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Ik was er te laat bij. Sterker nog het was me bijna ontgaan. Totdat ik bij toeval, maar te laat, de aankondiging las voor de lezing die 
Niki Wijnen en Myrte Eikenaar op 6 maart hielden in de Amsterdamse Groote of Industrieele Club. Voor een select gezelschap: de Golf 
Tafel, waartoe ik overigens niet behoor. 

Een gemiste kans. Niettemin blijkt uit de aankondiging dat het met de 
golfsport in ons land niet best gesteld is. De afgelopen tien jaar is het 
aantal golfers met maar liefst 50 procent gedaald. In de leeftijdsgroep 40-50 
jaar zijn de verliezen relatief beperkt tot 21%. Ook het aantal golfende 
vrouwen neemt af; zij maken nu nog 32% van de golfpopulatie uit. Deze 
dramatische getallen en ontwikkelingen komen geheel voor rekening voor 
beide inleiders. Zij zijn aan de Nederlandse Golffederatie verbonden en 
vrezen dat als deze trend zich doorzet de instroom van vooral jonge golfers 
zal stagneren en de uitstroom zal stijgen. Dat is geen goed nieuws (om het 
maar eens eufemistisch uit te drukken). Ook in de Nederlandse Golfkrant is 
het verschijnsel van de afnemende populariteit van het golfen al vaker aan de 

orde gekomen en nu is ook de NGF kennelijk wakker geschud. “De golfsport 
zal vooral voor “jongeren” en voor vrouwen aantrekkelijker moeten worden! 
Als we er in Nederland dus niet in slagen het aanbod passender te maken 
en daarmee meer jongere golfers aan te trekken, dan loopt de golfsport het 
risico om op de langere termijn een sterfhuis te worden”, aldus de inleiders. 
Dat is wel een erg zwart scenario en de stemming zal er onder de leden van 
de Golf Tafel die maandagavond ook niet echt op vooruit zijn gegaan.   

Wat te doen? Een baaierd van initiatieven, experimenten en meer structurele 
vernieuwingen van de golfsport in brede zin des woords ligt gezien de 
ontwikkelingen voor de hand. En is noodzakelijk om golf weer een gezonde 
toekomst en basis te geven. Van de introductie van nieuwe wedstrijdvormen 
met bijvoorbeeld andere en meer competitieve elementen tot het actief 
benaderen van basis- en middelbare scholen/scholieren. Van eenvoudiger 
regels tot flexibele greenfees, afhankelijk van het seizoen of tijdstip. Van 
betere aansluiting van golfactiviteiten en -voorzieningen op die van de 
(lokale) samenleving. Door de toegankelijkheid en het gebruik van golfbanen 
te vergroten. Door….ach er zijn talloze mogelijkheden om de golfsport in ons 
land niet naar een elitair zijterrein te laten afglijden. Bestuurders, beheerders, 
pro’s, greenkeepers, maar bovenal golfers zouden in eerste aanleg moeten 
worden geactiveerd en gestimuleerd om de samenleving binnen te halen, te 
enthousiasmeren en te informeren over alle aspecten van golf als recreatieve, 
gezonde en toegankelijke sport.     

Doet de NGF daarin mee? Lijkt mij wel, maar dan toch graag op een 
iets andere manier dan de – door Niki Wijnen en Myrte Eikenaar – 
aangekondigde, landelijke marketingcampagne die de NGF binnenkort gaat 
starten. “Welcome to the club” heet die. Waarom niet gekozen is voor de 
Nederlandse taal is (mij) een raadsel, maar afgezien daarvan lijkt het vooral 
op een cosmetische aanpak om “de golfsport toegankelijker, aantrekkelijker 
en duurzamer te maken”. En waarom dan ook niet meteen: inclusiever en 
diverser? Niet als modieuze typering, maar als wezenlijk kenmerk van het 
golfen. Niemand kan tegen de NGF-doelstelling zijn, maar de concrete en 
creatieve invulling daarvan zou toch vooral vanuit de golfverenigingen en 
-clubs zelf moeten komen. Ga de straat op, de wijk in. Laat zien wat, hoe leuk 
en verrassend golfen is. Maak het activistischer, uitdagender, interactiever. Zo 
lijkt deze aangekondigde NGF-campagne wel een erg veilige, traditionele 
methode om het imago van de golfsport op te krikken. Had ik dat maar 
kunnen aanroeren op die bijeenkomst van de Amsterdamse Golf Tafel. 
Maar misschien moet de NGF in deze krant eens aangeven waarom deze 
benadering zo noodzakelijk en gewenst is. In het belang van de golfsport, dat 
blijft het uitgangspunt. 

Robbert Coops
r.coops@ziggo.nl 

HET IMAGO VAN DE GOLFSPORT

Ook voor Monobuggy begint het nieuwe 
seizoen met speciale aanbiedingen

Neem contact op voor onze aanbiedingen of een proefrit

Monobuggy 
2023 ook voor 
gebruik op  
de weg 

€ 2.795,- 

Monobuggy  
limited edition, 
1 hub-motor, 
diverse  
demomodellen

€ 1.495,- 

Golf Geum 
Decolt Grand 
demo model met 
elektrische  
aandrijfunit en  
afstandsbediening 

€ 2.750,-  
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500 m2 Golfbeleving

OM 14.00 UUR EN 19.00 UUR

AKTIE TIJDENS DE BEURS:  
BIJ AANKOOP VAN EEN ELEKTRISCHE MOTOCADDY: 
GRATIS EEN MOTOCADDY CARTBAG NAAR KEUZE.

 GOLF TROLLEY SPECIALIST / 100 % GOLF MEGASTORE • TORENLAAN 42 7559 PJ HENGELO (0)
074-8200266 • WWW.GOLFTROLLEYSPECIALIST.NL • INFO@GOLFTROLLEYSPECIALIST.NL

BIJ AANKOOP VAN EEN FLATCAT ELEKTRISCHE GOLFTROLLEY KRIJGT U TIJDENS 
DE HOLLAND GOLF SHOW EEN ACCESSOIRES PAKKET TER WAARDE VAN € 145,00 CADEAU

MODESHOW 19 APRIL 2023

NA EEN OVERWELDIGEND SUCCES VAN 2022 ORGANISEREN WIJ ONDER HET GENOT 
VAN EEN HAPJE EN DRANKJE WEER EEN SPETTERENDE MODESHOW OP 19 APRIL

WIJ PRESENTEREN DE ZOMERCOLLECTIE VAN CHERVO, GOLFINO, DAILYS SPORTS, ABACUS, CALVIN KLEIN, BACK TEE, 
TAIL, FOOTJOY, CHIBERTA,  ADIDAS, GLENMUIR, UNDER ARMOUR EN RÖHNISCH. SCHOENEN VAN ECCO, FOOTJOY, ADIDAS, 
UNDER ARMOUR, NEW-BALANCE, DUCA DEL COSMA.

BEZOEKERS VAN DE MODESHOW ONTVANGEN 
10 % KORTING OP DE NIEUWE ZOMER COLLECTIE 

GEEF U TIJDIG OP BIJ SONJA@GOLFTROLLEYSPECIALIST.NL      
VOL = VOL
TIJDENS DE MODESHOW HEBBEN WIJ MOOIE 
AANBIEDINGEN VAN GOLFTROLLEY’S EN CARTBAGS

COMBI AANBIEDING:
FF DUWTROLLEY + FF CARTBAG KLEUR ZWART/ROOD

VAN € 459,00 NU VOOR € 259,00

GALAXY TITANIUM GOLFTROLLEY 
INCLUSIEF GALAXY CARTBAG WATERPROOF 
VAN € 2.750  
NU SPECIALE AANBIEDING  
€ 2.450,00



ZATERDAG 15 JULI
Het Nederlands Golfmuseum Golfcup 2023 met 
gratis bezoek aan het Museum.
Om 10.00 uur is de inschrijving met koffie en 
Limburgse Vlaai en gelegenheid om in te slaan op 
de drivingrange.
Om 11.00 uur is de start van de Shotgun wedstrijd 
over 18 holes op de prachtige en lastige golfbaan 
van Bleijenbeek.
Na afloop gaat de bittergarnituur rond terwijl u 
nageniet op het terras ( consumpties zijn voor 
eigen rekening).
Vlak voor het uitgebreide BBQ Buffet is de 
prijsuitreiking. 
Deelname is € 125,- per persoon ( leden van 
Golfclubs Bleijenbeek en Welderen € 70,- per 
persoon)
Inschrijven kan via info@choicetravel.nl en/of  
info@denederlandsegolfkrant.nl 

ZONDAG 16 JULI 
De Nederlandse Golfkrant Golfcup 2023 , alweer 
de 11de editie
Om 10.00 uur is de inschrijving met koffie en 
Limburgse Vlaai en gelegenheid om in te slaan op 
de drivingrange.
Om 11.00 uur is de start van de Shotgun wedstrijd 
over 18 holes op de prachtige en lastige golfbaan 
van Bleijenbeek.
Na afloop gaat de bittergarnituur rond terwijl u 
nageniet op het terras. ( consumpties zijn voor 
eigen rekening)
Vlak voor het uitgebreide BBQ Buffet is de 
prijsuitreiking met als hoofdprijs, de uitnodiging 
voor de 8-daagse golfreis en Finale op Mallorca.
Deelname is € 125,- per persoon ( leden van Golfclubs 
Bleijenbeek en Welderen € 70,- per persoon)
Inschrijven kan via bovenstaande links of via  
info@choicetravel.nl 
Ook bestaat de mogelijkheid om aan beide 
wedstrijden mee te doen!

Het meest bijzondere golfweekend van 2023 
U speelt 2 dagen, 2 verschillende golfwedstrijden 
op golfbaan Bleijenbeek en verblijft in het nabij 
gelegen Auberge De Papenberg of Hotel Asteria.
De wedstrijden waaraan u meedoet zijn heel 
bijzonder!

Op zaterdag 15 juli speelt u om de Nederlands 
Golfmuseum Golfcup en op zondag 16 juli speelt u 
om de Nederlandse Golfkrant Golfcup!
Het zijn qualifying stableford wedstrijden voor 
HCP 0 - 36 en met een minimum leeftijd van 18 
jaar.

PROGRAMMA:
U wordt op zaterdag 15 juli om 10.00 uur 
verwacht voor de inschrijving en het in ontvangst 
nemen van de Goodies, waarna u verwend wordt 
met koffie/thee en Limburgse vlaai.
Vervolgens kunt u gebruik maken van de 
drivingrange en de oefenfaciliteiten alvorens u 
met uw flight om 10.45 uur de baan in gaat.
Wij spelen deze dag een shotgun wedstrijd.
Tussen 16.00-17.00 uur worden alle flights weer 
verwacht in het clubhuis voor een klein hapje.  De 
consumpties zijn voor eigen rekening!
De dag is nog niet voorbij, want u staat nog een 
fantastisch BBQ buffet te wachten en uiteraard de 
prijsuitreiking!
De prijzentafel mag er zeker wezen!
De hoofdprijs is de uitnodiging naar de Finale 
week van de Aphrodite Be Live Golfcup naar 
Mallorca eind oktober 2023!
Na de prijsuitreiking is er tijd om na te praten op 
het terras van de golfbaan, of u rijdt in 5 minuten 
naar uw Auberge De Papenberg of in 20 minuten 
naar het Hotel Asteria.
Hier heeft u een keurige kamer voor een 
welverdiende nachtrust.
In het hotel kunt u in de bar nog nagenieten van de 
dag en alvast uitkijken naar de dag van morgen.

ZONDAG 16 JULI
Na een heerlijk ontbijt, checkt u uit en rijdt weer 
naar golfbaan Bleijenbeek.
Op deze dag gaat u deelnemen aan de alweer 
11de editie van de populaire Nederlands Golfkrant 
Golfcup.

PROGRAMMA:
U wordt op zondag 16 juli om 10.00 uur verwacht 
voor de inschrijving en het in ontvangst nemen van 
een lunchpakket.
Vervolgens kunt u gebruik maken van de 
drivingrange en de oefenfaciliteiten alvorens u 
met uw flight om 10.45 uur de baan in gaat.
Wij spelen deze dag een shotgun wedstrijd.
Tussen 16.00-17.00 uur worden alle flights weer 
verwacht in het clubhuis voor een klein hapje.  De 
consumpties zijn voor eigen rekening!
De dag is nog niet voorbij, want u staat nog een 
fantastisch BBQ buffet te wachten en uiteraard de 
prijsuitreiking!
De prijzentafel mag er zeker wezen!
De hoofdprijs is de uitnodiging naar de Finale 
week van de Aphrodite Be Live Golfcup naar 
Mallorca eind oktober/november 2023!
 
