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Beste leden,

Na onze bekendmaking vorig jaar, dat wij aan één site voor zowel 
Landgoed Bergvliet als VGLB wilden gaan werken, is ons al vele ma-
len gevraagd: wanneer komt die site?

Met veel trots en ook zeer enthousiast over het resultaat kunnen wij nu be-
kend maken dat onze nieuwe site per 1 augustus ‘de lucht ingaat’. 
Maar nog veel belangrijker is dat u enthousiast bent en er dagelijks met veel 
plezier gebruik van gaat maken.
De communicatiecommissie heeft in samenwerking met de stichting en 
business lid, Clickr / Studio iBizz, een bijzondere teamprestatie geleverd, 
maar toch wil ik één persoon in het bijzonder noemen en roemen, en dat is 
Harrie Gooskens. Zijn inspanning en de vele uren die hij in het websitepro-
ject heeft gestoken, hebben mede geleid tot dit mooie resultaat. 
Wij vertrouwen erop dat iedere bezoeker op de site snel en overzichtelijk in-
formatie kan vinden over wat Landgoed Bergvliet te bieden heeft, zowel op 
het gebied van de golfsport als voor andere activiteiten.
Wat zijn zoal de voordelen voor u als lid van VGLB? Naast een gebruiks-
vriendelijke site heeft u nog maar één inlogcode nodig. Hiermee kunt u alle 
informatie wat de vereniging aangaat vinden. Daarnaast is deze site voor 
onze commissieleden, die allerlei activiteiten verzorgen, zeer gebruiksvrien-
delijk en actief te gebruiken. En kunnen zij u optimaal enthousiasmeren om 
aan activiteiten deel te nemen!
Nog een argument om de nieuwe site dagelijks te bezoeken is, dat wij sa-
men met u er een 
actieve site van 
willen maken. Wij 
vragen u ons te 
voorzien van in-
teressante be-
richten, golfanek-
dotes, foto’s, 
ludieke (fun)wed-
strijdverslagen, 
etc. Een mooie 
manier om het 
verenigingsleven 
met elkaar te de-
len!
Geniet van de nieuwe site en deel met ons via communicatiecommissie@
vglb.nl  uw ideeën en opmerkingen, zodat we de site levendig en optimaal 
kunnen houden.

Met sportieve golfgroet,
Namens de communicatiecommissie

■ Ben Geuvers
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Het ontwerp van de website heeft wat langer ge-
duurd dan gepland omdat de onderneming “Land-
goed Bergvliet” ook een nieuwe huisstijl met logo 

wilde introduceren ter ondersteuning van de nieuwe stap-
pen op het gebied van vakantievilla’s en welness centrum. 
De website dient uiteraard naadloos aan te sluiten op die 
huisstijl. Daarnaast hebben we een tiental uitgangspunten 
geformuleerd waaraan de nieuwe website moet voldoen:

1. De website moet informatie bieden over alles wat re-
levant kan zijn voor de golfer.

2. De website moet bijdragen aan groei en bloei van 
Bergvliet (zowel stichting als vereniging). 

3. De website moet de belangstelling van nieuwsgieri-
gen bevredigen. 

4. Leden van andere banen moeten op de website zien 
dat Bergvliet anders / aantrekkelijker is.

5. De opbouw dient primair aan te sluiten op de logica 
van een nieuwe bezoeker (kandidaat golfer).

6. De ervaren golfer moet er snel en makkelijk zijn weg 
kunnen vinden zonder ballast.

7. Aspirant golfers niet ‘lastig vallen’ met het verschil tus-
sen de baan (stichting) en de vereniging.

8. Bergvliet is in de regio “uniek” met haar laagdrempe-
lige BergvlietFOREu instap.

9. Bergvliet moet openheid en gebruiksgemak uitstralen 
(o.a. door inlogprocedures te beperken).

10. Het bezoek van de website moet prettig zijn. Waar 
mogelijk plaatjes en vooral korte krachtige teksten die 
alleen handelen over het thema dat is aangeklikt.

Dat heeft geresulteerd in één samenhangend en geïnte-
greerd geheel ter vervanging van twee compleet op zichzelf 
staande websites; een van de stichting en een van de ver-
eniging.

