsman. Op 
de heren- en seniorenwedstrijden ontbrak hij 
zelden, maar ook nam hij zeer regelmatig deel 
aan maandbekerwedstrijden en wedstrijden 
van de BAC. De waardering voor Jaap bleek 
uit de aanwezigheid van vele clubgenoten van 
De Compagnie tijdens zijn afscheidsbijeen-
komst op 12 februari.

Van Evelien ontving de redactie van de Neary 
onderstaande brief.
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Beter golfen zonder blessures 
  Golffysiotherapeut helpt u met uw handicap
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Hoofdkantoor: Hora Siccamastraat 2 9601 KK Hoogezand
T 0598 397176  E info@golfkliniek.nl  I www.golfkliniek.nl

EEN NO-NONSENSE WEBSITE VOOR EEN NO-NONSENSE CLUB

Sinds 1 maart beschikt De Compagnie over 
een nieuwe website. De oude voldeed niet 

meer aan de eisen en bovendien staakte het 
bedrijf waar de site was ondergebracht met 

haar internetactiviteiten. Het bestuur ging 
op zoek naar een nieuwe webontwikkelaar 

en kwam terecht bij Marc Hesp. 

Ciska Gerdes had een  interview met hem over 
communicatie, politieke aspiraties, golf en de 

nieuwe website van De Compagnie.

Communicatie is het kernwoord in Marcs 
leven.
Hij studeerde vanaf 1995 Informatiemanage-
ment aan de Hanzehogeschool in Groningen 
en startte in 2000 met een compagnon een 
bedrijf in webdesign. Na de verkoop hiervan 
richtte hij in 2005 zijn bedrijf Hesp Online 
Communicatie op.
Beroepsmatig regelt hij campagnes voor o.a. 
bedrijven, waarbij online media de rode draad 
zijn. Hij is een soort communicatieve duizend-
poot die alles met elkaar probeert te verbinden, 
waarbij de vormgeving afgestemd moet zijn 
op de strategie, mensen en uitstraling van een 
bedrijf. Een goede website is daarvan een 
essentieel onderdeel.
Na 10 jaar wonen in Groningen verhuisde hij 
met zijn vrouw Rianne naar Zuidbroek.
De kleinschaligheid van het dorp Den Oever 
waar Marc grotendeels zijn jeugd doorbracht, 
gunde hij ook zijn kinderen en Zuidbroek is 
dan ook nog steeds zijn domicilie.

Politiek
Zijn betrokkenheid bij het wel en wee van 
Zuidbroek en zijn behoefte de slechte situatie 
in het centrum te veranderen, brachten hem 
in de politiek als VVD-raadslid. Het grootste 
verschil tussen zelfstandig ondernemerschap 

en de politiek ziet Marc vooral in de kleine 
stapjes die in de politiek gemaakt worden.
Na een aantal jaren kon hij zich echter niet 
meer vinden in de landelijke koers van de 
VVD en besloot hij de gemeenteraad van 
Zuidbroek te verlaten.
Toch begon hij de politiek te missen en inmid-
dels staat hij op de kieslijst van D66 voor de 
Provinciale Staten. Dat wordt dus spannend 
voor Marc op 18 maart.

Ook in de politiek is communicatie voor Marc 
het uitgangspunt en een belangrijk principe.
Als voorbeeld van goede communicatie noemt 
hij de Provinciale Staten van Gelderland, die 
met gemeenten in overleg ging en op deze 
manier veel bewonersinitiatieven heeft ge-
stimuleerd, o.a. op het gebied van energie.
Als slecht voorbeeld mocht ik van Marc gerust 
gedeputeerde William Moorlag noemen met 
zijn top-down benadering van de windenergie 
in onze regio.

Marc wordt helemaal enthousiast als hij vertelt 
over de G1000 bijeenkomst op 6 juni a.s. van 
1000 stadjers die in één ruimte aan tafels van 
acht personen met elkaar gaan praten en waar-
van hij veel goede ideeёn verwacht.
Communiceren over nieuwe ideeën voor  >> 
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een nieuwe realiteit in een veranderende 
maatschappij met een grote rol van internet 
vindt hij belangrijker dan een traditionele 
aanpak waarbij gemeenten veel geld spenderen 
aan oude winkelcentra.
Maar genoeg over de politiek. Heeft Marc nog 
tijd voor golf?

