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Het clubblad……..jouw blad!!!

Heb je een bijdrage aan dit blad, schroom dan niet je stuk te mailen aan de redactie.  

       



3

Het digitale clubblad
Voorwoord vanuit de redactie

Na wat opstartprobleempjes is dan hier alweer het tweede digitale clubblad.

Het was heel fijn om zoveel positieve reacties te krijgen na het verschijnen van het eerste club-

blad, al was er toch een enkel persoon die het nodig vond om zijn gal te spuwen over de opstart-

probleempjes.

Gelukkig begrepen de meeste onder de leden wel dat er bij het ontstaan van iets nieuws (wat 

gedaan wordt door vrijwilligers), er altijd wel iets mis kan gaan.

Het is leuk om te vertellen dat er wat reacties waren op de wedstrijd; Verzin een naam voor het 

nieuwe digitale clubblad.

Enkele van deze namen waren: MerweDiGi, Merwejournaal, DiGiGolf, DiGiFore, DiGi4you, T.Time4U.

Maar we hebben besloten tot: G.C. Merwelanden: INS & OUTS

Deze naam is ingestuurd door Mieke Ivens en zij verdient hiermee dan ook een heerlijke fles wijn.

Alle andere inzenders willen wij bedanken voor hun bijdrage en hopen dat ook zij weer meedoen 

als we in de toekomst een nieuwe prijsvraag o.i.d. hebben.

In dit clubblad ook wat aandacht voor verhalen uit de competities. Geen wedstrijdverslagen want 

die heeft u al kunnen lezen in de nieuwsbrieven, maar gewoon leuke verhaaltjes over andere 

dingen rondom de competities. 

Wij willen iedereen die de komende weken op vakantie gaan een hele fijne tijd toe wensen en 

voor de leden die thuis blijven zijn er hele leuke wedstrijden waar je voor in kunt schrijven zoals 

o.a. de crazycup, de greenkeeperswedstrijd en de nonechtparenwedstrijd.

Wij wensen u veel leesplezier toe, namens

De Redactiecommissie
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Hey Merwelander,

Wel eens een hole-in-one gesla-
gen? Op dit antwoord zullen onge-
veer 25 Merwelanders heel hard ja 
knikken en de rest niet. Dan behoor 
je dus, net als zo velen, tot de gol-
fers die dat gelukzalige gevoel nog 
niet hebben meegemaakt. 

Je moet natuurlijk een beetje maz-
zel hebben met zo’n bal die er in één 
keer in valt. Uiteraard is het wel een 
goede slag (de bal heeft immers de 
juiste richting en de vereiste snelheid) 
maar dat is nog geen garantie voor 
het vallen in de hole. 

De meest recente hole-in-one op onze 
baan is geslagen door Dick Hoogen-
dijk. Die sloeg op hole 7 zijn “ace”. 
Lekker holetje om er één te slaan 
trouwens. Dick had nog een beetje 
extra geluk, want er stond een foto-
graaf van de redactie toevallig op de 
T-Box van 8 en dus werd Dick vereeu-
wigd bij zijn voortaan favoriete hole.
Waar wel  veel  golfers bevestigend 
op zullen antwoorden is op de vraag 
of ze wel eens een hole-in-one heb-
ben gezien of meegemaakt. Dat is op 
zich ook wel een belevenis. Zo was 
ik een keer in Spanje en liep ik met 
René van der Kloet op de mooie baan 
van Quadalmina Marbella. 

Op de Nord-course heb je een par 
drie die naast het viaduct ligt. Op dat 
viaduct staat een halte van de plaat-
selijke schoolbus en toevallig zou die 
bus snel bij de halte arriveren. De 
ouders stonden daar te wachten op 
hun kroost, dus lekker druk aldaar. De 
mensen konden prima naar beneden 
kijken om het schouwspel op die par 
drie te bekijken.  

René sloeg af en het balletje vloog 
richting de green. Kwam ongeveer 4 
meter voor het gaatje terecht en rol-

de netjes in een rechte lijn de hole in. 
Heb nog nooit iemand zo emotioneel 
zien reageren. Eerst springen, toen op 
de grond liggen, toen met tranen in 
de ogen naar de hemel kijken en toen 
moest-ie iemand omhelzen. Ik was de 
enige in de buurt….

Ondertussen stonden de ouders van 
de kids luid te juichen en te applau-
disseren. Jaja, die Kloet zocht zijn 
holetje wel uit. In het clubhuis trok hij 
vol verve aan de bel voor een rondje. 
Niemand in het clubhuis behoudens 
hij en ik, dus namen we ieder maar 
meer dan één drankje. Je moet het 
immers wel een beetje vieren.

Dat was andere koek dan die hole-in-
one van Jaap Schalekamp. Die maakte 
ik ook mee. Toevallig ook in Spanje op 
de baan van Quadalhorse. We liepen 
in een flight met twee Schotten die 
onderling een skingame speelden en 
per hole de eurootjes afrekenden. We 
kwamen aan op een par drie van 195 
meter en het waaide behoorlijk. Het 
zicht was belemmerd doordat de to-
tale hole ietwat omhoog liep.

Jaap pakte een houten drie en sloeg 
de bal richting green. We hebben hem 
niet zien vallen. Bij de green aangeko-
men hadden we de ballen van de spe-
lers al snel gevonden behalve die van 
Jaap. Voor de zekerheid maar even in 
de hole gekeken en jawel daar lag de 
bal. Toeschouwers? Nobody. Bal in de 
hole zien gaan? Noppes. Was Jaap blij? 
Klein glimlachje. 

En toen we in het clubhuis waren ram-
melde ook Jaap aan de bel. Wat denk 
je? Volle bak. Allemaal blije Span-
jaarden die Jaap kwamen feliciteren. 
Drankje in de hand en kloppen op 
de schouders van de Jaap. Glimlachje 
werd schaterlach. En zo werd het toch 
nog een beetje mooi gevierd.

Dat was dus het verschil. Als je dan 
toch een hole-in-one slaat doe het 
dan op een duidelijke hole waar men-
sen iets kunnen zien. Het maakt de 
prestatie er niet minder om. Maar het 
plezier is zoveel groter. 

Column
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bleek dat Käthe een pientere tante is.  
En dus kreeg zij apart les om toela-
tingsexamen te kunnen doen voor 
het Gymnasium. Hetgeen lukte. En in 
1954 deed zij eind examen. Zij rondde 
haar opleiding als op één na beste af.
 
Niet alleen het leren ging haar goed 
af. Ook viool en piano spelen waren 
grote hobby’s van Käthe. En voor wat 
betreft sport; zwemmen en zeilen.

Na verloop van tijd ontmoette  Käthe 
haar huidige echtgenoot; Ger.

Ger heeft natuurkunde gestudeerd 
met als bijvak Sterrenkunde. Ook hij 
blijkt over een prima stel hersens te 
beschikken. Hij slaagt  “met veel ge-
noegen” hetgeen betekent, net onder 
cum laude.

