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VoorWOORD

Namens het bestuur heet ik u graag van harte welkom op het inloopuur, 
elke eerste vrijdag van de maand om 17.00 uur in ons restaurant.

In maart is het 
voorjaar begonnen 
met enkele prach-
tige zonnige dagen 
en dat was ook 
direct te merken 
aan de drukte op 
ons complex. 

De wintermaanden 
zijn gebruikt om 
ons voor te berei-
den op het zomer-

seizoen: de greenkeepers hebben o.a. de bunkers 
gerenoveerd, de Wedstrijdcommissie heeft een mooi 
gevarieerd programma voor dit jaar samengesteld, de 
Teamcommissie heeft in samenwerking met de pro’s de 
competitieteamindeling gemaakt, zodanig dat de teams 
ieder in hun klasse maximaal kunnen scoren en de 
competitiespelers hebben gewerkt en getraind om als 
team maximaal te presteren. 

Wij zijn er klaar voor. Het seizoen is gestart: de openings-
wedstrijd is gespeeld en ook de eerste competitiewed-
strijden zijn al weer achter de rug. Zo ook de Redactie-
commissie, die weer een aantal interessante artikelen in 
deze eerste MeerMare van het nieuwe jaar over de club 
(marshalls, Weco, Business Club, Handicarts), de leden (in 
gesprek met) en ontwikkelingen in de golfsport (nieuwe 
regels) heeft geproduceerd. 

Op het moment dat ik dit schrijf hebben wij dit jaar al 32 
nieuwe leden kunnen verwelkomen. Leden die graag lid 
bij ons worden om onze rijke verenigingscultuur èn onze 
prachtige baan. Maar wij moeten onze oefenfaciliteiten 
ook niet vergeten. Deze faciliteiten hebben de afgelopen 

jaren weinig aandacht gehad en voor optimaal golf-
plezier in de baan is het absoluut noodzakelijk te 
oefenen, uiteraard op oefenfaciliteiten die correspon-
deren met het niveau van onze baan. Mede ingegeven 
door de reacties van leden gaan we de eerder gepresen-
teerde ambitieuze plannen rond de oefenfaciliteiten iets 
meer terugbrengen in lijn met de huidige situatie. 

Dus voorlopig geen grote verplaatsingen, maar wel het 
benodigde onderhoud en duidelijke modernisering van 
de oefenfaciliteiten. Wij zullen u daar de komende 
periode in de aanloop naar de Algemene Ledenverga-
dering verder over informeren.

Wij mogen, nee wij moeten, met zijn allen heel trots zijn 
op onze vereniging. Er ligt een prachtige baan met een 
gezellig clubhuis, waar iedereen die hier komt laaiend 
enthousiast over is. Wij behoren tot een zeer select 
gezelschap van golfverenigingen in Nederland dat geen 
ledenverlies kent. Het bestuur doet er alles aan om het 
de leden en gasten naar de zin te maken. 

Hebt u vragen of suggesties, schroom niet en spreek een  
van de bestuursleden aan of kom langs op de bestuurs-
inloop op de 1e vrijdag van de maand. Wij zijn er voor de 
leden. Als club moeten we constant met elkaar bezig 
zijn om over de toekomst na te denken.

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier met deze 
MeerMare en speelplezier in het komende seizoen. 
Ik hoop u graag te treffen op ons prachtige complex 
tijdens een rondje golf of voor een persoonlijk 
onderhoud.

Robert van Riessen
Voorzitter

Petra van Daalen Haarlem

Taco Faber Heemstede

Rudolf Hagendijk Hoofddorp

Wim van Hooff Heemstede

Ruud Koek Hoofddorp

Cees Leenders Heemstede
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Alfred van Viersen Heemstede

Elly Westgeest Noordwijk

M ariette de Wolf Haarlem

Maria Hagoort-Tepe Heemstede

Geert Hagoort Heemstede

Pien Kaars Sijpesteijn Heemstede

P ieter Kaars Sijpesteijn Heemstede

L oek Koopman Zandvoort

Eric van der Loos Den haag

Richard Breurkes Zwaanshoek

Thijs van Bruggen Haarlem

Sonja Heijs Zwaanshoek

Haye Knipscheer Heemstede

Gert van Soest Hillegom

Karin van Soest-Penning Hillegom

Ger de Barbanson Heemstede

Cees Booms Heemstede

Janny van Eijk-Kiers Hoofddorp

Leo van Eijk Hoofddorp
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Kies de tee 
die bij je past
1 maart 2017 Redactie GOLF.NL

De NGF is een nieuwe campagne begonnen om spelers 
aan te moedigen van de tee te spelen die het beste bij 
hun spel past. Het advies is voortaan gebaseerd op de 
afstand die golfers kunnen slaan.

Sinds 2012 is het mogelijk om van verschillende kleuren 
tees qualifying rondes te spelen. Sindsdien mogen 
mannen en vrouwen bijvoorbeeld qualifying ronden van 
de gele tees spelen. Spelers van beide geslachten 
mogen ook spelen van de rode tees (de afslagplaatsen 
waar de rode teemarkers staan).

De vrije keuze blijft bestaan, maar voor het merendeel 
van de ronden heeft de NGF een advies dat is 
samengevat op een poster (zie onder). 

Het advies om van de tee te spelen die het beste bij je 
past, komt voort uit onderzoek. Die onderzoeken geven 
aan dat spelers die van de juiste kleur tee spelen meer 
spelplezier hebben en snelheid in hun spel houden. 
Een speler die op een par 4 de green in twee slagen kan 
bereiken, beleeft meer plezier aan golf dan een speler 
voor wie de green minstens drie slagen weg is.

Vanaf nu is het advies gebaseerd op hoe ver men kan 
slaan:

     Tot 125 meter – oranje tees
     Tussen de 125 en 160 meter – rode tees
     Tussen de 160 en 190 meter – blauwe tees
    Tussen de 190 en 225 meter – gele tees
     Verder dan 225 meter – witte tees

Welkom
Sinds 1 januari van dit jaar hebben wij al weer 32 nieuwe 
leden mogen verwelkomen. Wij heten hen bij deze van 
harte welkom.

hotNEWS
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Voor actuele informatie over clubzaken, zie: www.hgcgolf.nl  /  Club-info   
www.hgcgolf.nl / Plaatjes & Praatjes  /  alle foto’s

ClubZAKEN
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Golfseizoen 
officieel gestart
Het golfseizoen is gelukkig weer  
begonnen en tradioneel afgetrapt met 
de T.G.I.S.-wedstrijd.. 

Het is altijd een heel gepuzzel, maar de  
Wedstrijdcommissie is er wederom in 
geslaagd om een gevarieerd wedstrijd -
programma samen te stellen. Met een  
ruime keuze aan competitieve- en 
funwedstrijden en voor elk wat wils dus. 

De wedstrijdboekjes zijn verkrijgbaar bij de  caddiemaster  
en hier zijn ook de nieuwe NGF-pasjes op te halen. 

NGF-competitie
Op donderdag 30 maart jongstleden hebben Dames Senioren 1 en 2 het 
spits afgebeten om als trotse gastvrouwen de competitieteams op de HGC te 
mogen verwelkomen. 

De laatste competitiedag vindt op 
zondag 7 mei plaats, tenzij in verband 
met slechte weers- of baanomstan-
digheden uitgeweken moet worden 
naar de reservedatum van zondag 14 
mei. Wij wensen alle competitiespelers 
heel veel succes en plezier!

Baan
Wanneer u dit leest zijn de renovatiewerkzaamheden 
aan de bunkers hopelijk zo goed als afgerond. Door 
slechte weersomstandigheden begin dit jaar, hebben de 
werkzaamheden enige vertraging opgelopen. De 
greenkeeping heeft echter een flinke eindsprint ingezet.
Wat hield deze renovatie in? Alle bunkers op de 27 
wedstrijdholes, maar liefst  87 stuks, zijn leeggehaald, 
waar nodige gereshaped en voorzien van nieuwe 
drainage. Daarna is een nieuwe onderbouw, een laag 
zand van circa 8 cm., aangebracht en deze eerste laag is 
verdicht door middel van aantrillen. Vervolgens is een 
toplaag zand van circa 3 cm. aangebracht.  
Nu zullen de meeste golfers hun bal liever niet in een 
bunker zien liggen. Wanneer je een bunker echter niet 
als een hindernis maar als een uitdaging gaat zien, 
worden bunkerslagen steeds makkelijker en leuker. 
Zeker vanuit onze bunkers, met het fijne nieuwe zand. 
Toch nog grote moeite met slagen uit de bunker? Neem 
een bunkerlesje bij een van onze Golfprofessionals. Zij 
helpen u graag van uw ‘bunker blues’ af.   

Boekingsmogelijkheden
In de Algemene Ledenvergadering van 29 november 
jongstleden, zijn de boekingsmogelijkheden nader 

toegelicht. De presentatie is 
tevens te vinden op de Website. 
Verderop in deze Meermare wordt 
hier nogmaals uitgebreid aan-
dacht aan besteed. Om leden en 
gasten meer keuze qua speel-
mogelijkheden te kunnen bieden 
en een optimale baanbezetting te 
realiseren, zijn de online-boekings-
mogelijkheden uitgebreid. Zo is 
het mogelijk geworden om niet 

alleen 18-holes op het A/B parcours te reserveren, naar 
op bepaalde tijden bijvoorbeeld ook B/C, C/C of C/A. 
Ook kan men op verschillende lussen 9 holes boeken. 
De beschikbaarheid van deze variabele 
startmogelijkheden is afhankelijk van de zonsopkomst 
en zonsondergang.  

Puntjes op de i
De banen, terreinen, faciliteiten en organisatie, kortom 
alles is weer strak gezet voor het nieuwe seizoen. Het 
greenkeepingteam draait weer op volle kracht en streeft 
er naar om de baan, die op zich goed uit de winter is 
gekomen, in een perfecte staat te brengen. Het parkeer-
terrein is verfraaid, zonder dat dit ten koste is gegaan van 
veel parkeerplaatsen.

Met de komst van het nieuwe kassasysteem in het 
restaurant, zijn ook nieuwe handhelds geleverd. Fijn om 
mee te werken, want hiermee kan een nog snellere en 
betere service worden verleend. 

Ook de organisatie is nagenoeg weer op sterkte. Nieuwe 
leuke gezichten in het restaurant en u heeft misschien al 
kennis kunnen maken met onze nieuwe Assistent 
General Manager, Marko Sterkenburg, die op 3 april ons 
team is komen versterken. Marko zal zich graag in de 
volgende Meermare aan u voorstellen. 

Het enthousiaste HGC-team heeft veel zin in het nieuwe 
seizoen en hoopt u regelmatig op de club te mogen 
begroeten. Wij wensen alle leden een lang, mooi en 
succesvol golfseizoen toe, met ‘last’ maar zeker niet ‘least’ 
heel veel plezier in onze 19e hole!

Vera van den Berg.
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In het vorige nummer stond een artikel van één van 
onze marshals, Andrea Gerritsen, waarin we konden 
lezen wat deze gastvrouwen en -heren van onze club 
zoal doen. Dat is nogal wat, maar kort samengevat komt 
het er op neer dat deze clubleden zich belangeloos 
inzetten voor het optimaliseren van het spelplezier, de 
veiligheid van de spelers en de zorg van de baan.

Deze keer gaan we een stapje verder, in gesprek met de  
coördinator van de marshals, Henk van der Sluis. Henk 
heeft in oktober 2016 het stokje overgenomen van 
Rafaël Gur Ari, die deze functie vele jaren op een prima 
manier heeft vervuld. Een woord van dank aan Rafaël is 
dan ook zeker op zijn plaats.

In het gesprek met Henk gaat het over beleidsmatige 
zaken en het werk achter de schermen. Maar vooral over 
meer spelplezier en betere service.
Tijdens hun dagelijkse ronden worden onze marshals 
regelmatig geconfronteerd met zaken die voor 
verbetering vatbaar zijn. Zoals Andrea al aangaf is een 
slechte doorstroming de grootste ergernis in de baan. 
Oplossen daarvan is geen eenvoudige zaak, want de één 
speelt drie maal per week en is in topconditie, de ander 
speelt één keer per maand en wil rustig kunnen 
genieten van zijn ronde. Het is niet altijd even eenvoudig 
om  op diplomatieke wijze te proberen bij deze 
verschillende categorieën spelers begrip voor elkaars 
situatie op te brengen. 

Als iemand z'n dag niet heeft maar toch strokeplay wil 
spelen en beslist uit wil holen, en daarachter zitten 
spelers die graag op willen schieten dan is het écht 
een uitdaging voor de marshal om dat op een prettige 
en klantgerichte manier op te lossen.  

En ander voorbeeld uit de dagelijkse praktijk... Sommige 
“snelle golfers” hebben de gewoonte om demonstratief 
met de armen over elkaar een “schiet een beetje op 
houding” aan te nemen als ze staan te wachten tot de 
spelers voor hen hebben geput. Dat zien de spelers op 
de green en die raken daardoor uit hun concentratie, 

waardoor het putten alleen maar langer gaat duren. Als 
de marshal dan een praatje aanknoopt met de wach-
tende spelers, om bij hen de druk van de ketel te halen, 
hebben de spelers op de green de tijd om rustig te 
putten. Dat het op prijs gesteld wordt dat ze vervolgens 
proberen iets sneller te gaan spelen hoeft de marshal 
dan (meestal) niet meer tegen ze te zeggen.  

