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Druk bezig met de Neary ploft de laatste editie van Golfers-
magazine in mijn mailbox. Aangezien mijn vingers al een 
paar uur lang het toetsenbord hebben beroerd, is het lezen 
van dit blad even een aangenaam tussendoortje. Met name 
omdat het, vanwege het eerste artikel ‘S#it Weer!’, goed 
getimed binnenkomt. Buiten giert namelijk de wind om het 
huis en Pluvius laat zich stevig gelden.  Al lezende bedenk 
ik dat er twee verschillende types golfers zijn. Je hebt er 
die hun stokken in oktober al in het vet zetten om ze pas in 
maart weer ter hand te nemen. En er zijn diehards die ook 
de gure seizoenen trotseren. Toch doe ik met die tweedeling 
het golfende deel van de mensheid tekort. De NGF onder-
scheidt er namelijk meer. De federatie heeft - nog niet eens 
zo gek lang geleden - consultancybureau 4orange opdracht 
gegeven een onderzoek uit te voeren naar de kenmerken van 
golfers. Dit bureau legt verbanden tussen klantinformatie en 
marketinginfrastructuur. 4orange kwam tot 7 golfersprofielen: 
de startende academicus (>35 jaar), de jonge regionale 
manager/zzp’er (30 - 35 jaar), de beginnende carrière (30 - 
35 jaar), de gevorderde succesvolle carrière (40 - 55 jaar), 
de traditionele kleine zelfstandige (55 - 70 jaar), de 
succesvolle bayboomer (55 - 70 jaar) en de gearriveerde 
elite (<70 jaar).  
Nu zie ik u denken: “Wat moeten we met die wijsheid?” 
Welnu, het kan handig zijn omdat hierdoor mogelijk inzicht 
valt te krijgen in de verschillende motivaties en voorkeuren 
van de golfers. De eerste drie groepen - dat zijn dus de 
jongeren - blijken namelijk geenszins gemotiveerd te zijn 
om een normaal clublidmaatschap aan te gaan. Maar ze 
blijken zich wel op andere manieren aan een club te willen 
binden, zoals met driving range- en zomerlidmaatschappen, 
familiedagen met kinderopvang, jaarkaarten etc. Nu de 
financiële horizon van de golfwereld er wat minder zonnig 
uitziet, is het voor onze club ook van belang om deze 
doelgroepen in kaart te brengen en aan te spreken om zo 
van continuïteit verzekerd te zijn. Het getuigt dan ook van 
wijsheid dat het bestuur, naast drie andere werkgroepen, 
ook een werkgroep ‘demografie’ in het leven heeft geroepen 
die gaat onderzoeken hoe verschillende doelgroepen aan te 
spreken. Voor de traditionele clubleden zal het even wennen 
zijn, maar verandering van de clubcultuur lijkt onomkoom-
baar. Iets wat niet per definitie slecht hoeft te zijn.   

Ive Krikke

VAN DE REDACTIE
1
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Het is zo langzamerhand een goede gewoonte 
geworden dat de verenigingsvoorzitter in de 

laatste editie van de Neary  even terugblikt en 
vooruitkijkt. Ook in dit kerstnummer biedt de 

redactie Edzko Smid graag het podium.

KERSTBESCHOUWING VAN DE VOORZITTER

Van leden en gasten horen we regelmatig 
complimenten over het feit dat onze baan er 
geweldig bij ligt.

Om nog meer golfplezier te kunnen beleven 
hebben we nu het 4**** golf met Zwolle, 
Havelte en Leeuwarden tot eind 2016. 
Evaluatie of en hoe deze samenwerking een 
permanent karakter kan krijgen vindt in de 2e 
helft van 2016 plaats.

De plannen voor 2016 staan in het teken van 
nóg meer golfplezier voor nóg meer leden bin-
nen een financieel gezonde vereniging en dat 
op de mooiste golfbaan van het Noorden.
Om de gestelde doelen te behalen  zullen we, 
nog meer dan voorheen, een beroep doen op 
de kennis, vaardigheden en inzet van de leden. 
Immers: 
Leden moeten produceren wat leden afnemen. 
Meer betrokkenheid en (h)erkenning zal het 
spelplezier zeker vergroten.
Bovenstaande zinnen zijn citaten uit ons  
Jaarplan 2016, dat we in november hebben 
vastgesteld.

Een goede sfeer en gastvrijheid is een voor-
waarde voor ons succes. Het moet echt een 
plezier zijn om bij ons te spelen. In deze kerst-

periode kun je er dan nog eens met genoegen 
op terug zien en je verheugen op het nieuwe 
jaar bij onze club.
Wij mogen ons nu ook officieel  een  
Landgoed noemen wegens onze aanleg van de 
baan binnen een gebied dat minimaal 30% bos 
beslaat. Naast een aansprekende titel levert ons 
dat vooral ook belastingvoordeel op.

Ik wens u  prettige kerstdagen en een 
voorspoedig 2016.

PROPRAAT: GOLF, EEN SIMPEL SPELLETJE ?!?!

Golf is met zo weinig mogelijk slagen de bal 
in de hole spelen. Hoe simpel deze essentie 
ook mag zijn, er spelen heel veel factoren 

een rol om mooie scores neer te zetten.
In het golfspel zijn er 4 onderdelen van 

belang, te weten techniek/swing, 
baanmanagement, fysieke conditie en 

mentaliteit. In deze Neary ga ik wat verder 
in op het laatste onderdeel. 

Wouter Oosting

Wat me altijd weer opvalt is dat de gemiddelde 
golfer met name werkt aan de techniek. Er 
wordt fysiek getraind met veel aandacht voor 
de drive. De putting- en chippinggreens mogen 
zich verheugen op veel gebruikers. En er wordt 
geïnvesteerd in - vaak duur - materiaal. 
Maar golf is een van de meest veeleisende 
sporten op mentaal vlak. Hoe is het mogelijk 
om een putje van 25 cm te missen? Gister 
speelde je de sterren van de hemel en vandaag 
kom je amper aan de 20 stablefordpunten. 
Hoe komt het in vredesnaam dat je als zeer 
ervaren golfer toch nog een fabelachtig airshot 
produceert? 

Het antwoord luidt dan van dat het ‘tussen 
je oren zit’. Dat is lastig, met name omdat je 
tijdens een rondje golf nogal wat tijd over hebt 
om na te denken. De golfer slaat gemiddeld 
maar 1 minuut per uur tegen de bal en heeft 
zodoende 59 minuten over om zich allerlei 
muizenissen in het hoofd te halen. Het mentale 
aspect van de golfsport wordt, zeker door recre-
anten, onderschat. Naast technische en fysieke 
training is een goede mentale voorbereiding 
essentieel om beter te leren golfen. Gelukkig 
realiseren steeds meer golfers dat verbetering 
op de golfbaan vooral in het hoofd is te 
realiseren.

De mentale aspecten van het golfspel kunnen  
we onderscheiden in mentale conditie, mentale 
aandacht en mentale richting.

De mate van zelfvertrouwen, de wil om te 
winnen, het concentratieniveau, het doorzet-
tingsvermogen en het incasseringsvermogen 
bepalen je mentale conditie.

Bij de golf mentale aandacht speelt de 
omgeving een grote rol. Je krijgt te maken 
met allerlei risico’s en gevaren: water, out-of-
bounds, bunkers en bomen.
Maar ook met met wisselende omstandigheden:  
zon, wind, regen, terrein, baangestelheid en 
snelle of langzame greens. 
Daar komt nog eens bovenop dat  er druk op je 
staat: achterop komende flights, een te winnen 
prijs, prestaties van je ‘mede-competitors.
Daarnaast speelt nog mee hoe je je voelt en hoe 
je denkt.  Je weet dat de kans op falen – een 
mislukte slag – erg groot is. Het gaat om 
talloze factoren en marges van een centimeter 
of minder.

Golf mentale richting houdt in dat je vooruit 
gericht denkt, zonder het ‘hier en nu’ te ver-
onachtzamen. De slag die gedaan is sluit je af. 
Een slechte slag mag niet meer van invloed zijn 
op de volgende.
Ook acceptatie is een deel van dit mentale pro-
ces. Leer omgaan met teleurstelling maar ook 
met euforie. Het is dus zaak om te leren omgaan 
met dingen die gebeuren en je ervan bewust te 
zijn wat er gebeurt.
Van belang is ook dat je minder vanuit een 
resultaat denkt en meer vanuit een proces. Elke 
ronde die je speelt, is een oefenronde voor de 
volgende keer. De score is een momentopname 
waar je iets mee kunt doen, waar je van kunt 
leren. U gaat dus veel meer observeren en 
analyseren tijdens de (oefen)ronde dan tellen en 
scores bijhouden.
Tot slot: Denk positief. Deze ‘gaat er in’ klinkt op 
de green beter als deze ‘moet er in’. Dat eerste is 
positiever en rustiger voor je beweging. 
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HENK ROTMAN: HET ‘WIJGEVOEL’ MOET WORDEN OPGEPOETST

Tijdens de ALV op 16 november j.l. werden 
Marjan Hooijer en Henk Rotman verkozen 

in het bestuur. De functie van Marjan 
moet zich de komende tijd uitkristalliseren. 

Vast staat dat Henk Rotman de beoogde 
opvolger is van voorzitter Edzko Smid, die 

zijn functie volgend jaar zal neerleggen. 
Wie is Henk en wat is zijn visie met betrek-

king tot het besturen van de club?

