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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.  
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Het digitale clubblad
Voorwoord vanuit de redactie

Het duurt niet lang meer en dan is de winter weer voorbij.

Lang dachten we dat het dit jaar een rustige zachte winter zou worden en dat we gewoon door 

konden blijven golfen maar het venijn zat in de staart en dat hebben we geweten. Het werd kou-

der en kouder en toen kwam er nog een pak sneeuw over heen. Voor het golfen waardeloos maar 

vooral voor de schaatsliefhebbers onder ons begon het wel te kriebelen. Zou het dit jaar dan echt 

gaan gebeuren, De Elfstedentocht!!! Maar helaas dat ging niet door.

Inmiddels stond het golfen op een laag pitje en de werkzaamheden in de baan kwamen ook stil 

te liggen. Gelukkig is de kou en de sneeuw weg en kan er weer gegolfd worden en dat wordt dan 

ook weer volop gedaan.

De redactie is weer bij elkaar geweest en heeft weer een lezenswaardig clubblad kunnen samen-

stellen, zoals u zelf kunt vaststellen.

Deze keer hebben we heel wat stukjes gekregen en daarvoor willen we de schrijvers hartelijk 

danken.

In deze eerste editie van 2012 komen de greenkeepers aan het woord over de werkzaamheden in 

de baan zodat u weet waar de greenkeepers mee bezig zijn.

Ook staat er een stukje in over de deining in de golfwereld, over het GVB en het golfpaspoort.

De tip van de Pro is deze keer van Keith Davis en hij heeft er een mooi verhaal van gemaakt.

Natuurlijk ontbreekt de Pen niet en ga zo maar door. 

Veel leesplezier dus en we hopen dat u er net zo van geniet als dat wij dat doen tijdens de verga-

deringen en het in elkaar zetten van dit clubblad. 

       

Het digitale clublad > Ins & Outs



4 Het digitale clublad > Ins & Outs

Hey Merwelander,

Positief denken is in deze tijden 
een groot goed en daarom doen we 
in deze column niet anders. De win-
ter is vertrokken en maakt plaats 
voor een prachtig voorseizoen en 
een nog mooiere zomer met louter 
hoogtepuntjes.

Het eerste prachtige nieuws staat 
nu op uw beeldscherm. De digitale 
nieuwsbrief blijkt een gouden greep. 
Bij veel van dit soort initiatieven zie 
je dat na twee nummers de fut er uit 
is. Nou, dan ken je De Merwelanden 
nog niet!!! Maar liefst ruim 20 pagi-
na’s omvat de vierde editie en daar 
hebben vele leden een bijdrage aan 
geleverd onder de bezielende leiding 
van de redactie. 

De diverse wedstrijdkalenders staan 
op de website en je kunt zowel door-
deweeks als in de weekenden weer 
deelnemen aan van alles en nog wat. 
De maandelijkse strokeplay wedstrij-
den, de diverse kampioenschappen, 
de evenementen. De betreffende 
wedstrijdcommissies zijn er helemaal 
klaar voor om jou veel golfplezier te 
bezorgen. En vergeet zeker niet om 
de woensdagavond te bezoeken. Al-
tijd weer een prima sfeertje tijdens de 

ZAC (’t is en blijft een vreemde naam, 
maar dat zal de pret niet drukken). 
Elders in dit blad vind je de bijzonder-
heden.

Ook Crayestein is volop in de weer. De 
nieuwe horeca-manager Jordy heeft 
ergens bij Pa en zijn vennoten een 
bakkie geld gevonden om eens lek-
ker te investeren in de accommodatie. 
Laten we dat belonen met bezoek en 
consumptie. “The taste of the pudding 
is in the eating” zei Aristoteles al, dus 
daarna kunnen we pas oordelen.

Ook een nieuwtje is dat er straks een 
aparte ruimte komt voor de club. Be-
stuur en secretariaat hebben over een 
paar maandjes een eigen gebouw en 
ook de commissies en wedstrijdlei-
ders regelen dan vanuit dit onderko-
men hun activiteiten.

Investeren in de tijden dat het wat te-
genzit is het antwoord op alle sores. 
Het zou mooi zijn als die bezuinigers 
in Den Haag even komen buurten in 
Dordrecht. Hier gebeurt het allemaal.

En tot slot, Merwelander, gaan we er 
dit jaar met z’n allen voor zorgen dat 
het ledental mooi op peil blijft. Daar 

heeft de club in samenwerking met 
Crayestein ook hele mooie plannen 
voor op de plank.

Altijd in beweging, die club van ons. 
Oh ja, de baan begint ook al weer lek-
ker op te knappen. Da’s wel effe mooi 
meegenomen voor de liefhebbers van 
onze uitdagende sport……………..

Column
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ven en zal zeker niet in de voetsporen 
van zijn vader treden. De andere zoon 
zit momenteel in de eindfase van zijn 
studie optometrist en heeft het plan 
dit wel te doen.  

Als je met Rob over de optiekwereld 
praat, dan is er geen houden meer 
aan. Zijn ogen beginnen te glimmen 
en vol enthousiasme vertelt hij over 
de wereld waarin hij werkt. Bezoekt 
veel vakbeurzen over de gehele we-
reld en weet waarover hij praat. Heeft 
een enorme staat van dienst en veel 
ervaring op dit gebied. 

Als je hem zo hoort praten, dan ge-
loof je niet, dat hij aanvankelijk, na 
het behalen van zijn M.U.L.O. diploma 
overwoog om, evenals zijn vader, bij 
de politie te gaan. Een oom heeft 
hem daar echter van weerhouden en 
na gedacht te hebben aan een oplei-
ding tandtechniek of de laboratorium-
school, koos hij voor “het brillenvak” 
en volgde de opleiding tot opticien 
met daarop volgend oogmeetkunde. 
En op zijn vijfenveertigste jaar mocht 
hij zichzelf bachelor science optome-
tric noemen.

Als leek denk je vaak, ach even een 
oogmeting, montuurtje uitzoeken en 
dan wel of niet ontspiegelde glazen 
erin en klaar is Kees. 

Zo gebeurt het helaas wel in veel ge-
vallen zegt Rob. Maar wij bieden per-
soonlijke oogzorg. Al onze 43 perso-
neelsleden zijn gediplomeerd en/of 
volgen, door hem daartoe aangezet, 
een (verdere) opleiding. Zijn bedrijf 
werkt nauw samen met artsen, zij 
verwijzen in voorkomende gevallen, 
na oogonderzoek, door naar artsen en 
onderhouden contact met het Albert 
Schweizer Ziekenhuis. Alles onder het 
motto, dat ogen heel belangrijk zijn 
voor de mens en dat daar met veel 
zorg mee moet worden omgespron-
gen.

Na de eerder genoemde opleiding 
ging Rob werken bij de voor iede-
re Dordtenaar bekende brillenzaak 
Günther. Daarna zocht hij zijn heil in 
Brabant in St. Oedenrode. En na drie 
jaar, keerde hij terug Dordrecht, naar 
de plaats van zijn eerste stage op de 
Voorstraat, waar hij zijn eerste eigen 
winkel begon. De tijd ook waarin hij 
ook als free lance contactlenzen spe-
cialist aan de gang ging.

Inmiddels is hij teruggekeerd op de 
plaats waar het, destijds bij Günther, 
allemaal begonnen is, namelijk aan 
Het Achterom in Dordrecht. Daar is in 
de nieuwbouw een prachtige winkel 
neergezet met een enorme keuze aan 
brillen. Wordt je als (klant is) koning 
ontvangen en ga je met een voldaan 

Iedereen kan zich de tijd wel her-
inneren, dat als je de boodschap 
kreeg dat je aan een bril toe bent, 
je er niet gelukkiger van werd. Wie 
herinnert zich niet die ziekenfonds-
brilletjes! En hoe anders is dat te-
genwoordig! Waren het aanvanke-
lijk de zonnebrillen (heel veel op 
het hoofd i.p.v. voor de ogen gedra-
gen), nu zijn ook de gewone brillen 
helemaal “in”. Niemand schaamt 
zich er meer voor om een bril te 
dragen. Sterker nog, heel veel con-
tactlensdragers grijpen weer terug 
naar de bril.

