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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.

nieuweLEDEN

Het najaar 
staat al bijna 
weer voor de 
deur. We 
hebben een 
wisselende 
zomer gehad 
met een 
zonnige 

maand juni en in juli enkele hevige regen- 
en onweersbuien. In de vakantieperiode is 
het traditiegetrouw wat rustiger op de 
baan. In het najaar belooft het wederom 
gezellig druk te worden, ook met enkele 
grotere commerciële activiteiten.

Het gaat goed met de vereniging! We hebben 2016 
financieel uitstekend kunnen afsluiten en het aantal 
nieuwe leden dit jaar loopt volgens verwachting. In het 
voorjaar zijn alle bunkers voorzien van nieuw zand, dus 
het is niet erg meer om met de bal in de bunker te 
belanden. De NGF competitie is wisselend afgesloten 
met knappe resultaten van Dames 1 – 27 holes met 
promotie naar de reserve hoofdklasse en Heren Senioren 
3 met promotie naar de 2e klasse. We zien dat het aantal 
deelnemers aan wedstrijden zowel de fun- als de WeCo-
wedstrijden en de Zomer Avond Competities structureel 
toeneemt. Ook nieuwe leden doen enthousiast mee en 
integreren zo in het clubleven. 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering afgelopen juni 
is besloten om de luswisseling, zoals deze het afgelopen 
jaar al van toepassing was, te continueren. Het is een 
algemene trend om vaker 9 holes te spelen en wij zullen 
daar als vereniging op in moeten spelen. Daarnaast 
willen wij leden en gasten de gelegenheid bieden om 
gebruik te maken van alle drie de lussen van ons 
complex. De huidige luswisseling doet wat ons betreft 
recht aan deze randvoorwaarden.

In de komende Algemene Ledenvergadering zullen wij 
een voorstel doen voor de aanpassingen van de 
oefenfaciliteiten (driving range en Bolstra). Het lange 
traject ter voorbereiding is nu bijna gereed om voor te 
leggen ter goedkeuring aan de leden. 

Voortschrijdend inzicht ten aanzien van technische, 
praktische en financiële mogelijkheden en onmogelijk-
heden heeft er toe geleid dat de eerder gepresenteerde  
plannen zijn teruggebracht naar de essentie: 
oefenfaciliteiten met ruim voldoende uitdaging voor de 
beginnende en gevorderde golfer om er meer intensief 
gebruik van te maken. Ook u zult enthousiast zijn!

Ik wens u veel speelplezier tijdens een 
hopelijk prachtig najaar.

Robert van Riessen
Voorzitter

Bijna vijftig nieuwe HGC leden, tot 
en met 1 juli 2017. De aanwas van 
nieuwe clubleden loopt in de 
eerste helft van 2017 goed door. 
Van de nieuwe leden in 2017 is de 
verdeling man-vrouw 70%-30%, 
net als in 2016. 

Het zwaartepunt van de nieuwe 
aanmeldingen lag in het eerste 
kwartaal, met 32 nieuwe aanmel-
dingen tot en met 1 april. 

Sindsdien zijn, vanaf 1 mei tot en 
met 1 juli, nog eens 17 nieuwe 
leden onze vereniging komen 
versterken. Wij heten de volgende 
leden dan ook van harte welkom:

Rob van Beest Haarlem
Ronan Hoogendoorn Haarlem
Guus Nieuwenhuys Heemstede
HansEric Paree Heemstede
Franka Paree-Van der Linden Heemstede
Jan-Willem Rensman Heemstede
Jeroen de Swart Heemstede
Marjolein van der Wim Heemstede
Fred Mulder Heemstede
Erna Arts Hoofddorp
Evert van Dooren Hoofddorp
Simone Heinz Hoofddorp
John Schubert Hoofddorp
Paul de Vlieg Hoofddorp
Ricardo Winter Hoofddorp
Ed Platier Vijfhuizen
Angelina Schmitt Vijfhuizen

Kijkend naar de woonplaats van leden zien 
we dat zij vaak in de buurt van de golfclub 
wonen. Op drie na komen de nieuwe leden 
van 2017 uit Hoofddorp, Heemstede of 
Haarlem, Zwaanshoek, Lisse en Vijfhuizen.
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Voor actuele informatie over clubzaken, zie: www.hgcgolf.nl  /  Club-info   
www.hgcgolf.nl / Plaatjes & Praatjes  /  alle foto’s
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Herindeling kantoren
Er heeft een interne verhuizing plaatsgevonden. Jan Weber en Nicole Verdonk van 
de boekhouding zijn verhuisd naar het tweede kantoor op de begane grond, het 
oude kantoor van Vera. Het managementteam, Vera van den Berg en Marko 
Sterkenburg, heeft haar intrek genomen in het oude kantoor van de administratie. 
De deuren staan bijna altijd open, dus loop gerust eens binnen voor een praatje. 

Bezoektijden secretariaat
Op het secretariaat is het op sommige dagen een komen en gaan 
van (commissie)leden. Om Sandra Poelwijk, die verantwoordelijk is 
voor het leden- en bestuurssecretariaat, de gelegenheid te geven 
om haar werkzaamheden niet alleen goed in te plannen, maar ook 
uit te kunnen voeren, gelden vanaf 21 augustus aanstaande de 
volgende bezoektijden voor het secretariaat: 

dinsdagochtend
woensdagochtend
donderdagochtend
vrijdagmiddag                    12.30 -  16.30 uur.

Op vrijdagochtend, zaterdag, zondag en maandag is het secretariaat gesloten.
Maar dan zijn de caddiemasters u graag van dienst. Mochten zij u op dat moment 
niet zelf kunnen helpen, dan zullen zij zeker de boodschap doorgeven. 

Met spoed gezocht: 
goede en leuke kok!
In het voorjaar is bij Roel Schmelzer, onze chefkok, een hernia 
geconstateerd. Hierdoor is hij enige tijd volledig uit de 
roulatie geweest. Begin dit jaar was er al een vacature in de 
keuken ontstaan die heel lastig bleek op te vullen, maar door 
het onverwachte vertrek van nog een kok kwamen we echt 
in de problemen. Landelijk was namelijk een groot tekort 

aan horecapersoneel in het algemeen en aan koks in het 
bijzonder ontstaan. Op de oproep aan al onze leden is 
enthousiast gereageerd, waarvoor onze hartelijke dank. 
Hierdoor zijn nieuwe contacten gelegd en hebben wij 
ook daadwerkelijk keukendiensten kunnen opvullen. 
Helaas heeft dit nog niet geresulteerd in het kunnen 
aannemen van een vaste kok. 

De afgelopen periode is dan ook veel gewerkt met 
bureaus en ZZP-ers. De personeelskosten zijn daardoor 
niet alleen vele malen hoger, ook de continuïteit kan niet 
worden gewaarborgd. Daarom zijn we nog steeds 
dringend op zoek naar een zelfstandig werkend kok. 

Weet of kent u een goede en enthousiaste kok die voor 
langere tijd part time of full time beschikbaar is? Laat het 
ons weten of laat hem of haar dan alstublieft zo spoedig 
mogelijk contact opnemen met:
Vera van den Berg (023 – 558 9007) of 
Paul Grimbergen (023-5589004). 

Mailen kan ook, naar:
vera@haarlemmermeerschegolfclub.nl of
paul@haarlemmermeerschegolfclub.nl 

Evenementen & Clinics
De komende weken staan er nog een aantal golfeve-
nementen gepland. Kleine partijtjes, maar ook grote 
events, zoals het Schiphol Airport Cargo Golf Tourne-
ment (SACGT). Dit jaarlijkse toernooi vindt plaats op 
vrijdag 22 september en hieraan nemen ca. 120 golfers 
en 40 clinic’ers deel. 

Via de website kunt u 24/7 be-
schikken over actuele informatie 
over alle "geblokte starttijden" 
i.v.m. clubwedstrijden en evene-
menten in de komende maand. 

U kunt dit vinden onder de knop   
   Golfbaan   . Onder het kopje 
baangegevens kiest u vervol-
gens "Tee-sluitingen", zodat u qua 
planning hiermee rekening kunt 
houden. 

Wilt u ook een keer een golfdagje 
voor vrienden of familieleden of 
een bedrijfsuitje organiseren? 
Dit kan bij uitstek op de 
Haarlemmermeersche Golfclub. 
Wij leveren namelijk maatwerk. 

Van een golfpartijtje met vrienden of vriendinnen met 
na afloop een aangeklede borrel tot een groots golf-
event met na afloop een 7-gangen amuse diner.

Meer weten? 
Neem contact op met Marko Sterkenburg, 
telefoon 023 – 558 9003 of via email:
marko@haarlemmermeerschegolfclub.nl

Marko informeert u graag over de vele mogelijkheden 
die uw mooie en bruisende Haarlemmermeersche te 
bieden heeft.

Vera van den Berg.

Vakantieperiode
Eén voor één genieten onze 
medewerkers van een 
welverdiende vakantie. 
Hierdoor kan het zijn dat de 
kantoren (secretariaat, 
administratie en commer-
ciële zaken)  tijdelijk minder 
of zelfs helemaal niet 
bemand zijn.

Gelukkig zijn onze caddie-
masters allround en kunt u 
met uw vragen bij hen 
terecht. Zij zullen u zoveel 
mogelijk proberen te 
helpen.

}         08.30 – 12.00 uur (telefonisch bereikbaar tot ca. 17.00 uur)
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Flora en FAUNA
Onze golfbaan heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een habitat voor tal 
van bijzondere planten, dieren, vogels, vissen, amfibieën, reptielen en insecten.
Dat kan verrassende ontmoetingen tot gevolg hebben, zoals blijkt uit onder-
staand bericht dat we ontvingen van Niek van Rest...

 "Ton Heuvink en ik liepen onlangs rond de middag over het pad naar de tee 
van hole Leeghwater 8. Wij zagen een diertje op het pad en dachten dat het een 
muisje was. Dichterbij gekomen bleek het langer te zijn dan een muis... en een 
wezel te zijn. Omdat het beestje vrij klein was zal het een vrouwtje zijn geweest."

 "Dit kleinste roofzoogdier ter wereld vindt een prima leefgebied in de 
houtwal die rechts van het pad ligt. Wezels houden van droge gebieden dus 
aanwezigheid in de polder is best uniek. Naast de aanwezigheid van 73 vogel-
soorten en vossen geeft dit aan dat de Haarlemmermeersche Golfclub best een 
uniek stukje natuur is midden in de randstad."

Niek van Rest

Wielewaal

Zoetwatermossel

Op 6 mei namen club-
leden van 84 golfbanen 
in Nederland deel aan 
de achttiende "Bird 
Watching Day". Er zijn 
3820 vogels geteld en 
het ging daarbij om 
maar liefst 167 verschil-
lende soorten. Zoals de 
aalscholver, die 230 
keer werd geteld en op 
76 verschillende golf-
banen is gezien. De 
Wielewaal ( die ook op 
onze baan voorkomt ) 
is 11 keer geteld en op 
8 verschillende golfba-
nen gezien...