Ive Krikke schoof bij hem aan tafel om meer 
te weten te komen

“Laten we wel zijn, er gebeurt natuurlijk 
ontiegelijk veel binnen de club”, zo steekt Henk 
van wal. “Gelukkig gaan heel veel dingen goed. 
Maar ja, in de loop der jaren willen zaken nog 
weleens verwateren. Dan is het goed om alles 
weer eens op scherp te stellen. Taken en verant-
woordelijkheden van commissies en bestuurs-
leden zijn hier en daar vervaagd en sommige 
doelstellingen dienen te worden bijgesteld. Neem 
bijvoorbeeld de Commissie Leden. Die organi-
seert jaarlijks twee keer een Open Dag. Niet met 
het doel zo’n dag te organiseren, maar om nieuwe 
leden te werven. De opkomst is doorgaans prima, 
maar het rendement - het aantal nieuwe leden 
- zou hoger moeten zijn. In mijn optiek is het 
dan ook beter om als doelstelling te formuleren 
hoeveel nieuwe leden we met de open dagen, per 
jaar, willen aantrekken. Dan is het de vraag wat 
je anders of meer kunt doen en welke hulp de 
commissie vanuit het bestuur en het management 
daarbij moet krijgen”.   

Leden produceren wat leden afnemen
Bedachtzaam neemt Henk een slok van zijn 
koffie en vervolgt: “De afgelopen maanden is het 
bestuur hard bezig geweest om te bezien wat er 
anders aangepakt zou moeten en kunnen worden. 
In september hebben we Berend Rubingh, een 
bekende sportadviseur, uitgenodigd om eens te 

brainstormen over de toekomst van de club. Hoe 
krijgen we meer leden en hoe zorgen we ervoor 
dat de club financieel gezond kan blijven. Dat 
heeft tot het instellen van 4 werkgroepjes geleid 
die ieder een onderwerp aanpakken. De werk-
groep ‘demografie’ bekijkt welke doelgroepen er 
in de regio zijn en hoe we die kunnen benaderen. 
Een ander groepje bekijkt of er meer rendement 
kan komen uit de verhuur van onze faciliteiten. 
Daarnaast zijn er een paar mensen - binnen de 
werkgroep ‘comparatieve analyse’ - bezig om 
onze club te vergelijken met die van andere, 
soortgelijke golfclubs. Tot slot is er de werkgroep 
‘organisatie’. Daarvan ben ik het trekpaard. In de 
2 maanden dat ik er mee bezig ben heb ik kunnen 
vaststellen dat zo’n 80% van de organisatorische 
zaken goed verloopt en dat zo’n 20% iets beter 
kan. Helemaal geen slechte verhouding. 
Mede dankzij zoveel vrijwilligers! Toch dienen 
we bepaalde aspecten te finetunen. Veel commis-
sies “leunen” bijvoorbeeld teveel op de club-
manager. Gretha verzuipt dan ook in het 
uitvoerend werk en komt aan managementtaken 
te weinig toe. Haar rol dient te worden herijkt. Er 
moet een duidelijk profiel van de clubmanager 
vastgesteld worden. Dat geldt overigens voor 
alle uitvoerenden in de club, ook de commissies. 
Leg vast wat de verwachte bijdrage aan de club 
is en stel (haalbare) doelen. Duidelijk moet ook 
zijn dat de leden meer zelfwerkzaamheid aan de 
dag moeten leggen. Ik omschrijf dat als ‘leden 
produceren wat leden afnemen’”. 

Veel kennis binnen de club
Gaandeweg het gesprek wordt opgemerkt dat 
in de ruim 600 leden tellende de club er wel 
zo’n 500 greenkeepers schuilen. “Iedereen heeft 
natuurlijk wel een eigen mening over de baan en 
over het onderhoud”, aldus Henk. “Het is voor 
het clubbestuur zaak goed naar de leden te luis-
teren. Ik hoop dat de leden zich kritisch blijven 
uiten en mij niet op een eiland plaatsen want dan 
kun je niks en bereik je niks. Maar het moet voor 
de leden natuurlijk wel duidelijk zijn dat niet aan 
alle uiteenlopende wensen gehoor kan worden 
gegeven. Pieter Bentum, Harry Schipper en Karst 

de Jonge zijn binnen de club de professionals die 
bij uitstek kunnen beoordelen wat ten aanzien 
van de baan haalbaar is en wat niet. Zij kunnen 
antwoord geven op vragen.   En....’nee’ is ook een 
antwoord. Maar dan moet er uiteraard wel een 
adequate uitleg worden gegeven waarom iets niet 
mogelijk is. Wellicht is het een idee om een aantal 
keren per jaar een informatieavond te beleggen 
over de baan, want ik hecht erg aan informatie-
verstrekking en je kunt als bestuur niet 
transparant genoeg zijn.”

Over de betrokkenheid van leden bij de club heeft 
de beoogde voorzitter een duidelijke mening: 
“Binnen de club is veel kennis aanwezig. Daar 
moet gebruik van worden gemaakt. En als er 
beroep op iemands knowhow wordt gedaan, dan 
dient er nadien ook correct teruggekoppeld te 
worden. Dat is in het verleden nog wel eens ver-
geten.  Dodelijk voor het clubgevoel natuurlijk. 
Dat clubgevoel is essentieel voor het succes van 
De Compagnie en mag in mijn optiek wel wat 
worden opgepoetst. We moeten beseffen dat we 
met z’n állen  De Compagnie zijn. Zo bewerk-

stellig je ook dat leden de taken die ze op zich 
hebben genomen graag doen.”
Dat Henk (1951) ervaring uit zijn loopbaan 
inbrengt is evident. Die loopbaan kent een hoog 
self made gehalte. Na de mulo trad hij als 17 
jarige jongen in dienst bij een autodealer in 
Emmen, eerst als verkoper personenauto’s, later 
als verkoper van trucks. In 1977 belandde hij in 
Veendam om daar bij Volvo trucks aan de man te 
brengen. Zes jaar later trad hij aan als directeur 
bij Scania- Beers Veendam. Dat bracht hem 
via een aantal managementfuncties binnen de 
Scania-organisatie, o.a. in Duitsland, tot directeur 
Services Benelux.
“Door mijn werk ben ik in aanraking gekomen 
met golf. Maar op dat moment zette het niet echt 
door. Het was mijn vrouw Jantje die de doorslag 
gaf: zij werd lid van De Compagnie. Omdat ik 
alleen in de weekenden in Veendam was én om 
te voorkomen dat ik dan thuis zat en Jantje op de 
golfbaan, ben ik ook lid geworden. Een prima 
besluit! Nu ik niet meer werk speel ik gemiddeld 
zo’n drie keer per week. Handicap? 24,8, maar 
dat moet toch wel naar 18 kunnen zakken.”
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Over onze speelster met de laagste 
handicap, Petra van Ojik, verscheen in de 

Golf en Lifestyle van  zomer  2015 een 
uitgebreid interview. We weten dat haar 

motto “Geniet van het spelletje” is. 
Geldt dit ook voor haar partner Ronny 

Smid, de speler met de laagste handicap van 
De Compagnie? Tijd voor een dubbel 

interview in de Neary met het meest 
succesvolle paar in het regionale en 

landelijke wedstrijdcircuit van 2015.

Door Ciska Gerdes

Het jaar 2015 is op golfgebied uiterst 
succesvol voor jullie beiden geweest. 
Wat hebben jullie het afgelopen jaar zoal 
gewonnen? 
Ronny: “De Matchplay, strokeplay en de 
Mixed Foursome Clubkampioenschappen bij 
ons op de club.  Daarnaast de Apeldoornse 
Golfkampioenschappen, een tweedaags 
toernooi. De Davilex MidAmateur Tour, wat 
gespeeld wordt over 6 wedstrijden en het 
Gronings Kampioenschap.” 
Petra: “Strokeplay Clubkampioenschappen, 
Mixed Foursome Clubkampioenschappen,
Woensdagavond Ringerscore en de Zeewolde 
Cup. Verder was ik runner up bij de 
Apeldoornse Golfkampioenschappen en 
runner up bij het Gronings Kampioenschap. 
Met Dames 1 zijn we dit jaar ook nog eens 
gepromoveerd naar de eerste klasse!”

Op welke overwinning ben je vooral trots 
en waarom? 

Ronny: “Door de laatste ronde van de Davilex 
Tour op de Twentsche won ik op één slag de 
bruto dagprijs en daarmee ook het jaarklasse-
ment met als extraatje een wildcard voor de 
Twente Cup, een 2 daags toernooi voor profes-
sionals waar een Wildcard voor het KLM 

RONNY SMID EN PETRA VAN OJIK: VEEL RONDJES EN GENIETEN VAN ‘T 

Open te winnen is. Dat is natuurlijk een kans 
die je niet zo snel weer krijgt om aan zo´n 
toernooi mee te mogen doen.” 
Petra: “De Zeewolde Cup, omdat het de 
grootste wedstrijd is van het jaar met alleen 
maar goede dames. Ik zat in de laatste flight en 
had mijn zinnen gezet op mijn buffer en was 
dus totaal niet bezig met het eventueel win-
nen van de wedstrijd en met een birdie op de 
laatste hole bleek ik de beste score te hebben, 
samen met nog een dame. Na een zenuw-
slopende play off sleepte ik als 2e Veendam-
mer de titel in de wacht. Rene Siepel heeft 
hem bij de heren ook ooit gewonnen.” 