Zo'n praatje, moet je dat zien als een opvoedend 
gesprek? ”Zeker niet”, zegt Henk. “Elke golf(st)er heeft een 
Etiqette en Regelexamen afgelegd en weet dus deksels 
goed hoe het hoort. We zijn geen schoolmeesters of 
politie-agenten. Je zou er wat mij betreft aan kunnen 
denken om de marshals warme chocolademelk of koele 
drankjes mee te geven om het gezellig te houden als we 
regulerend op moeten treden. Leuker voor ons, leuker 
voor de spelers.” 

Draait het bij het verbeteren van de doorstroming dus 
vooral om het kweken van begrip voor elkaar bij de 
spelers? Zo verschrikkelijk is het toch niet om je snelheid 
van spelen aan te passen aan die van de flight voor je. 
Door iets sneller te spelen of juist wat rustiger aan te 
doen. 

Dat zou zeker goed kunnen helpen, volgens Henk. 
Vooral bij beginnende golfers zou de nadruk nog veel 
sterker moeten worden gelegd op naleving van de 
Etiquette en de geest van het spel. Maar daarmee zijn 
we er niet. Ook beleidsmatig en organisatorisch moet er 
worden ingespeeld op de ontwikkelingen binnen de 
golfwereld. 

Men heeft tegenwoordig minder tijd en speelt vaker 9 
holes ( landelijk gaat het al om 65% van alle ronden ). 
En er wordt nu vooral via internet geboekt. Vroeger 
boekte je een starttijd bij de caddiemaster en die kon bij 
de indeling van startijden zorgen dat er, bijvoorbeeld, 
niet één vierbal werd ingedeeld terwijl er verder alleen 
tweeballen in de baan waren. Nu gebeurt dat door de 
beperkte mogelijkheden van ons huidige internet-
boekingsysteem helaas nog wel. 

Samen met Vera, het bestuur en de caddiemasters zijn 
wij op zoek naar een goede, betaalbare en - vooral - 
meer klantgerichte oplossing voor dat probleem. Maar je 

kunt je geld maar één keer uitgeven, dus we willen het 
wel gelijk goed doen en rekening kunnen houden met 
toekomstige ontwikkelingen.  
Het zou, bijvoorbeeld, in principe mogelijk moeten zijn 
om uit te gaan van 4 x 9 holes, die afzonderlijk geboekt 
kunnen worden. Stel dat via het vermelden van de te 
verwachten speeltijd wordt aangegeven dat op parcours 
A snel gespeeld dient te worden en op parcours B juist 
niet, dan ben je klant- en toekomstgericht bezig. Zoiets 
zou in een nieuw boekingssysteem naar mijn gevoel 
mogelijk moeten zijn. Voor een ronde van 18 holes kan 
men dan ook kiezen uit meer opties dan nu. Weven bij 
doorkomst op de tweede negen werkt in de praktijk 
prima, weten we uit ervaring, dus dat hoeft geen 
probleem te zijn. Maar spelers zouden er ook voor 
moeten kunnen kiezen om tussen hun twee rondes te 
gaan lunchen... Bijkomend voordeel van zo'n regeling 
zou zijn dat de capaciteit van onze baan beter kan 
worden benut dan nu nog het geval is... En zo filosoferen 
we nog even verder over hoe het allemaal nog leuker en 
beter kan. 

Maar ja,  het is natuurlijk altijd afwachten hoe voorstellen 
voor veranderingen worden opgepakt door de leden. 
Als op een Ledenvergadering vooral leden aanwezig zijn 
die liever alles bij het oude laten, dan verandert er 
natuurlijk niks. En dat zou jammer zijn. Want wat is er 
mooier dan op een positieve en constructieve manier 
werken aan een stralende toekomst? 

Nu alleen nog duimen voor bijpassend zomerweer. Want 
dat hebben we helaas nog steeds niet zelf in de hand. 

Nico ter Haak

Henk van der Sluis
Over meer spelplezier 
en betere service

Voor hulp in de baan, bel: 
Marshal  (06) 307 91 728
Caddiemaster  (023) 558 90 00 
Alarmnummer*  (023) 558 90 05

Is dit de marshalcart van de toekomst?

Een plaatje uit de oude doos... Tegenwoordig zijn 
marshals servicegerichte  probleemoplossers, en 

geen schoolmeesters of politie-agenten.

* Het Alarmnummer alleen gebruiken bij ongevallen of calamiteiten.
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De WeCo stelt heel wat 
voor: nieuwe leden, 
toekomstplannen en een 
mooie wedstrijdkalender
We hebben een (deels) nieuwe WedstrijdCommissie 
(kortweg WeCo) dit jaar! 6 man/vrouw sterk, met een 
mix tussen nieuwe gezichten en rollen en WeCo leden 
die zich al jaren met veel enthousiasme voor de WeCo 
inzetten. Om te beginnen, voor wie ze (nog) niet kent: 
op de foto van links naar rechts staan ze allemaal: Jos 
Schrama, Christine Filet, Rick Tol, Bonita van Rummelen, 
Janthijn Siebert en Karin Koenders.

De 3 dames in het WeCo-“team” draaien (soms heel) wat 
langer mee dan de heren. In het kader van het voorstel-
len besteden we daarom voor deze gelegenheid aan de 
heren wat meer aandacht. Als eerste even kort: Jos 
Schrama. Hij was al wel lid van de WeCo, maar heeft 

inmiddels het voorzittersstokje overgenomen van Niek 
van Rest. En dan “geheel nieuw in de WeCo” sinds dit jaar: 
Rick Tol en Janthijn Siebert. Deze laatste presenteren zich 
wat uitgebreider en laten weten wat hun motivatie, 
dromen en ambities zijn voor de WeCo, de clubwedstrij-
den en de toekomst.

Rick Tol
Rick vierde in 2016 zijn 50e verjaardag, is getrouwd en 
heeft 3 kinderen; zoon Leandro, eveneens clublid en 
spelend in het Heren 1-competitieteam, en 2 dochters, 
die ook sportief zijn en vooral graag dansen. 

Als zelfstandig ondernemer in de financiële dienstver-
lening werkt Rick al 17 jaar zelfstandig. Zijn bedrijf Mijn 
Bespaarspecialist is ook actief geworden in de Business-
club van de HGC. Rick is zeker al meer dan 10 jaar lid van 
de Haarlemmermeersche Golfclub en zijn handicap was 
eind maart 6,4. Verder is hij captain van het Heren 2 (36 
holes) competitieteam dat dit jaar in de reserve hoofd-
klasse acte de presence geeft. Het sport-CV van Rick 
loopt via top amateurniveau voetbal, tennis, bowling en 
tafeltennis richting golf.

De nieuwe WeCo (leden), hun visie en plannen
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Janthijn Siebert
Janthijn is 40 jaar en woont samen met Femke. Hij is 
alweer enige jaren lid op onze club en is zakelijk even 
ondernemend. 6 jaar geleden is hij een eigen advoca-
tenkantoor gestart in Haarlem, waar hij nu met 10 men-
sen actief is. Janthijn heeft eerst, als B1-speler, op vrij 
hoog niveau getennist en kwam daarna door een bles-
sure met golf in aanraking. Drie jaar geleden zat Janthijn 
nog op golfhandicap 25, inmiddels is dat net boven de 
12. Hij speelt in de NGF-competitie op zondag in het 
Heren 2 (27 holes) team in de tweede klasse. Vakanties 
vindt hij altijd leuk, maar met een kleine detail-eis: er 
moet wel een golfbaan op rijafstand liggen! Janthijn 
heeft vooral ‘ja’ gezegd tegen de WECO omdat hij het a) 
leuk vindt en b) zich graag inzet voor de club waar hij in 
de zomer toch minimaal 2 avonden per week een rondje 
golf loopt. Janthijn vindt echt dat “je ook iets moet 
terugdoen”. Hij stelt terecht: “zonder vrijwilligers kan een 
club niet staande worden gehouden.” Janthijn hoopt 
vooral dat de animo voor de WECO wedstrijden groot 
zal zijn. Het is hem opgevallen dat het vaak wel dezelfde 
mensen die meedoen, dus hij ziet voor de weCo vooral 
een taak om het voor een ieder nog interessanter te 
maken en om de wedstrijden nog meer onder de 
aandacht te brengen.

Op dit punt zijn hij en Rick het dan roerend eens, want 
Rick stelt dat, toen hij bij de club binnenkwam, het hem 
opviel dat er binnen de vereniging vooral een aantal 
groepjes regelmatig met elkaar golf speelden. Niet gek 
natuurlijk dat mensen naar elkaar toe trekken, dat is bij 
veel verenigingen zo, maar het maakt toegankelijkheid 
niet altijd groter. Rick wil daarom, mede via zijn rol in de 
Wedstrijdcommissie, er toe bijdragen dat meer leden 
worden gestimueerd om met wedstrijden mee te doen. 
Met als doel dat de drempel om competitief golf te 
spelen wordt verlaagd, vooral ook voor de, qua handi-
cap, meer gemiddelde golfer. Hij denkt daarbij onder 
andere aan clubkampioenschappen, strokeplay en 
matchplay, waaraan bijvoorbeeld nieuwe leden vaak niet 
meteen meedoen. Er is wat hem betreft wel een inde-
ling in eigen handicapcategorieën nodig. Het enthou-
siasme voor het meeleven en kijken op een finaledag 
van zo’n groter clubtournooi mag naar zijn smaak ook 
groter. Dat is dus een punt waarnaar de WeCo, als het 
aan Rick ligt, eens nader zou mogen kijken.

Een ander inititatief waarin Rick wel mogelijkheden ziet 
is het, binnen clubverband, stimuleren van matchplay als 
wedstrijdvorm, bijvoorbeeld via een (9-holes) ladder-
competitie, waarbij leden met een niet al te verschillend 
handicapniveau elkaar uitdagen om een wedstrijd te 
spelen en zichzelf zo (qua spel en op de ladder) zouden 
kunnen verbeteren, Natuurlijk zijn dit soort plannen niet 
direct allemaal in te voeren, dat realiseert hij zich heel 
goed. Het zal, zo is zijn idee, als het allemaal lukt, een 
ontwikkelingsproces voor de komende jaren betekenen, 
waarbij vernieuwingen natuurlijk ook gedragen moeten 
worden binnen de vereniging. En naast competitieve 
wedstrijden moet er een goede balans zijn met de 

wedstrijden met een ander, meer gezelligheidskarakter, 
de zogenoemde funwedstrijden. Deze mogen, wat Rick 
betreft, met nog meer gezellige elementen en sociale 
zaken worden aangekleed. Ook het spelen van andere 
tees zou in verschillende wedstrijden, naar zijn idee, 
meer aan de orde mogen komen.

Beide nieuwe WeColeden, zowel Janthijn als Rick, staan 
dus voor hun nieuwe taak, hebben hun eigen redenen, 
visie en dromen en brengen vooral veel ambitie en 
motivatie in. Ook om de goede, succesvolle zaken uit het 
verleden voort te zetten en dus, waar mogelijk nieuwe 
wedstrijdvormen en -elementen toe te voegen. Bij de, 
soms ambitieuze plannen, staat dan het kunnen en 
willen meedoen en de bindingsfactor tussen leden 
ofwel het clubgevoel voorop. Input en ideeën van leden 
zijn dan ook van harte welkom, de WeCo staat hier 
absoluut voor open.

De wedstrijdkalender voor 2017
Er ligt, van de hand van de WeCo, weer een mooi 
wedstrijdschema voor het jaar. Er zijn of worden een 
aantal nieuwe, vaak laagdrempelige, initiatieven 
ingevoerd, zoals de vorig jaar op 26 december voor het 
eerst, met succes, georganiseerde Kerstwedstrijd en voor 
2017 een aantal nieuweledenwedstrijden. Dat feedback 
op georganiseerde wedstrijden meer dan welkom is, 
blijkt onder andere uit het feit dat suggesties soms wor-
den overgenomen, Zo is dit jaar, nadat deze wedstrijd in 
2016 was vervallen, de wedstrijd over alle 36 holes, de 
BoCruLeLy wedstrijd op veler verzoek weer terug van 
weggeweest, woensdag 5 juli staat deze dus weer op 
het programma.

Als voorbeeld wordt ook aangegeven dat dit jaar, o.a. via 
nieuwsbrieven, uitgebreidere communicatie wordt na-
gestreefd. Met name over vaste wedstrijden, zoals de 
maandagochtend en dinsdagochtend (dames) compe-
tities en de seniorencompetitie. Wedstrijden die in de 
jaarlijkse kalender ook dit jaar een vaste plek hebben, net 
als de zomeravondcompetities op de maandag-, 
woensdag- en donderdagavond. En de eerste wedstrijd 
na de aftrap van het seizoen, via de TGIS wedstrijd, is 
natuurlijk weer de Oranje Bitter Wedstrijd op Konings-
dag. Een Texas Scramble verrassingswedstrijd voor teams 
van zes personen, dit jaar gespeeld met drie stokken en 
een putter per persoon en natuurlijk bij voorkeur in 
oranje kleding.

