
Ins & Outs

Digitale Clubblad > Golfclub De Merwelanden > editie nr. 3 - nov. 2011



2 Het digitale clublad > Ins & Outs

Colofon
Inhoudsopgave editie nummer 3 Clubblad GC de Merwelanden:
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l Column
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l Tip van de Pro

l Interview “jong en oud”, met Renee Hofstede en Isabelle Miltenburg

l De Pen

l De weekend wedstrijdgolfer

Redactie
Annelies en Piet van Putten: aputten@chello.nl
Ada en Wim Tijssen: w.tijssen73@upcmail.nl

Het clubblad……..jouw blad!!!

Heb je een bijdrage aan dit blad, schroom dan niet je stuk te mailen aan de redactie.  
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Het digitale clubblad
Voorwoord vanuit de redactie

De tijd vliegt! Het zomerseizoen ligt inmiddels achter ons en de prijzen zijn verdeeld. Voor ons ligt 

nu het winterseizoen. Een periode waarin “de strijd”om de titel winterkoning en -koningin weer 

gaat losbarsten! Wie zullen dit keer de kroon spannen? Doe mee en stuif in!

De afgelopen periode kenmerkte zich vooral door rust. Maar uw redactie heeft in de tussentijd niet 

stil gezeten. Wat heeft geleid tot alweer de derde editie van ons clubblad.

Wij hebben ons best gedaan om er ook deze keer weer aardige en leuke verhalen in te zetten.

Wijzelf vinden het heel leuk om dit blad te maken. En hopen dat jullie ons willen blijven helpen 

om dit te blijven doen. Want uiteindelijk is het een blad voor, maar ook door de leden gemaakt.

Tot op heden vonden wij toch steeds enthousiaste leden die direct bereid waren hun medewer-

king te verlenen. Waarvoor onze dank. Wij hopen dat dit ook zo blijft. Dat wij steeds weer leuke 

verhalen, anekdotes, foto’s, moppen, “bar-talk”, nieuwtjes enz. van jullie mogen ontvangen. Want 

alleen met elkaar kunnen wij blijven doorgaan met het maken van een leuk clubblad.

En in het kader van het bovengenoemde, zouden wij best weleens willen weten wat jullie  vinden 

van ons, sinds dit jaar, digitale clubblad. 

Wij zouden het op prijs stellen jullie commentaar te ontvangen. Dit kan door simpel een mailtje, 

zonder tekst, te sturen naar aputten@chello.nl . Hetgeen betekent: “o.k., doorgaan zo”. Uiteraard 

staan wij voor alles open. Dus als u een goed idee heeft ter verbetering, dan horen wij dat  graag.

Voor nu in ieder geval veel leesplezier. En wij zien jullie reacties met belangstelling tegemoet.

De redactie.
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Overwinteren…

Hey Merwelander

Aan verslaving lijdende golfers 
hebben het moeilijk in deze tijden 
waarin koning winter regeert en 
het nieuwe seizoen nog ver weg 
lijkt. 

Deze golfers hebben wel een aan-
tal opties. Je kunt natuurlijk, zoals 
een aantal Merwelanders doet, een 
maandje of vijf vluchten naar zon-
nige oorden. Halfjaarlijks lidmaat-
schappie nemen en spelen op ba-
nen die de kwaliteit van Crayestein 
benaderen.

Heb je niet de middelen of zoveel 
vrije tijd of krijg je na een maandje 
last van heimwee dan kan je een 
weekje boeken in een mediterrane 
omgeving. En heb je daar ook geen 
gelegenheid voor dan heb je altijd 
nog je eigen cluppie. En daar komen 
al die Merwelanders die er hetzelfde 
over denken als jij:  “een beetje golfer 
speelt in iedere omstandigheid”. 

En weet je wat het voordeel is? Je 
komt gelouterd en ervaren aan de 
start van het nieuwe seizoen en je 
pakt de eerste prijzen. 

