MeerMARE

2018 en verder...
Verenigingsorgaan van de Haar lemmer meersche G olfclub
Tweeënender tigste j a a r g a n g - juni 2 0 18

VoorWOORD
Het voorjaar is na een nat april met tropische temperaturen aan het voorjaar
begonnen. Records worden verbroken en de warmte is voorlopig nog niet voorbij.
Prima golfweer dus en dat is te zien op onze vereniging. Vele leden zijn weer actief
aan het golfen, in kleine groepjes of doen mee aan het gevarieerde aanbod van
clubwedstrijden. Voor ieder wat wils!

Vale MeerMARE. Salve MeerSITE
Afscheid nemen doet pijn. Meestal, maar
niet altijd. Soms moet je juist afscheid
nemen om de stap te nemen naar een
nieuw elan. Momenteel zitten we in een
(ongevraagde) transitieperiode naar een
volledig gedigitaliseerde wereld.
Of we het leuk vinden of niet, er is geen
ontkomen meer aan. In het verlengde
daarvan heeft het bestuur in de laatste
ALV (november 2017) aangekondigd dat
de Meermare als gedrukt medium gaat
stoppen en vervangen zal worden door
een digitale versie.
OEPS! (om er maar even een typische digiterm tegenaan te gooien). Maar dat was wel mijn eerste reactie.
Moet dat nu echt? Kunnen we absoluut niet ons breed
gewaardeerde clubblad als gedrukt exemplaar in ere
houden?
Het bestuur bleek onverbiddelijk. Geen ontkomen aan.
Kostenaspect, meegaan in de vaart der digitale volkeren,
een nieuwe website en dus ook een nieuwe digitale
Meermare. U heeft derhalve de laatste gedrukte versie
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van de Meermare in
handen. Of misschien ligt
hij voor u op tafel. Ik zou
zeggen koester dit
exemplaar!

Wij zijn als redactie inmiddels aan de slag gegaan om
deze opdracht van het bestuur te verwezenlijken. Het
was even slikken, maar we zijn nu zo ver dat we ook de
voordelen zien van een digitale versie. Wat het gaat
worden kan ik op dit moment nog niet aangeven, maar
we beloven er iets moois en eigentijds van te maken.
Om verwarring te voorkomen: Wat het zeker niet gaat
worden is de (tijdelijke) uitvoering zoals deze nu op de
website te vinden is onder de link Meermare digitaal.
Dit is feitelijk een archivering van de eerder uitgebrachte
edities van de Meermare (Meermare in PDF vorm).
Verderop in deze Meermare treft u een interview met
een ervaringsdeskundige, misschien kan hij al wat
verklappen.
Tot slot. Misschien was u de cryptische kop van dit artikel
opgevallen. Zo niet, dan nu wel. De Meermare gaat een
nieuw tijdperk in. Hoe dat gaat uitpakken gaat u zeker
merken. Maar een nieuw tijdperk vraagt naar mijn
mening ook om een nieuwe naam. Ik geef als schot voor
de boeg de suggestie MeerSITE. Maar daag alle leden
gelijk uit om een pakkende originele nieuwe naam voor
het digitale clubblad te bedenken. Mail deze naar de
redactie van de Meermare. Dan beloof ik in de eerste
digitale versie daarop terug te komen.
Hans van der Stoop

De renovatie van de driving range en de vernieuwing van de Bolstra zijn in volle
gang. Het gras is inmiddels ingezaaid en we gaan ervan uit dat het medio september
voldoende gegroeid is om deze vernieuwde faciliteiten te kunnen openen. In het
najaar zal dan tevens de beplanting worden aangebracht en zijn we voor het eerst in
staat om onder kunstlicht te golfen!
U leest op dit moment de laatste papieren Meermare. Het bestuur is van mening dat
communicatie met onze leden en gasten in meerdere mate digitaal moet gebeuren.
In november is aangekondigd dat we stoppen met de papieren versie van de
Meermare en dat we volledig digitaal worden. In de afgelopen maanden is overleg
geweest met de Redactiecommissie over hoe de ‘nieuwe’ Meermare eruit kan komen
te zien. Wij zijn benieuwd naar het resultaat, dat later dit jaar het ‘licht’ zal zien!
Hierbij wil ik graag alle (oud-)leden van de redactiecommissie bedanken voor het
vele werk dat in de loop der jaren is verricht om de Meermare telkens weer gevuld te
krijgen. Vele interviews, nieuwsberichten en club- baaninformatie hebben steeds
weer voor een aantrekkelijk leesbaar blad gezorgd. Ik heb er alle vertrouwen in dat
ook in de toekomst de leden zullen worden voorzien van soms verrassende
informatie.

Robert van Riessen
Voorzitter

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.
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uitbreiding met een nieuwe rubriek waarin de verschillende commissies een platform krijgen waarin ze
periodiek nieuws, aankondigingen, baanberichten, etc.
kunnen plaatsen. Andere mogelijke uitbreiding is
bijvoorbeeld een webcam waardoor je live via de site
kunt zien hoe de weersomstandigheden ter plaatse zijn
en hoe de baan erbij ligt. Ook een chatfunctie, waarin de
leden vragen en opmerkingen kwijt kunnen, is een uitbreiding waar we in de toekomst aan denken.

Een flight boeken
zonder interventie
van de caddiemaster

Ik geef jullie een keuzevraag:
Leuk traject, of: eens maar nooit weer!
Carla: Oh, absoluut een leuk traject geweest, en nog om
het zo goed mogelijk af te ronden.
Vera: helemaal mee eens. Vooral leuk omdat je gedwongen wordt je eigen organisatie goed door te lichten, en
er dan achter komt dat wij als HGC wel heel uitgebreid
zijn in de informatievoorziening via de website. Zeker
vergeleken met de websites van andere golfclubs,
waarvan we er tijdens dit proces veel hebben bekeken.
Er is geen club te vinden waar zoveel specifieke wensen
van de leden zijn ingevoerd in de website als de onze.
En daar liepen we wel tegenaan. Alle wedstrijden met
startlijsten en klassementen etc. dat was voor de sitebouwer best wel heel bijzonder.

Niets nieuws, zegt u gelijk. Maar het is echt nog niet zo lang
geleden dat je uitsluitend een rondje golf kon boeken door te
bellen, of langs gaan bij de caddiemaster. Handicapregistratie via
een app op je smartphone, hoe lang duurt het nog voordat we een
digitale scorecard mee krijgen? We zitten met z’n allen in een
hogesnelheidstrein naar het ultradigitale tijdperk. En uit een snel
rijdende trein kan je beter niet uitstappen.
We zien dat de website is vernieuwd,
hoe verliep dat en wat staat ons nog
meer te wachten? Ik ga hiervoor in
gesprek met Carla Kieft (Bestuurslid
Communicatie) en Vera van den Berg
(General Manager) om te informeren
waar onze golfclub zich momenteel
bevindt binnen deze digitale transitie
en wat we allemaal nog op ons af
krijgen.
Wat was de aanleiding om de
website te vernieuwen?
Carla: Om verschillende reden. Je
moet, net als bij een winkel of ander
bedrijf, met je tijd meegaan en je presentatie en interieur aanpassen aan de
trend van het moment. Dat geldt zeker
ook voor je website, als visitekaartje
van je bedrijf. Ook het toesnijden op de
nieuwste technieken (benaderen met
je mobieltje en tablets) speelde een rol.
Een tweede belangrijke reden was
onze zorg voor continuïteit. De oude
website was ontwikkeld door en in
beheer van een van onze leden. Dat
was al die jaren voor de club een prima
uitkomst om zo iemand als lid te hebben, die zijn kennis en kunde voor ons

inzette. Maar daarmee ben je als onderneming, en dat zijn we nu eenmaal
alles bij elkaar, gelijk ook afhankelijk en
kwetsbaar. Dat was voor het bestuur
ook aanleiding om een externe leverancier te selecteren waardoor we de
continuïteit beter kunnen waarborgen.
Vera: Als ik zie wat we moeten managen dan is dat zeker niet zomaar te
vergelijkbaar met een middelgroot
bedrijf. Onze situatie is complexer
omdat we enerzijds een grote vereniging zijn, maar ook een eigen restaurant en een 27 holes complex moeten
exploiteren en beheren. Met verschillende informatiebronnen, informatiebehoeften en verschillende interne en
externe doelgroepen. Om dat allemaal
in een website overzichtelijk en goed
vindbaar bijeen te brengen was een
hele uitdaging.
Waar staan we nu in dit proces?
Carla: De basis is klaar, maar we zijn er
nog lang niet. Zo’n proces gaat nu
eenmaal helaas nooit zonder kinderziektes. Ook loop je tegen het feit aan
dat onze leden (veel) tijd nodig heb-

