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Colofon
Inhoudsopgave editie nummer 6 Clubblad GC de Merwelanden:

l Voorwoord

l Column

l In gesprek met Reim Reimers

l Wie wordt ‘s werelds beste golfster in 2013?

l De ambitie van Heren 1

l Tip van uw Pro

l Een dagje niet gegolfd

l De Pen

l Van de voorzitter

l Wat nou? Vissers op de baan

l 25 jaar Crayestein

Het clubblad……..jouw blad!!!

Heb je een bijdrage aan dit blad, schroom dan niet je stuk te mailen aan 
secretariaat@gcmerwerlanden.nl
.  
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Het digitale clubblad
Voorwoord redactie:

Iedereen heeft er lang op moeten wachten maar  eindelijk is het dan zover, het nieuwe clubblad 

is uitgekomen.

Waarom heeft het zo lang geduurd?  

De opzet van Ins and Outs is dat het een clubblad is voor leden en door leden. Maar vooral dat 

laatste is dus een heel groot probleem. 

Op een enkele uitzondering na krijgen we praktisch geen info, geen artikelen en weinig respons 

op vragen aan leden om iets voor het clubblad te maken.

Om een voorbeeld te geven. Wij hebben aan de teamcaptains gevraagd om i.v.m. de voorberei-

ding van de golfcompetitie iets te schrijven. Daar wij uit ervaring weten dat er dan niet veel binnen 

komt hebben wij het iets gemakkelijker willen maken door drie vragen te stellen.  

Hoe dit ontvangen is kan men verder op in dit clubblad lezen maar we kunnen wel verklappen dat 

er om precies te zijn drie reacties zijn binnen gekomen en deze drie captains willen wij dan ook 

heel erg bedanken voor hun inzet.

Gezien dit bovenstaande is dat voor ons als gehele redactie een van de redenen om mee te delen 

dat dit de laatste Ins and Outs is onder onze bezieling

Wij hebben in ieder geval geprobeerd om toch een leuke uitgave te brengen met o.a. een inter-

view met ons lid de BNer Reim Reimers en een interview met Henk Kuijsters, de voorzitter heeft 

een stukje geschreven, de Pen van Hijmen enz.

Wij wensen iedereen veel leesplezier met deze uitgave.

Namens de redactie,

Wim en Ada Tijssen en Piet en Annelies van Putten.

 

Het digitale clublad > Ins & Outs
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Hey Merwelander.

Wel eens gemijmerd? Over een 
sneeuw-, ijs- en zandvrije baan 
bijvoorbeeld. Over een dun zonne-
tje en een klein briesje. Over een 
lekker rondje golf. Echt waar, het 
duurt niet lang meer en dan gaan 
de remmen los. 

Hopelijk ben je goed voorbereid. Heb 
je alle stokken netjes opnieuw laten 
grippen, heb je de ballenvoorraad 
op peil gebracht en heb je de nodige 
GPS-apparatuur aangeschaft. 

Nog even bladeren door dit fraaie di-
gitale clubblad en je kunt je ook weer 
mengen in de gesprekken achter de 
bar en aan de stamtafels. Jammer, dat 
de redactie ermee stopt. Ook de le-
den van deze commissie hadden hun 
mijmeringen: over meer redactionele 
bijdragen van de leden. 

Het bestuur vindt communicatie met 
de leden belangrijk en is al weer bezig 
met een fraaie oplossing. De voortzet-
ting van een periodiek te verschijnen 
digitaal medium zal er zeker komen.

De krant kun je beter niet meer lezen 
trouwens. Wat een kommer en kwel. 
We jammeren ons heerlijk nog verder 
de crisis in. Gelukkig hebben we nog 
een mooi hoogtepunt op zaterdag 27 
april. WA van Buren wordt op 30 april 
onze nieuwe koning en dus vieren wij 
zijn verjaardag met de oranjewed-
strijd. Dan kan je op de allerlaatste 
Koninginnedag van dinsdag 30 april 
de troonswisseling life of op TV bekij-
ken.

 WA heeft ook zo zijn mijmeringen. Bij-
voorbeeld of zijn portret straks prijkt 
aan de muur van ons clubhuis. Weet je 
dat je niet zomaar een beeltenis van 
vorst of vorstin in je etablissement 
tegen de wand mag spijkeren? Daar 

moet je een Koninklijke goedkeuring 
voor hebben. Daarmee voorkomen ze 
dat de koning je lachend toekijkt in 
een louche tent of koffieshop. 

Je kunt het ook elders lezen in dit 
blad. We hebben een mooi jubileum 
te vieren. 25 jaar Crayestein. De feest-
week staat in de steigers. Als het zo-
ver is (30 juni tot en met 6 juli) krijg 
je vast wel wat nieuwtjes via de email 
nieuwsbrief. En dan is het nog maar 2 
jaartjes slapen en is De Merwelanden 
weer aan de beurt voor een lustrum. 
Zo houden we de vaart er wel in.

Golfen is een leuke sport en vele Mer-
welanders mijmeren over hun “per-
fect round”. Op de tour slaan ze steeds 
betere rondes (meer en meer onder 
par) en dat schijnt te komen door 
het verbeterde materiaal. Plus dat al 
die professionals zich in het zweet 
staan te werken op de sportschool.  
Gewichies trekken en tillen, torsospier 
oefeningen, hometrainer rondjes en 
loopbandsprintjes. Dus wat let je. 

Je hebt ook golfers die het anders 
aanpakken. Die lopen lekker voor hun 
plezier en zien wel waar de score ein-

digt. Waar het uiteindelijk om gaat is 
dat we Merwelanders zijn en dat is 
een goed volk, zo was laatst te lezen 
in een toonaangevend Golfblad.

Dus wil dat mijmeren best wel eens 
helpen. Een beetje droom kan zo 
maar eens uit komen.

Een fijn seizoen toegewenst en graag 
tot ziens op baan, terras, bar en res-
taurant.

Peter van der Ven

Column
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tel te leiden en ervoor te zorgen dat 
het van een seizoenshotel  een hotel 
werd dat  het hele jaar open was.

Het was zijn bedoeling om een eigen 
hotel te beginnen maar dat liep an-
ders. Reim besloot in deze periode dat 
het beter was om een grote knecht te 
zijn dan een kleine baas. Hij is gaan 
werken voor de Accor groep in het 
Novotel Amsterdam en vervolgens 
Schiedam en Sofitel Den Haag. 

Reim sloot in 2005 zijn hotelcarrière 
af als directeur van het prestigieuze 
hotel The Grand in Amsterdam.

Reim was toen wel toe aan een sab-
batical jaar totdat hij in 2006 zijn 
vriend Herman den Blijker hielp met 
het verkopen van Restaurant Groot 
Paardenburg in Oudenkerk aan de 
Amstel.