De competitiespelers, gewend aan 
barre baan- en weerscondities win-
nen met gemak de potjes. Zeker te-
gen al die golfers die trainingskampen 
beleggen in zuidelijke oorden onder 
het mom van “we moeten toch een 
beetje teambuilden!!”. Welnee joh, 
teambuilden doe je op een koude dri-
vingrange waar de pro, dik ingepakt 
in winterjas, oorwarmers en uggs 
laarzen, zijn adviezen staat te geven. 
Samen kou lijden en de ballen steeds 
beter slaan, zo bouw je een ijzersterk 
team dat niet kan verliezen.

Je speelt je rondes op Crayestein en 
accepteert de bounces en de slechte 
liggingen. Daar heb je straks op die 
andere Hollandse banen alleen maar 
profijt van.  Want daar bounced het 
nog harder en lig je nog rotter. Je bent 
gehard, gepokt en gemazeld en nie-
mand kan je verslaan. Zo komen de 
dames weer in de hoofdklasse, wor-
den de heren kampioen van Neder-
land en spelen de andere Merwelan-
den teams de tegenstanders naar de 
ratsmodee.

Dus, Stichting Bevordering Topgolf 
Dordrecht,  hier een gratis advies: be-
steed uw middelen aan materialen, 
lesuren, oefenballen en greenfees 

op Nederlandse banen. Een simpel 
weekend-arrangementje in een “niet 
teveel sterren”golfhotelletje kan er 
dan ook nog wel af. Zo houd je het 
budget lekker in de hand en kan je de 
topspelers en de aanstormende jeugd 
naar behoren faciliteren. 

En de niet-competitie speler?
Die komt ook lekker naar het club-
huis en ontmoet daar zijn lotgeno-
ten. Praatje aan de bar, warme choco 
met rum in de hand en dan is het al-
lemaal weer prima. Of je nu van de 
drivingrange komt of van de baan. 
De roodgloeiende wangen en de zich 
langzaam weer opwarmende voeten 
doen je de barbaarse inspanningen al 
direct vergeten. En je hebt de mooie 
gedachte dat je die dag weer een 
prachtige prestatie hebt geleverd. 
Geest en lichaam hebben gekregen 
waar ze recht op hebben en tevreden 
bestel je nog een keer een drankje.

Op zondagen en doordeweekse da-
gen staan de diverse commissies voor 
je klaar om je zelfs in wedstrijdver-
band te kunnen laten presteren. En 
je zult zien dat je niet de enige bent, 
die gebruik maakt van al deze moge-
lijkheden. Ook overwinteren kent zijn 
charmes bij De Merwelanden.  

Column
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De appel viel in dit geval niet ver van 
de boom. Gerards vader was han-
delaar in plantaardige oliën. En zijn 
eerste baan was als commercieel me-
dewerker bij een bedrijf dat vismeel 
importeerde. Daaropvolgend richtte 
hij een importfirma op voor Ameri-
kaanse rekening. Ook voor vismeel, 
dat vanuit landen als Peru en Chili 
werd betrokken. 

In 1972 trad hij in dienst bij Demeter 
B.V. En begin jaren ’80 besloot Gerard 
het bedrijf te kopen.

Het kantoor van dit bedrijf bevindt 
zich op het Wilgenplein in Alblasser-
dam. Is in 1924 opgericht en in de af-
gelopen jaren, met een nog steeds in 
volume stijgende omzet, gegroeid tot 
een grote- en toonaangevende speler 
in haar marktsegment.

Bij de naam “Demeter B.V.” denk je 
eerder aan handelsactiviteiten met 
bijvoorbeeld meetapparatuur dan aan 
een bedrijf dat dierlijke vetten en me-
len in heel Europa koopt en uiteinde-
lijk weer  doorverkoopt aan afnemers 
buiten de voedselketen. Zo leveren 

zij bijvoorbeeld aan staalbedrijven, 
cementfabrieken, glasproducenten 
en energiecentrales. Bij de laatstge-
noemde, wordt het dierlijk vet ge-
bruikt voor de productie van onder 
meer groene stroom. Maar zij doen 
ook zaken met brandstofproducen-
ten die de producten die zij leveren 
weer gebruiken bij de productie van 
biobrandstof voor diesel. En hiermee 
wordt dan weer bijgedragen aan de 
reductie van CO2 (broeikaseffect). Om 
e.e.a. goed te kunnen volgen en te 
begeleiden is hiervoor Demeter Ener-
gy B.V. opgericht. 

