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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

In de afgelopen ledenvergadering is een 
mooi en belangrijk besluit genomen om 
te investeren in de toekomst van onze 
vereniging: de ALV heeft akkoord gege-
ven voor de renovatie van de driving 
range en de Bolstra par-3 baan. Een be-
langrijke bevestiging van het vertrouwen 
van de leden in de toekomst van onze 
vereniging en het beleid dat de afge-
lopen jaren in gang is gezet om bestaan-
de leden en de nieuwe golfer te binden 
aan onze vereniging. Flexibiliteit, uitda-
ging, na werktijd en met vrienden is de 
basis waarop ons nieuwe oefencomplex 
vorm heeft gekregen. De komende 
periode worden de detailplannen verder 
uitgewerkt en als alles volgens planning 
verloopt verwachten we begin septem-
ber 2018 geheel klaar te zijn.

Tevens wordt er momenteel hard ge-
werkt aan de nieuwe website. Het 
bestuur wil de communicatie naar leden 
en gasten verder digitaliseren en de 
nieuwe website vormt daarvoor de basis. 
Ook de huidige papieren vorm van de 
Meermare zal op den duur gedigitali-
seerd worden en via de website te lezen 
zijn. Samen met de 
redactiecommissie 
wordt gekeken naar de 
invulling hiervan.

In de afgelopen ALV 
hebben we ook afscheid 
genomen van Ans 
Bodegom en Paul Hillen. 
De afgelopen jaren 
hebben zij met het 
bestuur de basis gelegd 
voor de nieuwe 

60 nieuwe leden in 2017 
In de vorige Meermare meldden wij al 49 nieuwe leden 
in 2017. In de maanden augustus t/m oktober zijn daar 
voor dit jaar nog 11 inschrijvingen bij gekomen.
Zoals gebruikelijk wensen wij deze nieuwe leden veel 
plezier en gezelligheid toe op onze vereniging. Dit keer 
verwelkomen wij met name: 
Wil Brouwer Haarlem
Reinier Wassenberg Haarlem
Therese Tans-Cliteur Heemstede
Paul Weijers Heemstede
John Croese Hillegom
Ellen van den Berg Hoofddorp
Richard Ham Hoofddorp
Simon Kooyman Lisse
Andre Stokman Velsen-Zuid
Gerard de Graaff Vogelenzang
Rina van Nimwegen Vogelenzang

Ingangsdatum lidmaatschap nieuwe HGC leden 2017
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Het zwaartepunt van de nieuwe aanmeldingen dit jaar 
lag duidelijk in de eerste maanden. Met 32 nieuwe leden 
waren de maanden januari t/m april goed voor ruim de 
helft van alle nieuwe aanmeldingen van dit jaar. 

Van de nieuwe leden in 2017 is de verdeling man-vrouw 
circa 70%-30%, net als in 2016. Op ruim 10% na komen 
de nieuwe leden van 2017 vooral uit Hoofddorp, 
Heemstede of Haarlem, Zwaanshoek, Lisse en Vijfhuizen.
De 60 nieuwe leden van 2017 brengen hiermee het 
totaal aan nieuwe leden in 3 jaar tijd op 230. 

Belangstelling voor de HGC is nog altijd zeer actueel, en 
dat is zeker het geval sinds de ingangsdatum van de 
nieuwe lidmaatschapsvorm, die het mogelijk maakte om 
als niet-certificaathoudend lid alle speelrechten te 
verwerven.

Emilie de Wolf 

Het bestuur van de
Haarlemmermeersche Golfclub

nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie
op zondag 7 januari 2018

om 16:00 uur in het clubhuis.

toekomst van onze vereniging. Denk aan 
de nieuwe lidmaatschapsvormen, de 
aflossing van de renteloze leningen, de 
herinrichting van de begane grond van 
het clubgebouw, de renovatie van de 
baan, de 27 holes en nu de renovatie van 
de oefenfaciliteiten en Bolstra. Heel veel 
tijd en energie hebben zij daarin voor 
ons gestoken, waarvoor onze dank. 
Heel blij zijn wij dat Bert van Vliet en 
Hans van Leeuwen ons bestuur komen 
versterken en uitvoering zullen geven 
aan de uitdagende klussen de komende 
jaren. Zij brengen beide een grote hoe-
veelheid kennis en ervaring mee en zijn 
daarmee een belangrijke toevoeging 
aan het bestuur. Wij vertrouwen dat zij 
goed in ons team passen en zien uit naar 
een goede samenwerking. 

Ik wens u fijne kerstdagen en een goede 
jaarwisseling en hef graag met u het glas 
op zondag 7 januari tijdens de nieuw-
jaarsborrel, op de toekomst van onze 
mooie vereniging

Robert van Riessen



Hans van Leeuwen

Hans is geboren op 7 oktober 
1959 in Leiden en woont in 
Lisse. Hij is getrouwd (inmiddels 
35 jaar) met Yvonne 
Duivenvoorden. Zij hebben 
twee kinderen, Kim en Danny, 
nu 32 en 30 jaar oud.

Hans  is lid van Rotaryclub Lisse-
bollenstreek en Lighthouse 
Rijnstede. Zijn werkzame carrière 
begon hij als bouwkundig teke-
naar bij een architectenbureau. 

In 1991 stapte hij over naar de aannemerij. Vanaf 1995 als 
directeur-eigenaar van  Horsman & co ( Business Member van de 
HGC ). Eind 2015 heeft hij zijn aandelen verkocht en geniet 
sindsdien van zijn vrijheid. Hans golft sinds 1999 (hcp 11.5) en is 
nu individueel lid van onze club.

Bestuurlijke ervaring; voorzitter van zaalvoetbalvereniging 
Meerzicht. Bestuurslid van Business Club Lisse. Voorzitter van 
Bouwend Midden Holland. Huidige functies; Bestuurslid AVHM 
(voorheen Bouwend Midden Holland); Voorzitter Vereniging 
Ondernemers Lisse Zuid; kandidaat Raadslid voor de VVD in Lisse. 
Hobby’s ; golfen, voetbal, fitness en roeien.

Hans is binnen ons bestuur als bestuurslid nu verantwoordelijk 
voor de baan en faciliteiten.

Bert van Vliet
Bert is op 4 oktober 1953 gebo-
ren in Amsterdam. Na 3 jaar HBS, 
HAVO en 2 jaar PA ging hij in 
1975 aan de slag bij Metzelaar 
met de implementatie van IBM 
computers in bedrijfsadmi-
nistraties.  Vervolgens stapte hij 
over naar de functie van 
Inkoper-Sales manager bij 
Hilekes Medical. 

In 1987 werd hij Sales Manager 
bij Cook Nederland bv en pro-
moveerde daar een jaar later 

naar de functie van Managing Director. In 2002 werd hij de MD 
van Cook Switzerland AG, in 2005 MD bij Cook Germany AG. 
Daarnaast was hij van 2003-2007 VP bij Cook Europe Medical. 
Tenslotte werd hij in 2008 DGA bij Scovas Medical bv. Sinds 
1 november van dit jaar geniet hij van zijn pensioen.

Bert wordt binnen ons bestuur verantwoordelijk voor golf- en 
verenigingszaken en commercie.

Nieuwe bestuursleden
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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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Players 1st 
Alle leden hebben de eerste Players 
1st enquête ontvangen en 545 leden 
(45%) hebben de enquête ingevuld. 
En dit is heel positief, want de HGC 
gaat de leden duidelijk aan het hart. 
Inmiddels maken 65 andere banen in 
Nederland gebruiken van deze online 
enquête, hetgeen een goede 
vergelijking tot voordeel heeft. De 
uitkomst van de eerste enquête laat 
zien dat onze club weinig afwijkt van 
het gemiddelde (benchmark over de 
65 banen). Onze NPS (Net Promoter – 
klanttevredenheid - Score) heeft een 
score van 17, terwijl het landelijk 
gemiddelde een score van 25 heeft. 
Dit lijkt laag, maar het gemiddelde 
van de banen in de Randstad is ook 
17. Is men in het westen kritischer, 
minder trots op hun golfclub of 
hebben ze het buiten de Randstad 
gewoon beter voor elkaar? 

Wat in eerste instantie wel echt 
opvalt is dat de beoordeling van de 
baan met name bij de lagere handi-
cappers beduidend lager is. Players 
1st geeft ons dus een goede analyse 
van de knelpunten per doelgroep, 
een basis voor zaken waarbij we een 
vinger aan de pols dienen te houden 
en de mogelijkheid om verbete-
ringen te kunnen monitoren. De 
uitkomsten worden verder geanaly-

seerd en verbeterpunten worden 
ingang gezet. Ook bij ons geregis-
treerde greenfeespelers en leden die 
hebben opgezegd zullen begin 2018 
een, op hen toegespitste, enquête 
ontvangen. In het voorjaar wordt 
tevens een groep HGC-leden voor de 
tweede keer benaderd. De uitkomst-
en van deze enquêtes worden verge-
leken met de eerste grote enquête en 
van de analyse wordt verslag gedaan 
in de ALV van juni 2018. 

Onweeralarm
Na een volledig onverwachte 
donderklap begin november, is ons 
onweeralarmsysteem weer actueel 
geworden. Nu had geen enkel 
systeem in dit geval tijdig kunnen 
alarmeren en zal dit ongetwijfeld ook 
in toekomstige situaties wel eens het 
geval zijn. Het is en blijft daarom te 
allen tijde de verantwoordelijkheid 
van de speler zelf om bij onweer 
tijdig te gaan schuilen dan wel het 
spel te staken. 

Toch is veiligheid een onderwerp dat leeft 
binnen onze club en ons huidige onweer-
alarmsysteem is inderdaad niet in alle uithoe-
ken van de baan te horen, zeker niet bij harde 
wind en hevige regenval. Daarom zijn we de 
mogelijkheden opnieuw aan het onderzoe-
ken. Navraag is gedaan bij de Club van 27 
holes banen. Dit bracht geen nieuwe ideeën 
aan het licht, de ene baan doet helemaal niets 
(complex te groot) en de ander doet het 
houtje-touwtje. Op collegabaan Wilnis wordt 
echter een systeem toegepast met een lucht-
hoorn, die via GSM wordt bediend. Dit klinkt 
misschien erg simpel, maar het voldoet daar. 
We gaan kijken of een dergelijk ‘onweeralarm-
systeem’ ook bij ons zou kunnen werken. 