Door zijn contact met Herman rolde 
Reim in het televisieprogramma: 
“Herman  zoekt chef” voor zijn restau-
rant Las Palmas.

Daarna vroeg Peter Lubbers van RTL 
aan Reim om samen met Herman den 
Blijker een soortgelijk programma te 
maken, Dat werden dus Herrie in het 
hotel en Mijn tent is top. 

Het was dan ook heel leuk dat Reim 
hierna zijn eigen programma kreeg: 
Knallen in de horeca.

Het werken met Herman den Blijker 
is heel leuk. Ze verschillen in de basis 
niet veel van elkaar en daardoor is de 
samenwerking perfect.

Op de vraag waarom Reim zich altijd 
zo opvallend kleedt antwoordt hij dat 
hij geen grijze mus wil zijn, maar zich 
wil onderscheiden door kleine gebrui-
ken, zoals een opvallende stropdas en 
het dragen van een pochet. Maar ook 
bij het sporten draagt hij opvallende 
kleding, maar wel in stijl. Voor Reim is 
het dragen van verzorgde kleding zijn 
corporate identity. Ook in zijn vrije tijd 
loopt hij het liefst in een pak, waarvan 
hij er velen bezit. Zijn lievelingskleu-
ren zijn roze en okergeel.

Op de vraag wat Reim het leukste 
vindt wat hij heeft meegemaakt ant-
woord Reim zonder meer het staats-
bezoek van president Chirac van 
Frankrijk. President Chirac logeerde 
toen in The Grand. Maar ook het con-
tact met koningin Beatrix en Bill Clin-
ton waren leuke momenten.

Bij de vraag wat zijn lievelingsgerecht 
is, is het antwoord krokante zwezerik 
en kaviaar. Liefst met rode bordeaux-
wijn en/of champagne. Bier drinkt hij 
zelden of het moet warm en dorstig 
weer zijn.

Als favoriete vakantieland worden 
alle landen in Azië genoemd, maar 
ook Nieuw Zeeland is zeer indrukwek-
kend.

Reim Reimers is bekend van het 
televisieprogramma Herrie in het 
Hotel samen met Herman den Blij-
ker en van zijn eigen programma 
Knallen in de Horeca maar voor ve-
len van ons is hij bekend als lid van 
Golfclub De Merwelanden

Reim is geboren in Utrecht op 17 april 
1947 als Willem Reimers en hij is op 
zijn vierde verhuisd naar Dordrecht. 
Het gezin bestond verder nog uit 2 
broers en 1 zus.

Hij is sinds 1972 getrouwd met Jenny, 
die hij al vanaf zijn 12de jaar kent om-
dat zij het nichtje van zijn beste vriend 
is. Samen hebben ze twee zoons, drie 
kleindochters en twee kleinzoons.

We willen als eerste weten waarom 
hij Reim wordt genoemd en niet Wil-
lem.

Reim vertelt: ”Opa Reimers, die gar-
nizoenscommandant was, werd de 
Oude Reim genoemd en  dus was ik 
als eerste kleinzoon een klein Reimpje 
en dat werd Reim.” 

Nu is het niet zo dat iedereen hem 
Reim noemt maar alleen mensen die 
hem kennen, voor anderen is hij ge-
woon Willem.

We gaan terug naar zijn jeugd en ko-
men erachter dat Reim het liefst na 
het behalen van zijn Mulo diploma 
naar de modeacademie was gegaan. 
Van huis uit werd dit echter niet zo 
gewaardeerd, waarna hij voor zijn 
tweede keus ging en dat was de Stei-
genberger Hotelfachschule.  Hier heeft 
Reim nooit spijt van gehad.

In 1966 ging Reim naar Zwitserland 
om daar te  gaan werken  in een hotel 
in Arosa. Hij is 8 jaar in Zwitserland ge-
bleven voordat hij weer terug kwam 
naar Nederland om op Texel een ho-

Reim Reimers: Beter een grote knecht dan een kleine baas.
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Net als veel andere Nederlanders 
golft Reim ook graag in het buiten-
land, vooral Belek in Turkije is favo-
riet door het mooie weer en de vele 
verschillende banen. Het maakt het 
golfen daar erg afwisselend.

Waar Reim zich aan stoort is het ge-
drag van (sommige) Nederlanders 
door het veelvuldig tutoyeren, het 
ge-hallo en doei zeggen. Maar Reim 
haast zich om te zeggen dat wij Ne-
derlanders daar niet uniek in zijn. 
Vooral in het buitenland vallen ook 
andere bevolkingsgroepen op.

Reim heeft wel eens dingen gedaan 
waar hij achteraf spijt van heeft, maar 
wie niet?       
                                 
Sporten beperkt zich vooral tot de 
golfsport. Reim is al heel lang lid van 
GC Merwelanden. Het afgelopen jaar 
schoot het golfen er wel eens bij in 
door de tv-beslommeringen, maar als 
zijn agenda het toelaat zien wij hem 
zeker op de golfbaan. Veel hoeft er 
niet veranderd te worden, er wordt 
veel georganiseerd en de commissies 
doen uitstekend hun best.

Voor de toekomst geldt het advies 
doorgaan met ademhalen. Dingen 

doen die je wilt en kunt doen. Zelf 
wil hij blijven werken bij de tv, lezin-
gen houden, etc., actief bezig blijven. 

Reim is naast deze activiteiten één 
keer per jaar actief als PUM-er (redac-
tie: Programma Uitzending Managers, 
een netwerk van 3200 vrijwilligers 
die jaarlijks ca 2000 projecten wereld-
wijd uitvoeren). Reim treedt hierop 
als senior expert en brengt voor een 
bepaalde tijd zijn kennis over in een 
ontwikkelingsland en in maart gaat 
hij een hotel, in deze functie, op Bali 
helpen.  Kortom, Reim wil blijven le-
ven!
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Om deze vraag te beantwoorden 
heeft de redactiecommissie alle 
captains van GC Merwelanden be-
naderd met de volgende 3 vragen:

1  Op welke plaats gaat jullie team 
in 2013 eindigen? En waarom?

2  Wie in jullie team gaat de meest 
punten binnenhalen? En waarom?

3  Welke golfer en golfster staat er 
eind van het jaar 2013 op de eer-
ste plaats?

Op het eerste gezicht geen moeilijke 
opgave. Vraag 1 en 2 hebben be-
trekking op inzicht in de kwaliteit en 
sterkte van de tegenstanders en het 
vertrouwen in hun teamgenoten. Bij 
vraag 3 schuilt er een addertje onder 
het gras. Bijna iedere golfer en golf-
ster weet dat Tiger Woods de beste 
speler van de wereld was. Met name 
was, want na het bekend worden van 

zijn buitenechtelijke escapades is hij 
door verschillende spelers voorbij ge-
streefd.  De huidige nummer één is 
Rory McIIlroy en ook dat weten veel 
golfers en golfsters. (Overigens is Ti-
ger Woods weer op de terugweg, hij 
staat inmiddels weer nummer twee).
Maar wie is nu de nummer één bij 
de dames? Wat weten wij golfers nu 
van damesgolf en is dit wel echt ge-
accepteerd? Vorig jaar was het nog 
wereldnieuws dat Condoleeze Rice en 
zakenvrouw Darla Moore als eerste 
vrouwelijke leden van Augusta Nati-
onal Golf Club werden geaccepteerd. 
Ja, u leest het goed, het kampioen-
schap op de baan waar de winnaar 
een groen jasje krijgt aangetrokken. 
Het lidmaatschap van deze club was 
de afgelopen 80 jaar alleen aan man-
nen voorbehouden en tot 1990 al-
leen aan blanke mannen. En onze 
teletekstpagina 624 moeten wij ze-

ker niet onbenoemd laten. Wekelijks 
worden wij op de hoogte gehouden 
van de wereldranglijst van, jawel de 
heren. Geen woord over een vrou-
wenranglijst, alleen wanneer Christel 
Boeljon of Dewi-Clair Schreefel een 
goed resultaat in een toernooi heb-
ben behaald wordt dit vermeld, an-
ders is het zwijgen over vrouwengolf. 
Met deze achtergrond begrijpt u dat 
wij als redactiecommissie uitermate 
geïnteresseerd waren in de kennis 
van vrouwengolf bij onze captains.

Tja, en dan de reacties. Wij willen u 
deze zeker niet onthouden. Van alle 
teams hebben wij in totaal 3 reac-
ties ontvangen, te weten van Heleen 
Klein, Wouter van Noorloos en Jeroen 
Bekker. Jeroen gaat wel in op vraag 
één, maar laat de overige vragen on-
beantwoord. Het antwoord van Jeroen 
wordt als separaat artikel geplaatst. 

Wie wordt ‘s werelds beste golfster in 2013?  
Kim, Regina of misschien toch Na Yeon Choi ?
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En dan blijft er nog de reactie van 
Heleen en Wouter over. Wij willen 
benadrukken dat wij het als redactie 
bijzonder waarderen dat Heleen en 
Wouter de moeite hebben genomen 
om te reageren, ook al waren de vra-
gen op het eerste gezicht niet inspi-
rerend. Teleurstellend dat de andere 
captains de moeite niet hebben ge-
nomen om deze eenvoudige vragen 
te beantwoorden. Deze passiviteit is 
kenmerkend voor onze leden en daar 

onderscheiden onze captains zich niet 
van, met uitzondering van de ge-
noemde captains.

Oorspronkelijk was het de bedoeling 
om aan het eind van het jaar een goe-
de fles wijn te schenken aan de cap-
tain met de meeste goede antwoor-
den. Door het gebrek aan reacties is er 
door de redactiecommissie unaniem 
besloten om deze fles uit te reiken 
aan Wouter van Noorloos, met name 

omdat Wouter vraag 3 goed begrepen 
heeft. (Overigens denkt dit redactielid 
dat niet Na Yeon Choi nummer één 
wordt, maar dat de huidige nummer 
één van de wereld Yani Tseng dit nog 
wel blijft, met als runner-up Inbee 
Park).

Reactie Wouter van Noorloos 
m.b.t. competitie 2013:

Op de vraag op welke plaats hun 
team gaat eindigen en waarom, 
antwoordt Wouter:

Op plaats 1. Zesmaal recht is 
scheepsrecht! Vorig jaar gedegra-
deerd van de vierde naar de vijfde 
klasse. En het team is ook nog eens 
verjongd. Dit alles lijkt het juiste re-
cept om als eerste te eindigen en 
te promoveren.

Vraag twee was, wie haalt binnen 
jullie team dit seizoen de meeste 
punten binnen en waarom?

Dat gaat zeker Joost de Bruijn wor-
den. Zijn jarenlange trackrecord 
wijst uit, dat hij elk jaar weer de 
meeste punten binnenhaalt als 
laatste single. En eigenlijk alleen 
punten verliest tegen jochies van 
veertien jaar.

Tot slot vroegen wij, welke golfer 
en golfster volgens hem eind 2013 
eerste op de wereldranglijst zal 
staan?

Bij de heren weet hij zeker dat dit 
Tiger Woods zal zijn en bij de da-
mes Na Yeon Choi.

Reactie Heleen Klijn

Antwoorden van dames1: 

1 we streven naar de eerste plaats. 

2  geen idee. Elke jaar is anders. Het ene jaar is de ene dame beter op tik dan 
de andere.

3  op de eerste plaats staat of Regina of Kim. Afhankelijk van hoeveel zij com-
petitief kunnen spelen dit jaar. 

In ons team is iedereen zich op zijn eigen manier aan het voorbereiden. De 
ene gaat in maart nog een weekje naar de zon om te oefenen en de andere 
is aan het herstellen van een knie operatie in november 2012 en de volgende 
weet nog niet zeker of en hoe vaak zij kan spelen door omstandigheden thuis 
en op het werk. We spelen in ieder geval nog 1 seizoen ( 2013) en daarna zal 
het team uit elkaar vallen.

Na de NGF plannen van het afgelopen jaar, die overigens al weer terugge-
draaid zijn, om de competitie te veranderen in een 18 holes wedstrijd beslo-
ten wij als team in ieder geval 2013 nog uit te komen voor de Merwelanden. 
Daarna is het even afwachten maar een aantal dames heeft in ieder geval 
aangekondigd dat dit het laatste jaar is.

Oefenen in Dordt is even niet aan de orde begrijp ik vanuit Florida.

Zelfs de drivingrange trekt niet met deze temperaturen.

Kortom: Ik weet niet waar ons team gaat eindigen. En ik weet ook niet wie er 
het beste gaat spelen van ons team.

Succes en hartelijke groet,

Heleen
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Na twee jaar in de hoofdklasse te 
hebben gespeeld is het 1e herenteam  
afgelopen jaar helaas gedegradeerd. 
Het team bestaande uit: Gert Baas, 
Jeroen Bekker(c), Jeroen den Dub-
belden, Jordy Kuijsters, Harry van der 
Laan, Rogier Mol en Laurens Wittens 
is dan ook vastberaden om na het 
komende jaar weer te acteren op het 
hoogste niveau voor amateurs. Het 
waren 2 jaren waarin het team veel 
geleerd heeft en waarin het duidelijk 
gemerkt heeft toch nog het een en 
ander te moeten verbeteren als we 
kijken naar de topteams van Neder-
land. Er wordt dan met name gedoeld 
op fitheid van de spelers en het korte 
spel op en rondom de greens. 

