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Wat een mooie zomer. Ik heb het dus duidelijk niet over 
het weer. Als je je plu niet moest gebruiken, dan had je wel 
sleepankers nodig vanwege de wind. Nee, de zomer kreeg 
glans door iets geheel anders. Een fonkelende Vierster-
renglans. Vanaf 1 juli zijn we eigenlijk lid van 4 golfclubs. 
En dat voor de prijs van één clubcontributie. 

Toch heeft het Viersterrengolf ook een minder glanzende 
kant. Het is namelijk uit nood geboren. De formule moet 
het antwoord vormen op het probleem  van de gestage 
leegloop van clubs.  Witte GVB’ers dienen ermee overge-
haald te worden lid te worden van een échte club, in plaats 
van de virtuele. En (beginnende) golfers die wel lid willen 
worden van een club met een eigen baan, moeten ermee 
mee worden verleid  te kiezen voor één van de aangesloten 
clubs. Wellicht zelfs dat hier en daar golfers zijn die hun 
eigen club in gaan ruilen voor een Viersterrenclub. 
Viersterrengolf is tekenend voor de schrijnende situatie 
waarin golf in Nederland, maar ook elders op deze 
aardkloot, zich bevindt. Er is sprake van overcapaciteit. 
Met name de werkende mens moet een keuze maken hoe 
spaarzame ‘quality time’ in te vullen. Resultaat is dat er 
steeds minder rondes worden gelopen. Ondanks dat het 
aantal golfers in ons land nog steeds licht groeit, verklaart 
dat voor een groot deel het overbod aan banen.
Er worden meer middelen ingezet om uit de golfersvijver 
leden aan de haak te slaan. In deze Neary leest u hoe de 
Royal & Ancient in St Andrews aanbevelingen doet om het 
spel te vergemakkelijken. Gedachte erachter is dat zo een 
rondje sneller kan worden gelopen, zodat drukke-drukke 
jongeren minder tijd kwijt zijn en dus gemakkelijker de 
keuze maken om hun ‘quality time’ in te vullen met golfen. 
De kans is echter niet ondenkbeeldig dat we met dergelijke 
maatregelen (ik heb zelfs plannen vernomen van vergrote 
cups) het kind met het badwater weggooien. Er is immers 
een heel leger golfers dat in het spel uitdaging wenst. Dat 
legertje zou een gemakkelijke baan wel eens als oersaai 
kunnen ervaren, met een kans dat het afhaakt. Dan is er dus 
niks gewonnen. 
Ook wanneer andere clubs formules als onze Viersterren 
gaan invoeren, verliest deze hele aangename formule wel 
voor een deel haar verkoopkracht.
Kortom: er valt nog veel te doen.

Ive Krikke

VAN DE REDACTIE
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Al enige tijd zijn Wouter Oosting en de 
Golfkliniek Noord op onze club bezig met 
activiteiten onder de vlag van Golf Actief. 

Wouter behoeft onderhand geen introductie 
meer, maar met de Golfkliniek Noord zullen 

niet alle leden bekend zijn. Daarom een 
interview met de man achter 

Golfkliniek Noord, Albert van Kasteel.

Tekst: Jan Feringa

GOLFKLINIEK NOORD: WE KRIJGEN JE BETER AAN HET GOLFEN

Kun je jezelf even kort voorstellen, Albert?

“Ik ben Albert van Kasteel, 58 jaar, eigenaar 
van Van Kasteel fysiotherapie en de 
Golfkliniek Noord. Zelf ben ik lang geleden 
begonnen met golf in Veendam, ik heb het nog 
geleerd van Martin Kavanagh. Ik ben ook lid 
van de clubs in Glimmen en Assen. Op de 
laatstgenoemde baan heb ik een 
golffysiotherapiepraktijk in de lodge.”

En hoe ben je in de golffysiotherapie terecht 
gekomen?

“Golffysiotherapie vormt voor mij een leuke 
combinatie van werk en hobby. Ik heb na 
mijn fysiotherapieopleiding veel aanvullende 
studies gedaan met betrekking tot sport, zoals 
sportacupunctuur en in het bijzonder over golf. 
Die heb ik onder andere gevolgd bij bij TPI, 
het Titleist Performance Institute, in Amerika. 
De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het 
best lang duurde voordat ik echt de samen-
hang doorgrondde tussen de werking van het 
menselijk lichaam en de golfswing. TPI heeft 
me echt op het goede spoor gezet. 
Ook het enthousiasme van mijn toenmalige 
stagiair en huidige collega, Willem-Jan 
Egbers, een goede golfer, werkte aanstekelijk. 

En het mooie is dat er tegenwoordig goede 
hulpmiddelen op de driving range voorhanden 
zijn die de golfpro en de golffysio kunnen 
helpen, zoals het K-Vest, de forceplate en 
launch monitors. 
Het fijne van golf is dat het een buitensport is, 
dat het een heel sociale sport is en dat het 
geschikt is om tot op hoge leeftijd te 
beoefenen. Daarom is het zo heerlijk dat we 
tegenwoordig op allerlei manieren mensen 
kunnen helpen die minder plezier in het golfen 
krijgen vanwege fysieke beperkingen.

Samen met Wouter bieden we sinds augustus 
2014 Golf Actief aan, waarin we in twee 
groepen van zes een uur bezig zijn. De ene 
groep is met Wouter met golfoefeningen bezig, 
de andere met mij of mijn collega Willem Jaap 
Engbers met oefeningen die gericht zijn op het 
klachtenvrij golfen. Na een half uur switchen 
de beide groepen.”

Voor welke mensen is golffysiotherapie 
bedoeld?

“Uiteraard voor mensen die zich melden met 
klachten of beperkingen bij het golfen. Maar 
ook voor golfers die problemen met hun swing 
hebben en zich helemaal niet bewust zijn van 

hun beperkingen, kan ik vaak – samen met de 
pro – veel doen.”

Wat moet ik me daar bij voorstellen?

“Bij swingproblemen laat ik de golfer eerst 16 
TPI-sneltesten doen. Er is praktisch altijd een 
relatie tussen de uitslag van de testen en de 
swingproblemen. Bijna iedere golfer heeft wel 
beperkingen, bijvoorbeeld een gebrek aan 
flexibiliteit ergens of er juist te veel aan. Dit 
kan leiden tot swingproblemen en klachten, 
met name rugklachten. Dan kijk ik wat er aan 
die beperking te doen is, door behandeling en 
oefeningen. Als dat niet lukt, en dan komt de 
pro nog nadrukkelijker in beeld, kijken we hoe 
de swing kan worden aangepast aan de 
beperking. De ideale golfswing, zoals je 
die vaak op de Internetfilmpjes ziet, is voor 
mensen zonder noemenswaardige beperkin-
gen. Maar ook met een iets aangepaste, minder 
belastende swing, kun je nog prima resultaten 
bereiken.”

Wanneer zou jij tevreden zijn over de 
situatie bij De Compagnie?

“Het ideaal is de situatie bij een golfclub als 
St. Leon-Rot bij Heidelberg. Ook in de USA 

zie je steeds meer golfclubs waar ook andere 
disciplines op het gebeid van zorg en dienst-
verlening vertegenwoordigd zijn. Wat je in 
ieder geval graag wilt is een mooie driving 
range met twee afsluitbare roldeuren en een 
groot beeldscherm voor feedback richting 
de golfer. Uiteraard wil ik verder graag dat 
de golfers van De Compagnie hun weg goed 
weten te vinden naar de golffysiotherapeut 
zodat ik het grootste deel van met golfers 
bezig kan zijn. 
Ook zou het mooi zijn als er meer besef ont-
stond voor het nut van de warming-up en de 
mogelijkheden van spelverbetering.        >>
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Als ik hier uit het raam van het clubhuis naar 
de teebox van hole 10 kijk, word ik altijd blij 
als ik iemand een goede warming-up zie doen 
voor zijn eerste drive.” 

En hoe ziet de route naar die ideale situatie 
er uit?

“De uitgangspunten in Veendam zijn goed. Ik 
kan het heel goed vinden met Wouter, de pro. 
Wij vullen elkaar goed aan. Verder geeft het 
bestuur ons veel ruimte. Zo ben ik uitgenodigd 
om in de commissie Committed-to-senioren 
zitting te nemen. 
Een goede stap is dat vanaf 1 oktober de 
Golfkliniek Noord de bestuurskamer beneden 
in gebruik neemt als praktijkruimte voor 
fysiotherapie. Dat wordt onze derde vestiging. 
Ik zal hier in ieder geval zelf elke dinsdag zijn 
voor behandelingen, oefeningen, Golf Actief, 
etc. Bij iedereen die verzekerd is [Voor fysio-

therapie, JF] , wordt de behandeling vergoed. 
De driving range aanpakken is een nader 
verhaal. Vanwege de kosten is dat nog niet zo 
1-2-3 geregeld.”