Golf
Zijn eerste kennismaking met golf was het 
jaarlijkse Stadspark Open, dat helaas niet 
meer bestaat. Na 2 jaar als vrijwilliger deed hij 
voor het eerst mee als golfer zonder GVB. Hij 
startte er met handicap 36 en ¾ handicapver-
rekening en haalde toch nog 20 punten. 
En zo begon hij 3 jaar geleden met golflessen 
in Harkstede.
Door de contacten van de golfpro met de 
golfclub in Gasselte werd Marc lid van de 
Semslanden.  Ook Rianne en zoon Laurens 
van 10 jaar golfen, zoon Lennaert van 8 vindt 
alleen het putten wel leuk.

Sinds 1 januari is hij ook lid van De 
Compagnie. Hij probeert 2x per week tijd vrij 
te maken om te golfen. Als werkende man 
of vrouw zou er op een of andere manier een 
mogelijkheid gecreëerd moeten worden om 
gemakkelijk een golfmaatje te vinden.
Dat brengt ons gesprek op Marcs inbreng in 
onze nieuwe website. 

De nieuwe website
In december vonden gesprekken plaats met de 
clubmanager en het bestuur over een nieuwe 
website. De huidige website van De 
Compagnie is gedateerd. Ze bevat te veel tekst 
en menu-items en is gewoon te vol.
Marcs filosofie bij de nieuwe opzet is vereen-
voudiging, een frisse opzet en een uitstraling 
die meer gericht is op golf als beleving. 
De nieuwe website opent dan ook met een foto 
van de baan.
Naast de eigen leden heeft de doelgroep van 
de greenfeespelers een prominente plaats. 
Daarvoor is een duidelijke ruimte gereserveerd 
voor Leading Courses. 
De site is tevens goed benaderbaar voor 

mobiele telefoons wat ook voor onze green-
keepers een groot voordeel is.
De integratie met ProWareGolf wordt de vol-
gende stap in het proces. Naar verwachting zal 
de software van ProWareGolf binnen een half 
jaar hiervoor ontwikkeld zijn. 
Een website is geen statisch geheel en moet 
regelmatig bijgesteld worden is het uitgangs-
punt van Marc.

De backinggroupvan zes meedenkers waar-
onder Gretha Kruize en Ive Krikke, zal dus 
nog even blijven bestaan.
Als interviewer gaf Marc mij het voorrecht al 
kennis te nemen van de nieuwe website.
Voor wat hij waard is geef ik u alvast mijn 
mening: de nieuwe website is eigentijds, 
makkelijk te raadplegen en bevat veel wetens-
waardigheden die kenmerkend zijn voor onze 
golfclub.

Een beschrijving van iedere hole met bijbe-
horende benaming en tips van de pro zijn 
daarvan een voorbeeld. Als greenfeespeler wil 
je onze baan niet missen en daarmee is Marc 
in zijn opzet voor de nieuwe website helemaal 
geslaagd.
Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de reactie 
van onze leden en greenfeespelers.

Screenshot van de nieuwe website
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COMMITTED TO GREEN: IETS VOOR ONS?

Onder het motto ‘Verbeter de wereld, 
begin bij golf’, heeft de Nederlandse 

Golffederatie de laatste jaren een aantal 
‘committed’-programma’s ingevoerd. In 

onze club draaien er twee van: ‘Committed 
to jeugd’ en ‘Committed to senioren’. Voor 

het duurzaam beheer en onderhoud van 
banen kent de NGF ook het ‘Committed tot 

green’-programma. Iets voor onze club?