Openings- en sluitingstijden 
tijdens de feestdagen
Op zondag 24 december en zondag 31 
december is het gehele complex vanaf 17.00 
uur gesloten en gaat het hek bij de entree 
(grote parkeerterrein) dicht.
Op 1e Kerstdag én op Nieuwjaarsdag is het 
gehele complex de hele dag gesloten. Dit 
geldt voor de golfbanen, de oefenfaciliteiten, 
het restaurant en de receptie/golfshop, maar 
ook voor de lockerruimten. Leden die in 
verband met een golfvakantie tijdens de 
feestdagen hun golfclubs willen ophalen, 
dienen hiermee rekening te houden.

Omdat de Kerst Scramble vorig jaar een groot 
succes was, gaan we deze funwedstrijd ook 
dit jaar weer op 2e Kerstdag organiseren. 
Inschrijven kan via de website. Er kan op 2e 
Kerstdag door iedereen naar hartenlust 
worden gegolft, ook door spelers die niet aan 
de wedstrijd deelnemen. Het golfcomplex, 
dus alle banen, oefenfaciliteiten en het 
restaurant, is op de 2e Kerstdag tot 17.00 uur 
geopend. Dit alles natuurlijk ijs en weder 
dienende. 

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik 
om u namens alle medewerkers van de 
Haarlemmermeersche Golfclub fijne 
Kerstdagen, een vrolijke jaarwisseling, maar 
vooral een heel gelukkig Nieuwjaar toe te 
wensen. 

Vera van den Berg
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De notulen van de ALV en alle informatie over de reconstructie van Bolstra
en driving range kunt u vinden op de website.

Ondanks de regen 
waren ruim 160 

clubleden op 28 
november naar 

Claus Partyhouse 
gekomen voor de 

Najaarsvergadering.
Er moesten belang-

rijke beslissingen 
worden genomen, 

ondermeer over de 
reconstructie van de 
driving range en de 

Bolstra baan. En dan 
is het goed als zo 

veel mogelijk leden 
daarover hun stem 
willen uitbrengen. 

Mededelingen
Over de medelingen van het bestuur 
met de GEO certificering die binnenkort 
wordt afgerond, de mogelijkheid dat er 
een nieuw waarschuwingssysteem komt 
voor onweer (met een extra toeter bij 
het toiletgebouwtje) etc. zijn we inmid-
dels geïnformeerd via een nieuwsbrief.  
In de komende maanden gaan het be-
stuur en de Redactiecommissie bekijken 
hoe we optimaal gebruik kunnen gaan 
maken van de moderne communicatie-
middelen en -technieken. De nieuwe 
website wordt binnenkort in gebruik 
genomen.

Prijsbeleid
Golfclubs krijgen steeds meer te maken 
met het fenomeen "de calculerende 
consument". Daarom is een slim prijs-
beleid essentieel. We hebben daarvoor 
in de afgelopen jaren een gevarieerd 
aanbod ontwikkeld, met ondermeer een 
10 rondenkaart om nieuwe leden aan te 
trekken. Er werd gediscussieerd of deze 
niet te goedkoop is, in verhouding met 

een lidmaatschap en vergelijkbare 
aanbiedingen bij de banen in de omge-
ving. Om commerciële redenen is beslo-
ten dit nog even zo te laten.
Er was "verzet" tegen het voorstel om 
het introductietarief drastisch in prijs te 
verhogen. Argumentatie van het be-
stuur was dat ook dit tarief veel lager is 
dan bij de banen om ons heen. "De zaal" 
vond dat geen enkel probleem, en wilde 
dit graag zo houden.  Waarna werd 
besloten dat dit voorstel van het bestuur 
werd ingetrokken, zodat we ook komend 
seizoen onze relaties en familieleden 
voor een écht vriendenprijsje kunnen 
laten meegenieten van al het moois dat 
onze baan te bieden heeft. De overige 
tarieven worden zoals gebruikelijk 
"geïndexeerd" en daarom iets verhoogd. 

Bolstra Course en 
Driving Range
Het karakter van golf verandert, het 
wordt gevarieerder. Van dagbesteding 
tot even tussen de bedrijven door een 
balletje slaan. De Haarlemmermeersche 

is een van de weinige golfcomplexen die 
daar perfect op in kunnen spelen.
Maar dan moeten we wél inspelen op de 
huidige trends.  Zo is er een forse groei bij het 
aantal ronden op korte banen, zoals 
Pitch&Putt banen, terwijl het aantal ge-
speelde ronden op onze Bolstra niet groeit en 
zelfs iets afneemt. Dat heeft te maken met de 
aantrekkelijkheid van onze "korte negen".  Een 
andere trend is dat het oefenen op een 
traditionele driving range gaandeweg minder 
populair wordt.

Al met al behelst het voorstel van het bestuur 
om de mogelijkheden van ons parcours te 
optimaliseren door de driving range te 
verkleinen, maar wél te voorzien van riantere 
en grotere afslagplaatsen met véél betere 
matten. De overkapping wordt opgeknapt en 
er komt een "indoor" lesgebouw voor de 
pro's waar ook in de winter kan worden 
geoefend met behulp van o.a. geavanceerde 
apparatuur en een groot projectiescherm.

De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt om de 
Bolstra te vergroten. Langere holes, meer en 
grotere bunkers,  fraaiere waterpartijen, 
grotere greens... Kortom: meer fun en 
uitdaging voor de doelgroep. En een betere 
afspiegeling van de andere holes. 

Vanwege de veiligheid worden er hogere 
netten rondom de driving range  geplaatst. 

In de plannen is ook nieuwe, energiezuinige 
(LED) verlichting van het parkeerterrein, de 
toegangswegen, de driving range, de 
oefengreens én de Bolstra voorzien. 
Het verzamelen van de ballen op de 
driving range zal worden gedaan door 
een robot in combinatie met een 
ballenafzuiginstallatie. De drainage 
wordt verbeterd en in de toekomst zal  
voor het maaien van de driving range 
een robot worden ingezet.

Het voorstel van het bestuur werd 
met een overgrote meerderheid 
aangenomen. HGM kan dus aan de 
slag, met de upgrade van onze 
oefenfaciliteiten. De verwachting 
is dat een ander in september 2018 
zal zijn afgerond. En dan wordt het 
tijd voor Fase 3: de  upgrade van het 
restaurant en de herenkleedkamers 
moeten worden opgeknap.... Maar dat 
komt aan de orde in de volgende ALV.

Nico ter Haak 
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In gesprek met
Winneke&GONDA

 Dit keer wil ik in deze 
rubriek een 

Caddiemaster aan het 
woord laten. Maar wie 

van de zes lieftallige 
dames zal ik hiervoor 

uitnodigen? 
Persoonlijk word ik 

door alle dames altijd 
correct en vriendelijke 
geholpen. Ik besluit er 

ditmaal een duo-
interview van te 

maken. Gonda omdat 
zij als coördinator 

fungeert, Winneke 
omdat zij daarnaast 

ook nog de golfshop 
organiseert. Als ik ze 

hiervoor vraag 
reageren beiden 

enthousiast.

Gonda Jacobs: Van huis uit verpleegkundige, geboren 
en getogen in Rotterdam, viel 46 jaar geleden op jeugd-
liefde Ruud, kregen samen drie kinderen, 2 kleinkinde-
ren, verhuisde 30 jaar geleden met het gezin naar Heem-
stede. Van jongs af aan fanatiek gehockeyd. Was een ge-
ducht keepster, maar besloot na (te) veel blessureleed de 
hockeystick in te ruilen voor de golfclub. Werd in 1996 lid 
van de HGC, werd in 2000 caddiemaster en is sinds 2010 
coördinator. Laagst behaalde handicap: 10,0

Winneke den Otter: Geboren en getogen Haarlemse, 
verhuisde op 12-jarige leeftijd naar Lisse, ontmoette daar 
Wil, en is inmiddels (ook) 46 jaar getrouwd. 2 dochters, 4 
kleinkinderen, heeft met plezier 13 jaar samen met Wil 
een pension in Noorwijk gerund, is sinds 1999 caddie-
master, al 32 jaar lid van de HGC. Speelde handicap 4,4 in 
haar topjaren.

Als ik vraag of het leuk is om als caddiemaster te werken 
beginnen ze beiden enthousiasts door elkaar te praten. 
Leuk team, allemaal flexibel, collegiaal, hechte groep, 
veel voor elkaar over, zijn de kreten die over tafel komen. 
Ze moeten met zijn zessen 20 diensten (dagdelen) per 
week invullen, dus zijn ze bijna ieder weekend wel een 
keer aan de beurt. Maar dat wordt onderling tijdens 
vakanties etcetera altijd soepel opgelost. 

Wat zien jullie als de primaire taak van een caddie-
master? Gonda:  "We zijn het eerste aanspreekpunt van 
de club. Zowel aan de balie als aan de telefoon en daar-
mee ook het visitekaartje van de club. Allereerst zijn we 
dus gastvrouw, en moeten de vragen van onze leden en 
gasten zo goed mogelijk invullen. Merendeel gaat het 
om het boeken voor een starttijd. Maar ja, vraag en 
beschikbaarheid stroken helaas niet altijd met elkaar en 
dan moet je toch alles in het werk stellen om de klant 
tevreden te stellen. Als coördinator doe ik naast mijn 
baliewerk ook de planning en evalueer regelmatig met 
de collega's. Daarnaast onderhoud ik de contacten met 
het kantoor en de greenkeepers."

"We kennen door de jaren heen heel veel leden, ook van 
naam, en dat vinden ze prettig. Buiten de spitstijden zijn 
we vaak een luisterend oor voor leden. Geregeld komen 
ze bij ons langs, soms met heel persoonlijke vragen of 
gewoon gezellig voor een prietpraatje. In het verleden 
hebben we helaas incidenteel slechte recensies gehad. 
Daar hebben we met zijn allen hard aan gewerkt, met als 
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resultaat dat we de laatste jaren steeds goed uit de 
klanttevredenheidtesten zijn gekomen. Het komt nu 
geregeld voor dat we spontaan bloemen of presentjes 
van leden krijgen."  

