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Het digitale clubblad
Voorwoord vanuit de redactie

En dan ….is het eindelijk zomer geworden.

Niet dat dit altijd merkbaar is aan het weer want dat valt tot nu toe nogal tegen. 

Het bleef lang koud en nu is het dan wel zachter geworden met af en toe een hele warme dag, 

maar de zomer waar we allemaal naar verlangen is er nog niet.

Tijd genoeg dus om het clubblad te gaan lezen. En mocht het weer zo mooi worden dat we de 

hele dag buiten willen zijn, is er nog niets aan de hand want dan print je het blad gewoon uit of 

je neemt je laptop/ipad mee naar buiten en gaat lekker in je tuinstoel zitten lezen met een koud 

biertje, wijntje of frisdrankje onder handbereik.

Ook deze keer staan de bekende artikelen er weer in zoals De Pen, de Pro aan het woord, en de 

Column van Peter vd Ven.

Nieuw is de rubriek Crayestein-Varia. Hier laten wij de medewerkers van Crayestein aan het woord.  

De eerste keer is het woord aan Georgina en Annabel.

En tot slot geven wij u een blik in de keuken van de Redactie Commissie.

Veel leesplezier dus,

De redactie
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Wat zijn wij toch een raar volkje. 
Nederlanders klagen graag over 
van alles en nog wat maar als het 
bekende puntje bij het paaltje 
komt, houden we van ons landje. 
We nemen zelfs een klein crisisje 
voor lief, alhoewel we tegelijker-
tijd zweren dat we nooit meer naar 
Griekenland gaan. 

Totdat…het Nederlandse zomerkli-
maat ons toch een beetje tegenvalt. 
Dan boeken we als een speer, on-
danks dat we het dit jaar zuiniger aan 
gingen doen, een vakantie naar een 
zonnig oord. En als dat dan toevallig 
Griekenland is, dan boeken we vrolijk 
twee weekies vertoeven aan de Egëi-
sche of Cretenser Zee. “Last minute” 
heet dat en iedereen denkt dat het 
voordeliger is als een normale boe-
king….

Wat heeft dit nu allemaal met golf te 
maken? De Merwelander (klinkt een 
beetje als Nederlander) wordt ook 
steeds meer een “last minute” boe-
ker. De diverse commissies zetten de 
vele wedstrijden al ruim van te voren 
op internet-telegolf en raken in paniek 
als de inschrijvingen een paar dagen 
voor deadline tegenvallen. Totdat de 
laatste inschrijfdag is aangebroken. 
Dan stromen de lijsten vol, ondanks 
de mindere weersvoorspellingen van 
de weekenden. Kan je toch net zo 
makkelijk direct inschrijven? “Last mi-
nute” boeken is echt niet voordeliger 
dan tijdig boeken.

Al op de baan van Donald Trump ge-
weest? In Aberdeen-Schotland, zo 
lazen we in de krant, is een baantje 
neergelegd voor 120 miljoen dollar. Er 
komen ook nog wat geinige optrek-
jes bij waardoor de totale investering 
ongeveer een miljard dollar zal bedra-
gen. Er moest wel wat ruimte worden 
gemaakt in het duingebied en dus 
moesten de lokale bewoners wor-

den uitgekocht. Dat is gelukt op één 
persoon na. Michael Forbes, een vis-
ser die al dertig jaar een eenvoudige 
hut bewoont, kreeg een aanbod van 
750.000 dollar maar legde het aanbod 
droogjes naast zich neer. Daar moest 
Donald dus even zijn baantje omheen 
leggen (hole vier dogleg naar links).
 

Waar het om gaat is dit: stel je gaat 
daar een rondje golfen (kosten val-
len mee trouwens, 18 holes voor nog 
geen 400 euro). Aan de schotse kust 
is de kans op een regenbuitje groter 

als in ons landje. Je loopt dan 18 holes 
door stromende regen en wind onder 
je aan flarden gescheurde parapluutje 
te genieten van de mooiste baan op 
de wereld. Na afloop neem je een 
frisse duik in de jaccuzi en tel je de 
scores op. Dubbel bogeys en tripple 
bogeys zorgen voor een score ver bo-
ven je handicap. Is die Trump nou gek 
of zijn wij het?

Conclusie: gewoon lekker inschrijven 
voor de wedstrijdjes op De Merwelan-
den. De jaarkaart kost net zoveel als 
twee rondjes Trump golf en je scoort 
beter. “Last minute” inschrijven is mo-
gelijk en het weer valt altijd mee. 

Column



5 Het digitale clublad > Ins & Outs

delbaar onderwijs, dacht hij zijn weg 
te kunnen vinden bij de politie. Maar 
dat was helaas van korte duur. Hij is in 
1990 “de verkoop” in gegaan en  zich-
zelf op de Hogeschool Brabant verder 
gaan bekwamen op het gebied van 
economie en heeft daar onder meer 
de diploma’s A, B en C voor marketing 
behaald.