Van de redactie

In de vorig editie van uw clubblad heeft u 
kennis kunnen nemen van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen op golfbanen. In een 
doorwrocht artikel schetste Paul de stand van 
zaken. 
In deze Neary gaan we in op het ‘Committed 
to Green’-programma (CtG). Dit  programma 
is niet nieuw. Vanaf halverwege de jaren 90 
is de NGF al in de weer met het programma, 
oorspronkelijk een initiatief van de Europese 
Golf Associatie dat werd ontwikkeld met 
steun van o.a.  de Europese Commissie, The 
R&A en de European Tour.
Het CtG-programma  richt zich op het ver-
antwoord omgaan met natuur, milieu, mens 
en natuurlijke hulpbronnen op golfbanen. In 
2010 is besloten het programma aan te passen 
aan de standaards van de Golf Environment 
Organization (GEO). Banen die werken met 
het CtG-programma kunnen nu door deze 
organisatie worden gecertificeerd. Daarmee 
voldoen ze aan normen die vergelijkbaar zijn 
met die van die door FSK en EKO worden 
gesteld. 
Deze twee keurmerken beogen ook bij te 
dragen aan het beheer en gebruik van onze 
natuurlijke leefomgeving en aan een goede 
balans tussen People (sociale dimensie), 
Planet (ecologische dimensie) en Profit 

(economische dimensie).  Daarmee wordt me-
teen duidelijk dat het CtG-programma verder 
strekt dan alleen maar het baanonderhoud. 

Zes aandachtsvelden
Het CtG-programma kent zes aandachtsvelden 
die duurzaam handelen op golfbanen moeten 
verankeren. Door binnen deze aandachtsge-
bieden verbeteringen door te voeren, wordt 
invulling gegeven aan duurzaam golfbaanbe-
heer. 

1.  Landschap en biotopen
Het duurzaam beheren van de natuurlijke om-
geving van een golfbaan met aandacht voor 
de bescherming van plant- en diersoorten, 
natuurlijke habitats en landschappelijke 
kwaliteit.
2. Water
Water- en waterbeheer verdienen in toene-
mende mate kritische aandacht. Dit jaar wordt 
de Europese Kaderrichtlijn Water  (KWR)
geïmplementeerd.
De KRW moet ervoor zorgen dat binnen alle 
lidstaten op watergebied een ‘goede chemische 
toestand en een goed ecologisch potentieel of 
een goede ecologische toestand zijn bereikt.
Op golfbanen moet daarbij worden gedacht 
aan de beregening, het verbruik van (leiding)
water voor het reinigen van machines, sanitair 
en clubhuis en de kwaliteit van het opper-
vlaktewater van binnen de baan aanwezige 
sloten, vijvers, poelen en vennen. Deelname 
aan het CtG-programma betekent dat een club 
zich niet alleen aan de wettelijke regels houdt, 
maar liefst een stap verder gaat.
3. Energie en hulpbronnen
De aandachtsveld behelst maatregelen die gericht 
zijn op het verminderen van milieubelasting door 
het terugbrengen van energiegebruik en het ge-
bruik van grondstoffen. Onder dit punt valt zowel 
het brandstof gebruik van onderhoudsmachines, 
de verwarming en verlichting van de opstallen, 
maar ook aan de beheersing en vermindering van 
afval tijdens het dagelijkse gebruik, een wedstrijd 
of een evenement.

4. Product en ketenbeheer
In een mondiale economie komen producten 
overal vandaan. Gevolg is milieubelasting door 
het transport. Ook is niet altijd even duidelijk 
onder welke (sociale) omstandigheden wordt 
geproduceerd. Het CtG-programma stimuleert 
een kritische houding met betrekking tot de 
herkomst en productieomstandigheden van in 
te kopen producten. Ook zet het programma 
aan tot optimale recycling. 
5. Milieukwaliteit
Hierbij gaat het om golfbaanbeheer met een 
zo laag mogelijke belasting van het milieu, 
een onderwerp waar Paul de Vries in de vorige 
editie al is op ingegaan. Deelnemen aan het 
CtG-programma betekent dat een golfclub zich 
vastlegt om te werken aan een systematische 
milieutechnische verbetering van het golf-
baanonderhoud.
6 Mens en Samenleving
Dat CtG meer omvat dan enkel het milieu, 
blijkt wel uit dit aandachtsveld. Hierbij gaat 
het om de vormgeving van de sociale context 
waarin de club zich beweegt. Het punt schenkt 
aandacht aan de wijze waarop omgegaan wordt 
met personeel en ingehuurde aannemers 
en hoe er wordt gecommuniceerd met alle 
stakeholders. Ook moet er aandacht zijn voor 
cultureel erfgoed en wordt respect gevraagd 