Winneke: "Toen de golfshop hier noodgedwongen 
stopte werd mij gevraag of deze taak niet bij de caddie-
master kon worden geïntegreerd. Ik vond dat een hele 
uitdaging, maar ik heb me er in vastgebeten en het 
loopt warempel erg goed en het is ook leuk om te doen. 
We krijgen geregeld complimenten over de shop. Ik zou 
wel willen dat er wat meer mannen onze shop bezoe-
ken. We hebben niet alleen voor de vrouwen leuke en 
mooie golfattributen, ook voor de mannen hebben we 
echt meer dan alleen een handschoen of ballen in ons 
assortiment. Dus mannen: kom ook eens naar onze 
shop!"

Gonda: "We moeten wel geregeld improviseren. Het 
komt voor dat mensen boeken via internet en de 
verkeerde dag in hun eigen agenda zetten. Of verkeerde 
tijden aan hun flightgenoten doorgeven. En als ze dan 
aan de balie staan  geeft het voldoening als je toch wat 
voor ze kan regelen. Vaak wel met hulp van de marshall 
die overzicht heeft van de situatie in de baan."

Wat zijn jullie leukste ervaringen? "Komische situaties 
liggen vaak heel dicht bij dramatische situaties. Zo heb-
ben we achteraf wel moeten lachen toen er een keer 
een Handicart in de sloot was gereden. Ook hebben we 
een periode Handi-Scootertjes gehad. Dat was geen 
succes, regelmatig lagen ze in de sloot of onderste-
boven. Veel om gelachen maar ook (oudere) leden naar 
het ziekenhuis moeten begeleiden. Meest hilarische was 
wel toen we een melding kregen dat er een man op de 
eerste tee in zijn onderbroek stond en wilde afslaan. Het 
was die dag zeer warm. We zaten met z’n tweeën en er 
was geen marshall aanwezig. Winneke Is toen in de card 
gesprongen en er naar toe gereden. En inderdaad trof ze 
op hole 3 een man aan in een witte boxershort met rode 
hartjes. Hij vond het te warm om in z’n spijkerbroek te 
spelen. Ze heeft hem kunnen overtuigen om z’n regen-
broek maar aan te trekken."

Als ik Winneke naar haar golfcarrière vraag is ze zelf wat 
bescheiden.  "Toen ik Hcp 10 had, heb ik les genomen 
van Jan van Oostbree. Daarna ben ik (met veel uren op 
de driving range) snel gezakt naar Hcp 4,4."  Ze weet niet 
precies hoeveel maal ze clubkampioen is geweest. 
Na een bezoek aan het bord beneden in de gang blijkt 
dat ze tussen 1999 en 2014 maar liefst 7 x Strokeplay- en 
8 x Matchplayclubkampioen is geweest. En meerdere 
keren golfster van het jaar. Een indrukwekkende carrière 
mag je wel zeggen. Gonda had Hcp 10 toen ze samen 
met Winneke in hetzelfde team meerdere jaren 
kampioen werden. 

Ik dank jullie beiden voor dit gesprek.
Hans van der Stoop
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Succesvolle aanval van 
de  Piraten
Ondanks alle wisselvalligheid deze zomer was vrijdag 11 augustus een uitstekende 
golfdag voor de 8ste editie van het buurttoernooi van de Hoofddorpse Piratenwijk 
tegen de aanpalende Fruittuinen. Tijdens het gezellige diner na afloop spraken de 
28 deelnemers - waaronder 5 nieuwe na een flyeractie in beide wijken - weer af de 
traditie ook in 2018 voort te zetten. De Piraten namen de wisselbokaal mee dit jaar. 

Dimph Pullens

Arendsen de Wolff Trofee
Traditiegetrouw werd op vrijdag 21 juli 
op initiatief van de NGF de voorronde 
van de  Arendsen de Wolff Trofee voor 
senioren gespeeld. Zo´n 100 leden 
hebben onder prachtige weersomstan-
digheden gestreden voor een plaats in 
de landelijke finale. De winnaars met 41 
stablefordpunten waren Marion Schaap 
en Ruud Woudstra. Op het zonnige 
terras was het als vanouds heel gezellig 
en werd er afgesloten met een heerlijk 
Chinees buffet.

https://golfvrouw.nl
Nieuws, gezondheid, mode, 
sport, evenementen, reizen 
en columns... Je kunt het 
allemaal vinden op 
golfvrouw.nl, een initiatief 
van Marloes Olling.

Je kunt bijvoorbeeld lezen 
over een "Warm wolletje over 
je schouders: mode en 
gezondheid". En over zes-
voudig Nederlands kampioen 
Bianca Dekker. En nog veel 
meer...

Natuurlijk geeft Marloes ook 
Golfvrouw instructies. Met 
video's over chippen en de 
balpositie, over  driver tactiek 
vanaf de tee. 

Heb jij deze week naar buiten gekeken? Durfde je naar 
de golfbaan te gaan of heb je de kachel wat hoger gezet 
en bleef je thuis? Dan heeft Marloes een paar leuke 
suggesties voor je.  Lees verder op https://golfvrouw.nl

Battle of the Sexes
Omdat er dit jaar nét niet genoeg dames konden 
worden opgesteld had damescaptain Yulin Tjan met 
succes een beroep gedaan op Marloes Olling en onze 
caddiemasters Barbara Loohuis en Willy Groeneveld.  Zij 
hebben allemaal hun foursomes gewonnen, Barbara & 
Willy met 4/2 en Marloes & Yulin wonnen nipt met 2/1 
van Wouter Voskamp & John Leuven. 

Bijna alle dames hadden zich, na een “geheime” oproep 
van Yulin, als de Oranje Leeuwinnen gekleed. Een 
befaamde dansschoolhoudster had het heel ver 
doorgetrokken en droeg “leeuwinnenmanen” op haar 
hoofd, een paar andere dames gingen zelfs zo ver dat zij 
een kwispelstaart hadden uithangen.

Het weer werkte mee. Even een paar spatjes maar verder 
prima, pas op de 19e hole toen de BBQ begon werd het 
even slecht. De muzikanten, (gesponsord door DE DRIE 
GEMALEN waarvoor grote dank) YORICK van NORDEN 
en JEROEN HARMSE, brachten hun apparatuur en 
zichzelf in veiligheid en trokken als rattenvangers van 
Hamelen bijna iedereen mee naar binnen.

De BBQ en het saladebuffet was super verzorgd, compli-
menten voor de horecabrigade! De keuken staat de 
laatste tijd onder druk door gebrek aan ervaren koks, 
maar Roel en zijn crew stegen bij de Battle boven 
zichzelf uit. Met tegen de 200 gasten op het terras liet de 
bediening zich niet gek maken.

De winst ging uiteindelijk toch weer naar de mannen, 
die hiermee voor de 9e keer wonnen. De dames blijven 
op 5 x staan (1x was het gelijk). Yulin overhandigde met 
een kus de trofee, met de kampioensmedaille aan de 
herenkant, aan John Leuven.

Uiteraard hierbij de groepsfoto vanaf het terras van het 
bijna volledige herenteam. Deze (en tal van andere 
foto's) staan op de website. Het bleef nog lang gezellig, 
er werd zelfs nog gedanst, hoewel mij wel opviel dat er 
vooral dames met elkaar dansten (maar dat schijnt 
overal zo te gaan).

Tot volgend jaar, namens de Wedstrijdcommissie

Camiel Dierikx

De rubriek "plaatjes en praatjes" op onze website hgcgolf.nl staat vol met 
verhalen en foto's zoals deze.   

 Op deze pagina een 
beknopt voorbeeld 

van de vele foto's en 
nieuwtjes die we het 

hele jaar door kunnen 
lezen op de website 

van onze club. Met 
daarbij een tip over de 

nieuwe blog van 
Marloes. 
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Er is geen leukere manier om (andere) leden van onze club te leren 
kennen dan deelnemen aan zo'n zorgeloze golfvakantie.

Het is weer eens wat 
anders... Spelen op de 

Royal Hua Hin golf 
course, de oudste 

golfbaan van Thailand. 
Een exotische 18-holes 

par 72 golfbaan die 
stamt uit 1924. 

Helemaal leuk wordt 
het als je dat samen 

doet met een groepje 
clubgenoten, onder 

leiding van je "eigen" 
Nederlandse pro, die 

de omgeving kent als 
zijn broekzak... 

Dat kan overigens ook  
dichter bij huis, op de 

fraaiste banen van 
Zuid Spanje. Want in 

de afgelopen 30 jaar is 
er binnen onze club 

een netwerk ontstaan 
van specialisten op het 

gebied van "genieten 
van golf in het 

buitenland".

Louwers en Yulin Tjan) gingen een prominente rol 
spelen bij reisorganisatie Corendon, waar men zich met 
hun hulp  ook op golfreizen naar Turkije ging richten. 
Inmiddels heeft Yulin haar eigen reisorganisatie: Yulin 
Golfreizen. Samen met Marloes organiseerde zij onlangs 
een "all in" verzorgde golfreis voor de dames (inclusief 
éénpersoonskamers) naar het luxe resort El Rompide in 
Huelva in het zuiden van Spanje, bij de grens van Portu-
gal.  Een zorgeloos verwenweekje in een prachtige 
omgeving (zoals het zwembad op de foto hiernaast), 
waarbij ook volop werd gegolfd op topbanen. 

De grootste organisatie op het gebied van golfreizen, 
PinHigh Golftravel, is business member van onze club.
Wouter en Sven organiseren samen met hen golfreizen 
in het voor- en najaar. Ideaal, als je de zomerperiode wilt 
verlengen met een  heerlijke "week in de zon".

Thailand
Sven is, letterlijk, kind aan huis in Thailand. Zijn vader 
heeft er namelijk een huis en hij komt er vaak. Daardoor 
weet hij precies hoe je van een golfreis naar dit bijzon-
dere land een geweldige belevenis kunt maken.
Je speelt er op  maar liefst vijf van de topbanen die dit 
land rijk is, waaronder de Royal Hua Hin golf course, en 
verblijft op basis van logies + ontbijt in een riant hotel in 
"vintage style" dat midden tussen de golfbanen is 
gelegen. Er is twee maal een buffetdiner. De ervaring 
heeft geleerd dat de deelnemers verder liever zelf 
bepalen waar ze willen eten. Niet zo vreemd, gezien het 
overweldigende aanbod van leuke restaurantjes. Je kunt 
ook zelf kiezen hoe je de vlucht naar Thailand wilt 
regelen.  Die is niet inbegrepen, want de een wil er een 
week aan "vast plakken", de ander wil bijvoorbeeld wat 
meer of juist wat minder bagage  meenemen...  
Als je mee wilt op de eerstvolgende reis moet je snel 
zijn; die is van 29 januari - 6 februari.  Wellicht dat Sven 
nog een plekje heeft.