Wat betekent deze ontwikkeling voor de 
pro’s van de toekomst?

“Ik merkte op de KLM Open dat de 
aanstaande pro’s heel enthousiast en geïnte-
resseerd zijn. In de opleiding tot pro zit al een 
component bewegingsleer. Ik denk dat steeds 
vaker de screening van de golfer met klachten 
door pro’s gedaan zal worden. 
Maar dat is nog niet zover. Dus ik zou de 
lezers willen uitdagen: kom op dinsdag langs, 
laat je testen. Als je er zelf tijd en energie in 
wilt steken, gegarandeerd dat we je beter aan 
het golfen kunnen krijgen. Dat is niet alleen 
goed voor je handicap, maar ook voor je 
lichaam.”
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TEE IT FORWARD!

Dit is een stukje voor alleen de heren van de 
Compagnie. Dames mogen dit daarom 

overslaan. Het is speciaal geschreven voor 
de heren met een handicap hoger dan 20. 
Want het zal gaan over de problemen die 

vooral zij ondervinden bij hun ronde golf.  

Veel heren, de schrijvers van dit verhaal 
Warntje Jacobs en Paul de Vries 

horen daar ook bij, willen graag in ca. 4,5 uur 
een ronde van 18 holes lopen. 

Dat lukt echter zelden. Want direct al bij de 
afslag op hole 1 van de gele tee overkomt het 
ons nogal eens dat de bal verdwaalt in het bos, 
of de fairway niet haalt, of op hole 9 belandt. 
Het gevolg is: zoeken! (Bijna nooit spelen 
we een provisional bal.) De afstand naar de 
fairway vanaf geel is daar 130 m. Eigenlijk 
geen probleem; maar helaas, we zijn nog niet 
ingespeeld... 
Maken we het ons een beetje gemakkelijker 
en spelen we van van blauw. Naar de fairway 
is het dan 86m. En over 18 holes is de afstand 
vanaf blauw 5312m. Nemen we voor de hele 
baan de cijfers erbij dan blijkt dat de baan op 
geel 5986m is. Dat scheelt 674 m.  Natuurlijk, 
u krijgt minder slagen mee. Er staat echter 
veel tegenover: U hebt ineens veel meer kans 
om een par-4 hole in ook echt in par te spelen! 
Dan geeft het veel minder stress, want u hoeft 
bijna niet meer te zoeken. Stel dat er per flight 
10 keer moet worden gezocht.  Dat scheelt op 
een volle ronde per flight ca. 10x 5 minuten, 
dus 50 minuten.  U kunt dan echt eens aan 
course-managment gaan doen en niet alleen 
maar zo vér mogelijk slaan. Als u het aandurft 
zullen uw medespelers meegaan naar een Tee 
Forward, van Geel naar Blauw en dát zorgt 
ook nog eens voor een betere doorstroming 
op de baan. Waardoor je in goed 4 uur weer 

binnen bent en lekker op het terras kunt gaan 
zitten in plaats van na ruim 5 uur. 
U weet natuurlijk wat de gemiddelde afstand 
is van de drive die u slaat. Stel dat die afstand  
gemiddeld 180 m is, dan leest u op de tabel af 
welke hole-afstand daarbij past om het 
maximale plezier in golf te hebben. 
De tabel vergelijkt de afstanden van de aan-
bevolen lengten van de holes met de lengten 
op onze club bij een bepaalde drivelengte. De  
drive van 180 m zit dus op 4800-5000 m. De 
voor u misschien ontnuchterende conclusie 
is dan: teebox Rood ( volgens uw scorekaart 
5050m.) 
U weet uiteraard dat er geen dames tees en 
heren tees meer zijn. U hébt dus de keuze. 
Zonder dat er sprake is van gezichtsverlies.... 
U kunt nu gewoon kiezen voor meer plezier in 
uw spel door vanaf de passende tee te spelen. 

Speelsterkte heren
Wim Potters heeft voor ons uitgezocht hoe de 
speelsterkte is van de heren op de Herenmiddag:
Gemiddelde handicap deelnemers heren-
middag: 23,3. Dat betekent dat de gemiddelde 
speler het meeste golfplezier zal hebben als hij 
een tee naar voren gaat, naar blauw. Voor de 
heren van de seniorenochtend geldt natuurlijk 
het zelfde advies om naar Blauw te gaan of 
zelfs Rood.

Dit stukje komt niet uit de lucht vallen. 
Warntje Jacobs  heeft op de ALV in november 
2014 al eens verteld wat zijn ervaringen waren 
als marshall. Hij onderbouwde dat met een 
praktische powerpoint presentatie. Veel van 
zijn gegevens ontleende Warntje aan belan-
grijke 
golftijdschriften zoals de Golf-Monthly en 
de Golf-Digest. Deze en andere bladen doen 
regelmatig verslag van nieuw onderzoek naar 
Slow Play. Sinds 2011 is daar veel aan gedaan. 
Zowel door de USGA, de Amerikaanse 
golfbond, als door de Royal and Ancient, die 
u kent van het blauwe regelboekje. De bladen 
publiceren daarover.

Dan blijkt dat Slow Play een grote ergernis is. 
De amateurs zullen de voorbeelden wel volgen 
van de profs die gemakkelijk 5 uur doen over 
hun ronde. Zij zoeken niet veel, want hun 
publiek doet dat wel, maar hoeveel oefen-
swings worden er niet gemaakt? Hoe lang 
duurt het lezen van een putt? Wat kost dat veel 
tijd. Straffen worden er sinds kort inderdaad 
voor gegeven. Een jonge Chinees kreeg op 
de US-tour onlangs een strafslag wegens 
slowplay. 

Voor de gewone clubbanen is Slow Play een 
toenemend probleem. Waarom? De interesse 
onder jonge mannen van 25 tot 50 jaar om te 
gaan golfen daalt. Het duurt hen gewoon te 
lang. Vijf uur of meer op de baan neemt te veel 
van hun tijd voor werk en activiteiten met hun 
gezin. Tel daar de kosten bij op en ze zeggen: 
“Het is misschien wel leuk maar ik doe het 
later wel.” We zien dat effect ook in 
Veendam bij de Open Dagen in het voorjaar 
en de herfst: veel belangstelling, een leuk uitje 
op de zaterdag, maar nauwelijks nieuwe of 
aspirant-leden.  De inkomsten voor de banen 
dalen ondanks alle inspanningen. 

Baan aanpassen aan meerderheid spelers
Nog even terug naar de Royal & Ancient in 

St Andrews. De organisatie heeft een reeks 
adviezen voor zowel de baancommissarissen 
en greenkeepers als voor de leden. We  lichten 
er een paar uit: De gemiddelde handicap van 
golfers in de UK is ca. 16 voor de mannen en 
25 voor de vrouwen. 
De baan, vindt de R&A,  zou moeten worden 
ingericht met de vaardigheid van de meerder-
heid van spelers in de gedachten:
1. Maak de fairways niet te smal
2. De holeposities voor het dagelijkse spel 
 moeten niet te streng en de greensnelheid  
 niet te hoog zijn, want moeilijke holes en  
 snelle greens kosten veel speeltijd en heb 
 ben een nadelige invloed op het 
 speelplezier.
3. Er hoort voldoende green te zijn tussen de  
 hole en voor- en zijkanten van de green.
4. Er hoort een gebied van 60 tot 90 cm rond  
 de vlag te zijn dat zo vlak mogelijk is. 

Zorg er voor dat er  op drie stappen (de R&A 
spreekt over three paces) van een flinke 
helling of rand geen hole is geplaatst. Veel 
gemiste putts en tijdverlies zouden het    
gevolg zijn.                                                    >> 

Het verzet, met name onder jongere mannelijke 
spelers, tegen langzaam golfspel neemt toe.  