voor de lokale setting waarbinnen de golfbaan 
gesitueerd is
 
Geen vaststaande normen  
Alhoewel het wel er sterk op lijkt heeft het 
CtG-programma geen vaststaande normen 
waaraan een golfbaan en golfclub moet vol-
doen. Elke baan is immers anders, wat vraagt 
om vrijheid voor een eigen - en meest effec-
tieve - invulling. Het programma moet worden 
beschouwd als kwaliteitbewakingssysteem. 
Continuïteit en de kwaliteit van het beheers-
proces dienen daarbij gekoppeld te worden aan 
een langetermijnvisie. Dit voorkomt ad hoc 
handelen en kan daarom ook kostenbesparend 
werken. 
Onze club schenkt de laatste jaren al behoor-
lijk veel aandacht aan aspecten die binnen het 
CtG-programma aan de orde komen. Bij de 
aanleg van de ‘nieuwe’negen is bijvoorbeeld 
rekening gehouden met de waterbufferfunctie. 
Onlangs is het energieverbruik serieus onder de 
loep genomen. Zo zijn er meer zaken te 
benoemen. Waarom zouden we het CtG-
programma niet omarmen en gaan voor het 
GEO-certificaat?
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De baan voldoet aan de KWR-norm als het gaat m 
de functie van waterbuffer.
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MARSHALLING NIEUWE STIJL
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 Er gaat heel wat veranderen met 
betrekking tot de marshaldiensten. 

De laatste jaren was er nogal wat kritiek op 
de gang van zaken op onze golfbaan.  

Niet doorlaten, te langzaam spelen, geen 
pitchmarks repareren en het ontbreken van  
een marshal  die de problemen kon oplossen 

en de doorstroming moest begeleiden, bleken 
een bron van ergernis. 

Warntje Jacobs legt uit wat de veranderingen 
zijn.

In opdracht van het bestuur is er een kleine 
werkgroep geformeerd die gedurende het 
laatste half jaar  bezig is geweest het een en 
andere te analyseren, uit te werken en om 
uiteindelijk, na goedkeuring van het bestuur 
en ALV, een nieuwe marshaldienst in 2015 te 
implementeren. Inmiddels staat er een (deels 
nieuw) team klaar, waarmee afspraken zijn 
gemaakt met als doel meer structuur aan te 
brengen zodat  alle neuzen in dezelfde richting 
staan.

Marshals in de baan.
De dagindeling van de marshal gaat nu vol-
gens een vast patroon, waarbij u de marshal 
met regelmaat tegen zult komen in de baan en 
hij/zij dus min of meer direct aanspreekbaar is.
We streven er naar  dat er tijdens  het zomer-
seizoen (1 april tot 31october)  van 8 tot 20 
uur een marshal aanwezig  is. Gedurende  de 
winter (31october tot 31 maart) zal de mar-
shaldienst werken van 8.30 tot 16.30  uur.

Een marshaldienst begint met  het bekijken 
van de weersverwachting,  eventuele activitei-
ten, controle op  de marshalcart , de benodigde 
documenten en materialen (o.a. EHBO doos)  
De marshal rijdt tegen de stroom in, te begin-
nen bij hole 18 of 9. Hij zal structureel diverse 

controles uitvoeren zoals het harken van de 
bunkers,het repareren van pitchmarks, afslagp-
laatsen,  zwerfafval e.d. En niet te vergeten de 
controles op de labels, kaarten en pitchforks. 
Een uiterst belangrijk aspect van zijn/haar 
taak is letten op een goede doorstroming in de 
baan. 
Ook het starten op hole 1 en 10 behoort tot 
zijn/haar voornaamste taken.

Dit doet een Marshal
Boven alles is een marshal gastvrouw en 
gastheer. Deze bewaakt de inschrijving en 
startorde. Patrouilleert door de baan. Houdt 
het tempo van het spel in de gaten. Probeert 
vragen van spelers te beantwoorden. Probeert 
problemen van spelers op te lossen.