Hebben jullie ook een verklaring voor dit 
succesvolle golfjaar? Bijv. speel je vaker, 
neem je meer les. Ben je meer ontspannen.  
Gebruik je speciale voeding? 
Ronny: “Eigenlijk niet. Ik heb dit jaar eigenlijk 
niks extra´s gedaan.” 
Petra: “Misschien spelen we dit jaar zelfs iets 
minder, maar we spelen gewoon veel 
wedstrijden. Op deze manier doe je natuurlijk 
ook veel meer ervaring op en ik denk dat het 
wel invloed heeft op je spel. Ik ben misschien 
ook wel makkelijker geworden, als het even 
niet naar wens gaat dan is het gewoon niet 
anders. Zodra je je gaat opfokken, kan je net 
zo goed naar huis met golf.”

Hoe ziet jullie voorbereiding op een 
wedstrijd of golftoernooi er uit? Is er nog 
verschil in voorbereiding tussen bijv. een 
maandbekerwedstrijd bij de Compagnie of 
een landelijk golftoernooi? 
Ronny: “Ik bestudeer thuis via de app Golfshot 
de holes van de betreffende baan en zoek voor 
een landelijk golftoernooi een paar dagen van 
te voren nog even onze Driving Range op.” 
Petra: “Ik zorg er eigenlijk alleen voor dat 
ik fit ben… Oftewel, niet te laat naar bed en 
weinig tot geen drank. Inmiddels is er eigenlijk 
geen verschil meer tussen landelijke 
wedstrijden en wedstrijden op de club.”

>>
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Wat vind je van het belang van een warming 
up en doe je daarvoor speciale oefeningen? 
Ronny: “Haha, grappig… Ik rook een sigaret 
en drink een bak koffie. Soms sla ik een aantal 
ballen in op de range, maar meer omdat golf-
maatjes dat ook doen.”
Petra: “Eigenlijk alleen wanneer we een meer-
daags toernooi spelen doe ik wat oefeningen 
tussen de wedstrijden door omdat ik dan vaak 
stijf ben, maar verder doe ik dat eigenlijk niet. 
Het werkt voor mij het beste om koud te baan 
in te gaan met zo min mogelijk tijd tussen de 
koffie en het starten. Ik zie eigenlijk ook alleen 
maar een DrivingRange gedurende de winter-
maanden en met de competitie.”

Gebruiken jullie ook afstandsmeters/
horloges en wat vind je van het gebruik 
hiervan? 
Ronny: “Ik gebruik een Bushnell kijker omdat 
ik van mening ben dat je elke twijfel hiermee 
kan wegnemen. Het scheelt mij zeker 3 tot 5 
slagen per ronde. 
Petra: “Ik heb ook een Bushnell en gebruik 
hem eigenlijk altijd voor mijn approach, maar 
ook om te meten hoever de overkant na water 

is of hoe ver een bepaalde hoek is. Ik vind het 
echt een aanwinst en het spel gaat daardoor 
ook sneller, doordat je sneller een keuze kan 
maken. Horloges vind ik maar gepiel en dan 
weet je uiteindelijk nog niet de juiste afstand 
naar de vlag. Wij kunnen beiden ook niet 
spelen met een horloge om.”

Spelen jullie vaak samen en wijzen jullie 
elkaar dan op je fouten? 
Ronny: “We spelen vaak samen en ik geef 
Petra inderdaad wel eens tips. 
Petra: “Ronny zegt eigenlijk alleen wanneer 
ik te wild sla of juist te lui ben in mijn swing. 
Verder niks ingewikkelds, want dat snap ik 
toch niet. Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat 
voor tips ik Ronny zou moeten geven.” 

Lezen jullie veel over golf en kijken jullie 
vaak naar golf op de tv? Waar let je dan op 
en leer je daar veel van? 

Ronny: “Golf staat dagelijks aan bij ons op 
de tv en ik volg eigenlijk alles omdat het ik 
spannend vind. Ik kijk niet naar golf om er iets 
van te leren.”  
Petra: “Ik heb een hekel aan golf op tv, het 
duurt mij te lang. Het staat dus wel op, maar 
ik kijk niet. Ronny kijkt vaak zonder geluid,  

Petra ontvangt één van de vele prijzen die ze heeft 
gewonnen.

dan heb ik een muziekje aan.  Alleen de Ryder 
Cup, Solheim Cup en andere matchplay wed-
strijden vind ik leuk om naar te kijken.”

Speel je allang met je huidige golfset of 
koop je regelmatig nieuwe clubs? 
Ronny: “Ik koop regelmatig nieuwe clubs om-
dat ik het zelf leuk vind om met nieuwe clubs 
te spelen en door de jaren heen begrijp je ook 
een beetje wat het beste bij je past en er komt 
iedere keer wat nieuws uit. Vandaar dat ik 
geregeld nieuwe clubs of shafts koop. Ik heb 
in 9 jaar tijd 5 golfsets gehad en 10 verschil-
lende drivers. Ps. Niks is gebroken hoor, ik 
was gewoon benieuwd naar iets nieuws.”
Petra: “Ik ben het tegenovergestelde… ik zie 
het nut er niet van in. Ik heb met een standaard 
damessetje handicap 7 gehaald en daarna toch 
maar een set laten aanmeten en een nieuwe 
driver. Dat is bijna 4 jaar geleden en ik hou het 
denk ik nog wel even vol. Ik heb dus in 9 jaar 
tijd 2 sets gehad en 2 drivers.” 

Wat is je favoriete club en waarom? 
Ronny: “Mijn driver, omdat dat het mooiste 
is… een bal enorm ver te beuken.” 
Petra: “Ik deel denk ik dezelfde mening… 
Jannie, mijn foursome partner laat mij ook 
altijd als eerste slaan tijdens de competitie. 
Zonder een drive is naar mijn mening een 
golfronde niet begonnen!” 

Wat zijn je sterke golfpunten en waar oefen 
je het meest op? 
Ronny: “Oefenen doen we niet zoveel, we 
lopen gewoon heel veel rondjes in een jaar. 
Mijn herstel slagen en mijn korte werk zijn 
heel goed… en mijn putten eigenlijk ook.”
Petra: “Oefenen doen we inderdaad niet, ik wil 
ook direct resultaat zien en daarom het liefste 
direct de baan in. Ik denk dat mijn ijzers door 
de baan het sterkst zijn, maar ook het korte 
werk. Daarmee scoor je uiteindelijk.”

Inmiddels zullen jullie wel bekend zijn in 
het landelijke amateurgolfcircuit.Klopt dat 
en zien jullie daar vaak dezelfde spelers? 
Hoe is de sfeer daar? 

Ronny: “Bij de wedstrijden waar we aan mee 
doen zien we vaak wel dezelfde spelers. De 
sfeer is altijd goed, zeer gemoedelijk en 
gezellig.”
Petra: “Het is inderdaad wel leuk om dezelfde 
mensen tegen te komen, je voelt je er op den 
duur ook gewoon op je gemak en iedereen 
maakt een praatje met elkaar en is 
geïnteresseerd.”
 
Jullie zijn nog steeds lid van De Compagnie 
en spelen alle clubwedstrijden mee. Wordt 
er ook aan jullie getrokken om elders voor 
een andere club competitie te spelen, zoals 
dat met veel goede spelers van onze club 
gaat? En wat is jullie motivatie om toch lid 
te blijven van De Compagnie? 
Ronny: “Ja, dat wordt wel eens gevraagd door 
andere clubs. Maar er is naar mijn mening 
meer dan alleen op het hoogste niveau golfen. 
Gezelligheid vind ik net zo belangrijk als op 
hoog niveau te spelen. Nu kan ik met mijn 
golfmaten spelen met wie ik het altijd zeer 
gezellig heb.” 
Petra: “Ik ben ook wel gepeild door verschil-
lende clubs of ik daar wilde spelen, maar ik 
wil Veendam niet zomaar verlaten voor de 
competitie. Je verliest naar mijn idee de 
binding met je club, alhoewel ik wel alle 
quailifying wedstrijden en clubkampioen-
schappen zou blijven spelen. Ik hoef niet zo 
nodig hoofdklasse te spelen, als ik gewoon een 
goede en leuke tegenstandster heb in de single 
ben ik al blij.”

Hoeveel tijd besteden jullie gemiddeld per 
maand aan het golfen en houdt jullie beroep 
ook verband met de golfsport? 
Ronny: “Als het even kan speel ik 2 á 3 golf-
rondes in de week.  Mijn beroep heeft niks te 
maken met de golfsport. 
Petra: “Voor mij hetzelfde en gedurende de 
wintermaanden natuurlijk wat minder, dan 
zoek ik wel de range op als de baan gesloten 
is. Ik werk nu vier jaar op de Drentsche Golf 
& Country Club als hoofd van het hotel, maar 
ik speel daar eigenlijk nooit. Ik speel liever  
gewoon in Veendam, waar iedereen mij kent >>
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en mij niet zo in de gaten houdt. Hier kan ik 
mij echt ontspannen.” 

Hebben jullie wel eens overwogen om van 
het golfen je beroep te maken, bijv. als golf-
pro en wat weerhoud je hiervan? 
Ronny: “Nee, teaching pro lijkt mij niks en 
professional golfer ben ik gewoon niet goed 
genoeg voor. Dat niveau is nog wel 10x 
hoger.”
Petra: “Absoluut niet, ik zou ook niet alle 
dagen kunnen golfen. Zoals het nu gaat vind ik 
prima, het moet wel een leuke hobby blijven.”