Voor actuele informatie over clubzaken, zie: www.hgcgolf.nl
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ben gehad om hun weg te vinden op de oude site, en
nu op een nieuwe site weer opnieuw moeten leren waar
de voor hen relevante informatie te vinden is. We hebben in het programma van eisen voor de nieuwe leverancier er met name de nadruk op gelegd om die
vindbaarheid optimaal te maken.
En is de websitebouwer daarin geslaagd?
Vera: Wij vinden van wel. De indeling is logisch opgebouwd en er is nu een zoekfunctie op de homepage
waar je een vraag kunt intoetsen waarna je direct naar
de juiste plek wordt gelinkt. Die optie was er op de oude
site niet.
Zijn er nog lijken uit de kast gekomen?
Carla: Ha, nee gelukkig niet, maar het was voor de bouwer best lastig omdat we nu eenmaal binnen onze organisatie met verschillende externe programma’s en databases werken zoals boekingssystemen Pro-golf en
ikgagolfen.nl. Het merendeel van de problemen hebben
we opgelost, maar we zijn ook op problemen gestuit die
niet (door ons) op te lossen zijn. We zijn daarbij afhankelijk van de flexibiliteit van deze leveranciers. We zijn
hierover continue met hen in gesprek om een en ander
zo goed mogelijk in te passen in ons wensenpakket.
En wat staat er nog meer op de rol?
Vera: Eerste prioriteit is dat alle informatie uit de oude
databases ingevoerd wordt, zodat deze via de nieuwe
site op te vragen is. Denk daarbij aan ALV-verslagen,
notulen, presentaties, wedstrijdverslagen, etc. De
nieuwe site is voor ons veel toegankelijker om deze
informatie in te brengen. Vervolgens denk ik aan een

Wat is de rol van de website binnen de gehele
communicatiestructuur van onze club?
Carla: Communicatie is uiterst belangrijk en gelijk ook
het lastigste onderdeel binnen het goed besturen van
onze club. Daarbij is een actuele, goed leesbare, informatieve, to-the point-website een onmisbare tool in de
communicatie met je leden, je gasten, je businessleden,
je leveranciers en overige relaties. De website is daarbij
het hart van de communicatie en alle ander media zoals
nieuwsbrieven, mail, mededelingenborden, etc. zijn daar
ondersteunend aan. Op dit moment is het met de website nog eenrichtingsverkeer. En het is onze taak om alle
belangrijke informatie via de website beschikbaar te
stellen. Maar we moeten snel naar een interactieve
situatie toe zodat we tweerichtingcommunicatie
bereiken.
Ik denk dat we nu op een punt zijn beland waar de
redactie en administratie samen moeten optrekken om
de website in samenhang met een digitale Meermare
verder te ontwikkelen en te lanceren. En met elkaar
moeten kijken hoe we alle informatie die er is op een
goede gestructureerde manier naar de leden en onze
omgeving toe kunnen brengen.
Carla en Vera, bedankt voor dit gesprek. De boodschap is
helder. We gaan er mee aan de slag.
Hans van der Stoop
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Onze nieuwe Bolstra baan
De populariteit van korte banen
groeit, evenals de variatie in deze
categorie banen. Men kan kiezen uit
Pitch & Putt, ShortGolf of het spelen
op een Par 3 baan. Maar wat is het
verschil tussen de een en de ander?
De oudste vorm is de Par 3 baan, die bij golfbanen die
over voldoende ruimte beschikten werd aangelegd als
faciliteit voor beginnende golfers (met name de jeugd)
en recreanten. Sommige recreanten vonden deze
laagdrempelige manier van golfen prima en hadden er
geen behoefte aan om vanuit deze "kweekvijver" door te
stromen naar het echte werk op de grote baan. Veruit
de meesten wilden echter niets liever dan zo snel
mogelijk hun GVB halen en vervolgens een zo laag
mogelijke handicap verwerven.

Maar, zoals gezegd, de populariteit van het spelen op
korte banen groeit. Naast de par-3 banen kwamen er
Pitch&Putt banen, met holes van 30 tot 70 meter. Dit
concept is overgewaaid uit Engeland, waar het vooral
populair is bij (hoog)bejaarden. En er is een nieuwe
trend, Shortgolf, bedoeld voor een bredere doelgroep.
De lengte van de holes varieert op Shortgolfbanen van
45 tot 150 meter.
De nieuwe Bolstra holes variëren van 64 tot 179 meter
en dat is dus langer dan een P&P of Shortgolf baan. De
baan biedt alle aspecten van het golfspel, terwijl je toch
in pakweg een uur een ronde van 9 holes kunt lopen.
Dat maakt de Bolstra aantrekkelijk voor zowel jonge
mensen als ouderen. Maar ook voor mensen met een
drukke baan is het ideaal.
Het karakter van de oude Bolstra week behoorlijk af van
dat van de 27 wedstrijdholes. Dat maakte de Bolstra wat
minder geschikt voor het oefenen van "het korte werk."
Maar straks wordt dat heel anders, zoals we inmiddels

De Bolstra is binnenkort een volwaardige en uitdagende Par-3 baan, en
vormt dan een fantastisch gevarieerde eenheid met de andere 27 holes.
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kunnen zien. De Bolstra hoort er nu écht helemaal bij! Niet
langer verscholen achter hoge bomen en hagen, waardoor
ook het uitzicht vanaf Leeghwater 1 en Lynden 9 spectaculair
is veranderd. Wát een ruimte ineens.
Ik denk wel dat je als beginnend golfer op de Bolstra nu wat
sneller FORE zult leren roepen, want je kunt de spelers op de
andere holes en Lynden 9 nu heel goed zien. Daar is niets
mis mee, integendeel. Het nieuwe, open karakter van de
baan doet denken aan ontwerpen van beroemde baanarchitecten als Colt. Die vond dat op een sportterrein, dus ook op
een golfbaan, geen bomen horen te staan.
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We mogen nu, denk ik, ons complex gaan omdopen in een
écht 36 holes golfcomplex. Dat als geen ander voldoet aan
de eisen van deze tijd. Wellicht dat we ooit nog een keer het
parkeerterrein kunnen voorzien van een overkapping, waarop een nieuw clubhuis kan worden gebouwd. Want we
blijven natuurlijk dromen over hoe het nóg beter kan...
Maar voorlopig kunnen we de komende jaren genieten van
het feit dat je bij ons kunt golfen op de manier die je zelf het
meest aanspreekt, op het moment dat het je past. En daar
mogen we bést trots op zijn. Toch?
Nico ter Haak
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NGFCOMPETITIE
seizoen 2018

ClubWEDSTRIJDEN
Aan dat verzoek is door velen gehoor gegeven, gezien
de opbrengst van ruim 1.250 euro.
Winnaars Jolande en Paul Broekhof mogen onze club
vertegenwoordigen op de regiofinale in september.

De Teco heeft dit jaar voor de hogere teams gekozen voor
een ander opzet qua trainingen en teamindelingen, met
het doel meer diversiteit en aandachtspunten in de
trainingen en een bredere selectie om tot sterkere teams te
kunnen komen.

Het competitieseizoen 2018 is,
met 20 aan de NGF
competitie deelnemende teams, een
middelmatig
seizoen geworden.
Slechts twee
kampioenen en
een promotie
tegenover zes
degradaties geeft
niet de juiste
balans weer van
alle voorbereidingen en
inspanningen
rondom de
competitie, immers
vele teams
beginnen in
november al met
de eerste
activiteiten voor de
competitie.

Qua trainingen is gekozen om niet meer per team met één
trainer te werken, maar om per trainer aan een aandachtsgebied te werken. Dat was even wennen voor selecties en trainers, maar ook
puzzelen om de agenda's af te stemmen., Het is uiteindelijk goed gekomen.
Door het wegvallen van Jan is Sven als derde trainer voor de selectieteams er bij
gekomen.
De eerste geluiden van de nieuwe opzet waren positief, de Teco wacht alle
feedback van teams en trainers af om tot een eindconclusie te komen. Voor het
putten is Rob Mouwen gevraagd en dit heeft vele positieve reacties van de
selecties opgeleverd en is zeker voor herhaling vatbaar voor de komende jaren.
Heren Senioren 1 werden met overmacht kampioen en hebben hun plaats in de
eerste klasse teruggehaald. Heren Senioren 5 werd kampioen in de 4e klasse en
mag het volgend jaar in de 3e klasse gaan proberen. Promotie was er voor het
Heren Senioren 8 team, zij gaan ook naar de 3e klasse, bravo!
Twee teams spelend in de Hoofdklasse hadden een zware indeling en hebben het
helaas niet gered, zowel Heren 2 als Dames 3 kwamen tegen vele sterkere teams
net tekort en zijn gedegradeerd.

In 2018 is een nieuw clubkampioenschap geïntroduceerd: de Mixed Foursome, met per team een dame en
een heer die in telkens dezelfde samenstelling spelen
voor de eindprijs. De wedstrijd bestaat uit 3 voorrondewedstrijden en een finale. De beste 2 scores uit de
voorrondes tellen mee voor het totaalresultaat. Zondag
23 mei was de eerste voorrondewedstrijd, waaraan 26
koppels deelnamen. En hoewel de spelvorm netto
strokeplay (met ¾ handicap verrekening) is, werd de
beste bruto score natuurlijk niet onvermeld gelaten.
John Leuven en Colette van Orden tekenden voor dat
resultaat met 80 slagen. Winnaars van de 1e wedstrijd
werd het team Sander Kooreman en Emilie de Wolf, die
netto 72 haalden.