En om dan toch nog maar een keer meteen door te 
springen naar het einde van het jaar... Weliswaar nog niet 
formeel opgenomen in de (gedrukte) wedstrijdkalender, 
maar wie weet is de feestelijke wedstrijd op Tweede 
Kerstdag de WeCo ook zo goed bevallen dat deze ook 
dit jaar weer voor herhaling vatbaar is. De WeCo en de 
lustrumcommissie wisten hiermee in elk geval het 
bijzondere jaar 2016 op een mooie manier af te sluiten.

Emilie de Wolf
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Als afspiegeling van ons ledenbestand komen 
in deze rubriek de oudere leden het meest 
aan het woord. In het kader van “de jeugd 
heeft de toekomst” wil ik graag weten hoe 
onze jongeren over het beleid en de toekomst 
van onze club denken. 

Ik heb hiervoor deze keer uitgenodigd Bodi Boelé.
Woont in Zwaanshoek. Dag van interview nog 19 jaartjes 
jong, (sorry bijna 20), Handicap: 4,4   
1e jaars student werktuigbouwkunde in Delft.
Secretaris binnen de Jeugdcommissie, 
in 2016 genomineerd voor Golfer van het jaar HGC. 
Speelt 36 holes competitie in team Heren 2 en Jeugd 1.

Hoe, en wanneer ben je met golfen begonnen?
Het is begonnen in 2007, mijn oom golft al jaren en die 
heeft mijn ouders overgehaald om les te nemen bij 
Wouter. Daar op volgend is mijn jongere broertje ook 
gaan golfen. Nou toen kon ik niet achterblijven en ben 
ook maar met les begonnen. Ik vond het direct een leuk 
spel, en vanaf dat moment was ik verkocht (en 
verknocht). Daarnaast heb ik lang en veel gevoetbald, 
maar op een gegeven moment was ik daar klaar mee. 
De drive binnen het team werd minder en, mede omdat 
ik op dat moment aan mijn studie begon, ben ik gestopt 
met voetbal. 

Wat vind je zo leuk aan het golfen? Vooral dat golfen 
eigenlijk een dubbele uitdaging met zich mee brengt.  
Enerzijds ben je 4 uur lang persoonlijk in gevecht met de 

baan en de elementen, en daarnaast strijd je tegen je 
tegenstander in de wedstrijd. Vooral die combinatie trekt 
mij zo aan in deze sport. En natuurlijk is het lekker om 
gewoon buiten te zijn.

Heb je een target gesteld nadat je serieus aan 
golf begon? Nee, ik zie het puur als een pleziersport. Ik 
hoef, en wil, mijn brood er niet mee  verdienen. Wel wil ik 
mijzelf steeds verbeteren, en ook inzetten voor het beste 
resultaat in de competitie. Gevoelsmatig zou ik meer 
willen spelen, maar andere dingen houden me ook 
bezig en dus moet ik dikwijls prioriteiten stellen.

En je carrière, heb je daar wel een doelstelling 
geformuleerd? Dat wel. Ik weet al sinds mijn 7e jaar wat 
ik worden wil, dus ik had wat dat betreft mijn target al 
vroeg in mijn hoofd. Ik wil luchtverkeersleider worden. 
Dat is absoluut mijn droombaan. 

Heb je daarom je huidige studierichting gekozen? 
Nee dat niet. Ze hanteren een zeer streng toelatings-
beleid bij de opleiding tot luchtverkeersleider. De eerste 
selectie na mijn middelbare school ben ik niet door-
gekomen. Dus ik moest een andere weg nemen. Nu ga 
ik, nadat ik mijn Bachelor gehaald heb, een tweede 
poging wagen. 

Tendens binnen de golfwereld is dat er steeds meer 
behoefte is om 9 holes te spelen in plaats van 18 
holes. Hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat er een 
scheiding is tussen recreatief en competitief. 18 holes 
lopen kost nu eenmaal veel tijd, en het lijkt er op dat 

men daar steeds minder tijd voor over heeft. Dan is een 
rondje van 9 holes (of minder) veel ontspannener en 
leuker. En naast je werk of studie ook makkelijker in te 
plannen. Maar voor een echte wedstrijd is 9 holes te 
kort. Je kan met 9 holes pieken, of je hebt juist tijd nodig 
om warm te draaien. Persoonlijk vind ik dat 18 holes een 
veel beter beeld geeft van je kracht. Ik speel daarom 
liever 18 of zelfs 36 holes. Het is niet voor niets dat, om in 
de tour te winnen je zelfs 4 x 18 holes constant moet 
kunnen spelen.

Stel, je wordt voor 9 maanden voorzitter van deze 
club. Met ruime mogelijkheden om het een en ander 
te veranderen. Wat zou je als eerste aanpakken?
Oei, dat is geen makkelijke. (na enig nadenken) Ik zou 
extra budget aanwenden om de greens te verbeteren. 
Die zijn voor de tijd van het jaar in goede conditie, maar 
er zijn altijd wel verbeterpunten. De baan zelf ligt er nu 
mooi bij, wel belangrijk om ook voldoende inspannin-
gen te doen om dat minimaal zo te behouden. Ik denk 
dat ik de plannen die er liggen om de oefenfaciliteiten te 
verbeteren een hoge prioriteit zou geven. De plannen 
voor verbetering van het clubhuis vind ik ook een echte 
meerwaarde, dus ik zou zeggen doe dat er maar gelijk 
achteraan. Daarnaast denk ik dat we als vereniging goed 
moeten kijken wat we willen. Wat zijn onze ambities? 
Moeten we meer aandacht/budget geven aan de 
topgolfers? Of willen we juist dat onze competitieteams 
nog beter gaan presteren. We zijn als club momenteel 
helaas niet in staat om de talentvolle jonge spelers voor 
onze club te behouden. 

Dat is wel gebleken de afgelopen jaren. Hoe zou je 
daar verandering in kunnen brengen, of is dat 
gewoon niet mogelijk? Ja, dat is wel mogelijk. Maar 
daar heb je veel financiële middelen voor nodig. Onze 
eigen talentvolle spelers zijn vertrokken omdat ze 
zichzelf willen verbeteren. Ze gaan op zoek naar meer 
uitdagingen. Zowel in de moeilijkheidsgraad van de 
baan als in meer tegenstand van betere spelers, 
competitie kunnen spelen in de Hoofdklasse is hiervan 
ook een mooi voorbeeld. Om uitstroom van talenten te 
voorkomen moet je dus én de baan uitdagender maken, 
én talenten van andere banen naar je toe trekken. 

Hoe zou je de gewenste uitdaging in de baan 
kunnen realiseren? Voornamelijk in de lengte. Alle par 
5 holes zijn onder normale omstandigheden in twee 
slagen te halen. Wil je dat veranderen dan heb je meer 
ruimte (lees grond) nodig, en moeten er een aantal 
holes op de schop.  Vandaar dat ik eerder aangaf dat dit 
alleen met veel extra budget mogelijk is. 

Een ander onderwerp, wat vind je van het tempo en 
de wijze van digitalisering binnen onze club? Je 
moet je goed afvragen wat je wilt digitaliseren. Ik vind 
persoonlijk dat alle benodigde informatie goed is te 
vinden op de site en voldoende wordt gecommuniceerd 
via nieuwsbrieven. Je zou de Meermare digitaal kunnen 

maken, maar persoonlijk zie ik hem liever gewoon op de 
deurmat verschijnen. Men krijgt tegenwoordig al zoveel 
digitaal binnen dat wanneer je de Meermare in de mail 
zou krijgen je deze aan de kant klikt en er uiteindelijk 
niet meer aan denkt. 

Wat is je mening over het huidige handicapsysteem?
Ik vind het Europese systeem passen bij de manier van 
golf in Nederland. Maar, een systeem als het 
Amerikaanse, (een systeem waarbij je de beste 10 
strokeplayscores van de laatste 20 kaarten neemt om je 
HC te berekenen) zou in mijn ogen een stimulans 
moeten zijn om meer te spelen en zou ik een betere 
weerspiegeling van je speelsterke vinden. Wat voor 
beide systemen in ieder geval geldt is dat je handicap 
pas reëel is als je geregeld scores inlevert.

We hebben het al twee keer gehad over doelstelling 
en targets. Waarom ben je lid geworden van de 
Jeugdcommisie? Ik ben secretaris bij de JECO. Mijn doel 
is om de komende jaren het Zenner HGC  Jeugd Open 
(Hemelvaartsdag red.) in goede banen te leiden. We 
hebben de afgelopen jaren de top van Nederland in het 
deelnemersveld gehad. Jammer is dat we een aantal 
spelers missen door het ‘NK t/m 18 jaar’ dat op dezelfde 
dag wordt georganiseerd. We hebben de inschrijving 
een maand vervroegd, en de eerste inschrijvingen zijn al 
binnen, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we weer een 
goed spelersveld binnen halen. Het is ook een goede 
promotie voor de Haarlemmermeersche. 

Heb je ter afsluiting nog een tip of iets toe te 
voegen? Jazeker, we hebben nog vrijwilligers nodig 
voor het Zenner toernooi  op 25 mei (Hemelvaartsdag). 
Dus als je van dichtbij de Nederlandse topjeugd wilt zien 
spelen, meldt je bij ons aan. 

Oh ja, en als tip, het is wellicht leuk om de Meermare ook 
op de site te zetten, dan kunnen derden hem makkelijk 
inzien, gelijk een goede promotie. En het kan geen 
kwaad om alle leden via een nieuwsbrief de keuze te 
geven of ze de Meermare per post willen blijven 
ontvangen of deze digitaal via de site/per mail binnen 
willen krijgen. Dan weet je meteen wie de tijd neemt 
voor het clubblad.

Dank je voor dit gesprek Bodi, ik wens je veel succes met 
het komende Zenner toernooi.

Hans van der Stoop

In gesprek met

Bodi Boelé
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Nieuwe  GOLFREGELS

Golfregels 2016
De nieuwe aangepaste 

regelboekjes zijn sinds eind 
januari van dit jaar 

verkrijgbaar via 
www.golfboeken.nl en bij 

de caddiemaster. 
Er is ook een nieuwe 

'Beknopte gids golfregels 
en handicap' die voor veel 
golfers al voldoende is om 

te gebruiken. Met name de 
uitleg van het handicap-

systeem is duidelijker 
omschreven.

Bij de herzieningen van de 
regels zijn de historische 

principes en de geest van 
het spel richtinggevend, 

maar ook de behoefte om 
de regels helder, bondig, 

passend en relevant te 
houden. Hiermee is iedere 
golfer ervan verzekerd dat 
het spel eerlijk en volgens 

de etiquette wordt 
gespeeld. De R&A blijft zich 

daarnaast inzetten om de 
Regels zo te houden dat ze 

voor alle golfers gelden, 
zowel professionals als 

amateurs. 

Voorstel voor modernisering 
van golfregels in 2019
Op www.golf.nl/nieuws was te lezen dat de R&A en USGA in februari een 
voorstel hebben gepubliceerd voor gemoderniseerde golfregels. Het gaat 
hierbij om de meest ingrijpende regelwijzigingen sinds 1984. Nieuw is ook 
dat  de regelautoriteiten eerst een aantal aanpassingen willen voorleggen 
aan het publiek. Zowel golforganisaties als individuele golfers kunnen tot 31 
augustus 2017 reageren op de voorstellen via randa.org en usga.org/rules.  
Op social media kan de discussie gevolgd worden - en er kan gereageerd 
worden - met de hashtag #GolfRules2019.

De regelaanpassingen die de R&A en USGA voor ogen hebben  - met uitleg 
in tekst en beeld - zijn te vinden op randa.org and usga.org/rules.  De R&A en 
USGA gaan na 31 augustus aan de gang met een definitieve nieuwe versie 
van de regels. Die nieuwe versie zal per 1 januari 2019 gelden, tot 1 januari 
2019 spelen we volgens de huidige regels. 

Het hele artikel (De voorgestelde regelmodernisering voor 2019) is te 
vinden op www.golf.nl/nieuws.  Kort samengevat: 'Het doel is dat de regels 
gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn. De modernisering moet golf 
ook laagdrempeliger maken en de snelheid van het spel bevorderen.

In het voorstel van de R&A en USGA gaat het aantal regels in 2019 terug van 
34 naar 24. Ze worden geschreven in een meer gebruikersvriendelijke stijl, 
met kortere zinnen. Voor een beter begrip zullen ze ook ondersteund worden 
met beeld, video en tekeningen. Bij elke regel zal het doel ervan uitgelegd 
worden. Er zullen ook voorbeelden gegeven worden. 