Onder toeziend oog van Henk Kuijsters 
en begeleider Piet Metselaar wordt er 
iedere zaterdag getraind en probeert 
iedere speler zijn eigen plan uit te 
werken om klaar te zijn voor het nieu-
we seizoen. Tijdens trainingen wordt 
er, zodra het weer het toelaat, veel 
aandacht besteed aan het korte spel. 
Een bekend gezegde in de golfwereld 

is immers: ‘drive for show, putt for the 
dough’.  
                    
Na de trainingen wordt vaak de baan 
in gegaan om zoveel mogelijk compe-
titief bezig te zijn. Ook staan er in fe-
bruari en maart nog twee oefenwed-
strijden in de planning wat een goede 
manier is om ons te meten en te kij-
ken waar we nu staan. Mede dankzij 
hoofdsponsor ‘Progress Software’ zijn 
wij in staat om van 2 tot 6 maart naar 
Portugal te kunnen gaan om daar 5 
dagen te kunnen trainen en spelen in 
fantastische omstandigheden. 

Dit jaar zijn we als team een nieuwe 
weg ingeslagen door te gaan werken 
met een fitnesscoach. Sinds een aan-
tal maanden werkt een aantal spelers 
regelmatig aan hun fysieke fitheid 
onder begeleiding van NGF-geregis-
treerde golffysiotherapeut Sjoerd de 
Graaff. Sjoerd, zelf ook regelmatig te 
vinden op de golfbaan, heeft een Fy-
siotherapie praktijk met vele specia-

Heren 1 (ontbrekend op deze foto Jeroen 
den Dubbelden)

Sjoerd de Graaff aan het werk met Jeroen 
Bekker

Heren 1 werkend aan rompstabiliteit met 
Sjoerd de Graaff

De ambitie van heren 1 lisaties in Papendrecht, beter bekend 
als, 

en helpt mensen revalideren tot aan 
het trainen van sportteams. Regelma-
tig wordt er op zaterdagmiddag fysiek 
getraind waarin uithoudingsvermo-
gen, krachttraining en stabiliteitsoefe-
ningen centraal staan. Wij zijn Sjoerd 
dan ook enorm dankbaar dat hij zijn 
tijd wil vrij maken om ons naar een 
hoger niveau te helpen! 

Zoals jullie kunnen lezen is dit team 
zich aan het klaarstomen voor het 
nieuwe seizoen om zo de club weer 
op het hoogste niveau te kunnen gaan 
vertegenwoordigen.  We zullen het dit 
jaar op moeten gaan nemen tegen 
Amelisweerd, Anderstein, Goyer en 
Leeuwenbergh. Data van deze com-
petitiewedstrijden zullen binnenkort 
te zien zijn in de hal van het clubhuis 
en we nodigen alle leden dan ook van 
harte uit om ons te komen steunen op 
weg naar de promotie.



11 Het digitale clublad > Ins & Outs

In deze rubriek komen de golfpro-
fessionals van Crayestein aan het 
woord. Vandaag de tip van Frank 
Kuijsters

Situatie:  
De wintermaanden liggen bijna ach-
ter ons. Het begint weer te kriebelen 
en u besluit om op de driving range 
een paar ballen te slaan. U haalt de 
stokken uit de tas en het valt op dat 
de grips er nogal versleten uit zien. De 
stokken zijn nog prima, maar die grips, 
neen dat kan eigenlijk niet. Blijkt ook 
nog eens dat uw zo zorgvuldig be-
waarde golfhandschoen ook nog be-
schadigd is. U slaat een paar ballen, 
maar echt grip op een bal krijgt u niet. 
U vraagt zich af of dit komt door de 

winterstop of dat u aan nieuwe stok-
ken toe bent. Maar uw stokken zijn 
slechts enkele jaren oud. Wat nu?

Tip: 
Laat uw stokken regrippen om een 
betere grip op uw stokken te krij-
gen. Grips zijn gemaakt van materia-
len welke verouderen met de tijd en 
slijten o.a. onder invloed van ozon, 
warmte, vuil en zweet van uw han-
den. Speelt u elke dag dan is jaarlijk-
se regrippen aan te bevelen. Speelt 
een paar keer per week dan zou u 
uw stokken om de twee jaar kunnen 
laten regrippen. Grips van drie jaar 
en ouder zijn al behoorlijk versleten 
doordat het materiaal verouderd, ook 
al speelt u niet veel golf. Een bijko-

mend voordeel van regrippen is dat 
ook uw handschoen niet zo snel slijt, 
ook al bent er nog zo zuinig op!

Grips zijn er in alle maten. Heeft u 
standaard grips maar hele grote han-
den dan is het geen enkel probleem 
om grotere grips aan te brengen. Dit 
geldt natuurlijk ook andersom, als 
u kleinere grips wilt hebben kan dit 
ook. Het belangrijkste is dat u een 
goed gevoel bij de grip heeft. Regrip-
pen is relatief goedkoop en snel uit-
gevoerd. Voor de prijs van regrippen 
heeft u geen nieuwe stokken, maar 
zij spelen wel alsof u deze net nieuw 
heeft aangeschaft. Laat u informeren 
bij de shop van Crayestein over de 
mogelijkheden van regrippen. 

Tip van uw PRO: 
REGRIPPEN.
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Een dagje niet gegolfd is ……..Een 
dagje schilderen bij Sylvia Kuiters

Zaterdag 26 januari 2013, het is win-
ter en het is slecht golfweer. Komt 
goed uit want Piet en Annelies van 
Putten en schoondochter Linda had-
den een workshop wildlife schilderen 
bij Sylvia gepland. Sylvia is een gedi-
plomeerd schilderes en organiseert 
schilderworkshops voor iedereen die 
belangstelling heeft voor schilderen. 
Ervaring is niet vereist en het resultaat 
aan het eind van de dag stemt ieder-
een tot volle tevredenheid. 

Voor ons was dit de tweede keer en 
voor onze schoondochter Linda de 
eerste keer. In feite was dit haar ver-
jaardagscadeau (TIP). Vorig jaar heb-
ben wij (Piet en Annelies) meegedaan 
aan een workshop bloemschilderen 
gelijktijdig met Trix, Marianne, Irma, 
Piet en iemand uit Nijmegen. Omdat 
wij deze keer slechts met zijn drieën 
waren werd de workshop bij Sylvia 
thuis in Zwijndrecht gehouden. 

Na de koffie met appelgebak was het 
tijd om met potlood de eerste con-
touren van het schilderij op te zet-
ten. Niet uit het blote hoofd gelukkig, 
maar een kopie van het object moet 
nagetekend worden.  