Voor gedetailleerde info en resultaten van de Bird Watching Day: zie:
http://www.birdwatchingday.nl/pagina/16/resultaat.html

Wezel Rivierkreeft

Vos

Graskarper
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Sinds 3 april dit jaar hebben we een 
nieuwe Assistent-Manager. Goede 
reden voor mij om maar eens het 
kantoor binnen te lopen om met 
hem kennis te maken. Ik tref hem 
druk werkend achter de PC, en hij is 
graag bereid mijn vragen te 
beantwoorden

Marko, Vertel eerst maar eens iets over je zelf

Goed, Ik ben Marko Sterkenburg, 42 jaar, woon samen 
met vriendin Maike sinds anderhalf jaar in Zandvoort. We 
hebben een pracht zoon die net 1 jaar is geworden. 
Daarvoor 23 jaar in Amsterdam gewoond,  eerst 
gestudeerd en er daarna blijven hangen.

Wat heb je gestudeerd?

Engelse taal en letterkunde met specialisatie Engelse 
literatuur, tja en dan beland je uiteindelijk op een 
golfbaan.

Geen voor de hand liggende loopbaan, vertel 
eens hoe ben je hier verzeild geraakt?

Tijdens mijn studie werkte ik bij reclamevakblad 
Adformatie. Tijdens die periode werd ik gevraagd om 
samen met een architect en een vormgever een 
engelstalig architectuurtijdschrift uit te gaan geven, en ik 
had daarbij de rol als als bladmanager. Dat heb ik vier jaar 
gedaan. Samen hebben we vanaf de eerste proef-editie 
een gerenommeerd blad gemaakt dat momenteel in 
dertig landen uitkomt. Na vier jaar stond het blad er 
goed voor en was mijn rol eigenlijk wel uitgespeeld. 
Zodoende ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Tijdens diezelfde periode golfde ik regelmatig met een 
vriend.  Deze besloot om van zijn hobby zijn werk te 
maken en de golf-pro opleiding te gaan volgen. Dat van 
je hobby je werk maken, leek mij ook wel wat, alleen was 
ik niet goed genoeg om pro te worden, en de ambitie 
had ik ook niet. Ik heb toen gesolliciteerd bij Burggolf 
Purmerend, en daar werd ik aangenomen als hoofd van 
de commerciële afdeling. Dat heb ik vier jaar met veel 
plezier gedaan. Vervolgens werd ik manager van 
Burggolf Zoetermeer en dat heb ik drie jaar gedaan. 

In die periode zijn we naar Zandvoort verhuisd en is ook 
onze zoon geboren. Toen bleek dat de lange reistijd in 

combinatie met lange werkdagen niet goed te 
managen was ben ik op zoek gegaan naar een baan in 
deze regio en kwam deze vacature bij de HGC tegen. 
Gesolliciteerd, en nu zit ik hier.

Heb je daarmee in functie een stapje terug 
gedaan?

Já en nee. In functie wel, in Zoetermeer was ik eindver-
antwoordelijk en daarmee kon ik zelf beslissen en uit-
voeren wat ik juist achtte. Feitelijk zit er niet zo veel 
verschil tussen een commerciële golfbaan en een 
vereniging. In Zoetermeer had ik te maken met een 
directie op afstand, met budgettering en beleidsplan-
nen. Hier heb je te maken met een bestuur, met een ALV 
en vele commissies. Maar voor beide situaties geldt: we 
hebben kort gras nodig en koud bier, dan blijven de 
leden golfen. Maar, zonder dollen, ik denk dat ik juist met 
negen jaar ervaring in een commerciële situatie met veel 
evenementen, wel een en ander kan toevoegen aan 
deze, overigens prachtige golfclub. 

Kan je daar al iets over zeggen?

De komende maanden is het zaak voor mij om de 
organisatie goed op te nemen. Vooral procesmatig, hoe 
doen we de dingen, waarom doen we het zo. Daarna is 
oktober november, als het wat rustiger wordt met 
evenementen, een goed moment om te kijken wat we 
met mijn ervaring hierin kunnen stroomlijnen en 
efficiënter kunnen doen. Daarnaast liggen er genoeg 
projecten op de stapel, zoals renovatie van het clubhuis, 
de oefenfaciliteiten en de website. Dus genoeg om 
hiermee aan de slag te gaan.

En hoe zit het met je eigen golfambities, op 
welk handicap niveau speel je?

Ik speel handicap 13, heb wel de ambitie gehad om ooit 
singel handicap te spelen, maar de tijd om hiervoor te 
genoeg te trainen ontbreekt simpel weg gewoon. En 
voorlopig zie ik dat de komende periode niet 
veranderen.

Marko bedankt voor je tijd, ik wens je heel veel succes 
met je nieuwe baan.

Hans van der Stoop

Marko Sterkenburg

Nieuwe Assistent-Manager
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Golfbaanarchitect Alan Rijks
In gesprek met

Bent u tijdens uw rondje golf ook zo druk met uw scorekaart bezig? 
Dat mag natuurlijk, maar het is voor uw eindresultaat echt beter als u, 
wanneer u naar de volgende hole loopt, de prachtige natuur van onze 
baan in ogenschouw neemt. Dat ontspant, en komt uw resultaat alleen 
maar ten goede. Elders in deze Meermare vertellen we wat u allemaal 
voor wild in onze baan tegen kunt komen. Maar in dit artikel wil ik eens 
inzoomen op al het groen en water om u heen, en dan met name: hoe 
komt zo’n prachtige golfbaan tot stand. Wie kan daar meer over vertel-
len dan de ontwerper van onze baan? Ik besluit golfbaanarchitect Alan 
Rijks te bellen en te polsen of hij hiervoor te strikken is.

“Natuurlijk! Leuk! Kom maar langs op de Hilversumsche, daar 
vinden we wel een rustig plekje om je vragen te beantwoor-
den” was zijn spontane reactie op mijn telefoontje. Een week 
later zat ik op het terras tegenover een zeer enthousiaste, 
goedlachse en druk pratende Alan Rijks, en kon ik mijn 
vragen op hem afvuren.

Kijkend vanaf het terras over de golfbaan van de Hilversum-
sche begint Alan al druk te praten voordat ik de ook maar de 
gelegenheid had om een vraag te stellen. “Kijk nou eens voor 
je uit, zie je die boompjes en struiken daar links? Dat is zo 

zonde. Die zijn daar ad hoc neergezet of spontaan 
gegroeid. Maar als je ze weg haalt krijg je van hier uit 
een veel mooier zicht over de 18e en zie je de 
mensen al vanaf het begin van de hole binnen 
komen. Dat is veel leuker. En kijk, daar...

Ik onderbreek hem, dit is Alan ten voeten uit. En ik 
weet, als hij eenmaal over zichtlijnen en grassoorten 
begint, dan is hij niet te meer stoppen. Dus eerst 
maar even de openingsvraag: 

Wie is Alan Rijks en hoe wordt je 
golfbaanarchitect?

Alan: “Ik ben in België afgestudeerd als landschaps-
architect, en kwam kort na mijn studie in aanraking 
met het ontwikkelen van golfbanen. Vond het vak 
gelijk zo leuk dat ik vrijwel direct besloot om 
golfbaanarchitect te worden. Ik ben nu 58 jaar en zit 
inmiddels al weer 30 jaar in het vak.” 

Oké, maar dat gaat me te snel. 
Hoe ben je ertoe gekomen om speci-
fiek golfbaanarchitect te worden?

“Ik ben enthousiast golfer geworden doordat mijn 
broer en zusje in het Nederlands team speelden en 
daar veel succes hadden. Ik wilde graag ook met het 
golfspel de competitie met hen aangaan.  Daarvoor 
hadden we namelijk altijd een fanatieke onderlinge 
strijd in het hockeyen. Ik werd eerst lid op de 
Hattemse, daarna op de Noordwijkse, en mocht 
meedoen in het 1e herenteam. Daarmee zijn we vier 
keer landskampioen geworden. Dat is was een 
prachtige tijd. Kampioen van alle teams in 
Nederland. Maar je moest er keihard voor werken, 
want er waren altijd kapers op de kust. Zodoende 
kwam ik ook op veel andere golfbanen.” 

“De klassieke golfbanen vond ik erg mooi, maar er 
waren ook veel banen die voor verbetering vatbaar 
waren. Na mijn studie ben ik als landschapsarchitect 
begonnen bij de firma de Ridder en kwam daar in 
aanraking met het onderhoud van golfbanen. Bij de 
Ridder heb ik 1 ½ jaar gewerkt, en veel over het 
aanleggen en onderhouden van banen geleerd.  
Toen vond ik het tijd om zelf banen te gaan ontwik-
kelen. Ik heb toen drie gerenommeerde golfbaan-
architecten opgezocht, om te vragen of ik daar kon 
gaan werken. Dudok van Heel, Donald Steel en 
Baron Paul Rolin. Deze laatste zag wel wat in me en 
daar kon ik ook beginnen. Mijn eerste ontwerp was 
de Batouwe, daarna Het Rijk van Nijmegen, Het Rijk 
van Nunspeet en Het Rijk van Sybrook, daarna een 
golfbaan in Tunesië. Omdat Baron Rolin mij bijna 
geheel alleen liet werken dacht ik na 2 ½ jaar, dat 
kan ik ook voor mij zelf gaan doen.    >>>         
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Ik dacht, dat wordt het, maar ik realiseerde me al snel dat 
je als 28-jarige niet al te veel investeerders vindt die op je 
staan te wachten. Toch is het gelukt, en ik doe dit nu al 
weer 30 jaar met heel veel plezier.”

Wat is het leukst aan je vak?

“Ha ha, já, het bijzondere van mijn vak is om op een 
maagdelijk terrein te staan, voor de eerste keer, en dan je 
fantasie los te laten gaan.  En daarna van een soms saai 
landschap iets moois trachten te maken. Mooiste voor-
beeld vind ik zelf Texel. De uitbreiding van 9 naar 18 
holes. Dat je van een vlak weiland, waar op dat moment 
de koeien lopen, binnen een jaar een linksbaan schept. 
En echt, 80% van de mensen denken dat je die baan 
binnen een duincultuur hebt gecreëerd. Ze hebben 
geen idee dat het daarvoor een drassig weiland was. 
Dat schept veel voldoening. Binnenkort gaan we de 
eerste 9 ook aanpakken, en dan wordt het echt een top 
linksbaan in Nederland. Ik raad je aan om er een keer 
met vrienden te gaan golfen. Je neemt om 9.30 uur de 
eerste boot, loopt een prachtige uitdagende baan, en 
neemt de laatste boot weer terug. Heb je echt een 
fantastisch dagje uit.” 

En wat is het minst leuke aan je vak?

“Eh (hier moet Alan toch even nadenken), binnen het 
vak zelf is alles eigenlijk wel leuk. Alleen de financiële 
perikelen zijn soms pijnlijk minder leuk. Met name bij 
opdrachten die ik vanuit het buitenland had, recent nog 
in Azerbijan, moet je steeds maar achter je geld aan of je 
krijgt het helemaal niet. Dan begrijp je dat ik daar niet op 
zit te wachten.”

Wat vind je heel goed aan de Haarlem-
mermeersche en wat minder goed?

“Ah, dat is altijd een mooie vraag, Wat ik opvallend en 
positief vind is de sfeer in het clubhuis. Klinkt misschien 
raar uit de mond van een architect, maar ik kom op heel 
veel golfclubs, en wat me altijd opvalt is dat de mensen 
bij jullie altijd met een glimlach in het clubhuis of op het 
terras zitten. Je voelt gewoon dat de golfers er plezier in 
hebben. Dat vind ik eigenlijk ook het belangrijkste, want 
daar gaat het toch om? Plezier hebben in golf. En dat is 
niet alleen omdat ze daarvoor genoten hebben van jullie 
prachtige baan, want dat is echt zo, het is een groot 
compliment aan de hele organisatie er omheen. 
Iedereen doet zijn best daarvoor.”

