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Hole 3 op de schop.

Eigenlijk was het de bedoeling dat deze eerste editie 
2017 van uw clubblad in een groter formaat zou 
verschijnen en dat het eens in de drie maanden bij u 
op de deurmat zou ploffen. Helaas, vooralsnog moet 
u het met dit A5-formaat doen en zult u het blad 
moeten afhalen bij het secretariaat. Het bestuur staat 
namelijk op het standpunt dat de Neary kostenneutraal 
geproduceerd moet worden. Met andere woorden:  
advertentie-inkomsten dienen de druk- en verzend-
kosten volledig te dekken. Dat lukt op dit moment 
maar nauwelijks. Mochten zich in het loop van het 
jaar meer adverteerders melden, dan hopen we alsnog 
onze ambities waar te maken door over te stappen op 
een groter formaat en het blad per post bij u te laten 
bezorgen. Blijft de verschijningsvorm van de Neary 
hetzelfde, binnen de redactie zijn wel veranderingen 
opgetreden. Henk Mulder heeft zijn medewerking 
aan het blad gestaakt en Ciska Gerdes heeft te kennen 
gegeven dat, vanwege het tijdsbeslag dat het bestuurs-
lidmaatschap neemt, met ingang van de volgende edi-
tie te doen. Henk en Ciska, bedankt voor jullie inzet!

Gelukkig zijn er voldoende leden die de Neary een 
warm hart toedragen. Jan Nijzink springt deze editie 
bij als ‘correspondent’ en we hebben Constance 
Lawant met ingang van het volgende nummer bereid 
gevonden de redactie te komen versterken. Constance 
heeft een jarenlange ervaring als editor bij Wolters 
Noordhof/Noordhof Uitgevers. We zijn er van over-
tuigd dat haar ervaring een bijdrage zal leveren aan de 
kwaliteit van ons clubblad. 

In dit nummer schenken we aandacht aan de vernieu-
wing die hole 3 en de greenside bunker van hole 2 
ondergaan. Baancommissaris Karst de Jonge licht het 
hoe en waarom toe in een interview. Daarnaast vragen 
wij uw aandacht voor een nieuw golfconcept, ontwik-
keld dóór De Compagnie en vóór De Compagnie: 
het Short time Golf©-programma. Dit programma is 
bedoeld om mensen tussen de 30 en de 55 jaar aan de 
club te binden. 
 
Ive Krikke

VAN DE REDACTIE
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De leden onder ons die zonder 
een winterslaapje konden, 

hadden het natuurlijk allang 
gezien: vanaf eind januari is er 

hard gewerkt aan hole drie. 
Die is de afgelopen weken 

behoorlijk op de schop gegaan. 
Naast de renovatie van deze hole 

is er nog meer gebeurd en er 
staan ons nog wat andere

veranderingen te wachten. 
Reden genoeg om ons even bij 

te laten praten door onze 
baancommissaris 

Karst de Jonge.

Tekst: Ive Krikke

GEKLOOI IS UIT DEN
BOZE

“Laat ik voorop stellen dat alles wat er 
momenteel gebeurd geheel conform het 
beheerplan is”, zo stelt Karst vooraf. “We wil-
len voorkomen dat er op een gegeven 
moment zomaar wat gedaan wordt. Geklooi is 
uit den boze. Daarom betrekken we bij 
essentiële ingrepen altijd de baanarchitect erbij. 
In ons geval is dat Michiel van der Vaart van 
het bureau Jol Golf Design, de oorspronkelijke 
ontwerper van onze baan. Ik heb het dan niet 
over het verleggen van een pad, maar over 
wat grotere klussen. Ik zie in de omgeving bij 
banen dingen gebeuren waarbij geen 
golfarchitect betrokken is en niet altijd even 
goed uitpakken. Dat moet je dus niet willen.”

Hole drie was toch best een leuke hole. Wat 
was de noodzaak van de verandering?

“Op zich was er niet zoveel verkeerd aan die 
hole, maar de tee box langs het openbare pad 

moest verlegd worden omdat de bomen die 
de afslagplaats en het pad scheiden te groot 
werden. Die bomen willen we behouden, dus 
kappen was geen optie. Omdat de sparren 
achter de back tee een paar jaar geleden al 
waren gerooid - de meesten ervan waren 
tijdens een storm omgewaaid - was het ook 
mogelijk de back tee te verplaatsen. Die 
hebben we dus zo’n 15 meter naar achteren 
gelegd. Ook hebben we de backtee een meter 
verhoogd. Het benodigde zand daarvoor is 
uit de vijver gekomen. Net als het zand voor 
paden, die aangelegd zijn tussen de green van 
2, en het pad langs de vijver dat nu wat hoger 
ligt. De vijver is daardoor aanzienlijk groter is 
geworden. De routing van de green van 2 naar 
de nieuwe afslagplaats is nu ook logischer, de 
veelgemaakte ‘short cut’ ligt nu minder voor 
de hand.”

Waarom is de linker greenside bunker van 2 
aangepakt?

“Die is nu zichtbaarder geworden doordat die 
iets is vergroot maar vooral omdat de achter-
kant is opgehoogd. Dat maakt het aanspelen 
van de green wat spannender, temeer nu de 
mount voor rechter greenbunker is weggehaald. 
De bunker in de dogleg zal dan verdwijnen. 
Daarentegen overwegen we de plaatsing van 
een nieuwe bunker aan de andere kant van de 
dogleg die visueel één complex zal vormen met 
de greenbunker van 3, die wordt vergroot. Dat 
maakt die hole weer wat spannender voor de 
long hitters. Kortom, hole twee zal straks een 
stuk strategischer gespeeld dienen te worden.  

Over bunkers gesproken. In een aantal 
ervan zit weinig of slecht zand. Kunnen we 
dit jaar verbeteringen verwachten?

“Een bunker is natuurlijk méér dan een gat 

Baancommissaris 
Karst de Jonge: 

in de fairway met zomaar wat geel zand er 
ingestort. We willen dit seizoen eens kritisch 
naar de greenbunkers kijken. We overwegen 
in een paar bunkers twee zandsoorten uit te 
proberen. Die bunkers worden dan wel eerst 
helemaal uitgegraven om vermenging met het 
oude materiaal te voorkomen. Het lijkt me 
dan een goed idee om bijvoorbeeld de teams 
Dames 1 en Heren 1 te vragen de zandsoorten 
uit te proberen. Zo kunnen we wellicht tot 
consensus komen, want er wordt nog wel eens 
verschillend gedacht over welke zandstructuur 
het meest ideaal is in de bunkers. De keuze van 
het soort zand dient weloverwogen gemaakt 
te worden. We kunnen in dit opzicht beter nog 
even een jaartje doorsukkelen dan 10 jaar spijt 
hebben.”

Op de laatste ALV vertelde je dat de baan-
commissie de aanleg van paden voor buggy’s 
overwoog. Staan die ook op het programma?
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“Die uitspraak heb ik inderdaad gedaan. Met 
Michiel van der Vaart hebben we de mogelijk-
heden bekeken, maar nader rekenwerk leerde 
ons al snel dat aanleg van die paden vooralsnog 
onbetaalbaar is voor onze club. Uiteraard legt 
de baancommissie haar bevindingen voor aan 
het stichtingsbestuur. Die moet de uiteindelijke 
beslissing nemen. Mocht die beslissing nega-
tief zijn, dan trachten we een reëel alternatief 
te bedenken, bijvoorbeeld met de installatie 
van een GPS-systeem waarmee alle nieuwe 
wagentjes zijn uitgerust. Dat systeem bepaalt 
waar de buggy mag rijden. Bij het benaderen 
van de kwetsbare plek slaat de motor af. Een 
moment later kun je weer rijden, maar eerst 
alleen in de achteruit. Het systeem wordt vanuit 
een centrale computer aangestuurd.”

Schade door de baan wordt toch ook 
veroorzaakt door het zware rijdende onder-
houdsmaterieel? 

“Inderdaad. Vooral de eerste lus is in dat 
opzicht kwetsbaar. Ze hebben bij de aanleg 
toentertijd er nooit ene keer aan gedacht om 
werkpaden aan te leggen. Daar zijn we in de 
loop van de tijd mee begonnen. We kunnen 
nu voor een heel groot deel het zware spul via 
werkpaden aan de buitenrand van de baan in 
de buurt van de plek krijgen waar het moet 
worden ingezet. Afgelopen winter hebben we 
zo’n pad aangelegd tussen bomenrij van hole 
twee en het veld van de honkbalvereniging.”

Ik zag dat er hier en daar ook wat gewerkt is 
aan waterpartijen.

