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De redactie wenst u fijne 

feesttdagen
en een gezond nieuwjaar.

Drie jaar was hij een inspirerend lid van de 
redactie: Jan Feringa. Zijn nieuwe functie 
binnen de RUG vraagt echter meer van zijn 
tijd, reden om zijn werkzaamheden als redacteur 
te beëindigen. We bedanken Jan voor zijn 
inzet. Verder was het een mooi jaar voor de 
redactie. De vorig jaar langzaam ingezette 
verandering van lay out is zo’n beetje voltooid 
met als gevolg dat de Neary het niveau van 
een modaal clubblad behoorlijk is ontstegen. 
Dat de leden dit waarderen blijkt uit de lof die 
we in toenemende mate krijgen toegezwaaid. 
Niet dat we om die reden elk kwartaal weer 
ons ei leggen, maar eerlijk is eerlijk, zo af en 
toe een klopje op de schouder krijgen voelt 
best goed.
Ook wat betreft de verspreiding verloopt het 
nu zoals we dat eigenlijk al jaren wensen. 
Dankzij sponsoring van businesslid Scholma 
Print & Media ontvangt u uw blad via de post. 
Leden die minder frequent het clubhuis bezoe-
ken worden nu via de Neary beter bereikt.
Allemaal ontwikkelingen die tot tevredenheid 
stemmen. Toch bleef er nog één puntje op ons 
verlanglijstje staan: de overstap naar een groter 
drukformaat. Qua vormgeving en beeldver-
werking geeft dit meer mogelijkheden. Min-
stens zo belangrijk is dat een grootformaat  het 
toepassen van een grotere letter gemakkelijker 
maakt, iets waarmee we heel waarschijnlijk 
veel leden blij maken. Welnu, ook deze wens 
is in vervulling gegaan. De Neary zal vanaf de 
volgende editie gedrukt worden bij Scholma 
Print & Media, die heeft aangegeven dit tegen 
gunstige condities op het A4-formaat te willen 
doen. 
Ive Krikke
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DE 
VOORZITTER 
BLIKT TERUG
December is bij uitstek de maand om terug te 
kijken op het (bijna) afgelopen jaar en vooruit 
te kijken op het nieuwe jaar. 
We begonnen dit jaar met een nieuwe 
clubmanager.  Vol enthousiasme is Annet aan 
de slag gegaan en al snel waren we ervan over-
tuigd een goede keuze gemaakt te hebben. 
  
De ledencommissie, in een nieuwe samen-
stelling, ging voortvarend te werk met als 
resultaat dat we na enige jaren van teruggang 
weer een groei van het ledenbestand zien. 
Enkele commissies kregen nieuwe bestuurs-
leden en  met z’n allen hebben we weer veel 
activiteiten ontplooid. 

Helaas hebben de baancommissie en de baan-
commissaris besloten hun taken neer te leggen. 
Aan een nieuwe invulling wordt gewerkt.

De kwaliteit van de baan is verder verbeterd. 
De aanpassing van hole 2 en hole 3 is mooi 
geworden en de snelheid van de greens nadert 
een gemiddelde stimp van 8.0. 
De trap voor het clubhuis is aangepast en 
“loopt” veel beter dan voorheen. De bin-
nenkant van het gebouw op de driving range 
heeft een betimmering  gekregen en ziet er 
weer verzorgd uit. De parkeerplaats aan de 
Nedmagweg is geasfalteerd en voorzien van 
ruime parkeervakken. Het terras is waterdicht 
gemaakt en voorzien van nieuwe tegels en de 
server, het softwarepakket  en de telefooncen-
trale zijn vernieuwd. Investeringen die we uit 
eigen middelen konden doen !                                                         

Sportief  gezien was het een goed jaar. 3 kam-
pioenen: het jeugdteam en de Dames en Heren 
in de NNSC.  Ook bij de niet-kampioenen 
blijft  het enthousiasme groot en dat geeft weer 
hoop op nóg betere resultaten volgend jaar.

Door de toenemende vraag is, tijdens een 
Buitengewone ALV in september,  besloten om 
meerdere vormen  van lidmaatschap te intro-
duceren.  De eerste aanmeldingen zijn binnen, 
dus het lijkt een goede besluit te zijn.
Voor volgend jaar hebben we een aantal 
speerpunten:
•  de bunkers moeten verbeterd worden.
•  de water afvoer op de baan moet verbeterd  
 worden en daarmee  het aantal speeldagen  
 hoger. 
•  In september/oktober  willen we club en  
 baan GEO-gecertificeerd hebben.

Een lang gekoesterde wens om meer persoon-
lijke aandacht te kunnen geven aan leden en 
gasten kunnen we begin volgend jaar 
verwezenlijken.  We zijn op zoek naar een 
geschikte kandidaat die naast de rol van 
gastheer/gastvrouw, uiteenlopende werkzaam-
heden voor het secretariaat kan verrichten. 
Natuurlijk zijn er nog veel meer wensen, zoals 
een uitbreiding van het aantal lockers en han-
dicarts met de daarbij behorende ruimtes en 
het opknappen van het horecagedeelte in het 
clubhuis.  Realisering van die wensen hangt 
uiteraard af van de financiële mogelijkheden.
Het Bestuur is positief gestemd over de kansen 
en mogelijkheden die er volgend jaar op ons 
pad komen en  als de groei van het aantal 
leden doorzet gaan we weer een prima jaar 
tegemoet.

Namens het Bestuur van de Golfclub  en van 
de Stichting wens ik u allen hele fijne kerstda-
gen en een gezond en sportief 2018 toe!

Henk Rotman, voorzitter
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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
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ANNETS
columm

In elke editie van de Neary praat 
clubmanager Annet in haar eigen 

column u bij over actuele zaken die 
spelen binnen de club.

GEO
In oktober zijn we gestart met het traject dat 
moet leiden tot certificering volgens de normen 
van de Golf Environment Organization (GEO). 
Het GEO-certificaat is een wereldwijd milieu-
kenmerk en vormt het onafhankelijke bewijs 
dat het golfbaanbeheer van een club duur-
zaam is. Doel is het behalen van een optimale 
speelkwaliteit in goede harmonie met de 
natuurlijke omgeving. 

De economische gezondheid en de maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid van de golfbaan 
ten aanzien van het landschap, de flora en 
fauna, water, energie, product- en ketenbeheer, 
milieukwaliteit, mens en samenleving zijn 
hierbij de belangrijkste aandachtsgebieden. 
De focus ligt in het ecologisch systeem op een 
gezonde bodem en beplanting. Alleen met een 
langetermijnaanpak kunnen we met succes 
hoogwaardige en duurzame onderhoudsmetho-
den realiseren. De gegevens die we verzame-
len worden opgeslagen in ons EMS-systeem. 
Dat is een webapplicatie waarmee het volle-
dige beheer van een golfbaan gerealiseerd kan 
worden op het gebied van beleid, werkomge-
ving, financiën, communicatie en registraties 
van bijvoorbeeld bemestingschema’s, gebruik 
van bestrijdingsmiddelen, werkplanning en 
urenverantwoording. 

Het vastleggen van deze gegevens is van 
belang, omdat kennis dan gemakkelijk kan 
worden overgedragen en dat de voortgang 
bewaakt kan worden. Het vastleggen van deze 
gegevens is uiteraard niet nodig als je er niets 
mee doet. GEO is een voortdurend project 
voor de ontwikkeling van de baan en voor de 
vereniging. Het is geen traject dat doorlopen 
wordt om vervolgens in de la te belanden om 
er nooit meer uit te komen. Integendeel, GEO 
is een onderdeel van het dagelijkse beheer van 
de golfbaan. 

De werkgroep bestaat op dit moment uit Jos 
van Zelst (hoofdgreenkeeper), Douwe Kok 
(stichtingsbestuur baan) en mijzelf.

PLAYERS FIRST ENQUÊTE
Waarschijnlijk hebt u hem al eens ingevuld: 
de Players First enquête. Deze enquête wordt 
verstuurd om structureel de tevredenheid 
van onze leden te meten en om de wensen te 
inventariseren. Hiervoor is in 2015 door de 
NGF/NGV/PGA een samenwerking aangegaan 
met het Deense softwarehuis Raw Milk. Zij 
hebben samen met de Deense Golf Federatie 
een specifiek programma ontwikkeld voor 
golfbanen/clubs.

Achtergrond
Na een goed geslaagde pilot met 9 
Nederlandse golfbanen is besloten het 
programma “Players First” uit te rollen in 
Nederland om hiermee de golfbanen, clubs, 
horeca en pro’s meer inzicht te geven in de be-
oordeling van hun diensten en producten door 
hun klanten. De ervaringen van de deelnemen-
de banen met de pilot waren zeer positief en 
heeft hen duidelijkheid verschaft over de aan 
te pakken onderdelen van hun club/baan. 

Enquêtes
Het systeem werkt met enquêtes die straks 
geautomatiseerd worden verzonden naar de 
spelers. De golfbanen krijgen inzicht in de 
resultaten d.m.v. een interactief dashboard dat 
een uitgebreid en interactief inzicht geeft.