De markt is inmiddels bedolven onder 
een enorme hoeveelheid modellen, 
kleuren en merken. Van eigen merken 
van de goedkope ketens tot exclusie-
ve uitvoeringen van merken als Theo, 
D&G, Philippe Starck, Chanel, Dior, Car-
tier, Joop e.v.a.

Iemand die ons als geen ander hier-
over kan vertellen, is Rob Boon. Onze 
volgende “patiënt” in de rij van “In 
gesprek met één van onze sponso-
ren”.

Rob is een rasechte Schapenkop en 
op 6 juli 1952 in Dordrecht geboren. 
Heeft nog een zus en is getrouwd met 
Joke. Zij hebben twee zoons (Michael 
en Robert). De ene studeert in Eindho-

VAN NOODZAAK TOT MODEACCESSI0RE.
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gevoel weer weg. Want het moet wel 
erg gek lopen, wil je niet de bril vin-
den die bij je past. En dacht je dat je 
voor Rob Boon Brilmode alleen daar 
terecht kan, dan heb je het goed mis. 
Want naast Dordrecht, vind je in nog 
elf andere plaatsen een vestiging. Be-
kijkt Rob de wereld wel eens door een 
andere bril? Nou zeker wel. 

Hij is een echte old-timer freak, rijdt 
in een Morris uit 1935 en is lid van de 
Morrisclub van Nederland, waarvan 
hij in 2013 voorzitter zal worden. Is 
een liefhebber van lekker eten en een 
mooi wijntje erbij. En kookt regelma-
tig bij de kookclub van de Rotary. En 
dan het liefst met op de achtergrond 
mooie jazzmuziek uit de veertiger/
vijftiger jaren.

In zijn jonge jaren was hij een en-
thousiast en fanatiek wedstrijddanser. 
Heeft hij basketbal gespeeld bij BVMK 
en later, toen de spieren en gewrich-
ten wat strammer werden is hij gaan 
golfen. En dat doet hij inmiddels al 

weer zo’n vijfentwintig jaar. M.a.w., 
hij is één van de eerste leden.

Rob heeft golf, maar ook het wel en 
wee van onze club in zijn hart geslo-
ten. Is daarom al langere tijd sponsor 
van de Stichting Topgolf. En hoopt 
in ons aller belang, dat wij als club 
en vice versa, op een goede manier  
met de sponsoren en de exploitatie-
maatschappij Crayestein blijven sa-
menwerken. Want ook hij maakt zich 

zorgen over de ontwikkelingen (ver-
grijzing, leegloop, te weinig jeugd) op 
de golfmarkt. 

Ondanks alles, is hij zowel zakelijk als 
sportief, positief over de toekomst. En 
trappelt hij van ongeduld om na de 
afgelopen wintermaanden weer de 
wei in te mogen. Wordt vervolgd in 
de volgende editie met......................
...............?
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Het schrijven van een artikel voor een 
clubblad is tegenwoordig niet een-
voudig. Sinds het begin van dit spel-
letje zijn er, ongelooflijk maar waar, 
meer dan 9000 boeken verschenen. 
9000 boeken die u kunnen helpen 
met ieder denkbaar facet van uw spel. 
Het varieert van: hoe verbeter ik mijn 
spel, hoe swing ik de club tot hoe kom 
ik van mijn slice af. Ook ‘hoe leer ik 
zover slaan als John Daley’ en ‘hoe 
leer ik pitchen als Phil Mickelson’. 
De lijst met boeken is eindeloos en 
ze claimen allemaal ‘het geheim’ te 
onthullen. Er is geen steen niet om-
gekeerd gebleven; noem het en er is 
over gepubliceerd en waarschijnlijk 
zelfs 100 maal.

Dan heb ik het nog niet over de con-
stante stroom aan golfbladen, Cd’s 
en Dvd’s. Het is dan ook niet vreemd 
dat we inmiddels allemaal experts 
zijn geworden met een overvloed 

aan kennis. Waarom is dan toch on-
danks alle research het spelletje voor 
zo velen nog zo frustrerend? Waarom 
blijven we hangen in de fase dat we 
de ene dag de sterren van de hemel 
spelen en de volgende keer lijkt of we 
het voor het eerst doen? En, om wat 
extra zout in de wond te strooien, er 
ook gezegd wordt dat we dit moeten 
blijven verwachten zolang we spelen 
‘omdat het erbij hoort’?

Ik vind golf de sport in de wereld die 
overgeanalyseerd is/wordt, waardoor 
wij vergeten de game te spelen. We 
worden overspoeld met adviezen, 
tips, artikelen en steeds weer de 
nieuwste magische uitvindingen en 
‘geneeswijzen’. We zijn al verlamd 
voordat we begonnen en alle natuur-
lijke en vrije beweging is verdwenen.

In dit artikel wil ik u enkele kleine 
mentale tips, oefeningen en uitdaging 
meegeven en u daarmee een ‘nieuwe 
state of mind’ mee te geven tijdens 
uw game. Hopelijk kunt u met wat 

oefening weer de baan in met minder 
frustratie en met het plezier, die u had 
toen u met het spelletje begon!

Desondanks moet u natuurlijk ook 
aandacht blijven besteden aan de 
verbetering van uw techniek. Afhan-
kelijk van uw fanatisme en ambities 
moeten ook zaken worden opgelost, 
die niet goed voelen. U moet dus tijd 
inruimen om te werken aan uw tech-
niek. Op een ander moment kunt u 
werken aan het mentale aspect hoe 
het spelletje te spelen. Het is niet 
goed die 2 zaken te vermengen.

Vanaf het moment dat u de eerste 
Tee-box oploopt tot u van de green 
van hole 18 afkomt, moet u geen ge-
dachten meer hebben over uw tech-
niek. U hoeft alleen maar te denken 
aan de taak die voor u ligt en slag 
die u wilt spelen. Dit geldt niet al-
leen voor de goede golfer, maar geldt 
voor ieder niveau, want iedereen wil 
tenslotte zo goed mogelijk spelen. U 
moet dus vertrouwen op uw instinct 

Tip van een Pro
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als u de Tee-box oploopt. Sommige 
goede spelers ontkennen deze nood-
zakelijke mindset, ontkennen zelfs 
hun gedachten aan hun swing, maar u 
niet! Deze golfers hebben waarschijn-
lijk, naast gevoel voor de beweging, 
triggers, maniertjes en gewoontes 
ontwikkeld om hun swing te starten 
en zo goed mogelijk te spelen. 

De eerste oefening
U moet dus besluiten waar u vandaag 
tijdens uw ronde aan wilt denken. 
Geen zorgen, ik help u.

Oefening 1 is club-bal-doel, met an-
dere woorden kies de juiste club voor 
het type shot dat u wilt spelen. Focus 
op de bal en lijn u uzelf op op uw doel. 
Dit doel (target) is de enige gedachte 
die u in uw hoofd houdt tijdens uw 
swing, terwijl u naar de bal kijkt.

U moet 100% zeker zijn van uw doel. 
Richten op de vlag is niet altijd de 
beste optie noch is het altijd mogelijk 
bij bijv. een lange hole, een dogleg of 
een moeilijke pinpositie. Het is dus 
van belang een ander punt van pre-
cisie te kiezen. Vergeet niet dat 50% 
van de fouten die we maken voortko-
men uit slecht oplijnen.

Dit is uw opdracht en uitdaging voor 
de eerst volgende 3 maal 18 holes 
die u gaat spelen. Niet proberen maar 
doen!

Het zal in het begin niet simpel zijn, 
want u hebt deze mindset nog niet 
eerder gedaan. Zelfs met de juiste 
mindset maken we fouten, hebben 
we slechte slagen en komen we bun-
kers en water tegen. U zult merken 
dat u niet aan een hindernis hoeft te 
denken om er in terecht te komen! 
Echter, als u tijdens u ronde ook nog 
gaat denken aan een hindernis is de 
kans nog groter om er in terecht te 
komen. 

Ik stel dat: “a free mind leads to a free 
swing and the two combined bring 
more succes in golf” dus die twee sa-
men zullen u meer plezier en meer 
succes geven tijdens uw ronde.