“Het waterschap heeft de waterafvoer 
gedeeltelijk verlegd. Stroomde het water eerst 
via hole 3 en hole 4 - bij hole 5 langs - richting 
Veendam, nu wordt het water van deze holes 
richting hole 7 en via de plek waar vroeger 
het clubhuis stond afgevoerd. Daarom was de 
aanleg van een doorvoerbuis voor de rode tee 
van hole 8 nodig. 
We hebben daar achter de green van 3 gelijk 
maar een afwateringsslootje gegraven, want die 
plek was structureel te nat. 
Verder is er een afsluiter geplaatst bij de dam 
tussen hole 5 en 6. Die kunnen we openen in 
een periode van droogte wanneer het wenselijk 
is water in te laten.”

Sommige leden betreuren dat de zwaluw-
oever bij hole 12 teloor is gegaan. Valt die op 
te knappen?

“Dat is nauwelijks haalbaar. De oever is 
momenteel zwaar begroeid. Aangezien je er 
met machines niet bij kunt, zou alles met de 
hand gerooid moeten worden. Daarna heb je 
geen enkele garantie dat de oeverzwaluwen 
terug komen. Vooral omdat er op die plek 
nu een vos zit. Dat betekent eigenlijk al dat 
de plek niet geschikt is. We zijn er met onze 
vogelkenner wezen kijken en die deelt in deze 

mening. Overigens, er zijn zwaluwnesten te 
zien in de oever langs hole 15.”

Het bos is hier en daar behoorlijk 
uitgedund. Blijven we tot het komende 
broedseizoen nu verschoond van het geluid 
van de kettingzaag?

“Tussen nu en de tijd dat deze Neary uitkomt 
gaan de greenkeepers nog even aan de slag in 
het bos aan de rechterzijde van hole 12. Het 
laatste stuk van dat bos, op een paar dennen na, 
wordt gekapt. Zo ontstaat er een corridor van 
de fairway naar de green. Voor spelers die de 
dogleg niet halen is het dan een uitdaging toch 
met hun tweede slag de green aan te spelen. Zo 
daag je de mensen ook uit om verschillende 
stokken uit hun tas te gebruiken. Want som-
mige golfers beperken zich in de stokkeuze wel 
op een hele drastische manier.”

Nieuwe situatie hole 3. De Back tee gaat 15 
meter naar achteren. Vergroting greenside 
bunker vindt in een later stadium plaats

Boven: Op de voorgrond de nieuw geplande 
bunker op de linkerkant van de fairway van 
hole 2. Rechts is te zien hoe de greenside 
bunkers er uit komen te zien: beiden zijn meer 
in het zicht.
Onder: Nieuw gegraven sloot tussen achter-
zijde van de green van 3 en de fairway van 8.
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Op moment van schrijven hebben we de eerste 
lentedagen gehad! Na veel nattigheid en kou 
was het echt genieten. Door de weersomstan-
digheden was de baan tijdens de wintermaan-
den diverse keren gesloten. Met de grootste 
zorgvuldigheid werdt er per dag bekeken of 
we de baanstatus in positieve zin bij gesteld 
kon worden. Laten we ernaar uit zien dat het 
een mooi voorjaar wordt, waarbij ook de hulp-
middelen zoals handicarts, trikes en 
scooters weer de baan in kunnen. U heeft 
inmiddels wellicht gezien dat er het een en 
ander in de baan veranderd is. De 
greenkeepers hebben bij onder meer hole 3 
letterlijk bergen werk verzet! Daarnaast is de 
bewegwijzering in de baan aangepakt.

Met het aantreden van de lente, willen we 
natuurlijk allemaal weer volop de baan in. 
Dit brengt weer andere uitdagingen met zich 
mee. Drukte op de baan is voor iedereen even 
weer wennen. Elkaar de ruimte bieden in de 
baan, genoeg ruimte tussen u en voorgaande 
flights, respect hebben voor een ieders niveau 
en ondertussen oog hebben voor de fantasti-
sche baan die tot onze beschikking staat. Het 
repareren van de pitch Marks, aanharken van 
de bunkers, de juiste route kiezen voor trolley 
en handicart zijn essentieel voor het behoud 
van kwaliteit.
 
In de loop van het seizoen zult u meer 
jongeren op de driving range en de par 3 zien. 
We ontvangen scholieren van de Winkler 
Prins. Zij zullen van hun eigen gymdocenten 
hier les krijgen. Voorafgaand aan de start 
van dit programma hebben hun docenten les 
gehad van Wouter en heeft de heer Smit van 
de Handicap en regelcommissie de docenten 
uitgebreid gebriefd over de etiquette. We 
hopen hiermee meer kinderen en hun ouders 
enthousiast te maken voor de mogelijkheden 
op onze baan.
 
En wat gebeurt er ondertussen achter de 
schermen? Vanuit de ledencommissie zijn er 
de voorbereidingen voor de open dag van 8 
april waarbij tevens onze buren uit de naast-

gelegen wijk een specifieke uitnodiging voor 
hebben ontvangen. Daarnaast is de wervings-
actie onder de naam Short time Golf van start 
gegaan, waarvoor er in Veendam en 
Hoogezand geflyerd is. Het Short Time Golf 
programma is een vriendelijk geprijsd pakket 
van een tiental groepslessen om mensen de 
basisbeginselen van het golf onder de knie te 
laten krijgen en die naar wens uitgebreid kan 
worden. 
 
De gebouwencommissie heeft ondertussen 
vorm gegeven aan verbeteringen rondom het 
clubhuis. De trap wordt aangepakt en anders 
vorm gegeven en tevens wordt het terras van 
nieuwe tegels voorzien. Daarnaast zijn de 
voorbereidingen van het verbeteren van de 
driving range in gang gezet; een nieuwe deur, 
nieuwe matten en een houten betimmering. 
Het zal u tevens niet ontgaan zijn dat er een 
prachtig toegangshek geplaatst is.
 
Het college van B&W is begin maart te gast 
geweest op de club bij het bestuur. Waar-
bij onder meer aandacht besteed is aan het 
onderhoud van de baan en de uitdagingen die 
wij daarbij ondervinden. De verantwoordelijk-
heden van beide partijen in deze zijn aanbod 
gekomen evenals de mogelijkheden elkaar te 
versterken.
 
De wedstrijdcommissie heeft op proef een 
aantal maandbekers opengesteld waarbij ieder 
zijn eigen tee kleur kan kiezen in het kader 
van de NGF actie – kies de tee die bij je past. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op de 
website.
 
Betreffende de website; dit is voor ons als 
secretariaat en bestuur van de club een goed 
middel om u allen van informatie te voorzien. 
Onder het kopje actueel plaatsen wij dan ook 
de actualiteiten. Om elkaar op de hoogte te 
houden kunt u zelf ook actualiteiten aan-
leveren bij het secretariaat.
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De Handicap- en Regelcommissie 
verzoekt u notie te nemen dat, met in-
gang van 1 januari 2017, de regels 18-2, 
‘Bal bewogen door de speler’, 18-3, ‘Bal 
bewogen door de tegenstander’ en 20-1, 
‘Opnemen en markeren van de bal’ zijn 
gewijzigd.

Plaatselijke regel:
“Per ongeluk bewogen bal(merker) op de 
green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)”
Indien de bal van de speler op de green 
ligt, volgt er geen straf als de bal of de 
balmerker per ongeluk door de speler, 
zijn partner, zijn tegenstander, of een van 
beide caddies of uitrusting wordt 
bewogen.
De bewogen bal of balmerker moet 
worden teruggeplaatst zoals voorzien in 
de Regels 18-2,18- 3 en 20-1.
Deze plaatselijke regel is alleen van 
toepassing als de bal van de speler of zijn 
balmerker op de green ligt en de 
beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal 
van de speler op de green is 
bewogen als gevolg van wind, water of 
een andere natuurlijke oorzaak zoals 
door de zwaartekracht, dan moet de 
bal gespeeld worden zoals hij ligt op de 
nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder 
gelijke omstandigheden is bewogen, 
moet worden teruggeplaatst.
Aanleiding zijn een aantal incidenten op 
de professionele tours omtrent bewogen 
ballen op de greens. 
Daarom is besloten deze plaatselijke 
regel in te voeren, vooruitlopend op een 
vereenvoudiging van de golfregels.

Handicap- en Regelcommissie

ANNETS
columm

In elke editie van de Neary zal 
clubmanager Annet u bijpraten over 
actuele zaken die spelen binnen de 

club in haar eigen column.

BAL BEWOGEN OP DE 
GREEN?
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VAN ALLE (GOLF)TEKSTEN 
THUIS

Ive Krikke

Communicatie, marketing en public relations zijn kernwoorden in 
het professionele leven van Ive Krikke.
Zijn vaardigheden op dat gebied zet hij graag in voor onze golfclub.
Voor het jubileumboek bij het 25-jarig bestaan van De Compagnie 
deed hij 2 jaar lang archiefwerk en nam hij vele interviews af.
Voor de nieuwe wervingsactie levert hij de teksten voor het 
informatiemateriaal en verzorgt hij de PR.
Ook als hoofdredacteur van de Neary houdt hij zich bezig met het 
schrijven van achtergrondartikelen en interviews.
De hoogste tijd dus om Ive zelf eens te ondervragen over zijn passie 
voor tekst, golf en De Compagnie.