Ook de Heren Senioren 3 hadden het in de 2e klasse heel erg moeilijk met sterkere
tegenstanders en, wat vooraf gevreesd werd: degradatie, werd waar, jammer…
maar strijdend ten onder!
Onze standaardteams, Heren 1 en Dames 1, eindigden in de middenmoot van de
1e klasse, waarbij voor de Dames zelfs nog een kampioenschap in het vizier lag.
Voor de Heren 1 lag het wat anders en bleek eind goed al goed. De laatste
wedstrijd werd gewonnen en daarmee behoud in de eerste klasse gehaald.

Op de foto het team Heren senioren 5. Dit team werd kampioen in de
4e klasse en mag het volgend jaar in de 3e klasse gaan proberen.

Onder geweldige omstandigheden is zaterdag 12 mei
de eerste PinHigh Weco Klassement wedstrijd gespeeld.
Ruim 66 deelnemers streden voor de klassementen
binnen 2 handicapcategorieën. Op het moment van
verschijnen van deze Meermare zitten de eerste 4 van in
totaal 10 wedstrijden (exclusief de finale) er al weer op.
Voor de handicapcategorie tot 15 is de hoofdspelvorm
netto strokeplay. Voor de overige spelers is de wedstrijdvorm stableford. Allen dingen mee naar de overall
hoofdprijs, een golfreis inclusief hotel, vlucht en greenfees gesponsord door PinHigh Golfreizen. Voor alle
klassementen geldt dat de beste 5 wedstrijdscores voor
60% meetellen als finale uitgangspositie. Daarbij komt
dus de score op de finaledag. Diegene die daarna in
totaal de meeste punten heeft is de algemene winnaar.

Op Hemelvaartsdag, 10 mei 2018, vond voor de 8ste
keer het Zenner Haarlemmermeersche Jeugd Open
plaats, waaraan dit keer 78 spelers deelnamen. De
uiteindelijke winnaar, Martijn van der Steen (KHGCC)
eindigde na 27 holes op -4 en mocht de Henk Alphenaar
Bokaal in ontvangst nemen. Onze 'eigen' Leandro Tol
behaalde, met +2 na 27 holes, een gedeelde 7e plaats. >>

Veel golf, fijne zomer en tot op de baan!

Olga Almekinders

PinHigh Weco
klassementwedstrijden

Zenner Haarlemmermeersche
Jeugd Open 2018

Volgend jaar een nieuwe competitie. De Teco gaat zich op korte termijn beraden
hoe daar een groter succes van te gaan maken, in aansluiting op het nieuwe
beleidsplan van de HGC.

namens de Teco,
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Mixed Foursome
Clubkampioenschap 2018

Handicartwedstrijd
Traditiegetrouw werd op 2e Pinksterdag de Handicartwedstrijd gespeeld. Maandag 21 mei gingen 80 deelnemers de baan in. Bij de wedstrijdtafel werd zoals
eveneens gebruikelijk een vrijwillige bijdrage gevraagd
voor de Stichting Handicart.
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Dames Dinsdag
De dames van de dinsdag zijn hun seizoen begonnen
met de openingswedstrijd op dinsdag 27 maart 2018.
Met 75 deelnemers werd er gespeeld om de Berry Mom
trofee, en deze werd gewonnen door Marion Stempher.
Ook werden alle gewonnen prijzen van de winter wedstrijden uitgereikt. De overall prijs “de Winterkoningin”
voor de 18 holes ging naar Carla van Berkel en “de Winterprinses” titel (9 holes) was voor Ellen van den Berg. De
winter matchplaycompetitie werd gewonnen door het
team met Carla van Berkel, Ria Warmerdam, Imi Moerland, Marijke Tholens, Marleen Hoyng, Heddy Kalshoven
en Els Bloemendaal. De rest van het seizoen wordt onder
andere gestreden om de vorig jaar geïntroduceerde Mid
Zomer Trofee, tijdens vier wedstrijden in juni, augustus
en september. Winnares wordt degene met de beste
score uit 3 wedstrijden.

Winterhard seizoen
2017-2018
Een dag voor de TGIS wedstrijd, op
zaterdag 24 maart, werd het
Winterhard seizoen afgesloten.
Dit jaar zijn er in die competitie 17
wedstrijden gespeeld, met in totaal
594 (91 verschillende) deelnemers,
gemiddeld bijna 35 deelnemers
per wedstrijd.
Er waren 3 echte Winterhard
wedstrijden met temperaturen
onder nul, waarbij de gemiddelde
opkomst nog steeds 23 deelnemers was. Verder waren er 3 echte
Winterharders, John Tenty, Pieter
Bervoets en Paul Broekhof, die
–weer of geen weer– alle
wedstrijden meespeelden.
Allerlei statistieken worden bijgehouden, ook die van de in totaal
228 birdies en 6 eagles. Nummer 1
in het Birdieklassement werd
Stephan Tenty met 17 birdies en
2 eagles. De overall seizoenswinnaar was dit jaar Edwin Visser,
die met een gemiddelde stablefordscore van 37,2 over 13 gespeelde wedstrijden een fantastisch
resultaat boekte en niet meer in te
halen was.

Oranje Bitter Wedstrijd
Op Koningsdag vrijdag 27 april werd door ruim 110
deelnemers de Oranje Bitter wedstrijd gespeeld, een 2
stokken + putter wedstrijd. Na ontvangst met koffie en
een oranje tompouce, vertrok een in oranje kleding
getooid gezelschap naar de oranje startholes.

Emilie de Wolf

Gedurende de wedstrijd werd iedereen op Oranjebitter
getrakteerd. Aan het einde van de dag ging de eerste
prijs naar het team van Ineke van den Dries, Arianne
Lansdorp, Ellie Westgeest, Erik Trommelen, Jaap Burgers
en Piet van Hoek met een netto score van 55.

Business Club
De Business Club Zomercompetitie voor alle businessclubleden wordt elke maand gespeeld. Het business
competitie seizoen 2018 ging op dinsdag 10 april van
start met 43 deelnemers, die 22 businessleden vertegenwoordigden.
Na een dag met goed weer zat iedereen zo’n beetje op
het terras na te genieten toen letterlijk het licht uitging
en de stoppen doorsloegen. Helaas bleek dat het
verhelpen van de stroomstoring wel even zou gaan
duren. Een groepje businessclubleden is daarom na de
prijsuitreiking gezellig elders samen een hapje gaan
eten. Dit zegt wel iets over de saamhorigheid van onze
Business Club. Lydia Huisman, gast van Atelier aan de
Drecht, won deze eerste dag met 33 stablefordpunten.
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TGIS 2018
Het begin van de zomertijd is voor de WECO de start van
het golfseizoen met de Thank God It Starts wedstrijd. Op
zondag 25 maart verschenen 146 deelnemers om deze
wedstrijd te gaan spelen in teams van (in principe) 6.
De winnaars waren echter allemaal teams van 5 met
bijzonder lage scores: De 1e prijs ging uiteindelijk naar
Wilma de Lignie, Karin en Steve Jansen en Lydia en Wim
Huijsmans met een netto score van slechts 45 slagen.
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bunkers of uit de rough en ten slotte het fijnzinnige
putten. Hij heeft zich met veel inzet gestort op al deze
verschillende aspecten van het edele golfspel en ondervindt nog steeds nieuwe uitdagingen om zijn prestaties
te optimaliseren. Abe houdt van het clubleven. Op de
Haarlemmermeersche ontmoet hij het enthousiasme
van de leden die gezamenlijk zorg dragen voor een
uitstekende sfeer en een juiste instelling om te presteren. Daar doet hij graag aan mee. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat hij nu de voorzitter is van de Seniorencommissie.