Welke maatregelen zou de club moeten 
nemen om meer veertigers te werven? 
Heb je daarvoor suggesties? Hoe zou je de 
aansluiting voor deze leeftijdscategorie met 
de club kunnen verbeteren? 
Ronny: “Ik zou het niet weten.”
Petra: “Ik eigenlijk ook niet… ik ben net 30 en 
merk dat er eigenlijk weinig tot geen leeftijds-
genoten lid zijn. Golf moet je pakken, of je 
bent verslaafd of je vindt het niks. Dat valt niet 
te sturen.”

Wat vind je van het 4-sterrengolf? Gaan 
jullie nu ook vaker naar die banen en speel 
je daar ook met wedstrijden mee? 
Ronny: “Het is een mooie aanvulling van je 
lidmaatschap bij de Compagnie, maar het 
is niet zo dat we opeens veel op die banen 
te vinden zijn. We hebben 1 x een maand-
beker gespeeld op Havelte, omdat we daar 
ook wel veel mensen kennen en het een keer 
mee wilden maken. We hebben gedurende 
het seizoen eigenlijk iedere week wel  1 of 2 
wedstrijden, dus dan hebben we daar ook geen 
tijd voor.” 

Zijn jullie vakanties ook golfvakanties en 
neem je altijd je golfclubs mee? Wat is jullie 
favoriete vakantiebestemming en wat is je 
favoriete golfbestemming? 

Petra: “In februari gaan we voor de 5e keer 
een weekje trainen met een groep 
Veendammers, volgend jaar voor de 3e keer 

in Belek, Turkije. Dit is toch wel een walhalla 
voor golfers, één en al golfbanen die er stuk 
voor stuk top bij liggen. In december vliegen 
we minimaal 9 uur naar een zonnige bestem-
ming omdat we het hele seizoen hebben 
gewerkt en wordt er altijd gegolft. Wanneer we 
geen clubs mee hebben, dan huren we een set. 
Dit jaar gaan we naar Mauritius. Het mooie is 
om iedere keer weer naar een andere bestem-
ming te gaan, maar we willen toch altijd weer 
een keertje terug naar Mexico.”

Hebben jullie nog andere hobby’s dan golf? 
Ronny: “Er blijft eigenlijk weinig tijd over 
naast golfen en werken, dus nee…”   

Hebben jullie ook suggesties voor leden van 
De Compagnie om (bijna) net zo goed als 
jullie te worden? 
Ronny: “Het geheim van de Smid mag je nooit 
vertellen….” 
Petra: “Gewoon genieten van het spelletje, het 
niet te moeilijk maken en leren te 
concentreren. “
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REGELWIJZIGINGEN 2016

Elke vier jaar, bij het verschijnen van het 
nieuwe regelboekje, wijzigen de R&A en de 

USGA enkele golfregels. 
De wijzigingen hebben tot doel de regels 
logischer en duidelijker te maken. In het 

nieuwe regelboekje, dat begin 2016 op 
papier en online verschijnt, staan alle 

wijzigingen apart vermeld. De redactie van 
Neary neemt de belangrijkste 

regelwijzigingen alvast met u door.
De belangrijkste wijzigingen gaan over 

lange putters, afstandsmeters, verkeerde 
scores en hulpmiddelen.

Lange putters mogen niet meer vastgezet worden 
tegen het lichaam

Verkeerde score
(Regel 6-6d Verkeerde score voor een hole)
Het kan voorkomen dat een speler zijn kaart 
inlevert met op één of meerdere holes een 
lagere score dan zijn werkelijke score. De 
speler zal in zo’n geval gediskwalificeerd 
worden. Als de te lage score te wijten is aan 
het feit dat de speler tijdens de ronde een straf-
slag niet heeft meegeteld, omdat hij niet wist 
dat hij die had opgelopen, dan wordt de speler 
niet in alle gevallen gediskwalificeerd, maar 
krijgt de speler in sommige gevallen twee 
straffen opgelegd:
1. de strafslag die hij, onkundig over de  
 regels, niet had meegeteld en
2.  twee extra strafslagen voor het feit dat hij  
 een te lage score heeft ingeleverd. 

In het geval de speler voor een te lage score 
heeft getekend en daarbij een straf waarop 
diskwalificatie staat niet heeft toegepast, dan 
blijft de straf diskwalificatie. Dit laatste is 
bijvoorbeeld het spelen van een verkeerde bal 
en dit niet corrigeren voordat op de volgende 
hole wordt afgeslagen of in geval van de 
laatste hole voordat de green van deze hole 
verlaten wordt.

Lange putters
(Regel 14-ib Verankeren van de club)
Spelers mogen een club, met name een lange 
putter, bij het maken van een slag, niet meer 
verankeren tegen het lichaam (bijvoorbeeld 
tegen de buik, borst of kin). De lange putters 
zelf en ook het verankeren van de putter tegen 
de onderarm blijft gewoon toegestaan. 

Voor een exact beeld van wat wel en niet mag, 
raadpleeg het filmpje op de website van de 
R&A: http://www.randa.org/en/RandA/News/
News/2015/October/The-RandA-and-USGA- >>
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release-2016-edition-of-Rules-of-Golf.aspx. 
Deze regelwijziging is al in 2013 aangekon-
digd en uitgebreid in het nieuws geweest.

Waarom deze regelwijziging? Al sinds de in-
troductie van de lange putters zijn er discussies 
gaande of het gebruik daarvan wel eerlijk is. 
Het vastzetten van een lange putter tegen een 
deel van het lichaam zou een te groot voordeel 
opleveren en zou niet in overeenstemming 
zijn met de putting stroke zoals die 600 jaar 
geleden werd bedacht.

Afstandsmeters
(Regel 14-3 Afstandsmeters)
Vanaf 1 januari 2016 mag een speler elke af-
standsmeter meenemen tijdens wedstrijden, op 
voorwaarde dat de speler het instrument enkel 
en alleen gebruikt om afstanden te meten.
Het meten van bijvoorbeeld hoogteverschil, 
windsnelheid of het krijgen van clubadvies 
is nog steeds niet toegestaan tijdens een 
wedstrijd. Apparatuur die deze functies bezit, 
mag wel mee de baan op, maar alleen om er de 
afstand mee te meten.

Hulpmiddelen
(Regel 14-3 Kunstmatige hulpmiddelen 
en ongebruikelijke uitrusting; afwijkend 
gebruik van uitrusting)
Het gebruik van kunstmatige hulpmiddelen 

tijdens een ronde is ook na 1 januari 2016 niet 
toegestaan, maar de straf is vanaf dit mo-
ment wel anders dan in 2015. Bij een eerste 
overtreding van deze regel is de straf twee 
strafslagen in strokeplay of verlies van de hole 
in matchplay.

Voorbeeld: een speler die zijn polsen om een 
golfclub heeft vastgetapet, krijgt na de eerste 
slag met de tape twee strafslagen. Als de speler 
vervolgens nog een slag doet met tape om zijn 
polsen wordt hij gediskwalificeerd. Hetzelfde 
geldt voor een speler die tijdens een ronde 
bij zijn oefenswing een gewicht aan zijn club 
toevoegt met het doel om tijdens de slag voor 
het gevoel met een lichtere stok te slaan.

Stilliggende bal bewogen
(Regel 18-2 Stilliggende bal bewogen door 
speler, partner, caddie of uitrusting)
Regel 18-2b (Bal beweegt na adresseren) is 
ingetrokken. 
Regel 18-2 houdt nu in dat als de speler, zijn 
partner of caddie of de uitrusting van de speler 
of de partner de beweging van de bal in het 
spel heeft veroorzaakt, de speler één strafslag 
krijgt en hij de bal moet terugplaatsen. 
Een uitzondering hierop is wanneer het 
duidelijk is dat bijvoorbeeld wind de 
beweging van de bal heeft beinvloed.
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VERANDERINGEN IN HET HANDICAPSYSTEEM 2016

Naast een aantal regelwijzigingen zal per 1 
januari a.s. het handicapsysteem  worden 

aangepast.  Met dit artikel willen we u op de 
hoogte brengen van de wijzigingen rond het 

EGA (European Golf Association) 
Handicap Systeem dat in 

Nederland gebruikt wordt. 
De NGF is zeer positief over de 

veranderingen, maar wat zijn nu de voordelen 
voor u als golfspeler?

EGA Handicap voor iedereen van 54 tot een 
plus-handicap
Tot nu toe was het EGA Handicap Systeem be-
doeld voor golfspelers met een handicap van 36 
tot een plus-handicap. Een plus-handicap is een 
handicap onder de nul. 

Vanaf 1 januari 2016 krijgen de spelers met een 
handicap tussen de 54 en de 37 een officiële 
EGA Handicap. De term ‘Clubhandicap’ vervalt 
hierbij. De spelers met een handicap tussen de 54 
en de plus-handicap maken allemaal gebruik van 
het EGA Handicap Systeem dat geldt voor alle 
landen in Europa die verbonden zijn aan de EGA.

De NGF adviseert de clubs de handicaplimiet 
voor wedstrijden, die nu vaak 36 is, uit te breiden 
naar handicap 54 en wedstrijden te organiseren 
tot en met handicap 54. Hierdoor kunnen meer 
spelers aan wedstrijden meedoen, wat een mooie 
mogelijkheid is om meer te spelen en kaarten in 
te leveren, zodat je je handicap kunt verlagen. 
Zeker wanneer je net begonnen bent met golf kan 
dit na wat oefening snel gaan. 