Intussen, had hij het Brabantse land 
achter zich gelaten en woonde in 
Zwijndrecht. Maar na een aantal ja-
ren, was hij de Randstad zat en ver-
huisde naar Standaardbuiten. Weer 
lekker Brabants en heerlijk rustig. 
Maar wel met de mogelijkheid om in 
korte tijd even te “ontsnappen” naar 
bijvoorbeeld Breda.

Sinds 1990 actief in de ICT wereld 
en na jaren bij Baan Software, Tibco 
software en Allegro Development, nu 

sinds 2,5 jaar als Regional Vice Presi-
dent voor Centraal Europa actief. 

Progress Software is een Amerikaans 
bedrijf, gevestigd in Bedford, Massa-
chusetts in de Verenigde Staten. Het 
bedrijf werd in 1981 door Joseph W. 
Alsop en onder de naam Data Langu-
age Corporation opgericht. Vanaf die 
tijd, is het bedrijf bezig geweest met 
het ontwikkelen van sofwareproduc-
ten die het gemakkelijker moeten 
maken om echte “businessapplica-
ties” te creëren.

In 1984 werd het bedrijf omgedoopt 
tot Progress. En in 1987 werd dat Pro-
gress Software Corporation. En in 1991 
volgde de beursgang. 

Het jaar 1992 was een mijlpaal voor 
het bedrijf, want toen werd de 100 
miljoen US$ omzetgrens overschre-
den. 

In de daarop volgende jaren, wer-
den verschillende bedrijven over-
genomen en de producten nog 
“slimmer”gemaakt. Dit alles verste-
vigde de positie van Progress op de 
markt.  

Progress is een wereldwijde leveran-
cier van softwaretechnologie en dien-
sten voor de ontwikkeling, de imple-
mentatie, de integratie en beheer van 
oplossingen voor e-business. 

Bijna 140.000 organisaties, in meer 
dan 180 landen, gebruiken de Pro-
gress producten en – technologie. En 
als je de lijst met klanten (KLM, KPN, 
DHL, van Gansewinkel, Deutsche 
Bank, T Mobile e.v.a.) bekijkt, dan 
kom je best onder de indruk. 

De Progress-technologie vormt de in-
frastructurele basis voor de meest uit-
eenlopende toepassingen, van ERP* 
en financiële handel binnen branches, 

In de voorgaande edities heeft u al 
het een en ander kunnen lezen over 
sponsoren, die ieder op hun eigen 
wijze, onze club c.q. vertegenwoor-
digende teams financieel onder-
steunen.

Lang zag het er naar uit, dat ons eer-
ste herenteam het dit seizoen zonder 
sponsor zou moeten doen. Uiteinde-
lijk, was daar de helpende hand van 
Hans Delleman van Progress Software 
B.V. Al zo’n twaalf jaar businesslid, 
waarvan en sinds 2006 ook lid van de 
GCM. Zijn eerste balletje sloeg hij on-
der toezicht  van Cees van den Berg, 
die hem ook alle andere fijne kneep-
jes van het golfspel bij bracht.

Hans komt uit een gezin met vijf kin-
deren (twee zussen en twee broers) 
en is op 19 november 1958 in Den 
Bosch geboren. Na het basis- en mid-

In gesprek met Hans Delleman van Progress Software B.V.
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variërend van de detailhandel, de 
verwerkende industrie, telecommu-
nicatie, financiële dienstverlening en 
overheden. 

* (ERP = Enterprise Resource Planning 

= software die alle bedrijfsprocessen 

zoals voorraadsystemen, bedrijfsad-

ministratie en logistiek zodanig met 

elkaar verbindt dat alle vergaarde in-

formatie door het hele bedrijf, door ie-

dereen bruikbaar is. Bekende ERP sys-

temen bijvoorbeeld SAP en Oracle).

Heel nieuw en vooruitstrevend is het 
toepassen van het zogenaamde RFID 
systeem, dat Progress onlangs bij de 
Boekhandels Groep Nederland heeft 
gerealiseerd. Een systeem, vergelijk-
baar met de inmiddels welbekende 
barcode. Maar slimmer en tijdbespa-
rend. Een product met een barcode 
moet stuk voor stuk gescand en ver-
werkt worden. Met RFID ga je, bijvoor-
beeld met je boodschappenkar, door 
een scanpoort en alles wordt dan in 
één keer gescand en geregistreerd. 

Wereldwijd heeft het bedrijf zo’n 
1.800 medewerkers. Waarvan circa 
300 op het Europese Hoofdkantoor in 
Rotterdam. Van waaruit Hans werk-
zaam is in de BeNeLux, Duitsland en 
Oost-Europa. Gezamenlijk realiseert 
men elk jaar zo’n $ 5 miljard omzet.

Naast zijn drukke werkzaamheden 
heeft Hans ook nog tijd voor andere 
dingen. Zoals eerder vermeld golft hij 
graag (hcp 22,5) en uit hoofde van 
zijn functie, organiseert hij ieder jaar 
voor de relaties van Progress een golf-
dag op Crayestein. Hij kookt graag, 
gaat graag uit eten, bij bijvoorbeeld 
restaurant Het Wolfslaar in Breda, Old 
Dutch in Rotterdam of Marktzicht in 
Dordrecht. En (als gevolg daarvan?) 
doet hij ook nog aan fitness. 