Dit geheel verzorgde golfweekend kost € 299,-* 
per persoon en leden van Golfclub Bleijenbeek en 
Welderen betalen € 140,- per persoon.
Extra overnachtingen zijn ook mogelijk!
*deze prijs is per persoon in een 2-persoonskamer.
Een 2-persoonskamer Auberge de Papenberg 
voor je alleen kan ook voor € 320,-.
In Hotel Asteria kost de 2-persoonskamer voor je 
alleen € 335,-.
Exclusief de reserveringskosten van € 25,- per 
kamer.
Inschrijven kan via bovenstaande links of  
via info@choicetravel.nl en/of  
info@denederlandsegolfkrant.nl 

DE NEDERLANDSE GOLFKRANT CUP 2023
Al vele jaren een begrip; De Nederlandse Golfkrant Cup. Dit jaar alweer 
de 11e editie. Dit jaar wordt echter geheel anders. Voorgaande 10 jaar 
hadden we een wedstrijd over 2 dagen waarbij de beste score telde voor de 
overwinning. Dit jaar worden er 2 wedstrijden georganiseerd. Op de zaterdag 
wordt er gespeeld om De Nederlands Golfmuseum Cup en zondags om De 
Nederlandse Golfkrant Cup. Er wordt gespeeld op Landgoed Bleijenbeek en 
data zijn zaterdag 15 en zondag 16 juli. Beide zijn Shotgunwedstrijden en bij 
beide is de hoofdprijs een 8daagse reis naar Mallorca. 
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De Nederlandse Golfkrant is een uitgave van:

VL MEDIA Advies
Schorpioen 77
9602 MJ Hoogezand

Telefoon: 06-11352165
Email: info@denederlandsegolfkrant.nl
Website: www.denederlandsegolfkrant.nl
Directeur/eigenaar: Alex van Leeuwen

Redactie:
Alex van Leeuwen, Jetty van Leeuwen, Ferd Vrijmoed,  
Janny Schrage, Eric Veenhuyzen, Marten Witkamp (postuum), 
Ries Rook, Peter Spijkerman, Herman Berteler, Toon van Winden,
Ellen Klaasse-Derks, Mirella Bisschops, Ronald Boef, Reinoud
Eleveld, Robbert Coops, Clazien van den Bosch,  
Mette Hageman, Frits van der Meer, John Woof, Kees Jan Stel, 
Bert Feenstra en Anton Kuijntjes.

Vormgeving: 
Skitter

Verspreiding: 
DHL Parcel naar de golfbanen 
in Nederland, vele golfshops en 
diverse hotels.

COLOFON

met Herman Berteler - Puur Natuur

KORT AF:
Wie: Herman Berteler geboren 12 maart 1947 in Enschede
Opleiding: Tuinbouwscholen, Openluchtrecreatie en Landschapsverzorging, Unidiploma Weg- en Waterbouw, 
HAS/Aalsmeer Onderwijsbevoegdheid.
Loopbaan: Start als Technisch ambtenaar plantsoenen in Hoogezand-Sappemeer, Bedrijfsleider Stapoflor in 
Portugal, Bedrijfsleider Tuincentrum/Hoveniersbedrijf TAN in Vaesrade, Hoofdopleidingsfunctionaris tuinbouw 
Werkenrode in Groesbeek, eigenaar BAG (Bureau Aangepast Groen). Heel veel tuinontwerpen verzorgt in 
Nederalnd voor verzorgings en verpleeghuizen, revalidatiecentra, dagverblijven, activiteitencentra en ga zo maar 
door. Ook ben ik lid geweest van de NGA (Nederlandse Greenkeepers Associatie) 
Privé: Getrouwd met Gonny de Groot, twee zoons en een dochter, 9 kleinkinderen waarvan 3 in Zuid-Afrika. 
Woonplaats: Groesbeek, gemeente Beg en Dal.
Golfhandicap: 15.3
Homecourse: Rijk van Nijmegen.

AFLEVERING 33 (EDITIE MAART 2023) 

RIES KIJKT IN DE SPIEGELRIES KIJKT IN DE SPIEGEL

Wat zie je als je in de spiegel kijkt:
Mijzelf, een opgewekt, eerlijk en betrouwbaar 
persoon met soms emotionele buien (tijdens het 
golfspel!).
 
Waarom vind jij golf spelen leuk?
Golfen vind ik leuk om 3 redenen te weten: Lekker 
bewust en geconcentreerd bewegen, altijd in de 
buitenlucht en midden in de natuur. En natuur het 
sportieve en technische gevecht met jezelf.
 
Wanneer ben je gaan golfen      
In 2000 ben ik voorzichtig met golf gestart, met de 
toenmalige overbuurman, toen hoofdgreenkeeper 
op Het Rijk van Nijmegen.

Je bent ook auteur, veel gepubliceerd?
Mijn eerste boek was ik co- auteur, 
Arbeidsactiviteiten, een middel tot hulpverlening 
van Cor Laming. Mijn volledig eerste eigen boek 
was “Gehandicapten en bejaarden in Tuin en 
Tuinbouw, Aangepast tuinieren. Later kwamen 
daarbij “Rijk aan vogels” en “Insecten Rijk”, een 
rijke weergave van de natuur op het Rijk van 
Nijmegen. Bij een uitgever ligt nu, Ëen gewone 
Tukker, dagboek van marinier 3zm 80707”, over m’n 
diensttijd op Curacao.

Je carriere was veelomvattend, vertel eens.
Heb altijd van kinds af aan in het groen gezeten 
en eigenlijk ook altijd educatief gericht. Daarnaast 
gespecialiseerd in tuinieren en natuurbeleving door en 
voor gehandicapten en ouderen vanaf de introductie 
in 1980. Dit zowel binnen de gehandicapten- en 
ouderzorg, maar ook Natuurmonumenten en Staats 
Bosbeheer. Mooie projecten gedaan wereldwijd in 
Colombia, Thailand, op Cicilie, in Hongarije en op de 
Mainau in de Bodensee. Ook jarenlang lesgegeven 
aan AOC’s (Agrarisch Opleidings Centrum) en als 
zorgcoordinator gewerkt voor leerlingen met een 
beperking binnen het AOC (Oost – Doetinchem en 
Enschede). 

Flora en fauna is wel je ding, hoe is dat zo 
gekomen?
Ik ben opgegroeid in Twente, achter de zoutfabriek 
en mijn vader was bij de ‘groene’ politie. Als kind trok 
ik de weilanden in en de heide op en kwam via vader 
in contact met boswachters en stropers. Heb ook 
leren prepareren (opstoppen) van vogels en dieren 

en had op zolder mijn eigen natuurmuseum. Ik ben 
al vanaf m’n 10e lid van Natuurmonumenten en 
Vogelbescherming en destijds de NJN (Nederlandse 
Jeugdbond Natuurstudie). Schreef destijds alles al 
op in dagboekjes en tellingen en dat is zo gebleven 
tot op de dag van vandaag. Alleen gaat nu alles 
digitaal en via waarneming.nl en iNaturalist.org

Ben je maatschappelijk ook actief?
Binnen de golfclub veel vrijwilligerswerk gedaan, 
ook weer educatief gericht en verzorg nog 
steeds Flora en Fauna op de clubwebsite. Eerder 
collecteren gedaan voor het WKF en vrijwilligerwerk 
bij de schietclub, maar daarmee gestopt. Loop 
nogwel elke week langs de Nieuweweg rommel 
op te rapen in de wegbermen (Wijkhelden!), maar 
fotografeer dan gelijk de insecten die ik zie en 
plaats die weer op de eerdergenoemde websites. 
Verzorg verder nog twee eigen websites die 
informatie geven over golfbaaninrichting  
(www.golfbaanhandboek.nl) en over klokjesbloemen 
(Campanula) (www.campanula-campanulaceae.nl)

Je komt zelfverzekerd over, lijkt vanzelfsprekend 
of niet?
Naasten en vrienden noemen dat ‘eigenwijs’, maar 
het heeft me gebracht waar ik ben, wie en wat ik 
ben en ik kan zonder schroom in de spiegel kijken.

Je speelt ook regelmatig golf in Zuid-Afrika! 
Onze zoon woont daar met zijn gezin sinds 2000, 
dus wij bezoeken ze zoveel als kan en trekken 
dan ook rond door het prachtige Zuid-Afrika. 
En natuurlijk gaan wij daar regelmatig golfen, 
ondertussen als zo’n 65 banen bezocht. Wel een 
unieke beleveing, vooral de gastvriendelijkheid, 
de sportinstelling van de Zuid-Afrikaners, de 
regels die men hanteert op en rond de baan en in 

clubhuis, het ‘half-way’ systeem (na 9 holes pauze 
en luchen), het onderhoud en respect voor de 
baan etc. etc.

Wat zijn jouw favoriete golfclubs?
De Driver is wel mijn grootste vriend en met mijn 
Lobwedge kan ik ook goed uit te voeten. Verder 
wisselt dit nog wel eens per periode!

Wat vind jij een mooie golfbaan in Nederland?
Tja, heb er nu 92 in Nederland bezocht en welke 
vind ik dan mooi. Onze baan is heuvelachtig en 
droog en daardoor denk ik golfbanen met veel 
water, mooi te vinden. Maar bovenal ook de 
zogenaamde bosbanen en golfbanen geintregeerd 
in de natuur zijn mijn favorieten. Verder is en blijft 
het subjectief.
 
Zwerfvuil verwijderen in de openbare ruimte is 
ook een dicipline die je regelmatig uitvoert!
Ja, zoals eerder aangegeven, elke week ga ik 
een middag of ochtend op stap als ‘wijkheld’ om 
zwerfvuil in de bermen op te ruimen. Het is geen 
hobby maar meer noodzakelijk omdat veel mensen 
nog steeds hun troep weggooien, lopend, vanaf 
de fiets en uit de auto. Onbegrijpel, men draagt 
het vol of ongebruikt mee en gooit de ballast 
onderweg weg. Maar ook hondenbezitters die 
de poep opscheppen in een zakje en dat dan 
weer in de berm weggooien!! Het is eigenlijk een 
maatschappelijk (mentaliteits-) probleem in  
deze tijd.

Ben je tevreden of trots met je spiegelbeeld?
Ik ben hartstikke tevreden met mijn speigelbeeld, 
niet mooier maken dan het is. 
Ik ben 75 jaar oud, voel me gezond en geniet van 
het leven.
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VERBONDEN MET DE NATUUR BIJ VERBONDEN MET DE NATUUR BIJ 
GOLFCLUB DE DORPSWAARD IN KERKDRIEL  GOLFCLUB DE DORPSWAARD IN KERKDRIEL  

Elke maand gaan Ries Rook, en twee wisselende gastspelers Nico Kop en Jaap Snoek op bezoek bij een wat mindere of bekende golfbaan om 
alle aspecten van de baan te beoordelen. In deze editie willen wij  de Golfclub De Dorpswaard  in de “Spotlight “zetten. 

De onderstaande onderdelen zijn beoordeeld

ONDERDELEN  NICO K        JAAP S  R ROOK    GEMIDDELD

Bereikbaarheid   8 9 9 8.7
Fairways   8.5 8 8 8.2
Greens   9.5 9 9.5 9.3
Routing holes   9 8 8 8.3
Parkeergelegenheid  8.5 8 8 8.2 
Ontvangst/ Gastvrijheid 9.5 9.5 9.5 9.5
Restaurant   8.5 8 8 8.2 
Bediening restaurant   8 7 7 7.3
Terras  9 9 9 9
Sanitair en kleedkamers 7.5 7 7 7.2
Drivingrange/ overige 7.5 7 7 7.2 
Kosten/ kwaliteit  9 8  8 8.3
Algemene eindbeoordeling 8.5 8.1 8.2            8.3

Piekenweg 3 
5331 PD Kerkdriel
Tel: 0418- 634803  

9-holes wedstrijdbaan A status - 
oefengreens - puttinggreen en een 
overdekte en verlichte drivingrange richting 
een waterpartij. 

info@dorpswaard.com
www.dorpswaard nl

Na eerdere pogingen tijdens de pandemie 
is het toch gelukt om Golfclub De 
Dorpswaard te bezoeken. Ontvangst en 
gesprek met de nieuwe voorzitter Rob 
Ploegmakers, die een zeer enthousiaste 
indruk maakt om iets te vertellen over de 
baan, de organisatie en de spelbeleving 
op deze 9-holesbaan.De golfbaan is 
buitendijks aangelegd in het oude 
stroomgebied van de Maas op de grens 
van Gelderland en Noord-Brabant. De 
baan is toegankelijk voor elk niveau golfer 
en is ook erg uitdagend Gerard Jol is 
de baanarchitect, die alle holes op een 
bijzondere wijze heeft ontworpen De baan 
is geopend sinds 1991, het clubhuis is op 
palen gebouwd, noodzakelijk om eventuele 
overstromingen van de Maas tegen te gaan 
Het wil wel eens voorkomen, dat er in de 
wintermaanden de baan volloopt, als de 
rivier buiten zijn oevers treedt.  

Verenigingsbaan is volop in trek 
Rob vertelt, dat de Golfclub eigenaar is van de 
baan, de exploitatie wordt volledig in eigen 
beheer uitgevoerd Het baanonderhoud wordt 
door de Ridder uitgevoerd. Rob .is sinds een 
jaar voorzitter van het bestuur. Golfclub De 
Dorpswaard heeft een redelijk stabiel ledenaantal 
( 500 ).Ieder jaar komen er nieuwe leden bij en 
nemen ook leden afscheid , meestal vanwege hun 
hoge leeftijd of  fysieke ongemakken. Allemaal 
spelen en niemand wegjagen is het parool zegt 
Rob. Als lid van de club kan men al vanaf € 558 
(leeftijd van 21 – 39 jaar ,= per jaar golfen. De sfeer 
in het clubhuis en op het terras is ontspannen te 
noemen. Uitgifte van startijden is aanwezig en 

men stelt ook greenfee- spelers op hun gemak. 
Caddiemasters en Marshals zijn de gastheren en 
gastvrouwen op de baan 

De Dorpswaard is aantrekkelijk voor elke golfer
De baan staat goed aangeschreven bij de golfers, hij 
is uitdagend en de sfeer en ontspannenheid scoort 
hoog bij de leden waarbij deelnemen aan wedstrijden 
binnen de club erg wordt gewaardeerd.