Tekst: Ciska Gerdes.

Hoe kwam je in aanraking met de golfsport 
en wat maakt golf voor jou tot een 
aantrekkelijke sport?

“Bij toeval. Ik werkte als communicatie-
adviseur voor Hoverniersbedrijf De Munnik. 
De eigenaar van dat bedrijf, Gerard de 
Munnik, zat in een stichting ‘in oprichting’ die 
de mogelijkheid onderzocht om in Veendam 
een golfbaan aan te leggen en te exploiteren. 
Gerard vroeg mij om de marketingcommuni-
catie voor de stichting, die al gauw de naam 
De Compagnie meekreeg, te verzorgen. 
Tot die tijd had ik niets met golf, wist er niks 
vanaf, laat staan dat ik een balletje vanaf het 
clubblad kon laten vertrekken. Dat deerde 
eigenlijk weinig, want geen enkele van de 
initiatiefnemers had ervaring met de sport. 

We stonden, om het maar eufemistisch te 
zeggen, er blanco in. Maar toen ik eenmaal 
de basisbeginselen onder de knie had, trad al 
gauw iets in werking waarvan mijn 
omgeving vond dat het met verslaving te 
maken had. Maar goed, om het laatste deel 
van je vraag te beantwoorden: golf is voor 
mij in meerdere opzichten aantrekkelijk. Voor 
iemand met een zittend beroep is het prima 
om aan het einde van de werkdag een rondje 
te lopen. 
Verder kan ik door de baan m’n gedachten 
lekker ordenen. Menig creatief concept is 
tijdens het golfen aan mijn brein ontsproten. 
De laatste jaren merk ik dat sociale aspecten 
van de clubleven in toenemende mate 
belangrijker voor me worden. Dat zal wel met 
leeftijd te maken hebben.” >>
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Je bent niet alleen golfer, maar ook de 
eerste voorzitter van De Compagnie.
Wat zijn voor jou de trefwoorden uit die 
tijd en zijn die nog steeds van toepassing op 
de huidige tijd?

“De sfeer in de beginjaren valt niet te vergelij-
ken met die van nu. We startten destijds met 
krap 50 leden. Je voelde je een beetje familie 
van elkaar. Het ging er ook allemaal wat 
amateuristischer aan toe. Zo werd bijvoorbeeld 
de administratie gedaan door een vrijwillig-
ster; Marga Oudman. De club wordt momen-
teel veel bedrijfsmatiger geleid. In de loop van 
de tijd heb ik wel wat meer groepsvorming 
zien ontstaan, maar dat is een logisch gevolg 
van de groei. Gelukkig kunnen we wel bogen 
op een zeer aangenaam clubleven, dat aspect is 
onveranderd gebleven.”

Tijdgebrek wordt vaak als argument 
gebruikt om geen commissielid of bestuurs-
lid te worden.
Hoe zit dat bij jou? Wat motiveerde jou om 
in de afgelopen jaren zoveel vrijwilligers-
taken op je te nemen bij de golfclub? Taken 
die ook nog eens veel tijd kostten, zoals een 
bestuurslidmaatschap, het maken van een 
jubileumboek en de hoofdredactie van de 
Neary.

“Als zelfstandig 
adviseur ben ik mijn 
werkzame leven altijd 
in m’n eentje in de 
weer geweest. 
Dan is het best leer-
zaam om zo af en toe 
samen te werken met 
anderen. Je komt er dan achter dat oplossingen 
die anderen aandragen, wel eens net zo goed 
of beter kunnen zijn dan hetgeen jijzelf hebt 
bedacht. Verder voel ik me ook wel een beetje 
‘deelvader’ van het kindje De Compagnie. En 
kindjes koester je.” 

Heb je nog wel tijd voor andere hobby’s die 

niet golfgerelateerd zijn?

“Moderne architectuur heeft altijd mijn 
interesse gehad. Ben zelfs naast mijn studie 
aan de kunstacademie Minerva, een paar jaar 
gaststudent geweest aan de Academie van 
Bouwkunst. Daarnaast mag ik ook graag een 
fotootje schieten. De combinatie van die twee 
levert architectuurfotografie op.”

Volgens mij voel je je als hoofdredacteur 
van De Neary als een vis in het water. 
Vanwaar die grote affiniteit?

“Communicatie is altijd mijn vak geweest. 
Een beroep dat ik met veel plezier heb beoe-
fend. Nu ik gepensioneerd ben vind ik het 
niet verkeerd mijn vakkennis en ervaring in 
te zetten voor de club.”

Wat is voor jou het belang van een clubblad 
en waaraan moet deze minimaal voldoen? 
Hoe ziet je ideale clubblad eruit?

“Met de komst van het internet is de rol van 
een gedrukt medium zoals een clubblad 
veranderd. Was vroeger het clubblad zo’n 
beetje de enige informatiebron, nu kunnen de 
leden relevante informatie vinden op de web-
site of op facebook. Anders krijgen wel nieuws 

toegestuurd via e-
mailnieuwsbrieven. 
Dat alles vormt een 
enorme verrijking 
aan communicatie-
tools. 

Toch blijft een 
gedrukt medium 
van belang. Papier 

leent zich beter dan nieuwe media voor het 
geven van wat omvangrijkere informatie. Als 
redactie hebben we de formule van de Neary 
stapsgewijs dan ook aangepast. Voor kort 
nieuws verwijzen we graag naar de website, 
terwijl we in het clubblad meer achtergrond en 
human interest-verhalen publiceren
Er is nog een goede reden om er een club-

blad op na te houden. Je krijgt met een blad 
informatie gemakkelijk aangereikt. Het vraagt 
geen actieve houding van de informatieont-
vanger. Je hoeft niet de computer of tablet aan 
te zetten om het internet op te gaan. Ik weet 
zeker dat veel informatie niet doorkomt 
wanneer de club alleen via de nieuwe media 
communiceert. Vooral bij leden die een ietsje 
verder van de club afstaan. En het is van 
belang om juist die leden te bereiken om zo 
binding met 
ze te blijven 
houden. 
Het bestuur 
moet aan de 
kostenkant 
veel priori-
teiten stellen. 
Jammer dat 
het per post verzenden van de Neary daar niet 
bij hoort. Het kost nu eenmaal minder om een 
bestaand lid voor de club te behouden dan een 
nieuw lid te werven. 
Geldgebrek is ook de oorzaak dat we deze 
jaargang vooralsnog niet kunnen overstappen 
naar een groter formaat. Het blad zou dan een 
nog representatiever karakter kunnen hebben
en wellicht kunnen dienen als extern pr-
middel.” 
 
Je laatste wapenfeit is de ontwikkeling van 
het Short Time Golf©-proramma: een 
wervingsactie voor nieuwe leden in de 
leeftijd van 30 tot 50 jaar, waarvoor je ook 
de PR verzorgt. Daarvoor verwijzen we de 
lezers naar het artikel over dit programma 
elders in deze Neary.

Voor de uitvoering van deze actie zijn ook 
weer veel vrijwilligers nodig. Deze zijn 
niet zo gemakkelijk te krijgen. Dit is een 
trend van de laatste jaren en manifesteert 
zich ook bij andere clubs. Wat vind je van 
de opvatting van sommige sportclubs om 
leden die nooit vrijwilligerstaken doen een 
contributieverhoging op te leggen?

“Er wordt wel beweerd dat we in een tijd leven 

waarin consumentisme hoogtij viert. Ik vind 
dat wel meevallen. Kijk maar naar de organi-
satiegraad van onze club en bereken eens het 
percentage leden dat actief is binnen de talrijke 
commissies. Natuurlijk, zo af en toe knijpt 
het wel eens. Maar toch komt het meestal wel 
goed. Ik sta dan ook zeer aarzelend tegen-
over het idee om ‘consumerende leden’ een 
contributieverhoging op te leggen. Tweedeling 
ligt dan akelig om de hoek en met een ‘wij-en- 

zij’-sfeer zijn we ver-
der van huis. Het is de 
kunst dat de bestuur-
ders van de club leden 
die zich willen inzetten 
dusdanig kunnen 
inspireren dat ze hun 
werk met veel plezier 
doen. De voldoening 

die daaruit voortvloeit 
is niet geldelijk te maken.”

Als betrokken clublid heb je de afgelopen 
jaren veel ontwikkelingen en veranderingen 
meegemaakt.
Hoe zie jij de toekomst van de club en welke 
rol zie je daarin voor jezelf weggelegd?