ÉÉ
98

Worden deze adviezen opgevolgd dan gaat de 
doorstroming vlotter en neemt het plezier toe. 
(Voor deze en meer adviezen www.randa.org ) 

Voor de leden zijn er ook veel adviezen om 
de doorstroming te verbeteren. De meeste 
hangen nauw samen met de etiquette-regels 
die iedereen heeft geleerd toen het GVB-
examen moest worden gehaald. Maar dat is 
soms lang geleden. Dus daarom een paar van 
de belangrijkste:
1. Speel een provisional als u vermoedt dat  
 de bal moeilijk is te vinden, behalve als hij  
 mogelijk in het water ligt. (Dat kan ook  
 voor de 2e en volgende slag, )
2. Beperk uw pre-shot routine. Als u 100  
 slagen nodig hebt voor een ronde wordt u  
 flink moe als u voor elke slag 3 proef 
 swings maakt....
3. Zet bij de green gekomen uw kar aan de  
 kant naar de volgende tee waar het pad 
 begint;  neem behalve de putter ook uw  
 pitching-wedge of een andere passende  
 stok mee als de bal niet op de green ligt.
4. Ballmarks repareren kan prima als uw  
 medespeler bezig is om zijn slag voor te  
 bereiden.
5. Verlaat direct na het putten de green snel  
 en noteer de score bij de volgende tee.
6. Kijk regelmatig achterom om te zien of  
 een flight U inhaalt en laat in dat geval  
 door.

Zo op en rond de green zijn er nog veel meer 
tips die voor een vlotte ronde zorgen. Maar 
daarover misschien een volgende keer. En ook 
over het zogenaamde Ready Golf.
Maar samengevat: er is veel voor te zeggen 
om naar voren te gaan bij het op teeën, Tee it 
Forward, en er is niets op tegen. 
Het verhoogt vooral de pret voor u zelf en 
voorkomt ergernis bij de flight die achter u is.

Op de heetste dag van het jaar een tournee 
langs vier golfbanen maken. 36 holes spelen 

en ruim 200 kilometer reizen. 
Ga er maar aan staan. Een team spelers van 

De Compagnie heeft het gedaan. 
Rianne Vrolijk, Menno Prins, Marc Hesp en 

gastspeler Bert van der Toorn waren 
present op 1 juli.

Door Marc Hesp

Het kan u niet ontgaan zijn. 
Golfclub De Compagnie werkt tegenwoordig 
samen met de golfclubs van Havelte, Zwolle 
en Leeuwarden. Leden van de clubs zijn 
zonder greenfee welkom op elkaars banen. 
Een unieke samenwerking waarmee het 
lidmaatschap van de clubs een stuk aantrek-
kelijker is geworden.
Om meer aandacht voor deze samenwerking 
te krijgen, hebben er op die bewuste julidag 4 

VIER GOLFBANEN OP EEN DAG

teams om 06:00 uur afgeslagen in Zwolle. 
Ieder team had een journalist in de gelederen 
en op Radio Noord was via de telefoon de 
afslag live te volgen. Clubs en golfpro’s 
sponsorden de ballen en de horeca droeg ook 
hun steentje bij..sommige clubs hadden hun 
clubkampioenen afgevaardigd, andere clubs 
lieten met hun team zien dat echt iedereen op 
elke baan kan spelen, ongeacht het handicap. 
Maar de score was natuurlijk niet echt 
belangrijk... De baan van Zwolle lag er 
prachtig bij. In de vroege ochtend was het 
windstil en heerlijk rustig. Vrijwilligers 
wandelden mee om de gasten de baan te laten 
zien. Na 9 holes stond er een uitgebreid ontbijt 
klaar in het gastvrije restaurant.
Voor het clubhuis stonden er dankzij sponsor 
BMW Dusseldorp 4 elektrische BMW’s 
geparkeerd, waarin de teams zich de hele dag 
mochten verplaatsen. Leuke pittige autootjes, 
maar niet groot genoeg om ook alle golftassen 
mee te nemen, dus was daar een bagagebus 
voor geregeld.
De ontvangst in Havelte was zonder meer 
enthousiast te noemen. Leden en bestuur  >> 

De dappere teams

IN MEMORIAM 
LAMMERT SNIJDER
Henk Georg
“Als vaste flightgenoot van Lammert hebben 
we menig rondje gelopen op de Herenmiddag.
Tijdens deze rondes gebeurde er wel eens  wat, 
dat niet helemaal in overeenstemming was met 
de spelregels. In dat geval was Lammert nooit 
te beroerd om daar, op zijn eigen wijze, even 
wat van te zeggen. Niet iedereen stelde dat op 
prijs, maar het bleef altijd binnen de perken. 
Ik heb altijd met plezier de 18 holes met  
Lammert gelopen, maar HOLE 19 mocht er 
ook zijn. Daar werd van alles besproken, met 
als vast onderdeel (als voetbalkenners!) het 
wel en wee van zijn club FC Groningen. 

Ik zal Lammert blijven herinneren 
als een man met bepaalde principes, maar 
bovenal als een rechtvaardig mens”

IN MEMORIAM JAN HOOIJMEIJER
De Baancommissie; Karst de Jonge, Harry 
Schipper en Pieter Bentum
Na een ernstige ziekte is Jan Hooijmeijer op 75-
jarige leeftijd overleden.
Drie jaar geleden kreeg hij de diagnose leukemie. 
Na een heel moeilijke tijd met intensieve 
behandelingen, leek het er op dat Jan de ziekte 
had overwonnen. Hij golfde weer en bezocht de 
vergaderingen van de baancommissie.
Helaas na verloop van tijd werd hij weer ziek, 
maar nu was het tij niet meer te keren.

Jan is op zondag 27 september thuis temidden 
van zijn dierbaren overleden.
Jan was een integer persoon, betrokken als 
bestuurder bij veel clubs en organisaties.
Vele jaren was hij voorzitter van de baancommis-
sie van de Golfclub De Compagnie.
Zijn betrokkenheid met het wel en wee van de 
baan was groot alsmede zijn deskundig
advies in de vergaderingen. 
Wij zullen hem als commissielid èn als mens erg 
gaan missen.

Zijn vrouw Willy, kinderen en kleinkinderen 
wensen wij veel sterkte toe.



11

juichten de tourteams toe. Een bijzondere 
ervaring. De roughs in Havelte waren hoog en 
de prachtige baan daardoor zeer uitdagend. De 
hete zon speelde sommige deelnemers parten, 
zeker diegenen die hun pet vergeten waren. 
Een voortreffelijke lunch onder de parasols 
zorgde voor enige vertraging in het strakke 
schema. Dat hadden we er graag voor over.

Op het heetst van de dag kwamen we aan in 
Leeuwarden. Hier stond een stevige bries, 
maar het bleef enorm heet. Bestuursleden 
reden af en aan met flesjes water en stukjes 
komkommer. Een mooie baan met bijna net 
zoveel water als Veendam. Op het terras waren 
de Gele Peters niet aan te slepen. De sand-
wiches en hapjes vonden ook gretig aftrek.

Onderweg naar De Compagnie kreeg team 
Veendam autopech! Hoe mooi zo’n elektrische 
BMW ook is, met een lekke band kom je niet 
ver. Team Veendam kroop - vier man sterk - in 
de 3-persoons bagagebus met alle golfsets en 
liet de chauffeur daarvan achter op de grens 
van Groningen en Friesland. Want: ‘The show 
must go on!’.
In Veendam was net de gezamenlijke wed-
strijd met alle vier de clubs afgelopen toen de 
Tourspelers afsloegen voor hun laatste 9 holes. 

Ook die wedstrijd, georganiseerd door onze 
wedstrijdcommissie, was een groot succes. 
De avond begon al te vallen toen de teams op 
de tee stonden en de hitte werd iets draag-
lijker. Ondanks de vermoeidheid was iedereen 
vastbesloten ook die laatste holes zo goed 
mogelijk te presteren. En dat ging heel aardig, 
ondanks dat de sproeiers op sommige holes al 
begonnen te werken!

Op het terras wachtte een prima buffet en een 
menigte leden van alle clubs op de einduitslag. 
Veendam heeft - heel beschaafd - de gasten 
het podium gegund. De eindoverwinning was 
voor Havelte die daarmee de eer verwierf om 
het volgende gezamenlijke toernooi te mogen 
organiseren.
Al met al was het een unieke ervaring om vier 
golfbanen op één dag te mogen spelen en dit 
evenement als club te mogen organiseren.