Als het contour van de afbeelding 
naar tevredenheid van Sylvia was 
mocht je aan de volgende fase wer-
ken. Het object schilderen in acrylverf. 
Denk nu niet dat heb ik nog nooit ge-
daan, dus dat kan ik niet. Neen, het 
tegengestelde is waar. Sylvia doet de 
eerste penseelstreken, waarna je op 
dezelfde wijze verder mag gaan. En 
mocht het even niet lukken, dan is er 
altijd wel de helpende hand van de 
meesteres om correcties door te voe-
ren. 

Toen de  schilderijen  in acrylverf 
(sneldrogende verf) stonden, was het 

alweer tijd voor een heerlijke lunch 
(de tijd gaat snel als je ingespannen 
bezig bent). 

In de middag wordt het schilderij in 
de olieverf gezet, waardoor het schil-
derij kleur en warmte krijgt. De for-
mule blijft gelijk, Sylvia doet de eerste 
penseelstreken en daarna mogen de 
deelnemers het doek invullen met 
olieverf. Het werken met acrylverf is 
leuk, maar het werken met olieverf is 
nog leuker. Je hoeft niet bang te zijn 
voor fouten, want met deze verf kan 
je altijd foute handelingen corrigeren. 
En als het zelf even niet lukt dan is 
altijd weer de helpende hand van Syl-
via. 

Om een uur of vijf waren wij alle drie 
klaar en het resultaat willen wij de 
lezers van Ins en Outs zeker niet ont-
houden. En mocht u na het lezen van 
dit stukje zelf een keer willen probe-

ren neem dan contact op met Sylvia 
Kuiters (Sylviaschildercursus@kpnpla-
net.nl) of kijk eens op haar website.
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Het werd als volgt aangekondigd: 
Ik geef de pen graag door aan. U 
mag zelf invullen wat er bedoeld 
wordt met de toevoeging graag. In 
ieder geval wil ik Petra van harte 
bedanken voor de pen en voor het 
veelvuldig lenen van haar partner. 
Dit is waarschijnlijk de aanleiding 
voor het graag doorgeven. 

Tja golfen. Had u mij een paar jaar 
geleden voorspeld dat ondergete-
kende een fanatiek golfer zou worden 
dan had er toch een afspraak met 
de dokter moeten worden gemaakt. 
Misschien heb ik mij er zo tegen ver-
zet omdat je bang bent voor de ge-
volgen. Wat als je het spelletje leuk 
vindt? Mijn broer, hij moet genoemd 
worden, speelt al een jaar of 10 en 
niet onverdienstelijk, nam mij vorige 
zomer mee voor een week vakantie 
net over de grens in Duitsland. Op het 
programma stonden een drietal “to 
do” zaken die alle met sport te maken 
hadden. Het programma omvatte fiet-
sen, golfen en kijken naar knollen die 
voor geld rondjes rennen met lichtge-
wichten in het zadel. Van het laatste 

was vooral het kijken naar mensen 
het entreegeld meer dan waard. 

We dwalen af. Er werd dus ook ge-
golfd en zo stond ook ik op een paar 
par drie holes een bal weg te tikken. 
Dat ging niet verkeerd. Consequen-
tie? Twee weken later werd er thuis 
een grote doos golfballen afgeleverd, 
weer een week later had ik mijzelf 
aangemeld bij De Merwelanden, een 
week later de eerste les van Cees, 
baanpermissie en zo was ik eind okto-
ber in het bezit van het GVB.

Nu was mijn vorige sport wielrennen 
o.a. bij de buren De Mol. De enige 
gelijkenis is dat bij beide sporten er 
sprake is van rondjes. Bij de één fiet-
sen, bij de ander lopen. Bij de één 
duren ze ongeveer 2 min 30 sec (1.7 
km) en bij de ander ruim vier uur en 
6.5 km, als je rechtuit slaat tenminste. 
Meer gelijkenissen zijn er volgens mij 
niet en genoemde zijn vergezocht.

Misschien weten de meesten van 
u  wat er inmiddels van gekomen is. 
Van het golfen dus. Fietsen doe ik niet 

meer. Soms probeer ik het nog eens 
maar de keus voor golfen wordt aan-
merkelijk sneller gemaakt.

Als ik naar mijn belevenis van het spel 
kijk dan komen de volgende kern-
woorden naar boven: kijken, rekenen, 
keuzes maken, rust en nederigheid.

Kijken
Kijk naar wat een ander doet. Wat dat 
betreft heb ik veel geleerd van u. Ik 
moet zeggen dat ik mij erg thuis voel. 
Dus veel de baan in met lieden van 
allerlei pluimage en handicap. Je kunt 
van iedereen iets leren! Kijken wat 
zij doen en welke keuzes zij maken. 
Kijk eens mee, lijn ik goed op? Wat is 
de afstand? Wat deed ik verkeerd? Ie-
dereen legt geduldig uit en kijkt mee. 
Veel naar jullie gekeken en veel van 
geleerd. Daarvoor mijn welgemeende 
dank.

Rekenen
De buitenwereld kijkt op haar manier 
tegen ons, ik denk dat ik erbij hoor 
inmiddels, aan. Wat nou sport? Een 
beetje met een paar stokken rondlo-
pen en dan zo’n balletje weg slaan. 
Daar wordt je toch niet moe van? Ik 
was, zeker in het begin, uitgewoond 
na een rondje en dat kwam voor een 
groot deel op het conto van alsmaar 
rekenen. Geestelijk vind ik golf een 
vermoeiende sport. Nu kost een rond-
je langzamerhand wat minder ener-
gie en ben ik nadien ook nog in staat 
om er nog iets na te doen. Het meest 
verschrikkelijke vond ik het bijhouden 
van het aantal slagen. Omdat mijn ge-
heugen niet altijd even sterk is moest 
ik telkens weer terug rekenen. Had 
ik het juiste aantal slagen dan deed 
ik dat na de volgende slag nog eens 
dunnetjes over. Ik weet dat dit voor 
sommige flihtgenoten niet altijd even 
prettig is geweest, maar ik denk dat ik 
mijn geheugen inmiddels zo getraind 
heb dat het in ieder geval minder op-

De Pen!

Hijmen van Doornspeek (links) na een overwinning samen met playing partner Tjip Meijer.
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valt. Inmiddels is het woord rekenen 
vervangen door coursemanagement 
en dat ligt mij beter dan rekenen.