SeniorPAGE
De heren senioren hebben ook deze winter weer genoten van de hobbelige wintergreens met de onvermijdelijke uitnodigende grote holes. De harde ondergrond liet
de ballen ver stuiteren met als gevolg dat de beleving
van sommige afslagen nu nog steeds onvergetelijke
herinneringen oproepen. Of dol gelukkig met een
extreem verre afslag op de fairway of uitermate teleurgesteld met een verre slag diep in het bos of tussen de
besneeuwde struiken. En altijd in het geheugen blijvend
waren de slagen op hole 17 ( Lijnden 8) die gebruik
maakten van het ijs. Je hoefde maar een hoge bal met
een wedge of een ijzertje 9 te nemen en de bal sprong
vrolijk huppelend over het ijs naar de green aan de
overkant. Jammer dat het de laatste jaren niet meer zo
hard vriest!
Intussen zijn we toch maar wat blij om in het prille groen
van het voorjaar onze sportieve golfprestaties te toetsen
op strakke fairways, donszachte bunkers en glad geschoren zomergreens. Ook in de voorjaarsmaanden zijn weer
de nodige prijzen in de
wacht gesleept, werd er
langdurig nagepraat over
de geleverde prestaties en
diep gefilosofeerd over de
toestand in de wereld.
Een gewild onderwerp is
wat we gaan doen met ons
lustrum. De SeCo heeft het
feestelijke traject al vastgelegd. De viering van ons
lustrum vindt plaats in
september. De feestelijke
activiteiten zijn nog onderwerp van discussie en zullen
tijdig bekend gemaakt worden. Zeer benieuwd wat het
wordt!
Daarnaast wordt er gemompeld over een groepsreisje
naar het zuiden. Het is nog te vroeg om met details te
komen maar aan enthousiasme ontbreekt het niet. Het
zou zo maar eens kunnen dat de heren senioren aan het
einde van dit jaar of het begin van het volgende jaar hun
golfspullen pakken om een paar dagen in de Pyreneeën
te gaan golfen.
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Aangezien dit de laatste gedrukte Meermare is leek het
me goed de SeCo leden eens nader aan u voor te
stellen. In de vorige gedrukte vorm van de Meermare
hebben we kunnen lezen dat Herman Frank na vele
jaren afscheid genomen heeft van de SeCo. Ook John
Struik heeft het stokje doorgegeven, en wel aan ondergetekende. Met takt en geduld, die deze senioren zo
eigen is, hebben zij veel betekend voor de club. Beide
heren hebben met veel plezier de SeCo gediend.
Tijdens het afsluitende gesprek viel op hoe plezierig
beide heren het telkens weer vonden om diverse
plannen met elkaar door te nemen. Ongemerkt hebben
we veel aan beide heren te danken. Namens alle heren
senioren: hartelijke dank voor jullie inzet! Hieronder een
toast op jullie gezondheid!

Herman en John: dank voor jullie inzet en op jullie
gezondheid!
De Senioren Commissie is nu versterkt met Abe
Steiginga en Tim Timmermans en bestaat zoals u weet
naast deze beide heren nog uit Bert van Manen, Ab de
Boer, Gijs van Gageldonk en Philip Donselaar.
Toen Abe via de televisie
kennis maakte met het golfspel werd hij gefascineerd
door de steeds weer afwisselende situaties waarin een
golfer zijn prestaties moest
leveren. Meer dan bij het
tennissen met slechts één
racket en steeds op hetzelfde veld, leek het hem de
perfecte uitdaging om zijn
eigen inzichten en krachten te meten met 14 verschillende stokken en steeds weer nieuwe liggingen van de
bal, kort en lang spel, chippen, slaan op fairways, uit

Philip daartegen had al het
fijnzinnige balgevoel door zijn
jarenlange ervaring als pingpongbal speler en presteerde
het dan ook om binnen een
paar jaar een single handicap
te verwerven. Hij kan daar nog
steeds met plezier op terug
kijken, want Philip geniet
inmiddels van een comfortabele dubbel-digit handicap. Philip verzorgt samen met
Ab de Boer om de drie weken de wedstrijdleiding van
de Heren Senioren. Ze hebben het slim aangepakt. ’s
Morgens start een van beiden met de wedstrijdleiding.
Halverwege neemt collega de wedstrijdleiding over,
zodat de startende collega ook aan de wedstrijd mee
kan doen, terwijl collega 2 met de laatste flight meedoet.
Ab heeft het balgevoel van
het honkballen. Hij maakte
jarenlang zelf deel uit van
een honkbalteam en heeft
zijn sporen verdiend als
trainer van de jeugd. Je ziet
ook hier dat het balspel in
welke vorm dan ook een
goed aanloop is naar golf. Ab
slaat nu graag een longest drive en plaggen slaan doet
hij als de beste. Eerst de bal en dan pas de grond. Dat
kun je wel aan een honkballer over laten. En ook in het
geval van Ab is het clubleven hem dierbaar wat zo
tekenend is voor de leden van de Senioren Commissie.
Tim maakte lang geleden
kennis met golf in Oman. Daar
ontdekte hij hoe comfortabel
het was om telkens een bal
voor je uit te slaan en er rustig
naar toe te lopen in plaats van
het rennen achter een bal aan
die je juist naar de andere kant
van een net hebt geslagen en
binnen no-time op ongewenste plekken weer hard terug
geslagen krijgt, zoals dat bij tennissen het geval is.
Destijds waren de fairways in Oman één grote bunker,
gemarkeerd door een rij stenen. Onderdeel van je
golfuitrusting was een klein plastic matje dat je mocht

gebruiken op de zanderige fairways om je bal op te
plaatsen. Omdat Tim als beginneling nogal vaak buiten
de fairway terecht kwam, heeft hij goed kunnen oefenen
op slagen uit los woestijnzand of tussen met slangen en
schorpioenen bewoonde rotsblokken. Een mengsel van
olie en zand vormde iets wat wij tegenwoordig de green
noemen. Een en ander verklaart hoogstwaarschijnlijk
waarom Tim zo goed is met het slaan uit de bunkers.
Ook leerde hij daar al gauw wat baanmanagement
betekent. Flightgenoten in Oman speelden vanwege de
hitte van boom naar boom waarvan er maar een paar op
de baan aanwezig waren. In de schaduw was het nog
een beetje uit te houden. Dit hoef je maar een paar keer
gedaan te hebben om te begrijpen hoe belangrijk het is
om door de baan de juiste club te kiezen. Hij heeft in
Brunei en Aberdeen zijn golfspel op pijl weten te houden en loopt nu op de Haarlemmermeersche graag in
de vroege ochtend een baantje met zijn echtgenote.
Ook Tim houdt van het verenigingsleven en vindt het
normaal iets terug te doen voor een organisatie waar
hijzelf ook met veel plezier gebruik van maakt. Hij vindt
onze baan ideaal en kijkt uit naar de nieuwe Bolstra om
zich verder te bekwamen in het korte spel.
Gijs van Gageldonk , die hier
de scores van zijn flightgenoten nauwgezet controleert,
begon met golfen na bij de
Blauwe Automatiseerder zich
op financieel en marketing
technisch vlak uitgeleefd te
hebben. Golfen leek hem een
uitstekende tijdpassering
tijdens zijn pensioen. Niet
alleen voor hem zelf maar
vooral ook om af en toe samen met zijn echtgenote op
verschillende locaties te beoefenen. Wat ze regelmatig
doen. Zo’n 4 jaar geleden werd hem gevraagd lid te
worden van de SeCo. Want Gijs is ook een typisch
clubmens. Hij maakt ook deel uit van een bridgeclub
waar hij ook in het bestuur zit. Desgevraagd erkent Gijs
ook de zo bekende ervaringen met zijn golfprestaties te
hebben. Van sterren uit het oneindige heelal tot giftige
dampen uit de vulkaan vormen de ingrediënten van zijn
golfbeleving. Telkens weer staat hij open voor weer een
nieuwe golfervaring. Hij heeft geleerd elke slag opnieuw
als de eerste te beschouwen en aan het begin van een
wedstrijd geen voorspellingen of verwachtingen te
koesteren over het te bereiken resultaat. De SeCo blinkt
volgens Gijs uit in enthousiasme en harmonie.
Eigenschappen die door alle SeCo-leden gedeeld
worden. >>>
Het vervolg van deze tekst kunt u lezen op pagina 17
van deze Meermare.
Voor actueel nieuws, zie de weblog van de Senioren:

www.seniorenhgc.typepad.com
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Vraag 1: Hoe ben betrokken geraakt bij het
produceren van de Meermare?
Het was in het tweede jaar na de oprichting van de club.
Er was al wel een clubblad maar dat liep niet zo goed.
De redactie lag niet geheel in lijn met het bestuur (of
andersom). Daarna heeft bestuur zelf iets in elkaar gezet
en ik was toen zo onverstandig om daar commentaar op
te geven. Toen kreeg ik de opmerking, als jij het beter
kan, waarom doe jij het niet? Nou, daar heb ik toen
gehoor aan gegeven. Volgens mij is dat pakweg 30 jaar
geleden.
Je bent dus ook al zo lang lid. Golfde je toen al, of
ben je hier begonnen?
Ik golfde nog niet. Ik woonde toen in Cruquius en ik zag
iemand timmeren aan een soort schuur, die druk bezig
was met wat later een driving-range bleek. Ik las daarover in de krant en mijn vrouw en ik besloten om lid te
worden van, ja waarvan eigenlijk. Golfen kon je er nog
niet, daarvoor moest je naar Spaarnwoude. Maar je kon
wel les krijgen en we zijn toen toch lid geworden.
Dat was je eerste ervaring met de golfwereld?
Nee, dat is veel langer geleden, ik denk midden vorige
eeuw. Als klein jochie spaarde ik samen met een schoolvriendje geld met bollenpellen en daarvan konden we
met de boot naar Engeland. We logeerden bij de oudere
zus van het vriendje in een plaatsje aan de kust, bij een
heel oude traditionele golfbaan en daar gingen we wat
rondneuzen. Maar ik vond er toen niets aan.