Ger kon een baan krijgen in Dordrecht 
bij het Gemeentelijk Lyceum. Boven-
dien was één van de prettige bijkom-
stigheden dat hij de beschikking kreeg 
over een flat en wel in de Beekman-
straat. Niets stond Ger en Käthe toen 
meer in de weg om verder samen 
door het leven te gaan. Käthe en Ger 

zijn in 1967 getrouwd. Inmiddels gaf 
Käthe les aan de “Kweekschool” in 
Utrecht. Later gaf zij les aan de depen-
dance van het G.L.D. in Zwijndrecht.

Het ging hen beiden goed. Ze verhuis-
den al snel naar een mooi groot pand 
in de Wijnstraat. Maar inmiddels wil-
den zij ook wel heel graag kinderen. 

Deze wens ging in vervulling en in 
1972 is Esther geboren. Denk nu niet 
dat Käthe dit een moment vond om te 
stoppen met werken en carriere ma-
ken. Nee, toen al bleek zij een zeer 
vooruitstrevende vrouw te zijn. Noem 
het feministe.  De geboorte van Esther 
vormde voor haar geen belemmering 
om haar beroep voort te zetten. Ster-
ker nog, zij ging MO Wiskunde stude-
ren. En inmiddels gaf Käthe les aan 
het Gemeentelijk Lyceum en in haar 
vrije tijd volgde zij de studie MO B 
Wiskunde. Een studie waar 4 jaar voor 
staat maar die zij in 2 ½ jaar afrondde.
Op de Voorstraat bevond zich een kin-
derdagverblijf. Vier dagen per week 
ging Esther hier naar toe (geen subsi-
die, Ger en Käthe betaalden dit privé). 
Van Ger kreeg zij alle support om het 
moederschap/baan en huisvrouw zijn 
te combineren. Ger was er voor haar. 
Toen Esther nog klein was, verhuis-
den zij naar Ouderkerk aan de IJssel. 
Ger en Käthe gingen toen beiden les 
geven aan de Scholengemeenschap 
De Krimpenerwaard in Krimpen a.d. 
IJssel. Maar Dordrecht bleef trekken. 
Dus: verhuizen maar weer. Maar nu 
naar de Singel. En via de Frans Lebret-
laan nu gevestigd op de Colorado.

Käthe viel op: van leden van onze GC 
heb ik gehoord dat zij een prachtige 
vrouw was en nog is. Maar …………..
Käthe rookte veel, erg veel.(3 pakjes 
sigaretten per dag, Gauloise). Op enig 
moment werd zij zelfs getekend als 
Schoorsteen. Dit is voor haar het mo-
ment geweest om zich te realiseren, 

Dit maal heeft uw redactie een in-
terview gehouden met Käthe de 
Vries!

Wie kent haar niet. Volgens ons kent 
ieder lid van de Merwelanden haar in 
ieder geval van gezicht.

Wij vinden het leuk u nader kennis 
met haar te laten maken. Käthe is al 
20 jaar lid van de GC Merwelanden.  
Crayestein telde toen al 18 holes.

Käthe is geboren in Hilversum in 1936. 
Is dus 75 jaar jong. Haar ouders ko-
men uit Amsterdam en haar hart ligt 
daar nog steeds. Bovendien is ze een 
groot Ajax fan.

Haar vader, van beroep fietsenmaker, 
kon aan de slag in Hilversum. Dus het 
gezin, vader, moeder, zusje (7 jaar 
ouder) en Käthe verhuisde binnen 
dit dorp naar de fietsenwinkel aan de  
Simon Stevinweg.

Käthe bezocht een buurtschooltje in 
Hilversum. Zij zat samen met nog 3 
leerlingen,die ook naar de middelbare 
school wilden, in een klas. Al heel snel 

Ete(n) met Käthe.
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zo kan het niet langer. Om te min-
deren is zij op advies van een vriend 
pijp gaan roken. Sterker nog,zij heeft 
meerdere keren meegedaan aan het 
kampioenschap pijproken voor dames 
en is zij is zelfs een keer kampioen 
met een damesteam geworden. 

Käthe is op haar 56ste gestopt met 
werken. 

GC De Merwelanden betekende toen 
al heel veel voor haar. En dat blijkt 
wel uit de functies die zij binnen de 
vereniging heeft bekleed, een kleine 
opsomming:

•  Wedstrijdcommissie (via Peter van 
der Ven) Baan permissie/regelexa-
men afnemen

• Damescommissie
• Redactiecommissie (15 jaar)
•  Matchplay en Strokeplay kampioen-

schappen

En zoals wij allen weten, daar waar 
hulp nodig is, bel Käthe en je kunt re-
kenen op deskundige hulp en advies
Inmiddels zijn Käthe en Ger de trot-
se grootouders van Pepijn (vier jaar) 
en Isolde, 2 jaar. Beiden zijn volgens 
Käthe bloedmooi (kan ook niet anders 
met zo’n oma).

De grote wens van Käthe is om zo 
lang als mogelijk  van haar (klein)
kinderen te mogen genieten. En onze 
wens is zo lang mogelijk van onze 
Käthe te mogen genieten. We hebben 
een heel gezellige avond gehad. An-
nelies had heerlijk gekookt. Dus wat 
wil een redactie commissie nog meer!

Käthe, hartelijk dank voor 15 jaar re-
dactie commissie en voor dit inter-
view. Tot snel ziens op de club. 

Geacht lid der Merwelanden,

even wennen aan de baan, die ik als 
erg lastig t.o.v. de course- en slope ra-
ting beschouw. Een kleine afzwaaier 
en je hikt al tegen een double,triple, 
quadruple of erger aan! Ik sla graag 
een Driver, maar ik heb in ronden met 
Harry van der Laan en Jordy Kuijsters 
gemerkt dat dit niet zonder risico 
overal kan.

Hopelijk tot op de kampioenschap-
pen!

Met Sportieve groet,
Rogier Mol

Vanaf deze maand ben ik net als 
jullie lid op de Merwelanden (Cray-
estein). Ik wil graag van de gele-
genheid gebruik maken mezelf 
even voor te stellen.

Ik ben 22 jaar en woon in Rotterdam. 
Op dit moment studeer ik commer- 
ciële economie aan de Hogeschool 
Rotterdam. Mijn afstudeerscriptie over 
sponsoring ben ik aan het schrijven bij 
Rotterdam Topsport, recentelijk be-
kend via het WK Tafeltennis 2011, le 
Grand Depart 2010 en het WK turnen 
2010.

Mijn voornaamste hobby’s zijn uiter-
aard golf, sport, actualiteiten en ach-
tergronden van het nieuws. Ik train/
speel (golf) over het algemeen 3-4 
dagen in de week ook al gaat het nog 
zo slecht. Ik speel zoveel mogelijk 
wedstrijden zowel lokaal, regionaal 
als nationaal. 

Op dit moment ben ik ook nog lid op 
golfclub Capelle en daar heb ik en-
kele jaren met veel plezier gespeeld 
als eerste single in de hoofd- en 1ste 
klasse. Mede door mijn inzet in de 
jeugdcommissie is golfclub Capelle 
Committed to Jeugd geworden en 
staan er iedere week 80 jeugdleden 
op de baan in één of andere training. 
Daarnaast staat er jaarlijks een top-
toernooi op de kalender namelijk het 
Youth Plus Masters met een baanre-
cord (64) van Joost Luiten als hoogte-
punt.