Pratend over eten, komt het gesprek 
automatisch op wijn. Want bij een 
goed gerecht  hoort een mooie wijn. 
En ja, ook dat zou je als een hobby 
kunnen betitelen. Want hij helpt graag 
zijn dochter Claudia, die samen met 

zijn partner Sylvia, “Delleman Wine 
Import B.V.” runt. En via wijn, kom je 
ook alweer snel bij kaas. En het toeval 
wil, dat zijn zoon Stephan actief is in 
de kaashandel (Gert Jan de Kaasboer 
uit Dordrecht). En zo is de cirkel wat 
dat betreft rond.

Tenslotte vroegen wij, hoe een bedrijf 
als Progress erbij komt om als sponsor 
voor Heren 1 van GCM op te treden? 

Het antwoord hierop was, dat de ge-
legenheid zich voor deed. Dat het be-
drijf de mogelijkheid had dit te doen 
en dat e.e.a. misschien tot verdere 
naamsbekendheid zou kunnen bijdra-
gen. 

En ondanks het feit dat Heren 1 dit 
jaar helaas is gedegradeerd, zal Pro-
gress ook volgend jaar weer sponsor 
zijn. Loyaliteit, normen en waarden, 
staan bij het bedrijf hoog in het vaan-
del. Dus afhaken in dit geval is geen 
optie. Wij rekenen erop, dat dit team 
zich, met onze steun, volgend seizoen 
gewoon weer opwerkt naar het hoog-
ste niveau. Fantastisch toch, dat dit in 
deze tijd nog gebeurt?!

Hopelijk heeft u als lid van  de GCM  
nu meer inzicht in wie nu die spon-
sor van Heren 1 is. Laten we blij zijn, 
dat er nog steeds bedrijven zijn die 
sportclubs een warm hart toedragen 
en daadwerkelijk het sporten op hoog 
niveau mogelijk maken. 



FRONT
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Zoals beloofd hierbij het vervolg 
van mentale aspecten in golf. In dit 
deel wil ik u helpen met uw concen-
tratie en relaxatie/ontspanning.

Een van de moeilijkste dingen in golf 
is gedurende 18 holes geconcentreerd 
te blijven spelen. Dat komt omdat we 
allemaal verschillende niveaus van 
mentaal uithoudingsvermogen heb-
ben. Het is een feit dat onze tank al 
leeg begint te raken tegen de tijd dat 
we aan de tweede 9 moeten begin-
nen. Als u dit herkent, betekent dat 
uw geest (mind) moe wordt van fo-
cussen en concentreren en na 9 holes 
rust wil.

Om dit te voorkomen moet u leren 
de “aan/uit-knop concentratie” te 
gebruiken. Dat betekent club/bal/
doel en 100% focus op uw slag, maar 
tussen de slagen door gaat uw con-
centratie ‘uit’. Uw geest kan dan ont-

spannen en verversen. Lukt het u uw 
concentratie aan en uit te zetten, dan 
zult u merken dat u uw concentratie, 
iedere keer als u speelt, langer kunt 
vasthouden.
Wat ik wil zeggen is dat u uw gedach-
ten tussen de slagen een break geeft 
in plaats van bezig te zijn met uw 
laatste of volgende slag, hoewel het 
in de praktijk meestal de laatste slag 
zal zijn.

Uw hersenen hebben onderbrekingen 
nodig om scherp en effectief te kun-
nen zijn. Door bewust niet bezig te 
zijn met uw laatste of volgende slag 
geeft u uw brein de kans te verfrissen, 
maar natuurlijk is dat wel gemakkelij-
ker gezegd dan gedaan!

Als u merkt dat u uw gedachten aan 
het spel niet los kunt laten, focus dan 
op wat anders. Het maakt niet uit 
wat: het weer, de omgeving, de na-
tuur zolang het maar ontspant. Bij 
mijn laatste Pro-Am, toen ik 69 sla-
gen had op onze baan, was ik de hele 

tijd tussen de slagen een liedje van 
Mary Poppins aan het neuriën. Het is 
niet nodig hier nog te zeggen dat ge-
dachten aan werk of een relatie niet 
de beste ontspanning is. U geeft uw 
geest rust, zolang u denkt aan iets dat 
niet dezelfde mate van mentale ener-
gie vergt. 

Zodra u begint met het ‘aan-uit’ zet-
ten van uw concentratie zult u merken 
dat uw hoofd en lichaam energiek en 
scherp blijven. Als het u lukt zult u het 
ook merken aan de scores aan het 
einde van uw ronde. De meeste goe-
de spelers geloven dat ontspanning 
de sleutel is tot goede concentratie. 
Let er op dat uw snelheid van lopen 
zo is, dat u niet sneller hoeft adem te 
halen, anders moet u uithijgen bij ie-
dere slag. Ook werkt dit ontspannend 
voor uw spieren om beter te kunnen 
presteren. Het is tevens goed voor uw 
vertrouwen en het zal u helpen te fo-
cussen.