Er zijn 4 enquêtes beschikbaar in het systeem:
• Nieuwe golfers
• Bestaande leden
• Greenfeespelers
• Opzeggende leden
Wij gebruiken de enquête niet voor 
greenfeespelers.

Regelmaat
Om doorlopend inzicht te hebben, ook in het 
effect van de aanpassingen die er op de club 
worden doorgevoerd, worden enquêtes drie 
maal per jaar verzonden naar de leden en 
nieuwe golfers. Steeds naar 1/3 van de data-
base, zodat de spelers maximaal 1 enquête per 
jaar ontvangen.  De enquête is dit jaar in april, 
juni en oktober verstuurd.

Benchmarken
Uiteraard zijn wij ook benieuwd hoe we het 
doen t.o.v. andere banen. 
Eén van de sterke punten van de software is 
de mogelijkheid voor golfbanen om te kunnen 
benchmarken: alle resultaten kunnen worden 
vergeleken met het nationale gemiddelde en 
daaruit komt naar voren dat onze leden in de 
loop van het jaar positiever en tevredener zijn 
met de dienstgebieden dan landelijk gezien. 

Wat doen we er op onze club mee? 
Regelmatig hoor ik de opmerking dat leden al 
diverse malen een enquête hebben ingevuld 
(waarvoor dank!) en dat er op specifieke 
onderdelen ‘niets mee gedaan wordt’. 
Hierop kan gezegd worden dat een club geen 
speedboot is die van links naar rechts vliegt, 
maar - om in decembersferen te blijven - meer 
een stoomboot die langzaam van koers veran-
dert. Beleid kost helaas tijd. Uit de enquêtes 
bleek bijvoorbeeld dat er behoefte is aan 
andere lidmaatschapsvormen, waarvan enkele 
inmiddels zijn geïntroduceerd. 

Ook is naar voren gekomen dat de 
informatievoorziening naar onze leden aan-
dacht kon gebruiken. Om die reden hebben we 
de website aangepast, wordt facebook en het 
kopje actueel op de website zoveel mogelijk 
ingezet om u van informatie te voorzien. 
Daarnaast zal er een nieuwe commissie in het 
leven worden geroepen onder de noemer 
Marketing & media die ook een nieuwsbrief 
zal gaan verzorgen, om u nog beter te 
informeren. >>

Landelijk gemiddelde
De Compagnie
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Onderhoud van de baan
Hiernaast kunt u zien dat hoe de baan beoor-
deeld wordt op verschillende aandachtsgebie-
den. Er is te zien dat er een stijgende lijn in de 
waardering zit! 
De enquêtes vormen ook een leidraad voor 
het onderhoud, zoals de extra aandacht die er 
het afgelopen jaar besteed is aan de greens, de 
paden en de zichtlijnen (snoeien van bomen). 
Voor 2018 staan de bunkers op de planning 
voor extra onderhoud.
Helaas kunnen niet alle wensen en verbete-
ringen die we hebben gepland in één keer 
uitgevoerd worden. Het budget laat dat niet toe 
en grote projecten moeten buiten het reguliere 
onderhoud gedaan worden, zodat we alle 
zeilen moeten bijzetten om dit voor elkaar te 
krijgen.

Al met al komen er zo voor alle dienstgebie-
den, zoals baanonderhoud, verenigingsleven, 
businessclub, golfpro, golfshop, horeca, club-
huis en informatievoorziening, punten uit waar 
we met de betrokkenen mee aan de slag gaan. 

De meeste reacties krijgen wij weergegeven 
met als afzender ANONIEM. Daardoor is het
voor ons lastig om in specifieke gevallen 
direct te reageren. Ik verzeker u wel dat alle 
opmerkingen en aanbeveling worden 
besproken en zo mogelijk worden omgezet in 
actie.

E-GOLF
Na een intensieve voorbereidingsperiode zijn 
we op 30 november met de gehele administratie 
over gegaan van Proware naar E-Golf. 
Elders in de Neary leest u hierover meer.

Tenslotte wil ik een speciaal woord van dank 
wijden aan al onze vrijwilligers. Zonder uw 
hulp geen vereniging! We hopen weer op u te 
kunnen rekenen in het nieuwe seizoen en voor 
iedereen die voor een functie in een commis-
sie of voor een incidenteel project openstaat: 
maak het a.u.b. kenbaar!

Bunkers op de planning voor extra onderhoud.

De bal op de foto heeft de slag over de water-
hindernis bijna gehaald.Helaas heeft hij zich in 
de walkant genesteld en daarmee ligt hij nog 
in de waterhindernis.
De daarvoor geldende grens is aangegeven 
door gele of rode paaltjes, of als deze ontbre-
ken door de overgang van vlakke grond naar 
walkant.

Je mag de bal slaan zoals hij ligt (niet groun-
den) of:
• Een bal droppen en spelen vanaf de plaats  
 waar u de laatste slagdeed (+1 strafslag) of:
• Een bal droppen achter de waterhindernis  
 op de rechte lijn vanaf de vlaggenstokdoor  
 het punt waar de bal het laatst de grens met  
 de waterhindernis kruiste.
U mag zo ver naar achteren als u wilt. (+1 
strafslag)
Bij de laatste twee opties mag de bal worden 
schoongemaakt of vervangen.

Laterale waterhindernis (rode palen)
• Hierbij mag u de bal droppen buiten de  
 waterhindernis binnen twee stoklengtes van
 de plaats waar de bal de grens van de 
 waterhindernis kruiste (+1 strafslag), of:
• U mag een bal droppen aan de overkant  
 van de waterhindernis binnen twee   
 stoklengtes van het kruispunt van de 
 waterhindernis dat op dezelfde afstand van 
 de hole ligt als bij de vorige optie. (+1
 strafslag)

HOE ZAT DAT 
NOU ALWEER?
Wim Potters frist uw geheugen op

IN MEMORIAM  MENNO  RINGNALDA. 

Dinsdag 21 november  ontvingen wij het 
trieste  nieuws dat die ochtend Menno was 
overleden. Onze geweldige en uiterst plezie-
rige voorzitter  Menno  is niet meer. 

Hij was erg ziek en m.n. het laatste half jaar 
ging het slechter met hem. Het golfen, ook met 
een cart, ging niet meer. Dit was een gewel-
dige dreun voor hem. Zijn geliefd golfspel  
moest hij  er aan geven en later ook met 
tegenzin zijn voorzitterschap van de senioren. 
Hij en zijn Anneke hielden zich geweldig naar 
de buitenwereld. Ten aanzien van. zijn ziekte 
zat hij in de non-acceptatiefase. 
Dit dwong veel waardering en respect af. Toch 

moest  hij wegens zijn ziekte in september 
stoppen.
Als persoon was  Menno heel open, altijd 
opgewekt en uiterst sociaal. Hij liet je uitspre-
ken en gaf dan vaak met enig sarcasme zijn 
antwoord. 

Hij heeft de senioren ochtend derhalve een po-
sitieve impuls gegeven. Ook  in de Commiss-
sie leden heeft hij zijn steentje bijgedragen. 
Daar zijn we hem zeer dankbaar voor. Echter, 
tegen zijn ziekte viel niet te vechten. Menno, 
die 73 jaar mocht worden, zullen we missen.

De senioren cie.
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GOLFEN 
IN DE 
WINTER

Dit is een stukje voor diehards. 
Voor mensen die, wanneer de 
temperatuur zich zo rond het 

nulpunt bevindt of ver daaronder, 
de baan willen blijven bedwin-

gen. Ze malen niet om de kou, de 
straffe, ijzige wind en de natte, 

taaie rough, die 
overigens in de herfst best wat 

korter gemaaid had mogen 
worden. Kortom, ze laten an-

deren wel naar zonniger oorden 
gaan om zelf onder Spartaanse 

omstandigheden hun sport te 
blijven beoefenen. Voor deze 

helden heb ik wat praktische tips. 

Tekst: Wouter Oosting en Ive Krikke

ProPraat ZWARE ROUGH
Spelen vanuit het wat hogere gras is onder 
zomerse omstandigheden voor vele al geen 
pretje, laat staan wanneer de rough nat en 
zwaar is. Vergeet het ‘s winters dat u de bal ver 
zou kunnen slaan. Wees verstandig en speel 
terug naar de fairway vanaf waar u verder kunt 
gaan.
Dik en nat gras heeft de neiging zich om de 
shaft en het blad van uw club heen te krullen, 
waardoor het blad in meer of mindere 
mate dicht gaat staan. Zet het 
clubblad daarom een beetje 
open. Wellicht vergt het enige 
oefening, maar uiteindelijk zult 
u er veel baat bij hebben. Probeer 
ook uw polsen onder controle te houden 
om enige handenactie te voorkomen. 
Als u in deze situatie vanuit uw handen naar 
de bal toeslaat, zal u met uw club in de grond 
(het dikke gras) slaan en zal de bal slechts 
enkele meters naar voren (of naar links) gaan. 
Zorg er dus voor dat u met veel gewichts-
verplaatsing de golfclub als het ware door de 
bal heen ‘trekt’ vanuit de linkerhand of de 
linkerarm.