“Kijk, je kan wel een mooie baan aanleggen, maar als de 
mensen er niet met plezier gaan golfen komen ze niet 
meer terug of lopen ze weg.  Wat ik ook positief vind is 
dat jullie de laatste jaren goed bezig zijn met het ruimte 
scheppen in het groen in de baan. 

Veel bomen en struiken zijn de afgelopen 30 jaar hard 
gegroeid, en belemmeren daardoor de oorspronkelijke 
zichtlijnen die een baan juist zo mooi maken. Ik weet 
ook dat het voor veel leden lastig is uit te leggen om 
juist meer groen weg te halen i.p.v. te laten groeien. 
Maar echt, visueel meer ruimte geeft meer spelplezier en 
verbetert de doorstroomsnelheid.“

“Het jaar 2020 wordt een cruciaal moment omdat we 
dan veel minder kunstmest, pesticiden en bestrijdings-
middelen mogen gaan gebruiken. Waardoor het steeds 
moeilijker gaat worden om het groeiproces gecon-
troleerd te laten plaatsvinden. Daar moet je nu al op 

inspelen, vooral met licht en lucht. Bijvoorbeeld ook met 
de keuze van andere grassoorten. “

Dan ook de vraag, wat vind je minder 
positief?

“Eigenlijk zie ik maar een minpunt. Dat is de locatie van 
het parkeerterrein t.o.v. het clubhuis. Je loopt eerst een 
stuk naar het clubhuis, en als je pech hebt en je moet 
starten aan de overkant dan loop je hetzelfde stuk ook 
weer terug. Deze situatie is historisch zo ontstaan, dat 
begrijp ik, en daardoor is het ook lastig om de drie lussen 
te starten en te eindigen rondom het clubhuis. Maar 
hierin is nog wel wat te winnen. Je zou bijvoorbeeld best 
eens een proef kunnen doen met een tijdelijke alterna-
tieve lusindeling, waarbij je wel steeds start en eindigt 
rondom het clubhuis. Laat de leden het een of twee 
weken uitproberen en kijk wat ze ervan vinden.” 

Heb je, afsluitend, nog een 
goede tip voor ons?

“Jullie hebben verreweg de moeilijkste par 3 baan van 
Nederland. En dan doel ik op de Bolstra. De meeste 
greens zijn, zeker voor een beginnend golfer, haast 
onmogelijk om par te spelen. Weet je, je krijgt hierdoor 
ook afhakers. Als je als beginner hier worstelt, dan denk 
je: is dit golfen? Laat dan maar zitten, want ik kom nooit 
in het gaatje! Terwijl momenteel toch juist de par 3 
banen steeds meer in trek komen bij een groeiend 
aantal golfers in Nederland. Er zijn zelfs al landelijke 
competities, specifiek op de par 3 banen. “

“De golfwereld verandert, dat weten we allemaal. Een 
goede par 3 baan is belangrijk voor de toekomst voor je 

club. Deze fungeert dan ook als een kweekvijver voor 
nieuwe leden. Dat moet je niet onderschatten. Ik heb 
recent met jullie bestuur ook een goede en open 
discussie gehad over de mogelijkheden die er zijn om de 
Bolstra te transformeren tot een volwaardige par drie 
baan. Natuurlijk, ook hier geldt dat je daarvoor moet 
investeren. En als je met investeringsplannen komt tref je 
nou eenmaal altijd weerstand bij de leden. Dat heb je 
overal. Maar wat ik zou willen, als er te veel weerstand is 
dan neem ik de tegenstanders graag mee in een bus 
naar een mooie par 3 baan. Ze zullen versteld staan 
hoeveel mensen er gebruik van maken en hoeveel 
speelplezier je tegenkomt. Hoe intensief er geoefend 
wordt, zowel door lagere handicappers als de hogere 
handicappers en beginners. "

"Kijk, de tijd is je vijand. Steeds meer golfers hebben 
minder tijd, of gunnen zichzelf minder tijd om te golfen. 
Met een aantrekkelijke par 3 baan komen deze mensen 
meer, of weer opnieuw naar je golfbaan. Als ze even 6 of 
9 “mooie” holes kunnen lopen, daarna  in het clubhuis 
wat gebruiken, bij kunnen praten en daarna weer aan de 
slag gaan. Dat is wat steeds meer, vooral jonge, mensen 
graag willen. Je zult ook zien dat veel oudere leden er 
graag meer gebruik van gaan maken. In plaats van af te 
haken vanwege de voor hen te lange 9 holes nu een 
korte ronde  met je vrienden, heerlijk even van huis met 
frisse lucht en gezellig bijpraten. Voor de rest denk ik, zijn 
jullie bijzonder goed bezig over de hele linie.” 

Alan, dat is natuurlijk fijn om te horen. Ik vond het een 
interessant en leuk gesprek. Hartelijk dank voor je tijd. 
Wie geïnteresseerd is in meer informatie kan terecht op 
www.alanrijks.nl

Hans van der Stoop
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Heren Senioren 3 en 
Dames 3 kampioen
Twee kampioenen met promotie en 5 laatste plaatsen 
met degradatie is het resultaat van de afgelopen NGF 
competitie.  Een wat tegenvallend resultaat, hier en daar 
zwaar bevochten, maar met twee uitstekende kampioe-
nen, Heren Senioren 3 en Dames 1 – 27 holes.

Heren Senioren 3, onder aanvoering van captain Leo van 
Berkel, zette vanaf de eerste wedstrijddag de toon in de 
derde klasse. Na een overwinning op de Kennemer, 
werden vervolgens Veldzijde, Olympus en de Heems-
kerkse overwonnen en was het kampioenschap en de 
automatische promotie naar de tweede klasse een feit. 

Bij de dames 1 -27 holes was het verhaal iets anders en 
ging de eerste wedstrijd tegen de Noord Hollandsche 
verloren. Gezien de handicaps van de twee partijen geen 
verrassing, het vervolg van Dames 1 -27 holes werd wel 
een verrassing en wat voor een! 

Op de tweede wedstrijddag hadden de dames, als  
gastvrouw, alle gelegenheid om de teams te bekijken en 
de tactiek te bepalen voor de komende partijen.

Op het Nieuwe Diep speelden de dames tegen het 
Regthuis en met een 10-8 winst konden ze terug naar 
huis, een prachtig resultaat en de basis voor het 
kampioenschap.

Met een mix van ervaring , jeugd en nieuwe competitie-
speelsters waren het de wilskracht en teamspirit die er 
voor zorgden dat de West Friese  en het Nieuwe Diep 
ook verslagen werden en Dames 1 -27 holes Poule-
winnaar werd en om promotie naar de hoofdklasse ging 
spelen. De promotiewedstrijd werd gespeeld op 25 mei, 
op Havelte tegen Anderstein, en wederom bewezen de 
teamspirit en wilskracht de doorslag te geven, het werd 
10-8 voor HGC ! ..Kampioen en promotie naar de 
Hoofdklasse, van harte !

Net geen poulewinaar werd Dames Senioren 1. Dit team 
werd gedeeld eerste, maar met 4 partijpunten minder 
was het De Hoge Kleij die zich Poulewinnaar in de eerste 
klasse mocht noemen.

Heren Senioren 1 en 2, spelend in de eerste klasse , 
konden het helaas niet bolwerken en verloren beide hun 
plaats in de eerste klasse en moeten volgend jaar in de 
tweede klasse gaan proberen om het verloren terrein 
weer goed te maken.

Dames 1 voldeed aan het vooraf gestelde doel en had 
aan een overwinning genoeg om zich te kunnen 
handhaven in de lastige eerste klasse.

Heren 1, dit jaar met overwegend jeugdspelers, vond op 
de Heemskerkse zijn meerdere in de latere kampioen 
Leeuwenbergh, en eindigde als tweede.

Heren 1 -27 holes en Heren 2 -36 holes, beide uitko-
mend in de hoofdklasse toonden vormbehoud en 
konden zich handhaven in de hoofdklasse, een knap 
resultaat.

HGC Teco enquête
Tijdens de laatste competitierondes heeft de Teco aan 
alle competitieteams een enquête gestuurd, met als 
doel feedback te krijgen omtrent het competitiege-
beuren in 2017. De Teco wil hiermee een volledig inzicht 
krijgen over onder andere het functioneren van de Teco, 
de trainers, trainingen, communicatie en de sportieve 
belevingen van zowel de spelers en speelsters als van 
het team. 

De enquête is opgedeeld in verschillende onderdelen, 
welke zijn:
1.  communicatie, 
2.  teamindelingen, 
3.  trainers/trainingen en 
4.  overig.

Inmiddels is de ontvangen informatie op 20 juni gepre-
senteerd aan het bestuur en afhankelijk van de uitkomst 
van een aantal vraagstukken zal de Teco in augustus de 
uitkomsten en plannen voor 2018  bekend maken.

Nogmaals wil de Teco erop wijzen dat, voor het komend 
competitieseizoen 2017-2018,  rekening moet worden 
gehouden met de eis dat minimaal 6 (zegge: zes) 
qualifying clubwedstrijden gespeeld moeten zijn om in 
aanmerking te komen voor een plaats in een compe-
titieteam.  
 
Bent u een HGC competitiespeler of -speelster, of wilt u 
dat worden, dan worden er voldoende clubwedstrijden 
georganiseerd om aan dit quotum van 6 Q-clubwedstrij-
den te kunnen voldoen.

Immers.. competitie spelen doe je namens 
de HGC … toch?

Een heerlijk golfende zomer toegewenst en tot de 
competitie van 2018!

Namens de Teco,
Olga Almekinders.NGFCOMPETITIE

De uitslagen van al onze competieteams staan op: http://www.ngfcompetitie.com
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Arno Westhoven van HGM hield op onze 
Voorjaarsvergadering een presentatie over 
een nieuwe uitdaging voor Nederlandse 
golfbanen, die o.a. verband houdt met het 
voornemen van de Rijksoverheid om het 
gebruik van chemische gewasbescher-
ming in sport en recreatie per 2020 te 
gaan verbieden.

Als antwoord daarop is "Green Deal Sportvelden" 
ontwikkeld. Daarbij gaat het, naast het reguleren van 
bestrijdingsmiddelengebruik, vooral om het verhogen 
en borgen van de speelkwaliteit op de golfbanen en 
daarmee het speelplezier van golfers.

We hebben vorig jaar al kunnen kennismaken met Arno, 
via een interview door Emilie in de Meermare.  Hij is één 
van die deskundigen waaraan Nederland zijn leidende 
rol op het gebied van innovatie in land- en tuinbouw te 
danken heeft. Dus waren we héél benieuwd naar zijn 
bevindingen en voorstellen.

Met stijgende verbazing luisterden wij naar een verhaal 
over een ongekend complexe materie, die gelukkig 
zodanig werd samengevat en verbeeld dat het ook voor 
ons leken duidelijk werd waar het feitelijk om draait. 

Het water waarmee onze baan wordt besproeid komt uit 
de Ringvaart, de sloten en de vijver. Door verzilting en 
toename van de hoeveelheid algen en mineralen is dit 
water in toenemende mate ongeschikt voor beregening. 
Onze beregeningsinstallatie was ooit het neusje van de 
zalm, maar de  twee pompen waren totaal versleten en 
zijn inmiddels vervangen.  De zwavelbrander, die inder-
tijd werd geïnstalleerd om de waterkwaliteit te verbete-

ren, heeft enige tijd 
geleden de geest 
gegeven.