De oefenfaciliteiten zijn ruim voldoende, vooral de 
drivingrange met doelen op het water is bijzonder. 
Het is een gezellige club, niet moeilijk doen en 
een normaal gedrag vertonen in en rondom de 
baan is vanzelfsprekend. De baan is vrijwel altijd 
bespeelbaar met als ondergrond rivierklei, behalve 
bij extreem hoog water is de baan gesloten. Flights 
worden voorlopig niet aangevuld, dus spelen met je 
maatjes is geen probleem Met een starttijd om de 
10 minuten loopt men elkaar niet in de weg. Ook is 
er een kleine golfshop aanwezig, waar de noodza-
kelijke golfartikelen worden verkocht Grootschalig is 
niet meer van deze tijd bij relatief kleine golfbanen. 
De dresscode is vrij normaal bij de club, netheid op 
de baan is een vanzelfsprekendheid. Er is ook een 
samenwerking (Alliantie ) met 8 golfbanen in de 
regio, waar de leden  gratis  kunnen  spelen. Ook 
voor de jeugd is de Dorpswaard een leuke club, 
op dit moment zijn er zo’n 25 jeugdleden, die met 
veel plezier trainen en spelen. Dirk Arens en Jules 
Kappen zijn de golfprofessionals bij De Dorpswaard, 
en zijn samen alle dagen actief . Brasserie De 
Pieckenhof is een restaurant, waar ook niet golfers 
welkom zijn. Dagelijks worden er lunches en diners 
geserveerd Zowel de lunch als het diner zijn van 
goede kwaliteit

Spelen op De Dorpswaard is verbonden zijn met 
de natuur
Dat zegt Rob zonder omwegen, geen snelweg of 
treinverkeer in de buurt, ontspannen golf spelen met 
je vrienden of alleen geeft je rust. Gastvrijheid en 
laagdrempeligheid is bij deze golfbaan aanwezig. 
Veel green fee-spelers komen regelmatig terug om 
de baan nog eens te bespelen en om te genieten 
van het prachtige uitzicht vanaf het terras over de 
golfbaan en een dode arm van de rivier de Maas.   

Beoordeling  
■  Ongeveer 40 minuten vanaf de Randstad rijd je 

moeiteloos naar deze locatie
■  Parkeren vlak bij het clubhuis aan weerszijden van 

de weg     
■  Bij aankomst verwelkomt door de voorzitter, die 

ons al stond op te wachten
■  De Fairways zijn lekker breed, zodat je alle ruimte 

hebt
■  Snelheid van de greens dik in orde en geen 

pitchmark te zien
■  Halverwege moesten wij even zoeken om de 

volgende hole te ontdekken, wat gelukt is,
  voor het overige geen problemen met de routing
■  Het restaurant is hoog gelegen en met een schitte-

rend uitzicht op de baan 
■  Bediening is gewoon zoals het hoort 
■  Het terras is vrij compact en uiterst efficiënt 

ingericht
■  Kleedkamers en sanitaire ruimten voldoen prima 

aan de eisen   
■  Ballen afslaan op de drivingrange komen in het 

water terecht, even wennen voor het beoorde-
lingsteam. De houten drivingrange is enigszins 
gedateerd, maar voldoet wel aan alle eisen  

■  Resumé: Een eigentijdse 9-holes golfbaan, te 
beginnen en eindigen met een par vijf is wel 
bijzonder. Op geen enkele wijze merk je, dat je op 
een 9-holes baan aan het golfen bent. De tweede 
keer de baan lopen is helemaal niet vervelend  

Tekst: Ries Rook, Foto’s: Jaap Snoek  

7



   



WORDT VRIEND
Het Nederlands Golfmuseum is gevestigd op Landgoed Bleijenbeek in Afferden, een landgoed 
met onder meer een golfbaan. Het bouwen van een museum kost veel geld. Wordt Vriend van het 
Nederlands Golfmuseum en help mee aan de verdere ontwikkeling van het boeiende reizen in de tijd. 
Kijk op onze website om te lezen hoe je Vriend kunt worden.

LANDGOED GOLFBAAN BLEIJENBEEK | AFFERDEN | WWW.GOLFMUSEUM.NL

Zelden of nooit zul je een echte caddy 
aantreffen op een golfbaan. U weet wel, 
zo’n prachtige tea-box (fig. 1), niet te 
verwarren met een tee-box.

Misschien lang geleden, toen wij nog onbeschaafd 
met onze coluen tegen schedels sloegen in plaats 
van tegen stenen of ballen kon men bij de oude 
Chinezen van de Song dynastie een caddy aantref-
fen wanneer zij een spelletje Chuiwan speelden. Die 
caddy zou dan – zo kan ik mij voorstellen – gebruikt 
zijn bij hun baancatering, want de thee ceremonie 
was en is bij de Chinezen niet zo maar een kopje 
thee drinken. De thee pauze in het toenmalige 
Chinese golf zou waarschijnlijk belangrijker zijn 
geweest dan het spel dat men speelde. 
Jammer genoeg gaat de geschiedenis van de thee 
caddy maar iets van drie eeuwen terug en is de 
relatie met golf nog niet aangetoond.

Ook de caddie is ongeveer zo oud. Nou ja, de 
functie dan. De caddie van nu loopt er nog aardig 
vief bij. Caddie is een Schots woord, dat, zo wil 
het verhaal, is afgeleid van het Franse cadet, een 
jonge militair in opleiding voor officier. Mary, Queen 
of Scotland zou in haar studententijd in Frankrijk 
hebben gegolfd waarbij galante cadets haar hielpen 
bij het dragen van haar golfuitrusting, bestaande 
uit een aantal stokken, want een tas zat er nog niet 
omheen (fig.2). 

Echter ook van het Mary Stuart 
verhaal staat de echtheid niet vast.

De golf caddie is thans een begrip 
in de golfsport. Hij, want in den 
beginne waren het allemaal jonge 
knapen, heeft in de loop der tijden 
een flinke evolutie ondergaan. In 
de tijd van de dure featherie bal 
had een speler vaak twee caddies, 

waarvan één, de fore-caddie, vooruit werd gestuurd 
om te kijken waar de bal terecht kwam. Een bal 
verliezen kostte namelijk meer dan een tweede 
caddie inhuren.

Het is de caddie met ie, want dat is de enig juiste 
schrijfwijze van deze persoon, die de tas met 
stokken draagt, de stokken schoon houdt en de 
bal wast als die op de green is beland. Maar de 
moderne caddie doet meer. Hij, inmiddels m/v of 
zelfs m/v/x, adviseert de speler in club- en swing-
baankeuze en krikt ‘zijn’ speler mentaal op als die 
er even doorheen zit. Kortom de speler zelf hoeft 
eigenlijk alleen nog maar te slaan. 

Het Nederlands Golfmuseum is onlangs verrijkt 
met een prachtige in stemmig bruin leer gehulde 
caddie met tas en stokken (fig.3) als beschreven 
in IJdelheid der ijdelheden uit 1917 van Jeanne 
Reyneke van Stuwe:
“Zij lachten beiden, terwijl zij naar het uitgestrekte 
veld gingen, waar eenige van Egmondsche grooms, 
als caddies dienst doende, stonden te wachten, 
met de groote leeren zakken, waarin de golf-clubs: 
de drivers, de bulgers, de niblicks, de putters, 

de spoons, de mashies, de lofters, de brassies, 
de cleeks, en hoe de bij het golf onmisbare instru-
menten nog meer mogen heeten.”

Mevrouw Odette Kramp-Goossens en haar man 
Robin Kramp kwamen deze bijzondere caddie op 
14 december vorig jaar persoonlijk bij het museum 
afleveren. Waarvoor wij hen hartelijk danken!

Wist u trouwens, dat er golfbanen zijn, waar men-
selijke caddies zo schaars zijn, dat men ze heeft 
vervangen door goat caddies (fig. 4)? De betaling 
geschiedt met noten, want dat hebben ze graag.

Maar goed, het is dus caddie met ie.

VAN CADDIE EN CADDY
Tekst: Ferd Vrijmoed

Figuur 1.Figuur 1.

Tea caddy, Chinese, with caddy spoon by Elizabeth Morley - 

Indianapolis Museum of Art

Figuur 2.Figuur 2.

Figuur 3.Figuur 3.

Figuur 4.Figuur 4.
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Tekst en foto’s: Mirella Bisschops en Bert Feenstra

Het doel van dit alles is kwaliteitstoerisme. Men wil 
geen Costa del Sol of Majorca worden met massa-
toerisme en groepsreizen. De gedachte is dat als 
mensen toch in Madrid zijn voor cultuur, shopping of 
ander vertier, is het geweldig dat ze ook wat kunnen 
golfen. Madrid heeft veel te bieden: in en rond de 
grootste stad van Spanje wemelt het van de beziens-
waardigheden en uitstekende horecagelegenheden. 
En binnen een uur vind je ook nog Unesco werelderf-
goed steden als Toledo en Segovia.

De eerste dag bezochten wij Real Club de Golf 
La Herreria. Deze baan is het verst gelegen van 
het centrum van Madrid. De klassiek aandoende 
golfbaan uit 1966 heeft smalle fairways die over 
glooiend terrein tussen oude eiken naar kleine 
greens meanderen. Vanaf de baan zijn er mooie 
uitzichten naar het beroemde San Lorenzo de El 
Escorial klooster/paleis, behorende tot het werel-
derfgoed Dit immense paleis werd in het verleden 
door Spaanse koningen bewoond. Dicht bij El 
Escorial is ook de voormalige laatste rustplaats van 
Franco te vinden, die van afstand goed zichtbaar 
is vanaf de snelweg met het enorme kruis. Wij 
verbleven in het enigszins gedateerde Hotel Exe 
Victoria Palace, dat midden in het gezellige plaatsje 
is gevestigd.

Op dag twee speelden we als eerste Club de Golf 
La Dehesa. Dit is een licht glooiende en bedrieglijk 
open parkland baan. Bedrieglijk, omdat er her en 
der verrassende speellijnen zijn ontworpen. Drie jaar 
geleden heeft de baan een volledig nieuwe lay-out 
en routing gekregen. 

In de middag kregen we de gelegenheid om Golf 
Santander & Sports te spelen, dit is een voormalig 
privé eigendom van de ex-president van de 
Santander bank. Deze fantastische baan ligt op 
het terrein van het hoofdkantoor van de Santander 
bank. De entree’s (5) zien er daarom uit als gren-
spassages, inclusief bewapende beveiliging. Het 
clubhuis en de kleedkamers zijn ongekend luxe met 
o.a. sauna, stoombad en massageruimte. Op het 
uitgestrekte terrein zijn ook veel andere sportfacili-
teiten beschikbaar.

Vervolgens konden we inchecken in ons verblijf voor 
de rest van de week: het URSO Hotel & Spa. Dit is 
een zeer luxueus, niet al te grootschalig hotel dat 
behoort tot de Leading Small hotels of the world.

GOLF IN 
GREATER MADRID

Tot voor kort was het voor niet-Madrilenen niet eenvoudig om een rondje te golfen in de Spaanse hoofdstad. Sinds enige jaren is daar 
verandering in gekomen. De voorheen nogal besloten banen in en rond Madrid openen zich mede dankzij de Madrileense golffederatie 

steeds meer voor greenfee spelers. De Madrileense golffederatie promoot sinds 2014 de golfbanen in Madrid. Je vindt er  
19 golfbanen, die bereikbaar zijn binnen een halfuur/drie kwartier van het centrum. Daarvan hebben wij er 9 gespeeld/bezocht.

DE SPAANSE HOOFDSTAD STELT ZICH OPEN 
VOOR LIEFHEBBERS VAN CULTUUR EN GOLF
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Op dag 3 van onze trip naar Madrid gingen we naar 
wat wellicht het mooiste golfcomplex van Madrid is: 
La Moraleja. Deze normaal zeer besloten ledenclub 
beschikt over maar liefst 4x18 holes, allen ontworpen 
door Jack Nicklaus. Op het complex staan maar 3 
clubhuizen. Baan 1 en 2 liggen wat verder weg van 
nummer 3 en 4. Baan 3 is een echte championship 
course. Alle holes hebben fantastische greens, 
bunkers en fairways. Gebruik van een buggy is aan te 
raden vanwege de soms grote afstanden tussen holes.

In de middag speelden we op Club de Golf 
Retamares, de enige door J.M. Olazabal ontworpen 
golfbaan in Madrid. De baan ligt iets ten noorden 
van Madrid, Het is een nogal heuvelachtige baan 
met snelle greens. De uitzichten over de omgeving 
van Madrid zijn geweldig en het is kennelijk een 
nestelplaats van arenden, want die zagen wij steeds 
over ons heen cirkelen.

‘s Avonds was er tijd om het centrum van Madrid 
te verkennen en te genieten van enkele culturele 
en culinaire hoogtepunten. We bezochten natuur-
lijk de Mercado San Miguel, een enorme hal 
met alleen maar tapas van hoog niveau. Alleen 
daarvoor zou je al naar Madrid moeten gaan…. 
Later op de avond hebben we in Teatro Eslava 
tijdens een diner show genoten van het flamenco 
tableau OléOlá onder leiding van flamencole-
gende Christina Hoyos. 

De vierde dag van onze Golf in Greater Madrid 
tour bracht ons naar het nationaal golfcentrum 
van Spanje, het Golf Centro Nacional, waar ook de 
Spaanse golffederatie is gevestigd. Hier worden de 
volgende generaties Spaanse amateurs en professi-
onele golfers gevormd. De baan is ontworpen door 
Dave Thomas en is al gastheer geweest voor het 
Spaans Open; zoals wellicht bekend gewonnen door 
de huidige poster boy voor Spaanse golfoverwinnin-
gen: Jon Rahm. Het is een Amerikaans aandoende 
baan, met hier en daar wat ‘ingeplakte’ holes. Na het 
Spaans open dat Jon Rahm won, komen er steeds 
meer bezoekers. Daarom wordt er naast een nieuw 4 
sterren hotel met ca. 25 kamers gebouwd. Er komen 
veel families en jeugdspelers, die dankzij het enorm 
oefencentrum hun spel kunnen verbeteren. 