Keuzes maken
Ik heb voor golf gekozen. Ik heb voor 
deze vereniging gekozen omdat deze 
om de hoek zat. Er is geen antece-
dentenonderzoek aan vooraf gegaan 
en er was ook geen ballotagecommis-
sie waar ik door gescreend ben. Maar 
goed ook want anders….Inmiddels 
heb ik al veel kennis(en) gemaakt en 
gespeeld met vele leden. Ik heb abso-
luut geen spijt van mijn keuze voor de 
Merwelanden. 

Ik heb ervoor gekozen om er voor te 
gaan vandaar dat er binnenkort voor 
mij een grote locker ingericht wordt 
waar op zijn minst een bed in kan. 
Het spel is zeer uitdagend en hangt 
van keuzes aan elkaar. Welke club 

kies ik? Welke swing? Waar laat ik 
hem neerkomen? Kortom: vermoei-
end. Niet vermoeiend: de vele cluble-
den. De ontvangst was lichtelijk gere-
serveerd maar open. Nu is er weinig 
sprake meer van reserves!
 
Rust
Golfen heeft alles te maken met rust 
en concentratie en dat heeft mij, ook 
privé, in ieder geval veel gebracht. Op 
de fiets kon je je agressie goed kwijt. 
Je deed jezelf of een ander afzien. Bij 
golf kan je, niet aan te bevelen, een 
club verbouwen of het gras ermee 
maaien. Het leidt echter veelal tot 
niets. Rust is op vele manieren te be-
werkstelligen. Zie hiervoor het artikel 
van Keith in het vorige digitale maga-
zine. Al hoop ik nooit een flightgenoot 
te treffen die zachtjes, maar hoorbaar 
18 holes Mary Poppins zingt.

Alles wat je doet heeft consequenties 
voor jezelf en het vervolg. Loslaten, 
opnieuw beginnen, uitvoeren en on-
dergaan. Concentratie en rust leiden 
tot vooruitgang. Hiermee is meteen 
ook de term nederigheid besproken.
Ik sluit af met een Indiase wijsheid:
In India zeggen ze als je iets heftigs 

overkomt in het leven: gefeliciteerd 

want nu kun je een stuk sneller ‘groei-

en’. 

Nu in golftermen:
In India zeggen ze als je op de golf-

baan fouten hebt gemaakt: gefelici-

teerd want nu kun je een stuk sneller 

zakken.

Mocht u niet helemaal niets meer van 
dit epistel begrijpen dan ben ik voor 
uitleg en verdieping te bereiken op 06 
5…………..

Golfclub De Merwelanden gaat 
ook dit jaar in samenwerking met  
Exploitatie Mij Crayestein mede-
werking verlenen aan de Nationale 
Open Golfdag.

Op zaterdag 20 april is het zover, dan 
vindt deze informatiedag plaats.

Deze dag wordt 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 Golfdag is onder-
deel van de Nationale Sportweek.

Voor wie is deze Open Golfdag
Deze dag worden georganiseerd voor 
iedereen, die kennis wil maken met 
de golfsport, van jong tot oud. U kunt 
familie, vrienden en kennissen mee-
brengen 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 
Crayestein.

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 familieleden, vrien-
den of kennissen meebrengen naar 
deze Open Golfdag, dan kunnen wij ca 
1500 personen wegwijs maken in de 
mooie golfsport. Mooier is nog wan-
neer wij die dag ook nieuwe leden 
zouden mogen begroeten.

Verdere details en informatie zult U la-
ter via onze website www.gcmerwe-
landen.nl ontvangen. In de komende 
periode heeft U al de gelegenheid om 
uw familie, vrienden en kennissen en-
thousiast te maken, en dit week-end 
in uw agenda te noteren.

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

Namens GC De Merwelanden.
Onno Krips.

De Nationale Open Golfdag in 2013.
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Redactie
Ada en Wim Tijssen, Annelies en Piet 
van Putten. De redactie is er gelukkig 
weer in geslaagd om een Ins en Outs 
uit te brengen vol met allerhande in-
teressante stukken. 

Het is voor de redactie een hele op-
gave om iedere keer een Ins en Outs 
te brengen met voldoende boeiende 
en beschouwende artikelen. Het kost 
de leden van de redactie zelfs zoveel 
energie, waarbij ook meespeelt, dat 
redactionele ondersteuning en me-
dewerking van de leden als minimaal 
wordt ervaren, dat de vreugde van het 
verrichten van dit vrijwilligerswerk 
niet meer brengt wat het zou kunnen 
zijn. Ada, Annelies, Piet en Wim heb-
ben daarom besloten hun werkzaam-
heden na het verschijnen van deze Ins 
en Outs neer te leggen. Dat betreuren 
wij als bestuur ten zeerste, maar res-
pecteren hun besluit.

Ada, Annelies, Piet en Wim, namens 
het bestuur bedankt voor al jullie re-
dactionele activiteiten en inzet voor 
onze vereniging!

De Nieuwjaarsreceptie.
Ook dit jaar een uiterst gezellige bij-
eenkomst met een enorm grote op-
komst.

Een grote opkomst, die ongetwijfeld 
mede tot stand is gekomen door de 
wervende, pakkende en humoristi-
sche mailtjes van Peter van de Ven.

In mijn toespraak heb ik de Nieuw-
jaarsconference van Guido Wijers 
aangehaald. Het ging  daarbij om de 
tweespalt:  “You only live once” (zorg  
vooral goed voor jezelf) en de men-
sen, die dingen doen zonder beloning 
omdat ze iets willen achterlaten, iets 
van waardevolle betekenis.

Ik heb de wens uitgesproken, dat 
onze vereniging vooral met de laatste 
categorie leden “gevuld mag zijn”, 
waarbij zeker het spelletje golf als in-
dividualiteit niet uit het oog verloren 
moet worden.

Tijdens zo´n bijeenkomst vinden ook 
nog enige plechtigheden plaats, te 
weten:

De Merwelandentrofee
Deze trofee zal door afwezigheid van 
de begunstigde, Heleen Klijn, op een 
nog nader te bepalen tijdstip worden 
uitgereikt.

De Order of Merit
De Order of Merit is bedoeld voor die 
speelster en speler, die over alle be-
langrijke wedstrijden, maandbeker, 
strokeplay-en matchplaykampioen-
schappen de beste 6 scores, bij elkaar 
opgeteld, heeft behaald.

Voor 2012  gaat de Order of Merit voor 
de dames naar Kim Kuijsters en die 
voor de heren naar Jeroen Bekkers.

De maandbekers.
De maandbeker wordt uitgereikt aan 
die speelster of speler, die tijdens de 
maandbekerwedstrijden de beste 3 
scores, bij elkaar opgeteld, heeft ge-
maakt.