In gesprek met
Ditmaal hoefde ik niet zo lang na te
denken wie ik voor deze rubriek zou
strikken. Zoals u in het voorwoord al
kon lezen heeft u nu de laatste
papieren versie van de Meermare in
uw handen. Ik heb in de afgelopen 5
jaar met veel plezier 16 personages
mogen interviewen. Bestuursleden,
commissieleden, medewerkers,
businessleden, de oprichter van onze
baan, de architect en andere
specifieke leden van onze mooie
Golfvereniging. Maar voor deze
speciale “LAST BUT NOT LEAST
EDITIE” is er naar mijn mening maar
een persoon die deze eer toe komt.
En dat is de nestor binnen de redactie
van de Meermare: Nico ter Haak.
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Nico ter Haak
Al ruim dertig jaar (u leest het goed!) nauw betrokken bij
de totstandkoming van de Meermare. Vanaf het prille
begin, toen er alleen nog maar een drivingrange was.
Hij verdient daarbij gelijk (wat mij betreft) de titel van
langstzittend commissielid van deze vereniging. Mocht
iemand het daar niet mee eens zijn, hij moge opstaan.
Nico heeft zijn werkzame leven gesleten in de reclame
en mediawereld, en met die ervaring de Meermare van
een basic clubblaadje tot een volwaardig clubblad van
hoge kwaliteit gebracht waar we trots op mogen zijn, en
dankbaar. Er zijn door de jaren heen best veel moeizame
budgetdiscussies met opeenvolgende besturen aan
vooraf gegaan. Nico wordt binnenkort 70 en zijn vrouw
heeft onlangs haar kapsalon verkocht. Samen willen ze
nu wat meer van hun vrije tijd gaan genieten.
Het is wel een wat afwijkend interview geworden ten
opzichte van de voorgaande interviews die ik heb
mogen publiceren. Dat had u waarschijnlijk al gemerkt
aan deze lange inleiding. Maar dat zit zo: Nico praat
graag, en veel, en ongestructureerd, en altijd enthousiast, maar vooral NIET over zich zelf. En dan heb je als
interviewer (met als doel wat over de persoon te weten
te komen) dus een uitdaging.

En je werkzame leven? Hoe heb je dat ingevuld?
Ik ben vooral werkzaam geweest binnen de mediawereld, bij reclamebureaus en uitgeverijen. Op een
gegeven moment werd het allemaal wat minder leuk,
en toen ben ik voor me zelf begonnen. Dat was ongeveer 25 jaar geleden, vanaf die tijd ben ik dus al een
soort ras ZZP’r. Ik werkte o.a. voor diverse golfbanen, in
het begin vooral de traditionele banen zoals de
Kennemer, de Kon. Haagsche en Noordwijk. Dat breidde
zich gaandeweg uit tot tientallen verschillende banen.
De banen van Het Rijk en BurgGolf, Rozenstein, de
Heemskerkse, de Eindhovense Golf, Turfvaart, Maastricht
International, Hoge Klei... Ik kan ze niet allemaal zo snel
benoemen maar het zijn er nogal wat.
Wat voor werk doe je voor deze banen?
Ik ontwerp nu eigenlijk alleen nog het specifieke
grafische werk voor golfbanen, waar een drukker geen
verstand van heeft. Voor caddyboekjes, scorekaarten,
holeborden en dergelijke. Daar heb je natuurlijk geen
dagtaak meer aan en dat bevalt me prima.
Je hebt dus aardig inzicht in veel banen. Dan een
gewetensvraagje: Kun je een ranking geven waar de
Meermare zich bevindt ten opzichte van de bladen
van andere clubs?
Voor zover ze nog bestaan, uh dan denk ik dat we het
heel goed doen, dat we echt wel in de bovenmoot

zitten. Wat je veel bij de commerciële banen ziet dat het
“clubblad” wordt geproduceerd door de afdeling marketing en dan wordt het een PR blaadje. Dan meldt het
management wat zij kwijt willen, en dat is vaak niet wat
de lezer (leden) wil lezen. Wat wij hebben is veel meer
overgoten met een journalistiek sausje. Ik heb al die
jaren van het bestuur de vrijheid gehad om er iets leuks
van te maken en vooral die items te kiezen die leven
binnen het ledenbestand.
Kijk, in onze situatie hebben we een goede scheiding
tussen dat wat het bestuur en management kwijt wil via
nieuwsbrieven en de website, terwijl de Meermare
focust op het clubgebeuren. Dan weet de lezer ook waar
hij wat voor informatie kan ophalen. En die duidelijkheid
moeten we koesteren in deze digitale tijd.
Dat is een mooi bruggetje naar het onderwerp
digitalisering van de Meermare. Waar staan we en
waar gaan we naar toe?
Er heerst nu best veel verwarring onder de mensen. De
discussies over nepnieuws, spam, hackers, privacywetgeving enzovoort, is voor een hoop mensen nieuw.
Maar in de journalistiek is dit eigenlijk al zo oud als de
weg naar Kralingen. Wij kregen vroeger bij de redactie
van de krant waar ik werkte dagelijks een wagonlading
nieuws, en daaruit selecteerde de redactie wat we
publiceerden, op basis van wat de lezer interessant vond
en vooral uit welke bron het afkomstig was.
Door de huidige digitalisering krijgen de mensen nu zelf
die wagonladingen nieuws over zich heen gestort, en
filter dan maar eens uit wat waar is, wat interessant voor
je is en of de bron wel te vertrouwen is.
Is dat beangstigend?
Ja en nee. Het is vooral tijdelijk, de huidige angst is
begrijpelijk maar dat gaat weer over. Mensen leren
vanzelf om zich aan te passen en keuzes te maken. Kijk
bijvoorbeeld naar de verkoop van kinderboeken, die zit
in een stijgende lijn. Dat is positief en betekent dat de
allerjongste generatie de IPad en IPhone aan de kant
gooit omdat ze iets tastbaars willen hebben, iets waar ze
op terug kunnen vallen. Het duurt wel even voordat
deze generatie iets te vertellen krijgt, maar het komt
allemaal weer op zijn pootjes terecht.
Toch maar weer even terug naar onze situatie. De
digitalisering van de Meermare. Wat vindt je sterk en
zwak, welke bedreiging zie je en welke kansen?
Sterk vind ik, dat je heel snel kan reageren op de actualiteiten. Zodra een papieren Meermare is gedrukt kun je
niets meer wijzigen of aanvullen. Belangrijk daarbij is
content. Techniek is ondergeschikt. Je ziet in de huidige
kranten steeds meer columns verschijnen. Lezers
kunnen dan zelf kiezen welke schrijver of over welk
onderwerp ze willen lezen. Dat moeten we in de
Meermare ook nastreven. Dat kan in een digitale versie
makkelijker dan in een papieren versie, want dan gaan >
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de druk- en papierkosten een rol spelen. Groot voordeel
is dat de lezer kan skimmen. Dat betekent dat hij de
headlines snel kan doornemen en alleen die artikelen
aanklikt welke hij interessant vindt. Je creëert een pagina
met alle krenten uit de pap: belangrijke koppen, met een
korte vermelding waarover het gaat, en dan de link: lees
verder. Zo kan de lezer zelf selecteren wat hij wil lezen
en welke prioriteit het voor hem/haar op dat moment
heeft. Verder vind ik sterk dat je met bewegende
beelden kan werken, je kan de lezer laten doorlinken
naar andere sites of ander meningen, je kan de lezer
interactief aansporen tot reacties.

Opvallend is overigens wel dat bij de Heren Senioren
met een grote verscheidenheid aan oldtimer verschijnselen de stemming van begin tot het einde van de
wedstrijd altijd optimaal is. Vrijdag 25 mei liep ik in
tegengestelde richting door de baan en legde een fotoreportage van de Heren Senioren vast. Niets dan gezelligheid en opvallend genoeg werd de bijna ondragelijke
warmte omlijst met opgewekte vooruitzichten om bij te
komen met koele versnaperingen op hole 19. Hieronder
een paar van deze fotos. De rest staat op onze weblog.
Frides Laméris

Wat vind je zwakke punten?
Zoals ik al aangaf bij sterke punten, dat de lezer gaat
skimmen. Het gevaar ontstaat bij te veel headlines dat,
als de inhoud niet interessant of actueel is, ze gelijk
doorklikken en niet verder lezen. Dat bedoel ik ook met
goede content. Als de content niet boeiend is haken de
lezers al snel af.
Dat klinkt als bedreigend, wat is er nog meer
bedreigend?
Ach, bedreigend... Het gaat om een clubblad dus we
moeten er ook niet al te moeilijk over doen. We moeten
bereid zijn nieuwe dingen te proberen, fouten durven te
maken en daarvan willen leren. Het belangrijkste is dat
we onze clubgenoten weten te boeien met leuke
verhalen en relevante informatie.

Team HGAC heeft een nieuwe website – heeft u het
al gezien? Op www.hgac.nl zijn al onze activiteiten
makkelijk terug te vinden.
De komende cursus ‘Oefening baart kunst’ van Wouter
Voskamp start in oktober en krijgt een extra dimensie:
met de vernieuwde driving range afslagplaatsen en de
verlichte Bolstra course kunnen we ook in de avonduren
alle kanten op! Twaalf afwisselende trainingen (en twee
keer een wedstrijd op de vernieuwde Bolstrabaan) om je
swing in de winterse maanden aan te pakken of lekker
soepel te houden. Ik stuur graag alle informatie op:
wouter@hgac.nl.