Dit jaar ga ik me proberen te plaat-
sen voor een competitieteam op de 
Merwelanden. Ik zal mede daarom 
mee gaan doen aan verschillende 
clubwedstrijden. Jordy Kuijsters die ik 
ken van het NGF wedstrijdcircuit en 
verschillende TC-leden zijn zo vriende-
lijk geweest me wegwijs te maken op 
de club en ik heb vertrouwen dat ik 
me snel thuis voel. Ik moet nog wel 
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Competitieverhalen:

Nu de competitie achter ons ligt, 
leek het ons een leuk idee om na 
alle specifieke wedstrijdverslagen 
via de nieuwsbrief, alle captains 
en/of spelers van de desbetreffen-
de teams, te vragen hun “andere” 
verhalen, die ook te maken hadden 
met de competitie, het team, de 
reis, de baan, kortom, noem maar 
op, maar niet rechtstreeks met de 
wedstrijd zelf, eens op papier te 
zetten. Al was het alleen maar om 
alle niet competititiespelers mee 
te laten genieten van hun “avon-
turen”. 

Ruim voor het uitbrengen van deze 
nieuwe editie van het clubblad, ie-
dereen dus gevraagd hieraan mee te 
werken.

Helaas is het niet gelukt om iedereen 
hiervoor enthousiast te maken. Jam-
mer, want nu ontbreken er nogal wat 
teams met hun verhaal. 

parachutist. zie foto. De baan bestaat 
uit 3 lussen van 9 holes en is door het 
‘committed to the jeugd’ logo ook 
zeer uitnodigend voor jeugdspelers. 
Er zijn op alle holes jeugd teeboxen.

Het clubhuis ligt centraal en de drie 
lussen komen uit bij het clubhuis.

Een aanrader om te gaan spelen wan-
neer u in de buurt bent van Arnhem 
deze zomer.

Heleen Klijn.

Maar dat neemt niet weg, dat wij die-
genen die wel positief hebben gere-
ageerd, hartelijk bedanken voor het 
meewerken aan deze editie van het 
clubblad.  

Wij hopen, dat jullie veel plezier zul-
len hebben aan hun hieronder staan-
de verhalen.

Dames senioren 1 - competitie 2011
Wat mij van deze competitie het 
meest is bijgebleven is het spelen 
van de promotie wedstrijd op de 
Golfbaan Heelsumse Veld. Niet zo-
zeer de wedstrijd maar wel waar de 
baan gesitueerd is. Hier heeft nl. in de 
2de wereldoorlog de Operation Mar-
ket Garden plaatsgevonden en zijn 
honderden parachutisten geland. De 
bomkraters liggen er nog  en maken 
onderdeel uit van de baan.

Ter herinnering staat er bij de teebox 
van hole 1 een klein beeldje van een 
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Ook nu ik al 23 jaar golf en 20 jaar 
competitie speel, blijf ik zeggen dat 
zowel het spel als de wedstrijd steeds 
weer een uitdaging zijn.

Natuurlijk wil je het voor jezelf goed 
doen, maar op het moment dat je als 
team en voor de club speelt, komt er 
toch een extra druk op. Die druk be-
gint al in oktober. We moeten “team-
training” doen. Met elkaar lessen. 
Geen fundamentele veranderingen in 
de swing aanbrengen, maar wel de 
puntjes op de i zetten en vooral, op 
het niveau waar ik op speel, gezellig-
heid en dus teambuilding. En we moe-
ten in vorm komen en dus ook als het 
koud is, regelmatig spelen. Een ander 
stresspunt de afgelopen jaren was de 
kledingkeuze. Zes tot acht vrouwen 
die dat gezamenlijk moeten doen! U 
ziet en hoort het vast voor u. Ook dit 
kan je natuurlijk zien als een team-
buildingsonderdeel. Nu we weer een 
Merwelanden “clubtenue” hebben, 
waar natuurlijk niet iedereen even te-
vreden over is, hoefden we daar ge-
lukkig dit jaar geen energie aan te be-
steden. Misschien is ons team daarom 
dit jaar wel gepromoveerd! 

een beetje van elkaar houden om een 
foursome in harmonie te spelen.

Ik hoop dat u, als u dit leest denkt 
“hm, misschien toch wel leuk om 
eens te proberen, de competitie”. In 
ieder geval kunt u dan in de maanden 
april en mei spelen en wordt u niet 
geconfronteerd met zeer beperkte 
starttijden.

O ja, nog één opmerking: weet wel 
dat je niet kan afbellen als het slecht 
weer is. Storm of regen: de competitie 
gaat door!

Leonie Zuijdveld

Team Dames senioren I
Heleen Klijn (captain); Else Verbee-
ten; Annemarie Strijbos; Annemiek 
Burggraaf; Annelies Haverkamp Be-
gemann; Jolanda Haarman en Mirjam 
van Herwijnen

Of was het omdat Else, Heleen en on-
dergetekende, na jaren in het 2e Da-
mesteam gespeeld te hebben, dit jaar 
senioren competitie zijn gaan spelen? 
Ik kan in ieder geval zeggen, het was 
een verademing. Na de afgelopen ja-
ren gestreden te hebben tegen steeds 
jongere, strakkere, fanatiekere en ver-
der slaande vrouwen, vonden we nu 
“gelijken”. We hoefden ook niet meer 
om 6 uur uit bed te komen om de tee 
tijd van 9 uur te halen. Nee, het was 
om 10.30 beginnen, na een rustige 
kennismaking en koffie mét. Geen 
foursome van 18 holes (samen met 
één balletje) maar ieder haar eigen 
balletje in een  fourball-betterball van 
9 holes. We zijn het er niet over eens 
of dat nu een verbetering is. 

Wel, op onze leeftijd, het mindere 
aantal holes, maar een foursome 
heeft toch ook wel wat. Jammer als 
je de bal in de bunker slaat, maar je 
hoeft hem er vervolgens niet zelf uit 
te slaan. Of andersom: niet altijd leuk 
als je jouw capaciteiten moet beste-
den aan het uit de hoge rough pitchen 
van de bal die je maatje daar in ge-
slagen heeft. Oftewel: je moet echt 
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Ja hoor, het was eindelijk zover. Het 
competitieteam dames Merwelan-
den 3 is tot stand gekomen. Het 
begon eigenlijk allemaal vorig jaar. 

Zullen we een eigen team op gaan 
richten? Zo gezegd, zo gedaan. Wie 
doet er mee, wie heeft er zin in. We 
kwamen uit op 8 dames, in volgorde 
van handicap van laag naar hoog: 
Anita Bosman, Anja Goedhart,  Irma 
Siegers, Rubina Vogel, Erica ter Haar, 
Ada Tijssen, Trudy de Ruijter en Ma-
rianne van der Vossen. We spraken af 
dat niemand reserve is, maar dat we 
allemaal spelen. 