NATTE BUNKERS
Zijn onze bunkers gedurende het 
gehele jaar al vrij zwaar te bespelen, 
althans een gedeelte ervan, ‘s winters 
zijn ze nog lastiger. De verstandigste optie 
is dus om eruit te blijven. Maar ligt u erin, 
onderdruk dan de neiging om een ingehouden 
slag te maken omdat u wat minder controle 
heeft over de afstand. Met een ingehouden slag 
vergroot u het risico de bal te hoog te raken 
zodat die over de green heen vliegt. Of u slaat 
juist te veel zand waardoor de bal doodleuk 
beslist in de bunker te blijven liggen. Neem 
een gewone stand in met de balpositie in het 
midden. Zet uw blad niet open en pak liever 
een gap wedge of uw lob wedge in plaats van 
uw sand wedge. Zorg dat u goed door de bal 
heen beweegt. Sla weinig zand, nat zand is ook 
zwaarder dus u zult te veel ‘rem’ ondervinden 
van het natte zand.

9
KALE LIGGING
‘s Winters heeft u vaker te maken met een kale 
of hardere ondergrond dan in de rest van het 
jaar. Ligt uw bal op zo’n plek, houd dan de bal 
wat meer in het midden van de stand. De bal 
kan dan ietsje meer naar rechts gaan, hetgeen u 
kunt corrigeren met het oplijnen.
Een tweede mogelijkheid is om het gewicht  
                        meer op links te houden. U  
  komt dan wat steiler in de  
           bal waardoor de  
   balvlucht wat  
      lager is. De  
          kans dat 
                                                        u in de 
                                                          grond 
                                                       slaat wordt 
                                                       echter aan-
                                                     zienlijk 
                                                     gereduceerd.
                                                            Tot slot:  
               gebruik 
    vanaf 
                                        een  
    har- 
    dere   
   ondergrond  
    liever geen sandwedge,  
   dit in verband met de 
  ‘bounce’ die we alleen  
  nodig hebben als we in de  
  bunker liggen.

  NATTE FAIRWAYS
  “De baan geeft geen 
                centimeter mee.” Hoe vaak 
                hoor je dit golfers niet 
              verzuchten wanneer de 
                  fairways zich volgezogen
                hebben met vocht? Bij 
            het golfen op natte fairways 
            moet u rekening houden met 
     twee zaken. Wanneer u een      
 lange slag moet maken heeft u er  
 baat bij dat de bal zo lang mogelijk 
in de lucht blijft, zodat u meer afstand behaalt. 
Tee de bal daarom wat hoger op of leun wat op 
rechts. 

Een bal die van hoog komt op een natte onder-
grond ligt meestal pats-boem-stil. Enige rol is 
vaak welkom. Om dat te bereiken kunt u een 
wat hoger ijzertje nemen of de bal iets meer 
naar de rechtervoet te leggen. Een andere optie 
is om de club lager vast te houden.

OP DE WINTERGREENS
We kennen op onze baan de luxe om ook in de 
winter vaak op de normale greens te kunnen 
uitholen. Toch zijn er soms periodes dat we het 
met die hobbelige wintergreens moeten doen. 
Een perfect opgelijnde bal kan op zo’n green 
gemakkelijk het spoor bijster raken. Om het 
spel leuk te houden kunt u afspreken met uw 
medespeler(s) dat binnen de lengte van de put-
ter - tot de grip! - met één stroke bijtelling mag 
worden opgepakt. Uiteraard zorgt u ervoor dat 
het slagvlak van de putter schoon is. Om te 
voorkomen dat de putter weerstand ondervindt 
van het hogere gras is het aan te bevelen het 
blad iets boven de green te houden. 

KLEDING
Tegen de kou kun je je prima kleden. Voorkom 
echter dat u als een propje over de baan wan-
delt door een veel te dik jack te dragen. Maak 
gebruik van het natuurkundige fenomeen dat 
stilstaande lucht uitstekend isoleert. Draag 
daarom een aantal ‘laagjes’. Thermo-onder-
goed is een prima begin. Daarover een T-shirt 
met lange mouwen om daar weer een dunne 
trui overheen te dragen. Meestal volstaat dan 
een niet al te dik, maar wel winddicht, jack. 
Voor het onderstel kan eveneens gekozen 
worden voor thermo-ondergoed als eerste laag. 
Draag daarop een wind- en waterdichte broek. 
Een gevoerde skibroek kan natuurlijk ook.
De meeste lichaamswarmte verlaat ons via het 
hoofd. Een warme muts kan dat voorkomen.
De handen zijn ook kougevoelig. In de 
proshop zijn winter- en overhandschoenen te 
koop. Ook kunt u handenwarmers in uw zak-
ken stoppen. Die zijn in diverse uitvoeringen 
verkrijgbaar: in pats met gel en een chemische 
poeder, als kokers met koolstaafjes of zelfs 
als apparaatjes die worden verwarmd met 
wasbenzine.
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>>

Henk Wijkstra is al vanaf het prille 
begin bij het reilen en zeilen van 

De Compagnie betrokken. 
In de jaren tachtig is hij in Roden 

begonnen met golfen. Na twee jaar 
maakte hij de overstap naar De 

Compagnie, toen nog in oprichting, 
met alleen nog maar een driving 

range. Er waren weinig mensen met 
golfervaring en zo rolde hij in diverse 
commissies. Nog steeds zit hij in de 
Handicap- en Regelcommissie en is 

hij al tien jaar Consul van de 
Stichting Handicart.

Voor de Neary vertelt hij het een en 
ander over de Stichting Handicart 

en het functioneren ervan op onze 
club. Bovendien staan er veel 

veranderingen op de rol, reden te 
meer om nu goed aandachtaan de 

handicarts te besteden.

Constance Lawant

Stichting Handicart

KEEP GOLFERS ROLLING

De Stichting Handicart heeft u nodig
De doelstelling van de stichting is om tijdelijk 
of permanent mindervalide golfers in staat 
stellen het golfspel te blijven beoefenen.
Door donaties, giften, legaten en schenkingen 
verkrijgt de Stichting de benodigde gelden om 
handicarts aan te schaffen en te plaatsen op 
113 golfclubs in Nederland (totaal 704 stuks). 
Daarnaast heeft de Stichting Handicart 
afspraken gemaakt op 53 banen waar geen 
karren van de Stichting staan.

Elke vier jaar worden de nieuw aangeschafte 
handicarts vervangen door nieuwe. Onder-
houdskosten, verzekeringen, reparaties en de 
jaarlijkse controlebeurt kosten veel geld. 
Omgerekend naar gebruikskosten komt dit 
neer op €10,- per ronde. De gebruikersver-
goeding is gemiddeld €6,- (€4,- voor enkel en 
€10,- voor tweepersoonsgebruik). Een kleine 
rekensom maakt duidelijk dat de Stichting 
Handicart voor elke ronde €4,- bijlegt.

Het tekort probeert de stichting op te brengen 
door die golfers, die geen gebruikers zijn, te 
vragen om donateur te worden. Eigenlijk zou 
iedere golfer donateur moeten worden, zonder 
deze bijdrage kan de Stichting niet bestaan en 
dus ook geen karren meer beschikbaar stellen.
Door de Stichting wordt berekend hoeveel 

inkomsten uit een golfclub komen, per 
handicart is een totaalopbrengst van €1500,- 
per jaar nodig. 

De Compagnie heeft vijf handicarts in gebruik, 
dus de gebruiksvergoedingen, bijdragen 
donateurs, opbrengst Handicartwedstrijd en 
giften moeten per jaar minimaal €7500,- zijn. 
Tot nu toe komen we nog steeds aan dit be-
drag, dus ook volgend jaar zullen we weer vijf 
handicarts mogen gebruiken.

De nabije toekomst
De vergrijzing in het ledenbestand is onaf-
wendbaar, dus we verwachten dat er steeds 
meer golfers gebruik zullen moeten maken 
van handicarts. Om dit waar te kunnen maken, 
zullen we met ons allen (en niet alleen de ge-
bruikers) ervoor moeten zorgen dat er geld uit 
een zo breed mogelijk ledenbestand komt.
Dit is dus een oproep aan jong en oud om 
solidair te zijn met die golfers die afhankelijk 
zijn van de handicarts. We moeten zorgen dat 
er ook in de komende jaren voldoende karren 
beschikbaar zullen zijn. 
De aanmeldingsformulieren liggen bij de ad-
ministratie, vul in en word donateur voor een 
door uzelf bepaald bedrag per jaar, elk bedrag 
is welkom. 