Op onze laatste dag bezochten wij het landgoed 
Megralejo. Dit is in feite een reusachtig evenemen-
tenterrein, gelegen rondom een oude aristocrati-
sche boerderij. Op het terrein is ook een pitch & 
putt baan aangelegd en een drivingrange met 59 
afslagplaatsen, allen voorzien van een toptracer. 
Een heel leuke uitvalsbasis voor mensen die kort in 
Madrid verblijven en toch een balletje willen slaan.

In de middag mochten wij op El Encin Golf 
meedoen aan een van de wedstrijden die door 
Golf in Greater Madrid worden georganiseerd ter 
promotie van het golf in Madrid. El Encin is een 
vrij nieuwe baan uit 2010. Het ontwerp is van de 
bekende architect Van Hagge. Kenmerkend voor 
zijn ontwerpen zijn veel bunkers en grote greens 
met sterke ondulaties. Voor dit doel is er veel 
grond verzet en is een inland-linksachtige baan 
met duintjes ontstaan. De baan heeft een eigen 4 
sterren hotel. 

Deze korte week in Madrid heeft ons de stad op 
een andere manier leren kennen. Golfen in Madrid 
is nog niet op de standaard manier via touropera-
tors te regelen, alhoewel men bezig is om dit via 
de digitale weg te gaan verbeteren. Het handigst is 
momenteel om rechtstreeks met de banen contact 
op te nemen. Dan is het boeken van een greenfee 
meestal goed mogelijk en kun je genieten van een 
paar juweeltjes van golfbanen. Als daar tenminste 
ruimte voor is in een waarschijnlijk vol programma 
met cultuur & culinair genot in de metropool die 
Madrid is.
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Bestond het deelnemersveld van dit groots 
opgezette golftoernooi in de beginjaren voorname-
lijk nog uit leden van golfclub Capelle, thans kunnen 
we spreken van een spraakmakend nationaal 
gebeuren.  Deelnemers uit alle windstreken van 
Nederland komen jaarlijks op deze golfwedstrijd af.   

Circa driekwart van het aantal deelnemers in 2022 
kwam van buiten de vereniging tot grote tevreden-
heid van de hoofdsponsor, De Computerwacht BV, 
onderdeel van de Futureproof Group.

Waar en wanneer?
Dit golfevenement, te spelen over 36  holes, zal 
worden gehouden van  vrijdag 7 tot en met zondag 
9 juli 2023 op de golfbaan van golfclub Capelle

Haast is geboden
De organisatie verwacht weer een grote opkomst. 
Ook de laatste editie van dit golftoernooi was 
weer rap overtekend, mede door een groot aantal 
enthousiaste  terugkerende oud-deelnemers. Men 
moet er dus snel bij zijn om zeker te kunnen zijn van 
deelname. 

Spelvorm en voorwaarden
Net als bij eerdere edities van dit golftoernooi is de 
wedstrijdvorm Fourball Beterball strokeplay. Teams 
kunnen bestaan uit twee heren, twee dames, of een 
gemengd team 

Net als in 2022 is er voor gekozen om de twee 
rondes als shotgun in drie dagen te spelen i.v.m. de 
grootte van het deelnemersveld. 

De vereiste handicap en het maximale aantal deel-
nemers blijft net als in 2022 gehandhaafd op resp. 
28.0. en 216.  

Prijzen 
Het team met de beste bruto score over 2 x 18 
holes wint uiteindelijk de Capels Senior Open 
trofee. Naast de prijzen voor de beste 3 bruto 
scores per categorie  is er ook een prijs te winnen 
per categorie voor de beste netto score op basis 
van de gezamenlijke handicap. 

Ook dit jaar zal er extra aandacht worden geschon-
ken aan de prestaties van de groep supersenioren 
(65+). Net als in de 2022 zijn er voor deze categorie 
extra prijzen te verdienen…. dus voor ieder wat wils. 

Goede doel  
Ook voor 2023 is er voor de negende keer op rij 
gekozen om een financiële bijdrage te leveren aan 

de Stichting Leontienhuis. Deze stichting stelt zich 
ten doel de strijd aan te gaan tegen eetstoornissen. 
Hiervoor werkt zij nauw samen met de Nederlandse 
Academie voor Eetstoornissen (NAE). 

Publiciteit 
Om het toernooi onder de aandacht te brengen van 
senior leden van golfclubs en vrije golfers, zal de 
organisatie posters en flyers distribueren aan alle bij 
de NGF aangesloten golfclubs. 

Uitgebreide informatie is beschikbaar op de 
website www.seniorgolfopen.nl. Via deze website 
kan men zich voor de wedstrijd inschrijven. De 
organisatie verheugt zich nu al op weer een grote 
opkomst en mooie senior golfdagen op de uitda-
gende golfbaan Capelle.

INSCHRIJFPERIODE VOOR 
DEELNAME AAN DE 12DE EDITIE 
VAN HET FUTUREPROOF CAPELS 
SENIOR OPEN 2023 IS GEOPEND

Vanaf 1 maar jl. kan er weer worden ingeschreven voor deelname aan het grootste meerdaagse golfevenement in Nederland voor 
teams. Het is alweer de 12de editie van  dit prestigieuze nationale open golftoernooi voor senioren (50+).  

Heeft men naar aanleiding van deze 
informatie nog vragen, dan kan men een 
email sturen naar: 
info@seniorgolfopen.nl 
Organisatie Futureproof Capels Senior 
Open 2023
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IRON SHIRT
THE MISSING LINK(S) IN GOLF - IRONSHIRT.GOLF
Elk lichaam, elke golfer en dus elke swing is anders. Er zijn echter wetten die voor élke golfer gelden. Daaruit voort vloeien fundamentals waar élke golfer baat 
bij heeft. Het zijn deze fundamentals die je leert bij Iron Shirt. Technisch én mentaal, bewezen maar (nog) onbekend in de golfwereld vormen ze het platform 
onder een leven lang steeds beter golf. Voor alle golfliefhebbers die verlangen naar méér en die bereid zijn om daarvoor te werken.

ironshirt.golf/if-cadeau

Start je training nu via ironshirt.golf/if-cadeau

2 GRATIS ONLINE LESSEN: 
Met (onder meer) de nr. 1 mentale tool 

waarmee je al tijdens je volgende rondje 

relaxter & stabieler zult spelen.

We schrijven begin van een nieuw golfseizoen, 2023 in dit geval, 
en zelf ben ik dan – steeds weer opnieuw – een beetje onder de 
indruk over het voortglijden van de jaren. Ik besef dan dat de 
klok tikt en dat ik zinvol en intens wil genieten van het leven dat 
mij geschonken is. En dat geldt natuurlijk ook voor de tijd die ik 
het komende jaar zal besteden aan golf. Die tijd wil ik zo zinvol 
mogelijk invullen. En zo prettig mogelijk. Dat is mijn persoonlijke 
uitgangspunt. Ik hou van golf en van sport in het algemeen en 
ik ervaar het als zinvol om zelf te sporten, onder andere omdat 
het me de kans geeft om… te leren! Je bent en blijft altijd een 
beginner en dat geeft je de kans om een leven lang te leren. En 
dat geldt zeker bij een sport als golf. Daarnaast ervaar ik tijdens 
het sporten een gevoel van intense aanwezigheid, iets wat ik als 
heel prettig ervaar. Maar nu net dat is bij veel golfers niet altijd 
vanzelfsprekend! 

Belemmeringen
Zoals gezegd, dat prettig voelen, dat genieten, is bij golf niet zó vanzelfsprekend. 
Om een paar belemmeringen te noemen: 
‘Golf is een teleurstellingen-sport’ – er is een spanningsveld tussen teleurstellingen 
en genieten. 
‘Golf is, zeker als je ambitieus bent, een technisch veeleisende sport’ – er is een 
spanningsveld tussen veeleisend en genieten. 
‘Golf is een individuele sport met een groot sociaal aspect’ – er is een spannings-
veld tussen dat individuele en dat sociale’. 
Zo kan ik nog wel even doorgaan. Al die spanningsvelden, dat leren omgaan met 
teleurstellingen, met dat onder controle proberen te krijgen van de techniek, met 
die al dan niet lastige flightgenoten of die groepjes golfers voor je die slow play 
veroorzaken… dat maakt genieten er niet zo makkelijk op. Dan wordt golf, als 
sport, al snel, op dat moment, onprettig. Als je dat af zet tegen mijn doelstellingen 
in het leven: blijven leren en blijven genieten van de kostbare tijd die mij gegund 
is, dan ligt hier dus een echte uitdaging. Wat prima is! 

Genieten van een mooie slag
Voor westerse mensen is genieten bijna altijd gekoppeld aan een goed resultaat 
van hun inspanningen. Bij golf genieten mensen van een mooie slag. Of, net zo 
vaak, van een lelijke slag, maar waarbij de bal op een of andere manier toch op 
een meter van de vlag stil blijft liggen. Of we genieten van een birdie. Of een 
putt van tien meter die valt. Of van veertig stablefordpunten op je scorekaart 
meenemen naar het clubhuis, ect., ect. Allemaal voorbeelden van kleine en grote 
successen waarbij de beloningscentra in ons lichaam (niet enkel de hersenen!) 
oplichten en een prettig gevoel ons lijf doorstroomt. Maar… wat nu als er maar 
erg weinig mooie slagen zijn? Of de bal na een misslag de green volledig mist 
en in de vijver plonst? Waar blijven de chemische stofjes in ons bloed die ons dat 
fijne genieten kunnen laten beleven? Als de putt uitloopt op een drie-putt, of, 
nog minder grappig, op een vier-putt? Als we al maanden geen birdie gemaakt 
hebben, of een kaart met meer dan negenentwintig stablefordpunten konden 
inleveren? Ja, wat dan? De meeste golfers aanvaarden het, dat weet ik, anders 
zouden ze wel stoppen nietwaar? En toch zou de volgende vraag gerechtvaar-
digd genoemd kunnen worden: Is een alternatief mogelijk? Een alternatief voor 
de ontelbare momenten dat golf niet brengt wat je hoopt. Zou je, als onderdeel 
van een zinvol leven in het algemeen, misschien kunnen leren genieten, los van 
het resultaat? Kan dat? Misschien dat je nu een gevoel hebt waar deze tekst naar 
toe gaat, maar blijf lezen want het gaat er me niet om dat je de ambitie laat varen, 
of iets dergelijks, het gaat erom dat je het genieten kunt gebruiken juist om die 
ambitie, die golfwensen, te realiseren. Wat ze ook zijn. 

Mentale training
De vraag is dus: kun je leren hoe 
je je prettig voelt? Het antwoord 
op die vraag is heel eenvoudig 
‘Ja’. Precies dat is feitelijke de 
kern van een goede mentale 
training en waarom mentaal 
trainen zo belangrijk is bij met 
name een sport als golf. Mentaal 
trainen gaat over het ‘leren prettig 
voelen in complexe omstandig-
heden’. En dat leer je door om te 
beginnen jezelf prettig te voelen 
in eenvoudige omstandigheden. 
Dat klinkt misschien wat kinder-
achtig, maar dat is nu eenmaal hoe leren werkt. Eerst eenvoudig, dan, stapje voor 
stapje, wat meer ingewikkeld. En dan, zogezegd, het échte werk. Eerst de lagere 
school, dan de middelbare school, dan een specialisatie. En zo werkt het ook met 
mentaal trainen. En zo kun je ook leren hoe je je prettig voelt zonder dat er een 
‘goed resultaat’ voor nodig is. Bal in het water? Geen probleem. Lage scores? 
Geen probleem. Geen birdies? Helemaal OK. Dat kun je dus leren! 

En wat blijkt?
En hier komt the catch! Wat blijkt. Als je je zelf prettig voelt VÓÓR je dat je probeert 
een goed resultaat te realiseren, dan ga je veel beter en meer constant presteren. 
Omdat je beloningssystemen al aan staan, vóór dat je je swingt of putt. En omdat 
je je prettig voelt, verdwijnt er een hoop spanning uit je lijf. En met die spanning 
die verdwijnt, verdwijnen ook veel van je slechte balcontacten, wordt je spel meer 
constant, en wordt de tijd die je doorbrengt op de golfbaan prettiger, veel prettiger, 
dan voorheen. En nuttiger, maar dat terzijde. En dat is wat 2023 ons kan brengen!

Reinoud Eleveld – ISoG trainer/coach. 

P.s. 
We zijn het seizoen al begonnen met twee intense trainingsweken in Spanje en 
organiseren de komende maanden weer een aantal introductiedagen.

https://ironshirt.golf/introductiedagen/

JE ALTIJD GOED VOELEN IN DE BAAN
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Tekst Ries Rook Foto’s Dinie Top 

Tijdens ons verblijf hebben wij overnacht in het 
Hotel Be Live Collection Marrakesh***** op 
basis van All Inclusive.  Het hotel beschikt over 
212 kamers, drie restaurants, twee buitenzwem-
baden etc. Ook een Spa is beschikbaar met 
zeven behandelkamers waaronder kamers voor 
koppels. De Spa is verder uitgerust met een 
sauna, stoombad en een Turks bad/ Hammam. 
Onderstaand een samenvatting van de finale-
week:

DAG 1 Kennismaking groep
Rond 13.00 uur de eerste kennismaking met de 
deelnemers bij het inchecken op Eindhoven airport. 
Vanuit heel het land kwamen de gasten bijeen voor 
het meemaken van een leuke week. De vliegreis en 
de aankomst bij het hotel zijn vlekkeloos verlopen. 
Na het diner nog even bij geklets met de groep om 
dinsdag op te gaan voor onze eerste golfdag.
Elke dag konden de gasten foto’s insturen die door 
Jacqueline Alofs en Dinie Top werden beoordeeld. 
Elke dag werd er een winnaar van de dag gekozen.