Een heel trainingsschema opgesteld 
inclusief lessen, de taken verdeeld, 
nou wij waren er klaar voor!!! Een ge-
zellige avond vergaderd waarbij gelijk 
het ‘meerij-schema’ werd opgesteld 
en wie wanneer en waar speelde. 
Stond de andere dag gelijk op papier 
Een prima penningmeester die met-
een een aparte ‘competitie-rekening’ 
opende. Spelen op één van de andere 
banen werd geregeld, kortom een 
geweldig team, met speelsters die 
doen wat ze zeggen en zeggen wat 
ze doen.

Het grappige was dat wij eigenlijk 
geen van allen competitiespelers 
waren. Een aantal van ons had wel 
eens een wedstrijd in de competitie 
gespeeld maar niet echt als team. Al-
leen Erica had 3 jaar competitie ge-
speeld. Dus jullie begrijpen dat was 
wel even ‘in het diepe gegooid wor-
den’. Ik was aangesteld als captain en 
de eerste wedstrijd waren wij meteen 
gastvrouw. Werkelijk doodeng. Ik wist 
echt niet hoe alles te werk ging, zo-
als met het invullen van de lijsten en 
zo. Maar het ging fantastisch, dat heb 
je nu eenmaal als je een goed team 
hebt.

Daarna mochten we zelf spelen, de 
eerste wedstrijd op ‘De Dorpswaard’. 
Meteen tegen de zwaarste ploeg, de 
dames van ‘De Goyer’. Iedereen ze-
nuwachtig!!! Het was echt bikkelen, 
we hebben er hard voor gewerkt, 
maar we verloren de wedstrijd. Maar 
jeetje, wat een adrenaline toevoer. 
Eerst 9 holes en daarna 18 holes. Ik 
zelf heb ze helemaal uit moeten spe-
len maar was totaal niet moe. Een 
openbaring!

Daarna naar ‘De Goyer’, een mooie 
baan, de avond ervoor in een hotel 
vlakbij de baan geslapen, was ge-
zellig!!! Lekker gespeeld maar weer 
verloren. Maar de ommekeer kwam 
op ‘The Old Course’, daar hebben we 
gewonnen!! Yes, wat waren we blij 
en trots. Trouwens, de naam van deze 
baan doet heel erg oud aan maar het 
tegendeel was waar, de baan bestond 
nog maar 2 jaar, er stond een prach-
tig nieuw clubhuis op maar voor de 
rest was het nog een kale bedoening. 
Maar goed, toch lekker gespeeld en 
nogmaals, gewonnen.

Daarna de laatste wedstrijd op ‘De 
Batouwe’. Ook weer heel spannend, 
toch weer ‘al strijdend met ere ten 
onder gegaan’. Maar dat vonden we 
echt niet erg. We hebben er hard voor 
gewerkt en daar gaat het toch om. 
Trouwens we vonden het eigenlijk 
onze ‘generale’, toch? 

Al met al een heerlijke tijd met elkaar 
gehad, Lekker gegeten en gedronken 
en wat vooral belangrijk is, een heel 
goede teamgeest. We hebben met 
een gezellig etentje de competitie 
geëvalueerd en gelijk weer afspraken 
gemaakt voor de training en het les-
sen voor volgend jaar. Dan moeten 
jullie maar eens even opletten. Dan 
gaan we voor de winst, met zulke 
meiden moet dat gaan lukken!!!!!!!

Namens de dames van Merwelanden 
3, Trudy de Ruijter, captain

COMPETITIE DAMES MERWELANDEN 3……SPANNEND!!!!!!
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Na de weerzinwekkende promotie-
wedstrijd tegen Haverlij was het 
eindelijk zover. Heren 1 van de Mer-
welanden mocht hoofdklasse spelen. 
Voordat de competitie begon zijn we 
met acht spelers op trainingskamp 
gegaan. Het team bestond uit Team-
captain Jordy Kuijsters en de spelers 
Jeroen den Dubbelden, Jeroen Bekker, 
Gert Baas, Roelof Rijnhout, Laurens 
Wittens, Harry van der Laan en voor-
malig teamcaptain Leon Moor. 

Tijdens het trainingskamp werd er veel 
getraind en competitief gespeeld. Dit 
jaar ging Jordy er met de eerste prijs 
vandoor. Tijdens het trainingskamp 
werden er ook selectie wedstrijden 
gespeeld. Deze wedstrijden waren 
een indicatie voor wie er voor het eer-
ste team uit mochten komen. 

Op een aantal kleine meningsver-
schillen na was het trainingskamp 
geslaagd. Aan het einde van het 
trainingskamp gaf Leon aan dat hij 
zichzelf terug trok als teamcaptain en 
speler en dat hij voor het tweede ging 
spelen. Direct na het trainingskamp 
gaf ook Roelof aan dat hij niet voor 
het eerste team van de Merwelanden 
uit zou komen. Hierdoor was de selec-
tie bekend. Met de zes overgebleven 
spelers zijn wij op weg gegaan naar 
de eerste competitie wedstrijd op het 
hoogste niveau van Nederland. 

De eerste wedstrijd was op Golfclub 
Houtrak tegen de Noord Nederlandse. 
Dit was ook meteen een van de be-
langrijkste. De Noord Nederlandse 
was niet onbekend in de Hoofdklas-
se. Het team speelt al jaren op het 
hoogste niveau. Na een voortvarende 
ochtend ronde stonden wij 5 tegen 1 
voor. Maar de routiners van de Noord 
Nederlandse wisten zich terug te 
vechten. Met alleen nog een winst-
partij van Jordy was de eindstand 11 
– 7 voor de Noord Nederlandse.

De tweede wedstrijd was op Golfclub 
Broekpolder tegen de Haagsche Golf 
en Country Club. De Haagsche was 
vanaf de eerste wedstrijd favoriet. Na 
de tegenvallende ochtend op de nog 
slechtere kwaliteit baan was het al 
snel voorbij. De einduitslag was 13 – 5 
voor de Haagsche.

De derde wedstrijd was op de mooie 
golfbaan de Pan. We moesten het hier 
opnemen tegen golfclub Broekpolder. 
Alle spelers van Broekpolder waren 
bekend bij ons en de mogelijkheid 
bestond om van hen te winnen. Op 
deze dag viel Leon in voor Harry. Door 
deze aanpassing heb ik de foursome 
opstelling ook aangepast. Ik speelde 
zelf in de eerste foursome met Jeroen 
den Dubbelden. Wij moesten het op-
nemen tegen Dylan Boshart (winnaar 
van de Voorjaarswedstrijd) en Maar-
ten Bosch (winnaar van het Rotterber-
gen Open). The Golf goden waren ons 
goed gestemd en zonder ook maar 
1 fout te maken wonnen wij met 4 
up. De tweede foursome (Laurens en 
Gert) won ook ruim en de tussenstand 
was 4 – 2. De middagpartijen gingen 
gelijk op. Gert en ik wonnen op de 
laatste hole. De overige partijen gin-

gen helaas verloren. Hierdoor won 
Broekpolder met 10 – 8.
 