Vrijwilligers
 Ook de vrijwilligers zijn onmisbaar, de 
Stichting werkt met bijna 300 vaste vrijwilli-
gers. Zij doen allerlei klusjes zoals onderhoud, 
schoonmaken, de handicarts in de stalling 
zetten enzovoort. Bij ons doen de greenkee-
pers, de administratie en Henry Drenth deze 
werkzaamheden.
Graag wil ik deze vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet, zonder hen zou de Stichting 
Handicart niet kunnen bestaan.

Foto HW
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Prettig geholpen
Prima gekleed

zeer geschikt voor feestjes en diners

Café-restaurant De Compagnie is ook bijzonder 

geschikt voor het organiseren van familiefeestjes, 

recepties en diners voor groepen, 

vraag naar de mogelijkheden...

Restaurant De Compagnie
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omdat dit door de gebruiker wordt gedaan. Het 
uitgeven van de sleutels vindt nog wel via de 
administratie of golfshop plaats.

Deze aanpassingen zullen de komende weken 
worden ingevoerd. Het zal even wennen zijn 
voor de vaste gebruikers, maar ervaringen op 
clubs waar deze aanpassingen al zijn inge-
voerd hebben ons geleerd dat binnen enkele 
weken alle handelingen zonder problemen 
worden verricht.

Informatie en aanvragen
Mochten er nog vragen zijn over het donateur 
worden of het aanvragen van een gebruikers-
pas, aarzel dan niet om contact met Henk 
Wijkstra op te nemen.  
Dat kan via de administratie of rechtstreeks 
met hem:Telefoon: 0598323815
E-mail:   henkwij@gmail.com

Nieuwe ontwikkelingen 
Sinds enige maanden zijn er nieuwe ontwikke-
lingen gaande. De handicarts zijn binnenkort 
uitgevoerd met een GPS-systeem. Dit heeft 
voor gebruikers, baancommissie en adminis-
tratie veel voordelen. Met uw gebruikerspas 
kunt u dan een kar reserveren/ingebruik
nemen, waarbij de registratie rechtstreeks naar 
de Stichting gaat, die eenmaal per maand een 
afrekening stuurt. De karren kunnen alleen 
nog geactiveerd worden via dit systeem, dus 
ongeoorloofd gebruik is voortaan niet meer 
mogelijk – in het verleden zijn er wel eens kar-
ren teruggevonden midden in Veendam.

Ondertussen is in het GPS-systeem de baan in-
getekend. Het voordeel hiervan is dat er ‘ver-
boden gebieden’ ingevoerd kunnen worden, 
zoals bijvoorbeeld afslagplaatsen, greens en 
bunkers bij de greens. Ook kunnen gebieden 
‘verboden’ worden als de terreinomstandig-
heden hierom vragen, zodat de karren ook in 
de winter of tijdens natte periodes gebruikt 
kunnen worden. De administratie zal minder 
belast worden met het reserveren en afrekenen, 

Het GPS-systeem blokkeert de handicart zodra 
deze een ‘verboden’ gebied nadert. De wagen 
slaat af en kan na een paar seconden alleen 
nog maar in zijn achteruit zijn weg vervolgen.



Kwaliteit van de 

GREENS
Tijdens wedstrijden zoals de 
maandbekers, strokeplay- of 

matchplaykampioenschappen 
maar ook die van de BAC krijg 
je, terug in het clubhuis, soms 

opmerkingen te horen als: “De 
greens zijn traag” of “de bal 

springt alle kanten op, de greens 
zijn hobbelig, er ligt zand en 

modder op de greens.” En ook 
gehoord:  “Er zitten gaten in de 

greens.”

Tekst: Douwe Kok

Voor de gemiddelde speler is dit vervelend 
en met name voor spelers met een lage HCP 
wordt de kwaliteit van de green een belang-
rijke factor. Immers zij moeten voorspelbare 
greens hebben om langere puts (vaker) te 
kunnen maken.
Je vraagt je dan af wat er gebeurt met deze 
opmerkingen? Het antwoord is simpel: “niets”. 
Het commentaar strandt al jaren als borrelpraat 
in het clubhuis.
Verenigingsbestuurslid Jan Schut heeft dit 
voorjaar zich voogenomen om iets aan de 
kwaliteit van de greens te gaan doen. Met 
Wouter Oosting, Jan Schut, Johan Anneveld, 
Jos van Zelst (onze hoofdgreenkeeper) en 
ikzelf zijn we vanaf april de stimp gaan meten.

Wat is de stimp?
Stimp is een getal dat de snelheid van de green 
aangeeft. Het is een getal in Engelse voet en 
inches: 8.3 is 8 voet en 3 inches, ongeveer 2,5 
meter. Je meet met een metalen staaf met goot 
en een gleuf dwars op de goot waar de bal op 
geplaatst kan worden. (Foto boven)
Vervolgens zoek je een redelijk vlak stuk 
green door de staaf op de grond te leggen met 
een bal in het midden van de goot. Blijft de bal 
op zijn plaats is het redelijk vlak. Vervolgens 
wordt dan een bal in de gleuf geplaatst en de 
staaf langzaam omhoog bewogen totdat de bal 
begint te rollen. (Foto onder)
Dan stop je met bewegen en de bal rolt van de 
staaf de green op. Nog 2 ballen op dezelfde 
manier en dan de gemiddelde afstand meten 
van de 3 ballen tot aan de staaf. Dan hetzelfde 
in omgekeerde richting en het gemiddelde van 
de 2 metingen nemen. 
Dit proces hebben we in de lente, zomer en 
herfst van 2017 bijna elke dag herhaald voor 
de greens van hole 9 en 18 en de putting green. 

We krijgen zodoende inzicht in invloeden  
die de snelheid bepalen zoals temperatuur, 
vochtigheid en of er gemaaid of geprikt moet 
worden
Resultaten.
In april en mei werden onze vermoedens be-
vestigd. De greens waren slecht tot zeer slecht: 
hobbelende ballen en zeer traag (stimp onder 
6). Terwijl pro’s spelen op banen met stimp 10 
tot zelfs 13, is voor de gemiddelde recreatie-
golfer een stimp tussen de 7.5 en 9 heel goed 
speelbaar.

Wat gaan we doen in 2018?
We gaan een zo efficiënt mogelijke plan-
ning proberen te maken om de greens met de 

diverse technieken op een stimp van 7.5 tot 
9 te krijgen en te houden in de periode maart 
t/m oktober. Maarrrrr……….vrijwilligers en 
greenkeepers kunnen nog zo hun best doen 
om de greens mooi te krijgen, het is aan alle 
spelers op de Compagnie om een bijdrage te 
leveren! Met name wat pitchmarks herstellen 
betreft!

Boven: Metingen aan het begin van het 
seizoen geven lage stimps te zien.
Onder:Door een combinatie van een rol/tril 
machine, maaien en verticuteren is de kwaliteit 
van de greens vanaf juni naar een acceptabel 
niveau van 7.5 en hoger gebracht.

1514
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C: Wat een verrassing, Ineke, we gaan een 
vertrouwd gezicht op de administratie 
missen.
I: Ja, mijn dienstverband stopt op 31 decem-
ber. Ik heb hier dan zeven jaar gewerkt. In 
november 2010 was er hier een vacature voor 
een administratief medewerkster. Omdat ik al 
bekend was met golf had ik een pre en werd ik 
aangenomen.

C: Dus je golfde al toen je hier kwam? 
I: Met golfen ben ik in 2001 begonnen. Er was 
een clinic waar Erik en ik aan meededen. Dat 

viel zo in de smaak dat we het golfen hebben 
opgepakt.

C: En je hebt een hole in one geslagen, in 
2011!
I: Nou ja, dat is once in a lifetime, maar het is 
natuurlijk wel heel leuk.

C: Wat ga je nu in het vervolg doen?
I: Ik ga samen met Erik verder met zijn 
bedrijf (Fine-Online, administratiekantoor en 
adviesbureau in Veendam, gespecialiseerd in 
advisering en coaching en/of begeleiding van 
ondernemers in het MKB). Het bedrijf is suc-
cesvol en groeit zo hard dat we al een aantal 
externe mensen hebben die voor ons werken. 
Toen er weer iemand bij moest dacht ik, mis-
schien is dat wel een goed moment om over 
te stappen en mee te gaan werken. Ik blijf wel 
voor de club de financiële administratie doen, 
maar dan via ons bedrijf. En in noodgevallen 
kan ik altijd even langskomen, ik woon dicht-
bij. Maar het wordt wel een nieuwe rol.

C: Ga je met de damesmiddag meedoen, nu 
je minder vaste tijden hebt? 
I: Dat hangt ervan af, ik wil dat echt even 
aankijken. Ik vind het moeilijk inschatten 
hoeveel tijd ik nodig heb voor mijn nieuwe 
werk. Het zijn natuurlijk wel pieken en dalen 
zo in het jaar, maar het najaar en de winter 
zijn erg drukke tijden. Er is trouwens wel iets 
nieuw voor mij wat betreft golf. Ik ga voor het 
eerst spelen in de NGF competitie. Dames-
senioren 27 holes op de donderdag, dat is ook 
best wel weer spannend.