Andere afnemers (van een andere 
categorie vetten en melen) zijn de 
mengvoederfabrikanten, producenten 
van petfood en de oleochemie.

Demeter B.V. neemt zelf ook actief 
deel in het productiekanaal. Zo zijn zij 
mede-eigenaar van J.W. de Lange B.V. 
in Nieuw Lekkerland (productie van ei-
witconcentraten en op- en overslag), 
Wafi B.V. in Alblasserdam (export van 
concentraten), Demeter Productie B.V. 
in Teuge (op- en overslag) en Deme-
terco Espana S.A. (handelskantoor) in 
Cambrils in Spanje. 

Dat deze handel zeer dynamisch is, 
blijkt wel uit het feit, dat er veel is/
wordt gereisd door heel Europa , Azië 
en Noord- en Zuid Amerika. Daarnaast 
worden veel congressen en vakbeur-
zen (in bijvoorbeeld Bangkok en 
Utrecht) bezocht.  

De toekomst wordt met vertrouwen 
tegemoet gezien. Arjan en Floris, 
storten zich vol energie en enthousi-
asme op de verdere ontwikkeling van  

Na Hagero en Sani-Dump in de eer-
ste- resp. tweede editie van ons 
clubblad, nu het woord aan Ge-
rard Ebeli, de man die er jarenlang 
voor gezorgd heeft, dat ons eerste 
damesteam door zijn bedrijf is ge-
sponsord.

Wij treffen elkaar in Alblasserdam in 
de vergaderruimte van Demeter B.V., 
waar Gerard nog diezelfde morgen 
heeft deelgenomen aan een manage-
ment team vergadering, waarbij ook 
de huidige directie, namelijk zijn bei-
de zoons – Arjan en Floris – aanwezig 
waren. Gerard neemt beetje bij beetje 
afstand en vervult steeds meer de 
functie van adviseur/commissaris van 
Demeter B.V.

Hij is op 1 oktober 1942 in Rotterdam 
geboren. Hun gezin bestond uit vier 
personen, t.w. vader, moeder, broer 
Leo en Gerard zelf. 

Na het basisonderwijs heeft hij de HBS 
gevolgd en daarna nog een paar jaar  
economie op de NEH (huidige Erasmus 
Universiteit) gestudeerd. Waarna hij al 
snel aan het werk ging. 

In gesprek met Gerard Ebeli
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Demeter B.V. Waardoor Gerard steeds 
meer vrije tijd krijgt. En naast wat ac-
tiviteiten via hun kantoor in Spanje 
(ach je bent er toch en dan kan je het 
nuttige met het aangename combine-
ren) geniet hij daar met volle teugen 
van het aangename weer, de prach-
tige golfbanen en het lekkere eten. 

Het valt dan wel weer even tegen 
als je terug bent in Nederland. Maar 
goed, ook daar slaat hij z’n balletje 
wel hoor. En niet alleen dat! Hij is ook 
nog voorzitter van de ABCD commis-
sie. 

Echter voordat hij met golfclubs aan 
de gang ging, was hij (en dat kan ook 
best gezien z’n lengte) actief in de vol-
leybal wereld. Naast het beoefenen 
van het spelletje zelf, was hij onder 
meer secretaris van de Rotterdamse 
volleybalclub RLVC. Deze club fuseer-
de in 1962 met AMVJ. Daar is Gerard 
vanaf 1970 voorzitter geweest. De tijd 
ook waarin bij volleybal  sponsoring 
zijn intrede deed. En de club onder de 
naam van witgoedleverancier Gerard 
de Lange doorging. Verder is hij van 
1978 t/m 1985 ook nog vice voorzit-
ter geweest van de commissie topvol-
leybal bij de Nevobo (Nederlandse 
Volleybal Bond). 