En de kansen?
We krijgen de kans om het te doen. Die moeten we
pakken. Maar dan wel een echte digitale Meermare, en
dan bedoel ik dat het zeker niet een digitale versie van
een gedrukte Meermare mag worden. Begrijp je wat ik
bedoel?
Ik wel Nico, we pakken als redactie die uitdaging aan
en gaan de lezer verassen. Bedankt voor dit
enerverende gesprek,
Hans van der Stoop

Vervolg van pagina 13,
SeniorPage
De SeCo-leden broeden overigens op een spraakmakend systeem om de snelheid in de baan te
stimuleren. Er zijn deelnemers die suggereren dat er
misschien wel bonus- en maluspunten voor in het leven
geroepen moet worden met een of andere ingewikkelde verrekening formule, zodat het onderwerp
‘snelheid in de baan’ ten minste onder de aandacht blijft.
Aan het einde van het jaar kunnen we dan de staat
opmaken en op feestelijke wijze de waarderingen
toekennen bij de notoire verzamelaars van bonus- en
maluspunten. Suggesties op dit vlak zijn altijd welkom.
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Heeft u zin om in November een leuke week weg te zijn
in Spanje/Portugal?

www.seniorenhgc.typepad.com

Wouter organiseert i.s.m. Pin High tussen 10-25
november een leuke en gezellige trip die kant op.

(06) 2519 3584
(06) 4594 6189

(06) 5515 2153

Afspreken golflessen via het online
boekingssysteem www.hgac.nl
of telefonisch.

Ladies Winter Trainingen 2018-2019: als je traint in de
winter heb je een voorsprong op de zomer!
Elk jaar organiseer ik de LWT, 12 weken trainen, 1 keer
per maand een wedstrijd en veel gezellige leerzame
momenten samen. In groepen van 6 personen train je
de hele winter door, start in oktober en einde februari!
Techniek maar ook tactiek, mentaal en fysiek sterker
worden.
Meer informatie of meedoen? marloes@hgac.nl
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Zeker en Praktisch Zeker

RegelZAKEN
“In de waterhindernis???”
Als tijdens een
wedstrijd van de
European- of PGA-Tour
een bal in de richting
van een
waterhindernis wordt
gespeeld zijn daar
meestal al
camerabeelden van,
vóórdat de bal in het
water landt. En anders
is er wel een spotter,
een marshal of publiek
aanwezig die precies
kan aangeven óf en
waar de bal het laatst
de grens van de
waterhindernis is
gepasseerd.
Dan komen wij er maar
bekaaid vanaf tijdens
ons Q-rondje of
clubwedstrijd. Hebben
we alleen onze eigen
ogen en die van –
hopelijk – meekijkende
flightgenoten om te
beoordelen of onze bal
140 meter verder wél
of niét in de
waterhindernis ligt.
Laten we de eisen die in Decision 26-1/1 worden gesteld eens loslaten op een aantal
situaties die we in onze baan kennen.
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Tijdens een van de WECO-wedstrijden waarbij ik vorig
jaar aangesteld was als referee hield ik de deelnemers bij
de prijsuitreiking wat “waarnemingen van de referee”
voor. Daarbij zei ik dat bij wedstrijden op onze club – net
als bij veel andere clubs – “wel heel makkelijk wordt
aangenomen dat een niet teruggevonden bal wel in de
waterhindernis zal liggen”. Mijn uitspraak leidde op het
terras tot de nodige discussies (altijd goed!) maar niet
altijd tot conclusies, die gebaseerd waren op de
Golfregels.
Want, wat zeggen die Regels (in dit geval R. 26-1) over
de vraag of een bal die in de richting van een waterhindernis is gespeeld, daar ook in ligt?
Regel 26-1 stelt daaraan twee voorwaarden: 1# kennis
van het feit (de bal wordt teruggevonden in de
waterhindernis, men heeft de bal zien landen in de
waterhindernis en men heeft de bal er niet uit zijn
stuiten), OF 2# het is “praktisch zeker” dat de bal zich in
de waterhindernis bevindt.
Over dat begrip ‘praktisch zeker’ wordt ruim gediscussieerd en – wat erger is – het wordt vooral te ruim
geïnterpreteerd. Want ‘praktisch zeker’ is iets anders dan
‘bijna’/nagenoeg zeker’, ‘hoogstwaarschijnlijk”, o.i.d.
Het Decisionbook kent een aparte Decision (D. 26-1/1)
over wat onder het begrip ‘Praktisch Zeker’ (in het Engels
‘Virtually Certain’) moet worden verstaan.
Uitgebreid wordt in deze Decision ingegaan op wat mag
worden verstaan onder “Praktisch zeker”:
# de aard en hoogte van de begroeiing van het gebied
vóór de waterhindernis,
# de aard van de grond (drassig of droog en hard?);
# zichtbaarheid,
# weersomstandigheden en
# de aanwezigheid van bomen in de vluchtbaan van de
bal zijn de belangrijkste factoren.
Als het terrein vóór de waterhindernis kort gemaaid is en
niet drassig of zacht, kan – binnen de toegestane 5
minuten zoektijd – “praktische zekerheid” worden
verkregen dat de bal daar niet ligt en dus in de
waterhindernis moet liggen, als er tenminste geen
andere zoekbelemmeringen zijn zoals een boom of een
struik.
Samengevat is de conclusie “praktisch zeker” pas terecht
als de niet gevonden bal nergens anders KAN liggen
dan in de waterhindernis. Als er maar één factor van
twijfel is (’n struik, veel bladeren op het gras, hoogstaand
gras, etc.) is de conclusie “praktisch zeker” niet terecht.
Dan zal je je spel moeten voortzetten volgens Regel 27-1
(verloren bal) en niet volgens Regel 26-1 (waterbal).
Laten we de eisen die in Decision 26-1/1 worden gesteld
eens loslaten op een aantal situaties die we in onze baan
kennen.

1. Leeghwater-1: Je speelt je tweede (of derde) slag van
150 meter tot voorbij het eind van de fairway richting de
green, maar door de ‘knik’ in het oppervlak van de baan
zie je niet of je bal niet is doorgerold tot in de waterhindernis. Je slag had een lage balvlucht, de grond was
goed droog en de rough was recent gemaaid. Er lagen
geen klodders los maaisel. Maar je vindt je bal niet. De
verschillende gunstige vindfactoren rechtvaardigen nu
de conclusie dat het “praktisch zeker” is dat je bal in de
waterhindernis is.
Was echter je balvlucht zeer hoog en was de grond vóór
de waterhindernis na dagen regen behoorlijk zacht, dan
kan het zijn dat je bal – buiten de waterhindernis –
onzichtbaar ligt ingebed in de fairway of de rough. En
dan kun je – zelfs als je met iedereen de volle 5 minuten
zoekt – niet bewijzen dat je bal daar niet ligt, maar in de
waterhindernis. De conclusie “praktisch zeker” kan dan
niet worden getrokken. Je moet verder met een verloren
bal (R. 27-1) en niet met een waterbal (R. 26-1).

2. Lynden-2: Je slaat je afslag in de richting van het
groepje bomen links van de fairway en 40 meter vóór de
bunker. Bij de bomen aangekomen vind je jouw bal niet
en voert daarom aan “dat ie wel in het water links zal
liggen”. De conclusie dat je bal “praktisch zeker” in de
waterhindernis zal liggen, is dan – afhankelijk van
bijvoorbeeld balvlucht - echter niet terecht. Het zal niet
de eerste keer zijn dat een bal ketst tegen de stam van
een van de bomen en wordt teruggevonden middenin
de bunker of in de rough rechts van de fairway. De kans
dat je bal toch in de waterhindernis links ligt is ‘statistisch
gezien’ vele malen groter. Maar de claim “praktisch zeker
in-de-waterhindernis” is niet gerechtvaardigd.
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Provisionele bal?
Zijn we met velen al lang bezig om het ‘slow-play-spook’
te verslaan en zijn we net een klein beetje op gang met
het uitdragen van ‘ready-golf’ ………. komt daar die
Meijerink opeens vertellen dat we in veel situaties een
verloren bal niet meer mogen droppen achter of naast
de waterhindernis, maar terug moeten naar waar we de
vorige slag deden omdat we niet een waterbal hebben
geslagen, maar een verloren bal? Dan krijgen we weer
rondjes van 6 uur….!

3.Leeghwater-9: De hoek linksvóór de green van
Leeghwater-9 is een beruchte plek, waar we allemaal
wel – vergeefs - naar onze bal hebben gezocht. Wie wil
niet met zijn/haar tweede slag naar de vlag gaan; dóór
de hoek links. Een hoek waar de bomen in het groeiseizoen weelderig in hun bladerdak zitten, waar de
vluchtlijn van onze bal vaak niet goed te volgen is en
waaronder de rough soms een knietje hoog staat.
Hoe aanlokkelijk is het dan om – als je jouw bal niet
vindt – aan te nemen dat die wel in de waterhindernis
links zal liggen. Wie heeft er zin om 140 meter terug te
gaan naar de plek waar we onze tweede slag deden?
(Zie hieronder bij “provisionele bal?”).
Maar ook hier is de claim “praktisch zeker in de waterhindernis” niet terecht, omdat aan teveel criteria voor de
conclusie “praktisch zeker” niet is voldaan. Met name de
slechte zichtbaarheid van de balvlucht en de nabijheid
van de bomen staan die conclusie in de weg. De speler
zal de niet gevonden bal dus als ‘verloren bal’ moeten
beschouwen en handelen volgens R. 27-1.