Het is dus niet goed heel veel en lang 
te concentreren of hard tegen jezelf 
te zeggen: concentreren! Zo werkt het 
niet. Sterker nog, het is de manier om 
je concentratie te verstoren. U kunt 
uw concentratie niet forceren. Juist 
het tegenovergestelde is waar: het is 
een proces dat u moet laten gebeu-
ren.

Keith Davis

Mobiel: 00 31 (0)6 510 672 52
Email: keithdavisgolf@planet.nl
Web: www.perfectyourimpact.nl

Na de vakantie start Keith thema-
clinics op de woensdagmiddagen. 
Hierbij moet men denken aan 
chippen, pitchen en putten, maar 
natuurlijk ook bunkerslagen of be-
paalde ijzerslagen. Houd daarom 
de website www.perfectmyimpact.
com in de gaten voor het thema, 
de tijden en de bijbehorende kos-
ten.

Tip van een Pro
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EEN DAG OM 
NOOIT MEER TE 
VERGETEN.
Als golfer droom je ervan. Je eer-
ste hole-in-one. Maar dromen zijn 
bedrog, hoor je vaak. Echter niet in 
het geval van Aad van Vugt. 

Aad (hcp 10,6) speelt nu drie jaar 
competitie (zondag reserve 5e klas) 
en is dit seizoen captain. Hij speelt in 
een, zoals hij dat zelf noemt, kleurrijk 
team, bestaande uit John Mourik, Aki 
Choo, Ken Lam, Hugo de Baat en Sjaak 
Doedijns.  

De heren zijn ambitieus en willen ie-
der jaar zo hoog mogelijk eindigen en 
natuurlijk het liefst kampioen wor-
den. Iedere woensdagavond wordt er 
daarom serieus getraind en na afl oop 
met z’n allen een drankje, een praatje 
en weer naar huis. Teambuilding dus!

En dat dit zinvol is, ontdekte Aad en 
zijn team op zondag 29 april 2012 in 
Almkerk.

Vroeg uit de veren en met z’n allen 
naar Almkreek voor de vierde compe-
titieronde. 

Het was een koude dag. Maar voor 
Aad zo’n dag waarop je in de voorbe-
reiding op de driving-range en bij het 
chippen en putten al het gevoel hebt. 
Na een paar holes, weet je dat het die 
dag gaat lukken. 

Dan de baan in. En ja, het voorgevoel 
klopt. Goeie lange slagen, mooie ap-
proaches en strakke puts. Je komt in 
een fl ow en op de vierde hole (par 5) 
maak je dan een birdy. 

Vol zelfvertrouwen door naar de vijfde 
hole (par 3 van 140 meter). 

Vlag achterop de green. Aad bereidt 
zich voor, wat oefenslagen en daarna 

een rustige slag met een lichte draw. 
Een perfecte slag. De bal vliegt, valt, 
rolt en weg was-ie! Je hart slaat over. 
Het zal toch niet waar zijn?! Hebben 
jullie ook gezien wat ik zag? En ja 
hoor, het was een hole-in-one. Felici-
taties, schouderklopjes enz. Maar nog 
wel dertien holes te gaan. 

Je zou je kunnen voorstellen, dat je 
na zo’n ervaring toch enigszins uit je 
normale doen bent. Het nieuws ging 
als een lopend vuurtje door de baan. 
Van alle kanten duimen omhoog, fe-
licitaties enz. Voldoende afl eiding om 
minder goed te spelen zou je denken. 
Maar nee hoor, Aad kon gelukkig z’n 
concentratie behouden en speelde 
een fantastische ronde. Won ’s mor-
gens met Hugo de dubbel, ’s middags 
zijn single en het team uiteindelijk 
ook de wedstrijd. 

Bij terugkomst in het clubhuis natuur-
lijk applaus van alle kanten. Uiteraard 
volgden de gebruikelijke glazen met 
bubbels en tijdens het diner ontkwam 
Aad er niet aan om zijn ervaring van 
die dag te vertellen. 

Na ongeveer een week, ontving hij, 
ter herinnering aan zijn hole-in-one, 

van de team captain van Almkreek 
nog een leuke troffee in de vorm van 
een klomp (zie foto). Een bijzonder 
leuk gebaar. Een aandenken dat je, 
voor zover je zoiets al zou vergeten, 
steeds weer herinnert aan dat mooie 
moment in Almkerk.

Naast deze trofee, heeft Aad zich ook 
aangemeld voor zo’n fraaie Bols Hole-
in-one trofee, die je aan je golftas of 
kar kunt hangen.  

Namens de hele club, van harte ge-
feliciteerd en nog heel veel holes-in-
one toegewenst..
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Crayestein - Varia.

In deze nieuwe rubriek komen de 
medewerkers van Crayestein aan 
het woord, vandaag:

Wie zijn jullie?