Naarmate de tijd vordert, zou je den-
ken dat het gemakkelijker is om van 
een klein balletje naar een grotere bal 
te gaan. Gerard deed het precies an-
dersom. Hij ruilde de niet te missen 
volleybal bal in voor dat hele kleine 
golfballetje. Het fanatisme van de be-
ginjaren is er misschien af. Maar hij 
raakt het balletje nog steeds aardig 
hoor!  

Iedere keer weer, als hij hier door de 
baant loopt, vergelijkt hij onze golf-
baan met andere en komt dan tot 
de conclusie, dat wij een prachtige 
baan hebben. Mooi en rustig gelegen 
in een natuurgebied. O.k., af en toe 
is het even slikken (of beter, de neus 
dicht houden) als de wind verkeerd 

opmerking dat dit wel erg jammer 
is en of dit echt een definitief besluit 
is, aarzelt Gerard een beetje met het 
geven van een antwoord. “Hangt af 
van hoe het team er gaat uitzien. En 
als ik dat weet, dan kunnen we mis-
schien nog eens met elkaar praten” 
Maar voorlopig is het wat mij betreft 
afgelopen”

“Time Flies”, zeker als je, onder het 
genot van een heerlijk glas Spaanse 
witte wijn, Gerard laat praten over zijn 
werk en vrijetijdsbesteding. Het was 
weer bijzonder om eens iets meer te 
weten te komen over één van onze 
leden/sponsoren. En wij bedanken 
Gerard voor de tijd die hij heeft vrijge-
maakt voor dit gesprek.

En de volgende patiënt is ..................?

staat en de vuilverbranding haar rook-
wolken over de golfbaan blaast. Maar 
over het algemeen kunnen wij best 
trots zijn op onze baan.

Hij heeft de club in de afgelopen 25 
jaar wel erg zien veranderen, zegt hij. 
Vroeger was er meer betrokkenheid 
en was het ook gezelliger. Tegenwoor-
dig zie je steeds meer mensen “vanuit 
hun auto golfen”. M.a.w. tas en trolley 
uit de auto, schoenen op de parkeer-
plaats aantrekken, melden bij de shop 
en hupsaké, spelen. En daarna zo snel 
mogelijk weer weg. Onbegrijpelijk. 
Want wat is er nu nog gezelliger dan 
een leuke après-golf! 

Voorts maakt hij zich zorgen over de 
status van de club. Daar waar golf de 
afgelopen jaren een groeiende sport 
was, zien we nu, waarschijnlijk onder 
invloed van de financieel/economi-
sche situatie anno nu, een krimpend 
ledenbestand. En vraagt hij zich af 
wat er gedaan kan worden aan het 
behoud van de huidige leden en le-
denwerving. 

Eenzelfde trend stelt hij, als voorzit-
ter van de ABCD commissie vast bij de 
deelname van leden aan wedstrijden. 
Dan wel niet vanwege de huidige 
conjunctuur, maar wellicht vanwege 
buienradar? Vroeger schreef je in voor 
een wedstrijd en had je gewoon pech 
als het weer op die dag niet mee-
werkte. Nu, denkt hij, dat iedereen 
wacht tot het laatste moment. In veel 
gevallen blijkt echter achteraf, dat de 
thuisblijvers ongelijk gehad hebben! 
Dat het weer in ieder geval geen spel-
breker is geweest.

Tenslotte komt uw reporter nog even 
terug op de allereerste alinea van dit 
verhaal, waar wordt gerefereerd aan 
het sponsoren van ons eerste dames-
team.

Geruchten doen de ronde dat Deme-
ter B.V. hiermee, om diverse redenen, 
vanaf 2012 gaat stoppen. Op mijn 

LAATSTE NIEUWS!!
Nog net voor het publiceren kre-
gen we de mooie mededeling dat  
DEMETER ook in 2012 het eerste 
Dames Team blijft sponsoren.