De vierde wedstrijd was op de Noord 
Nederlandse tegen de Hoge Kleij. Het 
team van de Hoge Kleij bestaat uit 
een aantal zeer goede spelers. Wij 
waren wederom niet goed genoeg 
om het team te verslaan. 

De vijfde wedstrijd was de thuis wed-
strijd. Na de winst van de Haagsche 
op de Pan werd al snel duidelijk dat 
De Haagsche Poulewinnaar werd. Na 
de eerste vier wedstrijden stonden al-
leen wij en de Pan nog op 0 punten. 

De zesde wedstrijd op koninginnen-
dag was op de Haagsche. Hier moch-
ten wij het opnemen tegen voormalig 
landskampioen Houtrak. In de och-
tendronde wonnen Jeroen den Dub-
belden en Jeroen Bekker knap van 
Frank van Hoof en Jules de Vries. In 
de middag ronde was Jeroen den Dub-
belden wederom oppermachtig. Met 
zijn overwinning kwamen wij op 4 
punten. Met nog 2 singles in de baan 
konden wij nog op 8 punten komen. 
Deze punten waren hard nodig voor 
de handhaving in de hoofdklasse. 

Heren 1
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Gert en ik stonden 1 up met 2 holes 
te gaan echter wisten wij niet te win-
nen van onze tegenstander. Hierdoor 
kwam de eindstand op 14 – 4. 

De laatste wedstrijd was alles bepa-
lend voor ons. We zouden en moes-
ten winnen van de Pan om nog in de 
hoofdklasse te blijven. Na een goede 
ochtendronde stonden wij op een 4 – 
2 voorsprong. Dit was niet de eerste 
keer dat wij op een voorsprong ston-
den nu moesten we het ook afmaken. 
We hadden nog 6 punten nodig om in 
de hoofdklasse te blijven. Na 6 holes 
te hebben gespeeld kwam ik Gert te-
gen op de 7e hole. Ik vroeg hem hoe 
het ging hij stond 1 onder de baan en 
3 down. Zijn tegenstander begon met 
birdies op 1, 2, 3 en 6. Gert wist zich 
op fenomenale wijze terug te vechten 
en won op de 16e hole. Jeroen Bek-
ker en Jeroen den Dubbelden verloren 
hun partij helaas. Laurens speelde zijn 
partij tegen Barend van Dam en won 

ook op de 16e. Harry stond 1 up met 1 
hole te gaan. De tussenstand was nu 
9 – 6. Ik zelf was 1 up met 2 te gaan. 

Als ik 1 up door zou gaan naar 18 
betekende dat behoud in de hoofd-
klasse. Na een goede afslag op de 
lange 17e hole moest ik een put van 

4 meter holen voor behoud. De span-
ning was te snijden. Maar mijn caddie 
Ton Wierks had nog geen put verkeerd 
gelezen en ook deze zat weer midden 
in de hole. Harry en ik wonnen ook de 
laatste hole. Hierdoor was de uitslag 
uiteindelijk 12 – 6. Hierna volgde een 
heerlijke BBQ en natuurlijk de spee-
ches.

De Haagsche was poulewinnaar en 
Houtrak tweede. Deze twee teams 
gingen naar de kruisfinales. Uitein-
delijk won Houtrak met een play-off 
van De Haagsche op Golfclub Best. Wij 
werden uiteindelijk 5e.

Wij willen alle sponsors, caddie´s en 
toeschouwers bedanken voor hun 
steun tijdens deze competitie. We ho-
pen volgend jaar wederom met ons 
team de hoofdklasse onveilig te ma-
ken.    
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Vorig jaar speelden wij als Heren-
senioren 2 op banen wat verder uit 
de buurt, Houtrak, De Pan en Ame-
lisweerd. Er was tussen de teams, 
voornamelijk tussen De Pan en 
Amelisweerd wat wrijving wat de 
onderlinge verstandhouding niet 
ten goede kwam.

Nadat de competitie ten einde was en 
wij keurig in het midden eindigden, 
wisten wij nog niet of we volgend jaar 
weer mee zouden doen.

Maar zoals het, zeker bij mij, wel va-
ker het geval is, zo na de zomer gaat 
het toch weer kriebelen en denk je 
met plezier terug aan de aardige 
wedstrijden en de gezelligheid van 
het spelen in een team.

Ook het spelen om de hole is zoveel 
meer aantrekkelijk i.p.v. het spelen 
tegen jezelf om de stableford punten.

De mannen van vorig jaar gebeld en 
inderdaad iedereen wilde weer mee 
doen en zo ontstond Herensenioren 3.
Andries Lugten, Jaap Dijkstra,Floor 
Vos,Herbert Paans, Aart Zwaan en 
Sjaak van Herwijnen vormden samen 
met Leendert van Beuzekom en Jan 
Panis als reserves het nieuwe Heren-
senioren 3 team van 2011.

Wij hadden elkaar beloofd om zoveel 
als mogelijk aanwezig te zijn en dat is 
ook uit gekomen.

Als spelers waren wij allemaal pre-
sent en als gastheer hadden 2 al in 
een vroeg stadium afgemeld wat door 
de anderen prima is opgevangen.

Het aardige van competitie spelen is 
o.a. dat je al snel weer op de baan 
te vinden bent, teambuilding of oefe-
nen.Op vrijdagmiddag zag je ons vaak 
op de baan.

Het lastige is het regelen van de 
starttijden op de vrijdagen. Gelukkig 
regelde Mirjam voor haar team, ook 
op vrijdag starttijden dus nam zij ons 
gelijk mee!

Overigens blijft het altijd spannend 
wie nu weer als 1ste aan de bel hangt, 
want werkelijk al voor 8 uur is de lijn 
vaak constant in gesprek. Als het dan 
uiteindelijk lukt, is het altijd weer aar-
dig om Fred of één van de anderen 
welgemutst aan de lijn te krijgen en 
is het snel weer geregeld. Vanaf deze 
plaats daarvoor dank!

Over het verloop van de competitie 
heb ik jullie al eerder in de nieuws-
brieven gemeld, wij zijn weer in het 
midden geëindigd.

Bij het begin is het altijd maar af-
wachten wie je tegenstanders zijn, 
hoe sterk zijn ze en zijn het een beetje 
aardige lui. Je begint als betrekkelijke 
vreemden en na 4 wedstrijden ga je 
als goeie vrinden uit elkaar. Ook dit 
jaar was het beslist weer gezellig, 
Kleiburg, Roxenisse, Oude Maas en 
Cromstrijen waren onze tegenstan-
ders, lekker dicht bij en toch best 
mooie banen.

Bijzonder is dat als je wat vaker op an-
dere banen speelt je toch met enige 
trots denkt aan onze eigen Crayestein 
baan. Altijd uitdagend, de greens 
vaak prima voor elkaar en de fairways 
goed verzorgd maar dat ter zijde.

Of wij volgend jaar weer mee mogen 
doen zien wij na de zomer weer.

Voor wie het aangaat, doe een keertje 
mee, het is beslist de moeite waard.