DAG 2 GC Royal Marrakesh 
Om 09.00 uur vertrokken wij vanaf het hotel naar 
de golfbaan GC Royal Marrakesh waarbij wij, onder 
ideale weersomstandigheden, 18 holes hebben 
gegolfd. Deze baan heeft 27 holes, een 9 holes new 
course en een 18 holes old course. Een vrij vlakke-
baan met geen enkele waterpartij, smalle fairways 
en zeer lastige greens. Golfen met een trolley was 
goed te doen. Om 17.00 uur de bus in richting het 
hotel. Na het diner hebben nog heel wat gasten 
genoten van Marokkaanse zang en dans.  

Dag 3 Oude centrum Marrakesh 
Vandaag stond een bezoek aan Marrakesh op het 
programma waar men kon genieten van de cultuur 
van Marokko en de dagelijkse bezigheden van de 
bewoners. Een stad waar het verkeer kriskras door 
elkaar heen rijdt en paard en wagen tot het straat-
beeld behoren. 

Door de Medina en de Souks gelopen, ook het 
beroemde Djemaa El Fna plein bezocht met veel 
aanbieders van kleding, fruit en veel meer. Op weg 
naar het centrum een schril contrast tussen rijk en 
arm. 

DAG 4 Golfdag GC Tony Jacklin  
Deze golfbaan heeft 18 holes met een prachtig 
uitzicht op het Atlasgebergte. Ook is er een negen 
holes par 3 baan aanwezig. De naamgever Tony 
Jacklin was in zijn tijd een zeer bekende Engelse 
golfer. Hij is ook uitgekomen in de Rydercup, voor 
het eerst in 1967. De baan is geopend in 2009.  Het 
complex beslaat een oppervlakte van 200 hectare 
met veel groen. Rondom de baan zijn prachtige 
villa’s, gebouwd evenals appartementen met uitzicht 
op de baan. Het clubhuis heeft een fantastische 

APHRODITE BE LIVE GOLFCUP 2022 IN 
MARRAKESH, EEN GEWELDIG EVENT 

De finaleweek van de Aphrodite Be Live Golfcup heeft van 14-21 november 2022 plaatsgevonden in Marrakesh- Marokko. De groep 
telde 28 deelnemers waarvan er 12 de finaledag op zondag hebben gespeeld.  Het was niet alleen golfen maar ook de cultuur en leuke 

uitstapjes zijn niet vergeten.
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DE UITSLAG VAN DE FINALEWEDSTRIJD OM 
DE APHRODITE BE LIVE GOLFCUP 2022 IS:

1 Conor Roche Bruto 88 Netto 75
2 Rob Bertram Bruto 92 Netto 81
3 Mike van Rijswijk Bruto 88 Netto 82

Speciale vermelding, Jan van der Vinne die de 
afgelopen week een hole in one heeft geslagen op 
Golfbaan Assoufid op hole 3.

Jan Alofs eindigt met een dankwoord aan iedereen 
voor de deelname aan de geweldige week. Op zijn 
beurt werd Jan bedankt voor de geweldige organi-
satie die vlot is verlopen. Hopelijk zien wij elkaar in 
het voorjaar 2023 bij de reünie in Duitsland.  

uitstraling en de keuken heeft een Franse stijl. Ook 
is er een kleine golfshop aanwezig. De baan lijkt 
gemakkelijk te spelen maar niets is minder waar. 
Met name de Par vijven hebben een flinke lengte. 
Tijdens ons bezoek was men nog druk bezig met 
het bouwen van nieuwe woningen, waarvan wij 
overigens geen last hadden.

DAG 5 Excursie naar de Ourika Valley
Voor iedereen een vrije dag waarbij een aantal 
mensen een golfdag hebben ingepland. Voor 
anderen een extra bezoek aan de binnenstad van 
Marrakesh en ook een aantal hadden een dagexcur-
sie gereserveerd naar de Ourika Valley. Een busrit 
van ruim anderhalf uur bracht ons naar de bergen 
waar de Berbers wonen. Met een bezoek aan een 
bewoner en zijn familie, waar men kon zien hoe 
men daar leeft, kwam al snel het besef dat wij in 
Nederland niet mogen mopperen. Ook een bezoek 
aan de watervallen, hoog in de bergen, was een 
aanrader, het was wel klimmen en klauteren om 
daar te komen. Na de wandeling heeft de groep 
geluncht met pure streekgerechten. Op eigen 
wijze heeft elke deelnemer van zijn/haar vrije dag 
genoten.

DAG 6 GC Montgomery Marrakesh 
De golfbaan is omringd door olijfbomen, de 
naamgever van de baan is Colin Montgomery, een 
bekende golfer uit Schotland. De baan heeft een 
oppervlakte van en kleine 75 hectare en de uitzich-
ten zijn hier ook fenomenaal de verte zie je nog 
de sneeuw resten op het Atlasgebergte. De baan 
is gesitueerd nabij de luchthaven van Marrakesh. 

De woningen staan soms wel erg dicht op de baan 
zodat je goed moet opletten, om deze te ontwijken, 
met je slagen. De vliegtuiggeluiden waren tijdens 
onze golfronde niet storend. Met vrije hoge tees, 
heel veel water hindernissen en gevarieerde greens, 
is dit een mooie baan die we mochten spelen. 

DAG 7 Finale GC Assoufid
Veruit de mooiste golfbaan van onze golfreis is 
Assoufid, deze baan is gelegen tegen de achter-
grond van het Atlasgebergte, Je speelt in een 
woestijnachtig landschap met schitterende verge-
zichten. De kwaliteit van deze baan is uitmuntend 

te noemen, alles klopt, van het begin tot het eind. 
De ervaring, van onze ronde, was uitzonderlijk, 
opwindend, divers en zeer uitdagend. Zelden zo’n 
mooi afgewerkte baan gezien. De baan is extreem 
volwassen, ecologisch verantwoord en zeer goed 
onderhouden. De heuvelachtige lay- out is zowel 
strategisch als plezierig. Na afloop van je ronde 
wil je deze nog best een keer lopen. Het clubhuis 
ademt een typische Marokkaanse sfeer uit, met 
vriendelijk personeel. Opmerkelijk is wel dat je in 
het clubhuis, uitsluitend met euro’s kunt betalen. 
Het is wel aan te raden om een buggy te reserveren. 

Dag 8 Afronding golfreis en prijsuitreikingen 
In de ochtend nog tijd doorgebracht bij het 
zwembad, netjes uitgecheckt en tot slot een 
moment waarbij alle prijzen werden uitgereikt.
Met een inzending van ruim 200 foto’s is de winnaar van 
de fotowedstrijd geworden Mike van Rijswijk met een 
prachtige sfeer foto van een Marokkaanse moeder die 
brood aan het bakken is * zie bijgaande foto 
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Door Ries Rook - Foto’s Jaap Snoek 

Golf en plezier gaan samen 
De vorige eigenaren waren meer gericht op het 
organiseren van feesten en partijen, bij Nicole 
en Martin staat golf op nummer 1 waarbij ook de 
gezelligheid en warmte binnen het clubhuis een 
belangrijke factor is. De baan is gelegen in het 
hart van Twente midden in het boerenland. Ook 
zijn er volop mogelijkheden voor het oefenen 
van het golfspel. Daarnaast is de locatie uitgerust 
met een paviljoen met 3 verschillende terrassen 
met volledige openbare horecavoorzieningen. 
Martijn en Nicole hebben elkaar leren kennen op 
de golfbaan. Inmiddels getrouwd en het gezin is 
compleet met twee kinderen.

Hoe houden Martijn en Nicole alle ballen in de lucht 
met beiden een fulltimebaan. Beide ouders helpen 
een flink handje mee en de kinderopvang is ook 
geregeld. Met een zesdaagse werkweek is het wel 
belangrijk dat alles goed is georganiseerd.

De golfclub heeft ruim 450 leden en dat is niet 
gering voor een par 3 baan.  De toegankelijkheid is 
uiterst laagdrempelig dat was al zo en dat blijft ook 
onveranderd van kracht zeggen Martijn en Nicole. 
Het lidmaatschap kost 35 euro per maand – 400 
euro per jaar. Bij Golfplezier Twente is het uniek 
omdat je ook zonder GVB (Golfvaardigheidsbewijs) 
een rondje golf kan spelen. Ook is de locatie 
geschikt voor het ontvangen van groepen tot 
maximaal 120 personen. Een dagkaart kost 20 euro 
en biedt de mogelijkheid heel de dag de baan te 
gebruiken. Er zijn ook een twintigtal sponsors die 
hun bijdrage leveren, een businessclub is inmiddels 
in de planning.

Golflessen moeten ontspannen zijn.
Martijn is PGA Golfprofessional en geeft lessen 
volgens de meest moderne lesmethodes Daarnaast 

heeft hij zijn eigen lesaanpak waarbij de lessen 
ontspannen worden gegeven. Naast de oefeningen 
op de drivingrange gaat Martijn zo snel mogelijk 
met de cursisten de baan in, en voegt hij graag een 
wedstrijdelement in de lessen. Buiten nieuwe golfers 
heeft Martijn een groeiend aantal ervaren golfers die 
hun spelniveau en handicap willen verbeteren. Ook 
verzorgt Martijn groepslessen en theorielessen aan 
een compleet programma voor elk niveau.

Twee golfparcours in een! 
De baan is zo ontworpen dat op maandag en 
dinsdag de baan qualifying is om de handicap te 
spelen, met 9 uitdagende holes. Alle holes zijn 
compact aangelegd met mooie afstanden die door 
elke golfer kan worden gespeeld. De holes 1 – 3 en 
8 zijn met lengtes van 125 – 153 en 124 behoorlijk 
pittig. Bij hole 8 moet je over het water wat niet 
altijd eenvoudig is. De tussenliggende holes hebben 
allemaal een afwisselende lay - out met diverse 
bunkers en kleine waterpartijen. Bijvoorbeeld bij hole 
2 moet je over een groep bomen naar de green. 

Op woensdag tot en met zondag wordt de baan 
omgezet naar 18 holes die ook voor ongeoefende 
golfers prima te bespelen zijn. De routes naar de 
holes zijn prima aangegeven. De nieuwe eigenaren 
proberen de baan zoveel en zo lang mogelijk onder 
verschillende weersomstandigheden bespeelbaar 
te houden. Zelfs bij vorst kan je op een aangepast 
circuit golfen!

Bijzondere oefenfaciliteiten
Het eerste wat opvalt bij het betreden van de baan 
is de ruime drivingrange waar met floating balls 
over een waterpartij met drijvende doelen geslagen 
moet worden. Een hele speciale ervaring. Daarnaast 
is er een uitgebreide oefengreen en een chipping 
green, en zijn er diverse bunkers om het zandspel 

te oefenen. Inmiddels zijn de kwaliteiten van deze 
oefenfaciliteiten ontdekt door competitieteams van 
omliggende golfbanen, die hier vooral het korte 
spel komen oefenen onder leiding van Martijn.

Bedrijfsuitjes en familiefeesten
Het gezellige paviljoen met 3 verschillende 
terrassen leent zich bij uitstek voor een uitje met 
bedrijfscollega’s of families die verjaardegen willen 
vieren. Het enthousiaste horecateam neemt graag 
de wensen door. Een combinatie Golfclinic voor 
beginners samen met een gezellige BBQ is een 
veelgevraagde aanbieding. In samenwerking met 
de omliggende vakantieparken zijn er diverse 
mooie aanbiedingen voor de vakantievierders!

Doelstelling is haalbaar maar kost wel tijd
Martijn en Nicole hebben wel een doelstelling om 
de baan en horeca op een hoger plan te brengen. 
Het eerste jaar waarin corona een grote rol heeft 
gespeeld hebben zij veel moeten inleveren.  Nu 
corona lijkt te zijn verdwenen gaan Martijn en Nicole 
er flink tegenaan. Er wordt gewerkt aan een baan-
wijziging, er komt een wintertraining voor de leden. 
De dravingrange wordt opgeknapt etc. De keuken 
waar nu een beperkt aantal gerechten verkrijgbaar 
zijn wordt mogelijk ook aangepast. De horeca is ook 
toegankelijk voor niet golfers, fietsers en wandelaars 
zijn ook van harte welkom. Kortom vol bewondering 
voor deze enthousiaste mensen die weten waar zij 
mee bezig zijn. Een bezoek aan deze gezellige en 
fraaie golflocatie is van harte aan te bevelen.

Golfplezier Twente 
Bekkenhaarsweg 28 
7645 AJ Hoge Hexel - Overijssel 
Tel: 0546 – 697265
info@golfpleziertwente.nl
www.golfpleziertwente.nl

IEDEREEN IS WELKOM BIJ 
GOLFPLEZIER TWENTE

Sinds iets meer dan een jaar zijn Nicole van der Deen en Martijn van Baars de trotse eigenaren van deze verrassende par 3 golfbaan 
die gelegen is in het midden van het Twentse boerenland. Martijn was als golfpro al betrokken bij de golfbaan (toen nog Erve 

Braakman geheten ) Op zeker moment is hij gevraagd door de toenmalige eigenaar om de golfbaan over te nemen. Een unieke kans 
voor dit jonge paar om hun dromen om te zetten in realiteit. Met de naamswijziging naar Golfplezier Twente geven zij duidelijk aan 

waar de prioriteit voor hen komt te liggen. Een combinatie van golf en plezier waar eenieder die kennis wil maken met golf dit op een 
laagdrempelige wijze kan doen.
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GROENGROEN DEEL 23
Het werk van een Greenkeeper omvat meer dan grasmaaien, snoeien of vlaggen plaatsen.
In deze nieuwe reeks komen Greenkeepers aan het woord om hun werk toe te lichten en te 
vertellen wat zij ervan vinden 

MET ANTOON KUIJSTERMANS
HOOFDGREENKEEPER BIJ GOLFCLUB DE DORPSWAARD IN KERKDRIEL

Door Ries Rook 

Wat doet een Greenkeeper nu precies?
De baan tijdens alle seizoenen   bespeelbaar houden 
en uiteraard het totale onderhoud van de baan.