Ik ben Annabel Hubers  (rechts op de 
foto, red.), ik ben 21 jaar en ik woon 
in Dordrecht. Ik ben Georgina Hubers, 
ik ben 23 jaar en ik woon nog bij mijn 
ouders in Papendrecht (links op de 
foto, red.).

Jullie zijn dus zusjes?

Ja, wij zijn allebei geboren in Watford, 
een stadje ten noordwesten van Lon-
den. Onze moeder is Engelse en onze 
vader is Nederlander. Wij zijn allebei 

een opleiding tot wachtmeester bij de 
Koninklijke Marechaussee. 

Hoe zijn jullie hier terecht geko-
men?

A: Via internet heb ik gesolliciteerd. 
Toen bleek dat men nog iemand zocht 
heb ik gezegd dat ik een leuke zus 
had die ook werk zocht. Zo is Georgina 
er bij gekomen.

Welke hobby’s hebben jullie?

A: Vroeger heb ik aan kickboksen ge-
daan, tegenwoordig sta ik wel eens 
op de driving range met mijn vader, 
die heeft vroeger veel gegolft. G: Door 
het paardrijden heb ik een heel rechte 
rug, wat totaal ongeschikt is voor golf. 
Jordy heeft mij wel eens les gegeven, 
maar het zag er niet uit. Neen, ik houd 
het maar bij paardrijden.

Wat is jullie ideale baan?

G: Werken met dieren is mijn aller-
grootste roeping.
A: Zingen is mijn allergrootste liefde.

Vinden jullie het wel leuk werk?

Ja zeker! Vooral als wij de gasten ken-
nen. Wij weten wat zij drinken en zij 
kennen onze naam, dat maakt het 
wel persoonlijker.

Wat hebben jullie nog wat toe te 
voegen aan dit interview?

Dat wij het hartstikke leuk vinden om 
als zusjes in één bedrijf te werken 
met zo veel leuke mensen!

tweetalig opgevoed en dat is eigenlijk 
wel handig.

Hoe zijn jullie dan in Nederland te-
recht gekomen?

Pa werkte in Engeland maar werd 
door zijn werkgever Orange terugge-
roepen om een jaartje in Amsterdam 
te werken. Nou, dat jaartje heeft wat 
langer geduurd.

Jullie zijn dus in Nederland op 
school geweest, wat voor oplei-
ding hebben jullie genoten?

G: Ik heb een MBO opleiding paar-
denhouderij gevolgd. A: Ik heb een 
brugjaar Politie opleiding gevolgd en 
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Een jaar of 5 geleden kwam Coert, 
mijn man, op het idee om met en-
kele collega’s golfles te gaan nemen. 
Na het werk, 1x in de 2 weken, kre-
gen zij les op een golfbaan in Nieu-
wegein. Ik daarentegen moest niks 
van de golfsport hebben. Wat, vroeg 
ik me af, kan er nu leuk zijn aan het 
slaan tegen een klein balletje,  iedere 
keer maar weer, tot hij in een gaatje 
is gevallen. Ik verklaarde Coert dus 
voor gek maar moedigde hem wel 
aan vooral te doen waar hij zin in had, 
golfen dus.

Toen bleek dat Coert na het behalen 
van zijn GVB wel erg fanatiek werd, 
ging ik mij toch afvragen wat er nu 
zo bijzonder is aan golfen. Waarom 
vinden Coert en heel veel andere 
mensen, het een leuke sport. Ik liet 
mij tijdens een vakantie op Texel dus 
overhalen om deel te nemen aan een 
golfclinic, samen met onze kinderen 
Selene en Enno. En ja hoor, sindsdien 
kan je wel zeggen dat ook ik redelijk 
verslaafd ben geraakt aan het golfen. 
Na enkele weken golfles kreeg ik mijn 

baanpermissie en na ongeveer een 
halfjaar behaalde ik mijn GVB en was 
ik ook lid geworden van GC de Mer-
welanden. 

Inmiddels heeft de hele familie zijn 
GVB, spelen we regelmatig een wed-
strijdje en doen de kinderen mee met 
de jeugdcompetitie. We slapen nog 

net niet op de golfbaan wordt wel-
eens gezegd.

O ja, ik moet nog wel even vermelden 
dat na de golfclinic op Texel de golf-
pro er sterk op aandrong dat vooral de 
kinderen door moesten gaan met de 
golfsport. Zij hebben veel talent werd 
gezegd. Helaas werd er over mijn al 
of niet aanwezige talent met geen 
woord gesproken ……………..

Iedereen veel golfplezier en ik geef 
de pen graag door aan Hijmen van 
Doornspeek.

Golfen, ik dacht het niet! Door Petra Busio.
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Wij, de leden van de redactie com-
missie, denken dat wij de leukste, 
gezelligste en lekkerste vergade-
ringen hebben van alle commissies 
van GC Merwelanden.

Dit willen we natuurlijk graag met ie-
dereen delen en wie weet brengt dat 
andere  commissies op ideeën.

Wij vergaderen per nieuw clubblad 
meestal 2 keer. De eerste keer is als 
we het over de inhoud gaan hebben 
en de taken gaan verdelen en de 
tweede keer vlak voor het uitbrengen 
van het clubblad.