Spanje
Naast de geheel verzorgde reis met Marloes naar El 
Rompide kun je ook naar Spanje met Wouter. Daarbij 
gaat het om acht dagen in het fraaie golfresort Almeria 
Hotel en Golf, dat ligt tussen Marbella en Algeciras. Acht 
dagen autohuur is inbegrepen evenals ontbijt, lunch-
pakketten en diners. Daarnaast vijf greenfees op top-
banen, vijf golflessen, gebruik oefenfaciliteiten en 
ongelimiteerd oefenballen. Behalve voor golf is er bij 
deze reis ook de nodige tijd beschikbaar voor een dagje 
shoppen, naar het strand of de omgeving verkennen.
De vliegreis is ook bij deze reis niet inbegrepen. 
De wensen lopen, wat dat betreft, namelijk nogal uiteen. 
Van een goedkope charter tot een riante lijnvlucht in de 
businessklasse, alles is zodoende mogelijk.

Overigens geldt voor al deze reizen dat ze, door de 
moeilijkheidsgraad van de banen waarop wordt 
gespeeld, niet geschikt zijn voor beginners. 

Samen is leuker
Behalve leden van onze club nemen er ook lesklanten 
van de HGAC deel, en klanten van Pin High. Het gebeurt 
regelmatig dat deze golfers, nadat ze een week hebben 
opgetrokken met leden van onze club, besluiten om zelf 
ook lid te worden van onze Haarlemmermeersche 
Golfclub.

De moraal van dit verhaal: er is geen leukere manier om 
(andere) leden van onze club te leren kennen dan deel-
nemen aan zo'n zorgeloze golfvakantie.  Je ervaart dan 
immers hoe leuk het is om écht ergens bij te horen. 
Vooral als dat ook nog het nodige voordeel blijkt op te 
kunnen leveren.

Nico ter Haak

Hoe het begon
In juni 1988 organiseerde Wouter 
Voskamp een golfreisje naar 
Duitsland. Met een clinic en een 
wedstrijdje om de "Wüppertal Cup". 
Dat was toevallig nét tijdens het 
Europees kampioenschap voetbal 
in Duitsland, waarin Nederland 
voor de eerste keer de finale 
bereikte en deze vervolgens met 
2-0 won van de Sovjet-Unie na 
doelpunten van Ruud Gullit en 
Marco van Basten.  Tot onze 
verrassing stonden toen spelers van 
dit fameuze Nederlands elftal 
's ochtends naast ons te putten 

op de oefengreen, want die zaten 
tijdens de voorronden in hetzelfde hotel 
bij de golfbaan... Er waren nogal wat 
enthousiaste verhalen op de club dus, 
na terugkomst, waardoor menig clublid 
dacht: "Dát wil ik ook wel!" 

Al snel gingen "we" wat verder van 
huis. Tunesië was een tijdje leuk, maar 
gaandeweg werd Spanje favoriet. 

Unieke expertise
Door alle ervaring, die de pro's 
opdeden in de loop der jaren, werd 
de kwaliteit van de reizen steeds 
beter. En een paar clubgenoten (Wim 

GolfCLINICS
In exotische oorden
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Nicky Skinner

Tot dusver was Nicky 
voor de meeste 

clubleden nog "de 
man achter de 

schermen", maar Arno 
Westhoven is niet 

meer in beeld als het 
gaat om informatie 

over de baan. Dus is 
het tijd om eens 

kennis te maken met 
de man die primair 
verantwoordelijk is 

voor het onderhoud 
van onze golfbaan. 

Zwaailicht aan? Dat betekent: niet slaan!

Nicky is geboren in Kirkcaldy, Fife, Schotland en kreeg 
golf "met de paplepel ingegoten". Speelde van handicap 
4, maar zijn passie ging vooral uit naar het perfectione-
ren en onderhouden van golfbanen. Eigenlijk een 
geboren greenkeeper dus.  Hij volgde de opleiding tot 
greenkeeper van het SRUC Elmwood College (onder de 
rook van St. Andrews) dat beschikt over een eigen 18-
holes golf course in het nabijgelegen Springfield. En 
studeerde vervolgens aan de Rutgers University in New 
Jersey, een van de oudste universiteiten van de USA.

Na zijn eerste werkervaringen op golfbanen in Bulgarije 
en Oostenrijk belandde hij acht jaar geleden in Neder-
land, waar hij zijn vrouw leerde kennen. Zij hebben een 
zoontje van 6 maanden en wonen vlak bij de baan, in 
Hoofddorp. Weliswaar nog in een huurwoning, maar ze 
zijn naarstig op zoek naar een betaalbare koopwoning. 
Dat valt niet mee, dus tips zijn van harte welkom.

Vijf jaar geleden kwam Nicky bij HGM, de Hollandse 
Greenkeeping Maatschappij, en ging werken op de 
Haarlemmermeersche.  Bij ons heeft hij anderhalf jaar 
nauw samengewerkt met Arno Westhoven en Nicky is 
nu als hoofdgreenkeeper verantwoordelijk voor het 
dagelijks onderhouden en in topconditie brengen van 
onze golfbaan. Arno is inmiddels "voor zichzelf begon-
nen" met een adviesbureau.

Via de interviews met Arno, die recent in de Meermare 
zijn geplaatst, weten we dat onze Haarlemmermeersche 
bepaald geen eenvoudige baan is om te onderhouden. 
Veel Nederlandse greenkeepers hebben een "hoveniers-
achtergrond" en we hebben in het verleden via onze 
ervaringen met De Enk en AHA de Man gemerkt dat 
greenkeeping veel meer inhoudt dan zorgen dat het 
gras netjes en op tijd gemaaid wordt. 

De dagelijkse gang van zaken bespreekt Nicky met 
Marko. En elke drie weken vergadert onze Baancommis-
sie met Hans Schaap en Nicky Skinner van HGM.  Dan  
gaat het onder meer over de inzet van mankracht en 
materieel die nodig is voor een optimaal resultaat.  Het 
aantal greenkeepers varieert nogal, van 6 á 7 in de 
wintermaanden tot 8 á 10 in de eerste week van april, en 
in de zomermaanden soms een uitloop naar 12 man.  
Het machinepark van HGM bestaat uit het beste van het 
beste, en Nicky kan beschikken over alle denkbare 
machines en het modernste materiaal.  Ook als het gaat 
om de aanleg en reconstructie van golfbanen heeft 
HGM écht alles in huis wat nodig is. 

Wat, bijvoorbeeld, in die besprekingen ook ter tafel komt 
is de snelheid van de greens. Die is bij ons (met een  ge-
middelde van Stimp 9,5) behoorlijk hoog.  Nóg sneller 
kan incidenteel, maar dat is niet best voor het gras en 
desastreus voor het spelplezier 
van de gemiddelde golfer. 
Niemand wordt blij van drie- 
of vierputs. Toch?

Bij greenkeeping draait het, volgens Nicky, om een zo 
goed mogelijk samenspel tussen golfers en greenkee-
pers. Want feitelijk bepalen zij samen de kwaliteit van de 
baan. Denk daarbij aan het terugleggen van plaggen en 
het herstellen van pitchmarks op de greens. Maar ook als 
het gaat om de veiligheid. Nicky heeft een keer een 
golfbal op zijn kin gekregen en weet dus uit ervaring 
hoe belangrijk aandacht voor veiligheid is.  Aan de 
andere kant is ook de doorstroming in de baan erg 
belangrijk voor het spelplezier van de golfers en dus 
doen de greenkeepers hun best om het spel zo min 
mogelijk te storen.

In het samenspel tussen golfers en greenkeepers speelt 
het zwaailicht op de maaimachines een hoofdrol.  Als 
dat zwaailicht brandt mag er niet worden geslagen, 
maar je kunt je wél vast voorbereiden op je volgende 
slag. Zorg dat je klaar staat zodat, als het zwaailicht 
wordt uitgezet, je direct kunt slaan. Dan kan ook de 
greenkeeper weer zo snel mogelijk doorgaan met zijn 
werk. Al met al proberen Nicky en zijn mannen zo 
servicegericht mogelijk te werken en ze stellen contact 
met de golfers, in de vorm van elkaar even vriendelijk 
groeten, zeer op prijs.

Een tijd lang woonden onze hoofdgreenkeepers "elders 
in het land". Ze moesten vaak uren rijden voor ze op de 
baan waren. Als je vroeg of ze verhuisplannen hadden 
werd er ontwijkend geantwoord, wat natuurlijk wel wat 
zegt over hun betrokkenheid. Bij Nicky is dat anders, die 
is razend enthousiast over onze golfbaan en wil niets 
liever dan er, qua spelplezier voor golfers, de beste 
golfbaan van Nederland van te maken. Dus is het te 
hopen dat hij snel een fantastisch huis bij ons in de 
buurt kan kopen, waar hij en zijn gezin nog héél lang 
met veel plezier zullen kunnen wonen.

Nico ter Haak.
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 Op een prachtige 
nazomerse zondag in 

oktober werden de 
commissieleden van 

onze club door het 
bestuur getrakteerd 

op een heerlijk 
golfdagje, zodat ze 

letterlijk in het 
zonnetje konden 

worden gezet!
Na ontvangst aan de 

wedstrijdtafel door 
Ans Bodegom & Paul 

Hillen, koffie met  
gebak en voorzien 

van een goed gevuld 
lunchtasje trokken de 

commissieleden en 
hun partners klokslag 
12.00 uur "ten strijde" 

op het Cruquius-
Lynden parcours.

Met de organisatie van deze verzorgde golfdag hoopt het bestuur haar waardering 
en dank voor al het door de commissieleden verrichte werk te laten blijken.

Zomerse taferelen na afloop van de 18-holes wedstrijd op het volle terras. Onder 
het genot van een welverdiend drankje met bitterballen werden de mooie en 
mindere slagen nog eens doorgenomen en de eetlust opgewekt. Vervolgens kon 
plaats genomen worden aan de fraai gedekte tafels in het restaurant en werden 
de gasten uitgenodigd om gebruik te maken van het buffet, waar kleurrijke en 
geurige Indiase gerechten stonden uitgestald. 

COMMISSIECUP

Nadat iedereen zich tegoed had gedaan aan 
de overheerlijke curries en bijgerechten 
volgde het moment waarop iedereen had 
gewacht: de prijsuitreiking! Ans & Paul 
hadden het nodige rekenwerk verricht en 
waren er uit.