“Tja Ciska, nu moet ik even de glazen bol 
raadplegen. De toekomst van de club hangt 
af van veel factoren. Er is sprake van een 
overaanbod aan holes. De maatschappij is 
sterk veranderd doordat we steeds meer twee-
verdieners kennen. En allemaal zijn ze druk 
druk druk. Over de toekomst van golfclubs 
zijn talloze rapporten geschreven. Het voert 
te ver om daar in detail op in te gaan. Zeker 
is dat het veranderde golflandschap aanpas-
singsvermogen van ons allen vraagt. Daarnaast 
geloof ik ook dat het bestaansrecht van onze 
club voor een groot deel schuilt in een prettige 
sfeer waarin een ieder zich thuis voelt. 
Als ik daar een bijdrage aan kan leveren, dan 
doe ik dat graag.”
----
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  “Met de Neary bereik je 
ook de leden die ietsje 
          verder van 
          de club staan”

  “We zullen ons aan het 
veranderde golflandschap 
    aan moeten passen”



Maandag 17 april is de jaarlijkse brood-
wedstrijd gesponsord door ons clublid bakker 
Wim Zijlema, over 18 holes.

Op Koningsdag, 27 april, spelen we de Menno 
Prins driebal, ook over 18 holes.

Op maandag 8 mei vindt voor alle opa’s de 
jaarlijkse Old Grand Dad 18 holes shotgun 
Vierbal plaats. 

Op 13 en 14 mei strijden de senioren om het 
clubkampioenschap strokeplay en op 4 en 5 
juni staat het clubkampioenschap par-3 op het 
spel.

Op zaterdag 24 juni vieren we de langste 
dag met het Bert Ritsema Midzomeravond 
Scramble over 9 holes.

Kort daarna, op 2 juli, de Handicartwedstrijd 
over 18 holes. Het weekend erna, op 8 en 9 
juli, spelen we de clubkampioenschappen 
matchplay.

Op 29 juli kunnen vissers golfen en golfers 
vissen op de gecombineerde Vis/Golf wedstrijd.

Op 13 augustus is er dan het Dubbel Handicap 
toernooi tbv een goed doel, gevolgd door de 9 
holes Touwtjes – knipwedstrijd op zondag 20 
augustus.

Op 3 september mag onze jeugd in drie 
categorieën strijden om hun clubkampioen-
schap en op 23 september wordt het laatste 
clubkampioenschap gegund, namelijk het 
kampioenschap strokeplay.

Op 27 september zullen we veel onbekende 
gezichten zien vanwege de Vriendinnendag en 
kort daarna, op zaterdag de 30e, kunnen we 
weer meedoen aan de jaarlijkse Vossenjacht, 
met vos Wouter Oosting.

In de winter doen we dan op 25 november de 
Spek en Bonen wedstrijd over 9 holes en op 3 
december de Sinten Piet wedstrijd, ook weer 
over 9 holes. 
Dus naar wat voor soort golfactiviteiten uw 
voorkeur ook uitgaat, dit jaarprogramma biedt 
voor elk wat wils. 

In het komend jaar is er weer heel veel 
te doen op onze club. Naast de vaste 

wekelijkse wedstrijden (herenmiddag, 
damesmiddag, seniorenochtend en de 

woensdagavondronde vanaf 19 april) 
is er elke maand een Maandbeker en 
een opstapwedstrijd voor beginnende 
golfers. En wat heeft 2017 verder nog 

in petto voor de golfers van 
De Compagnie?

Jan Feringa zet alles voor u op een rijtje.

Wat is er 
te doen in 

2017?

Vos Wouter wil de vlag nog wel eens op een 
andere en lastiger aanspeelbare plek zetten
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Langestraat 42 - Winschoten - (0597) 41 87 48 - www.robenmode.nl

Herenmode Damesmode

Prettig geholpen
Prima gekleed

zeer geschikt voor feestjes en diners

Café-restaurant De Compagnie is ook bijzonder 

geschikt voor het organiseren van familiefeestjes, 

recepties en diners voor groepen, 

vraag naar de mogelijkheden...

Restaurant De Compagnie

Iets te vieren?

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

Omslag Neary 20/5 2008  10-12-2008  13:37  Pagina 2Pagina 2
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Beter golfen zonder blessures 
  Golffysiotherapeut helpt u met uw handicap
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Hoofdkantoor: Hora Siccamastraat 2 9601 KK Hoogezand
T 0598 397176  E info@golfkliniek.nl  I www.golfkliniek.nl

HET RIJKE CLUBLEVEN

Deze rubriek geeft een impressie wat er zich 
zoal binnen de club afspeelt of af gaat spelen. 

De artikelen zijn afkomstig van commissies of 
leden die (nog) eens de aandacht willen 
vestigen op een bijzondere of plezierige 
activiteit. Ook uw bijdrage is van harte 

welkom.

RINA DE VRIES PENNINGMEESTER 
AF
Menno Ringnalda/redactie
Het bericht dat Rina de Vries haar functie als 
penningmeester van de Seniorenochtend 
Commissie heeft neergelegd, bereikte de redactie 
helaas na het verstrijken van de deadline van de 
Kersteditie. Vandaar de nogal verlate mededeling 
dat zij na afloop van de shot-gun wedstrijd, op 6 
oktober j.l. afscheid heeft genomen van de com-
missie als penningmeester. 
Door de voorzitter werd zij in het zonnetje gezet. 
Gedurende 4 jaar heeft zij met veel enthousiasme 
haar aandeel geleverd.
Als dank ontving zij,naast een boeket bloemen, 
een cadeaubon. De commissie is bijzonder 
content een waardige opvolger te hebben 
gevonden in Aaf Woudsma.

SINTERKLAASWEDSTRIJD 
Henk J. Mulder
Toen ik op een mooie woensdagmiddag na een 
rondje golf nog een kop koffie dronk in het 
clubhuis, werd ik benaderd door een aantal dames 
die aan mij vroegen om ook mee te doen met de 
Sinterklaaswedstrijd. Gelukkig was ik nog net 
op tijd om me in te schrijven. Ondanks de mist 
vertrok ik zondag tegen één uur naar de golfbaan. 
Zag af en toe de zon voorzichtig doorkomen maar 

het wilde niet echt helder worden.
Om kwart voor twee liepen we naar de holes om 
te gaan starten. Ik speelde met Geert, Harrie en 
Fokko. De eerste twee holes waren een drama 
voor mij; raakte bijna geen bal goed. We moesten 
ook vaak naar het balletje zoeken want je zag 
door de mist vaak niet waar hij was terecht geko-
men. Onderweg kwamen we ook nog Sinterklaas 
en zijn goede knecht tegen. We kregen een hand-
vol pepernoten en een warme borrel, waarvan 
ik nog steeds niet weet wat het is geweest. Maar 
daarna begon ik ineens veel beter te spelen. Dus 
denk ik dat ik maar even moet vragen wat voor 
drank het is geweest.
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Rina de Vries wordt in de bloemetjes gezet 
bij haar vertrek als penningmeester Senioren 
commissie
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Door mijn hoge handicap van 54 had ik 26 slagen 
mee, zodat ik wel wat speling had, maar na afloop 
kwam ik tot mijn eigen schrik tot een punten-
totaal van 25. Dit had ik nog nooit gehaald. Bij 
de prijsuitreiking bleek ik dan ook eerste te zijn 
en uit handen van Sinterklaas kreeg ik een cadeau 
waarvan ik werd verzocht om het uit te pakken. 
Dit bleek een heel mooi horloge te zijn. Na het 
aan een ieder te hebben laten zien moest ik met 
Sint en Piet op de foto.

Ik heb geweldig genoten van deze middag en 
met mij denk ik verder iedereen. Ik wil dan ook 
hierbij de wedstrijdleiding bedanken en natuurlijk 
ook de sponsors die het gezien de cadeaus goed 
met ons voor hadden.

GEMEENTE HULDIGT DAMES 
SENIOREN
De Veendammer wethouder voor sport, de heer 
Henk-Jan Smaal, zette op 8 maart de Dames 
Senioren 1 in het zonnetje vanwege het behalen 
van de landstitel tijdens de NGF-competitie 2016. 
Namens de burgemeester, die helaas verhinderd 
was, overhandigde hij het team een brief met de 
felicitaties. Feestelijk werd het toe hij ook nog 
eens op gebak trakteerde. 
Het was voor De Compagnie de eerste keer dat 
een team landskampioen is geworden. Het team 
heeft aangegeven nu de hoogste titel is behaald 
te stoppen met de wedstrijden, en op recreatieve 
wijze verder te gaan. “Dit is een goed moment 
om op je hoogtepunt te stoppen”, aldus captain 
Nel Kral.