Dit is er nieuw in 2015.
Inschrijven.
Iedere flight (zodra alle golfers, leden en 
gasten, aanwezig zijn) schrijft zich in in het 
registratieboek in het startershuis om een start-
tijdvolgorde te verkrijgen. Reservering  van 
starttijden is niet mogelijk.
Doortroming
Een van de belangrijkste oorzaken van 
“wachten” en “Slow Play” in de baan is het te 
vroeg starten van de volgende flight op hole 

1of 10. Op de dagen en tijden dat het druk is 
zal de marshal op hole 1 en 10 fungeren als 
starter. In die tijd is hij dus niet in de baan, 
maar indien nodig kunt u natuurlijk bellen 
met de receptie. Die zal dan op haar beurt de 
marshal waarschuwen.
Golfronde
Een 9 en 18 holes golfronde begint op hole 1. 
Voor 10 uur en na 16 uur kan er ook op Hole 
10 gestart worden. Tussen 10 en 16 uur  alleen 
starten op hole 10 met toestemming van de 
marshal of het baanmanagement.

Dit mag  u van ons verwachten
Wij als marshalteam gaan ons uiterste best  
doen om een positieve bijdrage te leveren zo-
dat onze leden en gasten terug kunnen kijken 
op een plezierige golfdag/ronde. 
Wat u niet van ons mag verwachten, is dat 
wij altijd op elke plek aanwezig kunnen zijn. 
Het is nl. niet alleen de grote 18-holes baan 
die gecontroleerd moet worden, maar ook de 

9-holes par 3 baan, de pitching green, putting 
green, de drivingrange, de parkeerplaatsen en 
de clubhuis faciliteiten.

Dit  verwachten wij van u.
Dat u ons steunt in het streven naar een 
prachtig verzorgde baan en spelplezier voor 
iedereen. Dit kunt u doen door altijd de pitch-
marks te repareren, de bunkers aan te harken, 
plaggen terug te leggenen tijdig door te laten 
indien u aansluiting met de voorgaande flight 
verliest of indien de achteropkomende flight 
sneller speelt .

Uiteraard is het van groot belang dat we elkaar 
aanspreken op het niet naleven van de eti-
quette. Op een respectvolle manier kunnen we 
elkaar wijzen op de zaken die niet gaan zoals 
ze moeten in de baan.
Een plezierig  golfseizoen gewenst namens 
marshalteam 2015.
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PROFIEL VAN EEN BEDRIJFSLID

Vanaf de  oprichting  heeft  De Compag-
nie een sterke band met het bedrijfsleven. 

Een aantal bedrijven die de club een warm 
hart toedraagt, hebben zich verenigd in de 
Businessclub De Compagnie.  Eén van hen 

is Thorco Shipping Holland, gevestigd te 
Winschoten. Daar zwaait Otto Torenbosch 
als managing director de scepter. Neary re-
isde af naar de Molenstad voor een nadere 

kennismaking met Otto en zijn bedrijf. 
 

Tekst: Ive Krikke

Voor een aantal leden zal Otto wellicht geen 
introductie te behoeven. Hij was, voordat 
Thorco Shipping Holland in augustus 2014 
werd opgericht, al een tijdje  lid van onze 
club. “Eerlijk gezegd”, zo steekt Otto van wal,  
“speelde ik niet veel in Veendam.  Ik woon in 
Groningen en met een groepje bevriende plaats-
genoten was ik meer door de baan in Assen te 
vinden.  Ik heb ernstig overwogen om daar lid 
te worden en mijn lidmaatschap in Veendam om 
te zetten in een buitenlidmaat-schap. Daar heeft 
Gretha Kruize echter een stokje voor weten 
te steken.  Op haar aandrang ben ik toen hier 
bedrijfslid geworden. Daar hoefde zij eigenlijk 
niet eens zoveel moeite voor te doen, want ik 
ben van mening dat De Compagnie best wat 
steun kan gebruiken van het bedrijfsleven. 
De baan mag door geldgebrek natuurlijk niet 
verpauperen. Aan ons lidmaatschap van de 
Businessclub van De Compagnie ligt dan ook 
een stukje maatschappelijke betrokkenheid ten 
grondslag.” 