Neary’s waren er voor Alex Bisi (bijna een hole 
in one!), John Leuven, Dick Winters en Peep 
Kokke. Jolande Broekhof was met 35 stable-
fordpunten het best scorende commissielid 
van de dag en Theo van den Berg had met 33 
stablefordpunten de hoogste score bij de 
partners. 

Maar het ging natuurlijk om de commissie-
teams en met een gemiddelde score van 26 
stablefordpunten eindigden de wedstrijd-
leiders van de ZAC, bestaande uit Jos Bakker, 
Bodi Boelé, Colette van Orden, Arda Snoek en 
Yulin Tjan, op de 3e plaats. Zowel de Jeugd-
commissie (JeCo) als de Technische Commis-
sie (TeCo) behaalden een gemiddelde score 
van 27 stablefordpunten. De aftrek van de 
laagste en hoogste scores bracht een defi-
nitieve uitslag en Frans Arxhoek, Bodi Boelé, 
Marcel Boelé, Johan Houtman en Gert-Jan 
Volgers mochten de 2e prijs in ontvangst 
nemen.

De trotse captain van de TeCo, Olga Alme-
kinders, kreeg uiteindelijk de felbegeerde 
beker uitgereikt. Zij bedankte haar teamleden 
Francis Bakker, Jan Croese, John Leuven en 
Colette van Orden. Warme woorden had zij 
voor Jan Croese en ze was erg blij dat haar 
voorspelling, het deelnemen van Jan én het 
winnen van de Commissie Cup, is uitgeko-
men.

Hierna werd het dessert geserveerd, een 
heerlijk joghurt-ijstaartje, en de golfdag werd 
afgesloten met koffie en bonbons.

Onze mooie vereniging kan alleen maar flo-
reren door de inzet, hulp en grote betrokke-
heid van de vele vrijwilligers. Met de organi-
satie van deze verzorgde golfdag hoopt het 
bestuur haar waardering en dank voor al het 
verzette werk te laten blijken. 

Wij hopen dat de deelnemers net zo genoten 
hebben als wij en dat zij kunnen terugkijken 
op een zeer geslaagde Commissie Cup 2017.

Bestuur
Haarlemmermeersche Golfclub
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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 !! 
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De bladeren zijn al 
weer bijna 

verdwenen, tijd voor 
de laatste Senior 

Page  van het jaar. 
Voor mij een 

bijzondere Senior 
Page, want het is 

mijn laatste. Frides 
Laméris  gaat het 

van mij overnemen. 
Daarnaast neemt op 
het Captain’s Dinner  

Abe Steiginga  het 
voorzitterschap van 

de SeCo over van 
Herman Frank.  

Verderop uiteraard 
de nodige aandacht 
voor deze personele 

wisselingen maar 
eerst een update van 

de belangrijkste 
evenementen van 

de Heren Senioren.

In augustus werd gespeeld om 
de Strokeplay Trofee, een  
wedstrijd over twee ronden.  
Gerard van Reijen begon met 
vliegende start, hij scoorde een 
prachtige  netto 64 in de eerste 
ronde, met als gevolg een hcp- 
verbetering van 17 naar 15  voor 
de 2e ronde !  Maar hij wist 
desondanks zijn voorsprong te 
behouden  en werd winnaar met 
een totaal van 141, op de voet 
gevolgd  door de  constant 
spelende Mees van der Aar met 
145. Kortom, een waardig win-
naar van de Strokeplay Trofee  die 
hem werd overhandigd door 
Herman.  
Op vrijdag  15 september werd 
de traditionele  fourball/betterball  
DaCo-SeCo wedstrijd gespeeld,  
met, ook dit jaar weer,  Ilona 
Pessel en Bert van Manen achter 
de wedstrijdtafel. Met wat meer 
inschrijvingen van de heren dan 
de dames, moesten enkele flights 
helaas het “mixed”  karakter 
ontberen. 

Op wat korte buien na konden de 
60 deelnemers genieten van een 
mooie golfdag. Winnaar werden  
Hennie van der Linden/Tim 
Timmermans, gevolgd door Harry 
Geyzers/Gerard van der Linden  
en Ank de Vries/Albert Meijerink  
op de 3e plaats.  Er werd lang 
“nagepraat”  op het terras en de 
“chocolade golfballen” voor alle 
deelnemers  vielen letterlijk en 
figuurlijk zeer in de smaak bij 
allen. Chapeau, Ilona en Bert !

De Herfst  Trofee, ook weer een wedstrijd over twee 
ronden,  werd gewonnen door Wytze Zuidema. Met 36 
en 33 stableford punten  behaalde hij een  2e  resp. een  
3e plaats, en  werd hij overall winnaar.  Op het  Captain’s 
Dinner  zal  hij de Trofee in ontvangst mogen nemen. 

De jaarlijkse uitwisselingen met de Amsterdamsche GC, 
de Zaanse GC en de Purmerendse Golfclub zijn inmid-
dels ook gespeeld. Van de Amsterdamsche werden bei-
de wedstrijden gewonnen, maar de Zaanse bleek ook dit 
jaar weer onze “Angstgegner”  te zijn. We slagen er maar 
zelden in om van de Zaanse te winnen, en ook dit jaar 
verloren we beide wedstrijden. Maar gezellig was het 
wel !  Bij de Purmerendse verloren we uit en wonnen we 
thuis. Al met al een 50% score en er blijft een uitdaging 
voor volgend jaar.  

Vermeldenswaard is ook dat Tiemen Drent en Frides 
Laméris  een wasmand met ballen resp. een mooie taart 
ter beschikking stelden voor de vrijdagochtendwed-
strijd. Cock Warmerdam was de gelukkige winnaar van 
de taart, de ballen werden uitgedeeld aan alle deelne-
mers.  Laten we hopen dat “goed voorbeeld doet goed 
volgen”  van toepassing is  op deze gewaardeerde geste.

En dan nu naar de “personele “ wisselingen.  We hebben 
met z’n vieren rond de tafel gezeten om wat 
achtergronden-motivatie-ervaringen uit te wisselen. 
(van links naar rechts Frides, Abe, Herman en John) 

Herman  is sinds 1 januari 2014 voorzitter van de SeCo, 
maar ook daarvoor was hij zeer betrokken bij verschil-
lende commissies binnen HGC.  Herman : “ De samen-
werking met mijn medebestuursleden  heb ik als uitste-
kend ervaren. Als groep zijn de senioren openhartig, 
weinig klachten, bereidwillig en er is begrip voor als  iets 
niet geheel volgens plan verloopt. Ik heb het met plezier 
gedaan, maar er is een tijd van komen en van gaan”. 

Abe Steiginga is reeds sinds 1992 lid, maar werkzaam-
heden in het buitenland  stonden veelvuldig clubbezoek 
in de weg.  Dat veranderde met zijn pensionering  in 
2016 en hij toonde zich gaarne bereid om zijn steentje 
bij te dragen bij de Heren Senioren.  Kortom, we krijgen 
een “jonge, energieke”  SeCo voorzitter. Het zal even 
duren voor hij iedereen bij naam kent, maar achter de 
wedstrijdtafel leer je snel ! Abe, van harte welkom. 

Ikzelf  wordt als “redacteur” van de Senior Page opge-
volgd door Frides.  Ik heb deze taak  eind 2013 van Henk 
van der Lit overgenomen,  en met plezier vervuld  na 
mijn SeCo lidmaatschap. Maar inmiddels  ben ik de 75  
gepasseerd en is het naar mijn mening tijd voor veran-
dering. 

Frides  zal het van mij overnemen, ongetwijfeld met 
“jeugdig elan” !  In zijn eigen woorden :  “ Ik ervaar bij de 
Senioren een enorme verscheidenheid aan ervaring, 
kennis en wijsheid. En hoewel de ouder wordende mens 
meestal minder praat, komen op vrijdagochtend bij de 
senioren de tongen best los als je ze de gelegenheid 
geeft om hun verhaal te doen.  Het is buitengewoon 
boeiend om de zeer uiteenlopende ervaringen aan te 
horen.  Verwacht van mij geen diepzinnige beschou-
wingen over de golfprestaties van de oude garde. Met 
een beetje geluk halen we onze buffer nog en de prijzen 
slepen we meestal in de wacht als gevolg van het 
stuwmeer aan extra punten dat de hoge handicappers 
ten deel valt. En zo hoort het ook ! “

Frides’ woorden getuigen van realiteitszin, en in vol 
vertrouwen draag ik het stokje aan hem over.   Ik hoop 
velen van U op het Captain’s Dinner en de vrijdag-
ochtendwedstrijden weer te mogen ontmoeten. 

John Struik 
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Op zaterdag 23 september heeft 
Jayden Vrolijk de eerste prijs gewon-
nen in de categorie boys 12 van de 
Dutch Kids wedstrijd op Burggolf 
Wijchen.

Een moeilijke baan met veel water-
hindernissen en out-of-bounds. 
Na een vertraging van 2 ½ uur 
vanwege dichte mist ging de wed-
strijd toch van start. In de middag 
brak de zon door en won Jayden de 
wedstrijd met een keurige score van 
78 slagen (+6).

Op de US Kids Golf wedstrijd van 
zondag 1 oktober op Golfclub 

Haarlemmermeersche jeugd
valt in de prijzen

Almeerderhout hebben Leon 
Moerkerk, Tom Lammers, Thomas 
Walker en Jayden Vrolijk onze club 
prima vertegenwoordigd.

In de categorie boys 15 – 18 legden 
Leon, Tom en Thomas beslag op de 
eerste 3 plaatsen en won Jayden in 
categorie boys 12.

Het was een prima verzorgd en gezel-
lig toernooi. Met fruit en water bij hole 
1, hotdogs na hole 9 en hamburgers 
na afloop, gesponsord door de 
Business Club van GC Almeerderhout.

ClubGENOTEN

Voor meer nieuws over onze jeugd, zie: http://www.hgcjeugd.nl

Hoofdklasse 
Na tegen zware tegenstanders gestreden te hebben kon 
ons Jeugd 1 door met 11-1 te winnen poulewinnaar 
worden, helaas was deze uitdaging te groot. Zij hand-
haven zich in de Hoofdklasse, een goede prestatie.