Terwijl de viersterrenteams hun heuse golfmarathon 
afwerkten, vormde de baan van De Compagnie het 
decor voor een gezellig en sportief  treffen tussen 
leden van de vier deelnemende clubs. Voor deze 
wedstrijd bleek veel animo te zijn; het was ‘volle 
bak’. De weersomstandigheden kon men beschou-
wen als een omen voor de toekomst van het 
Viersterrengolf. Zonnig!
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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?
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VIERSTERRENGOLF SLAAT AAN

Zwolle, Leeuwarden, Havelte en onze eigen 
club hebben nu een aantal maanden 

ervaring met het Viersterrengolf. Hoogste 
tijd om eens na te gaan hoe dit initiatief valt 

bij de leden en hoe het één en ander in de 
praktijk uitpakt.

Ive Krikke deed even een belrondje

HAVELTE
Wim Rengelink, secretaris:
“Ik mag rustig stellen dat het initiatief hier 
in goede aarde is gevallen; de leden zijn best 
enthousiast. Er is wel een schaduwzijde. Wij 
kennen in Havelte geen starttijden. Onze leden 
zijn wat dat betreft altijd verwend geweest.  
Vrijwel direct na aankomst konden ze afslaan. 
Nu kan het wel eens voorkomen, met name op 
de wat mooiere dagen, dat ze moeten wachten 
vanwege de aanwezigheid van gastspelers van 
de partnerclubs. Het reserveren gebeurt zowel 
via de site 4sterrengolf.nl als telefonisch. Onze 
voorkeur gaat er naar uit dat de gasten zich 
melden via de site. Dat is voor het secretariaat 
iets gemakkelijker met het inplannen. Maar 
ja, veel ouderen plegen toch liever even een 
telefoontje. Uiteraard is dat ook prima. Een 
neveneffect van het 4sterren golf is dat de uit-
bater van het restaurant vanaf deze zomer  een 
stuk vrolijker door het leven gaat. Hij heeft 
zijn omzet behoorlijk zien toenemen.”

LEEUWARDEN
Ria Rozeboom, secretariaatsmedewerkster
Ook uit Leeuwarden komen positieve geluiden. 
Ria: “We hebben vanaf het moment dat het Vi-
ersterrengolfen  van start ging behoorlijk veel 
gasten van de andere drie clubs mogen 

ontvangen. Dat verloopt over het algemeen 
goed; er is geen sprake van een vervelende 
drukte. Wel kijken we het per dag een beetje 
aan hoeveel gasten we een starttijd geven. Op 
een dag als vandaag - het is nu zeer mooi weer 
- zoeken onze eigen leden massaal de baan op. 

We laten dan niet meer dan twee  flights van 
vier gastspelers  toe. Omdat we wachttijden 
bij de eerste afslag willen voorkomen kennen 
wij, ook voor onze eigen leden, starttijden toe. 
Vanuit huis  kan dat twee uur van te voren via 
de ‘Tee time module’ op onze site. Wat betreft 
het reserveren van afslagtijden voor onze vier-
sterrengasten maken we geen gebruik van het 
aanmeldformulier op de site 4sterrengolf.nl. 
Wij geven er de voorkeur aan dat er telefo-
nisch wordt gereserveerd. Ondanks dat we met 
starttijden alles in goede banen willen leiden, 
dreigt het wel eens spaak te lopen. Het wil wel 
eens voorkomen dat gastspelers op de hielen 
worden gezeten door een snelle wedstrijd-
flight. Maar dat zijn kinderziektes. 
Al met al vind ik het viersterrengolf een 
succes. Normaal ontvangen we tegen deze tijd 
de eerste lidmaatschapopzeggingen. Dankzij 
het Viersterreninitiatief is dat dit jaar           >> 

Golfclub Havelte
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minder. Sterker nog, we schrijven nu al nieuwe  
leden bij omdat we uitgebreid met het 
Viersterrengolf acties hebben gevoerd.”    
                  
ZWOLLE
Peter Hemmen, clubmanager
“We hebben goed ingezet op de uitleg naar 
onze leden over het doel van het Viersterren-
golf. Een ieder moet zich er van bewust zijn 
dat we in het project participeren  vanwege het 
voortbestaan van de club.  In eerste instantie 
door leden te behouden. Dat we momenteel 
vijf leden van omringende clubs als lid hebben 
mogen verwelkomen, vanwege de mogelijk-
heid om op vier banen te spelen, is mooi 
meegenomen. Maar het belangrijkste is toch 
dat we onze leden nu meer kunnen geven voor 
hetzelfde geld. 

De toegenomen drukte is relatief. De vier 
betrokken banen ontvangen nu per maand 
100 tot 150 Viersterrengasten. Dat is per dag 
gemiddeld dus drie á vier méér spelers door de 
baan. Daar komen nog wel  een paar betalende 
greenfeespelers die ze meenemen bij op. Maar 
dat laatste is natuurlijk weer  aantrekkelijk 
voor de clubkas. Het enthousiasme onder onze 
leden over het viersterrengolf varieert. Er zijn 
er, meestal de wat ouderen, die er helemaal 
geen behoefte aan hebben. Daartegenover 
staan leden die een hele week plannen om de 
andere banen aan te doen. Die vinden het dus 
schitterend. Wat betreft onze gasten uit 
Leeuwarden, Havelte en Veendam kan ik stel-
len dat onze lunch- en dinerarrangementen 
behoorlijk aanslaan. De horeca is dan ook 
helemaal blij met het project. Net als de 
shophouder die het ook drukker heeft 
gekregen. Wat mij ook op is gevallen dat er 
leuke ontmoetingen plaatsvinden tussen gast-
spelers en onze leden. Het begint al een beetje 
te lijken op een supervereniging.”

VEENDAM
Gretha Kruize 
“In het begin zag je dat met name de lage 
handicappers gebruik maakten van de regeling. 
Maar zo langzaam maar zeker zag je steeds 

Beter golfen zonder blessures 
  Golffysiotherapeut helpt u met uw handicap
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meer leden, vaak in gezellige groepjes, naar 
de andere banen afreizen. Ik kan niet anders 
zeggen dat iedereen er positief tegenover staat. 
Er wordt veel en enthousiast over gesproken. 
Dat zie ik als een heel goed teken. Overlast, 
in de zin van een hogere baanbezetting, is er 
nauwelijks. We stellen dan ook limieten. Een 
beetje op het gevoel. Wanneer we denken dat 
het drukker wordt met onze eigen leden, dan 
vragen we gasten een dagje later te komen. Zo 
houden we het prima in de hand. Gedurende 
de maand september ontvingen we 112 vier-
sterrengasten, waarvan 19 uit Zwollen, 33 uit 
Havelte en 60 uit Leeuwarden.

In het clubhuis is er nu wat meer reuring. 
Leden van de betrokken clubs herkennen 
elkaar en knopen wonderbaarlijk snel praatjes 
aan.  De horeca vaart er wel bij!. Het is nog 
te vroeg om vast te stellen of het Viersterren-
golf  gaat voldoen aan de doelstellingen. We 
hebben er door de regeling op dit moment nog 
geen leden bij. Maar ja, het clubjaar van alle 
golfvereniging eindigt 31 december en begint 
op 1 januari. Afwachten dus.”

Bezoekersaantallen over september van Golfclub 
Zwolle (foto) zijn niet bekend bij de redactie. 
Maar De Groene Ster ontving die maand 97 gasten 
(waarvan35 uit Veendam) en Havelte 109 (waarvan 
26 Veendammers)
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JACOB VAN DER SCHEER:EEN LEVEN IN, VOOR EN MET DE SPORT

Voor Jacob is sport al zijn hele leven zijn 
passie. Tijdens zijn HBS-tijd in Veendam beoe-

fende hij vele sporten in competitieverband, 
zoals volleybal, voetbal, honkbal, atletiek en 

handbal.
De zwemsport en met name waterpolo was 

zijn favoriete sport. 
 

Ciska  Gerdes had een gesprek met deze  
gedreven sportman  en toegewijde vrijwilliger.

Sport als hobby en professie 
In de noordelijke regio speelde hij bij zwem-
club Bubble op hoog niveau waterpolo. Bal-
sporten hadden duidelijk zijn voorkeur. Aan 
hardlopen had hij een hekel, bekent Jacob. 
Daar was zijn lijf duidelijk niet op gebouwd.

De keuze om van sport zijn professie te 
maken, lag dan ook voor de hand. Als studie 
koos hij daarom voor de Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding (de ALO) in 
Groningen. Na zijn studie werd hij een tijdje 
docent sport in Emmen. Vervolgens werd hij 
docent aan de ALO in Groningen, in combi-
natie met zijn werk aan het Universitair Sport-
centrum. Hier konden studenten alle sporten 
beoefenen. Jacob doceerde er zwemmen, 
waterpolo en schermen (zijn keuzevak aan de 
ALO). Tenslotte werd hij fulltime docent aan 
de ALO met als vak zwemmen, theorie, prak-
tijk en didactiek. Hij was daar tevens 
stagebegeleider en studentenbegeleider. 