C: Je gaat nu eerst op een welverdiende 
vakantie, hè?
I: Ja, daar verheugen we ons enorm op. We 
hebben al jaren erg weinig vakantie gevierd, 
dus het werd tijd. Als het nu maar mooi weer 
wordt.

C: Dat gun ik je, dank voor het inter- 
view, en een heel fijne vakantie. 
Het ga je goed en tot ziens.

INEKE BOUMA 
GAAT VOOR 
EEN NIEUWE 
UITDAGING
Na zeven jaar zich met veel 

enthousiasme te hebben ingezet voor 

de club, laat Ineke Bouma na deze 

decembermaand een leeg plekje op de 

burelen van De Compagnie achter. 

Naast de administratie verrichtte ze 

zoveel werkzaamheden, dat je haar best 

het olievrouwtje van de club mocht 

noemen. Over de reden van haar 

vertrek en om haar toekomstplannen te 

vernemen, had Constance Lawant een 

gesprek met haar.
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Er warmpjes bijlopen

Laatst zag ik bij de Hema thermo-

ondergoed liggen, in de aanbieding voor 

de helft van de prijs. Vroeger lachten we 

om het fenomeen Jaeger onderbroek, 

ouderwets, tuttig, kruis op je knieën, 

je moest wel stokoud zijn wilde je dát 

dragen. Je had ze ook met korte pijpen, 

gebreid en ongetwijfeld kriebeltrui 

oncomfortabel en dat op die plek. 

Ik kocht de lange thermo-marjo dus met 

iets van gêne en hield de aankoop van 

mijn keuze een beetje achter mijn rug in 

de rij, maar de kassajuffrouw vroeg mij 

alleen om mijn klantenkaart en niet om 

mijn leeftijd. Dat viel dus alleszins mee.

Omdat ik golfen in de kou ontzettend niet pret-
tig vind en alles wat zich spier noemt in mijn 
ouder wordende lijf protesteert tegen minder 
dan 10 graden en stijfkoppig tegenstribbelt bij 
elke sportieve beweging, heb ik deze aankoop 
dus gedaan en raad eens, het is zo heerlijk 
warm, eigenlijk zelfs té, maar dat komt omdat 
ik hem al in de herfst aanheb, en we schij-
nen weer naar een record af te stevenen qua 
warmte. 

OUDER 
WORDEN 

&
JONG 

BLIJVEN

>>

Gevoelsleeftijd
Dan is er natuurlijk nog de kwestie van het 
ouder worden. Het kan niet worden ontkent 
dat veertig jaar worden voor mij alweer bijna 
25 jaar geleden is en als het klopt dat het leven 
daar eigenlijk begint volgens de grappen-
makers die graag gebruik maken van clichés, 
dan klopt het wel aardig dat ik mij nog steeds 
om en nabij de 25 voel. Dan is het behoorlijk 
confronterend om telkens weer bij de kapper 
in dat witlicht van heel dichtbij je natte, 
achterovergekamde haar te zien rond het ge-
zicht van een jou aanstarende onbekende grijs-
aard met diepe groeven die gauw weer haar 
ogen dichtdoet (een struisvogel zou er jaloers 
op worden). Maar op de baan zie je een geheel 
ander mens, genietend, foeterend, ‘sjem’ 
roepend (in plaats van het drieletter-woord dat 
je een filmregisseur vaak hoort roepen), prach-
tige ballen slaand en diepe voren trekkend 
(Robert de Vries denkt dan China te bereiken, 
maar hij moet er Google Earth nog maar eens 
op naslaan, volgens mij is dat 

José Nuijten
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Na jarenlang gebruik te hebben 
gemaakt van het 

softwarepakket ProWare, is onze 
club begin deze maand 

overgestapt naar het 
golfpakket E-Golf4U. Dit pakket 
biedt een aantal voordelen ten 

opzichte van het oude 
ProWare-pakket. De nieuwe 

software koppelt namelijk alle 
aspecten met betrekking tot het 
golfspel, zoals handicapregistratie, 

uitwisseling met de NGF, 
wedstrijdinschrijving, indeling en 
overzichten, op overzichtelijke en 

gebruiksvriendelijke manier. 
Momenteel is het 

E-Golf4U-pakket bij bijna 150 
clubs in ons land in gebruik.  

Clubmanager Annet over E-Golf4U: “Met het 
oude pakket kwam het voor dat we sommige 
gegevens op vier verschillende plekken in 
de computer moesten invoeren. Dit nieuwe 
pakket heeft het voordeel dat alles gekop-
peld is. Data kan nu op één plek ingevoerd 
worden, waarna de gegevens automatisch naar 
de relevante modules worden weggeschreven. 
Dat betekent een enorme tijdsbesparing. Ook 
sluiten we met de nieuwe software aan op de 
systemen die bij de overigere 4-sterrenbanen 
in gebruik zijn. We nemen niet direct het 
gehele pakket, maar eerst die onderdelen 
waarmee we de gehele back office kunnen 
onderbrengen.” 

Het E-Golf4U-pakket vergemakkelijkt het 
beheren van handicaps en het organiseren van 
wedstrijden. Ook zullen de administratie en de 
commissies ervaren dat de ledenadministratie 
efficiënter en sneller verloopt, omdat alle 
dagelijkse taken, inclusief het verwerken van 
wedstrijdkaarten en handicapbeheer, in het 
pakket zijn geïntegreerd. 

E-Golf4U beschikt verder over een uitgebreide 
ledenmodule met synchronisatie naar de NGF. 
Handicaps, examens, adresgegevens, foto’s en 
factuurgegevens staan in een  duidelijk 

E-Golf4U

Ive Krikke

>>

NIEUWE 
GOLF-
SOFTWARE
KOPPELT ALLE 
INFORMATIE

Het scherm van E-Golf4U ziet er grafisch wat 
anders uit, maar vertoont functioneel veel over-
eenkomsten met het scherm van het oude pakket.

namelijk Nieuw Zeeland). Deze ouder 
wordende golfster zwaait vriendelijk om 
zich heen, loopt een aantal keren per week 
10 kilometer door weer en wind, storm en 
regen (naast warm is dat helaas de rest van het 
herfstweer), en voelt zich jong en topfit. Golf 
is jong blijven

Hoezo, golf is jong blijven?
Golf verbetert namelijk de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, en mogelijk ook de 
levensverwachting, is de conclusie die men 
trekt in het magazine GOLF.NL 2-2017. Het 
verkleint het risico op hart- en vaatziekten, 
verbetert de longfunctie, het bewegingsappa-
raat en de algehele conditie. Bij oudere golfers 
is het ook goed voor de balans, spierfunctie en 
spierkracht. Je hoeft helemaal niet naar yoga, 
dames (en heren)!  Bewegen heeft een 
gunstige invloed op meer dan dertig 
chronische ziekten. Als dit allemaal waar is, 
waarom zit onze golfcontributie dan niet in het 
basispakket van de ziektekostenverzekeraar? 
Waarom wordt er geen subsidie gegeven, 
eventueel gefinancierd vanuit het dividend-
belastingpotje. Ouder worden is verplichte 
kost voor ons allemaal en is soms best zwaar, 
maar het is ook een verworvenheid, want niet 
iedereen mag en kan het meemaken. Als gol-
fen ons jong doet voelen en het onze conditie 
verbetert (en we niet te vaak naar de kapper 
gaan), kunnen we de Compagnie ook als een 
wellnessoord beschouwen. Golf is fit blijven!

Nou, leuk...
Dan ben je weer eens drijfnat geregend, of je 
paraplu heeft zich tegen je gekeerd (en dan 
staat er zomaar op hole 12 een prullenbak vol 

omgekeerde paraplu), of je zomerschoenen 
kunnen het tijdelijke (hoezo tijdelijke?) water 
op de baan niet langer tegenhouden, of de bal 
rolt niet, of je hebt ijskoude handen in je natte 
handschoen, of je kar wordt door de storm-
wind in het water van de driving range 
geblazen, of je accu scheidt er mee uit hal-
verwege de baan, of je loopt in een flight met 
drie stevige rokers, die bij elke foute bal een 
nieuwe troostpeuk opsteken, of de flight voor 
je laat niet door, of die achter je slaat de ballen 
om je oren, of iemand ritselt met een papiertje 
als je net hebt geadresseerd, of, of... 
Maar, je blijft er wel jong bij en het is hartstik-
ke gezond en als je thuis bent en in je warme 
bad zit, wil je het liefst direct weer, want het 
is zo’n leuk spelletje en volgende keer speel je 
wél de sterren van de hemel, je weet het zeker. 
Nu zullen de jongere golfers wel zeggen of 
denken: tjee, wat een gezeur altijd over dat 
ouder worden, hoe lang duurt dát nog wel 
niet bij mij. Klopt en helemaal mee eens! 
Laat maar, je golft al, dus de eerste aanzet tot 
gezond ouder worden is een feit en verder zie 
je het wel, wanneer wij onze golfstokken 
uiteindelijk aan de wilgen hebben moeten 
hangen en je gevoelsleeftijd allang niet meer je 
echte leeftijd is.