HERENMIDDAG OPENT 
ZOMERSEIZOEN 
Jan Wolters
In het bericht van 5 maart jl. van Jacob van der 
Scheer werden we er op gewezen dat op 7 maart 
de 1e herenmiddag van het zomerseizoen 2017 
zou worden gehouden.
Na de winter zonder qualifying en vaak op 
bevroren of natte banen konden we weer 9 holes 
of 18 holes qualifying lopen. Ook de aanvangstijd 
sprak mij bijzonder aan. Kon ik eindelijk op de 
dinsdag weer eens “uitslapen”. Helaas bleek op 
de morgen van 7 maart dat hole 1t/m 9 nog was 
gesloten in verband met wateroverlast. 
Qualifying zat er dus niet in. Desondanks was er 
veel belangstelling. De beide parkeerplaatsen 
waren goed gevuld. Velen waren blijkbaar 
ontwaakt uit hun winterslaap.
De commissie had bedacht om hole 10 t/m 18 en 
daarna de 9 holes van Par 3 te lopen. Hier en daar 
hoorde ik enig gemopper. Niet zozeer over het 
besluit van de commissie maar meer door de 
angst voor de par 3. Maar ik vond het een leuke 
vondst en uitdaging. Gelukkig hadden mijn 
echtgenote en ik de vrijdag daarvoor nog flink 
geoefend op de Par 3. En dat vertaalde zich in een 
goed resultaat (20 punten). 
Ook de Par3 vereist veel precisie en niet iedereen 
haalde hier zijn niveau. Omdat de Par3 een com-
pacte baan is, hadden we regelmatig contact met 

andere flights. Zo te zien had iedereen er plezier 
in, ook al moesten sommigen ballen vissen uit de 
slootjes.
Omdat ik nog niet zo lang meedoe met de 
herenmiddag schrijf ik mij steeds in op wisselde 
tijden. Daardoor speel je steeds met andere club-
genoten en leer je snel de deelnemers kennen en 
je kunt ook van elkaar leren.Ik kan dat iedereen 
aanraden. 
Deze middag speelde ik met Durk Dijkstra en 
voor het eerst met onsbestuurslid Jan Schut. Van 
deze routiniers heb ik weer een en ander opge-
stoken. Mochten er nog clubgenoten twijfelen. 
Aarzel niet, maar doe mee.
Als iedereen binnen is worden de winnaars en 
goede 2e bekend gemaakt. Helaas moest ik met 
mijn 38 punten (weer) mijn meerdere erkennen in 
Jaap Wijpkema met 40 punten. Tevens krijgt de 
speler die de longest en de Neary heeft behaald 
een eervolle vermelding. Saignant detail hierbij 
is dat ik in aanmerking kwam voor de longest, 
ware het niet dat mijn bal precies de koker raakte 
waardoor de bal terugstuitte. 

AIN PRONKJEWAIL IN GOLDEN 
RAND
Ciska Gerdes
Is het u ook opgevallen dat onze bekerkast en alle 
trofeeёn blinken als nooit tevoren?
Ons clublid Ingrid van der Linde heeft de kast al 
eens vorig jaar onder handen genomen.
Dit jaar hebben de dames Ali Woltman en Emily 
van der Scheer op een regenachtige dag, toen de 
baan gesloten was,zich over deze kast ontfermd.
Gewapend met trap,steeksleutels,schroevendraaie
rs en lijm zijn ze de kast te lijf gegaan.
Het resultaat is er dan ook naar: de kast is weer 
een trotse blikvanger geworden in het clubhuis en 
alle bekers zijn opgepoetst en gerepareerd.
Menige club kan er een puntje aan zuigen.

VELE HANDEN...
Ali en Emily ontfermden zich dus over de 
bekerkast in het clubhuis. Maar afgelopen weken 
waren er meer vrijwilligers in touw voor de club. 
Om het Short time Golf©-programma en de open 
Dag op 8 april te promoten, bemanden een aantal 
van onze leden een standje in de winkelcentra van 
Veendam en Hoogezand. Daar nodigden zij het 

publiek uit om op een puttingmat mee te dingen 
naar een gratis clinic. 
Van een heel ander kaliber vrijwilligerswerk was 
de betimmering van de overkapping boven de 
afslagplaatsen van de driving range. De stalen 
damwandpanelen zijn nu sfeervol weggewerkt 
achter fraaie houten planken. 
Alhoewel het een beetje vanuit haar functie als 
lid van de Regel-&Handicapcommissie lag, nam 
Fiona Mc. Cann het initiatief om een regelmid-
dag voor de competitieteams te organiseren. Dat 
hieraan grote behoefte bestond bleek wel uit de 
opkomst. Op 12 februari zat het restaurant van het 
clubhuis boordevol spelers die hun regelkennis, 
met name tot betrekking op matchplay, wilden 
opfrissen.

Mocht u naar aanleiding van het verhaal over de 
klussende leden ook wel een karwei in of buiten 
het clubgebouw weten of mee willen werken aan 
reeds bestaande klussen van onze klussenlijst, dan 
kunt u zich aanmelden bij de administratie.
Er ligt daar een inventarisatielijst van klussen en 
van vrijwilligers die zich hiervoor hebben aange-
meld. Deze lijst hangt ook op het prikbord in de 
hal bij de kleedkamers.
Als u een klus geklaard heeft, dan graag even 
afmelden bij de administratie.
Onder het motto “Vele handen maken licht werk” 
zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom.

Voor vragen en suggesties kunt u contact opne-
men met de coördinator van de vrijwilligerstaken 
Ingrid van der Linde (ingrid.stayen@gmail.com)

Boven: Henk J. Mulder tijdens de prijsuitreik-
ing van de Sinterklaaswedstrijd.
Onder: Wethouder Smaal trakteert.
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    Hoe wordt 
  gastvrijheid 
   binnen onze club 
     verbeterd?

De Commissie Leden heeft jarenlang een 
trouwe bezetting gekend. Eind vorig gaf de 
oude garde aan er mee op te houden om 
anderen de kans te geven met frisse moed 
invulling te geven aan de belangrijke taak-
stelling van deze commissie. Onder bezielende 
leiding van Menno Prins zullen Elly 
Schlimback, Johan van Wiek en Warntje 
Jacobs de werkzaamheden voorzetten. 

De nieuwe commissie geeft direct blijk vol 
ambities te zijn. Allereerst is zij voornemens 
aan de Open Dagen een andere invulling te 
willen geven. Zo wordt tijdens de eerste Open 
Dag die op 8 april onder haar verantwoorde-
lijkheid wordt georganiseerd, de namiddag 
exclusief gereserveerd voor onze buurt-

genoten. De bewoners van de wijk die aan de 
Golflaan grenst en die van de wijk Zilverpark 
ontvingen daartoe huis-aan-huis een persoon-
lijke uitnodiging. Een aantal vrijwilligers werd 
bereid gevonden om in de winkelcentra van 
Veendam en Hoogezand voorlichting te geven 
en om het publiek te anttenderen op de Open 
Dag. 

Menno: “Dat is echter nog niets vergeleken 
met wat we in september van plan zijn. 
De Open Dag in die maand moet een echt 
spektakel worden. We willen De Compagnie 
eens een keertje helemaal goed op de kaart 
zetten door iets speciaals te organiseren. We 
zoeken daarvoor ook medewerking met andere 
sportverenigingen. Intern willen we de zaak 
ook wat meer stroomlijnen door een koppeling 
te maken met enkele relevante commissies. De 
bedoeling daarvan is om tot kruisbestuiving te 
komen om zo effectiever leden te werven en 
nieuwe leden te begeleiden.Voor de opstap-
wedstrijden zijn bekers geregeld, die ik bij 
gebrek aan middelen maar vanuit mijn bedrijf 
heb gesponsord. Krijgen de winnaars in plaats 
van een balletje cadeau dit jaar in ieder geval 
een heuse wedstrijdbeker.’

Short time golf©

Een geheel ander initiatief komt uit de 
koker van uw hoofdredacteur Ive Krikke. Hij 
ontwikkelde een golfconcept dat hij de naam 
Short time Golf© meegaf en dat gericht is op 
dertig- tot vijfenvijftigjarigen.. 

Er is al een tijdje een trend zichtbaar dat 
deze groep zich niet meer wil binden aan 
een golfclub. Binnen deze leeftijdscategorie 
bevinden zich relatief veel tweeverdieners 
die één ding gemeen hebben: gebrek aan tijd. 
Als ze al gaan golfen dan beginnen ze daar op 
latere leeftijd aan. Door het tijdsargument als 
barrière te elimineren wil het programma de 
ledeninstroom ‘van onderaf’ stimuleren. Zo 
wordt vergrijzing van de club tegengegaan. 
Voor de betrokkenen geldt het voordeel dat de 
golftechniek op jongere leeftijd wordt aange-
leerd zodat op latere leeftijd een bevredigend 

WERVING 
LEDEN
KRIJGT 

KRACHTIGE 
IMPULS

Van de prioriteiten die de 
club zich heeft gesteld, is het 
werven van nieuwe leden niet 

de minst onbelangrijke. Met de 
herbezetting van de 

Commissie Leden, een 
gewijzigde opzet van de 

Open Dag en een plan om 
mensen tussen de 30 en 55 

jaar aan te club te binden, 
krijgt ledenwerving een nieuwe 

impuls.