Wat voor persoonlijkheid heb je als greenkeeper 
nodig?
Ten alle tijden dien je stressbestendig te zijn en in 
alle voorkomede gevallen tijdens je werk situaties per 
omgaande te beoordelen en op te lossen.

Greenkeepers met een hoog energielevel zijn 
vaak doorzetters, ook bij jou van toepassing?
Eigenlijk ben je 24/7 met je werk bezig, op een 
zaterdagmorgen naar de baan bijvoorbeeld als er 
een wedstrijd op het programma staat. Het is nu 
eenmaal een passie van mij.  

Veel golfers noemen greenkeepers grasmaaiers, 
een onterechte opmerking!!!!
Het werk van greenkeepers wordt mijns inziens zwaar 
onderschat en dan krijg je zulke opmerkingen. De 
echte golfers weten exact hoe het wel zit.  

Jij bent wel een ambassadeur voor de 
Dorpswaard met je social berichten etc.
Leuk om te doen??? 
Inderdaad gebruik ik social media om de baan en de 
club op de kaart te zetten. Laat j zien en met mooi 
foto’s, van de baan vind ik leuk om te doen..    

Golfers zijn meestal erg ongeduldig als de 
greenkeeper zijn werk doet, hoe ga jij er mee 
om?
Klopt helemaal, het is wel zo dat de golfclub 
zorgdraagt voor een veilige werksituatie. Echt 
gevaarlijke momenten zijn er zelden of nooit.
  
Je hebt veel in jezelf geïnvesteerd de afgelopen 
jaren, veel werkplekken op golfbanen, Ben je nu 
op zijn plaats bij de Dorpswaard?
Op dit moment heb ik het goed naar mijn zin op de 
Dorpswaard, echter een einddoel tot mijn pensioen 
heb ik niet, ik zie het wel.

Kan je wel je werk goed uitvoeren met een hoge 
bezettingsgraad op de baan?
Het werken op de baan gaat best wel goed, 
soms geeft het wat problemen maar niet echt 
onoverkomelijk

Straatgras is een veelgehoord probleem bij 
golfbanen, hoe pakken jullie dat aan???
Straatgras is nies minder dan onkruid, we zullen er 
nooit helemaal vanaf komen. Elke dag zijn wij alert 
om wildgroei tegen te gaan en het tot een minimum 
beperken.

Echt jonge greenkeepers zie je weinig, hoe zou 
dat komen??
De komende jaren gaat een groot deel van 
de greenkeepers met pensioen dus nieuwe 
greenkeepers zijn hard nodig. Helaas is op dit 
moment de golf CAO minder dan de hoveniers CAO, 
veel greenkeepers verruilen het greenkeepersvak 
voor het hoveniers. Vroeg opstaan om naar je werk 
te gaan is wat overdreven.. De jeugd is helaas niet zo 
enthousiast om buiten te werken. 

De afgelopen jaren veel werk verricht voor de 
NGA met in 2019 als prijs Rob Award trofee, wel 
een hele eer lijkt mij?
Ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan en bij de NGA 
was ik op mijn plaats, na ruim acht jaar heb ik het 
stokje onlangs overgedragen, de prijs was een 
waardering voor mijn werk. Verenigingen vallen of 
staan met de inzet van vrijwilligers.

Een jaarplanning op maat voor de 
greenkeeper, blijft er nog tijd over voor andere 
werkzaamheden, data aansturen en bijhouden 
ook bij Golfclub de Dorpswaard?
Uiteraard werken wij met een planning, alleen is 
schipperen wel eens noodzakelijk. De planning blijft 
wel een leidraad voor het hele jaar.

Moet een greenkeeper iets weten van golf, zelf 
spelen of is dat niet noodzakelijk!!!
Ben ik het mee eens, zelf heb ik handicap 18.7, je 
kunt je verplaatsen in de rol van de golfer en dat is 
wel zo gemakkelijk.

Op weg naar chemievrij Beheer op de golfbanen, 
hoelang gaat dat nog duren?
Min of meer werken wij al chemievrij, soms geeft 
dat wel wat problemen maar de beleving is wel 
aanwezig dat het moet. 

Is er in de winter ook genoeg te doen op de 
golfbaan?
De winter is wel een rustige tijd, werk blijft er 
voldoende zoals snoeien, drainage vrij maken etc.  

Zelfvertrouwen in je vak en daarbuiten is volop 
aanwezig, heb je wel nodig met jou rol als 
hoofdgreenkeeper?
Zelfvertrouwen leer je tijdens het werken in wat voor 
rol dan ook. We moeten er ook niet te moeilijk over 
doen.

Hou je van je vak, wat is je doelstelling??? 
Een overbodige vraag, natuurlijk hou ik van mijn 
werk, elke dag is anders en daar geniet ik van. 

Heb je nog tips voor toekomstige jonge 
Greenkeepers
Het greenkeepersvak is niet wat veel mensen 
denken een beetje tuinman spelen. Niks van dart 
alles, als je wilt kan je er een mooi beroep van 
maken. Wil je presteren dan komt de waardering 
vanzelf.

PASPOORT

Wie: Antoon Kuijstermans geboren op 23 oktober 1965
Opleidingen: Mavo – Middelbare Landbouwschool - 
cursus greenkeeper, hoofdgreenkeeper, manager groen, 
en diverse andere cursussen.
Loopbaan: Elco Sport en Cultuurtechniek Gemert – 
greenkeeper: Golfbaan Overbrug Helmond, Rijk van 
Nijmegen, G&C club Hooge Vorssel (The Duke), BurgGolf 
Haverlij. Hoofdgreenkeeper, golfbaan de Rottebergen 
(Hooge Rotterdamsche), Almkreek en nu Dorpswaard 
Kerkdriel.
Privé: Samenwonend met Marion 2 jongens van 20 en 
17 jaar oud
Woonplaats: Uden 
In dienst bij: De Ridder Sport en Groen
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FLORA EN FAUNA OP NEDERLANDSE 
GOLFBANEN (7E JAARGANG)
HET BELANG VAN WILDE PLANTEN(1)

Bij het Staatsbosbeheer spreken ze van ‘wilde’ bomen, binnen de kruidenvegetatie van ‘wilde’ planten. Maar wát zijn ‘wilde’ bomen, 
wilde struiken of wilde planten en wát is het belang van wilde planten? Vooropgesteld, ‘wilde’ planten vragen om een specifiek 

kweekprogramma, anders dan niet wilde of cultuurplanten. Laatstgenoemden zijn veelal de massaal aangeboden rijk en opvallend bloeiende 
planten op kwekerijen en in tuincentra. Daarentegen zijn er ook kwekerijen waar ‘wilde’ planten worden gekweekt of m.a.w. species die in 

het wild voorkomen.

Wilde planten
Wilde planten zijn afkomstig uit wilde populaties. 
Maar wát zijn wilde populaties? Zijn dit inheemse 
soorten? Eigenlijk gaat het om autochtone planten, 
planten die afkomstig zijn uit de betreffende 
streek, er van oorsprong groeien en inheems 
zijn. Alle andere zijn eigenlijk allochtoon of nog 
sterker, exoten. Daar waar sommige ecologen 
wilde, autochtone planten niet hetzelfde vinden 
als inheemse planten, hanteer ik zelf wél die term 
aangezien het in de betekenis van het woord om 
planten gaat die zonder invloed van de mens al 
eeuwenlang voorkomen in het gebied. Belangrijk in 
het kweekprogramma is dat ze afkomstig zijn uit de 
lokale wilde (autochtone of inheemse) populaties.

Waarom is dat belangrijk?
Het inheems zijn is van grote betekenis voor de 
biodiversiteit en het aanpassingsvermogen bij 
klimaatverandering door o.a. een grotere genetische 
diversiteit. Bomen, struiken en planten afkomstig van 
zaad uit andere streken hebben nu eenmaal andere, 
niet specifieke locatie-gerelateerde eigenschappen. 
En dat heeft zijn weerslag op de relatie, de symbiose 
met aanwezige schimmels, bacteriën, insecten, 
vogels en dieren en daarmee in beschadigingen, 
ziekten, aantastingen en groeistoornissen, 
waterbehoefte en grondsoort (ecosysteem). Welke 
eigenschappen kunnen dat bv zijn? Denk aan de 
relatie met bepaalde paddenstoelen, de behoefte 
aan meer grondwater, maar meer waarneembaar 
voor ons als golfers het moment van uitlopen, 
bloeitijd of de groei van de planten.

Aandacht
Binnen ons autochtone sortiment heesters 
en bomen zijn bv soorten als de meidoorn, 
Spaanse aak, fladderiep, zwarte populier en de 
winterlinde opgenomen in de genenbank van 
het Staatsbosbeheer, in een veldcollectie in 
de Flevopolder, in Roggebotzand. Van belang 
is bijvoorbeeld te weten dat de Spaanse aak 
(Acer campestre), afkomstig uit het floradistrict 
‘Subcenteuroop’, (omvat het oosten van Twente 
en de Achterhoek, Montferland, het Rijk van 
Nijmegen, het deel van Limburg ten oosten van de 
Maas en een klein deel ten westen van de Maas en 
kenmerkt zich door een rijkere bosflora dan in de 
overige Nederlandse pleistocene districten. Bron: 
Wikipedia), andere genetische eigenschappen 
vertoont dan de soortgenoot uit het Zuid-Limburgs 
district (Krijtgebied Zuid-Limburg), (komt ongeveer 
overeen met het Limburgse heuvelland. In het 
westen begrensd door het fluviatiel district, waartoe 
het Maasdal behoort, in het oosten door de 
verstedelijkte gebieden. Bron: Wikipedia)  

Met andere woorden, het is belangrijk voor de 
golfbanen in het Oosten van ons land om die 
Spaanse aak aan te planten die vanuit zaad zijn 
opgekweekt dat dáár vandaan komt en voor 
golfbanen in Zuid-Limburg om plantmateriaal te 
gebruiken van zaad dat dáár vandaan komt. 

Andersom geldt hetzelfde, de in het wild op 
golfbanen in het Oosten van ons land voorkomende 
Grasklokjes (Campanula rotundifolia), zijn genetisch 

andere grasklokjes dan die op Zuid-Limburgse 
golfbanen groeien, ook al zijn het beide gelijke 
species (soort).

De Nederlandse Golfkrant
In de eerste editie van 2022 schreef Jurrian Tjeenk 
Willink in zijn eerste artikel van een reeks hierover al 
het volgende: “Het is dus aan de ‘baancommissies’ 
om het gebiedseigen onderscheidende, toe te 
voegen. Het is ook een ”must”, om met wilde, 
autochtone, gebiedseigen soorten aan planten te 
werken om de biodiversiteit en klimaat-adaptie 
op onze banen zo veel mogelijk kansen te geven 
en belangrijk om ergens een bescheiden plaats te 
zoeken voor een eigen “kweek”.

Hoe e.e.a. in de praktijk gestalte krijgt binnen de ca. 
250 golflocaties in Nederland? Ons land kent ca. 120 
golfbanen die gecertificeerd zijn via de Golf Environment 
Organization (GEO), welke 
zich bezighoudt met het 
bewust omgaan door 
golfbanen met natuur 
en milieu. Waarmee niet 
gezegd dat niet GEO-
gecertificeerde golfbanen 
dit niet doen. In de 
komende edities gaan we 
eens kijken hoe dit zich in 
de praktijk manifesteert.

Herman Berteler
Vaste auteur sinds 2012.

Aardhommel op Blauwe knoop

Rups Grote wintervlinder

Bloeiende Wilde kers

Torenvalk

Kievit

Vuurwants op Linde
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MAART LENTE MAART

Beste lezers, 
Jazeker , een nieuw jaar met nieuwe editie ’s van 
de Nederlandse Golfkrant. Naar mijn gevoel is het 
helemaal nog niet zo lang geleden dat ik de laatste 
van 2022 in stuurde. Toch is dat wel zo. Ik kijk terug 
op december. Een maand met vele vaste feestelijk-
heden en nog snel dit en dat doen in het oude jaar.
Zoals vrienden- eet club een diner , de wijn-golf-
groep met een lunch, verjaardagen en daar tussen-
door bezocht ik ook nog de fysio. Ik had mijn linke-
renkel geblesseerd dus ik had de nodige bezoekjes 
aan de fysio te doen. Gelukkig het is helemaal goed 
gekomen.

De Kerst gingen we vieren in Oostenrijk. Vroeger 
toen we nog echte winters hadden, kwam je in 
zuid-Duitsland al sneeuw tegen. Tegenwoordig rijd 
je in het groen er heen. Blijft het bijzonder vinden 
dat je bruine/ groene piste’s  ziet met een 1 witte 
streep wat dan de  afdaling is. Knappe uitvinding 
die kunstsneeuw. De golfbanen/ hole’s  zijn in een 
goede winter dan langlauf-loipes maar helaas nu 
niet. Mooie wandelpaden waren het ja dat wel.
Gelukkig kwam er verse sneeuw in januari en 
februari waarvan wij hopen nog in maart van te 
kunnen genieten. Wat veel golfers nu doen is naar 
het zuiden van Europa afreizen om daar heerlijk 
zonder het jasje te golfen. Spanje en Portugal zijn 
erg populair. Vele van ons gaan er dus overwinteren, 
gewoon ff 2 maanden daar.