Genieten toch?
Van de zich terugtrekkende natuur, de 
prachtige herfsttinten, mooie solitaire bomen 
in geel, goud, bruin die al weken lang staan 
te schitteren in het lage zonlicht en lange 
schaduwen over de baan trekken. Daar heeft 
toch iedere golfer oog voor? Wat een prachtig 
seizoen toch, die herfst en wat een heerlijke 
sport, dat golf.
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overzicht. Het aanmaken van groepen aan de 
hand van specifieke criteria is mogelijk, zodat 
gericht e-mails kunnen worden verstuurd 
of adresstickers uitgeprint. 
Net als met het ProWare-pakket  kunnen de 
leden thuis of op de club altijd hun gegevens 
inzien, kaarten invoeren en zich in- en 
uitschrijven voor wedstrijden. Zo kunnen 
zij zelf dus op elk moment monitoren wat er 
gebeurt en kunnen ze bijvoorbeeld ook vanuit 
thuis de startlijst voor een wedstrijd bekijken 
om te weten hoe laat men op die dag moet 
starten.

Een uitgebreide wedstrijdmodule ondersteunt  
individuele, team-, en matchplaywedstrijden, 
van inschrijven via internet tot het met drag-
and-drop samenstellen van de flights en het 
online of in het clubhuis zelf invoeren van 
de scores door de leden. De wedstrijdmodule 
biedt mogelijkheden om alles te verwerken in 
klassementen, meerronden of een leaderboard.

Dat E-Golf4U echt een totaalpakket is, blijkt 
wel uit de vele applicaties waarmee het uitge-
breid kan worden. Zo zijn er koppelingen met 
diverse boekhoudsystemen beschikbaar en kan 
het pakket een communicatieplatform vormen 
voor het versturen van (digitale) startlijsten, 
facturen en nieuwsbrieven.  Zelfs het bundelen 
van relevante informatie naar één plek, 
bijvoorbeeld een beeldscherm in het clubhuis  
(narrowcasting) is mogelijk.

Een grappige module is de digitale ballen-
spiraal; meer praktisch is de koppeling met het 
buggybeheer, zodat een handicart gemakkelijk 
valt te reserveren. 
Ook de greenkeepers kunnen gebruikmaken 
van het pakket met een applicatie waarmee zij 
de status van de baan aanpassen. Dankzij de 
integratie op de website en de app zijn de 
leden altijd op de hoogte van de actuele status 
van de baan. 

E-Golf4U zou niet eigentijds mogen heten 
wanneer het geen app zou kennen voor op de 
smartphone en tablet. Daar is dus ook 

aan gedacht. Met die app hebben leden overal 
en altijd toegang tot de golfbaan. Ze kunnen 
dan 24/7 inschrijven voor wedstrijden, uitsla-
gen bekijken, startlijsten inzien en starttijden 
boeken. De app maakt het ook mogelijk na 
een rondje de score in te voeren, zodat de 
golfterminal in de hal minder wordt belast. 
Scores kunnen zelfs tijdens een rondje - per 
afzonderlijke hole - worden ingevoerd. Tijdens 
wedstrijden kan zo een leaderboard in het 
clubhuis live gevoed worden met de scores 
van de spelers in de baan. Door de eenvoudige 
layout is de app toegankelijk voor alle type 
gebruikers.

De zuil in de hal blijft, maar met een ander 
vormgegeven beeldscherm.

Wilt u adverteren in de Neary?
Voor informatie kunt u bellen of mailen naar het 

secretariaat van de club: tel. 0598 62 52 72.

Mailen kan natuurlijk ook: info@golfclubveendam.nl     
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We beginnen met het voorstellen van de captain, 
Marja Bodewes. Ze heeft haar GVB gehaald in 
2005 en heeft nu hcp 9.4 (eindelijk) behaald dit 
jaar. Doel voor 2018 is hcp onder de 10 houden. 
Van 2007 t/m 2017 heeft ze zondagcompetitie 
36 holes gespeeld. Het werd na 11 jaren tijd om 
de zondagcompetitie achter zich te laten en een 
overstapje te maken naar de donderdag 
seniorencompetitie, 27 holes. Ze hoopt dat de 
27-holescompetitie net zo leuk en uitdagend 
wordt als de 36-holescompetitie. Ze speelt 
competitie om gezamenlijk te kunnen trainen, 
Wouters lessen te volgen met het team, samen 
wedstrijden op andere banen te spelen én de 
gezelligheid van elkaar te hebben. 

Anja de Heer is lid van de Compagnie sinds 1 
januari 2017, maar voorheen was ze lid bij de 
Semslanden. Ze speelt al een aantal jaren 
competitie, en ook dit jaar heeft ze deelgenomen 
aan de competitie bij het damesteam 1 van de 
Compagnie.
In 2018 gaat ze met een nieuw seniorenteam de 
uitdaging op de donderdag aan. De trainingen 
bij Wouter zijn al in volle gang, want er blijft 
natuurlijk altijd iets te leren of corrigeren om je 
spel verder te verbeteren.  Al met al blijft golf 
voor haar een zeer verrassende en uitdagende 

sport, waarbij elke ronde weer anders is!

Jannie Ribot-Enting haalde haar GVB in 2000 
maar tot ongeveer 2007 heeft ze weinig gespeeld 
door drukke werkzaamheden. Haar handicap is 
10.4 en dit is bereikt in 2017.  Van 2010-2017 
heeft ze zondagcompetitie 36 holes gespeeld.
Op haar 62ste vond ze 36 holes op de zondag 
spelen toch te veel worden en wilde het iets rus-
tiger aan gaan doen,vandaar dat ze de komende 
competitie 27 holes op de donderdag senioren 
gaat spelen. 
Competitie spelen vindt ze uitdagend en ze 
probeert zoveel mogelijk uit zichzelf te halen,te 
focussen, en ze vindt golf een prachtige team 
sport. Je traint zoveel mogelijk samen, je pro-
beert wedstrijden te spelen op- en buiten de club 
en geniet van de gezelligheid met elkaar!

José Nuijten heeft 12 jaar geleden competitie 
gespeeld voor de Compagnie, is even een aantal 
jaren lid geweest van de Semslanden toen ze 
naar Schipborg verhuisde in 2008. Daarna rechts 
en links na elkaar frozen shoulders en bijna vier 
jaar niet kunnen golfen. 
Duidelijk gekozen voor de Compagnie omdat 
haar partner hier ook ging golfen. Ze begon met 
hcp 18, nu hcp 14. Ze is reserve geweest bij 

RONDJE 
COMPETITIE-

TEAMS
De Compagnie is met een groot aantal 

teams vertegenwoordigd in de NGF-
competitie. Sommige teams spelen 18 

holes, andere 27 of zelfs 36 holes op 
een speeldag. Zo biedt de competitie 

voor elk wat wils en kent de deelname 
een grote variëteit aan spelers. Maar 
wie zijn toch die leden die ieder voor-
jaar de strijd aangaan met teams van 

andere clubs? José Nuijten besloot tot 
een ‘rondje langs de teams’ en deed als 
eerste haar eigen team aan: de Dames 

1 Senioren donderdag 27 holes

>>

Staand v.l.n.r.: Elly Schlimback, Marja 
Bodewes en Ineke Bouma.
Zittend v.l.n.r.: Marjan Hooijer, José Nuijten,
Jannie Ribot-Enting, Jantien Stoepker-
Posthumus en Anja de Heer.
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de 1e dames zondag senioren vorig jaar en zo-
doende was het ‘alleen de baan in’ verleden tijd. 
Altijd wel iemand in de buurt die met je spelen 
wil (is dat geen liedje?) Nu een nieuw team op 
donderdag. Leuk team, veel trainen en spelen, 
teamlessen van Wouter, sportieve ambitie is dit 
jaar single handicapper worden.

Elly Schlimback heeft haar GVB gehaald op de 
Semslanden.
Is op verschillende clubs lid geweest, o.a. Sint 
Nicolaasga en de Peelse Lid sinds 2000 op de 
Compagnie. Op dit moment is haar hcp 21.9. 
En ook zij heeft de sportieve ambitie om dit 
te verlagen naar onder de 20! Elly heeft nog 
nooit competitie gespeeld en is bij het team 
gehaald voor onder andere de gezelligheid. Haar 
verwachting voor het komende seizoen is dat het 
hartstikke gezellig gaat worden en dat er goed 
gespeeld wordt.

Ineke Bouma (zie elders in de Neary) is sinds 
2000 lid van de club. Sinds 2011 is ze werkzaam 
op het secretariaat,maar per 1 januari as. stopt 
ze met haar werkzaamheden hier en zal ze wat 
vaker op de club te vinden zijn om te spelen. 
Ze heeft in 2001 haar GVB behaald en heeft 
momenteel hcp 16,9.
Laatste 1,5 jaar heeft ze wegens blessures 
weinig tot niet gespeeld, maar ze heeft het weer 
opgepakt en het gaat gelukkig een stuk beter.
Ze gaat voor het eerst competitie spelen, erg 
spannend allemaal. Maar ze vindt het een heel 
leuk team waarmee ze samen traint en speelt.