Tot nu toe niets bijzonders dus, maar 
waarom is het nou zo gezellig en zo 
lekker?

Wij vergaderen altijd thuis, de ene 
keer bij Wim en Ada Tijssen en de 
andere keer bij Piet en Annelies van 
Putten. 

Dit gaat altijd vergezeld met een 
etentje met de bijpassende wijnen er-
bij. En ik kan iedereen verzekeren dat 
dan alles van een leien dakje gaat. 

En om nu terug te komen op die blik 
in de keuken geven wij de recepten 
van het laatste etentje, die we aan 
het begin van dit clubblad hebben ge-
had, aan u door.

Het voorgerecht bestond uit ouder-
wetse Franse Uiensoep.
Ingrediënten:
3 eieren, 5 grote uien in dunne ringen, 
2 eetlepels  Bloem, 1 theelepel tijm, 1 
liter warme bouillon, 1 eetlepel wijn-
azijn, zout en peper, 4 sneetjes wit of 
bruin brood en 150 gr. Geraspte kaas.
Kook de eieren hard, spoel ze onder 
koud water en pel ze (eieren laten 
schrikken).

Verwarm wat boter en roerbak de 
uien lichtbruin en zacht. Voeg de 
bloem en tijm toe en bak even mee. 

Giet de bouillon erbij en breng , al 
roerend, aan de kook en laat het 10 
min. zachtjes koken.  Breng op smaak 
met azijn, peper en zout.

Verwarm de ovengrill en snij rondjes 
van het brood en leg deze op een 
bakplaat. Verdeel de kaas erover en 
laat even gratineren. Hak de eieren 
fijn en verdeel dit over 4 borden. Giet 
de hete soep erop en serveer de kaas-
toast erbovenop. Drink hier een heer-
lijke koele Chablis bij.

Het hoofdgerecht was een Bour-
gondisch Stoofpotje.
Ingrediënten:
125 gr. spekreepjes, 600 gr. magere 
runderlappen in blokjes, 1 grote ui 
fijngesnipperd, 200 gr. wortel in stuk-
jes,  150 gr. champignons in stukjes, 2 
tomaten in blokjes, 2 eetlepels bloem, 
150 ml. Bouillon, 200 ml. Rode wijn, 
rozemarijn, knoflookpoeder, tijm, ore-
gano, paprikapoeder en  koriander-
zaad.

Bak in een pan de spekreepjes in wat 
olijfolie uit en schep ze uit de pan. 

Wentel de blokjes rundvlees door een 
mengsel van bloem en een theelepel. 
Gemalen korianderzaad, paprikapoe-
der en wat zout en peper. Bak het 
vlees in de pan rondom bruin en voeg 
2 eetlepels olijfolie , de uiensnippers, 
wortel, champignons en een theele-
pel tijm, rozemarijn, knoflookpoeder 
en oregano toe en fruit dit alles nog 
een minuut of vijf. 

Vervolg op pagina 13.

Een blik in de Keuken van Redactie Commissie
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Vervolg: Blik in de keuken van de 
redactie commissie.

Roer dan de tomaat, bouillon en de 
rode wijn erdoor heen en stoof dan  

het gerecht in ca. twee en half uur 
afgedekt op een laag vuurtje gaar.

Laat hierna het stoofpotje onafge-
dekt inkoken tot sausdikte en breng 
het op smaak met zout en peper en 
strooi er de spekjes overheen.

Serveer dit met een groente naar 
smaak en aardappelpuree.
Als wijn natuurlijk een rode Bour-
gogne.

Het nagerecht was simpel en ge-
makkelijk: een Frans kaasplank-
je met een rode port ernaast ge-
serveerd.

Vanavond gaan we vergaderen om 
de laatste details te bespreken voor 
het uitbrengen van het vijfde digi-
tale clubblad.

Deze keer zijn Wim en Ada aan de 
beurt. Wij zijn benieuwd wat we nu 
weer gaan eten.

Competitie
In de laatste ins en outs heb ik aange-
kondigd om, namens het bestuur, alle 
competitieteams tijdens een wedstrijd 
te bezoeken. Wederom een heerlijke 
ervaring. Soms zie je teams optre-
den in de euforie van de overwinning 
maar ook met de teleurstelling van 
verlies. Het is prestatief een behoor-
lijke aderlating, dat ons vlaggenschip 
heren 1 het verblijf in de hoofdklasse 
niet heeft kunnen continueren. 

Werd er tijdens de dubbels veelal een 
voorsprong opgebouwd, tijdens de 
singles ging het te vaak mis. Na een 
grondige evaluatie door de TC zal ge-
tracht gaan worden om volgend jaar 
het verloren terrein te herwinnen. 
Dames 1 greep net naast het poule-
winnaarschap, waardoor zicht op pro-
motiewedstrijden voor het hoofdklas-
senschap verloren ging. Toch is deze 
prestatie van deze dames uitstekend 
mede gezien in het licht van het ver-
trek van een 2-tal pijlers.