Tekst: Jan Feringa

Short time Golf
©

Een golfprogramma voor mensen met beperkte tijd

Plezier in golf met 
minimale tijdsinvestering

Doorgroeien van level 
1 naar level 3

 Individueel of met een 
eigen groep inschrijven 
kan (10 - 12 personen)

Geen langlopend 
GVB-traject

Kennismakingspakket  
vooraf is mogelijk

Golfclub De CompagnieNodigt haar buren uit op za. 8 april
Exclusief voor onze buren reserveren wij tijdens onze Open Dag op zaterdag 8 april a.s. de namiddag voor een gezellige burenmeeting. Proef aan de golfsport door het volgen van een gratis clinic en het spelen van onze Pitch&Putt-baan. Laat je verder informeren over wat De Compagnie je te bieden heeft, zoals:
Pitch&Putt 
Leuk voor een familiedag of personeelsuitje. Wij bieden diverse arrangementen vanaf € 15,50 p/p
Short time Golf
Een compleet golfprogramma voor mensen met weinig tijd, vanaf € 195,-- p/j. Kennismakingslessen vooraf zijn mogelijk.JeugdlidmaatschapEen jaarabonnement, alles inbegrepen: € 195,--
Persoonlijk lidmaatschapMet het recht op vrij spelen op banen in Leeuwarden, Havelte en Zwolle
Het burenprogramma start om 15.30 uur. Vooraf opgeven is gewenst.Per mail: info@golfclubveendam.nl of telefonisch: 0598 625272. Kijk voor informatie op:www.golfclubveendam.nl

Golflaan 1, Veendam

spelniveau kan worden bereikt. Mogelijk 
neveneffect, waar de bedenker op speculeert, 
kan zijn dat deelnemers aan het programma de 
beslissing om lid te worden naar voren halen. 
Hoe vaak horen we gepensioneerden niet 
verzuchten dat ze eerder met de sport waren 
begonnen als ze van te voren wisten dat er 
zoveel voldoening uit te halen was?

Kern van het Short time Golf©-programma is 
om snel te leren golfen en plezier aan de sport 
te beleven met een minimale tijdsinvestering. 
Het programma bestaat daartoe uit drie levels. 
Level 1 omvat 10 groepslessen, die op 12 
zaterdagen na keuze ingevuld kunnen worden, 
met daarnaast op 8 zondagen wedstrijden op 
de Par 3-baan. Gedurende deze 
periode kunnen de deelnemers 
gebruik maken van de driving 
range en de putting- en de 
chippinggreen. Golfclubs worden
 tegen een kleine vergoeding ter 
beschikking gesteld en men kan 
de reguliere theorielessen gratis
volgen.

In groepsverband
Op het Short time Golf©-
programma kan individueel 
ingetekend worden. Maar het 
programma leent zich bij 
uitstek ook voor groepsinschrijvingen. Daarom 
zal het onder de aandacht worden gebracht bij 
bijvoorbeeld bedrijfsverenigingen en service-
clubs. Een groep - minimaal 10 en maximaal 
12 personen - kan dan in overleg met Wouter 
kiezen voor een andere dag.
Voor degenen die nog aarzelen is het mogelijk 
zich in te schrijven op een kennismakkings-
pakket, bestaande uit vier lessen voor twee 
personen.

Upgraden
De deelnemers die de smaak te pakken krijgen 
van het spel, kunnen het Short time Golf© pro-
gramma opwaarderen naar Level 2. Ze hebben 
dan het recht om een half jaar lang op de Par 3 
baan te spelen. Zijn hun golfvaardigheden op 

peil, dan is een upgrade naar Level 3 mogelijk. 
Die bestaat uit een knipkaart voor 10 ronden 
op de grote baan, met een reductie van 50 
procent op de normale greenfees.

Werft u mee?
We doen een dringend beroep op alle leden om 
dit unieke en exclusief bij De Compagnie te 
volgen programma onder de aandacht te bren-
gen bij hun familie, vrienden en relaties. Op 
het clubhuis zijn voldoende informatiefolders 
voorhanden die u daarbij ondersteunen. Verder 
zijn er voor het Kennismakingspakket en de 
eerste twee Levels cadeaubonnen beschikbaar. 
Wanneer u een iemand echt wilt verrassen dan 
is dit uw kans.



Ooit vroeg ik een golfer, die beroeps-
halve veel lezingen geeft, hoe hij zich 
mentaal voorbereidt voordat hij achter 
het spreekgestoelte stapt. “Simpel”, 
aldus de man. “Ik lees mijn speech tal-
loze keren door en ga tenslotte voor de 
spiegel staan. Dan stel ik me voor dat 
achter die spiegel zich een groot gezel-
schap bevindt en steek vervolgens van 
wal. Die verbeelding is erg van belang 
omdat je in je gedachten een situatie 
kunt creëren die overeenkomt met de 
werkelijkheid. Zo kun je je perfect voor-
bereiden op de dingen die je te wachten 
staan.” 

Een dergelijke voorbereiding is een 
mentale techniek die je aan kunt 
leren. Van de wereldtoppers Ranomi 
Kromowidjojo en Epke Zonderland is 
bekend dat zij een verbeeldingstechniek 
toepasten om zich voor te bereiden op 
hun uitzonderlijke topprestaties tijdens 
belangrijke wedstrijden. 
Verbeelding stelt ons in staat om de 
ideale gebeurtenis te trainen, zonder 
dat we ons daadwerkelijk fysiek in de 
situatie bevinden. Simpelweg door een 
toneelstukje van de gebeurtenis die 
ons te wachten staat als een filmpje in 
gedachten af te spelen. 

Hoe vertaal je dat nu naar het golfspel?
Simpel. Ga voor dat je aan je ronde 
begint naar de driving range om je in te 
slaan. Eindig met de club die je denkt 
te gebruiken op de eerste afslag en ver-
plaats je in gedachten naar die plek en 
beeld de situatie zo levendig mogelijk 
in met gebruik van al je zintuigen. Wat 
zie je op de teebox, wat hoor je? En nog 
belangrijker: wat voel je? Ervaar dit alles 
terwijl je de laatste ballen op de driving 
range slaat en houd die mindset vast op 
weg naar de afslag. Je zult merken dat 
alles dan een stuk vertrouwder aan-
voelt. Omdat ons brein namelijk geen 
onderscheid maakt tussen realiteit en 

PLANKEN
KOORTS 
OP DE 
EERSTE 
AFSLAG
Optreden voor publiek. Hoe 
je het ook wendt of keert: het 
brengt spanning met zich mee. 
Vraag een acteur hoe hij zich 
voelt vlak voor hij de planken 
op moet, dan kun je zomaar als 
antwoord verwachten dat ie 
aan een borrel toe is. leeftijd en 
ervaring maken meestal 
helemaal niets uit. 
Dezelfde stress komt voor bij 
mensen die een grote groep 
moeten toespreken, musici die 
solo’s ten gehore moeten bren-
gen én bij golfers op de eerste 
afslag.

Tekst: Wouter Oosting

ProPraat eigen verzinsels, ben je door verbeel-
ding gewent aan de situatie die je te 
wachten staat. 

Andere vaardigheden om succesvol 
van de eerste teebox te komen zijn 
gedachtecontrole en het vermogen 
om te ontspannen. Om met het eerste 
te beginnen: spanning verkrampt het 
lichaam soms op een heel vervelende 
manier. Symptomen als een hoge 
ademhaling, opgetrokken 
schouders, verhoogde 
gripdruk en 
lichaams-
spanning 
kunnen de 
beweging 
flink verstoren. 
Het inzetten van 
een ademhalings-
techniek kan in dit 
soort gevallen heel 
waardevol zijn.
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Verder is het handig om controle over 
je gedachten te hebben en negatieve 
gedachten uit te bannen. Gedachten 
vormen de basis van hoe we ons 
voelen. Voorkom gedachten zoals: “Wat 
zal iedereen wel niet van me denken 
wanneer ik een misser sla?”, of “als 
deze bal maar niet in het water beland.” 
Dergelijke negatieve gedachten maken 
je alleen maar onzeker. Stuur daarom je 
gedachten de positieve kant op. Je zult 
ervaren dat de primaire reactie van het 
brein om vanuit vragen direct 
    te reageren. Het zal je helpen de 
         aandacht richten op wat jij 
             wilt. Met als gevolg een 
                  zelfbewust gevoel.
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IN MEMORIAM 
FRANS HARRYVAN 
Ive Krikke

“Dat kan niet waar zijn”. Vol ongeloof legde ik 
de telefoon naast me neer en staarde wezen-
loos naar de vloer. Elly had me net verteld dat 
de avond ervoor, 14 januari, haar maatje Frans 
was overleden. Zomaar, plots, zonder een 
enkel voorteken. Exact een maand nadat ze 
voor goed afscheid moesten nemen van Frans’ 
moeder. 