Met sportieve groet, 
Sjaak van Herwijnen,
Captain van Heren Senioren 3 van 
Golfclub De Merwelanden.

Over het wel en wee van Heren Senioren 3.
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In aansluiting op het interview met 
Hans de Zeeuw van Hagero, zetten 
wij deze keer de schijnwerpers op 
de sponsor van ons 2e Herenteam 
en onze jeugd 

Wij treffen Peter met zijn partner San-
dy en dochter Lisa op 16 juni jl. aan, 
aan de bar van het clubhuis, vlak voor-
dat zij met z’n allen les krijgen van 
Cees v.d. Berg. Eén ding is snel vast-
gesteld. Zij lijden, ondanks dat zij deze 
sport nog niet zo lang beoefenen, met 
z’n drieën aan dezelfde verslaving als 
zo velen van ons. Golf, golf, golf. 

Voordat hij de golfsport ontdekte, was 
hij, zoals zoveel golfers, een enthou-
siast tennisser bij Deuce Again op het 
tennispark de Enk in Rotterdam. Gol-
fen kwam in beeld op aanbeveling 
van de eigenaren van Sani-Dump, die 

als businesslid op Crayestein spelen.  
Peter speelt nu in ieder geval één 
keer in de maand met een groep van 
25 ondernemers, verenigd onder de 
naam VOC. En daarnaast, zoveel als 
mogelijk is.

Eén van zijn leukste ervaring tot op 
heden vindt hij,  is wel het feit dat 
hij, in het kader van de sponsoracti-
viteiten dit jaar is mee geweest met 
de trainingsstage van Heren 2 in het 
Spaanse Marbella. Op prachtige ba-
nen gespeeld, mooi weer en kennis 
gemaakt met een gezellig, hecht en 
serieus team. En als het aan hem ligt, 
mits het team hetzelfde blijft, dan zijn 
zij ook volgend jaar weer sponsor.

Maar Peter is niet alleen een golfer. Zo 
heeft hij ook een andere passie. Zijn 
zijn ogen stralen helemaal als hij het 

heeft over de vele en lange wande-
lingen van soms wel 10 uur per dag, 
die hij graag maakt in het Wallis in 
Zwitserland. Heel basic. Van hut naar 
hut. In de regen, sneeuw of zonne-
schijn. Het maakt hem allemaal niet 
uit. Maar hij bezoekt ook graag steden 
en van een weekje skiën is hij ook 
niet vies. Koken doet hij graag. Maar 
iemand anders voor hem laten koken 
en daar met een lekker wijntje van 
genieten, spreekt hem nog meer aan. 

Peter is op 1 december 1971 in Rot-
terdam geboren. En woont nu, zoals 
hij het zelf omschrijft, in het pittores-
ke plaatje Rhoon.  Al op jonge leeftijd 
is hij gaan werken in het magazijn 
van een sanitair handel. Na enige tijd, 
werd dat een job op kantoor. Gevolgd 
door het doen van de inkoop. En hij 
is ook nog vertegenwoordiger in deze 

In gesprek met Peter van de Wiele,  
directeur van Sani-Dump:
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Nederland. En dit jaar zullen er nog  
twee vestigingen bij komen. 

Veel mensen denken, dat het assorti-
ment dat wordt aangeboden tweede 
keus is of een uitlooppartij. Maar niets 
is minder waar, zegt Peter. Je vindt in 
onze showrooms nagenoeg het hele 
eerste keuze assortiment van topmer-
ken als Sphinx, Grohe, Riho, Villeroy & 
Boch, Duravit (met de ontwerpen van 
de bekende Franse designer Philippe 
Starck) en vele anderen. 

In één oogopslag kun je in onze me-
gastores zien wat wij allemaal te 
koop hebben. Je kijkt je ogen uit en 
verder zoeken is overbodig. En prijzen 
liegen er ook niet om. Want doordat 
Sani-Dump in grote volumes inkoopt, 
kunnen zij ook de laagste prijzen bie-
den. En als bezoekers van hun show-
rooms twijfelen, dan luidt het advies:  
“ga gerust overal kijken, onthoudt de 
prijzen goed en dan zien wij u vanzelf 
weer bij ons terug”. 

Peter ziet de toekomst voor het be-
drijf waar hij werkt met zelfvertrou-
wen tegemoet. Zij zullen geleidelijk 
aan groeien. En de doelstelling is om 
per jaar twee tot drie nieuwe winkels 
te openen. Er is nu zelfs een winkel 
in Drachten en er zijn diverse plannen 
om ook daar in het hoge noorden ver-
der uit te breiden.

Het is duidelijk dat wij hier met ie-
mand te maken hebben die met ple-
zier zijn werk doet. Zelfverzekerd  en 
trots is op een onderneming die, in 
tegenstelling tot vele anderen in de 
branche, nog steeds in de lift zit. En 
met datzelfde plezier en enthousi-
asme golft en als sponsor onze club 
ondersteunt. 

Bedankt Peter voor het aangename 
gesprek. Wij wensen jou in het bijzon-
der en in het algemeen Sani-Dump, 
goede zaken toe en hopen, dat jullie 
bereid zijn nog lang door te gaan met 
de steun aan onze club. 

branche geweest. Kortom, hij heeft 
de sanitair branche van verschillende 
kanten ervaren. En is nu dus directeur 
van Sani-Dump.

Sani-Dump zo vertelde Peter, is eigen-
lijk ontstaan vanuit het concept waar-
uit Baby-Dump is ontstaan. Toen de 
eigenaren Peter van Valen en Ronald 
Bogert daar eens rondkeken, bedach-
ten zij zich geen moment en het idee 
over Sani-Dump was geboren. Hoe 
toepasselijk in dit kader. 

In 1995 is het allemaal begonnen. In 
de eerste winkel in Sliedrecht, werd 
in een kleine loods gestart met de 
verkoop van pallets. Wij zwommen 
destijds al tegen de stroom in. En dat 
doen we nog steeds. 

Inmiddels is Sani-dump een serieuze 
speler in de sanitairbranche gewor-
den, met 16 vestigingen verdeeld 
over het land tevens de grootste en 
nog zelfstandige sanitairketen van 
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met mijn wens om laat te starten. Bo-
vendien doe ik zo af en toe mee met 
evenementenwedstrijden, waar de 
gezelligheid daarna ook belangrijk is. 
Ik hoop nog lang bij de club te blijven 
en de sport te kunnen beoefenen.
 
En nu wil ik de pen door geven aan 
Joep van der Winden.

Groeten Sonja Mudde. 

Onverwachts ben ik opgezadeld met 
de opdracht iets voor het digitale 
clubblad te schrijven. Hartelijk dank 
nog meneer Gout! 

Een aantal malen geprobeerd er on-
der uit te komen, maar niet gelukt, 
want dan moet je de familie van Put-
ten kennen. Onmogelijk dus... 

Ben 3 jaar geleden lid geworden van 
de Merwelanden, mijn deelname be-
wijs gekocht, en sindsdien trouw mijn 
jaarkaart betaald.