De winnaars zijn:
Maandbeker B2 : Pim Breet
Maandbeker B1 : Cees Verduijn
Maandbeker A   : Allan Todd

Meest getalenteerde jeugdlid
Deze trofee is dit jaar voor de eerste 
keer uitgereikt aan Lardo Bogert

De opbrengst van de Handicarts
De opbrengst van het jaar 2012 be-
draagt € 1066,00 bijeen gebracht 
door alle bijdragen van hen die een 
handicart gebruiken. Het bedrag zal 
naar de Stichting Handicart worden 
overgemaakt.

Nieuw restaurant: 
Jack´s Steakhouse
Alle aanwezigen hebben het kunnen 
zien en hebben kunnen genieten van 
de vernieuwing van het restaurant. 
11 januari is  het officieel geopend. 
Op onze Nieuwjaarsreceptie heb ik, 
namens u allen aan Jordy, de restau-
rantmanager, twee prachtige bloem-
decoraties mogen overhandigen. Ik 
spreek vanuit de grond van mijn hart 
de wens uit, dat het allemaal net zo 
prachtig zal mogen gaan en worden, 
zoals het vernieuwde restaurant er nu 
uitziet.

Wist u overigens, dat de naam Jack af-
komstig is van Jordy zijn opa, die wij 
weer kennen als Koos.

Terugblik op 2012
Als ik terug kijk op het verenigingsjaar 
2012 valt mij en ongetwijfeld niet al-
leen mij, als eerste de commotie op, 
die is ontstaan bij het behandelen 
van het agendapunt 6 van de laatste 
ALV. Dit punt behandelde de afwaar-
dering van het deelnamebewijs naar  
€ 1500,00. 

Met alle begrip en invoelingsvermo-
gen voor uw en een ieders standpunt, 
is het voor het bestuur, gezien alle 
ontwikkelingen in de golfwereld en 
maatschappij, juist goed om op de 
veranderde situatie te anticiperen.

Van de voorzitter,
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Het zou van slecht bestuur getuigen 
als wij, achteroverleunend, het maar 
op zijn beloop zouden laten gaan. U 
zou ons daar dan geheel terecht op 
mogen aanspreken. 

We hebben ons kwetsbaar opgesteld 
om op de door ons ingeslagen weg 
voort te kunnen en ook te mogen 
doorgaan. We hebben u gevraagd 
om commitment,  om verder te mo-
gen gaan. We hebben het gekregen 
en daar zijn we u uiteraard erkentelijk 
voor.

Het is vanzelfsprekend, dat wij u op 
de hoogte zullen houden, waarbij een 
extra Algemene Leden Vergadering, 
om dan met u te overleggen en te 
besluiten, niet uitgesloten kan zijn.

In ieder geval, de eerste vervolgge-
sprekken en afwegingen met onze 
exploitant ogen goed, er wordt in we-
derzijds respect en vertrouwen verder 
onderhandeld. 

Inmiddels zijn de resultaten van deze 
gesprekken bekend, en dusdanig van 
aard, dat het bestuur heeft besloten 
om, in het volste vertrouwen van een 
goede afloop, deze resultaten voor te 
leggen aan een bijeen te roepen Al-
gemene Leden Vergadering, die begin 
april gehouden zal worden.

Sportief
Dames 1. Het is uitermate te betreu-
ren, dat we dit jaar geen vertegen-
woordigend damesteam meer op 
de been kunnen brengen. Van jaren 
Hoofdklasse  naar 1 jaar 1eklasse en 
dan helemaal niets, dan kun je echt 
van een sportieve kater spreken.

Heren1 is jammerlijk gedegradeerd 
uit de hoofdklasse, maar ik heb er alle 
vertrouwen in, dat het verloren terrein 
zeer snel zal worden teruggewonnen.

De competitie 2013
Het bestuur wenst alle competitie 
spelende leden veel succes toe in de 

competitie. Veel succes in prestaties, 
gezelligheid en verenigingsvertegen-
woordiging. Ook dit jaar is het weer 
mijn bedoeling om alle teams mini-
maal één keer te komen bezoeken. 

Wedstrijdkalender
De wedstrijdkalender van dit jaar ver-
meldt een zeer bijzondere week. Een 
feestweek ons aangeboden door de 
exploitatiemaatschappij Crayestein 
vanwege het 25-jarige jubileum.
U zult er nog veel informatie over krij-
gen.

Het ledentevredenheidsonderzoek
Het bestuur doet zijn uiterste best om 
het ledentevredenheidsonderzoek, 
dat in samenwerking met Crayestein 
wordt georganiseerd, te houden in de 
maand maart.

Tenslotte
Ik wens u voor straks, als de tempe-
raturen gaan stijgen, het gras weer 
echt groen gaat worden, de baan er 
stralend bij zal liggen, een allergoeds 
golfjaar 2013 toe met de door u ge-
wenste golfprestaties en gezondheid, 
maar zeker ook met een tevreden 
verenigingsgevoel.

Niek Drieënhuizen

P.S. Stunten met prijzen in jacht op 
nieuwe leden
 
Ben je geïnteresseerd in de ontwik-
kelingen binnen de golfwereld voor 
wat betreft ledenwerving, contributie, 
jaarkaarten en certificaten bij andere 
golfverenigingen dan is ten zeerste 
aan te bevelen het lezen van de bldz. 
14 t/m 17 van Golfweekly uitgave 14 
februari. Golfweekly ligt in het portaal 
en kun je zo mee nemen.
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Dachten we rustig de winter door 
te komen, komt eerst de regen en 
niet zo lang daarna, de sneeuw met 
bakken uit de hemel vallen. Prach-
tig gezicht natuurlijk die witte we-
reld. En zelfs dan zijn er golfers op 
de baan. 

Maar dan zet de dooi in. Water, water 
en nog eens water.

En dan komt ook de ware aard van de 
sporter boven. Want naast een balle-
tje slaan kun je ook nog je viskunsten 
uitproberen. Geen snoek, baars of ha-

ring aan de haak. Maar wel balletjes! 
Nu eens niet in de sloot of een vijver, 
maar gewoon midden op de baan!

We weten niet hoeveel deze visser 
uiteindelijk heeft gevangen. Maar hij 
ziet er tevreden uit. 

Wat nou? Vissers op de baan?
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Hè, hoor ik u denken. Wat is dat 
nou? Ons cluppie, GC de Merwelan-
den heeft z’n 25-jarig jubileum al 
gevierd en nu (pas) de exploitant? 
En ja, zo is het.

Zo’n negenentwintig jaar geleden 
(1984/1985) was er, zeg maar ach-
ter de huidige skibaan, een plek waar 
een driving range lag en waar ook les 
gegeven werd. Twee voormalige stu-
dievrienden (James Patinama en Cees 
Bos) beoefenden in die tijd al de golf-
sport en hadden toen het idee een 
golfclub op te richten c.q. een mooie 
baan in het natuurgebied aan te leg-
gen. Maar dat betekende wel, dat zij 
de gebieden (Sion en Crayestein-Oost, 
de laatste genoemd naar het gelijk-
namige dorpje aldaar, dat in 1492, tij-
dens de St. Elizabethvloed verdween) 
die daarvoor in aanmerking, zouden 
moeten ontwikkelen.