Alle andere teams hebben in optre-
den, verschijning, sportiviteit en pres-
tatie onze vereniging uitstekend naar 
buiten toe vertegenwoordigt, een fe-
licitatie waard.

ALV
Op 11 juni jl. heeft de voorjaars Al-
gemene Ledenvergadering plaats ge-
vonden. Een vergadering lopend zoals 
het hoort. Constructief, opbouwend 
en plezierig.

Inmiddels staan de notulen en de 
presentatie van deze vergadering op 
onze website. Voorafgaande aan de 
vergadering hebben een 20-tal leden 
zich laten informeren over twitteren/
facebook, kortom over social media. 
Ook wij gaan als vereniging mee in 
de vaart der volkeren. Ook wij zullen 
een twitter/facebook account gaan 
krijgen. Binnenkort zult u informatie 

ontvangen/ uitgenodigd worden voor 
de praktijk, uitvoering en toepassing 
van social media

Beleidsontwikkeling
De golfwereld in beweging. De al 
vorige keer genoemde adviesgroep 
heeft zijn advies aan het bestuur uit-
gebracht. Advies, hoe om te gaan met 
ledenontwikkelingen, stilstand in de 
aanwas van leden, de vorm waarin 
drempelverlagende activiteiten die-
nen te worden ondernomen. De ma-
terie is zeer complex. Op korte termijn 
zal een delegatie van het bestuur een 
gesprek aangaan met de exploitant. 
Uitgangspunten? Staan alle neuzen 
dezelfde kant op? Wat signaleren we 
samen?Hoe kunnen we elkaar aanvul-
len, versterken, en nieuwe ontwikke-
lingen in gang zetten? 

Kortom hoe gaan we de toekomst 
tegemoet, in een veranderde maat-
schappelijke ontwikkeling qua gol-
fen? Dit alles met maar één doel voor 
ogen: hoe kunnen we allemaal nog 
tot in lengte van jaren ons spelletje 
golf spelen, in een zo goed mogelijke 
sportieve en sociaal aantrekkelijke 
baan -en verenigingsomgeving.

Tenslotte.
Ik wil u namens het bestuur heel fijne 
zonnige golfzomermaanden toewen-
sen, en ik hoop u te mogen begroeten 
op en om onze baan, die er zo prach-
tig bijligt.

Niek Drieënhuizen

Van de voorzitter,
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Ieder jaargetijde op onze golfbaan 
roept verwondering op. In de herfst 
vliegen ons de bladeren en tak-
ken om de oren, in de winter vraag 
je je soms af of het allemaal nog 
goed komt en in het voorjaar en 
de zomer genieten wij met z’n al-
len weer van alle prachtige flora en 
fauna die onze baan rijk is.

Zo zal het een ieder die wel eens een 
balletje slaat niet zijn ontgaan, dat 
eenden, waterhoentjes, fazanten, 
ganzen en vele andere kleine vogels 
een goed tehuis bij ons hebben ge-
vonden. Zo goed, dat zij deze omge-
ving gebruikten om te nestelen, te 
broeden en hun jongen op te voeden.

Wat hebben we genoten van de jon-
gen eendjes. Maar ook die kleine 
scharminkels van de waterhoentjes 
met hun gepiep waren vertederend. 

Meest opvallende bewoners zijn dit 
jaar wel het zwanenechtpaar. Pa en 
ma zwaan, hebben regelmatig voor 
commotie gezorgd, door precies daar 
te gaan staan, waar de golfballetjes 
vielen. En ja, ga dan maar eens door 
met diezelfde bal.  

Inmiddels is moeder zwaan van een 
stel mooie en gezonde jonge zwanen 
bevallen. En nog meer dan voorheen, 
kun je maar beter zorgen dat je uit 
hun buurt blijft, want daar hebben de 
ouders het niet op.
Desondanks, hopen wij dat, nadat zij 
en alle andere gevleugelden weer 
zijn uitgevlogen, volgend jaar weer 
hun gastheer mogen zijn. Want naast 
alle prachtige flora, maken vogels, 
konijnen, herten enz. onze golfbaan, 
middenin de Biesbosch, tot een plaats 
waar je ieder keer weer met plezier je 
spelletje speelt. 

Zonder andere vogelsoorten tekort te 
doen, hieronder wat informatie over:

De Knobbelzwaan:

De knobbelzwaan is een grote witte 
zwaan, die zijn naam dankt aan de 
zwarte knobbel boven de snavel, die 
vooral bij volwassen mannetjes goed 
ontwikkeld is. De knobbelzwanen zijn 
een vertrouwde verschijning in plant-
soenen en op meren. Zij leven voor-
namelijk van waterplanten waar zij 
met hun lange halzen, onder water, 
naar reiken. Maar zij eten ook gras. 
Vooral in de broedtijd kan het manne-
tje behoorlijk agressief zijn territorium 
verdedigen. Ook tegen mensen die 
te dicht bij het nest komen. Maar het 
verhaaltje, dat zij hierbij een mensen-
arm kunnen breken is onwaarschijn-
lijk.