De keuze was nog moeilijk, als je moet 
kiezen tussen de Haagse, Noordwijk, 
Toxandra, The Dutch of Crayenstein.
Het aantal kilometers dat ik moet rij-
den heeft uiteindelijk de doorslag ge-
geven ja ja(!)

Mijn GVB heb ik 10 jaar geleden ge-
haald. De intentie was snel door te 
stoten naar een voor mij acceptabele 
handicap zo rond de 10. U kunt zich 
mijn teleurstelling voorstellen dat 
toen ik 3 jaar geleden in Dordrecht 
begon met een handicap van 31, de 
huidige stand van zaken zo is, dat ik 
nu op 31.2 zit. Mogelijk heeft het er 
iets mee te maken, dat ik veel te wei-
nig oefen,en zo af en toe voor de ge-
zelligheid kom golfen, en dat het ter-
ras voor mij net zo leuk is als golfen.

Mijn doelstelling heb ik inmiddels wat 
bijgesteld. Belangrijk is het plezier in 
het spel. Voorwaarden daarvoor zijn 
niet te vroeg starten en spelen met 
gezellige mensen.

En dat lukt op onze club. Met name op 
de dinsdag en de donderdag waar ik 
al met de senioren mee mag spelen.
Aangezien ik niet zo vaak in de prij-
zen val, wil ik langs deze weg alle 
commissieleden van de dames da-
gen hartelijk danken voor hun inzet, 
zeker ook omdat zij rekening houden 

Hallo, ik ben Sonja.

Rookiepraat
Tja...het blijkt dat de rookie van het 
team behoort te speechen tijdens het 
laatste diner van de competitie in de 
hoofdklasse, maar daar ben ik goed 
weggekomen! Dan maar een “stuk-
kie” schrijven ter compensatie. Een 
leuk stukje.....werd mij op het hart 
gedrukt. Dat valt niet mee als je na 
veel geploeter eindelijk eens met “de 
grote meiden” mag mee draaien in 
de hoofdklasse en dan pardoes de-
gradeert. Maar gelukkig heb ik een 
enorm positieve instelling, en zolang 
ik maar op de golfbaan loop en er ie-
mand in de buurt is die ik eventueel 
kan inmaken, dan kan mijn dag niet 
meer stuk. 

Af en toe het gedoe er om heen deed 
(zelfs) mij wel eens de moed in de 
schoenen zakken, maar dan mag je 
meespelen, en sla je de ballen meest-
al precies waar je ze wil hebben en 
dan is het gemopper alweer gauw 

vergeten. In onze pool was Noordwijk 
de allersterkste, die hebben in alle 
partijen maar 1 single verloren tegen 
Amelisweerd. En laat ik nou toch net 
die dame van Amelisweerd treffen 
op onze laatste competitiedag, en de 
partij halveren! Alle meiden van de 
Merwelanden rond hole 18, en ik met 
knikkende knieën, en een putter die 
voelde als een post-elastiek de laat-
ste bal moeten holen, oef. Maar m’n 
eerste (en voorlopig) laatste puntje in 
de hoofdklasse was binnen. Joelende 
meiden, en dikke knuffels, dat was de 
sfeer die ik verwacht had in de hele 
competitie, maar helaas pas op de 
laatste dag heb mogen ervaren.
 
Hoe nu verder..... ik heb er aan mogen 
proeven en het smaakt naar meer, en 
hoop dat we volgend jaar een sterke, 
gemotiveerde groep meiden neer 
kunnen zetten, die zich terug kunnen 
vechten in de hoofdklasse en die het 
hart op de goede plek en op de tong 
hebben. Om dit te kunnen bereiken 
hebben we niet alleen de boven-
staande ingrediënten nodig, maar ook 
een sponsor, wie helpt ons mee weer 
terug te komen in de hoofdklasse? Ik 
zal er in ieder geval mijn stinkende 
best voor doen!

Groetjes een trotse rookie van 
dames 1
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Blinde brandweerlieden:
Een priester, een doctor en een ingenieur 

staan tijdens het golfen op een erg lang-

zaam groepje voor hen te wachten. Zegt de 

ingenieur: “Wie zijn dat ? We staan al een 

kwartier op ze te wachten.” Doctor: “Ik weet 

het niet maar ik heb nog nooit zulke stum-

pers gezien.” Priester: “Daar heb je de golf-

baanbeheerder. Laten we eens een woordje 

met hem hebben.” Priester: “Hi George. Zeg 

George, wat is er met dat groepje voor ons ? 

Ze zijn nogal langzaam he ?” George: “Oh ja. 

Dat is een groepje blinde brandweerlieden. 

Ze zijn blind geworden tijdens het redden 

van ons clubhuis vorig jaar. We laten ze hier 

dus maar gratis spelen wanneer ze maar wil-

len.” (stilte...) Priester: “Wat triest. Ik denk 

dat ik voor ze zal bidden vanavond.” Doctor: 

“Goed idee. En ik zal eens aan mijn oogspe-

cialist vragen of hij misschien iets voor ze 

kan doen.” Ingenieur: “Waarom kunnen ze 

niet gewoon ‘s nachts spelen ?”

De oude baas:
Op een middag had een jonge enthousiaste 

golfer een paar uur over. Hij dacht dat hij, 

als hij opschoot, nog negen holes kon afwer-

ken voordat hij naar huis moest. Net toen 

hij wilde afslaan, schuifelde een bejaarde 

heer de tee op en vroeg of hij met hem mee 

kon doen, aangezien hij ook alleen was. De 

jongeman stemde toe en tot zijn verrassing 

speelde de oude heer vlot mee. Ten slotte 

kwamen ze op de negende fairway en daar 

kwam de jongeman voor een probleem te 

staan; er stond een hoge dennenboom pre-

cies tussen zijn bal en de green. Terwijl de 

jonge speler stond te overdenken hoe hij 

moest slaan, zei de bejaarde man: “Toen 

ik zo oud was als jij, sloeg ik de bal recht 

over die boom heen.” De jongeman nam de 

handschoen op. Hij sloeg en de bal belandde 

met een klap tegen de top van de boom-

stam. Hij plofte op de grond, rolde terug en 

lag uiteindelijk stil op bijna dezelfde plek 

vanwaar hij was geslagen. “Toen ik zo oud 

was als jij,” vervolgde de oude baas, “was 

die boom natuurlijk maar een meter hoog.”

In deze rubriek komen de golfprofessionals van Crayestein aan het woord. Vandaag de tip van 

Frank Kuijsters

Tip nr.2: De korte putt (tot ca 2,00 m lengte).

Situatie: 
U kent het wel. De bal ligt dicht bij de hole, u putt, de bal gaat op de hole af en u verwacht 

dat door de zwaartekracht de bal in de hole valt. Echter op het laatste moment wijkt de bal 

naar links of naar rechts af en de bal eindigt naast de hole. Gefrustreerd vraagt u zich af hoe dit 

komt, u had de hole toch goed gelezen. Op zoek naar de oorzaak komt u al gauw bij de green 

keeper, want deze zou de hole namelijk niet eerlijk gestoken hebben. Niets is minder waar. 