Er is in die tijd veel gepraat en gere-
kend. Maar zonder resultaat. Uiteinde-
lijk kwamen de broers Henk en Kees 
Kuijsters in beeld. Zij hadden naast 
een goed financieel plaatje,een mooi 

plan ontwikkeld waarmee zij het ver-
trouwen van Natuur & Recreatie won-
nen. Met als gevolg, dat in september 
1987 werd begonnen met de aanleg 
van een 6-holes, par 3 baan, op de 
plaats waar nu de holes 1 t/m 4 lig-
gen. En vanaf april 1988 kon daar ge-
speeld worden.

Die golfclub die kwam er uiteinde-
lijk ook. GC de Merwelanden werd in 
1985 opgericht en is dus ietsje ouder 
dan Crayestein. Maar in het kader van 
“Samen Sterk” vormen de club en de 
exploitant al jaren een goed koppel.

En als je als club zo lang “een verhou-
ding” hebt met de exploitant, dan is 
het goed om in het jubileumjaar eens 
wat aandacht aan die exploitant te 
schenken, vonden wij als redactie 
commissie.

Wij kennen natuurlijk allemaal de fa-
milie Kuijsters. Maar wie is nu Henk 
Kuijsters? De man die de golfbaan in 
dat prachtige natuurgebied ontwik-
kelde.  De man die ervoor zorgde, 
dat we heden ten dage onze 18 holes 

kunnen lopen. De “Pater Familias” 
van Crayestein zou je kunnen zeggen.  
Maar laten wij in dit geval niet ver-
geten, dat er achter elke (succesvol-
le) man een vrouw staat. Karin, zijn 
vrouw, heeft ook flink de handen uit 
de mouwen gestoken om het verhaal 
tot een succes te maken. Golf was in 
die tijd nog niet zo populair als nu. Er 
werden dus met de ontwikkeling van 
de golfbaan, grote risico’s genomen. 
En dat moest wel “familiebreed” ge-
dragen worden.  

Henk werd op 4 oktober 1947 in Dorst 
(vlakbij Oosterhout) geboren. Hij heeft 
drie zussen en de al eerder genoemde 
broer Kees. 

Zoals iedereen ging hij eerst naar 
het basisonderwijs (of zoals dat toen 
heette, de Lagere School). En daarna, 
een beetje tegen zijn zin, naar de 

25 JAAR CRAYESTEIN.
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MULO. Hij deed liever iets met z’n 
handen, zei hij tegen zijn vader. Dus 
leek hem de Ambachtsschool een 
veel beter idee. Niets daarvan, zei zijn 
vader. En die was de baas, dus werd 
het toch de MULO. Uiteindelijk is Henk 
zijn wens toch vervuld en kwam hij op 
de Ambachtsschool terecht. Na afloop 
van die opleiding werd hij, op zijn vijf-

tiende, metaalbewerker. Vervolgens 
ging hij als verwarmingsmonteur aan 
het werk en daarna in de bouw.

In zijn vrije tijd, voetbalde hij. Maar 
z’n knieën werkten op een gegeven 
moment niet meer zo mee. Hij was 
in die tijd al een beetje de golfwe-
reld ingestapt en maakte zich als cad-
die verdienstelijk. Maar tussendoor 
bekwaamde hij zich ook in het slaan 
tegen zo’n klein balletje. En dat deed 
hij helemaal niet verkeerd! Hoogte-
punten voor hem waren het winnen 
van de Open Caddie Kampioenschap-
pen van Nederland en de Prins Claus 
beker, tijdens landelijke wedstrijden 
voor caddie’s in 1973.

Gevolg hiervan was, dat Henk eind 
1973 werd gevraagd om les te komen 
geven bij golfclub Kleiburg bij Den 
Briel. Na ca. zes maanden, vertrok hij 
naar GC Kralingen, waar hij tot 1981 
werkte en ook zijn broer opleidde 
om golfles te geven. Tussendoor, in 
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1974, legde hij met goed gevolg het 
examen Assistent Pro af. En ging bij 
Piet de Witte in de leer om golfles te 
geven. Zo werd hij uiteindelijk in 1979 
Head Pro. 

Via GC Broekpolder, waar hij zes jaar 
als Head Pro werkte, is Henk uiteinde-
lijk in 1987/88 bij Crayestein beland.

En toen begon het avontuur pas goed. 
Henk wist wel wat hij wilde. Een echte 

18-holes baan. Maar daar kwam wel 
wat bij kijken. Creativiteit en doorzet-
tingsvermogen. En uiteindelijk ging 
zijn wens in vervulling. Vanuit de zes 
par 3 holes, werd in 1987 een 9-holes 
baan gecreëerd. En in 1990/1991 was 
daar de 18-holes baan. Een prachtige 
baan met een grote diversiteit aan 
flora. Middenin de Biesbosch. Wat wil 
je nog meer! Maar ook een moeilijk 
te onderhouden baan. Een laag gele-
gen gebied met veel harde klei. Een 

gebied dat voor een groot deel voor 
akkerbouw werd gebruikt of bestaand 
natuurgebied was. 

Samen met zijn team van greenkee-
pers, doet Henk er alles aan om de 
baan goed bespeelbaar te houden. 
Zowel in de zomer alsook in de win-
ter. Ondanks het feit, dat golf eigenlijk 
een seizoenssport is.

Het ontwerp van de baan zoals die nu 
is, komt bij Henk vandaan. En iedere 
keer als je je rondje loopt is het ge-
nieten, toch? 

GC de Merwelanden is de enige club 
die hier, onder auspiciën van de NGF, 
al vele jaren speelt. En laten wij ons 
gelukkig prijzen met zo’n mooie baan! 

En dan nu het 25-jarig Jubileum van 
Crayestein. Dat feit gaat niet zomaar 
voorbij. Evenals bij ons, gaat deze 
mijlpaal eind juni/begin juli van dit 
jaar, groots gevierd worden. Het feest-
programma start op zondag 30 juni en 
duurt tot en met zaterdag 6 juli.

Uiteraard word je per nieuwsbrieven  
volop op de hoogte gehouden over 
het programma en de bijzonderhe-
den.
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Golfclub De Merwelanden
Baanhoekweg 50, 3313 LP Dordrecht

Secretariaat:
Tel. 078 – 6 21 51 71

Email: secretariaat@gcmerwelanden.nl