De belangrijkste voorgestelde regelwijzigingen
Ÿ Geen of minder straf bij een 'bewogen bal'.
Ÿ Minder strenge regels op de green: er zal geen straf zijn als een bal 

gespeeld op de green een niet bewaakte vlaggenstok in de hole raakt; 
spelers mogen putten zonder dat de vlag bewaakt wordt of uit de hole 
verwijderd is; spelers mogen op de green spike marks en andere schade 
veroorzaakt door schoenen repareren; spelers mogen schade van dieren 
en andere schade op de green repareren; er zal geen straf zijn voor het 

aanraken van de green of puttinglijn. 
Ÿ Minder strenge regels voor penalty areas (nu water-

hindernissen genoemd); er zal geen straf zijn voor 
het verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen of 
het aanraken van de grond of water in een penalty 
area.

Ÿ Minder strenge bunkerregels: er zal o.a. geen straf 
meer zijn voor het verwijderen van losse natuurlijke 
voorwerpen in een bunker of voor het aanraken van 
het zand met de hand of een club. Om het spelen uit 
het zand een uitdaging te laten blijven, blijven er wel 
andere voorwaarden gelden.

Ÿ Vertrouwen op de integriteit van spelers:  je bent 
niet langer verplicht om aan te kondigen dat je bal 
wilt merken en bekijken om de bal te identificeren of 
om te kijken of de bal beschadigd is.

Ÿ Er komt een alternatieve vorm van strokeplay met de 
naam Maximum Score Strokeplay; hierbij heeft je 
score op een hole een limiet (bijvoorbeeld een triple 
bogey) zodat de snelheid van het spel bevorderd 
wordt.

Ÿ Er wordt voorgesteld om minder tijd  te geven om 
een verloren bal te zoeken ( drie i.p.v. vijf minuten) 

Al met al gaat het om het stimuleren van sneller spel. 
Veel oponthoud wordt immers veroorzaakt door "regel-
technische rituelen" die eigenlijk niet meer van deze tijd 
zijn. Daarom zal het spelen volgens 'ready golf'  worden 
aangemoedigd.  

Ready Golf
Een voorbeeld, dat de grote voordelen van Ready Golf 
duidelijk maakt.  
Oude situatie: er staan drie spelers op de tee van een 
par 4 van 315 meter. Twee spelers slaan pakweg 160 
meter, de derde is een long hitter die 270 meter slaat. De 
long hitter had de laagste score op de vorige hole en 
heeft de eer om als eerste af te slaan. Dus moet er 
worden gewacht tot de spelers voor hen zowat op de 
green staan voor er kan worden afgeslagen.  Op de 
green heeft de long hitter een lange en lastige put en 
wil even de tijd nemen om "zijn lijn" te lezen. De twee 
anderen hebben een put van een halve meter maar 
moeten wachten tot de long hitter heeft geput.
Ready golf: elk van de spelers slaat af zodra dat kan en 
de long hitter slaat dus als laatste af. 
Op de green krijgt de long hitter de tijd om "zijn lijn" te 
lezen, terwijl de beide andere spelers hun put van een 
halve meter vast maken.  

Wat vindt onze ReCo er van?
Wat onze Regelcommissie betreft hoeven we niet te 
wachten tot 2019 met de invoering van Ready Golf. 
Integendeel! De voordelen van Ready Golf zijn namelijk 
zó duidelijk, dat we er niet snel genoeg mee kunnen 
beginnen.

Nico ter Haak  

READY 
GOLF
Behalve bij Matchplay, waarin de volgorde 
van spelen echt belangrijk is, gaan we bij 
strokeplay en stableford er vanuit dat wie 
klaar is slaat (zodra dat veilig kan 
natuurlijk)!

Speel op de green vast uw bal wanneer 
de speler die het verste van de hole ligt 
een moeilijk schot heeft en de tijd neemt 
om zijn mogelijkheden te bestuderen.

Gewone spelers slaan eerst af wanneer de 
long hitters nog moeten wachten.

Sla vast af als degene die de eer heeft nog 
niet klaar is om te slaan.

Sla eerst uw eigen bal voordat u helpt 
zoeken (aan de andere kant van de baan).

Hole uit, zelfs als dat betekent dat u dicht 
naast de putting lijn van iemand anders 
moet staan.

Speel vast als iemand die uit een bunker 
heeft gespeeld en weliswaar verder van 
de hole ligt maar nog moet harken.

Wanneer de bal van een speler over de 
green is gegaan kan iedereen die dichter 
bij de hole, maar aan de voorkant van de 
green ligt, vast spelen terwijl de eerste 
speler naar zijn bal loopt en zijn situatie 
bestudeert.

Noteer uw scores onmiddellijk bij aan-
komst op de volgende tee, behalve de 
speler wiens beurt het is. Die noteert de 
scores nadat hij heeft afgeslagen. Het is 
altijd goed als iemand meekijkt waar de 
bal heengaat. Dat scheelt weer veel tijd bij 
het zoeken.
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Gebruikers van een Handicart 
op onze club hebben wellicht 

al gezien dat alle Handicarts zijn 
voorzien van een GPS systeem. 

Dit systeem zal binnenkort in 
gebruik worden genomen.

Wat betekent dit? 
Het is de bedoeling van dit systeem dat u niet meer op 
plaatsen in de baan kunt rijden die beschermd worden 
door dit GPS systeem. De beschermde plaatsen zijn:
Ÿ De green.
Ÿ Rondom de green.
Ÿ De voorgreen.
Ÿ De tee.
Ÿ Plaatsen die ingezaaid zijn.
Ÿ Tussen bomen en struiken.

Daar waar water op de baan staat.

Verder zullen gedurende het hele jaar alle kwetsbare 
stukken in de baan beschermd worden. Dit zal dan door 
de greenkeeper worden aangegeven.

Hoe werkt het systeem?
U kunt gewoon uw Handicart uit de loods halen en 
beginnen met rijden. Indien u bij een beschermde zone 
komt gaat in eerste instantie de Handicart langzamer 
rijden. Dit is een teken dat u moet stoppen en een ander 
route moet nemen. Rijdt u toch verder dan zal de 
Handicart gaan piepen en niet meer verder rijden. U 

kunt alleen nog achteruit rijden en dan weer uw weg 
vervolgen. Let dus goed op en volg de instructies op die 
u op het scherm in de Handicart ziet.

Verder zal de snelheid op de parkeerplaats en de wegen 
van en naar het Clubhuis begrensd worden met een 
maximumsnelheid. Deze snelheid is ongeveer de helft 
van wat er normaal mee gereden kan worden. Dit is om 
er voor te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren. 

Ook het optrekken en remmen zal worden afgesteld, om 
te voorkomen dat er in de baan sporen ontstaan.

Bovendien wil ik u vriendelijk verzoeken om de 
Handicart na gebruik schoon en op de juiste plaatst in 
de loods neer te zetten en er voor te zorgen dat de 
stroom wordt aangesloten, zodat de volgende gebruiker 
de Handicart weer kan gebruiken. Het zal even wennen 
zijn, maar als iedere gebruiker zich aan de regels houdt 
zal dit alleen maar ten goede komen aan de conditie van 
onze prachtige baan.

Verder wil ik u nog het volgende mededelen
De tarieven in 2017 voor 18 holes en 9 holes zijn gelijk. 
Indien u alleen als pashouder gebruik maakt van een 
Handicart dan betaalt u € 4.00. Met twee pashouders 
betaalt u samen € 8,00. Wanneer iemand, die geen 
pashouder is, met u wil meerijden betaalt deze € 8,00. 
De Marshal zal kunnen controleren of er is betaald.
Heeft u nog vragen dan kunt u mij altijd bellen. Mobiel: 
06 – 492 03 929. Verder wens ik iedereen een mooi 
golfjaar toe. 

Marcel Koenders
Consul Handicart HGC

Helaas is dit GPS systeem er dus 
niet voor om te zien hoeveel meter 
het nog is naar het midden van de 
green. Misschien komt dat nog wel 

eens een keer.

Handicartgebruikers opgelet!
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Met de T.G.I.S. funwedstrijd op 26 maart is het 
wedstrijdseizoen 2017 officieel van start 
gegaan. T.G.I.S staat voor "Thank God it Starts".  
Na een korte nacht ( in verband met het 
ingaan van de zomertijd) gingen maar liefst 
honderdeenentwintig deelnemers enthou-
siast de baan in. 

De spelvorm was Texas Scramble 6-bal, maar een aantal 
flights moesten het met een deelnemer minder doen. 
Dat had wellicht te maken met klokken die nog op 
wintertijd stonden? Hoe dan ook, dat een deelnemer 
minder geen probleem hoeft te zijn blijkt uit de uitslag. 
Zowel de eerste als tweede prijs werd gewonnen door 
een team van 5 personen. Alle deelnemers speelden 
vanaf de rode tees met 3/4 handicap verrekening.

Er scheen een heerlijk lentezonnetje en het werd een 
heerlijke golfmiddag. Bij binnenkomst werd iedereen 
getrakteerd op een lekker glas wijn en nadat alle 
scorekaarten waren ingeleverd had de wedstrijdleiding 
de schone taak om de prijswinnaars bekend te maken.

Dat was kennelijk weer even wennen, want er was even  
verwarring over welk team uiteindelijk op de eerste  
plaats was geëindigd. Maar dat werd snel opgelost.

De deelnemers konden vervolgens genieten van een 
heerlijk uitgebreid Italiaans buffet en de gastvrije 
bediening, met dank aan de keukenbrigade o.l.v. onze 
chefkok Roel en aan het team van Paul en Marina ! 

Zo'n fantastisch geslaagde dag smaakt natuurlijk naar 
meer. En dat is ook de bedoeling. Want we kunnen weer 
een heel zomerseizoen lang volop genieten van het het 

Feestelijke opening wedstrijdseizoen

De prijswinnaars 
van de T.G.I.S zijn :

1e plaats:  Henk Kuivenhoven
 Bonita van Rummelen
                Lia Boots
                Marijke van der Geest
                Carla Ruijgrok

2e plaats:  Patrick Kamerbeek
                Ellen Kamerbeek
                Bert Slotboom
               Jetty Slotboom
                Gwen Verhoeven

3e plaats:  Pieter Kaars Sijpesteijn
                Pien Kaars Sijpesteijn
                Maria Hagoort
                Geert Hagoort
                Hélène Martens

gevarieerde aanbod aan wedstrijden 
dat in de agenda staat. Wie nog geen 
wedstrijdkalender heeft kan deze, zoals 
ook elders in deze Meermare al wordt 
gemeld, verkrijgen bij de caddiemaster.

De komende weken wordt de NGF 
competitie gespeeld. In april is 
daardoor het aanbod  wat betreft 
clubwedstrijden nog beperkt tot de 
traditionele  Oranje Bitter Wedstrijd.
op 27 april. Een wedstrijd voor "alle 
categorieën", die start met een gunshot 
om 12:00 uur.  Ook deze wedstrijd 
wordt feestelijk afgesloten met een 
heerlijke maaltijd. Wacht dus niet te 
lang met inschrijven en, vooral, om 
oefenronden te gaan lopen om weer in 
het gewenste ritme te komen. Want de 
prijzentafel is écht wel wat extra  
moeite waard, als wij het goed hebben 
begrepen.

Zoals je op de volgende pagina's kunt 
lezen zijn de mogelijkheden om 
starttijden te boeken op een slimme 
manier uitgebreid. Fijn dat iedereen zo 
zijn best doet om het ons, als clublid, zo 
naar de zin te maken en het clubgevoel 
te bevorderen.

We wensen iedereen een fantastische 
zomerseizoen, met veel mooi weer en 
héél goede resultaten.

De redactie.
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Verbetering boekingssoftware
Om onze boekingsmogelijkheden te verbeteren hebben 
wij diverse softwarepakketten onderzocht, ook bij 
andere golfsoftware leveranciers. Conclusie is dat andere 
pakketten op dit moment (nog) onvoldoende 
verbetering bieden om een overstap te rechtvaardigen. 
Bovendien wordt bij overstappen op een ander 
boekingssyteem de integratie met onze andere 
systemen minder. Wel heeft onze huidige software 
leverancier reeds een aantal aanpassingen gedaan, die 
tegemoet komen aan onze wensen ten aanzien van het 
kunnen boeken van verschillende luscombinaties. Ook is 
inmiddels gekozen voor een ander kassasysteem dat 
beter aansluit bij onze wensen: 

Ÿ Mogelijkheid van upgrade naar Windows 7 of 10 
Ÿ Eenvoudige koppeling met andere golfpakketten, 

i.v.m. een eventuele overstap in de toekomst 
Ÿ Beter bereik van handhelds op het terras 
Ÿ Beheersing RFID technologie i.v.m. koppeling 

nieuwe NGF-pasjes  

Samen met andere golfbanen zijn wensen voor 
verbetering bij de huidige leverancier neergelegd, voor 
het nieuwe seizoen zal dit tot de volgende oplossingen 
moeten leiden: 

Ÿ Volledige integratie van de verschillende systemen 
waarmee binnen de HGC wordt gewerkt (ledenad-
ministratie, reserveringssysteem, wedstrijdmodule, 
kassasysteem, interne agenda, website etcetera). 

Ÿ Verbetering gebruikersvriendelijkheid: goed werken-
de en overzichtelijke app, geschikt voor mobiele 
telefoon en tablet. 