Ik weet zeker dat iedereen van u het 
mentale aspect van golf kent en erva-
ren heeft. Na ‘uw slechtste ronde ooit’ 
waarbij niets lukte en u bijna besloten 
had uw clubs aan de wilgen te han-
gen wat gebeurt er…plotseling gaat 
het allemaal beter. Waardoor? Uw 
swing kan niet veranderd zijn!

Nee, het komt doordat uw gedachten 
weg waren, u nergens op rekende en 
niets te verliezen had. 

U speelde vrij uit en ontspannen. Van 
deze ervaring moet u leren en ik wil u 
daar graag bij helpen. In toekomstige 
artikelen zal ik verder op deze men-
tale kant van het spel in gaan en leren 
hoe u zich kunt ontspannen. Ook zal ik 
u helpen met uw concentratie.

Sorry, maar ik ben niet helemaal eer-
lijk geweest over uw uitdaging. Als u 
de mentale opdracht hebt volbracht 
en 3 rondes hebt gespeeld zult u, 
waarschijnlijk als u eerlijk bent, moe-
ten toegeven dat u op enig moment 
toch uw gedachten de vrije loop liet 
in plaats van te denken aan club-bal-
doel. De volgende keer zult u daar 
dus weer op moeten focussen en ie-
dere ronde daarna……………………….
amen.

Keith Davis

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 verve-
len. Henk, zei ik tegen hem, ik vraag mij 
af wat zij 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”.

Een golfbaan is een plaats waar je voor je 
ontspanning komt, maar waar je meestal 
met een rood hoofd vandaan gaat.

Advertentie in een golfclubblad:
Ik wil van deze plaats iedereen bedan-
ken voor het zoeken naar mijn verloren 
golfclub. Ik weet weer waar ik hem heb 
neergezet.

Sommige mensen zijn erg lang van stof. 
Dit gaat zeker op voor voorzitters van 
golfclubs. Zo gebeurde het onlangs dat 
een voorzitter van een golfclub, laten 
we hem voor het gemak Cees noemen, 
tijdens een vergadering een wel bijzon-
der lang openingswoord hield. Toen hij 
na ruim een uur zei: U moet het mij maar 
niet kwalijk nemen als ik een beetje lang 
van stof ben, maar ik ben vanmorgen 
mijn horloge vergeten en ik zie hier ook 
geen klok. Geeft niet, zei een van de le-
den vanuit de zaal, achter je hangt een 
kalender.

Bekende sterren laten tegenwoordig alles 
verzekeren. Zo zijn bij Lloyd’s in Londen 
de benen van Ronaldo, de borsten van Pa-
mela Anderson, de vingers van Jan Vayne 
en de stem van Elton John voor vele tien-
tallen miljoenen verzekerd, zodra voor 
golfers de mogelijkheid bestaat hun bal-
len te kunnen laten verzekeren laten wij 
het u weten.

Een green lezen is als het lezen van de 
kleine lettertjes  in een contract, als je het 
niet zorgvuldig doet kom je geheid in de 
problemen.

Een onbeheerste speler is iemand die 
“FORE” roept na een putt.

Iedereen heeft twee slagen: een prachti-
ge soepele oefenswing en de gespannen
slag waarmee hij de bal probeert te slaan. 
Waarmee bewezen is dat het maken van 
een oefenswing geen enkel nut heeft.

Moppen
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Horeca Crayestein pakt groots uit. Interview met Jordy Kuijsters. 

NO PAIN, NO GAIN.
Onder deze  slogan van de Interna-
tional Hospitality & Hotel Manage-
ment opleiding aan het EuroCollege 
te Rotterdam werd Jordy de kennis 
en vaardigheden bijgebracht van 
Hospitality Manager. Een uitste-
kende basis voor een nieuwe uit-
daging in het leven van Jordy.: Per 
januari 2012 de nieuwe Manager 
van de horeca bij Crayestein. Een 
reden voor het redactieteam van 
Ins & Outs om daar de finesses van 
te achterhalen.

Crayestein gaat de horeca volledig 
vernieuwen, wat zijn deze veran-
deringen?

Jordy: In het lager gedeelte van het 
clubhuis komt een restaurant vol-
gens het concept van een American 

bar. Niet dat deze weggaat, want de 
bar voldoet als bar uitstekend, maar 
mogelijk dat de ruimte boven de bar 
wordt geïntegreerd in de bestaande 
ruimte waardoor je een meer open 
karakter van de bar creëert. 

Zijn er al tekeningen van al deze 
veranderingen beschikbaar?

Jordy: Nee, deze krijgen we binnen-
kort binnen. Plan @ Office (Redactie: 
Business lid Crayestein) ontwerpt de 
tekeningen, computeranimaties en 
moodboards.

Waarom al deze veranderingen? 
Wat zijn is de beweegredenen?

Jordy: Wij brengen al jarenlang het-
zelfde concept. Maar de wereld om 
ons heen verandert en ook de horeca 

Steakhouse. Ook wordt  er in dit lager 
gedeelte een lounge gesitueerd als 
overgangsruimte van bar naar restau-
rant. Er komt een eigen ingang voor 
het restaurant maar het restaurant is 
ook toegankelijk via de barruimte. Het 
restaurant krijgt een eigen terras met 
in het midden een smoker.

Wordt er ook nog wat vernieuwd 
aan de barruimte? 

Jordy: Ja, het buitenterras wordt uit-
gebreid tot aan de bomenrij. Cray-
estein beschikt over een ruim terras 
maar tijdens de topdagen in de zo-
mermaanden bleek het toch nog te 
klein. De plannen voor de binnen-
ruimte zijn nog niet definitief. Op dit 
moment variëren deze nog van be-
houd van warmte en gezelligheid tot 
het moderniseren van de bestaande 
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moet zich daarin meebewegen. De 
golfwereld is in beweging, econo-
misch gaat het slechter in Nederland 
en dat merken wij ook bij Crayestein. 
Daarnaast werden er te veel taken 
bij het management neergelegd om 
aan al deze veranderingen het hoofd 
te bieden. Door een opsplitsing van 
Business (redactie: manager Christian 
Krijnen) en horeca zijn wij nu in staat 
om meer te focussen op onze hoofd-
doelstellingen: tevreden leden en een 
gezonde business. 

Wie zijn de hoofddoelgroep?

Jordy: Dat zijn in de eerste plaats de 
leden. Maar ook de business leden 
en hun zakenrelaties zullen een grote 
doelgroep zijn. Daarnaast willen wij 
ook dagjesmensen die de Holland-
sche Biesbosch bezoeken aan trekken. 
Dit zijn er jaarlijks zo’n 200.000. Daar-
naast is onze actieradius niet beperkt 
tot de Biesbosch. Wij willen een uniek 
concept neerzetten voor geheel Dor-
drecht en omgeving. Een bijkomend 
voordeel is dat wij over een ruime en 
gratis parkeergelegenheid beschik-
ken.

Vroeger bleven er gemiddeld meer 
leden eten. Om de e.o.a. reden zijn 
deze afgehaakt. Hoe denk je deze 
leden weer terug te winnen?

Jordy: Kwaliteit, kwaliteit en nog-
maals kwaliteit. Kwaliteit moet goed 
en constant zijn. Daarnaast werken 
wij aan een programma van service 
verbetering. Ook perceptie speelt 
hierbij een rol. Zoals jullie waarschijn-
lijk al gemerkt hebben, hebben wij 
als eerste de wijnglazen vervangen. 
Ook de witte en rode huiswijn wor-
den vervangen. Hiertoe hebben wij 
een wijnproeverij geëngageerd na de 
maandag herenwedstrijd. 

Waarom op maandag en niet bij-
voorbeeld op dinsdag, na de da-
meswedstrijd?

willen starten maar dan komen wij in 
de knel met de competitie, vandaar 
1 juli. De nieuwe wijnkaart gaat al in 
per 1 maart zodat iedereen alvast kan 
voorproeven van de toekomstige ver-
anderingen.

Wij weten zeker dat, als de verbou-
wing achter de rug is, veel leden met 
kennissen of  vrienden een balletje 
willen slaan op Crayestein en daarna 
willen eten in een goed restaurant. 
In het algemeen zijn de totale kosten 
die daar mee gemoeid zijn een be-
lemmering. 