Toen de ALO onderdeel werd van de 
Hanzehogeschool werd Jacob studentendecaan 
aan alle opleidingen hiervan. Ook de topsport-
regeling viel onder zijn hoede. Studenten 
die aan topsport deden werden in hun studie 
begeleid , opdat studie en topsport goed samen 

konden gaan. In deze periode was hij zelf 
actief als wielrenner (Elfstedentocht, Luik-
Bastenaken-Luik) en voetballer.

De golfsport en commissiewerk
Ongeveer 15 jaar geleden kwam Jacob met 
Emily, zijn vrouw, via kennissen in aanraking 
met de golfsport. Natuurlijk vond hij dit leuk: het 
was tenslotte een balsport. Al snel begon hij met 
commissiewerk en toen Thees Scheen en Rob 
Wolterbeek uit de herencommissie stapten, nam 
Jacob de leiding over.
Zijn taken bestaan uit het organiseren van de 
wekelijkse herenmiddag op dinsdag en de leiding 
over de 8 leden van de commissie. Bij toerbeurt 
hebben 2 leden daarvan de wedstrijdleiding. 
Roosters, wedstrijdreglement en overleg met 
het secretariaat vormen onderdeel van Jacobs 
takenpakket.

Daarnaast organiseert de commissie jaarlijks 
speciale wedstrijden, waarbij golf gecom-
bineerd wordt met het culinaire. In juni de 
aspergewedstrijd,in augustus de barbecue-
wedstrijd en rond kerst de hazenpeperwedstrijd. 
Eind september werd een wedstrijd in Papenburg 
georganiseerd. 
Alle wedstrijden van de heren zijn qualifying en 
de meesten spelen 18 holes. Het is een inloop-

wedstrijd met een opkomst van gemiddeld 40 à 
50 personen.
In september werd voor het eerst een gecom-
bineerde dames/heren wedstrijd gehouden. Deze 
wordt wegens groot succes volgend jaar gepro-
longeerd en afgesloten met een etentje. 
Alsof één commissie niet genoeg is, werd Jacob 
een aantal jaren geleden ook nog voorzitter van 
de wedstrijdcommissie. Deze kent een dagelijks 
bestuur van 3 leden (Gerrit Westers, Ger van 
Leusen en Jacob zelf) naast 5 commissieleden 
(Petra van Ojik, Fiona McCann, Fokko van der 
Schuur, Ronald Crum en Warntje Jacobs). De 
commissie organiseert uitsluitend de qualifying 
wedstrijden van onze club, zoals de maandbeker 
en de clubkampioenschappen: de stroke- en 
matchplay kampioenschappen, de senioren 
strokeplay en de mixed foursome.

Ook voor de wedstrijdcommissie maakt Jacob 
de roosters en de wedstrijdkalender in overleg 
met onze manager Gretha. Er zijn 3 à 4 keer per 
jaar commissievergaderingen en daarnaast neemt 
hij deel aan het voorzittersoverleg. Belangrijk 
is natuurlijk ook het bijhouden van het NGF 
wedstrijdreglement.

De persoonlijke betekenis van golf
Dat Jacob zich sterk inzet voor het algemeen 
belang van de leden van Golfclub de Compagnie 
mag duidelijk zijn. Hij besteedt daar gauw gemid-
deld 2 dagen per week aan. Ook persoonlijk is de 
golfsport van veel betekenis voor hem. Golf is 
volgens hem een zeer veelzijdige sport, die zowel 
mentaal als fysiek de nodige inspanning van de 
speler eist.

Hij speelt al ruim 6 jaar met veel plezier in het 
NGF-seniorenteam 2 van de Compagnie. Jacob is 
competitief ingesteld, want hij wil wel graag win-
nen, maar kan ook goed tegen zijn verlies. 
Spelen op andere banen met gelijksoortige 
mensen, geeft gezelligheid maar verbreedt ook je 
horizon, vindt Jacob.

Golf is een gezonde, sociale sport, waarbij je 
veel mensen leert kennen. Jacob is met Emily 
en vrienden regelmatig op buitenlandse banen in 
Spanje en Duitsland te vinden. 
“Verwacht van mij geen himmelhochjauchzende 
verhalen” vertrouwt Jacob mij toe, “maar ik 
geniet volop van de mooie golfsport”.  
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HET RIJKE CLUBLEVEN

HANDICARTWEDSTRIJD
Henk Wijkstra 
Consul Handicart stichting 

12 Juli was het weer zover, de jaarlijkse 
Handicartwedstrijd werd gespeeld.
De wedstrijd  was aangekondigd als een 
wedstrijd met zeer fraaie prijzen. Die aankon-
diging bleek echter niet voldoende om onze 
leden, wel of geen donateur of gebruiker van 
de Handicarts, zover te krijgen dat men in 
grote getale mee zou doen. 
Uiteindelijk meldden er zich 19 leden aan. 
Gelokt door het prijzenpakket, maar vooral 
omdat deze leden zich ervan bewust zijn dat 
de Handicartstichting  zonder steun niet kan 
bestaan.

Mulliganballen
De wedstrijd werd gespeeld als een Stable-
fordwedstrijd en men kon Handicartballetjes 
kopen, 5 stuks voor 10 euro, die men onder-
weg mocht inzetten als de welbekende 
Mulliganballen. Dit houdt in dat een slechte 
slag, over gedaan kon worden door het 
inzetten van een Mulliganballetje. Dit zou men 
dus aan de eindscore terug moeten kunnen 
zien.
De gekochte Mulligans dienden daarnaast als 

loten. Na de prijsuitreiking vielen daarmee 
fantastische prijzen te winnen. 
De wedstrijd begon reeds om 8.30 uur, het was 
nog fris, maar droog en vrijwel windstil.
Vol goede moed begonnen de spelers op hole 
1 en volgens de wedstrijdleiding werden hier 
reeds de eerst Mulligans gebruikt, hopende dat 
op de starthole alsnog een score genoteerd kon 
worden. Na het “inspelen” op de eerst twee 
holes moesten we alle technieken verzamelen 
om op hole 3 de Neary te winnen.
Blijkbaar is dit toch een pittige hole, want 
volgens de wedstrijdleiding stond er, nadat er 
5 flights waren gepasseerd, nog steeds geen 
vlaggetje op de green. 
 
Alleen op de baan
Zoals een bekende Nederlander eens heeft 
gezegd, “elk nadeel heeft ook zijn voordeel” 
hebben de meeste fights, door het geringe 
aantal deelnemers en een start tussentijd van 8 
minuten, het gevoel gehad dat men alleen op 
de baan was. Of dit ook in de uitslag terug is te 
zien blijft ook een vraagteken.
Na de eerste 9 holes even langs het clubhuis, 
wel of geen sanitaire stop, even zwaaien naar 
de achterblijvers op het terras, even kijken of 
er nog een Mulligan over was voor de angst-
aanjagende 10de hole en dan naar de 11de >> 

De rubriek ‘Het rijke clubleven’geeft  een 
impressie wat er zich zoal binnen de club 

afspeelt.  De artikelen zijn 
afkomstig van commissies of individuele 
leden die (nog) eens de aandacht willen 

vestigen op een bijzondere of een plezierige 
activiteit.   

Ook uw bijdrage is van harte welkom.
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waar de longest drive stond aangekondigd.
Ook hier heeft de wedstrijdleiding fantastische 
afslagen gezien, van ver tot ontzettend ver, 
maar soms helaas enkele centimeters naast de 
fairway. Jammer dan, afgekeurd.
Na deze krachtexplosie, we hoorden de drivers 
angstvallig kraken, werden de volgende holes
gespeeld. De wedstrijdleiding werd zelfs 
opgeroepen met de vraag of men onderweg 
nog Mulligans mocht bij kopen. Men heeft 
een tussenoplossing gevonden, de bij gekochte 
balletjes mochten niet meer ingezet, maar doen 
wel mee met de loterij.

Plu’s op
Steeds dichter bij het clubhuis komende, zagen 
we de lucht betrekken en steeds donkerder 
worden. Het was lang droog gebleven, maar 
de laatste flights hebben toch nog de paraplu 
moeten gebruiken.