Ÿ Het eenvoudiger en sneller kunnen boeken van een 
starttijd (aantal spelers opgeven en klik de starttijd is 
gereserveerd, namen kunnen later worden ingevuld). 

Ÿ Voor 2 flights (maximaal 8 personen) in één keer 
kunnen reserveren. 

Ÿ Verdere flexibilisering luscombinaties c.q. boekings-
mogelijkheden moet mogelijk zijn.

Alle boekingsmogelijkheden op een rijtje
Ieder lid kan vanaf 21.00 uur veertien dagen van te voren 
online maximaal 2 flights, voor totaal 8 personen, 
reserveren.  Een starttijd reserveren kan ook vanaf 08.30 
uur ('s zomers vanaf 08.00 uur) telefonisch of persoonlijk 
bij de caddiemaster. Niet-leden kunnen maximaal 7 
dagen van te voren online, telefonisch of persoonlijk bij 
de caddiemaster reserveren.

Bloktijden 
Voor leden worden bloktijden gereserveerd op het A/B 
parcours om 11.00, 12.00 en 13.00 uur. Voor deze 
starttijden kunt u dus op de dag zelf nog boeken. 
Voor businessleden zijn bloktijden gereserveerd op het 
A/B parcours om 12.10 en 13.10 uur. Indien hier een dag 
van te voren geen gebruik is gemaakt komen deze te 
vervallen en kunnen ze door leden worden geboekt.
 
Vroegboekregeling
Leden wordt, tegen een kleine vergoeding, de 
mogelijkheid geboden om langer dan 2 weken van te 

voren met relaties (zijnde niet-leden) een golfuitje op de 
HGC te organiseren. Kosten hiervan € 5,00 per flight.
De voorwaarden zijn:  
- Max. 1x per jaar per lid 
- Max. 2 flights van 4 personen 
- Verplichting tot gebruik van lunch of diner 
- Alleen te boeken via afdeling Commerciële Zaken  

Introductieregeling 
Ieder lid mag maximaal 10x per jaar een niet-lid tegen 
het introductietarief introduceren. Een niet-lid kan 
maximaal 6x per jaar worden geïntroduceerd.
 
Ieder (aspirant)jeugdlid mag dit maximaal 3x per jaar. 
Het (aspirant/jeugd)lid dat introduceert dient zelf mee te 
spelen. 

Het introductietarief voor 18 holes bedraagt € 30,00 en 
voor een ronde van 9 holes € 15,00.
 
Club van 27 hospitality regeling 
Als clublid kunt u profiteren van het samenwerkings-
verband tussen acht 27 holes banen. Naast onze eigen 
club gaat het hierbij om Almeerderhout, Anderstein, de 
Batouwe, de Drentsche, Heelsum, Princenbosch en 
Zeewolde.

U kunt bij de deelnemende golfbanen maximaal 2 
weken van te voren maximaal 2 starttijden boeken 
tegen een gereduceerd tarief.  

Het greenfeetarief  voor een ronde van18 holes bedraagt 
op weekdagen € 35,00 en op vrijdagmiddag (vanaf 12.00 
uur) en zaterdag € 40,00. 

Op zon- en feestdagen geldt deze regeling niet. De  
Hospitality chain moet beschouwd worden als 
voorrecht, niet als recht. 

NGF-competitie oefenwedstrijden 
In de maanden november tot en met mei mogen de
competitieteams Heren 1 en 2, Dames 1, Heren Senioren 
1 en Dames Senioren 1 (selectieteams) langer dan 14 
dagen vooruit boeken voor: 
november/december:  2 onderlinge oefenwedstrijden 
januari/maart:  3 onderlinge oefenwedstrijden 

Deze oefenwedstrijden vinden op de 'eigen' competi-
tiedag plaats. Gastteams van deze 5 selectieteams 
mogen 1x met gesloten beurs, op basis van wederke-
righeid, een externe oefenwedstrijd boeken. 
 
De overige competitieteams mogen in de periode 
januari/maart twee maal een onderlinge oefenwedstrijd 
(geen externe) op de 'eigen' speeldag vooruit boeken.
Voorspelen van gastteams geschiedt op basis van 
wederkerigheid (of gratis, of tegen introductietarief, of 
tegen regulier greenfeetarief ). 

Boekingsmogelijkheden Business Club Members 
Boeken van starttijden is gelijk aan dat van de andere 
leden: 14 dagen van te voren online, telefonisch of 
persoonlijk.  Speelrecht volgens contract, 1, 2, 3 of 4 'wild 
cards'. Deze 'Wild cards' kunnen van maandag tot en met 
zondag worden ingezet. Handicaplimiet is gelijk aan die 
van leden (min. 54/GVB).

Business Club Competitie 
Deze vindt iedere 2e dinsdag van de maand plaats. 
Maximaal 2 deelnemers per businesslid. Starttijden voor 
maximaal 50 deelnemers vanaf 12.00 uur. 
In zomer 18 holes op A/B parcours en in winter 18 of 9 
holes op C/A parcours. 

Business Club golfdagen 
A, B en C-leden hebben conform contract recht op de 
organisatie van 1 of 2 business golfdagen per jaar. 
Hieraan mogen maximaal 40 personen per golfdag 
kosteloos deelnemen, extra greenfees worden in 
rekening gebracht. Gekozen kan ook worden voor 
meerdere kleinschalige golfdagen. Business golfdagen 
worden uitsluitend op werkdagen georganiseerd. 
Per maand mogen twee grote(re) golfdagen op vrijdag 
plaatsvinden. Starttijden liggen in de regel tussen 09.00 
en 13.30 uur. Gestart wordt vanaf hole 1, bij uitzondering 
op 1 en 10 (geen gunshot). In de periode mei - 
september kunnen maximaal 40 personen deelnemen; 
van oktober  t/m april kunnen maximaal 60 personen 
deelnemen. 
Additionele services worden tegen marktconforme 
tarieven aangeboden. Namen en handicaps van 
deelnemers dienen op voorhand bekend te worden 
gemaakt.  Om slowplay tegen te gaan wordt 
aangedrongen op ¾ handicapverrekening en/of 
Scramble als wedstrijdvorm toe te passen.

Externe evenementen 
Externe evenementen (niet-businessleden) worden 
uitsluitend op werkdagen georganiseerd en altijd in 
combinatie met restaurantgebruik. 
Per maand mogen er twee grote(re) golfdagen (business 
club of extern) op vrijdag plaatsvinden. Starttijden liggen 
in de regel tussen 09.00 en 13.30 uur.  Gestart wordt 
vanaf hole 1, bij uitzondering op 1 en 10. In de periode 
mei/september maximaal 40 deelnemers. Van  oktober 
t/m april maximaal 60 deelnemers.

Maximaal 2x per jaar kan door het bestuur goedkeuring 
worden verleend voor de organisatie van een groot 
exclusief golfevenement met een gunshot start. 
Additionele services worden tegen marktconforme 
tarieven aangeboden. Namen en handicaps deelnemers 
dienen op voorhand bekend te worden gemaakt. Om 
slowplay tegen te gaan wordt aangedrongen op ¾ 
handicapverrekening en/of Scramble als wedstrijdvorm 
toe te passen. Wedstrijdorganisatie door HGC-gastvrouw 
en inzetten starter (marshal) is verplicht.

Meer keuze bij boeken van starttijden

Reguliere starttijden 
U kunt nu kiezen uit tal van opties. Op de 
website kunt u zien welke lussen en luscom-
binaties op de door u gekozen dag worden 
aangeboden. In het zomerseizoen gelden de 
volgende opties: 

18 holes A/B  van ca. 07.00 tot 18.30 uur 
18 holes B/C  van ca. 07.00 tot 08.30 uur 
18 holes C/C  van ca. 07.00 tot 15.30 uur 
18 holes C/A  van ca. 15.30 tot 18.30 uur 
9 holes A  vanaf ca. 19.00 uur 
9 holes B  van ca. 07.00 tot 8.30 uur 
9 holes C  van ca. 07.00 tot 20.00 uur 
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SeniorPAGE
Het Voorjaarsnummer ligt al weer voor U, de winter is 
voorbij !  We merken het aan alles in de baan. Niet alleen 
wordt het weer drukker, maar ook de natuur komt weer 
tot leven en langzaam maar zeker krijgen we weer wat 

gras op de baan, ook wel weer een 
prettig gevoel voor de golfers 
nietwaar ?

Maar de winter had dit jaar weer zijn 
charme.  We bleven redelijk 
verschoond van koude, sneeuw, 
vorst etcetera en we hebben toch 
vrij veel  kunnen spelen.  Op 18 
januari  was de baan, bij windstille 
condities,  in wonderschone “ruige 
rijp”  getooid,  uiterst fragiele, 
stekelige  rijpstructuren  die breken 

bij de minste aanraking,  Wel een  mooie beloning voor 
de vroege starters die dag.  Het was puur genieten in de 
baan en, niet te vergeten, daarna in het clubhuis ! 

Maar eerst het jaarlijkse Captain’s Dinner, dat op 9 
december  voor de 28ste keer werd gehouden!! Voor de 
Heren Senioren een bijzondere gelegenheid,  waarbij we 
niet alleen het  afgelopen jaar de revue laten passeren, 
maar ook genieten van van de lunch met traditioneel de 
capucijners  en andere lekkernijen. Dat alles onder het 
genot van een glaasje wijn.  Met recht een prima traditie 
waar iedereen van kan genieten. Deze keer waren we 
met zo’n 70 senioren, uiteraard feestelijk met jasje dasje !

Voorafgaand aan het 
“formele”  deel van de dag 
werd een 9 holes wedstrijd 
gespeeld in gure en kille 
omstandigheden en bij de 
prijsuitreiking, onder het 
genot van een (verwar-
mend) aperitief, werd ook de  
Herfst trofee uitgereikt aan 
de winnaar Jaap Buddingh.  
Hij won de trofee voor de 
tweede keer !

Vervolgens de jaarvergadering. De “eerstejaars” 
aanwezigen  werden  in het bijzonder  welkom geheten 
door de voorzitter, Herman Frank. Een prima teken dat 
nieuwe leden de weg naar de Heren Senioren weten te 
vinden. 
Helaas moest Herman in het jaaroverzicht ook melden 
dat  in 2016  Piet Stofberg, Ton Tholens en Pieter 
Hoogland ons ontvallen zijn.  

Daarna werden de befaamde 80 jaar certificaten 
uitgereikt aan drie leden die in het afgelopen jaar deze 
mijlpaal bereikten t.w. Mees van der Aar, Harry van 
Haaster en Henk van der Lit. Laatstgenoemde helaas 

verhinderd door ziekte. 
Herman memoreerde ook 
dat Jan de Jong, ons 
oudste lid, de volgende 
dag 94 jaar zou worden en 
hij werd spontaan door 
alle aanwezigen toege-
zongen. Jan is lid van het 
eerste uur en het zou me 
niet verbazen als hij bijna 
alle 28 Captain’s Dinners 
heeft bijgewoond, een 
bijzondere prestatie. 

 Cock Warmerdam  was de meest strijdlustigste golfer, hij 
speelde 39x mee van de 45x dat er gespeeld kon 
worden op vrijdag.  Dat kan je een trouwe bezoeker 
noemen.  Dave McKellar werd, evenals vorig jaar, 
winnaar van het birdieklassement  en Gerry Klein werd 
met 31 punten “Golfer van het  Jaar”. Zijn naam  zal 
toegevoegd worden op de “Duikboot”  trofee in het 
restaurant !  Een bijzondere eer !

Gijs van Gageldonk, de penningmeester rapporteerde 
ook dit jaar weer gezonde financiele cijfers.  De kascom-
missie, bestaande uit Sjaak Huijpen en Leo Gilden, kon 
zich geheel vinden in de gepresenteerde cijfers en Gijs 
werd dan ook onder applaus bij acclamatie gedechar-
geerd voor het gevoerde beleid.  Er viel een last van zijn 
schouders, dat kon je zien ! 

Er stonden geen mutaties  binnen de SeCo op de rol. 
Wel  is vermeldenswaard dat Abe Steiginga bereid is 
gevonden tot de SeCo toe te treden.  Het is de bedoe-
ling dat hij gedurende het jaar 2017 voldoende zal zijn 
ingewerkt om  per 1 jan 2018 het voorzitterschap van 
Herman over te nemen.  Regeren is vooruitzien, en op 
deze wijze wordt de continuïteit gewaarborgd. 

Het programma voor 2017  blijft  in grote lijnen onge-
wijzigd. Vrijdagwedstrijden, uitwisselingen,  er staat weer 
een interessante en leerzame regelavond met Albert 
Meijerink gepland,  groepstraining door onze Pro’s , de 
jaarlijkse wedstrijd met de DaCo,  etc.   
De 9 holes wedstrijd waarmee in 2016 gestart is voorziet 
in een behoefte en het zou goed zijn als deze activiteit  
gecontinueerd kan worden.  Na 9 holes heb je ook wat 
meer tijd in het clubhuis … zie foto. 