Wordt er ook gedacht aan bijvoor-
beeld combi-kaarten golf-restau-
rant?

Jordy: Hier wordt zeker over nage-
dacht. Ook wordt er nagedacht over 
een verlaagde fee voor introducees 
van leden van GC Merwelanden. Zo-
als in het begin al gememoreerd, de 
golfsport is in beweging en Crayestein 
ook.

Wij zien uit naar begin september!
Jordy: Ik ook!

Jordy: De grote wijnkenners en critici 
bevinden zich al jaar en dag bij de 
herendag. Daarnaast is dit een grote 
groep wijndrinkers en het leek mij 
dan ook een logische beslissing. Er 
zullen in de toekomst nog wel meer 
wijnproeverijen zijn, hier wordt dan 
ook iedereen van op de hoogte ge-
steld.

Jordy: Deze wijnproeverij heeft twee 
goede huiswijnen voortgebracht, 
maar wij willen meer bieden. Wij 
hebben daarom voor de echte lief-
hebber een wijn van de maand ge-
introduceerd. Een kwalitatief goede 
wijn voor een alleszins schappelijke 
prijs.  Om terug te komen op het on-
derwerp van terugwinnen van leden 
wil ik benadrukken dat wij dagelijks 
verse groenten inslaan ten behoeve 
van de kwaliteit en dat er ook een 
bediening komt speciaal voor het res-
taurant. Daarnaast willen wij graag 
stagiair(e)s mee laten draaien. Jonge 
enthousiaste mensen die ons scherp 
houden en ons wijzen op de verande-
ringen in de markt: onontbeerlijk voor 
een goede bedrijfsviering!

Opvallend is dat je sinds kort in stijl 
gekleed aanwezig bent. Heeft dat 
ook te maken met het gewijzigde 
imago?

Jordy: Ja zeker, leuk dat jullie dit noe-
men, ik krijg hier heel veel positieve 
reacties over! Ook de kleding van het 
bedienend personeel en de kok wor-
den gerestyled, ik ben daar zelf ook 
enthousiast over.

Wij weten zeker dat heel veel le-
den dit initiatief waarderen. Wan-
neer worden deze plannen gerea-
liseerd?

Jordy: Wij zijn nog in het beginsta-
dium van de veranderingen. Het ligt 
in de bedoeling om de verbouwing 
te starten op 1 juli en dat de opening 
plaats vindt in de eerste week van 
september. Wij zouden wel eerder 
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Deze gedachte komt zomaar om-
hoog borrelen wanneer ik als een 
verzopen kat over de baan loop. De 
regen sijpelt via mijn broekspijpen 
mijn schoenen in. 

Het lijkt wel of ik aan het wadlo-
pen ben, ik wordt vastgezogen in de 
dikke, vette, door water verzadigde 
Dordtse klei. 

Met iedere slag vliegen de kluiten om 
mijn oren. Tja en dat zijn er heel wat. 
Ik ben niet zo’n type die met drie sla-
gen de bal op de green legt. 

Nee, ik maak graag en veel gebruik 
van de fairway. 

Wat zou ik nu blij zijn met een gemo-
toriseerde trolley.

Waarom doe ik dit vraag ik mij af? No 
doubt about it; ik ben eraan verslaafd.

Dat is ooit anders geweest…

Ik heb wel eens met gekromde tenen 
zitten kijken naar een champions le-
ague. 

Wat een zotte vertoning zoals ze daar 
staan te trappelen op de green, KNAL 
die bal er toch in! 

En weer was uw redacteur op het juis-
te moment op de juiste plaats.

Dit keer betrof het een originele  “rab-
bithole in one”. 

Irma Siegers heeft hiermee ons in-
ziens een extra prijs verdiend. Wat 
een timing, wat een course manage-
ment. Je hebt van die dagen dat alles, 
maar dan ook alles lukt.

Chapeau Irma en van harte gefelici-
teerd.

Nee, mijn sport zou het nooit worden, 
alhoewel zo’n beetje mijn hele fami-
lie regelmatig op de baan te vinden 
was.

Toen brak de dag aan dat mijn moe-
der met het lumineuze idee kwam om 
een golfweekje te gaan houden in Vit-
tel met mijn zussen erbij.

Ik moest eraan geloven… lessen dus!

Enig idee waarom je Pro achter je 
staat wanneer je een poging doet tot 
een volleerd uitziende swing? Nou ja, 
ik heb tijdens de lessen bij Keith voor 
heel wat hilarische momenten ge-
zorgd. Had híj tenminste ook nog een 
leuke dag. 

Het ongelooflijke gebeurde, wij (mijn 
moeder en ik) “gingen” voor het GVB. 
De dag van de waarheid brak aan en 
de zenuwinzinking ook. De fairway 
leek oneindig, en de hole… moesten 
wij de bal in dat ieniemienie gaatje 
mikken?

Als Piet van de Graaf op dat moment 
valeriaan zou verkopen waren wij 
grootverbruiker! 

Chapeau voor beide heren, zij hadden 
meer vertrouwen in ons dan wijzelf.

En nu? 
Ben ik een topspeler met een single 
handicap, “keep on dreaming Debby“   

Alhoewel wonderen bestaan, TOCH? 
 
Ik geef mijn pen graag door aan Petra 
Busio.

“Het gaat er niet om hoe hard je kunt 
slaan, maar om hoeveel je kunt incas-
seren”.

GOLF, WAT EEN ROT SPORT! RABBITHOLE
IN ONE!
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Wat eerst beloofde een horrorwin-
ter te worden heeft zich tot nu toe 
beperkt tot een kleine twee weken 
goede vorst. Met een lekker warm 
en droog najaar konden we t/m de-
cember goed door blijven golfen en 
met een beetje geluk zet het voor-
jaar vroeg in. Dat hebben we zeker 
nodig om de baan zo goed mogelijk 
aan de start van de competitie te 
laten verschijnen. Door het goede 
weer hebben we ook al aardig wat 
geplande werkzaamheden kunnen 
uitvoeren.

In September hebben we bezoek ge-
had van Roger Stillwell. Roger komt 
2x per jaar vanuit Engeland over om 
advies te geven over de baan. Bij zijn 
bezoeken leren we veel over het vak 
en daarom zijn we ook erg blij met 
zijn steun.

In oktober hebben we op advies van 
Roger de greens geprikt met holle 
pennen van 19mm doorsnee (inwen-
dig) en 25cm lang. Dit was noodza-
kelijk om een anaerobe wortelzone 
te voorkomen. Door betreding van 
golfers en grasmaaiers en het vormen 
van een viltlaag door restanten van de 
grasplant, krijg je verdichting. Met als 
gevolg dat restanten van meststoffen 
en water blijven hangen. Daardoor 
kan er geen lucht meer bij de wortels 
komen en wordt het steeds lastiger 
voor het gras om in leven te blijven. 
Het stikt als het ware. Het bodemle-
ven, dat er normaal gesproken voor 
zorgt dat de viltlaag voor een deel 
afgebroken wordt heeft ook lucht no-
dig. Door het hoge vochtgehalte in de 
grond ontstaat ook nog eens een ver-
hoogde kans op schimmel.

Door te prikken doorbreken we de 
viltlaag en halen we oude grond uit 
de green. Het opruimen van de prop-
pen gebeurt met de hand om schade 

aan de greens tot het minimum te 
beperken. Na het opruimen hebben 
we de gaten zoveel mogelijk weer 
opgevuld met zand. Nu kan het gras 
zich weer wat makkelijker wortelen, 
het water weer snel weg en spoelen 
restanten van meststoffen uit. 
Door het mooie najaar heeft al een 
aardig deel van de gaten zich weten 
te herstellen, hebben we nauwelijks 
last van natte greens en schimmels 
hebben we tot nu toe bijna niet ge-
zien. Wij zijn zeer te spreken over het 
resultaat. 