Veel golfers veronderstellen dat de green gelijk is als een biljartlaken, strak en glad. Echter 

zijn er altijd oneffenheden die niet goed met het blote oog waarneembaar zijn en zeker niet 

door de minder ervaren spelers. Neen, de werkelijke oorzaak zit hem namelijk in de snelheid 

waarmee u putt. Daarom speciaal voor u de tip met welke snelheid u de bal moet spelen.

1.  Op de oefengreen haalt u de vlag uit een hole waar u naar gaat putten.

2.  U drukt horizontaal een tee in de hole op ca 1 cm onder het oppervlak. De tee zo ver hori-

zontaal in de grond drukken tot dat deze nog ca 0,5 cm zichtbaar is (Ongeveer de kop van 

de tee).

3. U begint te putten op 50 cm afstand.

4.  De bedoeling is dat u de tee die in de achterwand uitsteekt raakt én dat bal in de hole valt. 

(Putts die vallen zonder de tee te raken tellen niet!)

5.  Putt een aantal ballen op deze wijze. 

6.  Als al uw ballen de tee raken en in de hole vallen dan putt u daarna op ca 1,0 m afstand.

7.  Als dit ook goed gaat putt u een aantal ballen op ca 1,5 m en daarna op 2,0 m.

Met deze oefening leert u de bal met de juiste snelheid te spelen en zult u geen last meer 

hebben van de bijna onzichtbare oneffenheden rondom de hole. Veel succes!

Tip van een Pro Moppen
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Sinds het vorige clubblad is er al-
weer van alles gebeurd binnen de 
jeugd. Zo worden natuurlijk nog 
steeds elke maand de bekende 
jeugdwedstrijden gehouden, maar 
is op 29 mei 2011 ook het Jeugd-
kampioenschap gehouden. Daar-
naast is een gedeelte van de jeugd 
mee geweest op golfkamp,  is de 
competitie voor de jeugd weer in 
volle gang en wordt er druk ge-
werkt aan het plan “committed to 
Jeugd”.  

Het golfkamp is het eerste hoogtepunt 
van dit seizoen. In het weekend van 
13-14-15 mei zijn wij met een groep 
van ongeveer 25 mensen vertrokken 
richting Nijmegen, waar we verble-
ven in het Resort de Zeven Heuvelen. 
Het kamp was anders dan de vorige 
jaren omdat we nu in een hotel ver-
bleven en we hebben dit jaar toege-
staan dat de ouders ook meegingen. 
Ondanks het feit dat het kamp anders 
was ingericht hebben de jeugdleden 
als ook hun ouders genoten van het 
weekend. Vrijdagavond toen we aan-
kwamen hebben we gezellig buiten 
gezeten tot het echt te koud werd en 
het toch ook wel een beetje tijd werd 
om te gaan slapen. Zaterdag heeft de 
jeugd met elkaar 18 holes gelopen 
en liepen de ouders erachter aan en 
konden we daarna nog een beetje 
oefenen. Daarna konden we heerlijk 
barbecueën. Het idee ontstond om 
daarna met z’n allen naar de film te 
gaan en dat is uitgedraaid op een 
geweldige avond. Zondag werd er 
in wedstrijdverband gespeeld, een 
ouder werd gecombineerd met een 
jeugdspeler en de bedoeling was om 
en om slaan en dan zoveel mogelijk 
punten verdienen. Uiteindelijk gingen 
Harry Edelman en Selene Busio er met 
de eerste prijs vandoor. Daarna werd 
er lekker een hamburger gegeten en 
was het tijd om weer naar Dordrecht 

te gaan. Hiermee werd een geweldi-
ge derde golfkamp afgesloten.
 
Laten we daarna eens even stilstaan 
bij het Jeugdkampioenschap 2011, 
deze werd zondag 29 mei gehouden 
met toch wel een beetje extreme 
weersomstandigheden. Het waaide 
namelijk erg hard, sommige jeugd-
leden vonden dat het stormde. Maar 
dit hield ons niet tegen, om 8 uur ’s 
ochtends startte de strokeplay groep 
en na 4 vermoeide uren met wind 
en regen kwamen we weer binnen. 
De scores waren niet geweldig maar 
de nummers 1, 2 en 3 zaten dicht 
bij elkaar. Dit werd ’s middags uit-
gevochten en uiteindelijk kon Aniek 
van Wijngaarden zich Jeugdkampioen 
2011 noemen. Tweede was gewor-
den Ramón Winkel en derde Arthur 
Attasio. De stableford groep startte ’s 
middags en daar won Julian Eichhorn, 
gevolgd door Max Kroon en Ralph 
Rouwen. 
  
Tja, en dan de competitie. Terwijl de 
dames en heren alweer lui achterover 
kunnen zitten omdat de competitie 
achter de rug is, is voor de jeugd het 
competitieseizoen pas begonnen. De 
eerste wedstrijd werd zondag 5 juni 
gespeeld. Team 1 bestaat uit Aniek 
van Wijngaarden (c), Kevin Blom, 
Arthur Attasio, Tim Treurniet, Ramón 

Winkel en Laurens Bekker en dit team 
wordt gesponsord door Rob Boon bril-
mode. Team 2 bestaat uit Roeli van 
Wijngaarden (c), Fabian Attasio, Ralph 
Cornelissen, Lardo Bogert, Enno Busio, 
Selene Busio en Max Kroonen en dit 
team wordt gesponsord door Sani-
dump. Het eerste jeugdteam maakte 
niet zo’n goede start want de eerste 
wedstrijd werd verloren met 9-15. In 
tegenstelling tot het tweede team 
dat de eerste wedstrijd won met 17-
7. Het eerste team speelt 3de klasse 
en gaat proberen te handhaven maar 
opnieuw zijn de tegenstanders in de 
poule sterker. Het tweede team speelt 
voor het eerst de jeugd open compe-
titie en we zijn benieuwd waar zij dit 
jaar gaan eindigen. 
  

De jeugd in beeld
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Als laatste nog even aandacht voor 
het plan “committed to Jeugd”. Dit is 
een plan opgesteld door de NGF om 
de jeugd meer onder de aandacht te 
brengen. Wij als jeugdcommissie wil-
len dit plan gaan uitvoeren om de 
jeugd meer te laten integreren in de 
club en om ervoor te zorgen dat het 
aantal jeugdleden gaat stijgen. 

Het plan houdt in dat de  jeugdleden 
iedere week op de club zijn om met 
elkaar te trainen onder begeleiding 
van de pro en jeugdcoaches. Hierdoor 
wordt golf voor de jeugdleden echt 
een sport en niet een hobby waarbij 
ze om de 2 weken eens naar de golf-
baan gaan. Het voordeel hiervan is 
ook dat de andere leden van de club 
de jeugdleden beter leren kennen. 
Het plan is nog in ontwikkeling en 
later volgt hier meer informatie over. 
Tot zover de update vanuit de jeugd-
commissie. 
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Golfclub De Merwelanden
Baanhoekweg 50, 3313 LP Dordrecht

Verenigingsbureau:
Tel. 078 – 6 21 51 71

Email: verenigingsbureau@gcmerwelanden.nl