Goed nieuws voor de dames en we 
danken Gerard en zijn mensen voor 
de gulle bijdrage aan dit team.
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Golfmop 1:
Een man heeft een avontuurtje met zn se-

cretaresse in een hotel kamer. Na een vrij 

wilde middag valt de man in slaap en wordt 

vervolgens om 20.30 uur wakker. Geschrok-

ken springt hij uit bed en geeft de opdracht 

aan zijn secretaresse zijn schoenen buiten 

over het grasveld hardhandig te wrijven. 

De secretaresse is enigszins verbaasd maar 

gaat aan de slag terwijl de man een douche 

neemt. Omstreeks 21.30 uur komt de man 

thuis en wordt daar niet al te hartelijk ont-

vangen door zijn vrouw. Nadat de man heeft 

uitgelegd dat hij rond de middag met zn se-

cretaresse naar een hotelkamer is gegaan 

om ze vervolgens even lekker te nemen is 

hij per ongeluk in slaap gevallen. De vrouw 

observeert haar man en zegt: Vuile leuge-

naar, je bent weer eens gaan Golfen hé! 

Golfmop 2:
Twee mannen zijn aan het golfen als er vlak 

naast de green een begrafenisstoet voorbij 

komt. Een van de twee mannen neemt zijn 

pet af en houdt deze op zijn hart. Als de stoet 

voorbij is zegt zijn vriend: ‘Goh, dat vind ik 

een mooi gebaar van je’. ‘Tja’, antwoordt de 

ander, ‘dat was wel het minste wat ik voor 

haar kon doen na twintig jaar huwelijk’.

Golfmop 3:
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 ?”

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

van Allan Dick.

Tip nr.3

Course management : De juiste richting. 
Het goed en juist oplijnen van je slag is net zo belangrijk als het goed uitvoeren van de juiste 

golfswing. Simpel vanwege het feit dat de bal zal gaan in de richting waarnaar je lichaam is 

opgelijnd. Het oplijnen bepaalt dus in hoge mate het resultaat van je slag. Zonder juist oplijnen 

zal ook de beste golfswing de bal niet constant op de fairway krijgen.

De 5 stappen om juist op te lijnen:

1.  Ga achter de golfbal staan, zoek een doel, concentreer je op dat richtpunt en bedenk waar 

je de bal wilt laten landen.

2. Visualiseer een denkbeeldige lijn tussen je golfbal en je richtpunt. 

3. Pak nu een punt op die denkbeeldige lijn dat binnen een halve meter van de golfbal ligt.

4.  Plaats je club achter de bal precies in het verlengde van je gekozen punt op je denkbeeldige 

doellijn en adresseer nu parallel aan deze lijn.

5.  Kijk vanuit deze set-up positie nog een keer naar je doel en sla met het juiste swingritme 

over je gekozen plek op de grond.

Toelichting:
Kies een plek op de grond die goed zichtbaar is en gemakkelijk te onthouden is. 

Een kleihoopje, een blad of een takje werkt altijd.

Kies dit punt nooit te ver voor je golfbal. Dit in verband met je nauwkeurigheid. (De bal centi-

meters oplijnen naast dit punt betekent al gauw dat de bal uiteindelijk meters naast het doel 

landt).

Tip van een Pro Moppen
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Interview met Renee Hofstede en Isabelle Miltenburg

Vandaag mocht ik een interview 
hebben met 2 belangrijke leden 
van onze Golfclub.

Ik wil ze graag aan u voorstellen:

Renee Hofstede, 86 jaar en al ja-
ren lid van onze Golfclub. Voor veel 
leden een bekend gezicht, Renee 
speelt trouw mee op dinsdag met 
de “dinsdag”dames en zij speelt ook 
heel vaak mee met de weekend wed-
strijden. Renee golft al 23 jaar!