Scheepsvaart
Door voormalig voorzitter Geert Jan Bodewes 
raakte Otto in de ban van het golf.  
Ze kenden elkaar goed, want Otto was van 2004 
tot 2007 als financieel directeur  verbonden aan 
Volharding Shipyards, de werf die Geert Jan als 

algemeen directeur 
leidde.  Daarvoor 
stond Otto  
als controller op de  
payroll van 
Koninklijke 
Niestern Sander. 

“Van huis uit ben ik 
register accountant. Vanaf de start van mijn 
studie werkte ik bij  bij PwC. In mijn laatste 
functie daar als Supervisor heb ik me gespecia-
liseerd in de scheepsvaart. Na tien jaar heb ik de 
overstap gemaakt naar het maritieme wereldje, 
wat mij uiteindelijk in 2012 als interim direct-
eur naar rederij Reider  Shipping  bracht.  Deze 
rederij, die zetelde in hetzelfde pand waar we 
nu met Thorco Shipping Holland zitten, stond 
er slecht voor. De marktomstandigheden waren 
bar. Mijn taak was om de organisatie te her-
structureren en schepen –daar waar mogelijk- te 
herfinancieren. De 28 schepen, die stuk voor 
stuk onder water stonden, zijn deels verkocht, 
voor een ander deel bleek geen andere optie dan 
faillissement en voor de 25 personeelsleden is 
collectief ontslag aangevraagd. Zelf zag ik wel 
kansen om in een ander verband door te gaan 
op het moment dat ik de eigenaren van Thorco 
Shipping A/S ontmoette. Thorco Shipping  
maakt deel uit van de Thornico Group, één van 
de grootste familie bedrijven in Denemarken. 
Binnen deze groep zijn vele uiteenlopende 
bedrijven actief, van voedingsindustrie, 
onroerend goed, tot aan verpakkingen. Eén 
van hun bekende bedrijven is het sportmerk 
Hummel.  Aansluiting bij Thorco Shipping leek 
me een uitstekende basis om nieuwe business 
te ontwikkelen. Ik heb vervolgens het pand van 
Reider Shipping verworven en ben van start 
gegaan als Thorco Shipping Holland. Vanuit 
Winschoten houden we nu  twaalf schepen in de 
vaart, maar ik ben er nog met negen bezig.” 

Wereldspeler
De complete vloot van Thorco Shipping A/S 
telt momenteel ruim 100 schepen. Daarmee is 

het bedrijf de tweede speler op de multipurpose 
en special cargo markt. Naast het hoofdkantoor 
in Kopenhagen telt het bedrijf nog 14 
vestigingen op zo’n beetje alle continenten.

“De kracht van de onderneming is dat het 
financieel enorm sterk is en dat we verspreid 
over de wereld vertegenwoordigd zijn”, aldus 
Otto. “Zo is het mogelijk om te overleven in 
slechtere tijden, zoals nu.  Een sterk punt  is ook  
dat we een uitgekiende vloot hebben opge-
bouwd. Onze zogeheten multipurpose schepen, 
die we kunnen bevrachten met van alles en 
nog wat, hebben allen dubbele dekken en zijn 
uitgerust met kranen. Dat wil dus zeggen twee 
laad dekken boven elkaar. Daarmee wordt  de 
laadcapaciteit optimaal benut. Omdat we met 
onze schepen vaak havens aandoen die worden 
gekenmerkt door een wat minder ontwikkelde 
infrastructuur, zijn ze allemaal   zelf ladend  en 
-lossend. Dat wil zeggen dat ze zijn toegerust 
met kranen. Dit type schepen is geschikt zijn 
voor de wat meer exceptionele ladingen, special 
cargo in ons jargon. Dan moet je denken aan 
pijpen, onderdelen van windmolens , brugdelen 
of complete machines. Onze schepen varen 
voor een groot aantal (en diverse) verladers, 
waaronder bekende namen als General Electric, 
Enercon, Shell, staal producenten en bedrijven 

die actief zijn in  de offshore industrie. 