Met zijn 59 jaar is Frans veel te vroeg van ons 
heengegaan. Hij wilde nog zoveel genieten. 
Van zijn sport, samen met Elly en van hun bei-
der kinderen Efjee en Marit. En hij verheugde 
zich op hun aanstaande skivakantie, voor het 
eerst weer eens samen met oude vrienden. Het 
mocht niet zo zijn.

Frans leerde ik kennen op de club. De band 
tussen ons werd door de jaren heen sterker; 
van golfmaatjes werden we vrienden. Als 
golfer mis is zijn gedrevenheid, als mens zijn 
warmte en oprechtheid. Frans nam geen blad 

voor de mond, voerde geen dubbele agenda’s. 
Een man om op te bouwen.
Voor de club heeft hij het nodige gedaan. Hij 
zat jarenlang in de Technische Commissie en 
gaf, alhoewel dat niet door iedereen op prijs 
werd gesteld, menig bestuurder of commissie-
lid ongevraagd advies. Meestal waren die van 
een houtsnijdend kaliber. 
Frans laat een leegte achter. Voor de club, 
maar helemaal voor Elly en de kinderen. Die 
wens ik dan ook heel veel sterkte met hun hele 
grote verlies

ONTDEK JE PLEKJE

De vorige baanfoto is genomen bij de 
gele tee van hole 17, terugkijkend naar 
hole 16. Uit de inzenders van het correcte 
antwoord kwam na loting Jenny Kruidhof 
te voorschijn. Zij kan het doosje clubbal-
letjes bij de administratie ophalen
Bijgaand de nieuwe opgave. Stuur uw 
antwoord naar neary@golfclubveendam.nl



25
WAT - APART - JAA

We vonden het een mooi initiatief, dat 4ster-
rengolf. Dus togen wij op een mooie zomerse 
dag naar Zwolle. Mooi clubhuis, goeie koffie, 
mooie oefenfaciliteiten, dan moet die baan ook 
wel wat wezen.

Na een hole of wat sta ik net op het punt de 
beste afslag van de dag af te leveren en dan 
roert mijn flightgenoot zich opeens.
“Wat-apart-jaa!”.
Ik leg mijn driver op de grond. “Hoezo?”. 
“Zo’n bord heb ik überhaupt nog nooit van 
mijn leven gezien, laat staan op een golfbaan”.
Een eindje verderop, vlakbij een sloot en af-
rastering, staat een rond wit bord met een rode 
rand.“Het lijkt wel Manneke-pis”.
En inderdaad, als we ernaartoe lopen lijkt de 
afbeelding op het bord inderdaad sterk op het 
bekende Brusselse beeldje.

Waarom op deze plek voor dit onderwerp 
specifiek aandacht gevraagd moet worden voor 
(of liever tegen) deze activiteit, ontgaat ons 
een beetje. 
“Na afloop maar eens navragen”.

Vrijwilliger Ton Hendriks, van de marketing 
en communicatie commissie, kon het ons 
haarfijn uitleggen.

In de rubriek ‘Wat apart ja’, maken wij 
u deelgenoot van opmerkelijke zaken die 

we op banen in het binnen- en buitenland 
signaleren. 

Jan Feringa, die inmiddels bekend is op heel 
wat banen in binnen- en buitenland, stuitte 

op de viersterrenbaan Zwolle op een heel 
bijzonder bord. 

“Het bewuste bord staat achter de heren tee 
van hole 3. Menig golfer op leeftijd voelt al na 
twee holes de noodzaak om de blaas te legen. 
Zo op het oog is dit, zo aan de rand van de 
baan, dan ook een geschikte plaats daarvoor. 
Echter, wie met het gezicht (en de rest) naar 
achteren gekeerd staat, kijkt naar de achter de 
hole gelegen woonboerderij. De eigenaar van 
deze woonboerderij kan zich een beter uitzicht 
voorstellen dan plassende heren. Hij heeft een 
aantal jaren dan ook zijn beklag gedaan bij 
ons bestuur, waarop deze is overgegaan tot het 
plaatsen van het bord.“

Dus heren, in Zwolle voor het spelen nog even 
naar de wc, of ophouden tot na hole9! 
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WP Passage 14 
Veendam 

0598 625221
www.facebook.com/flairmodeveendam

Eenvoudig advies om u te helpen met de beste 
clubs voor uw spel ! 

Club fitting kan verwarrend zijn, zelfs voor een 
ervaren speler. Deze simpele gids zal u helpen de 
juiste vragen en antwoorden te begrijpen voor uw 
beste keus in uw clubs. 

Het is belangrijk om te onthouden dat clubfitting 
geen wondermiddel is. In de praktijk zal het niet 
uw grote fouten wegnemen en het maakt niet 
uit hoe uw clubs zijn aangepast, het zal niet uw 
swingtechniek verbeteren. 

Met dat gezegd, kan clubfitting zeker helpen met 
de ernst van uw fouten en met goed passende 
clubs zult u de bal steviger en 
nauwkeuriger raken. 
De meeste onafhankelijke golfshops bieden een 
gratis club fitting dienst aan als je een set clubs 
achteraf aanschaft. Echter, grote fabrikanten (zo-
als Taylormade, Titliest, Ping etc.) bieden gratis 
montage zonder aankoopverplichting. Het nadeel 
is dat je moet reizen naar hun fittingcenter of 
moet wachten tot ze een bezoek brengen aan een 
baan bij u in de buurt. Daarnaast bent u beperkt 
tot één merk. 

Initiale Keuzes
U zult ook uw opties willen beperken tot 1-3 
modellen voordat u uw fittingsessie bij gaat 
wonen ... Omdat er zo veel clubs op de markt 
zijn, is het een goed idee om u te concentreren 
op een deel van uw uitrusting. Bijvoorbeeld 
uw ijzers op de ene fittingsessie en uw woods 
op een andere. (Betere spelers kunnen zich nog 
nauwkeuriger richten tijdens een fitting sessie. 
Bijvoorbeeld de fairway woods op de ene fitting 
sessie en op de andere fitting sessie de andere 
wedges en putters). 

De meeste golfshops hebben demoversies van de 
nieuwste ijzers en woods en zullen ze het u graag 
laten proberen. In dit stadium is het 
belangrijk zo veel mogelijk verschillende merken 
en modellen te proberen. Niet uzelf fixeren op 
één bepaald merk, alleen omdat uw favoriete 
speler deze gebruikt. 

Kanttekening: In het algemeen zijn golfclubs 
verdeeld in enerzijds een Game Improver en 
anderzijds een Better Player categorie. Vraag uw 
golfprofessional welke categorie meer geschikt 
is voor u. Kies voor Game Improver clubs als uw 
nieuw bent in het spel.
Als u de clubs probeert zult u merken dat een 
paar modellen ‘gewoontjs’ aanvoelen en andere 
modellen meer comfortabel overkomen. Met 
dergelijke modellen bereikt u een meer consistent 
balcontact. Heel vaak is nou juist het merk dat in 
eerste instantie uw minste voorkeur had. Maar 
een club die er esthetisch aantrekkelijk uitziet als 
die zich achter de bal bevind, kan uw vertrouwen 
bij elk schot vergroten. 

Zodra u uw selectie terug heeft gebracht naar 1-3 
clubs die u voorkeur genieten, kunt u de fitting- 
en maatwerksessie vastleggen. 

Club Fitting Process: Wat u moet u vooraf 
weten? 
Bij een goede clubfittingsessie zal worden 
gekeken naar een aantal factoren. Zowel naar 
houding en lichaamsgrootte en de mechanica van 
uw swing. 

Extra Club Fitting Tips 
1. Club Lengte 
Een standaard golfclub is gemaakt voor een 
speler 5’9 “lang. Maar als u 6’3 “ bent dan betek-
ent dat niet dat je 6 inch moet toevoegen aan uw 
clubs! Lange mensen hebben ook 
langere armen zodat hun pols/vloer meting niet 

CLUB
f i t t i n g
Tekst: 
Nigel Carman, shopkeeper

>>
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te verschillend zijn ten opzichte van iemand van 
gemiddelde lengte. 

De clubfitter zal een pols- tot vloermeting uitvoeren 
en aanbevelen standaardlengte clubs of clubs 
die 1/2 inch zijn 1 inch langer of korter dan de 
standaard. Maar uiteindelijk, club lengte komt 
neer op wat voor u comfortabel aanvoelt. 