De NGF is van mening dat met de uitbreiding van 
het handicapsysteem het voor de succesbeleving 
en het spelplezier nog relevanter is om van ver-
schillende kleuren tees te spelen

Begrippen ‘actief’ en ‘inactief’ verdwijnen
De handicap van elke speler is vanaf 1 januari 
2016 actief.
De benamingen ‘actief en ‘inactief verdwijnen 
daarmee. Voor de meerderheid van de wedstrijden 
zal dit betekenen dat iedereen aan wedstrijden 
mee kan doen ongeacht het aantal ingeleverde 
kaarten. Wij stellen geen eisen voor deelname 
aan de NGF Competitie. Elke golfer met een 
handicap van 36 of lager kan deelnemen, speci-
fieke voorwaarden vanuit de clubs daargelaten. 
Nu de benamingen ‘actief en ‘inactief zullen 
verdwijnen, zal ook het sterretje op de NGF-pas 
verdwijnen.
 
9-holes Qualifying Score voor spelers met een 
handicap tussen de 11.4 en de 4.5 
Alle golfers die een handicap hebben tussen de 
4.5 en de 11.4 (categoric 2, Stap 7 en 8 van het 
9-stappenplan) mogen vanaf 1 januari 2016 9 
holes Qualifying Scores inleveren.
Deze verandering speelt in op de beperkte tijd 
die veel spelers vrij willen en kunnen maken 
voor golf. Het spelen van 9 holes is heel populair 
geworden en het is een mooie ontwikkeling dat 
ook de groep spelers met een handicap tussen 
11.4 en 4.5 deze mogelijkheid krijgt. Dit zal voor 
jou als golfer betekenen dat je wellicht vaker 
Qualifying Kaarten kunt inleveren, omdat 9 holes 
makkelijker in een druk leven in te passen is dan 
18 holes. Daarnaast zullen de 9-holes wedstrijden 
ook toegankelijk worden voor de golfers met een 
handicap tussen de 11.4 en de 4.5.

Handicap behalen op korte Par-3 banen
Het wordt op termijn mogelijk om een EGA 
Handicap te behalen en te veranderen op Par-3 
banen die voldoende lengte hebben (1.375 meter 
over 18 holes of 700 meter over 9 holes).
De NGF streeft ernaar dat dit voor aanvang van 
het wedstrijdseizoen 2016 mogelijk wordt.

De jaarlijkse herziening
Voor de jaarlijkse herziening zal een nieuwe 
formule ervoor zorgen dat er minder snel een 
herziening van je handicap zal plaatsvinden. >> 

Een herziening zal nu alleen plaatsvinden als de 
aanpassing van je handicap echt nodig is.
De jaarlijkse herziening 2016 zal vanaf volgend 
jaar aan het einde van het jaar plaatsvinden. 
Echter, indien je vindt dat je handicap niet bij je 
past, dan kun je altijd naar de handicapcommissie 
van de club stappen. Zij kunnen op jouw verzoek 
je handicap aanpassen naar de juiste speelsterkte. 
De herzie-ning kan dus ook gedurende het jaar 
plaatsvinden, mits er voldoende scores zijn 
ingeleverd om een aanpassing op te baseren.

Computed Buffer Adjustment (CBA)
De CBA is een rekenmethode die rekening houdt 
met afwijkende weers- en baanomstandigheden 

tijdens wedstrijden. Voor de CBA zal de nieuwe 
formule ervoor zorgen dat vaker een CBA van 
nul zal zijn.

Buitenlandse Qualifying Kaarten gebruiken 
voor handicapdoeleinden
Het was wellicht al bekend, maar we willen het 
graag nog een keer onder de aandacht brengen. 
Sinds 1 januari 2015 kun je met buitenlandse 
Qualifying Kaarten uit EGA¬landen je handicap 
veranderen. Ais je aan de grens woont en je speelt 
veel in Duitsland of Beligie, dan kun je deze 
kaarten in Nederland inleveren. Ook als je met 
vakantie gaat naar Spanje of Portugal kun je je 
kaarten in Nederland inleveren.

ONTDEK JE PLEKJE
Het goede antwoord op de baanfoto in de vorige 
Neary is hole 6, kijkend in de richting van hole 5. 
Uit de goede inzenders trokken we Gerrit Duit als 
winnaar. Hij kan een doosje ballen ophalen bij het 
secretariaat.

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.
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HET RIJKE CLUBLEVEN

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

afspeelt of af gaat spelen.  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.

ZORG VOOR JOLAN: € 1000,--
Mia van Selling, secretaris S.M.A. Odd 
Fellows Veendam
Op vrijdagavond 11 september j.l. organiseerde 
de Stichting Maatschappelijke Activiteiten 
(S.M.A.) van de Odd Fellows Veendam in 
samenwerking met Golfclub ‘De Compagnie’ 
een open benefiet golfwedstrijd en clinic ten 
bate van de stichting ‘Zorg voor Jolan’ . Onder 
een prachtige namiddag- en avondzon speelden 
de deelnemers hun 9 holes dan wel volgden ze 
de clinic. Tijdens het afsluitende diner kon een 
cheque ter waarde van € 1.000 aan Gina Vermue 
en Daniël Heres van de stichting ‘Zorg voor 
Jolan’ worden overhandigd. Dit totaalbedrag was 
het resultaat van de wedstrijd en de clinic, van 
het veilen van een aantal schilderijen en bloem-
stukken, alsmede van de schenking van enkele 
donaties.De stichting ´Zorg voor Jolan´ zamelt 
geld in voor de behandeling van de zieke, inmid-
dels driejarige, peuter Jolan uit Noordbroek.

Enthousiast
Alle deelnemers aan zowel de wedstrijd als aan 
de clinic waren zeer enthousiast. Het mes sneed 
aan meerdere kanten: er werd geld opgebracht 
voor een goed doel; golfers uit andere regio’s 
leerden de golfbaan in Veendam kennen en onder 
de deelnemers die een clinic volgden, zaten zeker 

geïnteresseerde aspirant-leden!
De mensen die voor het eerst kennis maakten met 
het golfspel hadden niet alleen aan pro Wouter 
Oosting een hele goede, maar waren vooral ook 
enthousiast bezig met het slaan van hun eerste 
ballen onder de bezielende begeleiding van 
Anneke Marsman, Jenny Kruithof en Gerrit Duit. 

DAMESMIDDAG 28 OKTOBER
Jeannette Jager. 
Na lang aarzelen toch maar eens de stoute (golf)
schoenen aangetrokken en me aangemeld 
voor de laatste damesmiddag van het zomer-
seizoen.
Marian Meuken, net als ik ook lid van de jeugd-
commisie, vindt dat ik niet thuis kan 
komen zonder prijs. De lat ligt hoog.
Te laat voor de koffie met gebak, arriveer ik bij 
de club om kennis te maken met de dames en 
mijn flightgenoten Annette Franssen en Evelien 
Onsman. Indeling naar handicap, dus alledrie 
15 slagen mee op de eerste negen. Een driebal 

stableford shotgun beginnen op hole vier is niet 
verkeerd, wel een stukje lopen.
Daar waar de spanning voor een te ferme klap 
richting bunker of bos zorgt, zorgen mijn flight-
genoten voor de noodzakelijke ontspanning. 
Hier en daar de baan nog wat beter geïnspecteerd 
dan ons lief is, zoekend naar een bal tussen 
afgevallen blad en duizenden paddestoelen.  
Ondanks dat het de koudste dag van de week 
blijkt te zijn geweest, zijn we na afloop alledrie 
zeer tevreden.

Onder het genot van een kop soep en een 
broodje, worden de prijzen uitgereikt.
Ciska Gerdes wordt met 19 stablefordpunten 
eerste. 7 punten op de laatste drie holes geven 
de doorslag tegen de 6 punten op de laatste drie 
holes van de nummer twee, Jeannette Jager.
Dat lange aarzelen voor opgave was niet 
nodig. Een gezellige middag met mijn flight-
genoten en ook nog eens een prachtige bak 
violen is het resultaat. 
Denk dat ik ook in het winterseizoen maar eens 
mee ga doen.

NIEUW IN 2016: HET 
****STERRENKAMPIOENSCHAP
Erik Bakker, namens de organisatie
Vanaf 1 juli jongstleden hebben we mogen 
genieten van 4 **** golf. Voor onze leden 
betekent dit  golf spelen op 4 golfbanen voor 
de prijs van 1 lidmaatschap.  Recreatief heb-
ben vele spelers hier vice versa veel gebruik 
van gemaakt. Tot dusver hebben we daar 
alleen maar positieve geluiden over gehoord. 
Hoe mooi wil je het hebben. 

Om de integratie van 4 sterren golf te bevor-
deren is het idee ontstaan golf als sport ook te 
intensiveren binnen het 4 sterren concept. Uit 
een eerste verkenning blijkt dat er grote inte-
resse is in jaarlijks terugkerende wedstrijden 
waarin ook een competitie-element zit.
In 2016 starten we met een competitie tussen 
de 4 **** clubs. Het gaat om 4 wedstrijden, 
op elke “4 **** baan” wordt 1 wedstrijd 
gespeeld.De baanbezetting voor De Compag-
nie is maar 1 dag per jaar. 