Gelukkig is er nu 
iets veel beters 
beschikbaar als 
alternatief, de 
HydroMaxX™ van 
MAGLIV. 

Hiermee kan op 
een duurzame en 
praktische manier, 
door middel van 
CO2-verrijking, de 
pH-waarde van 
water worden 
geoptimaliseeerd 
naar een pH van 5-
6.5. Een pH-waarde 
van 5.0-6.5 is aan-
bevolen voor het 
creëren van opti-
male groeiomstan-
digheden voor gras. 

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving wordt al geen 
chemische gewasbescherming meer gebruikt. In plaats 
hiervan wordt ingezet op het realiseren van optimale 
groeiomstandigheden. Om de juiste water/zuurstof-
verhouding (25%/25%) in de bodem te realiseren is een 
optimale bodemstructuur vereist. Dat is alleen te 
realiseren bij de juiste verhouding calcium/magnesium 
in de bodem. Daarvoor worden natuurlijke stoffen als 
gips gebruikt. Consequentie hiervan is wel, dat we in een 
overgangsperiode zitten waarbij "bruine plekken" op de 
greens kunnen ontstaan. 

Ook werd duidelijk gemaakt welke grassoorten het best 
geschikt zijn voor onze golfbaan. Voor de greens is dat
Roodzwenkgras.  Dat blijkt wel bij de meer dan 30 jaar 
oude greens op Bolstra, die al voor 100% uit Roodzwenk-
gras bestaan, want dit zijn onmiskenbaar nog steeds 
zeer mooie en gezonde greens.

De belangrijkste 
voordelen van pH-
regeling/pH-neutralisatie 
met CO2: 

Ÿ milieuvriendelijk

Ÿ Goedkoop en effectie-
ver in toepassing dan 
chemische hulpstoffen 
voor aanzuren 

Ÿ Geen specifieke veilig-
heidsregels of -oplei-
ding voor gebruikers 
nodig 

Ÿ Aangezien CO2 een 
stabiele oplossing 
vormt, is de pH-
regulering goed te 
beheersen

Directe invloed van CO2 
op beregeningswater:

Ÿ pH regulering cq. 
verlaging pH-waarde 
van water 

Ÿ Betere hydratatie gras 
en daardoor minder 
hittestress bij zon en 
veldverlichting 

Ÿ Reductie verdamping 
door verbeterde water-
opname door planten 
(wortels) 

Ÿ Meer biomassa, wortel-
massa, hoogwaardige 
suikers en betere 
kieming van zaden 

Ÿ CO2 werkt als voedings-
bron voor planten en 
verhoogt de fotosyn-
these 

Ÿ Reductie algen en 
mineralen afzetting 
(ijzer, calcium etc.) in 
leidingsystemen 

Ÿ Betere oplossing 
nutriënten in water en 
daardoor effectievere 
opname planten 
(wortels) 

Ÿ Verhoogt zouttolerantie 
planten 

De complete presentatie van Arno Westhoven staat op de website, bij de Club-info

voor sportvelden
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Het is een bekend verschijnsel... Als het 
goed gaat met een club, komen er weinig 
leden naar de Algemene Ledenvergade-
ringen. Deze keer waren er slechts 77 
leden aanwezig, dat is zo'n 6% van de 
pakweg 1200 leden... Dus gaat het  kenne-
lijk met onze  golfclub beter dan ooit.

Toch gaat nog niet alles naar wens. "Huldiging poule-
winnaars en gepromoveerden NGF-competitie" was dit 
jaar een magere vertoning, met slechts twee teams die 
we konden huldigen: Dames 1 - 27 holes (foto hier 
boven) en Heren Senioren 3 (foto op rechter pagina). 
Meer daarover elders in deze Meermare.

Maar voor de rest gaat het prima. Het jaarverslag van het 
bestuur leverde als commentaar een welgemeend 
applaus en vrijwel unanieme goedkeuring op. 

Ook het financiële jaarverslag werd met een applaus en 
algemene goedkeuring ontvangen. De penningmeester  
toonde ons wat een beetje minder was gegaan dan 
verwacht, en wat er een beetje beter was gegaan. Met , 

onder de streep, een positief resultaat. De voorzitter van 
de Kascommissie, Andries van de Ridder, vatte het 
verslag over het verstreken boekjaar samen in slechts vijf 
woorden: "het ziet er goed uit".

Beleidsplan

De golfsport is volop in ontwikkeling. We zijn geen 
"trendsetters", maar het bestuur volgt de ontwikkelingen 
op de voet. Committed to Green en GEO-certificering 
zijn inmiddels in een stadium gekomen dat de tijd rijp 
mag worden geacht om hier ook op in te gaan haken. 
Guido Hamelink van NL Adviseurs toonde ons in een 
korte presentatie op welke wijze een en ander kan gaan 
bijdragen aan de verdere kwaliteitsverbetering van onze 
golfbaan. 

Vervolgens toonde Arno Westhoven van HGM in een 
verhelderende presentatie hoe de bodemgesteldheid en 
waterhuishouding van ons golfcomplex toekomstbe-
stendig kunnen worden gemaakt.  Met stijgende 
verbazing konden wij zien hoe ongelofelijk ingewikkeld 
het goed onderhouden van een golfbaan feitelijk is 
geworden. Meer hierover in een apart artikel, elders in 
deze Meermare.

Gedurende het beleidsplan 2015-2017 zijn de 
volgende zaken gerealiseerd:
Ÿ Kwaliteitsverbetering van baan door 

structureel onderhoud
Ÿ Proeven met het volledig uitwisselbaar  

maken van de 3 lussen, met ondersteuning 
van flexibeler boekingssysteem

Ÿ Introductie van nieuwe lidmaatschaps-
vorm zonder verplichting van renteloze 
lening is succesvol

Ÿ Regeling voor terugbetalen van renteloze 
leningen aan uitgetreden leden heeft rust 
(intern en extern) gecreëerd

Ÿ Het verenigingsleven groeit en bloeit
Ÿ Vergevorderde plannen voor renovatie 

van de oefenfaciliteiten 
Ÿ Financiële stabiliteit van vereniging blijft 

goed

Voorstellen van het bestuur

Het bestuur stelde voor om de "luswisselingen" op de 
huidige wijze voort te zetten. Met een zéér ruime meer-
derheid werd het voorstel van het bestuur door de 
aanwezige leden goedgekeurd.

Het bestuur heeft gedurende meerdere jaren laten 
bijhouden hoe vaak er 9 holes werd geboekt en hoe 
vaak 18 holes. Het aantal ronden van 9 holes groeit en is 
inmiddels groter dan het aantal 18 holes ronden. 

Met besturen en management van de andere banen van 
de "Club van 27" is overleg over hoe onze boekings-
systemen "klantgerichter" kunnen worden gemaakt door 
beter gebruik te maken van de extra mogelijkheden van 
onze golfcomplexen ten opzichte van 18 holes banen.

Het voorstel voor verlenging van het contract met de 
Hollandsche Greenkeeping Maatschappij werd met bijna 
100% van de stemmen goedgekeurd.

Meer weten?

Via de informatie in het besloten deel van onze website 
kunnen we ons een beeld vormen van wat er allemaal 
achter de schermen gebeurt om onze club zo goed te 
laten draaien. Ons bestuur heeft veel werk gemaakt van 
hun jaarverslag. Om voor de hand liggende redenen kan 
dit niet worden gepubliceerd in de Meermare. Maar het 
is zéker een warme aanbeveling waard om dit verslag, 
dat leest als een spannend boek, eens op je gemak te 
lezen. Het beleidsplan kunnen we ook vinden op de 
website. En wie van cijfers houdt kan ook zijn hart 
ophalen, want de open en glasheldere  financiële 
verslaglegging is iets waar onze penningmeester bést 
trots op mag zijn.

Kortom: een welgemeend compliment aan het bestuur 
is zéker op zijn plaats. 

Nico ter Haak

Ÿ GEO/committed to green                       
(samen met HGM)

Ÿ 27 holes, 3 volledig uitwisselbare lussen 
blijft nog steeds ons doel

Ÿ Plannen voor oefenfaciliteiten zijn in 
afrondende fase

Ÿ Renovatie clubhuis na afronding van 
upgrade oefenfaciliteiten

Ÿ Verdere samenwerking met HGAC is 
noodzakelijk om gastspelers en leden naar 
onze vereniging te trekken

Ÿ Bevorderen van evenwichtig ledenbestand
Ÿ Balans tussen competitief en recreatief 

golfen bewaken
Ÿ Continuïteit en uitwisselbaarheid van 

medewerkers heeft aandacht
Ÿ Benchmarks geven aan dat HGC het 

uitstekend doet! We blijven ons meten met 
vergelijkbare banen

Ÿ Digitale communicatie verder intensi-
veren, onder andere door gebruik van een 
nieuwe website

In het besloten deel van onze website kunt u o.a. lezen wat er zoal "achter de schermen" gebeurt. 
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SeniorPAGE

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 !! 

20

De zomer editie van de Meermare ligt al weer voor U en 
omdat ik half juli reeds naar Schotland op vakantie ga , 
de golfclubs gaan uiteraard mee, moet ik U voor het 
laatste nieuws  van de senioren verwijzen naar het 
Senioren Weblog ( zie elders op deze pagina). 

Maar er is nog wel een en ander te melden over de 
vrijdagwedstrijden van de Heren Senioren. Traditioneel 
wordt over de periode december tot eind maart  het 
Wintertoernooi gespeeld, waarbij op basis van een 
“algemeen klassement”  over deze periode  de winnaar 
wordt bepaald.  Frans Ingwersen  werd  klassements-
winnaar, met Hein Otte als goede tweede.  

In april werd gespeeld om de Lentebokaal, een  stable-
fordwedstrijd over twee vrijdagen. Aangezien de lus 
Leeghwater-Lynden beschikbaar moest zijn voor de NGF 
competitie, werd op beide dagen de Cruquius-Bolstra 
lus gespeeld.  Ook toen bleek weer uit de behaalde 
score dat “dat kleine oefenbaantje “  echt niet zo een-
voudig is !!  Scott Anderson werd met een totaalscore 
van 65 over twee dagen winnaar van de Lentebokaal, op 
de voet gevolgd door  Friso de Vries en Tiemen Drent 
met 64 punten. 

Op 28 april,  de 
dag na 
Koningsdag, 
stond de 
wedstrijd in het 
teken van de 
Oranjecup. 
Geheel in stijl 
was bij 
menigeen 
oranje kleding te 
bespeuren.  Jan 

Overberg spande wel de kroon, naast oranje  droeg hij 
ook rood-wit-blauw !  Misschien was Jan dat ook wel aan 
zijn stand verplicht als winnaar van de Oranjecup 2016. 
Er  werd weer gespeeld op de Cruquius-Bolstra lus met 

als wedstrijdvorm strokeplay   met een gunshot start om 
09.30.  Bij de start was het droog maar na 5 minuten 
kwam er een stevige plensbui die ongeveer 10 minuten 
duurde.  Gelukkig bleef het daar bij en werd onder 
plezierige omstandigheden doorgespeeld. 

Hein Otte  en John 
van Lierop kwamen 
met de beste score 
binnen, 60 slagen. 
Maar Hein Otte 
mocht uiteindelijk 
de Oranjecup uit 
handen van 
wedstrijdleider Bert 
in ontvangst 
nemen op grond 
van zijn betere 
score op de 
Cruquius lus.   