Jantien Stoepker-Posthumus heeft haar GVB 
gehaald in 2007 en zit nu op hcp 18.9
Vanaf 2012 speelde ze 27 holes competitie op de 
dinsdag en gaat volgend jaar spelen op donder-
dag. Ze heeft er heel veel zin in, speelt voor haar 
plezier maar wil ook graag winnen. Samen 
oefenen, spelen en misschien een lagere handicap 
halen, vindt ze is iets om naar uit te kijken.
Marjan Hooijer gaat het komende jaarvoor het 
eerst meespelen in het 1e seniorenteam op de 
donderdag. Sinds 2007 heeft ze er een mooie 
hobby bij: golfen.
Toen ze in Wildervank kwam wonen is ze lid 

geworden van de Compagnie.
Hier heeft ze lessen gevolgd van Wouter en later 
ook haar GVB gehaald.
In de loop der jaren is haar handicap gezakt tot 
15.  Al jaren speelt ze competitie met het dins-
dagteam. Ze zijn 2 keer kampioen geworden, 
een hele mooie prestatie.
Nu stapt ze in een nieuw team, met opnieuw de 
mogelijkheid om goed te presteren en vooral 
veel plezier te hebben met elkaar. Het is tenslotte 
een hobby.
Haar sportieve uitdaging voor 2018 is om weer 
lekker de baan in te gaan. Dit is door pech in het 
afgelopen jaar niet mogelijk geweest. Ze kijkt 
ernaar uit om weer te genieten van de mooie 
sport en de gezelligheid van het team te ervaren. 
Ze wenst, mede namens het hele Senioren 1 
donderdagteam alle leden van de Compagnie 
een sportief, gezond en succesvol 2018.

Cristo in Veendam?
De ingepakte gebouwen van de Amerikaanse 
kunstenaar Cristo trekken altijd veel bekijks. 
Mensen reizen er duizenden kilometers voor, 
bijvoorbeeld naar Berlijn waar hij de Reichstag 
inpakte.(foto onder) Leden van De Compagnie 
hoefden niet zo ver.  De afgelopen maanden 
hadden wij ons eigen Cristo-kunstobject .
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De laatste 2e 9 was dus nog niet beslist voor 
de 1e drie plekken.
Na binnenkomst moest er eerst nog gerekend 
worden, maar uiteindelijk hadden we dan toch 
voor het eerst een clubkampioenschap gewonnen.
 
De einduitslag
1e plek: Lars Meuken en Marian Jonker
2e plek: Petra van Ojik en Ronnie Smid
3e plek: Jose Nuijten en Robert de Vries

GOED BEZOCHTE ALV
Zo’n 60 leden wisten op dinsdag 21 november 
de weg te vinden naar café-restaurant 
Parkzicht in Veendam waar ‘s avonds om exact 
zeven uur clubvoorzitter Henk Rotman met een 
forse hamerslag  de Algemene Ledenvergade-
ring opende. 
Alvorens aanvang te maken met het afwerken 
van de agenda, verzocht Henk de vergadering 
om een minuut stilte vanwege het overlijden, 
die ochtend, van ons gewaardeerde clublid 
Menno Ringnalda. 
Belangrijkste punten waren het vaststellen van 
de begroting voor 2018 en de lidmaatschaps-
gelden, hetgeen zonder noemenswaardig 
gemor geschiedde. Ook de invoering van het 
door het bestuur voorgestelde Early bird-
Twilight-Par 3 combinatielidmaatschap, 
voorlopig voor een jaar op proef,  kreeg de 
instemming van de vergadering, met dien ver-
stande dat onderzocht gaat worden op welke 
voorwaarden golfers met dit type lidmaatschap 
kunnen deelnemen aan clubwedstrijden. 

De onduidelijkheden over de hoogte van het 
normale lidmaatschap voor leden met een 
participatie werden door de penningmeester 
weggenomen. Deze bedraagt voor 2018 € 965.
In zijn toelichting op de begroting maakte 
de penningmeester gewag van een positieve 
ontwikkeling van het ledenbestand. De lichte 
neerwaartse spiraal van de afgelopen jaren 
is omgebogen naar een opwaartse. Reden tot 
enig optimisme, alhoewel de verwachte verho-
ging van de BTW en de mogelijke  ontneming 
van de Landgoedstatus daarentegen enige 
zorgen baren. 

Secretaris Fokko van de Schuur gaf het stokje 
over aan Ciska Gerdes en Gerrit Westers werd 
met unanimiteit van stemmen als bestuurslid 
benoemd. Het bestuur is daarmee weer com-
pleet. (zie foto)

Na een korte pauze volgden er voordrachten 
van Albert van Kasteel en Jan Schut over res-
pectievelijk de fysiologische aspecten van golf 
en het baanonderhoud.

Het bestuur.
Staand v.l.n.r.: 
Jan Schut, Jacob van der Scheer en
Gerrit Westers.
Zittend v.l.n.r.:
Ciska Gerdes (secretaris) Henk Rotman (voor-
zitter) en Jaap Woltman (penningmeester)

De winnaars van het Mixed foursome 
Clubkampioenschap

niet spannend genoeg en verwisselde hij de 
gele blokjes met de witte en de rode met gele.
Uiteindelijk waren er natuurlijk ook winnaars, 
die na het nuttigen van een Vostuintje in het 
zonnetje werden gezet. Eigenlijk hoefden 
de heren daar niet op te wachten. Ze konden 
allemaal vroeg naar huis omdat het de dames  
waren die er met de prijzen vandoor gingen.
1. Marja Bodewes 38 punten met 20 op eerste 9
2. Marian Strating 38 punten met 15 op eerste 9
3. Marja Veenstra 36 punten met 19 op eerste 9

Die laatste score werd ook gemaakt door Janke 
Wolters , Jose Nuijten en  - ja hoor, daar was 
hij weer -  Douwe Kok.
Tot volgend jaar september.
De Bac en de Vos.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
MIXED FOURSOME 20
Na een verschuiving van een paar weken 
mochten we op 13 november dan toch einde-
lijk de mix spelen. Hopende dat de weergoden 
ons gezind zouden zijn was het toch een 
geroezemoes in het clubgebouw over hoeveel 
regen, wind, hagel en onweer er zou komen.

Achteraf kunnen we zeggen: wat hebben we 
een prachtig weekend gehad. Tuurlijk was de 
baan nat, maar goed dat was niet anders. We 
mochten de ballen gelukkig plaatsen en dat 
was ook geen luxe.

De eerste 18 holes op zaterdag waren de 
ballen wat wispelturiger vanwege de wind. Sa-
men met mijn teamgenoot Lars speelden we in 
de flight met Karst de Jongen en Anneke Grol. 
Na een relaxte 18 holes met een score van 83 
kwamen we binnen. Wel waren wel verbaasd 
dat dat de beste score van die dag was. We 
hadden een krediet van 4 slagen voor de vol-
gende 18 holes op Petra van Ojik en Ronnie 
Smid  87 slagen. Ook spannend was het zeker 
daarna met Marja Veenstra/Harrold Schoon-
ewille 88 en Robert de Vries/Jose Nuijten 89. 
Laatstgenoemden liepen een mooie 41 op de 
1e negen in de 2e ronde en stonden daarmee 
gelijk met ons.

VOSSENJACHT 30 SEPTEMBER 
Henri Drenth
Al vroeg in de ochtend ging ik op pad met 
Wouter de Vos om de par uit te zetten die de 
deelnemers uit moest dagen hem enigszins te 
volgen om deze altijd weer verrassende wed-
strijd te kunnen winnen.

De Vos liep een rondje 2 x 37 met een dubbele 
bogey op 1. De afslag belandde in het bos op 
links, de chip erna in het water. Verder maakte 
de Vos bogeys op 3, 8, 9, 12 en 16, pars op 
2, 4, 10, 11, 14, 15, 17 en 18. Birdies werden 
gescoord op 6, 7 en 13, waar de Vos ook de 
neary bepaalde op 6 meter. U mist er nog 
eentje: een eagle op 5.Kortom, de Vos maakte 
het uitdagend genoeg.

Uiteindelijk ging de neary naar Jose Nuijten 
op 93 cm. De longest was er, na eerst Jannie 
Ribot en Marian Strating, uiteindelijk voor 
Petra Oolders.
Het bleef voor de heren een probleem om op 
de fairway te blijven. ;-)
Met 46 deelnemers werd er gestart op 10, waar 
de wilde haren van de Vos zich direct lieten 
gelden. Het sluwe dier bleek de gele teeblok-
ken naar de rode verplaatst te hebben en de 
rode naar oranje. Op 13 vond hij het ook nog 

Deze rubriek geeft een impressie van wat 
er zich zoal binnen de club afspeelt of zal 
gaan afspelen. 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.