Na 4 wedstrijden hebben we dan 1 club die 
zich de “4 **** kampioen”mag noemen en de 
4 **** cup voor 1 jaar mag meenemen.
Tevens is er een individueel netto- en bruto 
klassement, met mooie dag- en jaarprijzen. 
Dus elke wedstrijd zijn er prachtige dagprijzen. 
Na 4 wedstrijden wordt het eindklassement 
opgemaakt met nog mooiere jaarprijzen.
Op het moment van dit schrijven is de organi-
satie in volle gang. We verwachten rond de 
jaarwisseling de organisatie gereed te hebben. 
In hoofdlijnen gaat het er als volgt uitzien:

Aantal wedstrijden: 4 (elke baan 1)
Wedstrijdvorm : netto strokeplay
Qualifying: ja
Maximum aantal deelnemers: 15/18 per club
Handicap categorie: nog nader te bepalen 
Data:  (nog te bepalen) mei/juni/juli/aug/sep 
(één van de maanden vervalt)
Inschrijfgeld: tussen 10 en 15 Euro per 
wedstrijd

Deze wedstrijden kunnen niet zonder spon-
soren, ik kom graag met u in gesprek over de 
mogelijkheden. U kunt op voorhand contact 
opnemen via onderstaande gegevens.
Via de email zullen wij u verder informeren en 
wensen u allen een voorspoedig en gelukkig 
2016 met veel golfplezier.

Impressie van de ****Sterrenwedstrijd die dit jaar 
op onze baan werd gespeeld ter introductie van de 
samenwerking met Leeuwarden, Havelte en Zwolle.
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De voorzitter Edzko Smit opent de verga-
dering voor een goed gevulde zaal in Hotel 
Parkzicht.
Bij de mededelingen geeft hij aan dat er in de 
zomer van 2015  een  enquête is gehouden 
onder de competitiespelers en dat er gesprek-
ken zijn gevoerd door de heer Van der Scheer 
en mevrouw Kuyper. Door verschil van inzicht 
tussen bestuur en Technische Commissie 
hebben de heren Harryvan en Van Leusen 
hun functie neergelegd. Wel zijn alle compe-
titeteams aangemeld bij de NGF.
De captains van de competitieteams worden 
binnenkort uitgenodigd voor een gesprek met 
het bestuur.

Na vaststelling van de notulen van de ALV 
van mei 2015 stond de herfinanciering bij de 
Rabobank op de agenda.
De penningmeester, de heer Jaap Woltman, 
schetst een terugblik op de revisiebrieven van 
2011 t/m 2015 van de Rabobank.
Medio 2015 is een nieuw voorstel gedaan, 
waarbij de hypotheek, de rekening courant 
en het tijdelijk krediet zijn samengevoegd in 
één vaste lening met een jaarlijkse aflossing 
van € 100.000 i.p.v. € 138.000 voor 1,61 %. 
Er komt dus jaarlijks € 38.000 extra ruimte 
onder voorwaarde van de aanpassing van het 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 NOVEMBER ‘15

Op maandag 16 november j.l. vond de 
Algemene Ledenvergadering plaatst. 

De kwantitatieve belangstelling van de 
leden was bovenmodaal en de vergadering 

zelf ontpopte zich als een soort 
‘goednieuwsshow’.

Ciska Gerdes maakte onderstaand 
verslag voor u.

erfpachtcontract met de gemeente Veendam, 
die daarover binnenkort beslist.
Wel zal een rentecap moeten worden afgeslo-
ten om verzekerd te zijn tegen toekomstige 
renteverhogingen. Deze cap houdt een 80 % 
afdekking voor 5 jaar in op een niveau van 0,5 
%. De eenmalige kosten hiervan bedragen € 
24.800 en worden gedragen door de Stichting. 

De voorzitter geeft een korte uiteenzetting bij 
het Jaarplan voor 2016, waarbij de plannen 
in het teken staan van nog meer golfplezier 
voor nog meer leden, een financieel gezonde 
vereniging en de mooiste golfbaan van het 
noorden. Om die doelstellingen te realiseren, 
zullen de rol en taken van het bestuur, de club-
manager en de commissies opnieuw worden 
bekeken en ingevuld.

Vervolgens geeft de penningmeester een toe-
lichting op de begroting voor 2016.
In 2011 had de club 832 leden en in november 
2015 nog 744 leden. Deze terugloop zal o.a. 
moeten worden opgevangen door een con-
tributieverhoging van 2,5 %. 
Over varianten op het lidmaatschap is contact 
met andere clubs. Zo heeft de Semslanden de 
mogelijkheid van een lidmaatschap voor 9 
holes en diverse twilight abonnementen.
Door de vergadering wordt voorgesteld een 
klankbordgroep te creёren voor het aantrekken 
van nieuwe leden, bijvoorbeeld vanuit noodlij-
dende clubs en de diverse abonnementen in 
den lande te inventariseren.

N.a.v. de begroting geeft Jaap Woltman verder 
aan dat lockerverhuur, bedrijfsleden en pacht 
van de horeca en shop bij de Stichting zijn 
ondergebracht.
De post baanhuur wordt gevormd door de 
kosten minus de opbrengsten van de Stichting 
en worden voor 2016 begroot op € 657.200. 
De begrote baankosten voor 2016 bestaan 
uit vaste,variabele en overige kosten en zijn 
begroot op € 417.700. Er waren in 2015 lagere 
kosten voor dieselverbruik en materieel.

Landgoed De Compagnie

Structureel zijn er in 2016 minder kosten aan 
waterschapslasten en aan OZB vanwege de 
landgoedstatus van De Compagnie. Voor-
waarde voor deze status is dat 30% van de 
oppervlakte bezet moet zijn met hout-
opstanden. Dit betekent een structurele jaar-
lijkse besparing van € 10.000 aan OZB. Ook 
kreeg de club € 6000 subsidie van de gemeente 
Veendam.

De inspanningen van de penningmeester 
oogstten alom lof van de aanwezigen.
De Vereniging laat een overschot zien van 
€ 48.000 en de Stichting van € 20.000. Er is 
dus een positief resultaat van € 68.000 voor 
2015.
Het overschot van € 25.000 voor 2016 wordt 
gebruikt voor verlaging van de schulden en 
wordt niet aangewend voor nieuwe 
investeringen.

Vervolgens worden de nieuwe bestuursleden  
Marjan Hooijer en Henk Rotman voorgesteld 
en benoemd. Van Sabine Kuyper wordt onder 
dankzegging voor haar diensten afscheid 
genomen.

Bij de Rondvraag kwamen vragen of er ook 
meer vormen van lidmaatschap mogelijk zijn 
bij de Compagnie.
De heer Brilstra deed de heuglijke mededeling 
dat er sponsoring geregeld is voor een nieuwe 
marshallkar en kleding voor 30 leden van de 
marshallpoule.
Gretha Kruize gaf een overzicht van de 
resultaten van het viersterrengolf.
Havelte kende 667 bezoekers, Leeuwarden 
726, Veendam 452 en Zwolle 376. Vanuit 
Veendam gingen 561 golfers naar elders en 
vanuit Zwolle 740.

Na de pauze gaf de baancommissaris ,de heer 
Karst de Jonge, een boeiende uitzetting over 
EMS, Primo Max en het beheerplan voor de 
baan.
EMS staat voor Environmental Management 
System, een computersysteem met de vol-
gende 5 modules: Beleid, Financiёn, 

Werkomgeving, Communicatie en Registratie.
Het systeem is ontwikkeld door NL-adviseurs 
en heeft als doel om te sturen op cijfers. Er 
wordt gestart met de werkplanning, waarbij 
tijdregistratie en urenanalyse in het systeem 
ingebracht worden. Voordeel hiervan is dat 
duidelijk wordt wat er gedaan is, hetgeen 
ter ondersteuning dient van het werk van de 
greenkeepers.
Primo Max is een groeiregulator, die de 
lengtegroei van het gras remt en de zijwaartse 
groei stimuleert. Dit heeft als voordeel dat er 
minder gemaaid hoeft te worden, dus brand-
stofbesparend is. De graszode wordt dichter 
en er treden minder ziektes op en het geeft 
minder onkruid.
Voor het Beheerplan wordt gebruik gemaakt 
van GIS-Golf, een Geografisch Informatie 
Systeem. 
Het beheerplan is een integraal plan voor alle 
onderdelen van de baan (van planning tot het 
maken van een caddyboekje of borden en van 
de beplanting). Het streven is om dit beheer-
plan eind februari klaar te hebben.Om 10.30 
uur sluit de voorzitter de vergadering en wordt 
er nog even nagepraat tijdens een drankje.
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VAN DE CLUBMANAGER

“Landgoed de Compagnie”. Dat klinkt niet 
verkeerd!

 Na deskundig onderzoek, veldwerk en een 
dik rapport, hebben de Staatssecretarissen 

van Economische Zaken en Financiën de 
beschikking afgegeven om het terrein van 

De Compagnie aan te merken als Landgoed, 
in het kader van de Natuurschoonwet.

Een mooie opsteker, maar wat betekent dit? 

Door Gretha Kruize

Niet alleen een prestigieuze titel, maar ook 
flink wat euro’s besparing voor onze kas als 
het gaat om diverse belastingen. Daarnaast 
kunnen we deze nieuwe titel benutten voor 
allerlei promotiedoeleinden. 
Tja, en als je gaat golfen op een landgoed, 
verwacht je natuurlijk wel een mooie poort 
of iets dergelijks bij binnenkomst. Eerlijk is 
eerlijk, daar is voor ons nog wat werk aan de 
winkel, maar we zijn druk bezig om te kijken 
hoe we deze titel goed op de kaart krijgen, 
zowel fysiek als ook in golfend Nederland én 
Duitsland.
 