Zeven hoofdthema’s
Dat samenhangende geïntegreerde geheel heeft vorm ge-
kregen in één website met de volgende zeven hoofdthe-
ma’s waarbinnen via zogenaamde pull down menuutjes na-
dere keuzes kunnen worden gemaakt: 

1. Golfbaan; met informatie over de banen (18 holes en 
PAR3), de oefenfaciliteiten, de bereikbaarheid, de receptie, 
de kleedkamers, de golfshop, de greenkeepers en de histo-
rie van de baan. 

2. Golf leren; met het NGF stappenplan, onze pro’s, lesvor-
men en pakketten en een aantal praktische tips van onze 
pro’s. Als je golf wilt leren of je spel wilt verbeteren kun je 
nergens beter terecht dan bij Landgoed Bergvliet.

3. Golf spelen; met informatie over greenfees en arrange-
menten, andere vormen van speelrecht zoals de strippen-
kaart, het twilight abonnement, het volledig speelrecht, het 
lidmaatschap van de vereniging en het Bergvliet-FORE-U 
lidmaatschap. Vervolgens alle informatie over de verschil-
lende soorten wedstrijden die de vereniging organiseert, 
de open wedstrijden voor iedereen en de wedstrijden van 
de business club. Uiteraard ook het wedstrijdreglement, in-
formatie over competitie spelen en de handicap tabellen. 

Een overzicht en uitleg

De nieuwe website www.landgoedbergvliet.nl/golf
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Niet te vergeten informatie over de mogelijkheid om voor 
weinig geld op vijf andere banen te spelen in Golf Chain 
verband. 

4. De Vereniging VGLB; met organisatiestructuur en 
samenstelling van commissies, informatie over verga-
deringen, de Nederlandse Golf Federatie en het digitale 
magazine. Informatie over de wedstrijden die de VGLB or-
ganiseert tref je niet aan in dit hoofdthema want die infor-
matie is ondergebracht bij het hoofdthema ‘Golf spelen’, 
samen met informatie over de andere wedstrijden die op 
Bergvliet worden gespeeld.

5. Het unieke jeugdhonk; met informatie over het JOP 
(Jeugdopleidingsplan), de kosten en de coach. Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. Golf kent een relatief hoge ge-
middelde leeftijd en daarom is aanwas vanuit de onderkant 
van de bevolkingspiramide cruciaal voor een vereniging als 
VGLB.

6. De businessclub; met deelnemende bedrijven, informa-
tie over evenementen, wedstrijdverslagen, samenstelling 
van zakelijke pakketten, vergaderingen en bedrijfsuitjes, 
adverteren en het business magazine. Een commercieel ge-
zonde golfbaan kent niet alleen een goed lopende vereni-
ging inclusief jeugdafdeling, maar heeft ook een volwassen 
businessclub nodig die bij veel bedrijven in de regio popu-
lair is. Bij Landgoed Bergvliet zien we dat menig lid van de 
businessclub ook lid is ge-
worden van de vereniging 
en omgekeerd.

7. De golfshop; met infor-
matie over de golfproducten 
die te koop zijn in de shop 
en in het pro-office en de 
mogelijkheden op het ge-
bied van repair en fitting.

Zoeklogica 
Wij denken dat we met de 
groepering via deze zeven 
hoofdthema’s optimaal inspelen op de zoeklogica van de 
bezoeker. Primair de kennismakende bezoeker, want die 
willen we via de website naar Landgoed Bergvliet loodsen 
en vervolgens ook naar onze vereniging. Maar ook voor de 
frequente bezoeker van onze golfbaan willen we een soort 
makkelijk doorzoekbare encyclopedie zijn. Een vademecum 
(soort Wikipedia) waar je snel vindt wat je zoekt omdat al-
les logisch is gegroepeerd vanuit de zeven hoofdthema’s en 

je er op kunt rekenen dat de gezochte informatie niet over 
een groot aantal webpagina’s is verspreid. 