Vliegen:

Om te kunnen opstijgen, gebruikt 
de zwaan het wateroppervlak van 
de plas of sloot. Het opstijgen is een 
explosie van activiteit en vergt veel 
energie van de zwaan. Net als de Al-
batros, rent de zwaan met zijn korte 
poten zo snel als hij kan over het wa-
teroppervlak. Terwijl hij zeer snel met 
zijn vleugels slaat. 

Naarmate de vleugels meer lift krij-
gen komt de vogel hoger uit het 
water. Hij rent nog steeds, waarbij 
de poten met zwemvliezen duidelijk 
wervelingen in het water achter laten, 
tot ze tenslotte alle contact met het 
water verliezen. De zwaan brengt zijn 
poten achter de staartveren, zoals een 
vliegtuig zijn landinggestel intrekt en 
verheft zich tenslotte in de lucht. Ze 
vliegen in één lijn, de lange halzen 
vooruitgestrekt, met krachtige vleu-
gelslagen. Als ze eenmaal in de lucht 
zijn, maken hun vleugels een duide-
lijk te herkennen laag zingend geluid. 
De knobbelzwaan is zo groot, dat hij 
niet in staat is langzaam te vliegen, 
zonder uit evenwicht te geraken en te 
vallen. Een zwaan landt vrijwel nooit 
op het droge, maar doet dit gracieus 
op een leeg wateroppervlak.
Landen:

Bij het landen heeft een zwaan nog 
steeds een hoge snelheid. Om af te 
remmen strekt de zwaan zijn poten 
naar voren, zodat het water de snel-
heid vermindert. Wanneer de zwaan 
vrijwel stil staat, vouwt hij zijn vleu-
gels op, schudt ze uit en vervolgt met 
gekromde nek en iets opgeheven 
staart, zwemmend zijn weg. Bij het 

HET ZWANENECHTPAAR EN HUN JONGEN *



16 Het digitale clublad > Ins & Outs

gen in de wind worden geslagen valt 
ze aan. Haar sterke snavel en vleugels 
zijn geduchte wapens. Bij het verde-
digen van hun broedsel kunnen man-
netjes behoorlijk agressief zijn. Hierbij 
schuwen ze zelfs niet om mensen die 
te dichtbij komen aan te vliegen. 

De jongen blijven een heel jaar bij 
hun ouders. Voor vogels is dat best 
lang. Maar ze verlaten al wel spoe-
dig hun nest en kunnen na vier tot 
vijf maanden vliegen. De nestjongen 
hebben een grijze of bruine donsvacht 
en een relatief korte hals. Deze dons-
jongen zijn dus grijs of wit en worden 
door beide ouders verzorgd. Al na een 
paar uur na hun geboorte kunnen ze 
lopen en zwemmen. 

De ouders dragen hun jongen, zoals 
bij futen, af en toe op de rug. 

Wanneer de jongen het verenkleed 
van een volwassen zwaan krijgen, 
verjagen de ouders hun jongen. Vol-
groeide jonge zwanen hebben eerst 
een lichtbruin kleed, nog bruiner dan 
de jongen van de wilde zwaan, dat 
naarmate ze ouder worden, witter 
wordt. Ze missen de knobbel en hun 
snavel en hun poten zijn nog don-
kergrijs. Later worden die roze/grijs 
en vervolgens komt die prachtige 
oranje/rode kleur van de volwassen 
snavel.

In hun derde levensjaar, zijn de vogels 
echt volwassen. Deze jonge vogels 
vormen af en toe groepen. 

Broedpartners blijven dikwijls hun 
hele volwassen leven bij elkaar. Ze 
zijn monogaam. En een zwaan leeft in 
het wild ongeveer twintig jaar. 

Knobbelzwanen hebben maar één 
broedsel per jaar.

De KLM heeft er niet voor niets voor 
gekozen om dit prachtige beest in 
hun reclame uitingen te gebruiken. En 
wij, als GC de Merwelanden, hopen, 
dat deze zwanen onze golfbaan nog 
lang als thuishaven zullen blijven uit-
kiezen.

*Bron: delen uit wordpress.com/Engel 
Jonk.

zwemmen leggen zwanen af en toe 
hun poten op hun rug. Evenals zoveel 
andere waterdieren, bewegen zwa-
nen zich in het water soepel en graci-
eus. Daarentegen vertonen zij op het 
land een lompe, waggelende gang.

Nest en jongen:

Ze nestelen op de grond, dicht bij de 
waterrand van moerasgebieden en 
weinig stromende wateren. Hun nest 
is een groot en ingenieus bouwsel van 
waterplanten en riet, met een holte in 
het midden. Het vrouwtje broedt tot 
zo’n 38 dagen op de vijf tot acht ovale 
eieren van ongeveer elf centimeter. In 
het begin van de broedtijd zijn de ei-
eren nog mat en grijsgroen van kleur. 
Maar na een paar weken worden ze 
glanzend en bruinig. Het vrouwtje sist 
naar alles wat te dicht in de buurt van 
het nest komt. Als haar waarschuwin-
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