Piet Jonker,  reeds tweevoudig winnaar van de Oranje 
Cup in voorgaande jaren,  eindigde nu op de 3e plaats 
met 65 slagen. 

Na binnenkomst was  er uiteraard oranjebitter en werd 
met een driewerf hoera van allen  het glas geheven op  
de 50ste verjaardag van onze koning. Een waardige 
afsluiting ! 

Het hoogtepunt van het lenteseizoen was ongetwijfeld  
op 19 mei.  Er werd een reguliere wedstrijd strokeplay 
Leeghwater-Cruquius gespeeld, maar Albert Meijerink 
scoorde op Cruquius 8,  par 3  en 148 m lengte,  een 
HOLE –IN-ONE.  Hans Holst werd dagwinnaar met een 
fraaie netto 67 slagen.  Kennelijk is deze hole in trek bij 
de Senioren  want vorig jaar augustus was het  Hans 
Holst die als eerste ooit een hole in one op deze in 2015 
gerenoveerde hole sloeg.  Na Hans, dus nu ook Albert.  
Wie volgt …? 

In juni komt altijd de nieuwe haring. Tot enkele jaren 
geleden kwam de nieuwe haring ook wel eens op 
vrijdagochtend, vergezeld van een glaasje Korenwijn,  
de senioren verrassen en het is mijn stellige indruk dat 
dit door velen werd gewaardeerd. Weliswaar niet op de 
vrijdag, maar op woensdag 28 juni lieten een aantal 
senioren op eigen initiatief na de eerste 9 holes de 

nieuwe haring 
“zwemmen”  
alvorens de 2e 
negen te spelen. 
Goed voorbeeld 
doet volgen, 
misschien iets 
voor volgend 
jaar!  En passant 
was dat ook een 
goede gelegen-
heid om de 
dienstdoende 
marshall Henk 
van der Sluis te 
bedanken  voor 
zijn diensten.  
Deze geste werd 
zeer op prijs 
gesteld. 

Op 2 juni  was de eerste wedstrijddag van het match-
playkampioenschap senioren. Aan het einde van deze 
dag hadden zich 16 spelers geclassificeerd voor de 
volgende ronde op 9 juni maar, helaas, de weergoden 
gooiden roet in het eten en de wedstrijd werd vanwege 
onweer onderbroken en afgelast. 

23 Juni werd een dag met ‘topdrukte’  op vrijdagoch-
tend,  4 flights matchplay en 39 senioren stableford op 
Leeghwater-Lynden en daarnaast nog 10 senioren die 
de 9 holes wedstrijd op Cruquius speelden.  In totaal 57 
deelnemers en drie spelvormen, dus voor elk wat wils.  
Hulde aan de wedstrijdleiding  die dit vlekkeloos in 
goede banen heeft geleid.  

De matchplay leverde weer een aantal spannende 
wedstrijden op. De halve finales op 30 juni werden veelal 
beslist ver in de back-9. Philip van Donselaar speelde 
tegen Harry van Haaster  en won met 3 up/2 to go.  Jaap 
Buddingh speelde tegen Leo Gilden, de laatste hole 
werd door Jaap gewonnen dus 2 up/0 to go. Dus een 
finale Philip tegen Jaap. De finale verliep bijzonder 
spannend en was nog steeds all-square na hole 15. 
De volgende hole won Jaap, 17 bleef gelijk en toen viel 
dan eindelijk de beslissing, na lange strijd, pas op de 
laatste hole. Jaap Buddingh won ook deze en werd zo de 
winnaar met een eindscore van 2 up. Als sportieve 
verliezer overhandigde Philip daarna, namens de SECO, 
de trofee aan onze nieuwe matchplay kampioen 2017, 
Jaap Buddingh.

De eind van de maand funwedstrijd op  28 juni had een 
speciaal karakter, het was een 18 holes rood/wit/blauw 
wedstrijd.  Alle tees Leeghwater Cruquius werden 
gespeeld, behalve de gebruikelijke gele. Dat ging als 
volgt :  eerste hole van de rode tee, de volgende hole 
van de witte en de 3e hole vanaf de blauwe tee.  Daarna 
herhaalt zich deze volgorde. Verrassend om te merken 
hoe anders je de baan moet bespelen. Natuurlijk  ook 
veel discussie in het clubhuis na afloop, maar toch werd 
dit  format van de funwedstrijd als verrassend en zeker 
voor herhaling vatbaar aangemerkt.  Hans Luiten had 
kennelijk geen moeite met de “wisselende tees”  en werd 
dagwinnaar. 

U ziet het, volop activiteit bij de Heren Senioren op 
vrijdagochtend. Geniet van onze mooie baan en van de 
mooie zomerdagen. 

John Struik



RegelZAKEN
Een viertal bijzondere 
waterhindernissen

Waterhindernissen, we kennen ze in twee 
soorten en vele maten. Vaak kunnen we ze 
– met zorgvuldig spel – vermijden, maar 
soms moeten we er overheen om de 
green te bereiken. Over wat we kunnen 
doen als de bal in de waterhindernis nog 
speelbaar is (en wat we daarbij niet 
mogen doen) of – als we de bal in de 
waterhindernis verloren zijn – waar en hoe 
we een nieuwe bal in het spel mogen 
brengen, zou op zich al een heel artikel 
kunnen vullen. Dat gaan we nu niet doen.

Nu alleen aandacht voor vier waterhindernissen op onze 
baan, die bijzondere kenmerken hebben. Die zijn te vin-
den op Cruquius-1, Cruquius-7, Lynden-3 en Lynden-4. 

Cruquius-1
Links van de fairway vinden we aan de linkerkant van het 
pad en over de hele lengte van deze hole een water-
hindernis, waar we allemaal wel eens in beland zijn met 
een afzwaaier of een teveel op links opgezet teeshot. 
Maar zetten we ons spel dan wel op de juiste manier 
voort, oftewel droppen we onze bal wel op de juiste 
plaats?

Daarvoor moeten we eerst kijken naar de soort water-
hindernis die we hier tegenkomen en naar de begren-
zing van de hindernis. Van rechts naar links komen we 
naast het pad eerst een sloot tegen, dan een met gras 
begroeide landtong en daarnaast weer een bijna geheel 
met riet dichtgegroeide sloot. En dat hele gebied – sloot, 
landtong en moeras/rough – maakt deel uit van één en 
dezelfde waterhindernis. De met gras begroeide land-
tong ligt dus binnen de waterhindernis.
 
Hoe kunnen we dat weten? Het antwoord is eenvoudig: 
aan de korte kant van de hindernis (naast de rode tees) 
vinden we gele paaltjes; ook midden op het begin van 
de landtong. Aan de lange kant van de hindernis (links 
van het pad) verandert de Waterhindernis in een Laterale 
Waterhindernis (rode paaltjes).

Om te bepalen waar we een vervangende bal mogen 
droppen moeten we dan eerst vaststellen waar de 
oorspronkelijke bal het laatst de grens van de waterhin-
dernis heeft gepasseerd. Als die via de korte kant (de 
gele kant) de waterhindernis in ging, zullen we altijd 
moeten droppen achter de Waterhindernis (op de lijn 
vanaf de vlag, door het entreepunt naar achter). De 
meesten van ons kiezen er dan voor om een nieuwe bal 
van de tee te spelen. Daar mogen we de bal weer 
opteeën. Ook als de bal, die over de korte/gele kant de 
waterhindernisgrens passeerde en pas veel verder in een 
sloot verloren raakt, moet gedropt worden aan de korte 
kant van de waterhindernis. En dus niet ter hoogte van 
de plaats waar de bal de sloot in ging.

Alleen als de eerste bal via de fairwaykant in de water-
hindernis is gespeeld (de afzwaaier, die dus eerst over 
pad of fairway is gevlogen of gerold), mag een vervang-
ende bal worden gedropt aan de lange zijde van de 
Laterale Waterhindernis: binnen 2 stoklengten van het 
punt, waar de bal het laatst de grens van de LWH heeft 
gepasseerd; niet dichter bij de hole. Een bal droppen “in-
lijn-met de vlag” naar achteren is op die plek immers niet 
handig.

Spelen vanaf de landtong binnen de waterhindernis? 
Als de bal op de landtong – dus binnen de waterhin-
dernis – wordt teruggevonden, mag die bal natuurlijk 
zonder strafslag worden doorgespeeld (let op: niet ‘de 
hindernis testen’, niet ‘grounden’, geen ‘Losse Natuurlijke 
Voorwerpen’ aanraken).

Een bal droppen op de landtong is als regel niet 
toegestaan. (Droppen binnen een waterhindernis mag 
alleen als de voorafgaand gespeelde bal uit dezelfde 
waterhindernis is gespeeld en daarin is verloren.) 

Cruquius-7
Aan het eind van de fairway van Cruquius-7 vinden we 
– vóór de green – aan beide kanten van het pad eerst 
een sloot, dan een landtong en dan weer een sloot. 
Het pad maakt geen deel uit van de waterhindernis. 
De twee delen links en rechts van het pad vormen twee 
‘gele’ waterhindernissen. De landtongen liggen dus 
binnen die Waterhindernissen. De oplossing voor een 
bal in een van deze waterhindernissen is vergelijkbaar 
met de situatie op Cruquius-1.

Spelen vanaf de landtong is toegestaan (let op wat u 
daarbij niet mag doen – zie hierboven). Droppen op de 
landtong is als regel weer niet toegestaan, dus ook niet 
als de oorspronkelijke bal verloren is in de sloot direct 
vóór de green. Droppen moet altijd gedaan worden aan 
de fairwaykant van de waterhindernis.

Bijzondere aandacht is nodig als de gespeelde bal eerst 
over het pad tussen de twee waterhindernissen rolt en 
vanaf het pad in een van beide hindernissen rolt. Als dan 
de vlag rechts op de green staat is het lastiger om een 
plaats voor uw drop te vinden (in rechte lijn vanaf de 
vlag door het punt waar de bal het laatst de grens van 

de waterhindernis passeerde). Dat droppunt kan een 
behoorlijk stuk naar achteren en links van de fairway 
liggen. Tenzij U hem – weer in een rechte lijn vanuit de 
vlag – op het pad kunt droppen. Maar wie wil dat?

Lynden-3 (eilandhole)
We weten allemaal dat er óp het eiland geen gele of 
rode paaltjes staan om de begrenzing van de waterhin-
dernis aan te geven. En dat roept de vraag op wáár dan 
de grens van de waterhindernis ligt. Decision 33-2a/4 
geeft het antwoord. De grens wordt bepaald door de 
natuurlijke grens van de waterhindernis, d.w.z. “where 
the ground breaks”, dat wil zeggen waar de grond in de 
richting van het wateroppervlak een duidelijke knik 
maakt.

En dat betekent op het eiland, dat de waterhindernis dus 
begint aan de waterzijde van de beschoeiing en dat die 
beschoeiing zelf dus buiten de waterhindernis ligt.
Die beschoeiing is een Vast Obstakel (Regel 24-2). En 
omdat dat het Vast Obstakel buiten de waterhindernis 
ligt, mag het worden ontweken als de speler er hinder 
van heeft voor 1e) ligging, 2e)  het innemen van de 
stand of 3e) de voorgenomen swing.