Kortom,  ook 2017 weer volop activiteiten.  De zon 
schijnt al weer en de wintertraining is weer achter de rug  
( zie foto’s).  Op naar de zomer. 

Ook nu weer wijs ik  op het Senioren Weblog., zie elders 
op deze pagina, dan blijft u op de hoogte. 

John Struik 

Ons Senioren Weblog is te vinden via www.seniorenhgc.typepad.com of via de link op 
Haarlemmermeersche welkomstpagina, zie "SR” rechtsonder op pagina.  Doen, is de moeite waard !! 
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Winterhard
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Winterhard een zacht eitje in 
seizoen 2016/ 2017...?
Ook de afgelopen “winter” (op momenten zacht qua 
weer) is op zaterdagochtend gespeeld in de Winterhard 
competitie op zaterdagochtend. Alweer ruim 10 jaar is 
deze wedstrijd de enige, door de WeCo, georganiseerde 
winterinloopwedstrijd.

Twintig wedstrijden
Het seizoen november - maart was er dit maal een 
waarbij maar liefst (bijna) alle weken op zaterdag een 
Winterhard wedstrijd was ingeroosterd. Zaterdag 31 
december, oudejaarsdag, werd in deze wedstrijdkalen-
der wel overgeslagen.

Gepland waren daarmee maar liefst 20 wedstrijden en, 
alhoewel het in de winter altijd de vraag is hoe vaak de 
weersomstandigheden het openhouden van de baan, 
en dus het spelen van deze wedstrijd toelaten, werd er 
ook alle 20(!) keer gestart. Helaas waren er 2 zaterdagen 
waarbij het weer, tijdens de wedstrijd, zo omsloeg dat de 
baan alsnog gesloten werd, dus voor het klassement 
deden uiteindelijk de 18 dagen mee waarop de 
wedstrijd ook daadwerkelijk is uitgespeeld.

In die wedstrijden waren er, naast wedstrijdleider Marco 
Hageman, nog twee deelnemers, John Tenty en Pieter 
Bervoets die ook alle 18 keer hebben meegedaan, maar 

zij waren niet de enige enthousiastelingen. Dit jaar 
waren er in alle Winterhard wedstrijden in totaal 622 
deelnemers. 92 verschillende mensen deden een of 
meerdere keren mee. 

Over de hele periode heen kwam daarmee de gemid-
delde deelname op bijna 35 spelers per wedstrijd. Deze 
deelnemers haalden op momenten mooie en hoge 
scores, wat wel blijkt uit het eagle- en birdieklassement. 
De 3 eagles van dit seizoen staan op naam van Hans van 
Bijsterveldt, Gerard van Reijen en wedstrijdleidster 
Jolande Broekhof, die samen, met haar man Paul en 
“vaste deelnemer” Marco Hageman ook dit jaar de 
wedstrijd weer organiseerden.

Birdies waren er uiteraard vele malen meer dan eagles. 
De teller kwam dit jaar in totaal op 278 uit. Onbetwiste 
aanvoerder van dit klassement was Stephan Tenty die er 
maar liefst 21 op zijn naam wist te zetten. Goede tweede 
was Jolande Broekhof (19 stuks) en gedeeld derde waren 
Edwin Visser, Eric Hendricks en Sander Kooreman met, 
door het Winterhardseizoen heen, ieder 12 birdies op 
hun naam.

Spannend tot het laatst
Maar uiteindelijk gaat het in de uitslagen om de stable-
ford punten en er waren een aantal weken waarin scores 
van (ruim) in de 40 punten werden genoteerd. Dit, al dan 
niet geholpen door wintergreens, terwijl er eigenlijk niet 

van wintertees is gespeeld. De stableford score levert 
per wedstrijddag een ranking met wedstrijdpunten 
(tussen 9 en 1 punt per keer) voor de dagwinnaar en de 
nummers 2 t/m 7 van de wedstrijd. Het puntenklasse-
ment en de eindranking zijn op de homepage van de 
website van HGC te vinden via de knop ‘Clubcompetitie’ 
links onderaan het scherm.

In en om de wedstrijd heen is gezelligheid ook een 
belangrijk element. Dit wordt mede onderstreept door 
de inbreng door sponsors van verschillende prijzen voor 
behaalde neary’s, leary’s en tweary’s op geselecteerde 
holes. En natuurlijk niet te vergeten de chocomel met 
(eveneens gesponsorde) honingrum die halverwege de 
wekelijkse ronde weer wat warmte in de winterkou 
moet brengen.

Verschillende prijzen
Verder was er dit jaar voor het eerst ook een aanmoe-
digingsprijs voor de speler met het grootste aantal 
strepen op de scorekaart, ingebracht door sponsor Harry 
Peters. Tijdens de prijsuitreiking op de slotdag zei hij 
hierover dat het hem vorig jaar zelf zo frustreerde dat hij 
regelmatig op een aantal holes (net) geen scores wist te 
behalen en dan weer een streep moest noteren. Alleen 
dat was vorig jaar en deze toelichting was nu zowaar 
onderdeel van zijn overwinnaars speech! 

Het kan dus nogal verkeren, van seizoen tot seizoen, 
want Harry werd het afgelopen winterseizoen dus eerste 
en seizoenswinnaar met in totaal 52 punten, behaald in 
14 wedstrijden. Hij haalde dit door een eindsprint en 2e 
plek op de slotdag, waardoor hij Jolande Broekhof, die 
met 50 punten in totaal tweede werd, alsnog voorbij 
ging. 

De derde plek overall was voor Pieter Bervoets, die dus in 
alle 18 wedstrijden had meegedaan.

Slotdag
De slotdag was er daarnaast, zoals de traditie inmiddels 
voorschrijft, een fantastisch mooi gevulde, ook door 
velen mede gesponsorde, prijzentafel, met voor ieder-
een een prijs(je). En natuurlijk, last but not least, en ook 
zoals inmiddels wel bekend, een borrel en diner. 

Met dank aan de medewerkers van De Drie Gemalen, die 
het hele winterseizoen weer voor de “verzorging van de” 
Wnterharders klaar stonden.

Emilie de Wolf
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De 9 holes wedstrijden worden het komende jaar als 
proef georganiseerd en deze wedstrijden zijn ook 
qualifying. 

Maar er zijn meer wijzigingen en nieuwe plannen. Een 
andere verandering voor 2017 is dat de prijsuitreiking 
aan de winnaressen van de wedstrijden op de 
dinsdagen niet meer wekelijks, maar voortaan slechts 
één keer per maand zal plaatsvinden. Hierdoor hoeft  
niet iedereen elke dinsdag te wachten tot de laatste 
speelsters binnen zijn – en dat scheelt vooral tijd als je 
om 09.00 uur ’s ochtends mag afslaan!

De prijsuitreikingen worden in het vervolg altijd op de 
derde dinsdag van de maand gedaan en dat heeft een 
speciale reden. Op die dag wordt er namelijk gespeeld 
om de Leeghwater Lijnden trofee. Dit is een wedstrijd 
voor twee handicapcategorieën: 0 tot 24.9 (de Leegh-
water trofee) en 25.0 tot 54.0 (de Lynden trofee). 

Aan het einde van het seizoen (dit jaar op 10 oktober) 
strijden dan de maandwinnaressen tegen elkaar om de 
felbegeerde trofeeën voor het hele seizoen.

De eerste en tweede dinsdag van de maand zijn er de 
“gewone” qualifying 18 en 9 holes wedstrijden met 
wedstrijdvorm stableford. De laatste dinsdag van de 
maand spelen de dames daarnaast een funwedstrijd – 
iedere keer in een andere vorm. Een leuke manier om 
ook de anderen beter te leren kennen, want hoge en 
lage handicappers worden dan met en door elkaar in de 
verschillende flights ingedeeld.

Dit jaar wordt er verder een nieuwe uitdaging voor de 
dames geïntroduceerd, te weten de MidZomerTrofee. 
Voor de MidZomerTrofee worden er in de maanden juni, 
augustus en september wedstrijden georganiseerd, die 
ook zo in de wedstrijdkalender staan aangegeven. In 
deze wedstrijden is het de bedoeling dat de handicap-
pers tot 24.9 strokeplay gaan spelen, terwijl voor de 
categorie met handicaps vanaf 25 stableford de spel-
vorm is. Winnares wordt diegene met de beste score uit 
deze wedstrijden. Maar MidZomer is natuurlijk nog wat 
verder weg, als het seizoen net start. 

De aftrap van het voorjaars/zomerseizoen in de vorm 
van de openingswedstrijd vond op 28 maart plaats. 

Deze openingsdag was er een niet-qualifying gezellig-
heidswedstrijd over 18 holes, met een gunshot start 
‘s ochtends vroeg om “9 sharp”. En het beloofde een 
mooie dag te worden, waarbij de weergoden zouden 
meewerken. De dames gingen dus vroeg van start en 
vanaf 8 uur druppelden de eersten al binnen. De stem-
ming zat er meteen ook goed in. Nadat alle 53 dames 
van een scorekaart, en als attentie een doosje chocolade 
golfballetjes, waren voorzien, ging iedereen goedge-
mutst de baan in. Was er in het begin nog wat ochtend-
dauw, niet veel later kwam de beloofde zon erbij en 
werd het inderdaad een heerlijke golfdag. 

Traditioneel wordt bij de openingswedstrijd gespeeld 
om een speciale prijs, de Berry Mom Trofee. Deze werd 
dit keer gewonnen door Ineke van den Dries, die met 37 
stablepunten binnenkwam. 

Na afloop van de ronde heette Marjon Ingwersen 
iedereen welkom en legde zij persoonlijk nogmaals uit 
wat de DaCo allemaal in petto heeft voor het komende 
seizoen.

 wordt vervolgd op pagina 26

NIEUWS VAN DE HGC DAMES 
Een prachtige seizoenstart
Begin maart was het al duidelijk dat het nieuwe golf-
seizoen er aan ging komen. Er werd door veel commis-
sies al het nodige voorbereid en ook de vijftallige 
damescommissie (DaCo) bleek deze winter niet stil te 
hebben gezeten.
Per mail introduceerden zij zich al vroeg bij alle 
vrouwelijke leden van de HGC. Maar ook voor de heren 
lezers stellen zij zich nog even voor, want de dames-
commissie is gewijzigd. De commissie bestaat dit jaar 
uit: Marjon Ingwersen (voorzitter), Ilona Pessel, Arda 
Snoek, Anneke de Vries en Retty de Vries en zij delen 
graag hun plannen met alle leden en vooral de 
“damesleden” van de Haarlemmermeersche Golfclub!

Die plannen voor dit “damesseizoen” bestaan in de eerste 
plaats uit de vaste wedstrijd op de dinsdagochtend, 
sinds jaar en dag tenslotte al de “damesochtend”! 
Er wordt door “de dames” dus iedere dinsdag gespeeld 
en voor deze wedstrijden kunnen alle vrouwelijke leden 
die willen meedoen tot één week van tevoren inschrij-
ven. Voor 18 holes of – en dat is nieuw – voor 9 holes. 
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Vrije Golferswedstrijden
Eens in de maand, op een middag in het weekend, zie je 
opeens een gezellige drukte in het clubhuis. Je vraagt je 
dan af: wat is er aan de hand? Wel, sinds 4 jaar wordt er 
elke maand, zowel in de winter als in de zomer, een 9-
holes wedstrijd met borrel en hapje en uiteraard een 
prijsuitreiking georganiseerd voor beginnende en ook 
meer ervaren golfers uit onze omgeving. Dit zijn spelers 
die les hebben gehad, en soms nog steeds hebben, van 
onze Golfpro’s. Spelers die nog niet zo vaak kunnen of 
willen spelen om de stap naar het lidmaatschap van 
onze golfclub te maken, maar die het wel leuk vinden 
om in wedstrijdverband een rondje te spelen. Het gaat 
om golfers die via onze administratie hun handicap-
registratie laten verzorgen. Kortom golfers die “een 
beetje” bij ons horen, maar (nog) geen lid zijn.

In het winterseizoen doen er zo’n 30 deelnemers mee. 
In de zomer zijn het er wel 40 à 45. Inmiddels heeft, door 
het groeiende enthousiasme voor golf en onze club,  uit 
die groep al een aantal deelnemers de overstap naar het 
lidmaatschap gemaakt. De wedstrijden worden begeleid 
door onze pro’s. Aanmelden kan via onze website met 
de knop “vrije golfers wedstrijd”.
 
Waarom onze club deze wedstrijden organiseert en 
faciliteert? Langs deze weg willen we graag “niet zo vaak 
spelende” golfers in de gelegenheid stellen om zich 

samen met anderen, bekend en onbekend, verder te 
bekwamen in het spel. Ze te enthousiasmeren en zo een 
kweekvijver voor nieuwe leden te creëren. Tegelijkertijd 
is er aan het eind van de dag, en zeker in het weekend, 
voldoende ruimte in de baan om extra bezetting te 
hebben. Daarnaast zorgt het ook in het clubhuis en 
restaurant voor extra reuring. Al met al een win/win voor 
alle betrokken partijen. 

Dus, welkom aan de vrije golfers en toekomstige leden.