Vroeg beginnen wil ook zeggen vroeg 
eindigen, om  ±  13.30  uur kwamen de laatste 
spelers binnen en werden de scorekaarten 
gecontroleerd en de wedstrijduitslag vast 
gesteld.
Door diverse leden zijn prijzen beschikbaar 
gesteld, zodat er voor de heren en de dames
3 prijzen uitgereikt konden worden. Ergens uit 
de zaal hoorden we de opmerking dat het leek 
op “de jongens tegen de meisjes “.  Wat met 
gejuich door de meisjes werd ontvangen, want 
na enig gereken bleek dat de meisjes met vlag 
en wimpel van de jongens hadden gewonnen. 

De wedstrijd uitslag is als volgt:
Dames:  1ste     Inge Kok
              2de     Petra Kok
 3de Arina Krikken
Heren:   1ste     Douwe Kok
 2de Jacob Jansen
 3de     Henk Luiken

De Neary werd gewonnen door Douwe Kok
en de Longest werden gewonnen door  Petra 
Kok  en door Rob Wolterbeek.

Dan is er nog de overall winnaar die aanspraak 

kan maken op de wisselbeker. Dit jaar prijkt de 
bokaal een jaartje bij Inge Kok op de kast. zij 
kwam binnen met 43 stablefordpunten.
Zoals gebruikelijk worden de eerst twee 
(Inge en Petra)  uitgenodigd voor de Regio 
Finale  op 25 September te GC Havelte.

Ondanks de teleurstellende opkomst hebben de 
deelnemers een leuke wedstrijddag gehad en
men heeft veel plezier beleefd aan het inzetten 
van de gekochte Mulligans.

Vol verwachting werd na de wedstrijd uitslag 
gewacht op de verloting.
Ook dit jaar zijn er weer erg mooie prijzen 
beschikbaar gesteld.

Uiteindelijk gingen de hoofdprijzen naar :
Tees Scheen (Diner voor twee bij Oriental 
Delight Hoogezand).
Paul Zoet (Diner voor twee bij Pizzeria 
Mamma Mia Hoogezand/Veendam).
Wim Potters (Diner voor twee bij Indrapoera 
Winschoten),

De Handicartstichting bedankt de sponsors en 
de deelnemers voor de prijzen,het inschrijfgeld 
en de opbrengst van de loterij.
We kunnen met trots aan de Stichting een 
bedrag van € 350,- overmaken.
Wij hopen volgend jaar weer te kunnen 
rekenen op de gulle sponsors en een groot 
aantal deelnemers.

VRIENDINNENDAG 23 SEPTEMBER
Constance Lawant
Wat waren de weergoden ons goed gezind, de 
verwachting voor de woensdag liep op van 
een 4 naar een 5 naar een 6 en uiteindelijk 
werd het zelfs een 7. Lopend en rijdend over 
de baan had het een 10 kunnen zijn,  al was 
de baan erg nat, en kregen we geen centimeter 
cadeau. 

Het werd een goed bezochte dag. We hadden 
onze mede-4sterrenGolfclubs uitgenodigd. 
Groene Ster was graag gekomen maar had de 
eigen Introducédag, ze willen graag volgend 

jaar wel meedoen. Uit Zwolle kwamen 12 
dames, een superopkomst. Uit Wiesmoor, wij 
nodigen hen elk jaar uit, was alleen Irmgard 
Beilmann van de partij. Volgend jaar komen 
ze weer in grote getale, als de uitnodiging iets 
eerder komt.

Het vriendinnenspandoek - dat Coos Mellema 
ooit maakte - verwelkomde ons en de koffie 
en appeltaart, gesponsord door Nantko Post, 
gaven iedereen meteen een welkom gevoel. 
Overal stonden bloemstukken en -stukjes, 
gemaakt door Hilda Mulder. 
Door de baan verwenden Jannie Wijkstra en 
ik de  58 golfsters met lekkers te eten en te 
drinken (dank Henk Wijkstra en Ciska Gerdes 
voor de pizzastukjes en wraps – menigeen 
vroeg of Jannie al op haar Henk was 
uitgekeken … ). 
Na de 18 holes verruild
en we ons golftenue voor een feestelijk pak 
en zo waren we klaar voor door Jan Venema 
aangeboden borrelhapjes. Er volgde een 
verrukkelijk buffet, met o.a. golfballetjes van 
witvis. 

Ondertussen hadden Henk Wijkstra en Wim 
Potters het uitrekenen van de kaarten voor hun 
rekening genomen. 

De uitslag:
• 1e prijs: Marian Meuken en Marian 
 Karssenbarg, ieder een bon à €50.- van 
 Flair
• 2e prijs: Anneke Grol en Marjan Hooijer, 
 elk een tas aangeboden door Meertens 
 Meubelen
• 3e prijs: Ali Woltman en Eltje Brill, tas 
 met een shawl van Flair
• 4e prijs: Anje Noteboom en Hanneke de 
 Hoog, greenfees van Gretha Kruize.

De Neary was voor Wupke Kloosterhuis en de 
Longest voor Marian Karssenbarg die hiervoor 
een geborduurd Compagnie-handdoekje 
kregen. Zes birdies werden gewonnen door 
Anneke Grol/Marjan Hooijer, Marian Meuken/
Marian Karssenbarg en Elly Schlimback/
Maayolein Goelema.

Veel mensen zijn er nodig om zo’n dag 
mogelijk te maken. Dit jaar was de wedstrijd-
leiding in handen van de Damescommissie met 
Femy van Dooremaal, Ciska Gerdes, Janna 
Huisman, Constance Lawant en Janny 
Wijkstra. We hebben in ons slotwoord nog 
even stilgestaan bij Gerda Tilman, die zich 
toch nog regelmatig in het clubhuis laat zien.



23
VAN DE CLUBMANAGER

Nog volop in het seizoen, beginnen na de 
zomer de eerste gesprekken en gedachten 

weer over ‘volgend jaar’. Hoe gaat het met 
de ledenontwikkeling, wat zijn de plannen, 
hoe komen we uit met de begroting en onze 

investeringswensen.

Door Gretha Kruize

De complimenten voor de baan waren dit 
seizoen niet van de lucht. Zowel van de leden 
als van gastspelers ontvingen we veel waarde-
ring voor de kwaliteit van onze baan. Ook 
veel 4**** leden van Havelte, Leeuwarden en 
Zwolle waren onder de indruk. Daarbij is een 
compliment aan de baancommissie zeker op 
z’n plaats. Al twee jaar achtereen bezuinigd 
op het budget en dan toch zo’ n perfecte baan. 
Voor het bestuur en de baancommissie blijft 
dit ook voor de komende jaren de grootste 
uitdaging. Minder te besteden, maar toch een 
kwalitatief hoogwaardige baan. 
 
In samenspraak met de baancommissie heeft 
het bestuur daarom besloten een geactualiseerd 
beheerplan te laten opstellen door NL 
Adviseurs. Ter ondersteuning en versterking 
van de bedrijfsvoering rondom het onderhoud, 
zullen tevens verschillende registratie- en 
meetsystemen worden ingezet onder de 
noemer ‘meten is weten’ (EMS golf).
 
De crisis is voorbij, hoor ik steeds vaker om 
me heen. Mensen geven weer geld uit, er 
wordt weer gebouwd, jonge ondernemers 
nemen initiatieven en ontwikkelen nieuwe 
methodes. Of de snelheid van het herstel ook 
in ons gebied en wat onze club betreft zo 

voortvarend gaat als elders, waag ik te betwij-
felen maar feit is wel dat een nieuw tijdperk 
is aangebroken, met een nieuwe standaard. 
De waardes van vroeger, van voor de crisis, 
bestaan niet meer. Terug naar de basis, zoals 
dat zo mooi heet. De golfclub van vroeger 
bestaat niet meer, maar of dat betekent dat je 
alles over de kop moet gooien? Acties, aan-
biedingen, prijs- en contributieverlagingen, al 
dan niet inclusief een daghap of andere 
gekkigheid. Als golfer zouden we onze dagen 
wel kunnen vullen met het aflopen hiervan. 
Is dat de toekomst van de golfbanen? En hoe 
loopt het dan af met het onderhoud van de 
baan vraag ik me af. 
 