HET RIJKE 
CLUBLEVEN
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Jan Pieter Dijstelberge is sinds deze herfst 
een kostuum rijker. Op zich niks bij-

zonders, ware het niet dat het hier om het 
felbegeerde Green Jacket gaat. 

U weet wel, het jasje dat elk jaar weer 
om de schouders gehangen wordt van de 

captain van het winnende
 bedrijvencompetitieteam.

 “Geheel onverwacht”, aldus een
 bescheiden Jan Pieter. “Op de een na 
laatste competitiedag stonden we nog 

vierde. We hebben er dus nog even 
behoorlijk aan moeten trekken. Maar ja, 

als we niet hadden gewonnen, had ik het 
ook wel best gevonden. Ik golf hier om mijn 
contacten te onderhouden en uiteraard ook 

om er plezier aan te beleven.”

Dijstelberge
&

Omta
advocaten

Profiel van een bedrijfslid

Tekst: Ive Krikke

Jan Pieter runt samen met zijn partner Frank 
Omta sinds 2006 een advocatenkantoor in 
Veendam dat hun beider naam draagt. Met een 
office manager en een juridisch medewerker 
is de omvang van de praktijk bescheiden te 
noemen. “We hebben ook niet de ambitie 
groter te groeien. Frank en ik hechten aan 
persoonlijk contact en zoeken het meer in 
kwaliteit en in specialisatie”, licht Jan Pieter 
toe terwijl we op een winderige vrijdagmid-
dag de tweede lus lopen. “Die specialisatie 
is ondernemersrecht met een sterk accent op 
faillissementsrecht. Heel boeiend om te doen. 
Niet voor niets wordt faillissementsrecht wel 
het gymnastieklokaal van het recht genoemd. 
Er komen namelijk veel rechtsgebieden met 
elkaar in aanraking, zoals het arbeids-, huur- 
en executierecht. En het is afwisselend werk, 
want  elk faillissement is weer anders.”

Is het geen deprimerend werk; faillissemen-
ten zijn toch meestal drama’s?

“Niet per se”, stelt Jan Pieter beslist. “Als het 
om natuurlijke personen gaat, tja, dan is er 
wel eens sprake van veel ellende. Maar aan 
de andere kant ook van opluchting. Na de 
afwikkeling van een faillissement is het voor 
de ondernemer ook over. Hij kan het afsluiten, 
de boel achter zich laten. Bij rechtspersonen 
spelen weer andere zaken een rol. Dan is het 
bijvoorbeeld heel bevredigend wanneer je een 
doorstart kunt bevorderen, waardoor werkge-
legenheid behouden blijft. Of dat je er zoveel 
mogelijk voor de crediteuren uitsleept. Maar 
wat er ook speelt, we trachten iedere keer weer 
alles netjes af te wikkelen. Om zogezegd een 
goede pers te krijgen.”   

Jullie kantoor is gevestigd in een van de 
mooiste panden van Veendam?

“Inderdaad, het is zeker een fraai monumentaal 
pand, de vroegere woning van Van Heijningen 
Bosch. Een pand met een rijke historie. We 
konden het vijf jaar geleden kopen. De bank 
bood het aan uit de portefeuille van een 
vastgoedondernemer. Naast onze praktijk biedt 

het pand ook onderdak aan een consultant en 
een accountant. Andere disciplines in huis 
hebben heeft zo z’n voordelen. We voorkomen 
intern, om het maar zo te zeggen, dat er een 
Jiskefet-sleur ontstaat. Bovendien kunnen we 
vanuit onze afzonderlijke vakgebieden kennis 
uitwisselen. Doordat we elkaar aanvullen 
werken we in voorkomende gevallen ook wel 
samen.”

Voordat je met Frank deze praktijk begon 
was je verbonden aan andere kantoren. 
Bevalt het zelfstandig ondernemerschap een 
beetje?

“In 1996 ben ik op faillissementsrecht in 
Groningen afgestudeerd. Daarna was ik 
werkzaam op twee kantoren, waar ik enorm 
veel heb opgestoken. Dat ik op een gegeven 
moment voor mezelf zou beginnen was eigen-
lijk een vanzelfsprekende volgende stap.
Ik kom namelijk uit een 
ondernemersgezin. Mijn 
vader zat in de 
wegenbouw en mijn 
moeder runde een 
modezaak. Wat ik als 
voordeel ervaar van het 
zelfstandig ondernemer-
schap, is dat je je eigen 
dynamiek bepaalt.  En 
dat je invulling kunt geven 
aan het vak op een manier 
zoals jij dat wenst. Daarom 
heb ik, net als Frank, 
gekozen om me te 
specialiseren. Onder 
het aloude adagium 
‘schoenmaker 
blijf bij je leest’, 
willen we 
beiden gewoon 
goed zijn in 
ons vak. 
Zelfstandig 
zijn betekent 
ook dat je voor 
de toekomst je 

eigen plan kunt trekken. Zo koester ik de wens 
om in de nabije toekomst een of meerdere 
commissariaten te vervullen.

”Je stelde dat je bij De Compagnie golft om 
je contacten te onderhouden. Hoe gaat dat 
in zijn werk?

“We spelen mee in de bedrijvencompetitie. Dit 
jaar voor de derde keer, dus vanaf het moment 
dat we bedrijfslid werden. Alhoewel mijn 
compagnon Frank weliswaar in het bezit is van 
het GVB, heeft hij met een jong gezin minder 
tijd om te golfen. Het bedrijfslidmaatschap is 
dus mijn pakkie an. Elke wedstrijd vorm ik 
met steeds een andere relatie ons team; ik heb 
zo’n stuk of tien namen op mijn lijstje staan. 
Wat het rendement van het lidmaatschap is, 
blijft natuurlijk giswerk. Maar één ding is 
zeker: het is hartstikke leuk om te doen. En zo 
ervaren onze relaties het ook.”  



▪  Kisuma Chemicals
▪  Kuurman Noord
▪  Lieberom Makelaars
▪  M.I.V International bv
▪  MOBACC BV
▪  Nedmag Industries
▪  Nippon Electric Glass
▪  PAS bv Consultancy & Interim
▪  PKF/POST groep BV
▪  Rabobank Stad Midden Groningen 
▪   Roossien Hoogwerktechniek 
▪  Scholma Print & Media 
▪  Spie Industry Services
▪  Thorco Shipping Holland
▪  Teambouw Groningen B.V.
▪  Hanab B.V.
▪  Van der Veen Kantoor- & 
 Speciaalmeubilair
▪  Virol b.v.
▪  Wardenburg Beveiliging en Telecom
▪  Yspeert vwl

▪  Adam & Partners BV
▪  Beekman Tandtechniek
▪   Bert Ritsema verzekeringen & 
 hypotheken
▪  Comfort Partners | TBI
▪  Copy Republic
▪  Cordial B.V.
▪  Dekens Groep B.V.
▪  Dijk Hoveniersbedrijf
▪  Dijstelberge & Omta advocaten
▪  EnergyStock B.V.
▪  GasTerra B.V.
▪  Gasunie Unit Project
▪  Golf Kliniek Noord
▪  Hendriks Bedrijfsdiensten BV
▪  Hamar BV
▪  Harms Autoschades
▪  Hesp Online Communicatie
▪  HLB Nannen Accountants&
 Belastingadviseurs
▪  Holland Trading Group
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Holevlaggen      
▪  Dijk Hoveniersbedrijf
Klok          
▪  D&W Elektrotechniek
Scorekaarten  18h &Par 3   
▪  Staal Communiceert 

Green Jacket Bedrijvencompetitie
▪  Kars Potze Mannenmode
Overig
▪  Reisiger Schilderwerken
▪  Interoffice
▪  Wildkamp

OVERIGE SPONSOREN



Bent u ondernemer, zzp’er, woningeigenaar, werkgever 
of automobilist? Dan zijn deze Eindejaarstips voor u 
van toepassing! Lees en download ze via 
www.hlb-nannen.nl/eindejaarstips

HLB kijkt naar het verhaal achter de cijfers 

Als ondernemer bent u niet alleen bezig met vandaag, 
maar vooral met morgen en zelfs overmorgen. Daarom 
wilt u samenwerken met een accountant die zich 
niet alleen vastbijt in cijfers, maar die bovenal een waardevolle 
sparringpartner voor u is. HLB denkt met u mee over uw toekomst. We kijken naar 
het verhaal achter de cijfers. Wat zijn uw drijfveren, waar wilt u naar toe? HLB Nannen is 
betrokken én bovendien dichtbij. Ook als u internationaal actief bent of daartoe ambities 
heeft. ‘Local in touch, global in reach’ noemen wij dat.

Ondernemend, net als u www.hlb-nannen.nl

Maak een afspraak
Wilt u dit jaar nog actie ondernemen? We gaan graag met u 
in gesprek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Bert Nannen via e-mail b.nannen@hlb-nannen.nl of telefonisch 
te bereiken op 050-5266533.