4.Leeghwater-2: Voor je tweede slag heb je de afstand
naar de pin ernstig overschat. Je bal vliegt ruim over de
green. Maar natuurlijk ziet niemand je bal landen
(jammer genoeg is de tee van Le-3 leeg). Achter de
green zoek je vergeefs naar je bal. Omdat je hem niet
vindt neem je aan dat hij de helling is afgerold en in het
kleine vijvertje vóór de tees van Le-3 ligt. Is dit terecht?
Je bal kan inderdaad in die waterhindernis liggen….
Maar hij kan ook zijn uitgerold tussen het riet buiten de
waterhindernis (de beschoeiing vormt hier de
begrenzing van de waterhindernis) of hij kan zelfs achter
het vijvertje en het pad ‘Buiten-de-Baan’ liggen. Dus is er
geen reden om “praktische zekerheid” aan te voeren. Je
zult terug moeten naar de plaats waar je je bal het laatst
hebt gespeeld (R. 27-1).

We hebben allemaal geleerd (of denken
dat te hebben geleerd) dat we GEEN
provisionele bal mogen spelen als we de
oorspronkelijke bal (misschien) in een
waterhindernis hebben gespeeld.
Dat is een misverstand ….. of beter, dat is FOUT.
Regel 27-2 regelt wanneer we WEL een provisionele bal
mogen spelen, namelijk:
# 1 als een bal misschien verloren is buiten een
waterhindernis of
# 2 als een bal misschien buiten de baan ligt (Decision
27-2a/2.2).
Alleen als de oorspronkelijke bal met zekerheid in de
waterhindernis ligt en niet buiten de waterhindernis
verloren kan zijn of buiten de baan kan liggen, is het niet
toegestaan een provisionele bal te spelen. Dan is de
gespeelde bal (ook als die is aangekondigd als ‘provisionele bal’) automatisch een vervangende bal en niet een
provisionele bal.

Je mag dus altijd een provisionele bal spelen volgens
R. 27-2, als er een kans is dat de oorspronkelijke bal
buiten de waterhindernis is verloren. Vergeet niet de
magische woorden “provisionele bal” uit te spreken
voordat je dat doet!
Als – ter plaatse aangekomen - de oorspronkelijke bal
WEL wordt gevonden, VERVALT de provisionele bal. Dan
moet verder worden gespeeld met de oorspronkelijke
bal, of – als de oorspronkelijke bal in de waterhindernis is
– mag een bal worden gedropt volgens R. 26-1.
Als de oorspronkelijke bal NIET wordt gevonden en –
blijkens de omstandigheden ter plaatse - NIET mag
worden geconcludeerd dat de verloren bal “praktisch
zeker” in de waterhindernis is, MOET worden verder
gespeeld met de provisionele bal.
Als – blijkens de omstandigheden ter plaatse - WEL mag
worden geconcludeerd dat de verloren bal “praktisch
zeker” in de waterhindernis is, vervalt de provisionele bal
en MOET een bal worden gedropt volgens R. 26-1.
LET OP: Voor een aantal holes op onze baan (Cr-7, Le-7,
Ly-6 en Ly-8) geldt een Local Rule “Provisionele Bal
Waterhindernis”. Daarbij geldt niet het bovenstaande,
maar de tekst van de Local Rule.
Wat een speler tijdens een oefenronde of een funrondje
doet met bovenstaande kennis laat ik over aan de speler.
Maar tijdens een Q-ronde of een wedstrijd moet de
speler zich altijd goed afvragen of zijn verloren bal bij
een waterhindernis voldoet aan eisen van “praktische
zekerheid” van R. 26-1.
In een wedstrijd past het dan om – in geval van twijfel of
je bal “praktisch zeker in de waterhindernis is – de hole
ook met een tweede bal uit te spelen (R. 3-3a) en de
zaak voor te leggen aan de commissie/wedstrijdleiding.
namens de Regelcommissie,
Albert Meijerink
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De Golfclub heeft in
2017 een Birdieklassement
gewonnen en
kreeg als prijs 1000
euro van het bedrijf
Stern om te
besteden aan de
vogels op ons
terrein.
We hebben een
groot aantal nieuwe
nestkasten gekocht
en deze door de
baan opgehangen.
We hebben
geprobeerd ze zo
op te hangen dat ze
de vogels
voldoende rust
geven maar ook
zodanig dat ze wel
zichtbaar zijn voor
de golfers.

Vogels op de
Haarlemmermeersche
Golfbaan.
Een nieuwe landelijke ontwikkeling is het project: “Committed To Birds” ,
dat door de NGF in gang is gezet.
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Een nieuwe ontwikkeling landelijk is het project:
“Committed To Birds” door de NGF in gang gezet.
Het vogelvriendelijk maken van de baan is een proces
en vereist een planmatige aanpak. Bij elke ingreep en
onderhoud ontstaan kansen en kan men stilstaan bij
de beste keuze voor vogels.
Net als bij GEO certificering gaat het bij Commited
To Birds om een gemeenschappelijk belang: optimale
bespeelbaarheid en een hoge natuurwaarde van de
baan.
We willen op onze baan kijken hoe we dit vorm kunnen
geven en starten met een broedvogeltelling in het
voorjaar.
Dolf en Lex Pull.

Rechts van de afslag van hole 4 van de Leeghwater
hebben we 5 spreeuwenkasten gehangen. Spreeuwen
broeden vaak in groepsverband. En spreeuwen halen
emelten uit de grond zonder de fairway te beschadigen,
in tegenstelling tot kraaien die er maar een janboel van
maken en de fairway ernstig beschadigen.
Bij het schoonmaken van de kasten bleken er in vrijwel
alle kasten gebroed te zijn, zowel door mezen als door
spechten.

Bird Watching Day:
één zwaluw maakt nog geen zomer
..

Op 12 mei is er getracht alle soorten vogels en eenden
die op onze golfbaan voorkomen te tellen. De telling is
om half zeven in de ochtend begonnen. Uiteindelijk zijn
39 soorten geteld. De deelnemers vonden het prachtig,
deze vroege wandeling over onze banen en na afloop
stond in het clubhuis voor hen een welverdiend ontbijtje
klaar.

Er hangen ook 2 bosuilenkasten, 1 achter de green van
5 Leeghwater en 1 achter de afslagplaats van Bolstra 4.
Bosuilen broeden vaak al in februari.
We zullen erop letten of de kasten volgende maand
weer bezet zijn. (2 jaar terug was de kast bezet, helaas
zijn de eieren niet uitgekomen).