Daarna hebben we uiteraard niet stil 
gezeten. We hebben inmiddels een 
groot deel van de paden al kunnen 
herstellen en hebben bijna al onze 
zaagwerkzaamheden gedaan. We 
moesten diverse bomen helaas weg-
halen vanwege een ziekte. Daarvoor 
in de plaats worden natuurlijk ook een 
aantal bomen terug geplant.

Verder hebben we aardig wat werk 
moeten verzetten in voorbereiding 
op en het afwerken van de geplaatste 
nieuwe drivingrange masten. Daar-
voor moest het oude net worden af-
gebroken en heel wat grond worden 
verzet. Omdat we stroom nodig heb-
ben om de netten te laten zakken, 
hebben we na het plaatsen van de 

Op de foto links is de viltlaag onder het gras goed te zien met daaronder een anae-

robe zwarte laag die doorbroken is door het prikken (zo erg is het bij ons gelukkig 

niet). Rechts zijn verschillende maten holle pennen te zien.

masten 210m kabel ingegraven. Op 
hole 8 en 9 hebben we in totaal 600 
meter aan nieuwe drain laten trekken 
om het probleem met de natte fair-
ways op te lossen. Alleen het oprui-
men en afvoeren van de grond duurt 
wat langer dan gehoopt. Als straks de 
vorst uit de grond is zullen we verder 
gaan met het opruimen van hole 9 en 
hopen dit zo snel mogelijk te hebben 
afgerond.

Momenteel zijn we bezig met het 
vervangen van de voorste palen op 
de drivingrange en wat ook wel leuk 
is om te melden is dat we nieuwe tee 
markers hebben gemaakt. Die zullen 
we voor de competitie gaan plaatsen. 
Wij zijn in ieder geval bijna klaar voor 
het nieuwe seizoen. 

Groeten
Gerben en Riza

Winter 2011 - 2012
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In november, december en januari 
leek het er op, dat we de winter, 
zonder ook maar één keer op win-
tergreens gespeeld te hebben, aan 
ons voorbij zouden zien trekken.

Februari zette echter de boel ge-
heel op zijn kop. Strenge vorst, 
sneeuw, kou, schaatsen en de Al-
blasserwaardse Molentocht. 

Maar………bijna geen golfer te  
bekennen op Crayestein.

En nu?  Het voorjaar komt eraan, 
straks weer de buggy’s  in de baan 
en ……we kunnen allemaal weer 
gaan genieten van ons geliefd spel-
letje golf op onze mooie baan.

De Nederlandse golfwereld in  
beweging
Zo’n winterperiode. Rustig in golfend 
Nederland? Geenszins. De golfwe-
reld is in beweging en hoe. Er wordt 
een strijd gestreden om de startende 
golfer. Een strijd tussen de NGF (Ned. 
Golf Federatie) en de NVG ( Ned. Ver-
eniging van Golfexploitanten). Een 
strijd  over het voortbestaan van het 
GVB-examen (NGF-standpunt) en 
het golfpaspoort (geen examen , het 
NVG-standpunt)

Beide organisaties willen sneller naar 
baanpermissie toe. De beginnende 
golfer binden, deze golfer sneller het 
plezier laten ervaren van “het in de 
baan lopen”. Zie ook de link op onze 
website, rechtsboven van Golfweekly 
“de strijd om de startende golfer”. 
Ook als bestuur zijn we bezig om te 
bezien hoe we voor de beginnende-, 
geïnteresseerde golfer zo laag drem-
pelig mogelijk kunnen zijn.

Vanzelfsprekendheid
De vanzelfsprekendheid om lid te 
worden van een golfvereniging is niet 
meer van de huidige tijd. Men is aan 

het rekenen geslagen. De “aanloop-
kosten” ( deelnamebewijs, uitrusting, 
lessen, jaarkaart en lidmaatschap) zijn 
dan drempels, die voor velen in deze 
beginfase,  onoverbrugbaar blijken 
te zijn. Men rekent en komt tot de 
conclusie, dat het lidmaatschap dan 
maar beter ingeruild kan worden voor 
de incidentele greenfeebetaling. Wat 
zijn de consequenties van deze maat-
schappelijke ontwikkelingen? 

Voor ons? 
Voor Crayestein?

Onze vereniging in beweging
Het bestuur heeft mede op advies van 
een aantal leden in de laatst gehou-
den ALV besloten om een werkgroepje 
samen te stellen, die zich inmiddels al 
een aantal keren heeft gebogen over 
de ontstane, bovenvermelde, proble-
matiek. Aan deze werkgroep nemen 
deel: Annette de Leeuw, Ad Fraanje, 
Alfred Quanz, Sjaak van Herwijnen, 
Peter van der Ven en ondergeteken-
de. Zij zullen het bestuur nader gaan 
adviseren. Alles wordt hier besproken, 
op tafel gelegd, heilige huisjes wor-
den al of niet los gelaten, niets is van-
zelfsprekend. Een conclusie? Neen, 
nog niet. Wordt het anders? Zonder 
voorschotneming, denk ik, dat allen 
van deze werkgroep zullen zeggen, ja 
we denken van wel.

Uiteraard en het kan niet genoeg wor-
den benadrukt, zal alles in een goed 
samenspel van belangen tot een syn-
these moeten komen. Onze vereni-
ging en onze exploitant Crayestein 
zullen daarin alle wederzijdse belan-

gen in het oog dienen te houden, en 
zijn zich daar ook terdege van bewust.

Andere verenigingsbezigheden. 
Na een druk bezochte Najaarsverga-
dering eind november (zie voor notu-
len en presentaties de website, achter 
bestuursmededelingen) volgde de 
Nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 
2012. Gezelligheid en animositeit wa-
ren de sleutelwoorden voor deze door 
ons bestuurslid Floor Vos prima geor-
ganiseerde middag. 

Te midden van zo’n 90 leden mocht ik 
traditiegetrouw  de volgende prijzen 
van 2011 uitreiken:

•  Maandbeker B2 spelers
  Toon van Buchem
• Maandbeker B1 spelers
  Toshi Waki en Gerry Bosveld
• Maandbeker A spelers
  Jeroen Bekker
• Order of Merit Dames
  Regina de Groot
• Order of Merit Heren
  Jeroen Bekker

De Merwelanden Trofee.
Deze trofee heb ik, na unanieme be-
sluitvorming in het bestuur, mogen 
uitreiken aan Gerard Ebeli. Virtueel 
althans, daar Gerard nog in Spanje 
verbleef. Maar ik zeg u, zijn broer Leo 
liet zich bij de in ontvangstneming 
voor Gerard, humoristisch, zeker niet 
onbetuigd. Gerard heeft deze trofee 
dik verdiend. 

Enerzijds door zijn jarenlange inspan-
ningen als voorzitter van de ABCD-
commissie. De ABCD-commissie is, zo-
als u ongetwijfeld weet, de smeerolie 
van alle georganiseerde wedstrijdac-
tiviteiten binnen de vereniging. 

Anderzijds door zijn niet aflatende 
steun aan ons Dames 1 team, die 
zich jaren achtereen hebben weten te 

Van de voorzitter,
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manifesteren in de Hoofdklasse van 
de nationale competitie. Daarnaast 
speelt Gerard samen met Erica ter 
Haar en Hans Plaat een belangrijke rol 
bij de totstandkoming van de jaarlijks 
verschijnende wedstrijdkalender. Een 
activiteitenplanning, die er wezen 
mag, en waar we allen trots op mo-
gen zijn. Deze wedstrijdkalender ligt 
overigens ter meeneming in de hal 
van het clubhuis.

Veranderingen op Crayestein
Op Crayestein zal er de komende tijd 

veel gaan veranderen. Het woord “up-
grading” wordt  momenteel door alle 
betrokkenen veelvuldig genoemd. 
Hoe blij en verwachtingsvol kun je 
daar wel niet van worden als je lid 
bent van onze vereniging. 

Jaarkaart
Voor 1 april a.s. zult u van de exploi-
tatiemaatschappij Crayestein bericht 
ontvangen over de implementatie 
van de nieuwe Wet van Damme, voor 
wat betreft koppeling deelnamebe-
wijs en jaarlijks af te nemen jaarkaart.