Met ons beleidsplan voor de komende jaren in 
de hand, gaan we bij De Compagnie con-
creet aan de slag met de vraag hoe we onze 
huidige leden kunnen koesteren en behouden 
en hoe we nieuwe spelers kunnen aantrek-
ken. En niet alleen door te praten, maar door 
goede producten aan de juiste doelgroep aan 
te bieden. Door dichtbij onze leden te staan, 
door te luisteren naar de wensen van buiten. 
De Commissie leden is daar druk mee bezig, 
het bestuur werkt ideeën uit. Goede suggesties 
zijn vanzelfsprekend welkom. Aandacht is ons 
motto!
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EEN DAGJE HAVELTE 
Gerrit Duit
Voor vele mannen onder ons is het gebied rond 
Havelte uit het verleden bekend, omdat ze er 
voor volk en vaderland, kortere of langere tijd 
gratis mochten verblijven.
Nu we er als lid van onze vereniging gratis 
kunnen golfen, heb ik gemeend eens te gaan 
kijken wat deze baan van de Golfclub Havelte 
te bieden heeft.

Op terugweg van een korte vakantie in het 
westen van Nederland streken wij neer op een 
camping in Uffelte.
Van daaruit ben ik een aantal keren wezen 
spelen op de mooie natuurbaan in Havelte.
Om niet geconfronteerd te worden met
wedstrijden e.d. ben ik, na overleg met de 
clubmanager, na 5 uur ‘s middags gegaan en 
net als bij ons is het dan erg rustig op de baan.

De ontvangst aan de balie zowel als in het 
clubhuis was aller vriendelijkst en als na 5 uur 
de balie niet meer bemand is, kun je op ver-
toon van je EGA handicap bewijs, een gratis 
greenfee kaart krijgen aan de bar.
Daarna de baan in. Onder goede namiddag-
weersomstandigheden genoten van dit mooie 
stuk natuur,

Zeer brede fairways worden afgesloten door 
erg ruim bemeten, vlakke greens.
Het terrein is zeker niet zo geonduleerd 
(onthouden uitdrukking van onze baanarchi-
tect) als in Veendam.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat je hier een bal 
kwijt raakt. Als je een beetje recht slaat is, ook 
al doordat er bijna geen waterhindernissen of 
dwarssloten zijn, 1 bal voldoende. Als je je 
handicap wilt verbeteren, is Havelte een goede 
optie.

Ik heb mij laten vertellen dat door het 
4sterren lidmaatschap, met name in het week-
end, erg veel leden van de Zwolse Golfclub 
naar Havelte trekken.
Dus reserveren is gewenst. Het aantal leden 
van onze vereniging bleef echter nog achter.
Misschien draagt dit stukje er toe bij dat wat 
meer leden af reizen naar Havelte.
Als je dan ook nog wat oog hebt voor de 
natuur, er staan met name veel jeneverbes 
struiken in en rond de baan, dan kun je 
genieten tijdens het spelen.

MONUMENT
Wie verre reizen maakt beleeft nog eens wat.  
Jantje en Henk Rotman bezochten 
onlangs Florida. Op een golfbaan aldaar zagen 
ze dit ‘monument’.
 
Henk zijn commentaar: “Veel op de baan zijn 
bevorderd het spel en het clubgevoel.
Of dit daarvoor de oplossing is...?”

LEDEN SCHRIJVEN

De rubriek “Leden schrijven” biedt een 
platform voor de leden om (golf)ervaringen te 
delen of meningen over clubaangelegenheden 

te ventileren. Bijdragen mogen uit niet meer 
dan 415 woorden bestaan. De redactie bepaalt 
of ingezonden artikelen geplaatst worden; als 
een artikel niet wordt geplaatst dan wordt dat 

aan de schrijver medegedeeld met opgave van 
redenen. Plaatsing van artikelen houdt niet in 

dat de redactie achter de inhoud van het artikel 
staat. De redactie behoudt zich het recht voor  

bijdragen in te korten.
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JEUGDHOEK

Al enige tijd is er niets van de 
jeugdactiviteiten vernomen, maar daar 

gaat verandering in komen! 
Vanaf nu zullen we weer regelmatig verslag 

doen in de Neary over het wel en wee van 
onze jongste leden.

Commissievoorzitter Lizette de Poel bijt het 
spits af.

Eerst even een voorstelrondje van degenen die 
tegenwoordig zitting hebben in de commissie.
Op de foto  ziet u van links naar rechts 
Jeannette Jager (penningmeester), Trea 
Zuiderveld (secretaris), Wouter Oosting 
(adviseur), Marian Meuken (wedstrijden) en 
Lizette de Poel (voorzitter).
Dit jaar heeft Ina van der Schuur onze 
commissie helaas moeten verlaten, waardoor 
wij in Trea Zuiderveld een aanvulling hebben 
gevonden. Hierdoor is Lizette de Poel door-
geschoven van secretaris naar voorzitter.

Wat is er tot nu toe dit jaar allemaal voor 
de jeugd georganiseerd?
De NNO-wedstrijden begonnen dit jaar op 
onze club met wederom grote opkomst.
Dit jaar is het voor het eerst dat deze 
wedstrijden over het hele jaar zijn verspreid 
(was altijd in het voorjaar/zomer). Dit 
betekent dat deze wedstrijden dus nog niet 
afgelopen zijn. Onze jongens hebben al de 
nodige punten gehaald met o.a. bij onze eigen 
wedstrijd door het winnen van Lars Meuken 
in categorie 1 en een derde plaats in categorie 
3 van Sander Baas, ook behaalde Julian Dijk 
punten in categorie 3 voor de club!.
De laatste wedstrijd was in Erica en daar was 
het Jasper de Poel die eerste werd in 

categorie 3. In categorie 1 eiste Efjee 
Harryvan de eerste plaats op. Ook zette Efjee 
het baanrecord op de baan in Erica op zijn 
naam!!

Dit seizoen vertegenwoordigden wederom 2 
jeugdteams onze club in de NGF competitie. 
Het 36 holes-team (Efjee Harryvan, Jordi van 
der Kade, Ramon van ‘t Hof, Joep van Wolde 
en Julian van Dijk) zijn kampioen geworden!
Het 18 holes-team (Remy Huizinga, Lars 
Meuken, Dennis Zijlema, Thijs Georg en Joey 
Adam) bleek dit jaar eveneens zeer 
verdienstelijk. Het team legde beslag op de 2e 
plaats in de hoofdklasse!

Na de zomervakantie zijn we verder gegaan 
met een bekercompetitie nadat er afgelopen 
2 jaar een laddercompetitie is geweest. Deze 
wedstrijden waren er eind augustus/begin 
oktober in 3 weken op de vrijdag. Over all is 
deze gewonnen door Lars Meuken. Hij heeft 
daarmee een prachtige golfhorloge gewonnen.

Nadat we de weekbeker achter de rug hadden, 
was het nog niet over met de wedstrijden. Op 
zondag 6 september jl. werden de club-
kampioenschappen voor de jeugd gespeeld. 
Van de laagste hcp-ers, allemaal single 
hcp-ers, is Jordi van der Kade clubkampioen 
geworden. In de daaropvolgende categorie 
is Thijs Georg kampioen geworden en bij 
de 36+ hcp-ers is Jasper de Poel kampioen 
geworden.

Jeugdgolfweekend
De meest recente activiteit van de jeugd was 
het jeugdgolfweekend (19-20 september). Dit 
begon met een vossenjacht (Wouter Oost-
ing was de vos) en is gewonnen door Sander 
Baas. ’s Middags zijn met z’n allen naar 
Emmen vertrokken voor lasergamen. Er werd 
hier in superfanatiek ‘geschoten’. Gelukkig 
was het een lekker weertje. Het nodige lekkers 
aan eten en drinken was meegenomen en met 
afsluiting bij de Mac langs voor een 
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hamburger en ijsje: de dag kon niet meer stuk!
Op zondag 20 september zijn we ’s ochtends 
vroeg vertrokken om op de 4**** baan van 
Zwolle te spelen. Nadat iedereen weer binnen 
was, hebben we hier laat geluncht, waarna de 
auto’s weer zijn volgeladen en we weer met 
z’n allen richting Veendam zijn getrokken.
Wij als jeugdcommissie vonden het een 
geslaagd weekend en de ook de jeugd gaf 
duidelijk te kennen dat zij het ook erg leuk 
vonden.

Denkt u nu: dit zou ook iets voor mijn kind/
kleinkind zijn: neem dan contact met de 
jeugdcommissie op door ons te mailen: 
jeugdgolfveendam@hotmail.com.