Groeiambitie
Thorco Shipping Nederland heeft dus groei-
ambities. Dat betekent dat er meer schepen 
aangeschaft moeten worden. “Schepen nieuw 
bouwen zien wij momenteel niet als de ideale 
optie”, aldus Otto. “De markt is slecht en de 
prijzen staan onder druk. En banken zijn nog 
steeds bijzonder gematigd nieuwe initiatieven te 
financieren. Bovendien is er nogal wat te koop. 
Zeker over de grens in Duitsland. Veel schepen 
zijn gefinancierd met CV-constructies, waar de 
eigenaren (reders) nauwelijks in staat zijn te 
voldoen aan de bankverplichtingen, laat staan 
om de vennoten te kunnen uitkeren. 

Aangezien een schip zoveel waard is met wat je 
ermee kunt verdienen, is het momenteel interes-
sant om de banken te helpen met deze ‘slechte 
leningen’ (zogenaamde non-performing loans).  
Door een passende oplossing aan te dragen, 
veelal ondersteund door ‘nieuw’ geld, zijn we in 
staat gebleken de problemen van de financier-
ende bank op te lossen. En dit levert Thorco het 
commerciële en het technische scheepmanage-
ment op van het schip..  Overigens financier ik 
de uitbreiding van onze vloot niet alleen, maar 
met verschillende partijen. 



Leden businessclub/
sponsoren 
Copy Republic, Oude Pekela 
Cordial b.v., Winscoten 
CCCA-travel, Sappemeer 
Comfortabel Personen Vervoer,Sappemeer 
Dekens Groep B.V., Sappemeer 
Dijk Hoveniersbedrijf, Gasselte 
EnergyStock B.V., Groningen 
Flair Mode, Veendam 
GasTerra B.V., Groningen 
Gasunie Unit Project, Groningen 
Hamar BV, Stadskanaal 
Harms Autoschades, Hoogezand 
Hendriks Bedrijfsdiensten BV, Sappemeer 
HLB Nannen Accountants & Bel.adviseurs, 
Groningen 
Holland Trading Group, Farmsum 
Kisuma Chemicals , Veendam 
Kuurman Noord, Hoogezand
Lieberom Makelaars, Sappemeer
Management at work b.v., Groningen
M.I.V. International b.v., Veendam
MOBACC b.v., Veendam
NEDMAG Industries, Veendam
Paas b.v., Nieuw Buinen
PASbv Consultancy & Interim,Veendam
PKF/POST groep b.v., Winschoten

PPG Industries Fiber Glass b.v., Hoogezand
Rabobank Stad Midden Groningen, Groningen
Bert Ritsema verzekeringen & hypotheken, 
Veendam
Steenwell,Groningen
Thorco Shipping Holland,Winschoten
Van der Veen Kantoor-& Speciaalmeubilair, 
Zuidbroek
Virol Recycling Groep, Scheemda
Visser & Smit Hanab b.v.,Veendam
Teambouw Groningen b.v.,Groningen
Wardenburg Beveiliging en Telecom,Kolham 
Yspeert vwl, Groningen

Overige Sponsoren
Putting Green
Yspeert vwl, Groningen
Chipping Area
GasTerra, Groningen
Holevlaggen
Rabobank Stad en Midden Groningen
Klok
Dijk&Wijk installatiegroep, Veendam
Scorekaarten
Virol recyling groep, Scheemda
Driving range
Rabobank Stad en Midden Groningen
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Beveiliging en Telecom, dé 2 specialismen van Wardenburg. Wij verzorgen uitstekende oplossingen voor uw 
beveiligingsvraagstukken én zakelijke telefonie. Wardenburg Beveiliging & Telecom heeft meer dan 30 jaar 
ervaring! Met onze deskundigheid en het maatwerk dat wij u kunnen leveren, zijn wij de beste keuze voor 
veiligheid en bereikbaarheid. Wij luisteren naar uw behoeften en geven u een passende oplossing.
Advies nodig over uw veiligheid of bereikbaarheid? Neem contact op met één van onze adviseurs!

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