Tenslotte
Eind maart start de competitie. Ook 
dit jaar, zal ik namens het bestuur een 
bezoek brengen aan al onze compe-
titiespelende teams. Deze bezoeken 
zijn me vorig jaar uitstekend bevallen. 
Ik vind dat leuk en kijk er ook we-
derom naar uit. Ik wens u een ontzet-
tend fijn, sportief en verwachtingsvol 
golf -en verenigingsjaar toe en hoop 
u meerdere malen op onze baan te 
mogen begroeten.

Niek Drieënhuizen

Golfclub De Merwelanden gaat dit 
jaar in samenwerking met Exploi-
tatie Mij Crayestein medewerking 
verlenen aan de Nationale Open 
Golfdagen.

Op 21 en / of 22 april 2012  is het zo-
ver, dan vinden deze informatiedagen 
plaats.

Deze dagen worden georganiseerd 
door de Nederlandse Vereniging van 
Golfaccommodaties (NVG) en onder-
steund door de Nederlandse Golf Fe-
deratie (NGF) samen met de Profes-
sional Golf Associatie ( PGA Holland).
De National Open Golfdagen zijn on-
derdeel van de Nationale Sportweek.

Voor wie zijn deze Open Golfdagen?
Deze dagen worden georganiseerd 
voor iedereen, die kennis wil maken 
met de golfsport, van jong tot oud.

U kunt familie, vrienden en kennissen 
meebrengen naar onze golfbaan.

Zijn zij geïnteresseerd in de golfsport?  
Of willen zij eens een kijkje op onze 
mooie golfbaan nemen ? Iedereen is 
van harte welkom !!.

Op deze Open Golfdag kunnen de 
geïnteresseerden de basistechnieken 
van de golfsport  leren. Men hoeft niet 
eerder gegolfd te hebben om deel te 
nemen.

Alle benodigdheden om een goed 
start te maken staan klaar op Cray-
estein.

Het is de bedoeling om de bezoekers 
die dag ook bekend te maken met de 
Golfshop en de Horeca-faciliteiten, 
welke er op onze baan zijn.

Wanneer alle leden twee  familiele-
den, vrienden of kennissen meebren-
gen naar deze Open Golfdagen, dan 
kunnen wij ca 1500 personen weg-
wijs maken in de mooie golfsport. 

Mooier is nog wanneer wij die dag  
ook nieuwe leden zouden mogen be-
groeten.

Verdere details en informatie zult U 
later via onze website www.gcmer-
welanden.nl  ontvangen.

In de komende periode heeft U al de 
gelegenheid om uw familie, vrienden 
en kennissen enthousiast te maken, 
en dit week-end in uw agenda te no-
teren.

Golfclub De Merwelanden en Exploita-
tie Mij  Crayestein zullen U allen heel 
hartelijk ontvangen.

Namens  GC De Merwelanden.
Onno Krips.

De Nationale Open Golfdagen in 2012.
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‘normaal’ zijn in vergelijking met die 
van de Course Rating, bijvoorbeeld 
door extreem slechte weersomstan-
digheden. Wanneer de omstandig-
heden zo ‘abnormaal’ zijn dat het de 
handicap van een speler op een niet-
correcte manier beïnvloedt, vindt een 
aanpassing ter compensatie plaats. 

Voorbeeld 
Speler met handicap categorie 3 (11.5 
- 18.4) scoort in een wedstrijd 32 pun-
ten. Zijn bufferzone is  33 -36 punten.  
Er is slecht gespeeld en de CBA wordt 
berekend  op  - 1. Zijn handicap wordt 
niet aangepast. Had hij 36 punten 
gescoord, dan was zijn handicap ver-
laagd met 0,3.

Het uit 2007 daterende CSA-sys-
teem verandert.  De CBA, Computed 
Buffer Adjustment, is de opvolger 
van de CSA (Competition Stableford 
Adjustment). De CBA geldt alleen 
voor deelnemers aan 18-holeswed-
strijden!

De CBA is gebaseerd op miljoenen 
Europese scores, waardoor de onvol-
komenheden, die in het CSA-systeem 
zaten, er nu uit zijn. De CBA leidt niet 
meer tot aanpassing van de score van 
de speler, zoals bij het CSA-systeem.

Wat gebeurt er bij de CBA-bereke-
ning?
Bij de CBA-berekening wordt de pres-
tatie van het totale spelersveld, gere-
lateerd aan de bufferzone, vergeleken 
met de berekende verwachte presta-
tie van deze spelers onder ‘normale’ 
omstandigheden. Indien de presta-
ties buiten bepaalde grenzen vallen, 
wordt een aanpassing gemaakt van 
de bufferzone van de individuele spe-
ler. De aanpassing kan resulteren in (i) 
een opwaartse bijstelling (indien de 
prestaties van het veld veel beter zijn
dan verwacht) of (ii) een neerwaartse 
bijstelling (indien de prestaties van 
het veld veel slechter zijn dan ver-
wacht) van de limieten van de buf-
ferzone. Daarnaast kan het gebeuren
dat de omstandigheden zo extreem 
zijn dat, nadat CBA is toegepast, al-
leen van spelers die beter dan hun 
handicap hebben gespeeld de handi-
cap wordt aangepast.

In de nieuwe opzet zal de golfer min-
der merken van de herberekening, is 
de verwachting. Ook omdat er met de 
nieuwe methodiek minder aanpassin-
gen worden verwacht.

Waarom en wanneer wordt CBA ge-
hanteerd
Soms wordt een ronde golf gespeeld 
onder omstandigheden welke niet 

Van CSA naar CBA

Golfregels en EGA Handicap  
Systeem 2012-2015
Elke vier jaar worden door de Euro-
pese Golf Association aanpassingen 
in de golfregels ingevoerd. De Han-
dicap/en Regelcommissie heeft de 
belangrijkste  in dit bulletin samen-
gevat. Het is slechts een beperkt 
aantal, maar lees ze goed en doe er 
uw voordeel mee in de baan!!

Definities
Adresseren van de bal: de speler heeft 
de bal geadresseerd, zodra hij zijn club 
voor of achter de bal heeft geplaatst, 
ongeacht of hij zijn stand heeft inge-
nomen. Zie ook regel 18/2 hieronder.

Regel 6-3a - Starttijd
Een speler die binnen 5 minuten na 
zijn starttijd op de afslag arriveert, 
wordt nu gestraft met twee slagen 
(strokeplay) of verlies van de eerste 
hole (matchplay). De straf van dis-
kwalificatie, die voorheen werd opge-
legd voor deze overtreding, wordt nu 
als disproportioneel beschouwd.

Regel 13-4 - Bal in de hindernis
Het wordt een speler nu toegestaan, 
als zijn bal in een hindernis ligt, om 
zand of aarde vlak te maken, zelfs 
voor het spelen van zijn bal uit de hin-
dernis met als enig doel zorg voor de
baan, mits niet de ligging van zijn bal 
of de ruimte voor de voorgenomen 
swing wordt verbeterd (overtreding 
Regel 13-2) en niet de gesteldheid 
van de bunker wordt getest. Reden 
voor deze wijziging was dat een spe-

ler in het verleden een straf van twee 
slagen opliep als hij voor een slag in 
een bunker in een andere bunker een 
voetstap aanharkte. Een dergelijke 
straf wordt nu door de R&A en de 
USGA als disproportioneel beschouwd.

Regel 18-2b - Bal beweegt na 
adresseren
Indien, nadat de speler zijn bal in 
het spel heeft geadresseerd, deze 
bal beweegt als gevolg van iets an-
ders dan een slag (bijvoorbeeld een 
windvlaag), dan loopt de speler vanaf 
2012 geen straf meer op. Voor 2012 
liep de speler hiervoor een straf op. 
De bal moet worden gespeeld van zijn 
nieuwe positie.

Regel 20-7c - Spelen van een ver-
keerde plaats; Strokeplay
Dit is aangepast om ervoor zorg te 
dragen dat een speler, die wordt ge-
straft voor het spelen van een ver-
keerde plaats, in de meeste geval-
len maximaal twee slagen straf zal 
oplopen, zelfs als een andere regel is 
overtreden voorafgaand aan het doen 
van zijn slag.