Zoals in alle situaties moet de hinder wel worden aange-
toond en volgt die niet automatisch uit de situatie. De 
beschoeiing op het eiland is vaak ruim overgroeid met 
gras. Het enkele feit dat onder de overgroeiing de 
beschoeiing te vinden is, levert dus niet automatisch 
‘relief’ op. De speler moet de hinder kunnen aantonen 
door de voorgenomen slag te simuleren. Dus altijd zaak 
er een medespeler of – als het een wedstrijd met referee 
is – een referee bij te halen.                              >>>
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<<<   Het gratis ontwijken van dit vast obstakel op het 
eiland zal vaak lastig zijn: 1e) vaststellen van het dichtst-
bijzijnde punt zonder belemmering, niet-dichter-bij-de-
hole en vervolgens 2e) droppen binnen één stoklengte, 
weer niet dichter bij de hole. Verstandig om ook dat te 
doen samen met een medespeler of onder begeleiding 
van een referee. 

Het ontwijken van een vast obstakel is dus een van de 
weinige situaties waarbij een bal gedropt mag worden 
op het eiland. Droppen op het eiland wegens een 
‘waterbal’ is als regel niet mogelijk (want de lijn vanaf de 
vlag door het punt van laatste passage komt nooit op 
het eiland uit) of niet toegestaan (droppen volgens 
R. 26-1c is volgens de Lokale Regel verboden - zie 
scorekaart).

Het vervolgen van het spel na een waterbal op Lynden-3 
is alleen toegestaan:
Ÿ vanaf de plek waar de in de waterhindernis verloren 

bal oorspronkelijk werd gespeeld (bijv. vanaf de tee);
Ÿ vanaf het vasteland in lijn vanuit de vlag, door punt 

van laatste passage van de waterhindernisgrens;
Ÿ dat kan dus ook zijn op de landtong van Lynden-4, 

achter de green van Lynden-3; 
Ÿ of – als extra mogelijkheid – vanaf de dropping zone 

van deze hole (Lokale Regel).

Lynden-4 (strandhole)
De Laterale Water Hindernis links van de strandhole kent 
een bijzondere bepaling met betrekking tot de begren-
zing van deze waterhindernis. Over de volle lengte van 
de zandige ‘waste area’ (het strand) staan geen rode 
paaltjes om de begrenzing van de waterhindernis aan te 
geven. Net als op de eilandhole geldt hier dat de water-
hindernis begint buiten de beschoeiing. Die beschoeiing 
maakt ook hier dus geen deel uit van de LWH en mag als 
Vast Obstakel gratis worden ontweken.

En hier is de achterliggende reden nog beter te zien dan 
op de eilandhole. Afvloeiend regenwater van de ‘waste 
area’ veroorzaakt slijpgaten aan de landzijde van de 
beschoeiing.

Regelmatig worden die gaten opgevuld door de green-
keepers, maar na een stevige bui zijn ze even snel weer 
terug. En dan komt een bal in het gat vrij snel tegen de 
landkant van de beschoeiing te liggen. 

Als we rode paaltjes zouden hebben geplaatst – al was 
het maar vlak naast de beschoeiing, zou dat betekenen 
dat de bal – “tegen de beschoeiing” – in de waterhinder-
nis zou liggen. En volgens Regel 24-2b krijgen we geen 
relief voor een vast obstakel binnen een waterhindernis. 
Om de speler niet extra te straffen voor zijn ongelukkige 
ligging, is besloten om de grens van de waterhindernis 
op deze plek te laten beginnen aan de waterzijde van de 
beschoeiing.

Waar we de bal mogen droppen zonder strafslag is op 
het strand van Lynden-4 een stuk makkelijker vast te 
stellen dan op het eiland van Lynden-3. Maar ook hier 
weer: 1e het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering 
en niet dichter bij de hole bepalen en 2e de bal droppen 
binnen één stoklengte van dat punt  – en weer – niet 
dichter bij de hole. En uiteraard geldt, dat zowel de vraag 
of je het vaste obstakel mag ontwijken als de vraag waar 
je dan mag droppen, verschilt voor links- en rechtshan-
dige spelers. De rechtshandige speler zal vaak uitkomen 
op het zandige deel van het strand, terwijl de linkshan-
dige vaak zal moeten droppen in de begroeide rand (als 
de linkshandige speler al relief krijgt).

Ik hoop dat uw waterhindernissenleed met deze kennis 
in het vervolg wat te verzachten is. Maar er blijven 
genoeg waterhindernissen op onze baan voor regel-
matig klein of groot leed. 

namens de Regelcommissie,
Albert Meijerink

Ezelsbruggetje

Één of twéé stoklengten?

Het is voor veel spelers altijd weer even puzzelen 
“Moet ik droppen binnen één of twéé stoklengten?"
Daarvoor is een handig ezelsbruggetje.

Als u gratis – dus zonder strafslag – mag droppen, 
dan mag u maar één stoklengte uitmeten. 
Bijvoorbeeld bij het ontwijken van een vast obstakel 
of bij GUR.

In alle andere gevallen (Laterale Waterhindernis, 
Onspeelbale Bal) moet u een strafslag nemen 
(=betalen).

Dus: De eerste stoklengte is gratis, voor de tweede 
moet u betalen.

Mijn Bespaarspecialist: 
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Niet zuinig met financieel advies
Rick Tol, al een aantal jaren lid van de Haarlemmermeer-
sche Golfclub heeft begin dit jaar zijn privélidmaatschap 
omgezet in een Business Club lidmaatschap. Reden om 
eens te kijken wat hier achter zit en wat zijn business Mijn 
Bespaarspecialist inhoudt. En we duiken ook meteen de 
inhoud in. 

Het gesprek kan vooral over de zakelijke aspecten gaan, 
want de man achter het bedrijf is in de vorige Meermare in 
zijn nieuwe rol in de WedstrijdCommissie (WeCo) al voor-
gesteld. Maar sinds die uitgave kon één nieuw (en meer 
persoonlijk) feit in dit gesprek –terecht– niet onvermeld 
blijven en dat is hoe trots Rick als vader is op zijn zoon 
Leandro die op 16 juli in de categorie Heren Algemeen 
winnaar van de Clubkampioenschappen Strokeplay 2017 
is geworden. Proficiat voor Leandro!

Terug naar de zaak komen 
we via het CV van Rick 
vanzelf aan bij Mijn 
Bespaarspecialist. Rick is 
sinds 1990 werkzaam in de 
financiële dienstverlening 
en sinds 2000 werkt hij 
zelfstandig. In die tijd 
kreeg onafhankelijk, 
provisieloos advies meer 
handen en voeten en 
veranderden de rollen van 
verzekeringsagenten/ 
intermediairs, banken en 
verzekeraars. Persoonlijk 
advies via de aanwezig-
heid van een vestiging van 
een financiële instelling in 
met name kleinere 
dorpskernen was niet 
langer vanzelfsprekend en 
communicatie met finan-
cieel adviseurs werd meer 
en meer gedigitaliseerd. 

De combinatie van (de 
behoefte aan) persoonlijk 
advies en een waarborg 
van de onafhankelijkheid 
van het financieel advies-

kantoor samen met de digitale mogelijkheden deden Rick 
beseffen dat hij hierin graag op een passende manier 
wilde voorzien. 

Mijn Bespaarspecialist biedt die zorg en op dat punt kwam 
de vergelijking met een huisarts als “vertrouwenspersoon 
die naast generalistische vakkennis ook specialismen heeft, 
maar indien nodig op specifieke aspecten doorverwijst 
naar een geselecteerde specialist.”  Waarom wel een eigen 
huisarts en tandarts, maar niemand die je ondersteunt bij 
het nemen van belangrijke financiële beslissingen? 

Vandaar de slogan van Mijn Bespaarspecialist: Voor totaal 
financieel inzicht, jouw eigen financiële huisarts. 

Het gaat bij Mijn Bespaarspecialist om een overkoepelend 
concept, waarbij het bedrijf van Rick kan worden gezien 
als de vertrouwensarts (of regisseur) met geheimhou-
dingsplicht. Dat betekent niet dat hij het alleen doet of dat 
er geen specialisten in huis zijn, want het team van Mijn 
Bespaarspecialist, dat gevestigd is in Hoofddorp, bestaat 
uit 5 personen met ieder een eigen specialisme en achter-
grond, zoals verzekeringen of pensioenen. Specifiek op 
pensioengebied kan Mijn Bespaarspecialist de zorgplicht 
naar werknemers toe uit handen nemen. De ondernemer/ 
werkgever dus ontzorgen en de medewerker informeren. 
Verder ziet Rick nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden 
op het gebied van bedrijfsadministraties en verzekeringen, 
risicomanagement en pensioensparen. De behoefte aan 
een persoonlijk team van financiële specialisten onder 
leiding van een “financieel huisarts” slaat zo aan dat er 
inmiddels 3 nieuwe vacatures zijn bijgekomen en zodra 
die specialisten zijn aangetrokken groeit het dus naar 8 
teamleden. 

Het bedrijf biedt dus inzicht en (persoonlijk) advies, vanuit 
een vertrouwenspersoonrol en niet vanuit een product-
verkoop benadering. Het financieel advies dat geboden 
wordt beslaat het hele scala van de impact op de finan-
ciële situatie van zogeheten life-events als trouwen of 
scheiden, pensioen en overlijden etc. Het advies betreft de 
totale financiële positie, en Mijn Bespaarspecialist biedt de 
mogelijkheid om alle voor iemand belangrijke financiële 
documenten en informatie op één centrale plek in een 
digitale kluis te ontsluiten. De dienstverlening wordt op 
een flexibele wijze als maatwerk breed aangeboden en 
ook niet alleen aan cliënten in het private banking 
segment.

Rick vat het samen als: Doen wat je zelf kan en advies 
krijgen en uit handen geven waar en wanneer nodig, bij 
het inzichtelijk maken van de totale financiële positie en 
het realiseren van besparingen. Voor wie meer wil weten; 
Mijn Bespaarspecialist heeft natuurlijk een website. 

www.mijnbespaarspecialist.nl
Die wordt net vernieuwd met de nieuwste technieken en 
informatie, en is de moeite van een bezoek zeker waard. 

Wat betreft het business lidmaatschap is Rick helder over 
zijn keuze. Hij gelooft in de koppeling bedrijfsleven, golf en 
vernieuwing en kiest juist daarom voor het business 
lidmaatschap bij een club waar hij zelf ook intensief bij 
betrokken is. De business club biedt bovendien maan-
delijks leuke onderlinge wedstrijden en door de 
ontmoetingen met andere businessleden wordt je 
netwerk verrijkt, zo vindt hij. Rick heeft het duidelijk naar 
zijn zin binnen de business- en golfclub, en in zijn werk! 

Emilie de Wolf
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Tijdens de Golfweek stonden er vier speciale 
wedstrijden op het programma; drie wedstrijden 
waarvoor men zich kon inschrijven met een gast 
en één wedstrijd die in ander opzicht groot(s) kan 
worden genoemd, omdat dan alle 36 holes van 
onze golfbaan achter elkaar worden gespeeld.

Vriendinnendag
De dames en de door hen uitgenodigde vriendinnen 
werden verrast met zon, heel veel zon. De stemming zat 
er direct goed in. Bij de wedstrijdtafel ontving ieder een 
speciale dames logobal als presentje, een lootje en 
natuurlijk was er koffie. In totaal deden er 110 dames 
mee. Na afloop werd op het terras een glas wijn aange-
boden. Na de prijsuitreiking was er nog een loterij met 
veel winnaars. De prijzen werden gesponsord door Elly 
van Leeuwen, Nel Haspels en de DaCo.  Vervolgens werd 
het buffet geopend en kon iedereen genieten van 
Indiase specialiteiten. Al met al een geslaagde 
vriendinnendag.