Verbetersuggesties
Uiteraard zullen er bezoekers zijn die de indeling naar de 
zeven hoofdthema’s liever anders hadden gezien. Bijvoor-
beeld omdat ze de wedstrijden hadden verwacht bij de 
wedstrijdcommissie binnen het hoofdthema “vereniging 
VGLB” en niet bij het hoofdthema ‘Golf spelen’. Wij hebben 
gekozen voor ‘Golf spelen’ omdat we iedereen die iets wil 
weten over golf spelen op Landgoed Bergvliet ook meteen 
willen laten zien welk groot scala aan mogelijkheden er is. 
Dat kan triggeren om lid te worden van de vereniging en 
dat zou minder het geval zijn als de bezoeker bewust op 
zoek moet gaan naar de vereniging alvorens te ontdekken 
dat er zoveel wedstrijden worden georganiseerd. Aan de 
indeling naar de zeven hoofdthema’s willen we voorlopig 
niet tornen want het is een gemeenschappelijk gekozen 
indeling waardoor een naadloos geheel ontstaat tussen de 
stichting en de vereniging op het gebied van golf. Maar als 
u binnen deze kaders tips of verbetersuggesties heeft verne-
men we die graag. Bij voorkeur via een e-mail naar harrie.
gooskens@ziggo.nl 

Nieuw portal “Mijn Bergvliet”
We hebben niet alleen een nieuwe website, we hebben 
ook nieuwe software voor het boeken van een starttijd, het 

deelnemen aan een wedstrijd en het invoeren van een sco-
rekaart. De nieuwe website komt van Clickr/Studio iBiZZ en 
de nieuwe software is afkomstig van Proware Golf. Het on-
derscheid tussen de website en de software van Proware is 
voor ICT-leken lastig te maken. Toch is het van belang om 
te kunnen begrijpen waarop wij als vereniging wel enige 
invloed kunnen uitoefenen en waarop nauwelijks. Op de 
website kunnen we samen met de stichting invloed uitoe-

Nieuwe website -2- www.landgoedbergvliet.nl/golf
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fenen maar de software van Proware is standaard software 
die bij alle golfbanen die met Proware werken gelijk is. 

Oude situatie
Dat is in de huidige ‘oude’ situatie ook al het geval, maar de 
meeste leden zijn zich daarvan niet bewust. Zodra u in uw 
scherm “Telegolf wedstrijdagenda” zag dan ging u aan de 
slag met de software van Proware. Dat was maar een deel 
van uw beeldscherm want het menu van de website bleef 
links gewoon staan als een soort website jasje om Telegolf 
heen. 

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie is dat niet langer het geval. Als u op 

het ‘tegeltje’ met “mijn Bergvliet” klikt volgt 
een pagina waarop wordt uitgelegd dat u 
na nog een keer klikken de Proware portal 
opstart in een nieuw tabblad, dus niet meer 
in een binnenvak op de websitepagina. Het 

tabblad met de website blijft gewoon open staan in uw 
browser, zodat u daar kunt terugkeren nadat u binnen het 
tabblad met de Proware portal uw wedstrijd heeft gereser-
veerd of uw scorekaart heeft ingevoerd.

Één Log In behalve bij golfles boeken
Dat Portal lijkt op een op zichzelf staande website en is dat 
eigenlijk ook, echter niet alleen voor Bergvliet maar voor 
alle golfbanen in Nederland die Proware gebruiken. Dat zijn 
er meer dan vijftig en die zijn, op een enkele golfbaan na, al 
overgestapt op de nieuwe softwareversie van Proware. 
Als VGLB lid zie je alleen de mogelijkheden die de Proware 
software te bieden heeft op het gebied van inschrijven voor 

wedstrijden en invoeren van scorekaarten (en de link naar 
de starttijden van IkGaGolfen; eveneens software van Pro-
ware). Daar zit echter een complete backoffice achter die 
door de stichting wordt gebruikt voor de ledenadministra-
tie + facturering (dat doet de stichting ook voor VGLB) en 
voor de wedstrijdcommissie en subcommissies die met 
de Proware software hun wedstrijden plannen en de in-
schrijvingen en uitslagen administreren. Dus ook de Pro-

ware software gebruiken de 
stichting en de vereniging ge-
meenschappelijk, net zoals de 
website.