2. Lie Angle 
Lie-hoek verwijst naar de hoek tussen de zool van 
de club en de shaft. 
Een lie-hoek die rechtop wijst houdt in dat de 
teen van de club zich boven de hiel bevindt op het 
moment van de impact. Dit kan een slecht contact 
veroorzaken en de bal vliegt naar de linkerkant 
van het doel. Een lie-hoek die te plat is houdt in 
dat de teen zich onder de hiel bevindt tijdens de 
impact. Ook dit kan leiden tot een slecht contact 
en de bal zal naar rechts vliegen. 

Een clubfitter kan een impactsticker plaatsen 
op de zool van de club. Na de swing zal die een 
markering achterlaten op de sticker. Uit de positie 
van de markering zal blijken of je zou kunnen 
profiteren van een meer rechtop lie of een platte 
lie dan de standaard, iets wat gemakkelijk kan 
worden aangepast. 

3. Grip Dikte 
Door het toevoegen van meer of minder lagen 
plakband onder de grip van een club, kan een 
clubfitter de dikte van de grip aanpassen. 

Een grip die te dun is kan overrotatie van handen 
veroorzaken wat resulteert in een neiging om het 
clubblad teveel te sluiten. Tegenover gesteld kan 
een grip die te dik is leiden tot onderrotatie van 
je handen. Dat vergroot de kans van blokkeren, 
zodat de de bal naar rechts vertrekt. 

Gripdikte is een comfort. Als u zeer grote of 
zeer kleine handen heeft kan dit gemakkelijk 
aangepast worden. 

4. Shaft Flex & Shaft Properties 
Dit aspect neemt veelal de meeste tijd in beslag 
tijdens een clubfittingsession. 

Tijdens uw fittingsessie, zult u een aantal ballen 
slaan met het behulp van een Launch Monitor. 
Dit zal de dynamiek van uw swing en de lancer-
ing van de bal meten, onmiddellijk nadat u de 
bal raakt. De clubfitter zal kijken naar variabelen 
zoals uw swingsnelheid, de balsnelheid, de lan-
ceringhoek van en de spin op de bal. Hij zal u een 
aantal verschillende shafts laten uitproberen om te 
laten zien hoe ze van invloed zijn op de variabel-
en en om zo tot een optimale keuze te komen 

Golfshafts hebben verschillende eigenschappen. 
Zo maken we onderscheidt in stijfheid: Dames, 
Senior, Regular, Stiff, Extra stiff etc. Spelers met 
een langzame en ritmische swing profiteren me-
estal van een zachtere flex, terwijl golfers met een 
snelle staccato swing baat hebben bij een stijvere. 
Hou in gedachten dat stiff flex in het éne merk 
gelijk kan zijn aan regular flex in ander merk. 

Shaft Gewicht: Lichtere shafts zijn makkelijker 
om te swingen en bieden dus meer swing snel-
heid en afstand. Zwaardere shafts produceren 
over het algemeen minder backspin en een lagere 
balvlucht en meestal de voorkeur van de betere 
spelers die hebben geen moeite om de bal in de 
lucht te krijgen. 

5. Kick Point of Bend Profiel: 
Dit bepaalt hoe de club buigt over zijn lengte. 
Twee stijve flex shafts kunnen verschillende 
kromming profielen hebben waarvan er een 
stijver naar de bodem van de shaft is en een 
stijver naar boven bijvoorbeeld. Bend profiel kan 
invloed hebben op de vlucht van de golfbal. Het 
kan golfers die moeite hebben met de bal te laag 
houden of die de neiging hebben om het te hoog 
te spelen met teveel backspin helpen. 

6. Een maximum van 14 clubs is in uw tas toege-
staan, maar met zo veel keuzes ! 
Het kan lastig zijn om te kiezen welke juist toe te 
voegen of welke juist weg te laten in uw 
assortiment. 
Kom even langs! Het advies is altijd gratis en wij 
helpen u graag om de juiste keus te maken. 
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PROFIEL VAN EEN BEDRIJFSLID

Voor onze club zijn sponsoren en bedrijfsleden 
van vitaal belang. Behalve dat ze in financieel 

opzicht onmisbaar zijn, brengen ze ook kennis 
en ervaring in. Vaak blijkt dat deze bedrijven 

een bijzondere en vaak hechte band met de 
club hebben.

In deze editie een inteview met Albert Harms, 
directeur van Harm Autoschades in 

Hoogezand. 

Tekst: Jan Nijzink

Eigenlijk zou ik nu op de baan moeten staan. 
Het is een prachtige voorjaarsmiddag. Maar ik 
heb een afspraak met een van onze prominente 
bedrijfsleden. Niet om te spelen dus maar om 
wat meer te weten te komen over zijn bedrijf 
en dat met de lezers van de Neary te delen. 
Bovendien wordt in dat bedrijf de handycar 
die oud-lid Frits Ringers de club heeft 
geschonken, helemaal omgebouwd voor 
gebruik als marshallcar. 

Moeilijke periode
Het bedrijf is Harms Autoschades en ik praat 
dus met Albert Harms, de directeur. Hij ziet er 
uit alsof hij volop van het leven geniet en dat 
ondanks de moeilijke periode die het bedrijf 
heeft doorgemaakt. 
Ook Harms Autoschades heeft flinke klappen 
gekregen van de economische crisis. Een 
stevige reorganisatie was onvermijdelijk. Het 
goede nieuws is dat het herstel in 2016 goed is 
doorgezet na drie zware jaren. Er zijn nu weer 
16 man aan het werk en is het op het ogenblik 
‘giga druk’.

De naam van het bedrijf dekt maar een deel 
van de lading. Want in aanvulling op het 
herstellen van autoschades - vanouds de 
core-business - is het activiteiten pakket 

uitgebreid. Uitgebreid met het herstellen van 
schade aan en opnieuw spuiten van bijvoor-
beeld landbouwwerktuigen en vrachtwagens. 
Ook industriële producten, onderdelen van 
schepen en bijvoorbeeld keukens en dakgoten 
worden behandeld en van een nieuwe coating 
voorzien. Een deel van het meubilair van ons 
restaurant is ook door Harms van nieuwe lak 
voorzien. 

Gunfactor
Voor wat betreft de autoschades is de markt 
van het bedrijf voornamelijk regionaal en heeft 
het contracten afgesloten met alle schade-
verzekeraars. Albert Harms merkt ook op dat 
er sprake is van een gunfactor. Golfers van 
de Compagnie en contacten opgedaan in de 
bedrijven competitie kiezen vaak voor zijn 
bedrijf. Voor de andere activiteiten is heel Ne-
derland de markt. Voorbeelden: onlangs heeft 
het bedrijf een reuzenrad inclusief de gondels 
helemaal van een nieuwe coating voorzien, 
dat geldt ook voor 120 auto’s van Enexis, voor 
auto’s van de Gasunie, BMN (voorheen 
Ubbens Bouwmaterialen) en het Kadaster. 

Duurzaam
Een veelzijdig bedrijf, dat is duidelijk, maar 
ook een duurzaam en daarvoor gecertificeerd 
bedrijf. Er wordt aan energie besparing gedaan 
en er zijn zonnepanelen geïnstalleerd.

Harms Autoschades speelt ook in de 
bedrijvencompetitie. Ze zijn daarin vertegen-
woordigd door Albert Harms en marketing 
adviseur van het bedrijf Marcel Mulder, ook 
niet geheel onbekend op onze club. Het is 
dit duo nog nooit gelukt om de competitie te 
winnen. Ze worden altijd tweede. Albert treurt 
daar niet om. Hij doet er veel contacten op 
tijdens de borrels en de diners. Niet alleen met 
andere bedrijfsleden maar ook met gastspelers. 
Albert geniet ook van de rondjes golf met z’n 
golfmakkers en van de 19e hole, aan de stam-
tafel. Zoals heel wat leden is Albert begonnen 
met golf na een gedwongen einde aan zijn 

hockey periode. In 1997 heeft zijn vroegere 
hockeyclub lid Thees Scheen hem met golf 
en de Compagnie in contact gebracht. En hij 
is gebleven. Ik hoop dat hij nog vele jaren 
blijft en we hem ook weer op de herenmiddag 
mogen verwelkomen en natuurlijk te zijner tijd 
ook als sponsor van het zo geslaagde 
midzomeravond toernooi. Herinnert u zich 
nog die in een kraan hangende auto voor het 
clubhuis? Een gevoel voor humor kan Albert 
Harms zeker niet ontzegt worden. 
Een opgewekt mens en dat is ‘ie.

De handycart, geschonken door oud-lid Frits 
Ringers, ondergaat momenteel bij Harms 
Autoschade een grondige opknapbeurt om 
straks ingezet te kunnen worden als marshall-
car. De buggy is volledig gestript en alle kras-
sen en beschadigingen worden weggewerkt, 
waarna hij opnieuw wordt gespoten.
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Adam & Partners BV
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Dekens Groep B.V.
Dijk Hoveniersbedrijf
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Van der Veen Kantoor-& 
Speciaalmeubilair
Virol b.v.
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