BoCruLeLy
Na een jaar afwezigheid werd op woensdag 5 juli, op 
veler verzoek, de BoCruLeLy wedstrijd weer gespeeld 
tijdens de Golfweek. Onder ideale omstandigheden 
hebben 44 deelnemers álle 36 holes, gespeeld. Het was 
als vanouds weer heel gezellig, met na afloop een heer-
lijk Italiaans buffet.

Vriendendag
Vaste prik in de Golfweek is de Vriendendag op donder-
dag. Al ver voor de starttijd verzamelden zich op 6 juli 
vele vrienden op het zonovergoten terras van ons club-
huis. De spelvorm was four ball better ball. Er werd ont-
spannen en redelijk snel gespeeld. Traditioneel werd 
deze gezellige wedstrijd afgesloten met een fantastisch 
mannendiner met o.a. ossenhaas, entrecote en bijbeho-
rende garnituren.

Mixed Invitational 
Slotstuk van de Golfweek was de Mixed Invitational met 
als afsluiting het fameuze Fruits de Mer buffet. Deze 
vrijdag gingen 94 deelnemers de baan in, maar niet 
iedereen speelde met een gast. Veel leden speelden met 
eigen leden, maar iedereen heeft met heerlijk weer 
kunnen genieten van onze mooie baan. Het Fruits de 
Mer buffet was heerlijk als altijd en men heeft nog lang 
kunnen genieten op het terras.

Dank aan de keukenbrigade en restaurantmedewerkers 
voor hun inzet en service in deze altijd goed bezochte 
en gezellige week!

Emilie de Wolf Voor meer foto's van de Golfweek: zie de website
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Eind vorig jaar kwam bij mij het idee op om een HGC 
Senioren Open te organiseren. Waarom een HGC senio-
ren open ? Omdat er voor de senioren in het algemeen 
landelijk weinig wedstrijden worden georganiseerd door 
de NGF, ondanks dat de senioren verreweg het grootste 
ledenaantal vertegenwoordigen van golfend Nederland.  

De leeftijdsgrens van de Senioren heren werd per 1 janu-
ari 2017 door de NGF verlaagd van 55+ naar 50 jaar, dus 
de groep senioren werd nog groter. Heel eigenwijs 
hebben wij (het organisatieteam, bestaande uit Jos 
Schrama, Ans Bodegom, Frans Willemse, Camiel Dierickx, 
Vera van den Berg en ondergetekende) besloten het op 
een andere manier te doen dan gebruikelijk was.

Starten met een Shotgunstart om 12.00 uur, iedereen 
kan filevrij aanrijden / huiswaarts keren, mannen- en 
vrouwen (55+) flights door elkaar ingedeeld, na afloop 
borrel en bittergarnituur en afsluitend een BBQ met 
onze huis DJ “Strijkplank”. 

Het feit dat het HGC Senioren Open in aanmerking komt 
voor het laten meetellen in de NGF Senioren ranking is 
natuurlijk ook belangrijk voor de deelnemers.

Het organiseren van het Senior Open draagt er ook toe 
bij om de Haarlemmermeersche (nog) beter op de kaart 
te zetten. De reacties die wij als club van de deelnemers 
hebben mogen ontvangen tijdens de prijsuitreiking en 

Uitslag Heren
  home course hcp bruto score  Nat. NGF ranking 
1e   William Remeeus  GC Grevelingenhout  3.4 78 slagen  100 punten
2e   Martin Zwemmer  ANWB Golf 4.8 79 slagen  75 punten
3e   Joop van Werkhoven  Kennemer G&CC  6.4 80 slagen  50 punten

Dames
  home course hcp bruto score  Nat. NGF ranking
1e  Antonelle Meijerink GC Liemeer 7.7 83 slagen  100 punten
2e  Winneke den Otter  Haarlemmermeersche GC  6.1 85 slagen  75 punten
3e  Colette van Orden Haarlemmermeersche GC  6.9 86 slagen 50  punten

Speciale prijs voor de beste Senior 65+:  
Heren Joop van Werkhoven( Kennemer G&CC) en bij de dames Nora Smit ( GC Zeewolde)

na afloop via email waren bijzonder goed te noemen.
Onder andere kregen wij van deelnemers/sters van de 
Koninklijke Haagsche G&GC, Kennemer G&GC, Houtrak 
en andere clubs complimenten over onze gastvrijheid, 
prachtige baan en snelle greens, de andere opzet van de 
wedstrijd (gunshot start, dames- en herenflights door 
elkaar) de voortreffelijk verzorgde barbecue , de prijs-
uitreiking die door Camiel, als aangewezen persoon, 
echt op z’n Camiels werd gedaan c.q. serieus en veel 
lachen erbij. Onze huis DJ “Strijkplank” verzorgde de 
muzikale ondersteuning en draaide verzoeknummers 
dat het een lieve lust was. Ons Haarlemmermeersche 
SENIOREN OPEN moest een feestje worden en dat werd 
het ook, met 45 heren- en 18 damesdeelnemers. Er werd 
zelfs tot in de late uurtjes gedanst. 

Met hartelijk dank dank aan onze sponsors voor deze 
dag: Svala Auto, Scovas Medical, Goliath-Hollandia en 
LeiMac.

Tot ziens in 2018 op ons 
Haarlemmermeersche Senioren Open.

Paul Ch. J. Hillen
Bestuurslid GTZ 

  Zie ook: Plaatjes & Praatjes op de website

SeniorenOPEN



Zenner Haarlemmermeersche Jeugd Open
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De Haarlemmermeersche Golfclub 
organiseerde op donderdag 25 mei 2017 
(Hemelvaartsdag) voor de 7e keer een open 
jeugdwedstrijd voor de betere handicappers, 
jeugdspelers geboren in 1996 of later. 
Het doel van het Zenner Haarlemmermeer-
sche Jeugd Open is om het jeugdgolf in het 
algemeen, en meisjesgolf in het bijzonder, te 
stimuleren. Het is een strokeplaywedstrijd, 
waarbij de 9 spelers met de beste bruto score 
na 18 holes nog eens 9 holes spelen om te 
bepalen wie de winnaar wordt van de "Henk 
Alphenaar wisselbokaal". 

Editie 2017 
De 7e editie van het Zenner Haarlemmermeersche 
Jeugd Open begon als vanouds vroeg. Om 6 uur waren 
vrijwilligers, greenkeepers en barpersoneel al in de weer 
om alles voor te bereiden. Met de opening van de wed-
strijdtafel om 7 uur en de eerste start om 8 uur kwam 
het toernooi op gang. De weergoden werkten mee, met 
weinig wind, veel zon en aangename temperaturen 
konden 113 spelers van start gaan.

Na de ochtendronde stonden 2 spelers, Julien Mager en 
Bas Vermeulen (E), gedeeld bovenaan, op 1 slag gevolgd 
door Floris Brendel (+1). Tegen het einde van de och-
tendronde was bij de wedstrijdtafel wel het nodige 
denkwerk nodig. De beste 12 & ties zouden de play-off 
gaan spelen, maar op een zeker moment waren de ties 
goed voor een play-off van 19 spelers! Gelukkig voor de 
wedstrijdleiding voorkwam Guy van Leerzem dit door 
zijn laatste hole af te sluiten met een birdie, waardoor hij 
de ochtend met een score van 5 boven de baan vol-
bracht en zo de 12e speler werd op de extra 9 holes. 
Van de Haarlemmermeersche wist Leandro Tol (+4) zich 
bij de beste 12 te voegen.

De middagronde ging voorspoedig van start. Aydan 
Verdonk liet de aanwezige toeschouwers op Lynden 1 in 
verbijstering achter door te melden dat hij wilde 
wachten tot de green leeg zou zijn. De verbijsterde 
gezichten waren niet voor niets, want de afslag naar de 
rand van de green leverde hem met een goede up-en-
down een makkelijke birdie op. Bas Vermeulen begon, 
vergezeld door Floris Brendel en Julien Mager, als laatste 
flight aan de middagronde. Bas opende de eerste hole 
met een birdie en pakte hiermee direct de leiding. Floris 
opende met 5 parren erg steady en Julien wist na 2 
bogeys goed terug te komen met birdies op Lynden 5 
en 6. 

Spannende play-off
Uiteindelijk hadden Jesper Vos en Laurence Lichtenvoort 
Cats na 24 gespeelde holes een totaalscore van +1 staan. 
Met de laatste flight op de tee van de 18e hole [Bas (E), 
Julien(+1), Floris(+2)] en Laurence en Jesper binnen met 
een totale score van +1, lag er erg veel druk op deze 
laatste flight. Geheel onverwacht sloegen zowel Floris als 
Bas hun afslag Out of Bounds waardoor zij beiden een 8 
noteerden op de laatste hole. Julien wist wel zijn par te 
maken waardoor er 3 spelers in een play-off terecht 
kwamen; Laurence en Jesper (beiden van Almeerder-
hout) en Julien (de Goyer) gingen in een sudden-death 
play-off (op holes 1 en 18) de strijd aan om de Henk 
Alphenaar bokaal. 

Na een uitstekende tweede slag van Jesper had hij als 
enige een putt voor eagle en plaatste deze zo’n halve 
meter van de hole. Laurence had een lange putt voor 
birdie, maar deze viel niet. Julien had na een misser op 
de green van Lynden 8 zijn approach op 6 meter van de 
hole gelegd, maar zijn kans voor birdie smoorde net 
voor de hole. Hierdoor kreeg Jesper de kans om het 
toernooi naar zich toe te trekken en dit liet hij niet 
onbenut. Hij werd hiermee de winnaar van het 
7e Zenner Open! 

Er is ook nog een 2e categorie, met spelers met relatief 
een iets hogere handicap. In deze categorie trok Thomas 
Benaich (+5) de 1e prijs naar zich toe en hij liet hiermee 
ook de beste nettoscore van 66 slagen noteren. 
Voor andere uitslagen en informatie over de wedstrijd 
zie verder: www.hgcjeugd.nl 

Zenner
Het toernooi draagt de naam van de hoofdsponsor, het 
bedrijf Zenner dat “beauty accessoires” verkoopt. Bekend 
van sierspeldjes, diademen, borstels, kammen en haar-
accessoires met rubber, die beter blijven zitten tijdens 
het sporten (“Stay in hair” ). Belangrijkste motivatie voor 
de sponsoring van dit toernooi is om iets (terug) te doen 
voor de maatschappij door ondersteuning van sport en 
talentvolle (top)jeugd. De ondersteuning van Zenner bij 
het toernooi is ook letterlijk zichtbaar, via banners, vlag-
gen, taslabels, polo-shirts voor vrijwilligers etc. 

Marcel van Rijn, eigenaar en directeur van sponsor 
Zenner en clublid op de Haarlemmermeersche, heeft in 
brede zin affiniteit met sport.  Niet zo verwonderlijk, 
want na een CIOS- opleiding begon hij zijn (sportieve) 
loopbaan met het trainen van tennisjeugd op districts-
niveau. Ook heeft hij skiles gegeven, terwijl op zijn sport-
CV tevens voetbal en Karate/Krav Maga staan. Zijn spor-
tieve genen heeft hij weer doorgegeven aan zijn beide 
dochters die op hoog niveau hockeyen en dans(t)en. 