Helaas is de man van Renee een paar 
jaar geleden overleden. Zij heeft twee 
zoons, Han en Erik. Ook Han zien we 
heel vaak op de club.

Na haar M.U.L.O. is zij gaan werken op 
de research afdeling van Unilever. Zij 
heeft een schriftelijke cursus gevolgd 
en daarmee het UDC certificaat be-
haald waar ze trots op is.

Nadat we veel vakanties golfend door 
hadden gebracht in Schotland beslo-
ten wij om deze sport voort te zetten 
in Nederland bij Golfclub de Merwe-
landen. Mijn man reed geen auto, ik 
wel, dus iedere keer als hij ging spe-
len ging ik automatisch mee. Logisch 
gevolg is dat ook ik de baan in ging.

Isabelle: “mijn ouders waren direct 
razend enthousiast. Zij hebben een 
leuke groep vrienden en spelen met 
elkaar heel regelmatig. Ik ben door 
hun enthousiasme aangestoken en 
probeerde af en toe ook eens een bal 
te slaan. Het lukte en dat vond ik echt 
heel leuk. Nu heb ik iedere week les 
van Kees samen met nog een aantal 
kinderen”.

Welke wedstrijd/slag staat je het bes-
te bij?

Renee: “Oh, dat weet ik nog wel! 
De keer dat ik de maandbeker won, 

Na haar huwelijk is zij gestopt met 
werken, zoals dat in die tijd te doen 
gebruikelijk was.

Isabelle Miltenburg, 12 jaar en sinds 
2 ½ jaar lid van De Merwelanden.
Isabelle zit op de middelbare school in 
de brugklas HAVO/VWO. Behalve een 
vader en moeder, die beiden ook gol-
fen heeft zij nog een zusje.

De volgende vragen heb ik aan hen 
gesteld:

Wat heeft jullie beiden bewogen om 
te gaan golfen?

Renee: “wel, die vraag kan ik snel be-
antwoorden. Mijn man en ik hebben 
in Schotland kennis gemaakt met de 
golfsport. Mijn man vond het meteen 
een geweldige sport, ik daarentegen 
moest erg wennen aan het jargon. In 
Capelle aan de IJssel hebben wij golf-
les gehad. 
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ik kwam met 40 punten binnen. Nog 
iemand anders had 40 punten maar 
mijn 2e 9 waren beter dus de beker 
was voor mij, ik was toen nog jong 
hoor, pas 73 jaar...

Isabelle: “Ik golf nog niet zo lang. 
Maar er is een ding dat zal  ik nooit 
vergeten. Toen ik op moest voor mijn 
GVB mocht ik maar ten hoogste 20 
slagen maken, ik maakte er 21. Er is 
toen overleg geweest of ik wel of niet 
het diploma zou ontvangen. Ik vond 
dat best heel streng”.

Vinden jullie het een sociale sport?

Renee: “Ja, zeer. Het voegt heel veel 
toe aan mijn leven. Het is altijd heel 
gezellig. Het is heerlijk om onder de 
mensen te zijn en met elkaar te spor-
ten. Beter dan te roddelen over van 
alles en nog wat of je af vragen wan-
neer de kinderen weer een keertje op 
bezoek komen. Bovendien denk ik dat 
ik nog steeds zo fit ben omdat ik re-
gelmatig 18 holes golf.

Isabelle: “Ik weet niet of ik het een 
sociale sport vind. Ik korfbal en dan 

Isabelle: ”Ha, ha, nee hoor, ik ben net 
begonnen”

Doe je mee aan wedstrijden en wat 
vind je er leuk aan?

Renee: ”Ik doe eigenlijk iedere dins-
dag mee en ook regelmatig in het 
weekend. Wat ik er leuk aan vind is 
wat ik al eerder zei, met elkaar iets 
sportiefs doen en na afloop gezellig 
nakletsen over de wedstrijd bij een 
heerlijk kopje koffie.