Voor een volledig overzicht van  de 
wijzigingen wordt verwezen naar de 
website van de NGF  
http://www.ngf.nl/static/uploads/
documents/Bulletin_21.pdf
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Mede op aandrang van de NGF 
heeft de EGA (Europese Golfcom-
missie) in de 2012 editie van het 
EGA Handicap Systeem nieuwe re-
gels voor de afslagen (hierna tees) 
vastgesteld. Spelers worden min of 
meer vrij te kiezen van welke tee 
zij willen spelen. De NGF verwacht 
dat dit vooral voordelen zal ople-
veren voor beginnende spelers, ou-
deren en jeugdspelers. Mensen die 
net hun GVB gehaald hebben, zul-
len op een kortere baan eerder de 
voldoening hebben van een Par. De 
verruiming van de mogelijkheden 
voor ouderen komt tegemoet aan 
de wens van velen zo lang mogelijk 
te blijven spelen. In de komende 
tijd zal regelmatig aandacht aan dit 
thema worden gewijd via GOLFjour-
naal.   

Uitvoering
Door de NGF zullen de nieuwe tees 
opnieuw worden uitgemeten en van 
een rating voorzien De Commissie 
Course Rating zal een planning op-
zetten die erop gericht is de gehele 
operatie zo mogelijk voor eind 2012 
afgerond te hebben. 

In die planning zit een belangrijk ele-
ment van onzekerheid, omdat deze 
verruiming van de mogelijkheden 
consequenties heeft voor scorekaar-
ten, wedstrijdsystemen en inrichting 
van de baan, waarvan de aanpassing 
door de club bepaald wordt. Het stre-
ven moet zijn de invoering van de 
uitgebreide rating  aan het einde van 
2013 ingevoerd te hebben.

Van welke tee mag ik afslaan(in 
oplopende volgorde van lengte)? 
•  Oranje tee voor dames, senioren en 

jeugd
• Rood voor dames en heren
• Blauw voor dames en heren
• Geel  voor dames en heren
• Wit voor heren 

Mogelijk kunnen ook nog champion-
ship tees (zwart) worden aangelegd.
Dus de oranje tees (front tee dames) 
blijven  bestaan.   Het zwarte circuit 
(front tee heren) verdwijnt en wordt 
door heren blauw of rood vervangen. 
Witte tees worden alleen door heren 
gebruikt.   De termen dames- en he-
rentees verdwijnen, evenals front, 
standaard en back tee. Gestreefd 
wordt om  dubbele Par-aanduidingen 
per tee (dames en heren) en  Stroke 
Indices te voorkomen. 

De Wedstrijdcommissie
Alle ratinggegevens zijn opgeslagen 
in de database van het wedstrijd- en
handicapprogramma. Het wedstrijdre-
glement schrijft voor van welke tees 
er gespeeld moet worden. Vanzelf-
sprekend hoort er bij een serieuze 
strokeplaywedstrijd een dames- en 
een herenwinnaar te zijn en spelen 
alle spelers of de twee tegenstanders, 
dames of heren, bij matchplay van 
dezelfde tee. Er wordt één set tees 
vastgesteld voor heren en één voor 
dames. Elke categorie speelt exact 
dezelfde baan.

Wanneer mag een speler kiezen op 
welke tee hij wil starten? 
Voor een Qualifying Kaart. Wanneer 
er zowel dames als heren strijden om 
dezelfde prijs is er geen reden meer 
zowel de dames als de heren niet te 
laten kiezen van welke tee zij willen 
spelen. De dames en de heren spelen 
een andere baan en dan maakt het 
niet veel meer uit of de heren en de 
dames onderling ook nog op verschil-
lende banen spelen. Dan nog kan de 
Wedstrijdcommissie natuurlijk bepaal-
de richtlijnen hanteren bijv.  dames al-
leen rood, heren alleen geel.

Voor alle clubwedstrijden dient de 
Wedstrijdcommissie vast te leggen 
van welke tees er gespeeld moet of 
mag worden. Afhankelijk van de me-

thodiek van kaarten voorbereiden, 
moet de speler zelf de kleur van zijn 
tee (binnen de mogelijkheden van 
het wedstrijdreglement) bij inschrij-
ving aangeven. Het systeem rekent 
de correcte slagenverrekening uit.

Wilt u alles nog eens uitgebreid na-
lezen kijk dan op de NGF website 
http://www.ngf.nl/static/uploads/
documents/CRASHbulletin22.pdf

Nieuwe regels voor de afslagplaatsen.
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Op het moment dat dit stukje ge-
schreven wordt heb ik nog steeds 
de teleurstelling van het niet door-
gaan van de elfstedentocht niet 
verwerkt. Mijn schaatsen moet ik 
nog opbergen en mijn gedachten 
staan absoluut niet naar GOLF.

Maar voordat je het weet is het 
weer 24 Maart. En dan mag ons 1e 
heren team als eerste het spits af-
bijten tegen de Hilversumsche op 
Noordwijk.  

Bij de dinsdagdames is één team ko-
men te vervallen. En bij de jeugd heb-
ben we dit jaar één team meer dan 
vorig jaar, waardoor we ook dit jaar 
weer met zestien teams deelnemen 
aan de NGF competitie. 

Heren 1: 
Heren 1 heeft zich het eerste com-
petitiejaar in de hoofdklasse, op de 
laatste speeldag, zeer verdienstelijk 
gehandhaafd. De NGF heeft dit jaar in 
een zeer zware poule ingedeeld. Een 
poule die als volgt is samengesteld: 
Haarlemmermeersche – De Graaf-
schap – Hilversumsche – Noordwijk 
en als absolute toppers van de Neder-

landse competitie  (beide Nederlands 
kampioenen) Prise d’Eau en Hout-
rak. Het team, dat dit jaar gespon-
sord wordt door PROGRESS, bestaat 
uit captain Jordy Kuijsters, Gert Baas, 
Harry van der Laan, Jeroen Bekker, 
Jeroen den Dubbelden, Rogier Mol en 
Laurens Wittens. Henk Kuijsters heeft 
dit jaar de training van dit team voor 
zijn rekening genomen. Heren 1 is 
gastheer op de laatste speeldag nl. 
zaterdag 5 mei.

Dames 1: 
Dames 1 is helaas, na zeven succesvol-
le jaren, gedegradeerd uit de hoofd-
klasse. Het team,  dat dit jaar opnieuw 
gesponsord wordt door DEMETER, be-
staat uit nieuwe- en reeds vertrouwde 
gezichten. De nieuwe captain is Josee 
Meiners. Zij zal dit jaar, samen met 
Denise van Baaren – Lisa Ebeli – Judith 
Thijs – Aniek  en Roeli van Wijngaar-
den, er alles aan doen om het team in 
de 1e klasse te handhaven. De dames 
zijn fanatiek bij Keith Davis aan het 
trainen. En zijn in de poule bij Capelle 
a/d IJssel – Cromstrijen – Toxandria en 
de Gulbergen ingedeeld. Onze dames 
zijn op de  eerste wedstrijddag (zon-
dag 1 april) gastvrouw.

Heren 2 - 3 en 4: 
Deze teams spelen op zondag. Heren 
2 moest vorig jaar erkennen dat de 
Eindhovensche een sterker team was 
en dat zij derhalve als goede tweede 
zijn geëindigd in de 2e klasse. Dit jaar 
gaat het team onder leiding van cap-
tain Remon Schepen en verder be-
staand uit Rik Maaskant – Leon Moor 
– Ben Kraa – Cock van As Jr. – Kevin 
Blom en Diederick van Eijk een gooi 
doen naar het kampioenschap!!!! 
Verder hebben we dan nog Heren 3, 

Technische commissie: NGF Competitie 2012
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onder leiding van captain Ton Wierks 
(spelend in de 4e klasse)  en Heren 4 
met als nieuwe captain Aad van Vugt, 
spelend in de 5e  klasse) die minimaal 
voor behoud in hun klasse gaan strij-
den. 

Dinsdag dames: 
Op dinsdag hebben we dit jaar 2 da-
mesteams die aan de competitie gaan 
deelnemen. Het 1e team, met als cap-
tain Ans de Haan en het 2e team on-
der leiding van Trudy de Ruijter. Beide 
teams spelen in de 2e  klasse en gaan 
er dit jaar alles aan doen om in hun 
klasse goed te presteren. 