Je komt ze op de club tegen en als je vraagt…….. 
waar ben je geweest …… krijg je als antwoord ……. 
Ff lekker in het zonnetje gespeeld in Portugal. Ja en 
ze hebben nog gelijk ook. En zo hobbelen we naar 
de lente toe. De NGF- Competitie is bekend en 
de clubs/ spelers zijn op de hoogte waar ze dit jaar 
mogen spelen. Ik mag zeggen als captain zijnde dat 

we op mooie golfbanen gaan spelen en allemaal 
wel in de buurt van Wilnis. Wij gaan dit jaar naar 
Wassenaar, Heemskerk, Amsterdam en Eemnes.
Respectievelijke golfclubs Rozenstein, De 
Heemskerkse, Amsterdam Old Course en De Goyer.
Inmiddels hebben we al een en ander uitgewisseld, 
besproken via de Whattsapp captainsgroep.
We hebben er zin in alhoewel wij een ernstig zieke 
dame onder ons hebben. Dit hebben wij als team 
zijnde samen met haar moeten verwerken want 
zij kan niet meespelen. Maar ze wil graag erbij 
blijven dus komt ze na de wedstrijd naar ons toe. 
Deze competitie begint voor ons al op 23 maart. 
Erg vroeg dit jaar dus hoop dat “  Maart, roert zijn 
staart” ons hier geen winters weer brengt.
Wijzelf zijn 30 maart de gastvrouwen dus zijn we 
druk bezig met t bedenken van n verrassing voor 
onze medespeelsters.

Wel heel benieuwd wie ze allemaal zijn want deze 
dames zijn wij nog niet tegengekomen in onze 
poule……damessenioren.

Ook zijn we druk aan het trainen en zo komt het 
best goed met ons. Natuurlijk wordt hier in de 
volgende edities verslag van gedaan.
En we hebben zelfs onze onderlinge wedstrijd De 
Bengel gespeeld. De winnares hiervan wordt nog 
even geheim gehouden. Terwijl ik aantekeningen 
aan het maken was voor de krant, was het alweer 
1 jaar geleden dat de oorlog Oekraïne en Rusland 
begon. Ik had de gedachte dat het vorig jaar zo “ 
opgelost” zou worden maar helaas nu denk ik zelfs 
dat het een jaren kwestie gaat worden. Of er moet 
een wonder gebeuren want die zijn de wereld nog 
niet uit. Dat zie je maar wat er in Syrië en Turkije 
gebeurden. Na 9 dagen van de aardbevingen halen 
ze nog levende mensen onder het puin vandaan.

Ongelooflijk hoe dat gedeelte van die landen er 
vreselijk aan toe is. Ja, we weten wel dat er veel 
ellende is en zo is het al jaren aan de gang.
Begonnen met Corona, toen de energiecrisis en  
buiten Nederland de oorlog , de natuurrampen.
En wij maar zeuren dat we op kunstsneeuw moeten 
skiën.

Verder hebben we mooi door kunnen spelen door 
deze zachte winter. De wedstrijden IJsemmer, 
IJspegels enz worden druk bezocht zo ook de 
winter eclectic voor de dames. Dat is enorm fijn 
voor de commissies elke keer n grote opkomst.
Daardoor is het prima voor hole 19 want een 
gesloten dag brengt niks in het laatje. De baan is bij 
ons maar 1 dag dicht geweest door opdooi. En de 
wintergreens zijn maar een paar dagen totaal benut 
geweest. Er wordt weer gezaagd en gesnoeid de 
greenkeepers zijn druk bezig. Zo zijn er bij ons 
insectenhotels gemaakt van de boomstammen/ 
tjes.
De hoofd-Greenkeeper heeft zelfs er 1 een naam 
gegeven. Genaamd: Feyenoord, gedurfd hoor met 
Amsterdam dicht in de buurt hahaha Maar wie weet 
komt er daar ook nog 1 van te staan. Het is allemaal 
voor de natuur dus voor het goede doel. Er wordt 
hierdoor goed mee omgegaan en zo houden we de 
natuur ook in ere.

Ik heb er plezier in om weer het een en ander aan 
jullie te schrijven. Ik geef hierbij mijn e-mailadres 
zodat wanneer je ook iets leuks wil vertellen oid dan 
kan je mij een mailtje sturen. Wel aan golf gerela-
teerd.

oma_sjors@me.com 

Wij gaan met zijn allen weer een mooi golfseizoen 
tegemoet, geniet er van.

Lieve golfgroet, blijf gezond!

CL@X.
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Flight4You richt zich volledig op het organiseren van 
golfarrangementen voor singles en alleengaanden 
die in een sfeervolle en comfortabele omgeving met 
échte gelijkgestemden een  sportieve en gezellige 
tijd willen hebben waarbij golfen op prachtige banen 
de bindende factor is.

De deelnemers hebben een enthousiaste en 
sportieve instelling. Men hecht waarde aan kwaliteit, 
stijl en comfort. Aangezien de deelnemers er 
eenzelfde levensinstelling op na houden ontstaat 
er in de groepen al snel een harmonieuze sfeer. 
De betrokken reisleiding zorgt dat het aan niets 

ontbreekt, zoals een deelnemer het verwoordde: “bij 
Flight4You wordt je volledig “ontzorgd”, het is zo 
perfect georganiseerd!”.

De kalender 2023 biedt weer prachtige 
bestemmingen met top golfbanen, bijvoorbeeld 
Ierland waar je de mooiste links courses speelt. Top 
bestemming Zuid Spanje, Alcaidesa is ook zo’n 
voorbeeld van “een lust en een must”, hier speel je 
de parel aan de Costa, the Links, volledig aan zee 
gelegen en bij iedere hole uitzicht op Gibraltar.
In mei wordt er genoten van golfbanen in het 
grensgebied Spanje/Portugal waar natuurlijk Monte 

Rei, de zeer exclusieve en top baan in Portugal niet 
ontbreekt.

Ook voor beginnende golfers organiseert Fligh4You 
golf les weken op een zonnige golfbestemming 
onder leiding van Nederlandse PGA Pro’s.

Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op de website 
voor het volledige programma www.flight4you.nl.

Flight4You is onderdeel van 3D Golfvakanties, een 
gerenommeerd golfreisbureau met wereldwijde 
bestemmingen.

Cystic Fibrosis (CF) - ook wel taaislijmziekte 
genoemd - is een ernstige erfelijke ziekte die op dit 
moment nog ongeneeslijk is. Jaarlijks worden er in 
Nederland ongeveer 30 kinderen met taaislijmziekte 
geboren; in totaal zijn er in Nederland zo’n 1.600 
patiënten met een gemiddelde levensverwachting 
tussen de 40 en 50 jaar oud. Stichting Taai, opgericht 
in 2019, zet zich in om geld in te zamelen en zo bij te 
dragen aan onderzoek naar een betere behandeling 
en uiteindelijke genezing van Cystic Fibrosis. 

René Pronk, voorzitter van Stichting Taai, doneerde 
al langer aan goede doelen, maar toen de dochter 
van goede vrienden werd gediagnostiseerd met 
taaislijmziekte voelde dat erg dubbel. ‘We haalden 
geld op om prachtige doelen te steunen, maar geld 
voor onderzoek naar een ziekte die zó dichtbij kwam, 
bleek er nauwelijks te zijn. Op dat moment hebben 
we de koppen bij elkaar gestoken en Stichting Taai 
opgericht.’

Voor directeur Carla Prins-Laban van Golfbaan 
Bentwoud is de samenwerking met Stichting Taai 
een perfecte match. ‘René is al enkele jaren lid van 
onze businessclub ZakelijkBentwoud en vroeg ons 
vorig jaar of het mogelijk was de Golf4Taai golfdag 
op Golfbaan Bentwoud te organiseren. Het werd 
een prachtige dag en wat vooral opviel was de 
betrokkenheid en het enthousiasme van het team 

van Stichting Taai. Ik ben ervan overtuigd dat we 
door het bundelen van onze krachten nóg meer geld 
kunnen inzamelen om taaislijmziekte de wereld uit te 
kunnen helpen.’ 

Het aankomende golfseizoen organiseert Golfbaan 
Bentwoud diverse activiteiten om geld in te zamelen 

voor Stichting Taai. Zo kunnen golfers een extra 
donatie doen bij deelname aan evenementen, 
worden er statiegeldflesjes en -blikjes ingezameld en 
worden er bijzondere spelelementen ingezet waar 
men in ruil voor een donatie aan mee kan doen. 
Het hoogtepunt wordt de Golf4Taai golfdag op 
donderdag 8 juni 2023.

GOLFREIZEN VOOR  
ALLEENGAANDE GOLFERS

GOLFBAAN BENTWOUD 
STEUNT STICHTING TAAI

Beste golfvrienden ik hoop dat iedereen de feestdagen goed is doorgekomen, en ik wens jullie vanaf deze plek allemaal alsnog een 
mooi en sportief golfjaar toe.

Golfbaan Bentwoud verbindt zich komend golfseizoen aan Stichting Taai als maatschappelijk partner. Door het jaar heen worden 
diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te genereren voor Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) en om zoveel mogelijk geld op te 

halen om deze vooralsnog ongeneeslijke ziekte voorgoed een halt toe te roepen.

Meer informatie?
info@flight4you.nl
tel. 0297531322 of tel. 0652321517
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Beste golfvrienden ik hoop dat iedereen de feestdagen goed is 
doorgekomen, en ik wens jullie vanaf deze plek allemaal alsnog 
een mooi en sportief golfjaar toe.

Eindelijk is het dan zo ver, eind 
maart ga ik op de Milnerton GC in 
Kaapstad (Zuid-Afrika) mijn eerste 
WK spelen, ik heb er ontzettend 
veel zin in, hier hebben we al het 
werk voor gedaan! Ik heb net 
mijn winterprogramma afgesloten 
met trainingen bij Maarten 
Klingers op het sportcentrum, 
mijn fysio Jan Kluun, en bij 
Gymnastiekvereniging Vek Wik 
in Enkhuizen. Vanaf 1 maart is het 
alleen nog maar golfen, trainen 
op de drivingrange, en oefenen 
op de putting green. Helaas ben 
ik er ook noodgedwongen een 
week tussenuit geweest vanwege 
de griep (voor de eerste keer 
in mijn leven), maar ik ben nu 
gelukkig weer helemaal fit, en 
kan ik er nog even flink tegen aan 
gaan voor we naar Zuid-Afrika 
vertrekken.

Ik ben inmiddels ook volledig gewend aan de nieuwe golfset die ik eind 
november heb ontvangen. Eigenlijk ben ik best wel verbaasd dat ik zo snel aan 
deze set gewend ben geraakt, maar dat bewijst gewoon dat Paul Goodfellow 
(van Titleist) en mijn pro Adrian Morley goed werk hebben geleverd bij de fitting. 
Ook het putten met de nieuwe lange putter gaat goed. Ik heb nu weer meer 
grip, gevoel en vertrouwen gekregen, wat mij over 18 holes zeker 2 slagen winst 
gaat opleveren. Nu komt het dus helemaal, alleen op mij neer. Bij slecht spel kan 
ik mijn spullen niet de schuld geven, dat is wel jammer, dan ligt het alleen aan 
mijzelf. Maar goed, wij hebben er alle vertrouwen in dat het goed zal gaan!

Onlangs kreeg ik van Adrian Morley een groot compliment nadat ik op de 
eerste negen van de grote baan op de Goyer tijdens een trainingsronde voor 
het eerst in mijn leven in 45 slagen rondging.  Dit opent echt perspectieven, 
voor nu en in de toekomst. Ik was er stil van beste golfvrienden. Ik zei nog 
tegen Adrian: “Niet gek voor een blinde hè?”. Zowel Adrian als mijn daddy/
caddy waren er stil van.

Als laatste voorbereiding op het Wereldkampioenschap speel ik nu driemaal in 
de week op de Goyer (op zowel de kleine als de grote baan) en tweemaal in de 
week op Westwoud bij mij om de hoek. Doordat beide banen zo verschillend 
zijn, ben ik voor het WK (en andere toernooien) op alle omstandigheden 
voorbereid.

Verder kan ik u mededelen dat de documentaire die over mijn leven gemaakt 
wordt door omroep MAX, bijna is afgerond. Zij komen nu alleen nog filmen 
tijdens het WK in Zuid-Afrika, waarna het dan waarschijnlijk rond eind april 
wordt uitgezonden, ook weer spannend. Zodra ik de definitieve uitzenddatum 
weet, laat ik u dat uiteraard direct weten.
 
Nou beste golfvrienden ik ben na de lange winterpauze blij dat ik u weer op de 
hoogte kan houden omtrent het reilen en zeilen om mij heen. Volgende keer 
hoort u hoe het mij op het WK is vergaan! Het gaat u goed, en hou de bal in de 
baan.

Hartelijke golfgroet,
Ronald Boef.

Peter was eigenlijk een beetje vergeten dat hij bij De 
Nederlandse Golfkrant Cup 2022 een voucher voor een paar 
Duca del Cosma schoenen had gewonnen, maar woensdag  
1 maart jongstleden was het dan zo ver en kon hij tijdens een 
VIP ontvangst in het prachtige pand van Duca del Cosma in 
Breukelen een paar schoenen uitkiezen. De dag begon om 11.30 uur 
met een feestelijke en hartelijke ontvangst van Peter en zijn 
vrouw Rietha met koffie en gebak in de showroom, gevolgd 
door een rondleiding door het bedrijf, waarna hij dan eindelijk 
het paar van zijn voorkeur kon uitkiezen. Peter zijn keuze viel 
op de Positano uit de nieuwe Summer Season collectie 2023 
van Duca del Cosma. Dit model doet het niet alleen goed op de 
golfbaan, maar is ook uiterst comfortabel als vrijetijdsschoen 
buiten de golfbaan. Voordeel is dat je de schoen dus al thuis kan 
aantrekken voordat je naar de golfbaan gaat, dat scheelt weer 
schoenen wisselen op de golfbaan!