A.s. dinsdag is het slotdag van de 
“dinsdag wedstrijden”.  Op deze  dag 
kan ik me nu al verheugen, eerst spe-
len en daarna met elkaar iets eten”.

Isabelle: “Ja, ik doe mee aan de wed-
strijden. De ene keer is leuker dan de 
andere. Ligt er ook aan hoe je speelt 
en met wie. Ik vind het heel jammer 
dat er niet meer meisjes lid zijn van 
de Merwelanden. We hebben ook 
wedstrijden dat de ouders meedoen, 
dat vind ik ook echt heel erg leuk. Vol-
gende week is er weer zo’n wedstrijd, 
we kunnen er jammer genoeg niet 
aan meedoen, we gaan een week-
endje weg”.

speel je met elkaar de wedstrijd, voor 
mij is golf nog niet echt een heel so-
ciale sport”.

Wat vinden jullie vrienden/vriendin-
nen ervan dat je golft?

Renee: “De een vindt het elitair, de 
ander stom maar de meesten vinden 
het helemaal niets. Je weet, onbe-
kend maakt onbemind”.

Isabelle: “Mijn vrienden en vriendin-
nen vinden het wel ok. Ik krijg geen 
rare reacties, het is eerder zo dat een 
van mijn vriendinnen nu ook echt van 
plan is om het te gaan leren.

Heb je weleens gedacht om te stop-
pen? Zo ja, waarom dan?

Renee: “Ja, daar heb ik weleens aan 
gedacht, nou ja, stoppen, nee hoor, 
maar wel minderen.

Misschien dat ik volgend jaar ga be-
ginnen met maar 9 holes te spelen. 
Ik weet het nog niet. Ik stop in ieder 
geval als men niet meer met me wilt 
spelen. Dat is zeker!”
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Ik ben er mee in aanraking geko-
men in 1986, kort nadat ik voor 
een Amerikaans bedrijf ben gaan 
werken. Iedere keer als wij trai-
ning hadden (meestal 2x per jaar 
in de USA) werd er wel een mid-
dag ingeruimd voor een rondje. Zo 
heb ik, zonder ooit één les gehad 
te hebben in een Texas Scramble 
meegespeeld. Toch wel apart, als 
je bedenkt dat je hier eerst je GVB 
(of baanpermissie) nodig hebt om 
überhaupt de baan op te mogen, 
maar dat ter zijde. . 

Tijdens één van deze keren sloeg ik, 
per ongeluk zullen we maar zeggen, 
voor het eerst een bal minstens 150 
meter weg. Dat was een super mooi  
moment! En dat vervolgens die bal 
(een beetje uphill) uit het zicht ver-
dween en er water omhoog spatte (er 
was een vijver op die afstand!) dat 
interesseert je niet meer. Je hebt je 
eerste mooie bal geslagen!

Dat was voor mij hét moment dat ik 
aan golf verslingerd raakte!

Het jaar daarop, tijdens een trainings-
week in Houston speelden we weer 
een Texas Scramble; wij zaten in de 
laatste flight, op hole 18 aangekomen 
lagen we op 10 meter van de hole. 
Wij hadden op dat moment één slag 
voorsprong op alle andere groepen 
en moesten daarom die bal van 10 
meter putten om het toernooitje te 
winnen. Onze beste speler putte 5 
cm van de hole, de andere twee mis-
ten ook hun put. Dus zei ik maar met 
Dutch bravour: “No problem, i’ll hole 
the bastard!” Als dat dan vervolgens 
lukt geeft dat toch wel een kick én 
ondanks dat je geen meter kan gol-
fen ben je op dat moment toch een 
beetje de held van het toernooi.

Helaas heeft het door tijdgebrek toch 
nog tot 2002 geduurd voordat ik voor 

mijn GVB ben gaan oefenen (had zelfs 
in 1988 nog in de buurt van Birming-
ham 3 weken lang 2x in de week een 
uur les genomen!) en speel sindsdien 
met veel plezier op de Merwelanden.