Alleen toen de bird watchers net weer waren uitgevlogen wachtte in het clubhuis een verrassing: er bleek
een vogel het clubhuis te zijn binnen gevlogen. Zonder
de, net vertrokken, experts binnen handbereik was voor
Debby de enige oplossing ramen en deuren open te
zetten.
Gelukkig wist de verdwaalde, en vermoedelijk niet
meegetelde, zwaluw de weg naar buiten snel te vinden.
Wel zo prettig voor het beestje en voor Debby die de
vogel graag op iets meer afstand zag.
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OpheffingsUITVERKOOP
Voor het digitale tijdperk had je als clubbladredactie zogenaamde "stoppers" nodig, om pagina's op te vullen als er
ruimte over was. In het archief vonden we nog wat van
zulke "stoppers", in de vorm van golfmoppen. Een leuke
afsluiting van het papieren tijdperk. Toch?
Een student raakte na een rondje golf aan de bar van het
clubhuis in gesprek met een iets oudere heer. Het
gesprek kwam op opleiding en de student vertelde de
ander aan welke universiteit hij studeerde, welke studierichting hij had gekozen en in welk studiejaar hij zat.
"Dan moet je me kennen ", zei de ander. Waarvan dan,
vroeg de student. Omdat ik een van je docenten ben...
Twee senioren gaan golfen. "Kun je kijken waar mijn bal
naar toe gaat? Mijn ogen zijn niet meer zo best", zegt de
een. "Natuurlijk", zegt de ander. "Ik zal goed opletten en
mijn ogen zijn nog prima." De spelers slaan af. "Heb je
gezien waar mijn bal naar toe ging?" "Ja, ik heb hem
prima kunnen volgen". "Waar ligt hij dan?" "Dat ben ik
vergeten, mijn geheugen is helaas niet meer wat het
geweest is".
Mijn golfpartner, waarvan ik wist dat hij vroeger bij de
Landmacht was geweest, kwam altijd te laat op de tee
en op een gegeven moment begon mij dat te vervelen.
Henk, zei ik tegen hem, ik vraag mij af wat ze in dienst
tegen je zeiden als je weer eens te laat op het appel
verscheen. Oh, zei hij, ze zeiden altijd hetzelfde: "goede
morgen generaal".
De nieuwe voorzitter van de vooraanstaande golfclub
had zojuist zijn fraaie kantoorruimte in het clubgebouw
in gebruik genomen. Hij zat achter het grote mahoniehouten bureau en voelde zich ontzettend belangrijk.
Toen er op de deur geklopt werd nam hij vlug de
telefoon van de haak en deed alsof hij in een belangrijk
gesprek was alvorens hij "Binnen" riep. "Maar natuurlijk
excellentie, dat regel ik voor u; de minister komt zelf ook
mee? Geen enkel probleem, tot vrijdag 3 uur dan. Nadat
hij de hoorn had neergelegd zei hij tegen de jongeman
die net was binnengekomen: Wat kan ik voor je doen?
"Ik ben van de KPN", zei de jongeman "en ik kom uw
telefoon aansluiten."
Gesprek aan de bar van een clubhuis: "Is wel eens een
van de dingen die je als kind wenste uitgekomen ?" "Eh
jazeker. Als mijn moeder mij vroeger aan mijn haar trok,
wenste ik dat ik kaal was."
Een verdwaalde ballonvaarder dreigde op een golfbaan
te landen. Zo'n twintig meter boven de grond riep hij
naar beneden: Ahoy daar, golfers, waar ben ik? Waarop
een van de golfers riep: Ons hou je niet voor de gek. Je
staat daar boven in je mandje !!
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Examinator na het GVB examen tegen twee cursisten:
jullie zaten tijdens het examen naast elkaar en jullie
hebben allebei precies dezelfde fouten. Dat kan, zei een
van de cursisten, wij hadden allebei dezelfde docent...
De eigenaar van een winkel verkocht zijn zaak, ging met
pensioen en begon met golfen. Na een tijdje speelde hij
redelijk goed, en men vroeg hem om Marshal te worden. Hij stemde toe en reed diverse dagen per week
over de baan. Na een tijdje vroeg iemand hem hoe het
Marshalschap hem beviel. "Prima, boven verwachting",
antwoordde hij, "het lijkt een beetje op wat ik vroeger
deed, maar nu heeft de klant altijd ongelijk".
Ik liep laatst in een flight met een vrouwelijk lid van onze
vereniging. Het viel op dat zij tijdens het spel opvallend
veel sprak: zij sprak haar bal toe. "Nu ga je die kant op ",
of "kom kerel, je weet wat er van je verwacht wordt", of
na een goede slag "goed zo kerel, ik wist wel dat je het
kon". Dat ging zo een aantal holes door tot een flightgenoot vroeg: "Hoe weet u dat een golfbal mannelijk is?"
Waarop zij antwoordde: "omdat je hem iedere keer moet
vertellen wat hij moet doen".
Een echtpaar doet mee aan de echtparenwedstrijd en
krijgt laaiende ruzie, ze kijken elkaar de hele dag niet
meer aan en gaan s' avonds nog steeds zonder iets te
zeggen naar bed. Boos legt hij een briefje op haar
nachtkastje: Ik moet om zeven uur gewekt worden.
De volgende ochtend wordt hij om half tien wakker, kijkt
om zich heen en ziet een briefje op zijn nachtkastje
liggen: Zeven uur, opstaan!!!
Op het secretariaat van een golfclub staat een nieuwe
werknemer een beetje hulpeloos bij de papierversnipperaar te kijken. Een van de collega's krijgt medelijden
met hem en vraagt: Kan ik je helpen? Graag, zegt hij, hoe
werkt dat apparaat hier ? Heel simpel, zegt zei, pakt het
dossier uit zijn handen en stopt het in de versnipperaar.
Ziezo, zegt ze, dat viel wel mee, hè. Bedankt, zegt hij,
maar waar komen nu de kopieën uit ?
"Ik heb er alles voor over als ik voor mijn GVB examen
slaag", zei de bevallige blondine tegen de examinator,
terwijl zij wulps met haar achterste draaide. "Alles ?"
vroeg de examinator, terwijl hij in zijn handen wreef.
"Alles", zei zij, terwijl zij hem aankeek met een blik die
niets te raden overliet. Waarop de examinator vroeg:
"Zelfs studeren ?"
Als je een goede lange wandeling wilt verknallen, neem
dan je golfstokken mee. (Mark Twain)
Het is dat golfen nog niet is uitgevonden, anders werd
het mijn favoriete sport. (William Shakespeare)

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

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

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

Pin High Golftravel
Opaallaan 1210, 2132 LN Hoofddorp
Telefoon 023 - 561 53 05
www.pinhigh.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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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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
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, nietleden vanaf 7 dagen.

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

Administratie
Jan Weber
Maandag t/m vrijdag

(023) 558 90 02

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
Openingstijden

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

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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Bestuurslid golfbaan en -faciliteiten
Hans van Leeuwen
(0252) 42 13 40
Bestuurslid golf- en clubzaken,
commercie
Bert van Vliet
(06) 521 590 38

Commissies
Baancommissie
Alex Bisi (vz)
Carla Beenders
Edwin Koster

(023) 525 45 87
(06) 360 255 37
(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
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)
Anneke de Vries
Retty de Vries
Arda Snoek
Ilona Pessel
Handicapcommissie
Yulin Tjan (vz)
Marjolijn v.d. Biggelaar
Margeet Wessel
Jeugdcommissie
Johan Houtman (vz)
Bodi Boelé (secr)
Marcel Boelé
Marcel Verlaan (coach)
Frans Arxhoek
Marije Zuidema
Haye Knipscheer

(023) 528 47 76
(023) 547 70 01
(023) 563 01 22
(023) 535 42 78
(023) 528 77 16

(06) 132 33 639
(023) 561 72 38
(0252) 52 34 20

Kascommissie
Frans Ingwersen (vz)
Thijs van Bohemen
Peep Kokke

(023) 528 47 76
(0252) 52 33 35
(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)
Nico ter Haak
Lidwien van Velsen
Hans Vlietman
Emilie de Wolf

(023) 540 00 44
(06) 121 32 131
(023) 561 40 86
(023) 562 95 67
(06) 512 78 735

Regelcommissie
Frank Plaatsman (vz)
René Schoone
Albert Meijerink
Wouter de Vries

(023) 531 01 89
(0252) 52 34 20
(06) 485 41 474
(023) 547 70 01

Seniorencommissie
Abe Steiginga (vz)
Bert van Manen
Ab de Boer
Gijs van Gageldonk
Philip van Donselaar
Tim Timmermans

(06) 270 008 35
(023) 56 55 854
(023) 524 22 34
(023) 584 57 64
(023) 555 14 87
(06) 150 189 84

Technische commissie
Olga Almekinders (vz)
Colette van Orden
John Leuven
Jan Croese
Francis Bakker

(023) 555 45 24
(023) 536 01 12
(023) 563 67 87
(023) 529 36 96
(023) 544 28 21

Tuchtcommissie
Dick Winters (vz)
Ben Zonneveld
Richard Klatten

(0252) 62 42 80
(023) 573 17 74
(023) 527 33 23

Wedstrijdcommissie
Jos Schrama (vz)
Bonita van Rummelen
Karin Koenders
Rick Tol
Janthijn Siebert
Jos Bakker

(06) 502 90 544
(06) 270 64 064
(06) 208 23 553
(06) 547 91 917
(06) 199 34 330
(06) 397 532 60

Marshalling
Henk van der Sluis

(023) 565 27 03
(06) 307 91 728

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

Consul Old Grand Dad Club
Jan Knijn
(023) 584 10 11
email
janknijn@quicknet.nl
Consul Handicart
Marcel Koenders
email:

(06) 492 03 929
m.koenders@planet.nl

Redactieadres
meermare@xs4all.nl
Kopij ontvangen we graag
in een gangbaar bestandsformaat, 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.

Vrijdagochtend
Leden Seniorencommissie
Maandbeker Jeugd
Leden Jeugdcommissie
( zie www.hgcjeugd.nl voor details)
Winterhard
Marco Hageman
Jolanda Broekhof
Paul Broekhof

(023) 564 08 57
(06) 535 83 982
(06) 539 73 677

Professionals
Wouter Voskamp
email
Sven Kitseroo
email
Marloes Olling
email

(06) 2519 3584
wouter@hgac.nl
(06) 5515 2153
sven@hgac.nl
(06) 4594 6189
marloes@hgac.nl

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

Fotografie
Hans Vlietman

Advertentieexploitatie
Sandra Poelwijk

Uitgever
Haarlemmermeersche
Golfclub

Consuls, marshals
(06) 531 04 262
(06) 363 10 970
(06) 515 05 207
(06) 531 77 760
(023) 584 71 08
(06) 270 937 36
(06) 215 429 95

Colofon
MeerMARE

Drukwerk
Alarmnummer

(023) 558 90 05
Het alarmnummer alleen gebruiken bij
ongevallen of calamiteiten in de baan!

10TY Creative
(www.10tycreative.nl)

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