Golf beoefent Marcel al weer zeker 10 jaar. Hij vindt golf 
eigenlijk de moeilijkste sport die er is, mede door de 
combinatie van mentale en fysieke aspecten, en de tijd 
en trainingsarbeid die er in moet worden gestopt om 
resultaat te behalen. Hij wil voor zichzelf werken aan “de 
perfecte swing” en niet slechts een die “goed genoeg” is. 
Verder geniet hij ervan om in zijn vrije tijd golf te spelen, 
en als het kan combineert hij golf met zijn werkzaam-
heden voor Zenner door bijvoorbeeld, waar en wanneer 
mogelijk, in het buitenland op mooie banen te spelen, 
zoals in China.

Volgend jaar zal de 8e editie van deze topjeugd golf-
wedstrijd onder de naam, en met de steun van, Zenner 
doorgaan. Volgens Marcel nu al iets om naar uit te kijken 
en een niet te missen mogelijkheid om jonge golf-
toppers op onze eigen baan te kunnen zien spelen. 

Bijdragen
Een groot open jeugdtoernooi als dit 
kan niet gespeeld worden zonder de 
bijdragen van velen; vrijwilligers, 
greenkeepers, barpersoneel en spon-
soren. Die laatsten bestonden dit jaar, 
naast Zenner, uit: LeiMac, 10ty creative, 
Goliath-Hollinda, Boelebouw, Hof van 
Heemstede, WeAreMany en GolfOnly. 
Voor een goede organisatie zijn er 
verder elk jaar veel vrijwilligers nodig. 
Aanmeldingen en vragen over de 
mogelijkheden kunnen worden 
doorgegeven via een email naar: 
hgcjo@hgcjeugd.nl

Met dank aan Bodi Boelé voor 
het wedstrijdverslag, 

Emilie de Wolf 



• Retourvlucht Faro, inclusief koffers, golfbag en handbagage.

4 • overnachtingen in een 1-persoonskamer

Verzorging • o.b.v. halfpension met Semi All Inclusive dranken

arrangement. 

4 greenfees 3x 18 holes, 1x 9 holes El Rompido, 3 dagen trainen onder•

leiding van Marloes Olling, alle rondes baanbegeleiding.

4 maal lunchpakket op alle speeldagen

Speciaal SlotDiner inclusief drankjes!

•

•

Wil je dit niet missen, meld je aan: marloes@hgac.nl of 06 45 94 6189

4* Precise Resort El Rompido Huelva Spanje 

Geheel verzorgde reis inclusief retourvlucht Transavia, transfers, 
4 nachten o.b.v. Semi All inclusieve en Golfprogr

€ 1350,- inclusief alles!  

            Geheel verzorgde Golf Instructie Reis o.l.v. Marloes Olling 

i.s.m. Yulin Golfreizen!  

24 t/m 28 

september 2017 

5 dagen, 4 nachten!

amma.
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Afspreken golflessen via het online 
boekingssysteem op de website
www.hgac.nl  of telefonisch bij 
de pro zelf. 
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Vakantiegolf
Een lekker dagje trainen en spelen? Trainen, koffie, trainen, 
lunchen, spelen voor € 99 p.p. op  woensdag 
23 augustus  van 10.30-17.00 uur.
 

Zomergolf APK
Golfen in de mooiste maand van het jaar. Gebruik dit 
opfrismoment voor uw golfspel:  5 voor € 75 p.p.
Start op dinsdag 5 september 20.00-21.00 uur . Data:
5-19-26 september, 3-10 oktober. 

Themales 
Leer afslaan als een pro’ - € 15 p.p.  op  vrijdag 22 sep-
tember van 17.30-18.30 uur.

Groepsgolftrainingen 
'Oefening baart kunst’. 12 afwisselende groepstrainingen 
van 1,5 uur - € 260,-.  Vanaf oktober groepsgewijs, gericht 
en regelmatig trainen om uw spel te verbeteren. Ga met 
meer zelfvertrouwen de baan in en doe mee met deze 
functionele, gezellige groepstrainingen. In maart een 
slotwedstrijd met alle groepen!

Start op maandag 23 oktober 13.00-14.30 uur, 14.30-
16.00 uur en 18.00-19.30 uur. Woensdag 25 oktober 
14.00-15.30 uur en 19.30-21.00 uur. Donderdag 26 ok-
tober 18.00-19.30 uur. Vrijdag 27 oktober 11.30-13.00 uur 
en 13.30-15.00 uur.

Inschrijven of informatie: 
wouter@hgac.nl    |    06 25 19 35 84

Ladies Winter Trainingen 2017-2018 
De winter van 2017-2018 is het seizoen om je golfspel 
weer een nieuwe impuls te geven. Stappen te zetten naar 
een nog beter golfspel, het golfen te onderhouden en te 
begrijpen. Jouw golfleven staat weer centraal, met aan-
dacht en bewust bezig zijn met je golfvaardigheden! 

Het met elkaar genieten van onze prachtige golfsport 
blijft uiteraard onderdeel van deze uitdagende winter-
periode. 12 weken training (à 1,5 uur), elke maand een 
wedstrijd om de vooruitgang te observeren en zaterdag 
17 februari 2018 Groot LWT slottoernooi! Kosten: € 260,00 
p.p. exclusief drivingrange ballen.

Starttijden: start week 41 2017, einde week 7 2018
Maandag:  9-16-30 okt, 6-20-27 nov, 11-18 dec, 15-22 jan, 
5-12-17 feb. Dinsdag: 10-17-31 okt, 7-21-28 nov, 12-19 
dec, 16-23 jan, 6-13-17 feb. Woensdag: 11-18 okt, 1-8-22-
29 nov, 13-20 dec, 17-24 jan, 7-14-17 feb. Vrijdag: 13-20 
okt, 3-10-24 nov, 1-15-22 dec, 19-26 jan, 9-16-17 feb.

Inschrijven of informatie: 
marloes@hgac.nl    |   06 45 94 6189



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

JdB Groep B.V.
Rijnlanderweg 1085 – 2132 MP Hoofddorp
Postbus 193 – 2130 AD Hoofddorp
Telefoon: 023 – 561 33 29
www.jdbgroep.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

Business Club Members

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

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

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

De HGC Business Club Zomercompetitie begon dit jaar 
op dinsdag 11 april met een mooie opkomst! Maar liefst 
44 deelnemers; 20 Business Club members met hun 
relaties, bonden de onderlinge strijd aan. Het werd een 
competitieve, maar sportieve strijd en na afloop was het 
erg gezellig in het clubhuis. Trotse winnaar van de dag 
was Geert-Jan van Leeuwen van ABN-AMRO, die 
ondanks de 10% handicapverrekening heel knap 36 
stablefordpunten wist te behalen. Hij werd  op de voet 
gevolgd door nieuwkomer Mijn Bespaarspecialist (Rick 
Tol), en Business Club member van het eerste uur  
Elsenga Installatietechniek (Ton Muller). Ulco Wiersma, 
gast van Schoonmaakonderneming G. Raggers & zn., 
won de neary. De longest drives werden geslagen door 
longhitters Simone Luyt van PinHigh Golftravel en 
Stephan Tenty van 10TY Creative.

PinHigh wint tweede wedstrijd 
Ook de tweede wedstrijd van de HGC Business Club 
Zomercompetitie werd weer goed bezocht. Ons nieuwe 
Business Club member JdB Groep werd vertegenwoor-
digd door Johan en Roeland den Breejen. Hopelijk gaan 
we de heren vaker zien tijdens de competitie. Monique 
van Ewijk van Rabobank Schiphol kwam sfeerproeven en 
kwam zoveel bekenden tegen, dat zij zich ongetwijfeld 
goed thuis heeft gevoeld. Het zou heel mooi zijn als wij 
binnenkort Rabobank Schiphol weer  welkom mogen 
heten in onze Busines Club.

Natuurlijk werd er ook gespeeld. En goed ook, als je 
bedenkt dat ¾ handicapverrekening plaatsvond. Op de 
3e plaats eindigde Rick Tol (hcp 6,4) van Mijn Bespaar-
specialist met 33 punten, 2e werd Ronald Kroezen (hcp 
15,9) gast van Mijn Bespaarspecialist met 36 punten. 
Winnares van de dag was Simone Luijt (hcp. 18,1) van 
PinHigh met maar liefst 38 punten. Prijzen waren er ook 
voor Andy Houtkamp (MeerBusiness Bollenstreek), die 
de neary won en Carina van Leeuwen (PinHigh) en Marc 
Boelens (Köster Advocaten) die beslag legden op de 
longest drive. 

Derde wedstrijd: Bouwbedrijf Horsman & 
Co en SignPlan strijden om de winst
Op dinsdag 13 juni vond de 3e wedstrijd van de HGC 
Business Club Zomercompetitie 2017 plaats. Met 44 
deelnemers mochten wij ons weer verheugen op een 
mooie opkomst. En ondanks de 10% handicapverreke-
ning werd ook deze keer weer goed gescoord. Ans 

Bodegom van Signplan en John Moors van Bouwgroep 
Horsman & Co wisten heel knap allebei 36 Stableford-
punten te behalen. Ans speelde de tweede 9 beter en 
werd daarom de winnaar van de dag. Op de derde plaats 
eindigde Ton Muller van Elsenga met 34 punten. 

PinHigh gaat na 4 wedstrijden 
aan de leiding 
Wederom was er veel belangstelling voor de Business 
Club competitie, 44 vertegenwoordigers van 18 Business 
Club leden verschenen op 11 juli tijdens de 4e compe-
titiewedstrijd aan de start. Een dubbele teestart deze 
keer, een nieuw fenomeen voor de deelnemers. 
De wachttijd na binnenkomst werd hierdoor aanzienlijk 
verkort, waardoor men ook eerder aan tafel kon en dit 
werd als zeer plezierig ervaren 

Simone Luyt van PinHigh zette zichzelf wederom flink op 
de kaart. Ze won niet alleen de longest drive, maar was 
met een score van 35 Stablefordpunten (bij 10% handi-
capverrekening) ook nog eens de beste van de dag. 
Willem Snoek was uitgenodigd door Hollandia Dakka-
pellen en wist een rondje in de buffer, 34 punten, te 
maken. Hij speelde de tweede 9 beter dan Rick Tol van 
Mijn Bespaarspecialist, die eveneens 34 Stablefordpun-
ten wist te behalen. Met handicap 6.4 best knap. 
De longest drive bij de mannen werd by far gewonnen 
door Leandro Tol. En Kees van der Hart van Elsenga bleek 
de meest precieze, hij legde beslag op de neary.

Na de welverdiende borrel met hapjes was het nog lang 
gezellig in de serre, waar maar liefst 33 deelnemers van 
het diner genoten en geanimeerd werd ´genetwerkt´ en 
gelachen.
 
De top-3 van het klassement wordt na 4 wedstrijden 
aangevoerd door PinHigh Golftravel met 20 punten. 
Op de voet gevolgd door Mijn Bespaarspecialist met 19 
punten. ABN AMRO staat met 15 punten op de derde 
plaats. Met nog twee wedstrijden te gaan is er van alles 
mogelijk. Zeker 10 Business Club leden maken nog kans 
op het winnen van de Business Club Trofee 2017 en het 
belooft een spannende eindstrijd te worden!

Zie voor de totale tussenstand van het klassement  
 Business Club   > Business Club info op de website.

Business Club Commissie

Zomercompetitie Business Club



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 

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 (coach) (06) 531 77 760
Frans Arxhoek  (023) 584 71 08
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
Frans Ingwersen (vz)  (023) 528 47 76
Thijs van Bohemen   (0252) 52 33 35
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
Robin van Waarde  (06) 506 61 012
 
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
Ben Zonneveld  (023) 573 17 74
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!
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