Ik geef de pen door aan …….Debbie 
Kooiman
 
Met vriendelijke groet,
Joep van der Winden

Golf
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De weekend wedstrijdgolfer, ook wel 
gezelligheidsgolfer genoemd, dreigt 
een uitstervend ras te worden bij GC 
Merwelanden. Bij steeds meer wed-
strijden worden door steeds minder 
golfers ingeschreven. Neen, groepjes-
golf is in. Dat is pas het ware golfspel, 
daar speel je ten minste altijd met 
een bekende en wat nog mooier is: 
daar is het zelfs mogelijk om de golf-
regels op een eigen wijze te interpre-
teren en wie wil dat nu niet? 

Net als groepsseks in de zestiger jaren 
is groepjesgolf in het nieuwe millen-
nium in de mode. Maar wat nu als je 
na een  score van boven de 40 bij hole 
19 aankomt en er zit niemand om aan 
te horen hoe geweldig je gespeeld 
hebt. Je hebt alleen je groepjesge-
noten om je vreugde mee te delen. 
Deze willen nog wel aanhoren hoe je 
het allemaal gedaan hebt, maar bij de 
derde keer gaat het toch gauw over 
wat anders dan jouw geweldige sco-
re. Hoeveel gaat het anders met de 
weekend wedstrijdgolfers. 

Het terras loopt langzaam vol met 
steeds meer spelers die allen hun 
frustratie of vreugde kunnen delen 
met alle aanwezigen. En hoe mooi is 
het niet om de winnaars hole 19 zien 
te betreden, fier rechtop lopend, la-
chend en voluit pratend. Hoe anders 
dan de ongelukkigen onder ons die 
met een score tussen de 20 en 25 
het clubhuis binnenlopen, gebukt en 
zwijgzaam. Maar gelukkig is een ware 
Merwelander gul  en trakteert zijn of 
haar flightgenoten op een drankje. En 
tijdens het innemen van dit drankje 
worden de meest slechte scores ver-
geten.

In de tussentijd zit de vermoedelijke 
winnaar zijn of haar toespraak voor 
te bereiden, want je moet vooral niet 
vergeten je flightgenoten te bedan-
ken en natuurlijk behoort de wed-

strijdleiding ook in dit rijtje thuis. En 
hoeveel mooier is het niet om van 
een hele groep te winnen dan van 
een klein groepje. 

Ook al is de groep steeds kleiner, deze 
groep is nog altijd vele malen groter 
dan de grootste groepjesgolfgroep. 
Maar waarom zijn er dan steeds min-
der weekend wedstrijdgolfers als dit 
veel gezelliger en spannender is dan 
groepjesgolf? Het antwoord is een-
voudig: de groepjesgolfer voelt zich 
nu eenmaal veiliger in zijn eigen om-
geving (vergelijk het met safe seks) 
dan zijn of haar vreugde en frustratie 
te delen met een relatieve onbeken-
de.  

En is dit dan een blijvende situatie? 
Neen, natuurlijk niet. Net als in de 
jaren zeventig werd groepsseks ver-
bannen naar speciaal ingerichte ge-
legenheden, geheel van de buiten-
wereld afgesloten, minder spannend 
dus. En daarom zal de groepjesgolfer 
zich uiteindelijk bekeren tot het spe-
len van weekend wedstrijden omdat 

dit uiteindelijk spannender is. Met 
onbekende flightgenoten volgens de 
regels spelen geeft immers een extra 
dimensie aan het golfspel. Het nieuwe 
jaar staat voor de deur en dan nemen 
wij ons allemaal voor om onze slechte 
gewoontes af te zweren en deze te 
vervangen door goede voornemens. 

Laat een van deze voornemens zijn 
om tijdens de winter deel te nemen 
aan de wintercompetitie. Ervaar weer 
de spanning van het onbekende en 
waan u terug in de jaren zestig. En 
voor diegenen die hier onbekend mee 
zijn: treur niet, alle getijden zijn peri-
odiek!

Drs. P.

De weekend wedstrijdgolfer.
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