Senioren :   
Op donderdag spelen net als voor-
heen, twee dames senioren teams. 
Het 1e  team onder leiding van Hel-
een Klijn is vorig jaar gepromoveerd 
en mag dit jaar in de 3e klasse spelen. 
Het 2e dames senioren team speelt in 
de klasse met handicapverrekening 
met als captain Annemarie van Hel-
den.

Bij de heren senioren hebben we 
evenals vorig jaar weer vier teams. De 
speeldag voor deze heren is vrijdag. 
Het 1e team van captain John van der 
Linden gaat dit jaar een poging doen 
om kampioen te worden en terug te 
keren naar de 2e klasse. Het 2e team, 
met als captain Ron van Westerlaak 
speelt in de 4e klasse. Het 3e team 
onder de bezielende leiding van Sjaak 
van Herwijnen speelt in de 5e klasse. 
En tot slot, het 4e team, met als cap-
tain onze voorzitter Niek Drieënhui-
zen, speelt dit jaar in de 6e klasse. 

Jeugd : 
De jeugd speelt op zondagen. En hun 
1e competitiewedstrijd is pas op 03 
juni. Dit jaar zijn we met 3 jeugd teams 
in de competitie vertegenwoordigd. 
Op dit moment zijn de captains van 
deze 3 teams nog niet bekend. 

Via onze site: www.gcmerwelanden.
nl  en dan via “Wedstrijden”  - “NGF-
Competitie 2012” is diverse informa-
tie m.b.t de competitie beschikbaar.

Wij wensen alle competitiespelers 
heel veel succes, veel plezier en bo-
venal een sportief competitie ver-
loop. Ook zouden wij het bijzonder op 
prijs stellen als onze vlaggenschepen 
Dames 1 en Heren 1 zich gesteund 
weten bij hun wedstrijden door een 
grote schare meelopende supporters.

Wedstrijdkalender 2012: 
De ABCD commissie heeft wederom 
de wedstrijdkalender voor 2012 ge-
fabriceerd. Zonder iets af te dingen 
op de belangrijkheid van de overige 
wedstrijden, wil wij als TC toch van 
de gelegenheid gebruik maken om 
hieronder de Kampioenschappen en 
Maandbekers te vermelden.

Zat. 02 Jun.  
Voorronde Matchplay kampioenschap
Zat. 09 Jun.  
Finale Matchplay kampioenschap
Zon. 10 Jun.   
Finale Matchplay kampioenschap
Zat. 01 Sept. 
Senioren Strokeplay kampioenschap
Zon. 02 Sept. 
Jeugd Strokeplay kampioenschap
Senioren Strokeplay kampioenschap
Zat. 08 Sept.  
Jeugd “Open”
Zat. 15 Sept. 
Strokeplay kampioenschap
Zon. 16 Sept. 
Strokeplay kampioenschap
Zon. 20 Mei  Maandbeker
Zat. 16 Juni   Maandbeker 
Zat. 07 Juli  Maandbeker
Zon. 12 Aug.  Maandbeker
Zat. 29 Sept. Maandbeker
Zon. 14 Okt.  Maandbeker

namens deTC, 
Hans Plaat.

De organisaties in de golfsport zinnen 
op manieren om het golfen toegan-
kelijker te maken voor een grotere 
markt. Hierbij hoort o.a. ook het ver-
vangen van het golfvaardigheidsbe-
wijs (GVB).

Men beweert dat er een machtsstrijd 
is uitgebroken tussen de Nederlandse 
Vereniging  van Golfaccommodaties 
(NVG), de belangenclub van baan-
eigenaren, en de Nederlandse Golf  
Federatie (NGF), regelbewaker en 
koepel van de golfverenigingen.

De NVG wil met een eigen Nationaal 
Golfpaspoort het mogelijk maken, dat 
iedereen op elke baan in het land kan 
golfen, zonder eerst een examen af te 
leggen.

Dit examen, het GVB, is nu nog ver-
plicht en wordt bewaakt door de NGF.
Volgens de NVG , is het GVB een on-
nodige drempel in 2012. Zij vinden 
dat de nieuwe golfers lessen moeten 
nemen, en stap voor stap de baan in 
moeten kunnen.

De NGF heeft op dit gebied ook plan-
nen, zij willen de instapdrempel  
verlagen en het golfexamen moder-
niseren.

Beide organisaties hebben vele ge-
zamenlijke belangen, en ook vaak  
onderling  kontakt, maar op dit ge-
bied nu even niet. Dit is niet erg net-
jes, en misschien wel schadelijk voor 
het imago van de golfsport.

Conclusie :
Er is dus wel degelijk deining in de 
Nederlandse Golfwereld  !!!! 

Onno Krips.

Is er deining in de 
Nederlandse  
Golfwereld ???
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Hierbij nodigen wij alle leden uit 
mee te doen. Na een dag van wer-
ken, lekker nog even 9 holes lopen. 
Daarna een borrel en wat eten.  
Super! De woensdagavond kan niet 
meer stuk! 

•  De zomeravondcompetitie (ZAC) 
wordt gespeeld op 12 woensdag-
avonden met in oktober een afslui-
tende wedstrijd op een zaterdag.

•  Het is een wedstrijd over de eerste 9 
holes, waarbij u elke ronde uw score 
per hole kunt verbeteren.

•  De eerste keer vult u alle scores in. 
De tweede en volgende keren die u 
meespeelt is op uw kaart een stic-
ker geplakt met de reeds verbeterde 
scores. U NOTEERT DAN ALLEEN DE 
VERBETERDE SCORE.

•  De starttijd op 25 april, 9 en 23 mei 
is tussen 16.00 en 18.00 uur.

•  Op 6 en 20 juni, 11 en 25 juli, 15 en 
29 augustus wordt tussen 16.30 en 
18.30 uur gestart.

•  Op 12 en 26 september en op 17 ok-
tober start u weer tussen 16.00 en 
18.00 uur.

•  Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig 
€10,00, te betalen bij de wedstrijd-
tafel de eerste keer dat u meedoet.

•  Bij de T-box van hole 1 staat een 
spiraal waar u uw (gemerkte) bal in 
deponeert en u vertrekt als u aan de 
beurt bent, maar pas ALS DE VLAG 
OP HOLE 1 IN DE HOLE STAAT.

•  Als u terug bent stopt u uw kaart in 
het bakje “Zomeravondcompetitie” 
op de tafel in het clubhuis of op het 
terras.

•  Op elke speeldag van de zomer-
avondcompetitie serveert het res-
taurant een ZAC-menu tegen een 
gereduceerd tarief.

•  De afsluiting van de ZAC is op zater-
dag 27 oktober met een normale 
wedstrijd over 18 holes, waarbij de 
scores van de eerste 9 holes nog 
verbeterd kunnen worden

•  Als iedereen binnen is zal de prijs-
uitreiking zijn en kunt u nagenieten 
met een hapje en een drankje.  

Veel speelplezier!

Carla Meijer, tel. 06 48165900, Wim 
Tijssen en Marianne van der Vossen

 

OVERZICHT ZOMERAVONDCOMPETITIE

Datum Starttijd

25 april tussen 16.00 en 18.00 uur

9 mei tussen 16.00 en 18.00 uur

23 mei tussen 16.00 en 18.00 uur

6 juni tussen 16.30 en 18.30 uur

20 juni tussen 16.30 en 18.30 uur

11 juli tussen 16.30 en 18.30 uur

25 juli tussen 16.30 en 18.30 uur

15 augustus tussen 16.30 en 18.30 uur

29 augustus tussen 16.30 en 18.30 uur

12 september tussen 16.00 en 18.00 uur

26 september tussen 16.00 en 18.00 uur

17 oktober tussen 16.00 en 18.00 uur

zaterdag 27 oktober afsluitende wedstrijd 18 holes 

DE ZOMERAVONDCOMPETITIE 2012
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Golfclub De Merwelanden
Baanhoekweg 50, 3313 LP Dordrecht

Secretariaat:
Tel. 078 – 6 21 51 71

Email: secretariaat@gcmerwelanden.nl