Jeugd 2 had het nog zwaarder, waar zij op de laatste dag 
nog streden om handhaving. Na een knappe overwin-
ning op de laatste dag wist J2 zich ook te handhaven in 
de Hoofdklasse. 

2e Klasse
Jeugd 3 had net als Jeugd 4 op de laatste dag de kans 
om poulewinnaar te worden en te promoveren naar de 
1ste klasse. Helaas wist J3 niet te winnen en handhaven 
zij zich in de 2e klasse.

Jeugd 4 wist wel te winnen met 8 – 4 van Houtrak 2 
waardoor zij poulewinnaar werden. Nadat ze de week 

De dag begon voor ons al vroeg. Al 
voor achten meldden zich de eerste 
dames voor de slotdag van het 
zomerseizoen. Gelukkig wintertijd, 
het was al licht.

Met 64 dames gingen we de baan in 
verdeeld over de Lynden lus en de 
Bolstra. Wat een dag!! Lekker fris, een 
graadje of 10 en af en toe een spatje.
Na de wedstrijd omkleden en aan de 
koffie. Er heerste een gezellige ont-
spannen sfeer en na het openings-
woordje van Marjon konden we aan de lunch beginnen. 
En dat was smullen. Van de ene verrassing in de andere. 
Hoogstandjes uit eigen keuken. Tijdens de verschillende 
gangen werden de prijzen van het afgelopen seizoen 
uitgedeeld.

De Leeghwater trofee gewonnen door Hennie v.d. 
Linden. De Lynden trofee door Coby v.d. Berg.
De Midzomer trofee cat. I Sonja van Bohemen, cat. II 
Liesbeth v.d. Linden.
De Zomerbeker cat. I Atty v.d. Veldt, cat. II Jacqueline 
Manse, cat.9-holes Gerda Wassenberg.
Ringerscore: zowel in cat.I als II hebben 2 dames even 
veel parren en birdies gescoord t.w. Sonja van Bohemen 
en Carla van Berkel (cat.I), Leny Otte en Ilona Pessel 
(cat.II), zij kregen alle vier een leuke prijs. 
In de cat. 9-holes heeft Anne Ruiter gewonnen.

Alle winnaressen werden op de foto en in de bloemetjes 
gezet en dat zag er feestelijk uit. Dank aan Hans Vliet-
man, die speciaal hiervoor naar de club kwam.

De Damescommissie werd – door alle dames van de 
dinsdag – in het zonnetje gezet en verwend met een tas 
vol cadeautjes.

Dank aan alle medewerkers van keuken en restaurant, 
zonder hen hebben wij niet te eten en te drinken.

Wij kunnen tevreden terugkijken op een geslaagd 
seizoen.

Namens de DACO
Ilona Pessel.

Slotdag
Dames

ervoor al de weg naar een kampioenschap hadden inge-
zet door onverwachts van Almeerderhout te winnen, 
hebben ze op de slotdag de klus verder geklaard. Ze 
hebben laten zien dat de motivatie van dit team om te 
winnen zo groot was, dat het ook daadwerkelijk gelukt is. 
Wat een geweldige prestatie !

NGF Competitie Jeugd

Begin november was de 
slotdag van de jeugd en 
ondanks het gure herfst-

weer was de opkomst 
goed. 

Helaas moest, vanwege 
onweer, de Slotmaand-
bekerwedstrijd na circa
drie uur spelen worden 
"afgeblazen". Tijdens de  

maaltijd werden de 
seizoenprijzen uitgereikt. 

Winnaar van de inloop is 
Sophie Bogert. Als prijs 

kreeg zij een beker en een 
mooi golfhorloge. Winnaar 

van de Maandbeker is 
Olivier Zwart, hij kreeg ook 

een beker en een doos 
golfballen. Olivier heeft 

tevens de Strokeplay- 
kampioenschappen Jeugd 

gewonnen. Jeugdmatch-
playkampioen is Stan 

Verlaan, die een schildje 
met een doos golfballen 
ontving. Tevens werd de 

Kanjer van het jaar uitge-
roepen. Dit Jaar mocht Bodi 

Boelé zijn naam op de 
beker bij laten schrijven.

Alle winnaars gefeliciteerd 
namens de Jeco.
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Een Vast Obstakel slim ontwijken hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten, als 
je de stappen maar goed in je hoofd hebt.

Een vreemde titel voor 
een artikel over 

golfregels in een tijd 
waarin we met elkaar 
alles willen doen om 

langzaam spel te 
voorkómen. Maar lees 
verder en leer dat het 

principe “bezint eer ge 
begint” soms beter 

werkt.

We weten allemaal dat 
we Vaste obstakels in de 

baan – behalve in 
(Laterale) Water-

hindernissen – mogen 
ontwijken zonder 

strafslag, a) als de bal in 
of op het Obstakel ligt, 
b) als het Obstakel een 

belemmering vormt 
voor je stand of c) voor 

je voorgenomen swing. 
Maar hoe we het Vaste 

obstakel volgens de 
Regels mogen 

ontwijken, daar zien we 
nogal wat fout gaan.

Daarom is het goed om 
eens stil te staan bij het 

correct ontwijken van 
Vaste Obstakels. Want 

we hebben daar nogal 
wat van op onze baan. 

Alle schelpenpaden zijn 
op onze baan namelijk 

Vaste Obstakels. (De 
meeste geasfalteerde of 

bestrate wegen zijn bij 
ons ‘Buiten-de-baan’.)

 Tijdens het Zenner Jeugd Open van 
2016 werd ik als referee geroepen bij een 
situatie op Lynden-4 (strandhole). Een van 
de spelers had zijn teeshot op het 
schelpenpad rechts van de fairway 
gespeeld. Toen ik arriveerde had de speler 
zijn bal al van het pad opgeraapt. Hij wees 
me dat zijn bal tegen de rechterkant van 
het pad had gelegen. Dat werd bevestigd 
door een flightgenoot. Hij had zijn bal links 
van het pad willen droppen, maar de 
flightgenoot had getwijfeld of dat wel de 
juiste plaats was. Vandaar dat er gevraagd 
was om een referee.
 Eerst moet dan worden bepaald waar 
de bal moet worden gedropt om het Vaste 
Obstakel te ontwijken [R. 24-2b].
n Eerst moet het Dichtstbijzijnde punt 
zonder belemmering (in het Engels: 
Nearest Point of Relief (NPR) worden 
vastgesteld.
n Dat punt mag niet dichter bij de hole 
zijn dan de oorspronkelijke ligging en 
moet ‘volledig zijn’, dat wil zeggen dat het 
Vaste Obstakel niet alleen wordt ontweken 
voor de ligging van de bal, maar ook voor 
Stand en Voorgenomen Swing.
 In dit geval (foto 1) was snel vast te 
stellen dat het Dichtstbijzijnde punt 
zonder belemmering (NPR) lag aan de 
rechterkant van het pad. Op foto 1 geeft 
(A) de oorspronkelijke plaats van de bal 
aan en (B) het NPR.

 De speler moet de bal vervolgens n
droppen binnen één stoklengte van het 
NPR (C).
n Als de bal terug rolt naar een plaats waar 
weer belemmering van het Vaste Obstakel 
geldt, moet de bal opnieuw worden 
gedropt [R. 20-2c].
 Zoals wij allemaal weten – en de 
speler kwam daar nu ook achter – wil je 
eigenlijk helemaal geen bal hoeven 
droppen rechts van het pad op Lynden-4. 
Daar loopt de baan direct rechts van het 
pad steil omhoog en bestaat uit hoge 
roughbegroeiïng. Daar wil niemand 
liggen. De speler gaf toen aan dat hij de bal 
“dan maar terug wilde plaatsen op het pad 
om het vandaar verder te spelen”. Ik heb 
hem er toen op gewezen dat hij dan a) de 
bal zou moeten droppen in plaats van 
p l a a t s e n  ( d e  e x a c t e  p l e k  v a n  d e 
oorspronkelijke bal was immers niet meer 
vast te stellen omdat hij zijn bal had 

“Laat liggen die bal!”
opgepakt [R. 20-3c]. Maar ook zou hij b) 
een strafslag moeten bijtellen wegens 
onterecht opnemen van de bal [R. 18-2].
 De speler vroeg me daarop welke 
andere opties hij nog had.
 Omdat hij – behalve het oppakken 
van zijn bal van het pad - nog niet 
begonnen was met het uitvoeren van een 
oplossing (Decision 20-2c/5) kon ik hem 
de volgende opties voorhouden:
n [R. 27-1a] met bijtelling van 1 strafslag 
terug naar de plaats van waar de vorige 
slag is gemaakt;
n [R. 28] de bal op het pad onspeelbaar 
verklaren: de speler kon de bal binnen 2 
stoklengten droppen aan de linkerkant 
van het pad.
 De speler koos er uiteindelijk voor  om 
zijn bal op het pad onspeelbaar te 
verklaren en (met bijtelling van 1 strafslag) 
zijn bal te droppen aan de linkerkant van 
het pad. Met die slag raakte hij een boom 
(slag 2 + 1 = 3), waarna hij uit de hoge 
rough onder de boom de green niet 
haalde (slag 4). Met een chip en twee puts 
scoorde hij een 7.
 Wat leren we hiervan? Een bal op een 
Vast Obstakel – zoals dit pad - MOGEN we 
zonder strafslag ontwijken. Het gaat dus 
niet om MOETEN.
 Het is handig om eerst te bekijken of 
het ontwijken van het pad je voordeel 
brengt, of – in ieder geval – of het 
ontwijken niet extra nadeel oplevert.
Je kunt immers altijd kiezen om de bal 
gewoon ‘zoals die ligt’ van het pad te 
spelen. Een goed gericht punch-shot zal 
vaak een verrassend positief resultaat 
(lengte) opleveren en nauwelijks schade 
aan het clubhoofd. Dat laatste is uiteraard 
aan ieder persoonlijk om te beoordelen.
 TIP: Schelpen(resten) achter de bal 
mag je straffeloos verwijderen als Losse 
Obstakels, zolang je de bal maar niet 
beweegt. Zo’n actie houdt geen ‘verbe-
tering van de speellijn’ [R.13-2] in.
 Een Vast Obstakel slim ontwijken 
hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten, 
als je de stappen maar goed in je hoofd 
hebt.
 1. Laat de bal eerst rustig op het obstakel 
liggen totdat je hebt bekeken waar je de 
bal volgens de Regel mág droppen en …. 
of  je  hem daar ook wí lt  droppen.
 2. Zorg dat je een paar teetjes in je zak 