Zo langzamerhand druppelt de wedstrijdka-
lender voor 2016 weer vol met clubwedstrijden 
en reserveringen voor diverse toernooien. Alle 
commissies hebben hun voorstellen ingediend 
en nu is het zaak om al die data goed op elkaar 
aan te laten sluiten, zodat er ook in 2016 voor 
‘elk wat wils’ is én er vrije ruimte overblijft 
voor leden en gasten.
Het is mooi om te zien dat onze club steeds 
meer bekendheid krijgt bij golfers van elders. 
Zo heeft de 4*-tour op 1 juli ertoe geleid dat 
we het komend seizoen plaats bieden aan de 
Regio Golf Tour. Wekelijkse toernooien door 
het hele land, maar wel ingedeeld per regio. 
Voor iedereen is er op deze wijze altijd een 

toernooi in de buurt, óf verder weg als je 
daarvoor kiest. Open toernooien zijn bij uitstek 
goed om de baan te promoten. Meestal kennen 
open toernooien diverse handicapcategorieën, 
waardoor iedere speler op zijn of haar manier 
de gelegenheid heeft mee te doen aan mooie, 
goed georganiseerde wedstrijden.
Veel “recreatieve” spelers (zo noem ik ze maar 
even) vinden de drempel nog te hoog om mee 
te doen aan een open wedstrijd. Toch kan ik 
iedereen deelname aan dergelijke toernooien 
van harte aanbevelen! Eenmaal aangemeld, 
heb je een geweldige golfervaring; meestal 
wordt je ontvangen met koffie en wat lekkers, 
je krijgt je scorekaart met playing handicap 
uitgereikt en ontmoet andere golfers van 
gelijkwaardig niveau. Na afloop een gezellige 
nazit met drankje, hapje en de prijsuitreiking. 
Goed of minder-goed gespeeld, achteraf heb je 
altijd een leuke dag.
Naast de nieuwe Regio Golf Tour, kennen 
we natuurlijk al het Gronings Open (ook in 2 
categorieën!), de Noordelijke Golf Tour, de 
Emslander Senioren Open en DUO-golf. De 
data zijn binnenkort weer bekend, dus hou je 
agenda een beetje vrij zou ik zeggen.
 
Vervolg pagina 27
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SOLHEIM CUP, SEPT. ‘15 
Marit en Frans Harryvan
Via Langer Sports Marketing hebben Marit en 
Frans Harryvan als flightmarshall vrijwillig 
gewerkt tijdens de Solheim Cup. Deze cup is 
de vrouwelijke variant van de Ryder Cup. De 
12 beste vrouwen van Europa en de VS spelen 
3 dagen verschillende vormen van Matchplay. 
Voorafgaande aan deze strijd is er nog de 
Junior Solheim Cup voor de 12 beste speel-
sters van beide continenten onder de 18 jaar.
In beide gevallen wonnen de VS nipt van 
Europa. Voor ons als vrijwilliger was het zeer 
indrukwekkend en prettig hoe het allemaal 
georganiseerd werd.

Voor alle vrijwillgers (meer dan 1000 uit 19 
verschillende landen) was er een uitgebreid 
kledingpakket aanwezig en konden we van ’s 
ochtends 06.00 uur tot ’s avonds 22.00 de hele 
dag gratis goed eten en drinken (geen alcohol).
Van te voren waren er briefings en instructies. 
Tijdens de wedstrijddagen was het gestruc-
tureerd en professioneel. Naast onze taken 
als flightmarshall konden we op sommige 
vrije momenten ook bvb. buggies gaan rijden 
om speelsters naar driving range of putting 
green te brengen. Ook hebben we paar keer ’s 
ochtends om 07.45 een partij begeleid, die de 

vorige dag afgebroken was wegens regen of 
duisternis.
Meer dan 60.000 bezoekers hebben de 
Solheim Cup bezocht. Een enorme opgave om 
alles in goede banen te leiden qua openbaar 
vervoer en parkeren, want ivm de overvloe-
dige regenval in de dagen ervoor was parkeren 
onmogelijk op de aangewezen agragrische 
gronden rondom de golfbaan.

De golfbaan St Leon-Rot (2x 18 holes) ligt 
in de buurt van Mannheim-Heidelberg. De 
directeur van SAP is eigenaar van de golfbaan 
en daarnaast ook nog hoofdsponsor bij o.a. 
Bundesliga voetbalclub Hoffenheim, de 
eredivisie ijshockeyers en eredivisie basket-
ballers. De golfbaan is in topconditie met 
ook heel goede indoorfaciliteiten voor putten, 
shortgame, fitness en medische begeleiding.
Wekelijks worden er scholen met jeugd 
uitgenodigd (gratis!) om er deel te nemen aan 
allerlei sportieve activiteiten. En tijdens de 
Junior Cup waren alle scholen in de regio 
op de laatste dag gratis uitgenodigd om de 
partijen te bekijken. Hierdoor had de match 
tussen de Duitse en Amerikaanse speelster 
opeens meer dan 1000 kinderen als meelopend 
enenthousiast publiek. Een geweldige ervaring 
en de organisatie speelde hier slagvaardig >> 

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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op in door direct allerlei vrijwilligers extra  in 
te zetten om die partij goed te begeleiden.

Golftechnisch viel aantal dingen op:
- als je op dat niveau je drive “wegslaat” heb  
 je eigenlijk de hole al verloren.
- bijna alle speelsters zijn gelijkwaardig aan  
 elkaar. De vorm van de dag bepaalt winst of  
 verlies.
- de vorm van de dag wordt vooral bepaald  
 door zelfvertrouwen, zenuwen en beleving
- shortgame en dan vooral het putten maakt  
 het verschil.
- bijna alle speelsters laten zich door hun  
 caddy vlak voor de slag checken op correct  
 oplijnen.

Al met al een prachtige ervaring voor ons. 
Dankzij de benaderbaarheid van de speelsters 

hebben we vele handtekeningen en selfies van 
alle wereldtoppers. Een mooi aandenken aan 
een prachtige en perfect georganiseerde 
Solheim Cup. Over 2 jaar proberen we er 
zeker weer bij te zijn en dan in de VS.

Vast item in de kalender is de Open Dag. Voor 
2016 zijn de Landelijke Open Dagen weer 
bekendgemaakt, waarop we meeliften in de 
promotie. Op zondag 24 april staan bij ons de 
deuren wijd open voor iedereen die kennis wil 
maken met golf en onze club. We gaan deze 
dag een nieuw jasje geven, in samenwerking 
met onder andere Radio Simone FM. Luis-
teraars van deze zender horen regelmatig de 
‘spot’ over De Compagnie voorbij komen en 
als sluitstuk van deze campagne komt de rode 
Engelse Dubbeldekker van de radiozender live 
uitzenden vanaf de Golflaan. Hoe we daar-
omheen het programma vormgeven en reuring 
maken in de regio wordt de komende maanden 
verder uitgewerkt.
 
Op moment van schrijven is het nat, erg nat op 
de baan. De greenkeepers doen er alles aan om 
het water af te voeren, maar als het met 
emmers vol naar beneden komt, is er geen 
houden aan. Al kun je nog niet van een winter 
spreken, zowel op de baan bij de greenkeepers 
als in het clubhuis op het secretariaat ge-

bruiken we deze tijd voor de ‘winterklussen’. 
Onderhoud en reparatie drainage, doorblazen 
van de beregening, onderhoud paden, 
reparatiewerk en veel snoeien en uitdunnen. 
Activiteitenkalender invullen, programma’s en 
offertes samenstellen, documentatiemateriaal 
vervangen en vernieuwen, jaarlabels, leden
administratie, factureren, acquireren.
 
Alles om na de winter weer klaar te staan voor 
een bruisend nieuw golfseizoen 2016!

Vervolg ‘Van de clubmanager’

Simone FM komt live uitzenden vanaf de golfbaan
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WAT - APART - JAA

De laatste hole is een flinke par 4. Beiden 
slaan we de drive mooi recht en ver, dat gaat 
goed. Bij de eerste bal aangekomen, hoor ik 
mijn flightgenoot zeggen: “Wat-apart-jaa”. 
“Hoezo?”
“Waar moeten we nou heen?”
Ik kijk eens om me heen. Rechts bomen, voor 
je bomen en links een zandverstuiving met 
beplanting. 
“Op het bord bij de afslag stond linksaf, dacht 
ik, maar daar kunnen we niet langs”.
Terwijl vertwijfeling zich van mij meester 
maakt, pakt de maat het caddyboekje erbij.
“Toch naar links”, zegt-ie. We kijken nog eens 
goed. “Volgens mij staat daar ook een vlag”. 

Menig lid van De Compagnie zal nu weten 
op welke golfbaan deze scene zich afspeelt: 
De Gelpenberg te Aalden.We gaan eens bij 
clubmanager Ellen Kroes navraag doen over 
deze bijzondere hole.

“Op hole 18 domineert nog steeds de oor-
spronkelijke zandverstuiving als een van de 
grootste natuurlijke bunkers in Europa. Deze 
hole dateert uit 1992 toen de uitbreiding naar 
18 holes is gerealiseerd, naar een ontwerp van 
Donald Steel. De eerste 9 holes zijn in 1972 
naar een ontwerpvan Frank Pennink aangelegd 
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in een golvend landschap van bos, heide en 
een zandverstuiving.