Carla Kieft-Schrama

Winterklassement 2016/2017
Dit is gewonnen door Patrick Mahn. Er zijn maar drie 
wedstrijden gespeeld in verband met de weersom-
standigheden, namelijk op 29 oktober, 17 december en 
11 maart. 

Patrick scoorde in de eerste wedstrijd 9 punten, in de 2e 
7 punten en in de 3e wedstrijd 5 punten - totaal 21 
punten en won daarmee de eerste prijs. Tweede werd 
Eddy Zwart.  1e wedstrijd 5 punten, 2e wedstrijd 5 
punten en 3e 9 punten - totaal 19 punten. De derde 
prijswinnaar is Jan-willem van Markus. 1e geen punten, 
2e 9 punten en 3e 5 punten - totaal 14 punten.  

Vervolg van pagina 25:
Tijdens de prijsuitreiking werd er niet alleen vooruit 
gekeken, maar ook teruggeblikt op het winterseizoen, 
waarbij de prijzen werden uitgereikt voor de winter 
matchplaycompetitie. Aan deze competitie werd deel-
genomen door 7 teams van 7 personen. En als kersverse 
winnares van de Berry Mom trofee viel Ineke ook hierbij 
weer in de prijzen, want Team 7 met Ineke van den Dries, 
Francis Bakker, Elisabeth Hauswirth, Marjon Ingwersen, 
Ria Warmerdam, Marion Stempher en Christine Filet 
werd hier de winnaar. 

Ook was er een prijsuitreiking voor de winterinloopwed-
strijden. Op de dagen dat er in de winterperiode geen 
matchplay werd gespeeld kon men vrij inlopen en, bij 
voldoende deelname, was er die weken dus ook een 
wedstrijd voor alle dames, ongeacht of zij hadden inge-
schreven voor de matchplay competitie.   

Een leuke geste (en speciale dank daarvoor) was er op 
de openingsdag verder van Nel Haspels. Zij sponsort de 
DaCo dit jaar met heel bijzondere headcovers, welke 
gedurende het seizoen als prijzen weggegeven zullen 
gaan worden.

Het Dinsdag Damesochtend seizoen is al bij al dus goed 
gestart. De dinsdagochtend is dan ook een leuke manier 
om samen met andere vrouwelijke clubleden regelmaat 
in het spel aan te brengen, waarbij het plezier natuurlijk 
voorop blijft staan!

De DaCo wenst alle dames dit jaar veel golfplezier en is 
voor vragen altijd te benaderen, hetzij via de mail, hetzij 
via de telefoon. Zoals zij het zelf verwoorden: de DaCo 
zet zich er voor in om er ook in 2017 weer een sportief 
en gezellig seizoen van te maken. Alleen kunnen zij dat 
niet zonder de deelneemsters die met hen meedoen. 
Een oproep voor de dames dus om in grote getalen 
weer gehoor aan te geven. Wij wensen de DaCo en de 
daarbij deelnemende dames dit seizoen weer vele 
mooie dinsdagen toe!

Emilie de Wolf



NieuwjaarsRECEPTIE

228 29

Tijdens de druk 
bezochte en gezellige 

Nieuwjaarsreceptie 
werden alle 

genomineerden voor 
de eretitel Golfer en 

Golfster van het Jaar 
2016 in de bloemen 

gezet. De uiteindelijke 
winnaars waren Frank 

Duivenvoorden en 
Yulin Tjan, die beiden 

een bijzonder 
geslaagd en succesvol 
golfjaar achter de rug 

hebben.

Het koppel was zeer 
verguld met deze 

dubbele overwinning.

Naast de ingelijste 
oorkonde en de fraaie 

zilveren clubmarker 
ontvingen zij ook een 

parkeerpasje, 
waarmee zij met hun 

auto toegang hebben 
tot het terrein en een 

jaar lang voor het 
clubhuis kunnen 

parkeren.

Meer foto's bekijken? Zie: Plaatjes & klik voor de Praatjes op www.hgcgolf.nl



WinterlandenWEDSTRIJD

Het hele verhaal en (heel veel) andere foto's vindt je 
op de homepaga van onze website.

Zondag 26 februari jl. 
was het weer tijd voor 

de traditionele 
winterwedstrijd. 

Dit keer aangevuld met 
vragen over de zoge-

naamde Winterlanden.

Niek van Rest had een 
uitdagend parcours 

uitgezet, o.a. twee keer 
over het fietspad slaan 

om bij de volgende 
green te kunnen 

komen. Twee green-
keepers hielden  'de 

wacht' bij het fietspad 
om fietsers en wande-
laars veilig hun weg te 

kunnen laten 
vervolgen.

Met ruim 120 
deelnemers en mooi 

rustig winterweer was 
het een uitermate 

geslaagde middag. 
Bij binnenkomst stond 

de wijn al klaar, het 
stamppottenbuffet 

volgde later. Hulde aan 
de keukenbrigade en 
het team van Marina ! 

Een dankwoord aan 
Niek van Rest, Jos 

Bakker en de twee 
greenkeepers die het 

Weco team hebben 
bijgestaan!

Christine Filet Afspreken golflessen via het online 
boekingssysteem op de website
www.hgac.nl  of telefonisch bij 
de pro zelf. 

Aan alle 
HGCleden 
Ÿ Bent u tevreden met uw golfspel? 
Ÿ Bent u na een ronde tevreden over de keuzes die u 

heeft gemaakt? 
Ÿ Laat u zich niet afleiden door omstandigheden? 
Ÿ Zijn uw emoties beheersbaar tijdens een ronde? 
Ÿ Hebt u geen lichamelijke ongemakken door het 

golfen? 
Ÿ Accepteert u alles wat er gebeurt tijdens een ronde? 

Kunt alle vragen met “ja” beantwoorden dan mogen wij 
u feliciteren; “U bent een gelukkig mens tijdens het 
golfspel”. 

Moet u op sommige vragen “nee” beantwoorden dan 
heeft de Haarlemmermeersche Golf Academie (HGAC) 
de perfecte aanbiedingen voor u. Door middel van 
thematrainingen gaan we u handvatten aanbieden om 
de vragen met “ja” te kunnen beantwoorden. 

Vaak zijn het kleine veranderingen die nodig zijn voor 
een veel beter resultaat. Voor elk onderdeel worden de 
basisvaardigheden uitgelegd, geoefend en geleerd 
zodat er een stevig fundament onder het golfen wordt 
gelegd. Deze basisvaardigheden zijn individueel 
toepasbaar. De bal weet immers niet wat de spe(e)l(st)er 
doet maar voelt alleen de snelheid en impact van een 
clubhoofd. 

Aanbieding
Verbeter uw golfvaardigheid voor slechts € 10 per lesuur. 
(Alleen voor leden van de HGC.) Een betere golfvaardig-
heid begint bij een goede basis en regelmatige 
trainingen. Het doel van deze trainingen is het spelpeil 
verhogen van de leden van de HGC zodat de leden met 
meer plezier het golfspel kunnen beleven. 

Wekelijks worden er trainingen aangeboden op de 
volgende spelonderdelen: Lang Spel en Kort Spel (put-
chip-pitch-bunker). De groepsgrootte is minimaal 6 en 
maximaal 8 personen. 

U kunt leskaarten kopen voor 10 trainingen voor € 100. 
Mocht u een 10 lessenkaart te veel vinden dan zijn er 
ook leskaarten voor 5 trainingen voor € 60. 

Wilt u geen leskaart kopen en incidenteel deze 
trainingen bijwonen dan is het tarief € 14 per persoon 
per training. De leskaart is persoonlijk en 1 jaar geldig. 
De leskaart ontvangt u bij de eerste training na betaling 
aan: JSVO GOLF NL05 RABO 0184 3711 63 

3130



Alleen doorgang bij genoeg inschrijvingen

Inschrijven via: sven@hgac.nl

Sven Kitseroo
Zomer
2017

 

24 - 28 juli 

 

28 aug - 1 sept

per week

In de ochtend les en in de middag de baan spelen.

Jeugd Golfkampen
met de mogelijkheid tot opgave G.V.B. examen

(prijs is excl. kosten GVB en Baanpermissie)

    MaJa 
Trainingsweken  

Komende zomer bundelen Marloes Olling en Jan van 
Oosbree weer hun krachten in een geheel vernieuwd 
programma. Vier dagen intensieve training met elke dag 
een ander thema. 

Dag 1 maandag :  Impact en balvluchten
Dag 2 dinsdag:  Course Management en Mentaal

** woensdag is rustdag **

Dag 3 donderdag:  Kort Spel
Dag 4 vrijdag:  Lang spel

Wanneer: 26 juni t/m 30 juni 
 31 juli t/m 4 augustus 
 28 augustus t/m 1 september  

Waar:  Haarlemmermeersche Golfclub

Hoe laat: dagelijks van 9.00 uur tot 16.00 uur

Kosten: € 400,- 
  Inclusief: koffie/thee, lunch en 
 driving range ballen.

Programma (dagelijks):
9.00 uur  Theorie 
10.30 uur Praktijk oefenen.  
12.00 uur Lunch
13.00 uur Praktijk 9 holes
15.00 uur Vragen en afsluiting 

Meld je aan deze prachtige zomer, voor een van onze 
trainingsweken. We willen allemaal beter worden in golf, 
ga deze unieke kans aan met ons! Hard trainen, doelen 
stellen en kennis op doen.

Wij horen graag van u, meld je aan of stel je vragen aan:

COMPETITIE spelen 
verbindt in alles!
Een doel, een team, hard trainen en veel lachen.
Dat zijn voor mij wel de belangrijkste dingen welke het 
zo ontzettend leuk maakt om de dames teams van de 
Haarlemmermeersche te trainen.

We hebben zoveel gedaan dit jaar, dansen, Rob 
Mouwen, balfitting, Drenthe, veel uren getraind en nu 
op naar een geweldig resultaat in 2017. Ik wens de 
dames (en de andere teams) heel veel succes en denk 
eraan: „waar wil je de bal laten landen?”

Marloes Olling
Haarlemmermeersche Golf Academie
PGA Holland professional   06 45 94 61 89
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AMARI HUA HIN****

Hotel in vintage stijl te midden van vele prachtige golfbanen

GOLFREIS THAILAND
georganiseerd door

 

 Sven Kitseroo

G
olf van Thailand

Hua Hin

Cha-Am

Chonbury

M
Y

A
N

M
A

R

Kanchanaburi

• 1 greenfee Imperial Lake

• 1 greenfee Majestic Creek

• 1 greenfee Black Mountain

• 5 x transfer hotel - golfbaan v.v.

 

• transfer luchthaven - hotel v.v.

• 8 nachten 2-pk deluxe/LO

 2 x buffetdiner 

• 1 greenfee Royal Hua Hin

• 1 greenfee Palm Hills

DE GOLFREIS IS INCLUSIEF:

08-01/16-01-2018:

€ 1324,-
Exclusief vlucht

toeslag 1-pers. kamer p.k.p.n. € 36,-

Meer info of boeken michiel.de.boer@pinhigh.com of bel 023-5569605
Prijzen zijn exclusief vlucht, € 25,- administratiekosten en € 2,50 bijdrage Calamiteitenfonds per boeking.

GOLFTRA VEL

BANGKOK



Akro Consult
Benoordenhoutseweg 43, 2596 BC
Postbus 97662, 2509 GB  Den Haag
Telefoon: 070 - 326 26 23
www.akroconsult.nl

ANWB Golf
Taurusavenue 18
2132 LS Hoofddorp
Telefoon: 023 - 750 52 44
www.anwbgolf.nl

Autocentrum Beelen
Gansoord 3, 2165 BA Lisserbroek, 
Postbus 145, 2160 AC Lisse
Telefoon 0252 - 41 29 57
www.autocentrumbeelen.nl 

elsenga installatietechniek bv
Postbus 304 - 2130 AH Hoofddorp
Telefoon 023 - 554 22 00
www.elsenga.nl

Gepo Vleeswaren
Pondweg 8 - 10, 2153 PK Nieuw Vennep
Postbus 94, 2130 AB  Hoofddorp
Telefoon 0252 - 629 629
www.gepo.nl

Goliath-Hollinda
Van der Oudermeulenlaan 1, 
2243 CR  Wassenaar
Postbus 1056, 2240 BB  Wassenaar
Telefoon 070 - 517 71 22
www.goliath-hollinda.nl

Grant Thornton
Postbus 2154, 2301 CD Leiden.
Telefoon (088) 676 90 00
www.grantthornton.nl

Bouwgroep Horsman & Co
2e Poellaan 12, 2161 CJ Lisse
Telefoon 0252 - 41 31 55
www.horsman.nl

Köster Advocaten
Dreef 22, 2012 HS  Haarlem
Postbus 5287, 2000 CG  Haarlem
www.kadv.nl

Meewind
Kruisweg 22-24, 2011 LC Haarlem 
Telefoon (088) 633 9463
www.meewind.nl

De Meerlanden nv
Aarbergerweg 41, 1435 CA Rijsenhout
Telefoon (0297) 38 17 10
www.meerlanden.nl

Business Club Members

Voor links naar de websites van onze Business Club Members:
zie www.hgcgolf.nl / Business Club