hebt om je metingen te markeren.
 3. Bepaal het Dichtstbijzijnde punt zonder belemmering (NPR). 
Er is maar één NPR en dat is niet altijd het Nicest Point of Relief. 
Bepaal het NPR met de stok, waarmee je zou spelen als je vanaf 
dat punt zou moeten spelen. Het NPR is de plaats waar je je 
clubhoofd neerzet. Steek daar een tee in de grond. En dat mag 
niet dichter bij de hole zijn dan waar je oorspronkelijk bal ligt. Zorg 
ook dat je het pad volledig ontwijkt; dus ook voor je stand.
 4. Nu mag je met iedere stok in je tas (dus ook met je driver) een 
stoklengte uitmeten waarbinnen je je bal moet droppen. Zet ook 
daar weer een tee in de grond. En weer geldt: niet dichter bij de 
hole.
 5. Bepaal nu of de gevonden plaats voor je drop ook de plek is 
waar je wilt droppen. Als het een slechte plek is kun je nu nog 
kiezen om je bal gewoon van het pad te spelen. Nadat je de bal 
gedropt hebt mag je je keuze niet meer veranderen.
 Als je bal – na het droppen – weer richting het Vaste obstakel 
rolt, waarbij dat weer een belemmering vormt, dan moet je – 
zonder straf - opnieuw droppen. Als dat dan weer gebeurt moet je 
de bal plaatsen.
 Bijna alles wat we hebben gezegd over het ontwijken van 
een Vast Obstakel, geldt ook voor het ontwijken van een 
Abnormale terreinomstandigheid, zoals bijvoorbeeld Grond in 
bewerking/GUR (Regel 25). Bijna …. want er is één belangrijk 
verschil. Op onze baan is de GUR bijna altijd met blauw 
gemarkeerd. En dan geldt een Lokale Regel die het spelen vanuit 
blauw gemarkeerde GUR verbiedt. Je bent dus verplicht die GUR 
te ontwijken.
 Op pagina 20 van het regelboekje (versie 2016) staat een heel 
handig diagrammetje om te helpen bij het bepalen van de plaats 
waar je je bal mag/moet droppen als je een Vast Obstakel of GUR 
wilt ontwijken. En dat boekje hebben we natuurlijk – anders dan 
dit exemplaar van Meermare – allemaal altijd in onze tas.

Deze foto  op  
Lynden-4 geeft 
d e  h i e r v o o r 
beschreven situ-
atie weer uit het 
Zenner Jeugd 
Open 2016. Met 
(A) de ligging 
van de bal op 
het pad; (B) het 
Dichtstbijzijnde 
punt zonder be-
lemmering en 

(C) de mogelijke dropplaats binnen 1 stoklengte. De speler koos 
er uiteindelijk voor om zijn bal op het pad onspeelbaar te 
verklaren en binnen twee stoklengten links van het pad te 
droppen volgens R. 28c.
   Daarbij dreigde de speler weer in de fout te gaan, toen hij zijn 
twee stoklengten wilde uitmeten vanaf de rand van het pad. Van 
die fout kon ik hem weerhouden. Hij moest de 2 stoklengten 
uitmeten vanaf de balpositie. Hij kwam met 2 driverlengten net 
links van het pad uit.

Ie ts  verderop 
langs hetzelfde 
pad op Lynden-
4. Regel 24 biedt 
je misschien wel 
de mogelijkheid 
om zonder straf-
slag het pad te 
ontwijken. Maar 
dat is niet altijd 

praktisch mogelijk. Hier ligt het Dichtstbijzijnde punt zonder 
belemmering, maar ook de mogelijke dropplaats in de struiken. 
Het lijkt praktisch onmogelijk vandaar een bal te spelen. Jammer 
voor de speler!: de ‘Nearest place’ is immers niet altijd ook de 
‘Nicest place!’

De speler zal een van de andere opties moeten volgen:
n de bal van het pad spelen
n zijn bal met 1 strafslag onspeelbaar verklaren en handelen 
volgens R. 28 (a. terug naar de plaats waar hij zijn vorige slag heeft 
gemaakt; b) in lijn met de vlag achteruit [hij zou dan vanaf de 
fairway van Lynden-5 moeten spelen] of c) droppen binnen 2 
stoklengten van de bal, niet dichter bij de hole.

E e n  f o t o  o p 
Cruquius-5. Voor 
een rechtshan-
d i g e  s p e l e r 
komt het NPR 
(B) recht achter 
de boom ui t . 
Met een drop 
binnen 1 stok-
lengte (C) van 
dat NPR kan de 
speler wel langs 
d e  b o o m 
spelen, maar of 

hij de vlag goed kan aanspelen….???
 Voor een linkshandige speler komt het NPR in deze situatie 
verder van de rand van het pad te liggen. Zijn dropplaats binnen 1 
stoklengte komt dus ook verder naar links te liggen. Waarschijnlijk 
alle ruimte om vandaar de vlag aan te vallen.

Een foto op Cruquius-4. Als er op de plaats van de bal (A) geen pad 
was geweest, maar gras, zou je met een lang ijzer of een hout een 
lange slag over de bunker hebben kunnen maken. Maar je stand 
en swing zouden wel belemmerd worden door de boom. 
Misschien moet je je wel beperken tot een kortere punchslag naar 
de fairway.
 Maar omdat je het pad als Vast obstakel mag ontwijken kun je 
daar nu extra voordeel uit halen. Een goed uitgemeten NPR (B) en 
dropplaats (C) levert een ligging van waar je onbelemmerd met je 
lange ijzer of hout lengte kunt maken.

namens de Regelcommissie,
Albert Meijerink

A

B

C

A

B

ABC

ABC



2530

WeCo2017-2018

24

De WeCo heeft 
afgelopen maand 

alle evenementen en 
wedstrijden van 2017 

geëvalueerd. Jos 
Schrama (voorzitter 
WeCo) en zijn team 
hebben een goede 

analyse kunnen 
maken van de 

succesvolle 
wedstrijden en ook 
van wedstrijden die 

minder leden 
hebben getrokken.

We spreken Rick Tol over het afgelo-
pen seizoen en de plannen van de 
WeCo in 2018.

Rick hoe is jouw eerste WeCo jaar 
bevallen?
In een eerste jaar ben je natuurlijk 
vooral benieuwd wat de werkzaam-
heden inhouden en probeer je als 
nieuw teamlid in te schatten welke 
kwaliteiten je kunt inzetten, die waar-
devol zijn binnen de WeCo en voor 
onze prachtige vereniging. Eén van 
mijn aandachtspunten is vooral de 
integratie van alle handicapcatego-
rieën bij wedstrijden. Tijdens de 
WeCo evaluatie 2017 van afgelopen 
maand hebben we de hele wedstrijd-
kalender doorgenomen.

Kun je conclusies delen?
Natuurlijk kan ik dat. Allereerst is het 
duidelijk dat competitiviteit en het 
wedstrijdelement van ons golfspel 
niet alleen maar bij de lage handicap-
pers aanwezig is. Er zijn ruim 500 
leden die dit jaar aan qualifying wed-
strijden hebben meegedaan. Er is een 

De WeCo heeft veel zin in 2018 en wenst al onze leden een gezond, gezellig 
en competitief jaar toe!

flinke groei bij vele wedstrijden. 
Daarnaast is golf één van de weinige 
sporten waarbij iedereen met elkaar 
kan spelen. Lid zijn van een vereni-
ging moet dus vele mogelijkheden 
bieden om nieuwe mensen te leren 
kennen. Als WeCo proberen wij een 
wedstrijdkalender in elkaar te zetten, 
waarin dus zowel fun als competitie-
elementen zijn terug te vinden.

Wat naar ons idee belemmerend 
werkt op de het verenigingsgevoel 
zijn de vaste groepjes. Niet dat het 
onwenselijk is, maar wij zouden als 
WeCo graag willen stimuleren dat 
leden open staan om, buiten hun 
vaste groepje, mee te doen aan 
wedstrijden, waardoor meer leden 
kunnen integreren bij de evene-
menten en wedstrijden.

Hoe kunnen jullie dit stimuleren?
Wij hebben hiervoor een strategie die 
vooral gericht is op het verlagen van 
de drempel voor nieuwe en bestaan-
de leden om mee te doen aan zoge-
naamde competitieve wedstrijden.

Golf is een leuk, maar vooral moeilijk spelletje. Voor de 
beginnende of gemiddelde golfer is het heel spannend 
om mee te doen aan een qualifying wedstrijd waarin 
ook andere leden met een relatief lage handicap mee-
spelen. Iedereen kent het spannende gevoel om op de 
tee van hole 1 te moeten afslaan, terwijl op papier 
betere golfers staan mee te kijken. 

Die nervositeit is wel begrijpelijk, maar onnodig. Zelfs de 
beste golfers hebben dat gevoel moeten meemaken en 
ook zij slaan nog regelmatig een bal die het aanzien niet 
waard is. Wedstrijden spelen is de manier om beter te 
worden in een sport, waarbij training en talent enorm 
worden beïnvloed door onze mentale weerbaarheid. 
Handicapverrekening en categorieën en verschillende 
spelvormen zorgen ervoor dat we allemaal samen kun-
nen golfen. Probeer dat maar eens op de tennisbaan!

Zijn er specifieke wedstrijden die jullie gaan 
introduceren?
De WeCo handhaaft op de kalender de succesvolle 
wedstrijden. De opening- en slotwedstrijden (TGIS en 
TGIO) zijn, net als The Batlle of the Sexes, wedstrijden 
met meer dan 150 deelnemers met heel veel gezellig-
heid. 

Uiteraard gaan we verder met onze “nieuwe ledenwed-
strijd”, welke het afgelopen jaar weer veel enthousiaste 
reacties opleverde. Bestaande leden, de WeCo en ook 
onze Kennismakingscommissie zijn bij deze wedstrijden 
in staat gebleken voor nieuwe leden de drempel te ver-
lagen om ook mee te gaan doen aan andere evene-
menten binnen onze vereniging.

Verder hebben we ideeën om de strokeplay- en match-
playkampioenschappen toegankelijk te maken voor 
ALLE handicapcategorieën. Nu is het een kleine groep 
van lage handicappers, aangevuld met een groep senio-
ren, die over een aantal weekenden strijden om het 
clubkampioenschap. Het komende jaar willen we hier 
een echt verenigingsevenement van maken, waarbij 
iedereen in zijn of haar categorie kan meedoen. Onder-
zocht moet worden of dit in de wedstrijdkalender 

ingepast kan worden, zodanig dat er voldoende speel-
ruimte blijft voor andere leden.