Vroeger, dan praat ik over meer dan honderd 
jaar geleden, zochten zieke schapen beschut-
ting in deze zandverstuiving. Het blaten van 
een ziek schaap heet “gelpen”, daar is de naam 
Gelpenberg aan ontleend.
Bij de eerste keer spelen van deze 18e hole 
vraag je je inderdaad halverwege oprecht af 
waar je naar aan het kijken bent.Toegeknepen 
ogen. Wat is er aan de hand? Bij nader 
inspectie blijkt het een recht uit de fairway 
opstijgende zandwal als onderdeel van een 
zandverstuiving te zijn, die als bunker aange-
merkt wordt. Deze enorme natuurlijke bunker 
over de volledige breedte van de baan is ruim 
40 meter breed. De green ligt op een plateau 
een stuk hoger, ca. honderd meter achter die 
zandvlakte en wal, die “getooid” is met heide.
Voor de verstuiving en heide raad ik sterk aan: 
vermijden!
Voor de baan als geheel: opzoeken!”

Heb je nog een advies over het spelen van 
deze hole?
“De lijn van de drive is links van de twee 
bomen aan de horizon, de heuvel neemt de bal 
dan mee naar voren en naarlinks. Ideaal voor 

spelers met een draw in hun assortiment. 
De approach lijkt korter dan hij in werkelijk-
heid is. Het is echt nog 100 meter van het zand 
naar de green. Kies bij twijfel dus voor een 
lay-up voor de bunker. 
Na hole 18 kun je vanaf het terras, onder het 
genot van een drankje, volgen hoe de mensen 
die na je komen de zandverstuiving te lijf 
gaan.”

Voor wie deze uitdaging ook eens wil aan-
gaan, De Compagnie heeft een ‘Hospitality’ 
overeenkomst met De Gelpenberg. Voor meer 
informatie, zie http://golfclubveendam.nl/club/
hospitality-chain/

Er zijn golfers die hun eigen baan wel 
kunnen dromen. Ze kennen elk greppeltje, 

sloot, de ondulaties en plekken waar je je 
bal beslist niet wilt zien landen. Daarom 

is het des te leuker om op andere banen te 
spelen. Jan Feringa bezocht er onlangs één 

waar hij op de 18e hole compleet verrast 
werd. De moeite waard om in deze rubriek 

“Wat apart jaa” er verslag over te doen.

Tekst: Jan Feringa



3130
PROFIEL VAN EEN BEDRIJFSLID

Voetbal was ooit z’n grote passie. Daarna 
volgde Squash. Een kapotte knie dwong 
hem echter om voor een andere sport te 

kiezen. Tennis viel al snel af; dat bleek te 
belastend. Zo belandde Bert Wardenburg 

drie jaar geleden uiteindelijk bij 
De Compagnie om te gaan golfen. En dat 

beviel. Reden om met zijn bedrijf 
Wardenburg Beveiliging &Telecom lid te 

worden van onze businessclub. 

Tekst: Ive Krikke

“Eigenlijk is het allemaal de schuld van Jacques 
Poelma”, beantwoordt Bert Wardenburg de 
vraag waarom hij voor golf en, in het verlengde 
daarvan, voor De Compagnie koos. “Jacques 
kende ik door de zakelijke band die ik heb met 
de RUG. Tijdens onze contacten kwam nog wel 
eens De Compagnie ter sprake, waarvan hij al 
jarenlang lid bleek te zijn. Door hem ben ik dus 
bij de club gekomen en dat bevalt me prima. 
Helaas ontbreekt me het aan voldoende tijd 
om heel frequent een rondje te lopen. De zaak, 
maar ook mijn echtgenote en twee kinderen, 
vragen de nodige aandacht en tijd. Wel jammer, 
want slagvast wordt je pas wanneer je regel-
matig speelt. Aangezien ik altijd goed spel 
wil neerzetten, frustreert het me wel eens als 
ik er tussendoor een wat minder goede slag 
produceer. Om de wintermaanden een beetje 
in vorm te blijven ga ik met medeclublid Arie 
Beekman Indoorgolfen in Hoogezand. Gelukkig 
zie ik zomers wel kans om met onze bedrijven-
competitie mee te doen. Die speel ik samen met 
Bert Haan van Strukton, die dan mijn gast in 
Veendam is. Omgekeerd ben ik de zijne in de 
bedrijvencompetitie van Glimmen, waar hij dus 
weer lid van is. Daarnaast wordt ik her en der 
nog wel eens uitgenodigd om aan bedrijven-
toernooien mee te doen. Dat kan interessant zijn 
voor je relatienetwerk.” 

Het uitbouwen en onderhouden van een kwali-
tatief goed netwerk was een belangrijke tweede 
reden dat Bert zich destijds meldde bij onze 
club. “De crisis heeft veel veranderd”, verklaart 
de 50-jarige ondernemer. “Het werk komt ons  
helaas niet meer aanwaaien. Een groot en goed 
onderhouden netwerk is meer dan ooit van 
belang en golf is daarbij een uitstekend middel, 
temeer omdat de ambiance op de baan altijd 
plezierig is.”

Maar met een goed netwerk ben je er natuurlijk 
niet. Het gaat er ook om wat je voor je klanten 
kunt betekenen. Bert:”Elk bedrijf beweert van 
zichzelf dat het kwaliteit levert. Maar ja, wat is 
kwaliteit nu precies? In onze branche willen wij 
ons in ieder geval onderscheiden door te doen 
wat we beloven; in het voor- en in het natraject. 
Natuurlijk loopt er zo nu en dan wel eens wat 
fout. We zijn er in die  - gelukkig zeldzame -  
gevallen snel bij om het op te lossen.”
De branche waarover Bert praat is beveiliging 
en telecom. ‘Beveiliging’ staat daarbij voor de 
aanleg van brandmeld-, inbraakbeveiligings-, 
en ontruimingssystemen, alsmede om camera-
controle- en toegangscontrolesystemen. Op het 
gebied van telefonie levert Wardenburg een 
breed scala aan kwaliteitsproducten die voor de 
klant kosten- en tijdsbesparing op te leveren. 
De combinatie Beveiliging en Telecom biedt 
de opdrachtgever bovendien het voordeel dat 
koppelingen tussen beide terreinen gemak-
kelijk gerealiseerd kunnen worden, wat in veel 
gevallen leidt tot meer veiligheid en een betere 
communicatie. 

Naast Kolham heeft het bedrijf een vestiging in 
Almelo, zodat klanten in Noord- en Oost-
Nederland adequaat bediend kunnen worden. 
Beide vestigingen zijn goed voor een werkzame 
plaats voor 80 medewerkers, waarvan de mees-
ten full time in dienst zijn.
Bert: “We zijn de laatste jaren flink gegroeid. 
Met name toen we in 2007 middels een over-
name actief werden in Almelo. Daarvoor heb-
ben we best een lange weg afgelegd. Die begon 

op het moment dat mijn vader in 1982  met een 
eenmanszaakvan start ging in de elektro-
techniek.  Twee jaar later ging hij zich bezig 
houden met beveiligingsinstallaties. Maar die 
discipline stond destijds nog helemaal  in de 
kinderschoenen. In die periode ben ik als com-
merciële man in de zaak gekomen. 
Dat was in de tijd dat de markt voor Beveiliging 
en Telecom echt ging doorzetten. Begin jaren 
negentig zijn we gestopt met het aanleggen van 
elektrotechnische installaties om ons te specia-
liseren. Best een hele gok omdat elektrotech-
niek in die periode nog een fiks deel van onze 
omzet genereerde. Maar die gok pakte goed uit: 
Telecom is immers niet meer weg te denken 
in onze maatschappij en de markt voor brand- 
en ontruimingsinstallaties  kreeg een enorme 
impuls na grote branden, zoals die in Volendam 
en op Schiphol.”

De markt mag dan wel gunstig zijn, je moet 
hem als bedrijf wel goed kunnen bedienen 
om succesvol te kunnen zijn. “We besteden 
veel aandacht aan alle fases”, aldus Bert. “Het 
begint met een gedegen analyse, waarna een 
werkzaam advies volgt. Na het installeren kun-
nen we ook het onderhoud voor onze rekening 
nemen. Daarbij gaat het er allemaal om dat 
we de opdrachtgever ontzorgen. Uiteraard 

garanderen we dat de installaties voldoen aan 
alle door de overheid en verzekeraars gestelde 
normen. We zijn dan ook op alle relevante 
terreinen gecertificeerd. Sterker nog: 
Wardenburg was één van de eerste vijf 
bedrijven in Nederland die op de gebieden 
van brandmeld-  en inbraakdetectie werden 
gecertificeerd.”
Dat participeren en zelf vooruitlopen op 
ontwikkelingen is Bert wel toevertrouwd: “Een 
aantal jaren geleden zag ik al dat de smartphone 
helemaal zou doorbreken en met veel applica-
ties zou worden opgetuigd. Het begint er al 
aardig op te lijken de smartphone een spilfunc-
tie gaat krijgen. Ook in de beveiligingssector 
zal het apparaat een grotere rol gaan spelen. 
Maar in ons vak zijn er meer boeiende ontwik-
kelingen. Denk aan slimme camera’s, uitgerust 
met gezichts- en nummerplaatherkenning of 
toegerust met de mogelijkheid tot ‘people 
counting’. Op dat gebied komen bedrijven in 
China opzetten, die worden op korte termijn 
leading. De branche is dus volop in beweging. 
Permanente scholing van het personeel is een 
absolute noodzaak. Maar als bedrijfsleiding is 
het zaak dat je de kanalen goed kent. We zijn 
tenslotte de schakel tussen fabrikant en 
eindverbruiker.”
Meer info: www.wardenburg.nl



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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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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