10TY Creative

ABN Amro

AW Groep

Courtyard by Marriott (Claus)

DHL Global Forwarding

Heineken Bierbrouwerijen A’dam

Hollandia Dakkapellen

IAS (Inter Aviation Services)

Mijn Bespaarspecialist

ScoVas

Vastgoed Nationaal

3736

Personeelsvereniging ING
Postbus 810, 1000 AV Amsterdam
www.ing.nl

Pin High Golftravel
Taurusavenue 18, 2132 LS Hoofddorp
Telefoon 023 - 561 53 05
www.pinhigh.nl

Pronto Wonen Cruquius
Spaarneweg 22, 2142 EN  Cruquius
Postbus 235,  2100 AE Heemstede
Telefoon 023 - 529 00 66
www.prontowonen.nl

Raggers Schoonmaakbedrijf
Amsteldijk Noord 32, 
1422 XW Uithoorn
Telefoon 0297 - 56 30 70
www.raggers.nl

SignPlan
Breguetlaan 11, 
1438 BA Schiphol Oude Meer
Postbus 51,  2030 AB  Hoofddorp
Telefoon 023 - 554 12 55
www.signplan.nl

Sollasi Mijbu Park
Duinschooten 12
2211 ZC  Noordwijkerhout
Telefoon 0252 - 37 44 60
www.sollasi.nl

De Haarlemmermeersche 
Business Club in beweging

Dinsdag 14 maart was het een drukte van jewelste in 
ons clubhuis: de wintercompetitie van de leden van de 
Haarlemmermeersche Business Club werd afgesloten. 
Zo’n 46 deelnemers waren aanwezig. Dit seizoen werd 
voor het eerst, vanwege het korte daglicht,  zowel een 
18- als 9-holes wedstrijd georganiseerd. Dat laatste zeer 
tot tevredenheid van de leden die eerst nog zakelijke 
verplichtingen hebben en zich pas later op de dag vrij 
kunnen maken voor een gezellig rondje golf met 
gast(en) en collega ondernemers.  

De winnaar van de wintercompetitie werd Hollandia 
Dakkapellen en Frank Willemse mocht namens Cor 
Arnold, die zich heerlijk op de Canarische eilanden 
bevond, de bokaal in ontvangst nemen. Als tweede 
eindigde Scovas Medical en Pin High Golftravel werd 
derde in het klassement. Aangezien Hollandia Dakka-
pellen ook de zomercompetitie  2016 heeft gewonnen, 
bewijst dit Businesslid met deze tweede overwinning op 
rij een zeer geduchte tegenstander te zijn. 

Na afloop van de prijsuitreiking bleven veel leden nog 
gezellig napraten onder het genot van een drankje en 
hapje, dat zoals gebruikelijk zeer goed verzorgd werd 
door onze De Drie Gemalen brigade. 

Dinsdag 11 april start de Business Club 18-holes 
Zomercompetitie. Daarin zal gestreden worden voor 
deelname aan de finale van de Business Club Competitie 
van de Club van 27, waarbij elke Golfclub van de Club 
van 27 de twee winnaars van hun eigen Business Club 
competitie afvaardigen, en los hiervan ook voor 
deelname aan de Regionale Business Club wedstrijd. 

Om verdere uitwisseling tussen de businessleden van de 
clubs van 27 te bevorderen organiseren zij een uitwis-
seling waarvoor de Business Clubleden zich kunnen 
inschrijven. Dit jaar spelen de Businessleden van de 
Haarlemmermeersche Golfclub tegen Businessleden van 
Zeewolde op de Batouwe. Bij ons komen dan de deel-
nemers van Almeerderhout die tegen Princenbosch 
spelen. Een nieuw concept en een leuk evenement als 
aanvulling op het Businesslidmaatschap. 

Dat het voor een golfclub goed en zelfs noodzakelijk is 
om een gevarieerde en enthousiaste Business Club te 
hebben mag duidelijk zijn. Om die reden zal dit najaar 
voor het eerst een Open Golfdag specifiek voor de 
werving van Business Clubleden georganiseerd worden. 
Op deze dag wordt een wedstrijd georganiseerd waarbij 
de huidige Business Clubleden als teamcaptain zullen 
fungeren voor teams samengesteld uit potentiele leden. 

Zo kunnen  de potentiele leden  ervaren wat de toe-
gevoegde waarde voor hun zakelijke activiteiten kan zijn, 
informatie  krijgen over de mogelijkheden bij onze club 
en uiteraard de sfeer proeven. 

De Business Club Commissie gaat actief op zoek naar 
deelnemers en zal ieder huidig Business Clublid, als 
ambassadeur van onze club, gevraagd worden hiervoor 
potentiële kandidaat deelnemers aan te dragen.   
Wij  gaan voor  een hoge opkomst en een uitbreiding 
van onze Business Clubleden. 

De Business Club Commissie.

Business & PLEASURE

Herman Gieling was jarig

de winnaars



Op onze website kunt u 

www.hgcgolf.nl
  24 uur per dag starttijden en  

  golflessen boeken. 
actuele openingstijden van de baan, 

clubgebouw en restaurant vinden

 Caddiemaster  
Telefoon    (023) 558 90 00 
Clubleden kunnen vanaf 14 dagen tevoren 
starttijden boeken bij de caddiemaster, niet-
leden vanaf 7 dagen.  

 Management  
Vera van den Berg    (023) 558 90 07 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
management@haarlemmermeerschegolfclub.nl

 Secretariaat
Sandra Poelwijk  (023) 558 90 01
Bestuurs- en verenigingssecretariaat.
Dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdagmiddag
secretariaat@haarlemmermeerschegolfclub.nl 

 Commerciële zaken 
Marko Sterkenburg  (023) 558 90 03
Bedrijvendagen, clinics, zaalhuur
Maandag t/m vrijdag 
events@haarlemmermeerschegolfclub.nl 

 Administratie 
Jan Weber   (023) 558 90 02
Maandag t/m vrijdag  

 Restaurant 
Telefoon   (023) 558 90 04
Openingstijden          zie: www.hgcgolf.nl

 Bestuur
Voorzitter 
Robert van Riessen (023) 534 36 93

Secretaris 
Ans Bodegom (06) 513 78 841 
  
Penningmeester 
Geert-Jan van Logtestijn (023) 528 70 52

Bestuurslid golftechnische zaken
Paul Hillen (06) 543 58 300

Bestuurslid marketing & communicatie
Carla Kieft  (0252) 41 59 72 

 Commissies
Baancommissie 
Alex Bisi (vz) (023) 525 45 87
Carla Beenders (06) 360 255 37 
Edwin Koster (06) 539 635 88

Business Club commissie
Jan van Vliet (vz) (06) 538 47 879
Camiel Dierikx (023) 532 37 73
Frans van der Riet  (06) 536 333 64
Nathalie van Dijk  (06) 413 05 398 

Commissie van beroep
Ingrid Maessen (vz)  (023) 562 56 37
Ed van de Walle  (023) 528 89 49
Marion Waaijer  (023) 743 05 52 

Commissie Topgolf-jeugd HGC
GertJan Volgers (vz)  (023) 528 33 05
Olga Almekinders   (023) 555 45 24 
Marcel Verlaan   (0252) 62 47 78

Damescommissie
Marjon Ingwersen (vz)  (023) 528 47 76
Anneke de Vries  (023) 547 70 01
Retty de Vries  (023) 563 01 22
Arda Snoek   (023) 535 42 78
Ilona Pessel   (023) 528 77 16

Handicapcommissie
Yulin Tjan (vz)  (06) 132 33 639
Marjolijn v.d. Biggelaar    (023) 561 72 38
Margeet Wessel   (0252) 52 34 20

Jeugdcommissie
Johan Houtman (vz)  (06) 531 04 262
Bodi Boelé (secr)  (06) 363 10 970
Marcel Boelé   (06) 515 05 207
Marcel Verlaan (jeugdcoach) (06) 531 77 760
Hans de Boer   (023) 526 01 46
Marije Zuidema   (023) 202 01 07

Haarlemmermeersche  Golfclub
 Adres  Spieringweg 745,   2142 ED Cruquius
 Telefoon   (023) 558 90 00     Fax   (023) 558 90 09
Email  info@haarlemmermeerschegolfclub.nl
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Colofon
MeerMare

Redactie-adres
meermare@xs4all.nl

Kopij ontvangen we graag 
in een gangbaar bestands-
formaat, zoals Word of 
OpenOffice,  of als platte 
tekst in een email. Gebruik 
s.v.p. zo weinig mogelijk 
opmaakinstellingen. 
Eventuele foto’s s.v.p. als 
bijlage meezenden om 
kwaliteitsverlies te 
voorkomen. 

Redactie
Zie Redactiecommissie.

Artikelen worden, 
tenzij anders vermeld, 
geplaatst onder 
verantwoordelijkheid 
van de redactie
en hoeven niet nood-
zakelijkerwijs de mening 
van het bestuur te 
vertegenwoordigen.

Fotografie
Hans Vlietman

Advertentie-
exploitatie
Sandra Poelwijk
 

Uitgever
Haarlemmermeersche 
Golfclub

Drukwerk
10TY Creative 
(www.10tycreative.nl)

Vormgeving
Wiz Art
(www.wiz-art.nl)

Kascommissie
Andries van de Ridder (vz) (023) 584 81 63 
Frans Ingwersen  (023) 528 47 76
Peep Kokke   (0297) 32 12 93

Kennismakingscommissie
Gerty van Vliet (vz)  (0252) 41 29 58
Niek van Rest  (06) 537 91 029
Marion Stempher  (0252) 51 79 08  

Redactiecommissie
Hans van der Stoop (vz)  (023) 540 00 44
Nico ter Haak   (06) 121 32 131
Lidwien van Velsen  (023) 561 40 86
Hans Vlietman  (023) 562 95 67
Emilie de Wolf  (06) 512 78 735

Regelcommissie
Frank Plaatsman (vz)   (023) 531 01 89
René Schoone  (0252) 52 34 20
Albert Meijerink   (06) 485 41 474
Wouter de Vries   (023) 547 70 01

Seniorencommissie
Herman Frank (vz)   (0252) 41 72 92
Koos van der Spek   (023) 561 38 20
Bert van Manen   (023) 56 55 854
Ab de Boer   (023) 524 22 34 
Gijs van Gageldonk  (023) 584 57 64
Philip van Donselaar  (023) 555 14 87

Technische commissie
Olga Almekinders (vz)  (023) 555 45 24
Colette van Orden  (023) 536 01 12
John Leuven   (023) 563 67 87
Jan Croese   (023) 529 36 96
Francis Bakker  (023) 544 28 21

Tuchtcommissie
Dick Winters (vz)  (0252) 62 42 80
Maud Croese   (023) 529 36 96
Richard Klatten  (023) 527 33 23

Wedstrijdcommissie
Jos Schrama (vz)  (06) 502 90 544
Bonita van Rummelen  (06) 270 64 064
Christine Filet     (06) 246 99 802
Karin Koenders    (06) 208 23 553
Rick Tol    (06) 547 91 917
Janthijn Siebert   (06) 199 34 330

    Consuls, marshals
Consul Old Grand Dad Club
Jan Knijn (023) 584 10 11
email janknijn@quicknet.nl

Consul Handicart
Marcel Koenders  (06) 492 03 929
email:                   m.koenders@planet.nl

Marshalling
Henk van der Sluis  (023) 565 27 03
   (06) 307 91 728 

Webmaster 
Maarten Taekema  (023) 562 60 20

      Wedstrijdleiding
Weekendwedstrijden
Leden WeCo, zie betreffende inschrijf- of 
startlijst op de website en het bord in de hal.

Maandagochtendcompetitie
Mees van der Aar (023) 584 73 14
Ton Hulsebosch (023) 533 37 67
Eep Borkhuis  (0252) 68 71 11

Maandagavondcompetitie (ZAC)
Jos Bakker (06) 397 53 260
Jan Knijn (023) 584 10 11

Dinsdagochtend
Leden Damescommissie

Woensdagavondcompetitie (ZAC)
Colette van Orden (06) 532 19 553
Yulin Tjan (06) 132 33 639
Bodi Boelé  (06) 363 10 970

Donderdagavondcompetitie (ZAC)
Arda Snoek (023) 535 42 78
Lucille Cuijpers  (06) 250 31 128

Vrijdagochtend
Leden Seniorencommissie

Maandbeker Jeugd
Leden Jeugdcommissie
( zie www.hgcjeugd.nl voor details)

Winterhard
Marco Hageman  (023) 564 08 57
Jolanda Broekhof   (06) 535 83 982
Paul Broekhof  (06) 539 73 677

        Professionals
Wouter Voskamp  (06) 2519 3584
email   wouter@hgac.nl

Sven Kitseroo  (06) 5515 2153
email   sven@hgac.nl

Jan van Oosbree  (06) 5389 2969
email   jan@hgac.nl

Marloes Olling  (06) 4594 6189
email   marloes@hgac.nl

Alarmnummer

(023) 558 90 05

Het alarmnummer alleen gebruiken bij 
ongevallen of calamiteiten in de baan!

39