Het bepalen van de keuze was 
trouwens niet eenvoudig. De 
uitgebreide zomercollectie 2023 
van Duca del Cosma bestaat 
namelijk uit maar liefst vijf 
categorieën: Pro, Sporty, Classic, 
Fashion, en Heritage. Kortom, er 
is voor iedereen wel een passende 
Duca del Cosma schoen te vinden, 
of je nou golfer bent of niet.

De ontvangst werd tenslotte afgesloten met een heerlijke Italiaanse lunch (hoe 
kan het ook anders bij Duca del Cosma) en ballen slaan in de golf simulator in 
de hal van het pand. Kortom, een mooie ervaring waarop Peter en Rietha nog 
lang met plezier op terug zullen kijken!

De Nederlandse Golfkrant en Peter en Rietha bedanken Duca del Cosma 
hartelijk voor het sponsoren van deze mooie prijs. En wie weet, wellicht is Duca 
del Cosma ook dit jaar weer als sponsor aanwezig bij De Nederlandse Golfkrant 
Cup op 15 en 16 juli op Landgoed Bleijenbeek.

Info: www.ducadelcosma.com

OP NAAR MIJN 
EERSTE WERELD-
KAMPIOENSCHAP

PETER VAN 
ZWIETEN KIEST 
VOOR DE DUCA 
DEL COSMA 
POSITANO

Tekst en Foto: Eric Veenhuyzen
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Tekst: Eric Veenhuyzen
Foto’s: Eric Veenhuyzen / Texel4Trading

Wat Nicol Schermer van Texel4Trading betreft, bestaat 
de oplossing voor deze beide problemen al in de 
vorm van Solar Float. In een kunstmatig aangelegd 
bassin wordt gedurende het hele jaar hemelwater 
opgevangen waarop vervolgens een eiland van 
betonnen pontons met zonnepanelen op komt 
te drijven. Dit systeem kent eigenlijk alleen maar 
voordelen. Het opgevangen hemelwater verdwijnt niet 
doelloos in de grond op momenten dat het niet nodig 
is, maar het wordt opgeslagen voor wanneer het wel 
nodig is, en de zonnepanelen genereren stroom die 
gebruikt kan worden voor de energievoorziening van 
de golfbaanfaciliteiten. En dat is nog niet alles, er is 
nog een belangrijk derde voordeel. Open waterop-
pervlakten zijn onderhavig aan enorme verdamping 
waardoor er weer kostbaar water verloren gaat. Het 
drijvende eiland van betonnen pontons met zonne-
panelen voorkomt deze natuurlijke verdamping met 
maar liefst 8-10%, en ook dat is een niet te onderschat-
ten voordeel. De overflow van opgevangen hemelwa-
ter dat niet meer in het bassin past, wordt afgevoerd 
naar het omliggende irrigatiesysteem.

Ook milieutechnisch is het systeem zeer verant-
woord. De keuze van beton voor de pontons is niet 
milieubelastend omdat er geen degeneratie plaats-
vindt zoals bij kunststof pontons die uiteindelijk voor 
microvervuiling van het water zorgen. Integendeel 
zelfs, het gebruik van beton biedt hechtingoppervlak 
voor waterflora en beschutting voor waterdieren. 
Denk maar aan de kweek van mosselculturen aan 
trossen die aan boeien en pontons hangen in de 
Oosterschelde waar een levendige waterflora en fauna 
heerst.

Het klinkt zo simpel dat het te mooi lijkt om waar te 
zijn, met recht het ei van Columbus. Is het alleen nog 
maar een concept en toekomst muziek? Nee, op 
Texel draait deze configuratie al 5 jaar en heeft zich 
inmiddels bewezen in betrouwbaarheid en minimaal 

onderhoud (wat ook twee belangrijke aspecten zijn). 
Bij vakantiepark De Krim en de golfbaan, liggen in een 
bassin van 8.000 m² maar liefst 2.396 zonnepanelen 
op betonnen pontons die 800.000 kWh leveren wat 
voldoende is voor de stroomvoorziening van het hele 
vakantiepark en de golfbaan met alle faciliteiten door 
middel van een zogenaamd smart grid. En dat zowel 
energie als CO2 neutraal, hoe mooi is dat!

En juist op Texel is dit een ideaal systeem omdat 
natuurlijk zoet water hier alleen uit de lucht komt 
vallen, de grond is verzilt, waardoor ook het natuur-
lijke grondwater zilt is. In tijden van droogte wordt 
zoet water zelfs met tankwagens van het vaste land 
naar het eiland gebracht wat de nodige kosten met 
zich meebrengt. Het hemelwater dat op jaarbasis op 
Texel naar beneden valt is in principe voldoende om 
te voorzien in de agrarische behoefte aan sproeiwater, 
alleen moet het dan wel opgevangen worden. En hoe 
meer bassins, hoe meer zoetwater reserves en energie 
er opgewekt kan worden. Het doel is om heel Texel 

op den duur energie en CO2 neutraal te maken in de 
energie en zoetwater voorziening.

Het spreekt voor zich dat dit systeem door heel 
Nederland (en daar buiten) kan worden toegepast. 
Een soortgelijke voorziening van dezelfde afmetin-
gen als bij De Krim is voldoende om een dorp met 
300 normale huishoudens volledig van stroom te 
voorzien. Voor extra voorzieningen zoals het opladen 
van elektrische auto’s en ondernemingen met groot 
energieverbruik kan het systeem vrijwel onbeperkt uit-
gebreid worden of met een tweede systeem bediend 
worden. Een ander voordeel is dat er met Solar Float 
geen sprake van horizonvervuiling is. Met een (ring)
dijk wordt het bassin eenvoudig aan het oog onttrok-
ken. Kortom, Nicol Schermer lijkt een kant en klare 
oplossing voor energie en CO2 neutrale opwekking 
van energie en opslag van hemelwater voor agrarisch 
sproeiwater in huis te hebben.

Ga voor meer info naar www.texel4trading.nl

SOLAR FLOAT, HET EI 
VAN COLUMBUS?

Golfbanen zullen de komende jaren door allerlei reguleringen vanuit de overheid steeds vaker met diverse problemen worden 
geconfronteerd. Denk aan de wens om zoveel mogelijk energie en CO2 neutraal te gaan opereren, en een onvermijdelijk beperking 

van het gebruik van grondwater als sproeiwater wat zeker gaat komen. Beide zaken zijn voor het voortbestaan van golfbanen actueel 
en cruciaal waar nu al op geanticipeerd moet worden, want een golfbaan moet in droge tijden nou eenmaal besproeid worden om te 

overleven en ze hebben energie nodig.
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Hotel
In het prachtige Umbrië hoog boven de middel-
eeuwse stad Perugia ligt het prestigieuze hotel Sina 
Brufani. Het hotel werd geopend in 1884 en was het 
eerste en is nog steeds het enige, luxe 5-sterrenhotel 
dat het historische centrum van Perugia domineert. 
Centraal gelegen in het hart van deze middeleeuwse 
stad dichtbij de kathedraal, de Fontana Maggiore 
fontein en de elegante winkels. Het interieur van 
het hotel is voorzien van prachtige lounges met 
fresco’s op de plafonds en originele houten vloeren. 
Ondanks de klassieke uitstraling heeft het hotel een 
geheel eigentijdse look & feel. In het restaurant van 
Sina Brufani geniet u van voortreffelijke streekgerech-
ten en uitstekende wijnen. In de zomermaanden kunt 
u buiten dineren op het romantische terras. Door de 
ligging hoog boven de stad zijn de uitzichten adem-
benemend over de Middeleeuwse daken en groene 
heuvels en valleien. 

U ervaart hier Umbrië in zijn puurste vorm: een 
prachtig, groene en natuurlijke omgeving, heerlijke 
gastronomie en geweldige Italiaanse sfeer en gast-
vrijheid. De klassieke en historische stijl van het hotel 
komt terug in de kamers. Alle kamers zijn individueel 
ingericht in een klassieke stijl met antiek meubilair 
en met de charme en sfeer van weleer! Standaard 
bieden wij de superior kamers aan die zijn voorzien 
van een sat-tv, kluisje, minibar, airco, badkamer met 
douche en/of bad en föhn. Er zijn tevens ruimere 
deluxe kamers en junior suites aanwezig. Deze 
kamers boekt u tegen een kleine toeslag.  

Spa
Ook in de spa ervaart u de historie van het hotel. 
Het binnenzwembad is voorzien van een glazen 
bodem, waar u al badend, de Etruskische ruïnes 
van een nederzetting van 3000 jaar geleden kunt 
bewonderen. Daarnaast kunt u gebruik maken van 
de sauna, Turks stoombad, ontspanningsruimte en 
fitnessruimte. Massages en behandelingen kunt u ter 
plaatse reserveren en betalen. 

Omgeving 
Umbrië wordt wel gezien als het groene hart van 
Italië. Het gebied heeft een mild mediterraan 
klimaat waardoor de zomers droog en zonnig zijn. 
Zacht glooiende heuvels, wijn- en olijfgaarden en 
middeleeuwse stadjes domineren het uitzicht. Een 
bezoek aan Assisi, een van de grootste highlights 
van Umbrïe, mag u niet missen! Het is dé stad van 
de 13e eeuwse heilige Franciscus van Assisi met 
haar wereldberoemde basiliek. Het wordt gezien 
als één van ’s werelds best bewaarde middeleeuwse 

stadjes en staat op de Unesco Werelderfgoed lijst. 
Maar Umbrië heeft meer… Dwaal tussen en over de 
groene heuvels, geniet van de heerlijke gastronomie 
en laat u betoveren door deze prachtige omgeving.  

Golf
In Umbrië kunt u fantastisch golfen. Op ongeveer 
25 minuten rijden van Sina Brufani vindt u twee 
prachtige 18-holesbanen. Antognolla Golf: deze 
spectaculaire en fraaie 18-holes championship 
course ligt te midden van het Antognolla landgoed 
in een ongerepte natuur. Het Robert Trent Jones jr. 
design ligt harmonieus in het glooiende en bosrijke 
landschap en staat garant voor een fantastische 
golfronde. Het is één van de topbanen van Italië 
getuige ook de hoge waardering van Leading 
Courses. De baan heeft een lengte van 6071 m, 
waarbij elk aspect van uw spel wordt uitgedaagd. 
Lange, met bossen omzoomde fairways, veel holes 
met up en down slagen en snelle, golvende greens. 
Veelal speelt u tegen het decor van het imposante 
12e eeuwse kasteel van Antognolla. Uw greenfee 
is een daggreenfee, dus eindeloos golfplezier! Een 
must play baan! Het clubhuis heeft een heerlijke 
keuken met lokale lekkernijen. Uitstekende oefen-
faciliteiten. Golf Club Perugia ligt op 20 minuten 
rijden. Een vriendelijk en oude, zacht glooiende 
parklandbaan uit 1959 die de contouren van het 
landschap volgt. De baan oogt makkelijk, maar is 
soms technisch lastig door de smalle en golvende 
fairways. De holes zijn niet uitzonderlijk lang, maar de 
weelderige vegetatie vraagt om precisie. 

Zoekt u een relatief onbekende golfbestemming in 
een fantastische omgeving en voor het introductie-
jaar aantrekkelijk geprijsd? Dan is Sina Brufani dé 
plek voor golf, - culinaire en cultuurliefhebbers. Info 
bij Pin High Golftravel 023-5569695

SINA BRUFANI
DE ONWEERSTAANBARE CHARME VAN UMBRIË 

Umbrië is het groene hart van Italië met mooie valleien, zachte heuvels, wijngaarden, perfect bewaarde middeleeuwse stadjes 
en geweldige gastronomie. Ingebed in dit rijke landschap ligt hoog boven de stad met panoramische uitzichten het historische 

5-sterrenhotel Sina Brufani. Het hotel was eens een historisch paleis dat prachtig is gerestaureerd met een klassieke, maar 
tegelijkertijd eigentijdse look & feel. Het op loopafstand gelegen Perugia is een bezienswaardige stad met paleizen, middeleeuwse 
straatjes, terrasjes en het ‘Piazza IV Novembre’, één van de mooiste pleinen van Italië. Naast de prachtige omgeving is Sina Brufani 

de ideale uitvalsbasis voor het spelen van de imposante banen Antognolla Golf en Perugia Golf Club. Umbrië is bereikbaar met eigen 
vervoer, maar wilt u er slechts een paar dagen tussenuit, dan vliegt Transavia vanaf eind april twee keer per week vanuit Rotterdam 

naar Perugia. Ook vanuit Brussel worden er rechtstreekse vluchten aangeboden. Umbrië is daarom een ideale bestemming voor zowel 
een kort als lang verblijf. 
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MEER WETEN? Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Wij zijn bereikbaar via; +31 (0)222- 760009 of per mail info@texel4trading.nl

HEBBEN JULLIE OOK EEN GEBREK  
AAN WATER OP DE GOLFBAAN?

WIJ BIEDEN U EEN EFFICIENTE  
OPLOSSING HIERVOOR.

WATER EN ELEKTRICITEIT, 
EEN EFFICIENTE OPLOSSING

MET 50 JAAR ERVARING WETEN  
WE WAAROVER WE PRATEN