We hebben daarnaast de afgelopen zomer bij de WeCo 
klassement wedstrijden een uitgebreider puntensys-
teem geïntroduceerd, welke we nu ook bij de winter-
hard weekend wedstrijden hebben doorgevoerd. Net als 
bij de zomeravondwedstrijden op de maandag, woens-
dag en donderdag zien we enthousiaste commissie-
leden en wedstrijdleiders, die door o.a. nieuwsbrieven, 
dagprijzen en speciale wedstrijdelementen het aantal 
deelnemers zien toenemen.

In 2018 willen we een matchplayladder opzetten. Hierbij 
kunnen alle leden elkaar uitdagen voor een 9 of 18 holes 
matchplaywedstrijd! Matchplay is een geweldig format 
en ook het spelen van 9 holes wordt steeds populairder. 
Hierover volgt binnenkort meer informatie!

Een ander idee is om net als bij tennis een gemengd 
dubbel clubkampioenschap te introduceren. Een Mixed-
Foursome wedstrijd bestaande uit drie voorrondes en 
één finale wedstrijd. 

Zijn er daarnaast nog andere aandachtspunten?
We zullen als WeCo “ready golf” verder blijven stimu-
leren. Slowplay is voor velen een irritatiepuntje en echt 
terug te dringen als men zich goed bewust is hoe te 
handelen tijdens een ronde.

Als WeCo hebben we het afgelopen jaar ook meer 
gebruik gemaakt van onze clubreferees. Kundige club-
leden die ons allen veel kunnen leren en ervoor open 
staan om die kennis te delen. In 2018 zullen we hiervan 
nog meer gebruik gaan maken, zeker gezien de integra-
tie van alle handicapcategorieën tijdens genoemde 
clubwedstrijden.

De WeCo heeft veel zin in 2018 en wenst al onze leden 
een gezond, gezellig en competitief jaar toe!

De Redactie



Afspreken golflessen via het online 
boekingssysteem www.hgac.nl  
of telefonisch. 
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Winterclinics en trainingen
Een betere golfvaardigheid 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 en bunker). De groepsgrootte is minimaal 6 
en maximaal 8 personen. Voor een periode van steeds 4 
maanden worden deze trainingen gepubliceerd op de 
website hgac.nl

Aanbieding
(alleen voor leden van de HGC)
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,-. De leskaart 
is persoonlijk en 1 jaar geldig. De leskaart ontvangt u bij 
de eerste training na betaling aan JSVO GOLF, op  bank-
rekening NL05 RABO 0184 3711 63

Wilt u geen leskaart kopen en incidenteel deze 
trainingen bijwonen dan is het tarief € 14,- per persoon 
per training. 

Ladies Winter Trainingen 
Hét seizoen om je golfspel te verbeteren, gaat weer 
beginnen! 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 aandacht en 
bewust bezig zijn met je golfvaardigheden! Het met 
elkaar genieten van onze prachtige golfsport blijft 
uiteraard onderdeel van deze uitdagende winterperiode.  
12 weken training, elke maand een wedstrijd om de 
vooruitgang te observeren en zaterdag 17 februari 2018 
Grote LWT slottoernooi! 

Kosten: 12 trainingen van 1,5 uur + elke maand een 
wedstrijd + LWT slottoernooi inclusief diner  € 260,00 
exclusief  drivingrange ballen

Golfreizen in 2018
Met enige regelmaat organiseren de pro's van de 
Haarlemmermeersche Golf Academy golfreizen naar 
prachtige golfbanen in het buitenland. 

Op het gebouw van de HGAC hangen dan ruim van te 
voren posters, waarop deze reizen worden aangekon-
digd. Maar je kunt natuurlijk ook altijd even informeren 
bij de pro's of zij plannen hebben die bij je wensen 
passen. Of even kijken op www.hgac.nl

Ook op https://golfvrouw.nl staan regelmatig leuke 
reistips.

Boditrak, K-Vest en Flightscope X2
Naast SamPuttlab heeft Jan meerdere interessante 
aanbiedingen. Met behulp van de nieuwste technieken 
en geavanceerde apparatuur zijn diverse specifieke 
programma's ontwikkeld, waarmee je via directe 
feedback heel gericht allerlei elementen van je golfspel 
kunt perfectioneren.

 Als  je graag rechte verre ballen wilt leren slaan
 
 of wilt weten waarom je bal doet wat 'ie doet 

 of wilt weten hoe jouw persoonlijke perfecte  
 swing er uit ziet...

Voor informatie, zie www.hgac.nl
stuur een email naar jan@hgac.nl  of bel (06) 5389 2969

(06) 2519 3584 (06) 5515 2153

(06) 5389 2969 (06) 4594 6189

AANBIEDING

Sam PuttLab
Minimaal 3 puts minder per ronde?
Nieuwsgierig?
Boek een Sam PuttLabsessie 
Ervaar de oorzaken en gevolgen van jouw puttingstroke
Leer de belangrijkheid van verschillende oorzaken
Maak aanpassingen in jouw puttingstroke
Train jouw persoonlijke puttingstroke met directe feedback
Perfectioneer jouw persoonlijke puttingstroke
Speel golf met je persoonlijke individuele perfecte
puttingstroke

Aan je puttingstroke zal het niet meer liggen.

Aanbieding
1 lesuur Sam PuttLab

Plezier – Kwaliteit – Resultaat
Mail naar: jan@hgac.nl

€ 56,-



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 
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
Björk IT
Courtyard by Marriott (Claus)
DHL Global Forwarding
Heineken Bierbrouwerijen A’dam
Hollandia Dakkapellen
IAS (Inter Aviation Services)
Mijn Bespaarspecialist
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
Opaallaan 1210, 2132 LN 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
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Business & PLEASURE

De HGC business club is sinds dit jaar een 
nieuw bedrijfslid rijk, de JdB groep. 
JdB komt van de naam Jacobus den 
Breejen, de oprichter van dit inmiddels 
71-jarige bedrijf. 

Jacobus den Breejen had 12 kinderen. De oudste, Klaas, 
en jongste zoon, Johan blijven in de zaak. Tegenwoordig 
bestaat de directie uit Johan, Wilco (zoon van Klaas) en 
Roeland (zoon van Johan). Wij praten met Roeland over 
de business, mensen in en relaties van het bedrijf en 
natuurlijk golf. En over wat voor de JdB groep de grond 
vormde voor het business lidmaatschap bij de HGC.

Roeland (31) maakte in 2015 de stap naar het familiebe-
drijf, maar heeft daarvoor ervaring opgedaan als register-
accountant in de adviestak bij zijn voormalige werkge-
ver. Die werkgever stimuleerde golf en daarmee is 
Roeland rond 2013 gestart. Zijn vader Johan (58), golft 
ook graag, vooral samen met zijn vrouw. Neef Wilco (47) 
lijkt het golfvirus na een aantal clinics ook te gaan 
pakken. 

Roeland vertelt over de start van de onderneming in 
1946 en dat J. den Breejen de grootste suikerbietentrans-
porteur van Nederland werd. In de jaren ‘80 volgen 
grondwerkzaamheden en ontstaan ook de 'aannemerij'-
activiteiten. Van suikerbietentransporteur tot allround 
bedrijf op het gebied van grond-, weg en waterbouw 
met projecten die tegenwoordig 2/3 van de omzet uit-
maken. De JdB groep is jong en dynamisch. Het mana-
gementteam van 7 mensen bestaat bijna volledig uit 
twintigers en dertigers. In 2017 werd de naam veranderd 
in de JdB groep. In totaal werken er nu 130 mensen. 

De activiteiten omvatten ook natuur en recreatie, zoals 
golfbanen. Zo verbeterde de JdB groep op de 
Amsterdam Old Course de bodem van 3 holes. Er zijn 
ook veel openbare werken. Dijken is de grootste groei-
markt en de handel in grondproducten gebeurt met ca. 
45 eigen vrachtwagens.

Het team bereidt zich voor op de toekomst. De bouw 
trekt aan, er zijn nieuwe ideeën. Los van de groeidoel-
stelling zijn vooral de mensen achter de werken belang-
rijk en een aantrekkelijke werkgever zijn, qua cultuur en 
onderlinge communicatie. Roeland spreekt over het 
borgen van waarden, de menselijk maat. Plannen zijn er 
voor een nieuwe vestiging in Brabant, iets verder van de 
bakermat Haarlemmermeer waarin het bedrijf een rol 
speelde in de drooglegging van de polder. Gebleven is 
de voorliefde voor grond en de JdB groep heeft ook op 
onze golfclub al (asfalterings)werkzaamheden gedaan. 

Wat betreft het businesslidmaatschap, dat biedt ook 
commerciële mogelijkheden. Op zoek naar een mooie 
golfbaan in de buurt kwam HGC uit de bus. Sindsdien 
spelen vader of zoon, liefst met een relatie, graag in de 
businessclubwedstrijden en ontmoeten zo andere 
collega ondernemers. In september heeft de JdB groep 
een toernooi georganiseerd, waaraan zo’n 50 relaties 
deelnamen in de wedstrijd of clinic. Door de focus die 
nodig is bij golf is het tegelijkertijd ontspannen, vindt 
Roeland. Plezier bij wat je doet is belangrijk en daar 
hoort voor hem (bedrijfs)golf bij. En de keuze voor de 
Haarlemmermeersche Golfclub, dat was uiteindelijk een 
hele logische: “het paste gewoon”.

Emilie de Wolf

JdB groep en HGC: het past gewoon...



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.  

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

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

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

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

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

 Bestuur
Voorzitter 
Robert van Riessen (023) 534 36 93

Secretaris 
Carla Kieft  (0252) 41 59 72
.  
Penningmeester 
Geert-Jan van Logtestijn (023) 528 70 52

Bestuurslid golfbaan en -faciliteiten
Hans van Leeuwen  (0252) 42 13 40

Bestuurslid golf- en clubzaken, 
commercie
Bert van Vliet  (023) 743 22 98
 

 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
Peter Jager (vz)   (023) 529 27 40  
Marion Waaijer  (023) 743 05 52
Martin Hoedemakers  (023) 528 62 38

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
Abe Steiginga (vz)   (0252) 67 61 51
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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