ONTDEK JE PLEKJE

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

Het goede antwoord op de baanfoto in de vorige 
Neary is: we zien de vlag van hole 2. De foto is 
genomen vanaf het hekje rechts van de rechter 
teebox van hole 3. Uit de goede inzenders trokken 
we Tonny Evers als winnaar. Hij kan een doosje 
ballen ophalen bij het secretariaat.
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WAT - APART - JAA

Iedere golfbaan heeft zo zijn bekoring. De 
ene baan is uitdagend,de andere heeft een 

prachtige ligging en weer een andere is 
perfect onderhouden.

Golfclub De Compagnie heeft natuurlijk 
alles, maar kent daarnaast bij iedere hole 

houten zuilen die de golfer iets vertellen 
over de lokaal historische kenmerken van 

Veendam en omgeving.

Ciska  en Henk Gerdes stuitten in Duitsland op 
een Kunstbaan.

Maar niet alleen onze golfbaan heeft zijn 
unieke kenmerken. Ook op andere golfbanen 
ontdek je leuke dingen. Zo schreef Paul de 
Vries in een vorige Neary over een 
golfmuseum in Zuid-Duitsland en ontdekten 
wij in Duitsland toiletten en prullenbakken in 
de vorm van een golfbal en vogelhuisjes als 
afstandsmarkering. misschien een idee voor 
onze vogelkenner Menno Prins?
Deze zomer bezochten wij  de 18 holes 
golfbaan Jakobsberg op een prachtige, licht-
glooiende locatie, hoog boven de Rijn en het 
Loreleidal met een spectaculair uitzicht op het 
omringende bosrijke landschap. Ondulerende 
greens, diverse doglegs en lastige water-
partijen waren een ware uitdaging voor ons 
(lees: we hadden er een aardige kluif aan!).

Behalve bovengenoemde superlatieven 
onderscheidt deze golfbaan zich ook door 
de grote variatie aan kunstuitingen bij bijna 
iedere hole.

Plaatselijke kunstenaars lieten zich inspireren 
door de golfsport en de golfbaan. Sommige 
beelden waren zo levensecht dat we eerst 
dachten dat er mensen naar golfballen zochten 
in het water. Van dichtbij bleken het beelden 
van vissers te zijn.

Hopelijk worden de lezers van de Neary 
door de verhalen van Paul de Vries en mij 
geïnspireerd om ook eens een stukje te 
schrijven over hun golfervaringen op andere 
banen.
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PROFIEL VAN EEN BEDRIJFSLID

De bedrijfsleden van de  businessclub 
van De Compagnie vertegenwoordigen 

een breed scala aan branches.  De meeste 
ondernemingen zijn actief in de industrie 
of zakelijke dienstverlening. Een bedrijf 

dat in dit opzicht een beetje vreemde eend 
in de bijt vormt , is Beekman Tandtechniek 
B.V. Hoogste tijd om eens kennis te maken 

van Arie en Pauline Beekman, de drijvende 
krachten achter dit tandtechnisch 

laboratorium. 

Tekst: Ive Krikke

“Het  zal 1994 zijn geweest dat ik me afvroeg 
of ik tot mijn pensioen zo zou willen werken 
zoals ik dat op dat moment deed.  Na mijn 
studie MBO Tandtechniek was ik aan het werk 
voor het derde tandtechnisch laboratorium”,  
steekt Arie van wal. 
“Het in loondienst werken beviel me niet meer 
helemaal. Twee jaar later  ben ik dan ook  voor 
me zelf  begonnen. Ik kan me nog een interview 
in het Dagblad van het Noorden herinneren 
waarin ik de uitspraak deed dat voortaan 
niemand meer mijn werk kon verknoeien.  
Natuurlijk, een boude bewering, maar het geeft 
wel aan dat ik wel zo’n beetje weet  wat wil. 
Dat is zeer namelijk zeer nauwkeurig werken. 
100 percent perfectie is nooit helemaal haalbaar. 
Maar je streeft er wel naar. Dat zelfde geldt 
overigens voor ons gehele team, dat inclusief 
mij en Pauline uit 7 personen bestaat , waar-
onder ook onze zoon Edwin.”

Beekman Tandtechniek, gevestigd in de 
Poststraat te Wildervank, legt zich voornamelijk 
toe op protheses en frames. Voor zogenaamde 
‘klik-gebitten’ - protheses die op hun plaats 
worden gehouden door implantaten - werkt het 
laboratorium samen met kaakchirurgen. Kronen 
worden uitbesteed aan Fred Ribôt , geen onbek-
ende binnen  onze club.

“Veel opdrachten komen vanuit tandartsprak-
tijken”, vervolgt Arie. “Toch wil ik niet zomaar  
werken met de afdrukken die de tandarts aan-
levert. Ik wil de mensen zien om tot een zo per-
soonlijk mogelijk resultaat te komen. Patiënten 
hebben soms hele specifieke problemen. Het 
is aan ons om die te verhelpen; we zijn dus 
probleemoplossend bezig. Daarbij halen we 
desnoods alles uit de kast want de  klant moet 
tevreden zijn. Bevalt het resultaat niet, dan be-
ginnen we gewoon opnieuw. Het moet duidelijk 
zijn dat we alles geprobeerd hebben. Behalve 
dat ons werk technisch gezien van optimale 
kwaliteit moet zijn, moeten ze in esthetisch 
opzicht ook kloppen. Niet voor niets voeren we 
als slogan: ‘Uw glimlach, onze zorg’. Het geeft 
mij dan ook een goed gevoel wanneer ik een 
klant hier weer lachend de deur uit zie gaan.”
Dat Beekman Tandtechniek door het leveren 
van kwaliteit en optimale service een goede 
naamsbekendheid heeft opgebouwd, blijkt wel 
uit het feit dat in toenemende mate patiënten 
hun tandarts vragen om doorgestuurd te worden 
naar het Wildervankster tandtechnisch 
laboratorium.

Geen afstand
“Arie is best wel een vastbijter, een echte 
doorzetter”, mengt Pauline zich in het gesprek. 

“Dat betekent dat hij heel veel van hemzelf 
vraagt. En dan wil je zelf ook niet achter 
blijven. Dat levert een nogal hectisch bestaan 
op. Maar het plezierige van samen in de zaak 
werken is dat er geen afstand tussen ons is. Als 
Arie met een verhaal vanuit het lab thuiskomt, 
dan weet ik waarover hij het heeft. En andersom 
natuurlijk ook.”

Binnen de praktijk is Pauline het eerste aan-
spreekpunt doordat ze het receptiewerk voor 
haar rekening neemt. Daarnaast houdt ze zich 
bezig met personeelszaken en verzorgt ze de 
gehele administratie.  

Conditie
“Samen in de zaak werken houdt ook in dat 
we thuis de taken delen”, stelt Arie nadruk-
kelijk. “Want als we van het lab komen moet 
er wel van alles gebeuren. Vooral in drukke 
jaren, zoals wij die nu achter de rug hebben, 
moet je er dan beiden voor staan. Ons werk is 
best heel erg intensief en we maken veel uren. 
We zijn alle werkdagen open, dit jaar voor het 

eerst niet op Oudejaarsdag. Ik zeg wel eens 
tegen mijn zoon dat je niet altijd ergens 100% 
voor hoeft te gaan. Maar als ondernemer moet 
je dat wél. Gevolg is dat we er soms gewoon 
een beetje doorheen zitten. Om conditie op te 
bouwen en om meer te kunnen incasseren, ben 
ik daarom gaan hardlopen. Dat bevalt goed.”
Pauline: “Om te ontspannen zijn we gaan 
golfen. Arie speelt vanaf 2000 en ik ben in 
2009 begonnen. Het is heerlijk om ‘s avond na 
het werk nog even een rondje te doen. Lekker 
de kop leeg maken”.

Gevraagd naar de reden dat ze lid zijn ge-
worden van de Businessclub, in plaats van een 
gewoon lidmaatschap aan te gaan, antwoord 
Arie: “ Contact met mensen stel ik erg op 
prijs. Contact met ondernemers heeft een 
extra dimensie omdat je van elkaar wat kunt 
opsteken door ervaring uit te wisselen. Ook 
bouw ik door het businesslidmaatschap wat 
naamsbekendheid op. Maar bovenal is het zeer 
aangenaam dat ik samen met Pauline aan de 
bedrijvencompetitie mee kan doen.”  



Leden businessclub/
sponsoren 
Adam & Partners, Veendam 
Beekman Tandtechniek, Veendam
Bono Businesscenter, Veendam
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 
Oving Architecten, Groningen

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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BUSINESSCLUB & SPONSOREN
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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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