Omdat op de website geen 
stukken meer staan waarvoor 
een log in met gebruikers-
naam en wachtwoord nodig 

is, kunnen de VGLB leden voortaan met slechts één log in 
aan de slag. Alleen als je een golfles wilt boeken moet je 
nog met een andere log in aan de slag omdat die software 
afkomstig is van iGOLFINSTRUCTOR en dus niet van Pro-
ware.  

Handleiding
Voor het gebruik van “Mijn Bergvliet” is een standaard 
handleiding beschikbaar die niet is afgestemd op VGLB 
maar voor alle golfbanen die Proware gebruiken gelijk is. 
Om het voor de VGLB leden nog wat makkelijker te maken 
heeft de comcom een extra handleiding gemaakt in de ca-
tegorie “Mijn Bergvliet for dummies”. Zie onderstaand voor-
beeld waarin wordt uitgelegd wat te doen als je voor een 
wedstrijd wilt inschrijven. 

Nieuwe website -3-

piet.pietersen@pieterman.nl

••••••••••••••••

www.landgoedbergvliet.nl/golf
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Nieuwe website -4-

De verschillen voor een ervaren VGLB lid op een rijtje.

1.  Je hoeft niet langer twee websites te doorzoeken (een 
van de stichting en een van de vereniging) als je iets wilt 
weten / opzoeken. Of je nu wilt weten hoe hole 14 eruit ziet 
of het e-mail adres van onze voorzitter zoekt, alles staat op 
één gemeenschappelijke website.

2.  De gemeenschappelijke website bevat niet alleen VGLB 
informatie maar ook informatie over alle golfzaken van 
Bergvliet. Daardoor is bepaalde verenigingsinformatie van-
wege de principes van informatiebundeling opgegaan in 
thema’s die ook bij de stichting terugkomen zoals wedstrij-
den. Mocht je heimwee krijgen naar één afzonderlijke VGLB 
website dan moet de comcom je helaas teleurstellen.

3.  De meest gebruikte functies tref je aan in de bovenbalk 
(bijvoorbeeld baanstatus en nieuws) of in de snel buttons 
(tegeltjes) aan de rechterkant. 

4.  Daar waar je in de oude verenigingswebsite op wedstrij-
den klikte verscheen er na enkele handelingen een wed-
strijdkalender waarbij je op een wedstrijd kon klikken als je 
wilde inschrijven. Voortaan klik je op de snel button (tegel) 
“Mijn Bergvliet” en klik je daarna direct door omdat je de 
tekst en uitleg al eerder hebt gelezen. Vervolgens opent 
een nieuw tabblad waar je kunt inloggen en aan de slag 
kunt met het inschrijven voor wedstrijden.

5.  Als je op Nieuws klikt in de bovenbalk verschijnt al het 
nieuws waarbij je ook kunt kiezen voor bijvoorbeeld alleen 
maar verenigingsnieuws.

Als je vragen hebt kun je altijd bij mij terecht. 
Stuur maar een e-mail naar harrie.gooskens@ziggo.nl 

■ Harrie Gooskens

www.landgoedbergvliet.nl/golf
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Editorial

Ja, waarom eigenlijk?

We hebben nu, gezamenlijk  met de 
Stichting, een moderne, aan alle digi-
tale technieken aangepaste en van de 
nieuwste technologiën voorziene web-
site met alle ins en outs van de Vereni-
ging. Daarnaast elke maand een e-mail 
Nieuwsbrief met aktuele info over de 
vereniging, de baan, de wedstrijden, 
de evenementen, de noem-maar-op.

Wat is dan de bedoeling van een 
Club Magazine? Eenvoudig gezegd is 
het Magazine bedoeld als aanvulling 
op de site. Het is (gedeeltelijk) een 
vervanger van het digitale clubblad 
Perfect Lies, dat als zodanig en in die 
vorm niet meer op de site komt. 

Het Club Magazine brengen we in 
PDF-formaat, ook een digitale vorm 
van publicatie, maar...  vormgeving, 
stijl, opmaak en inhoud zullen anders 
zijn, een eigen karakter hebben. 

Het is de bedoeling om het Maga-
zine per kwartaal uit te geven. Vier 
uitgaven per jaar dus. Met vaste ru-
brieken. Dat is niet veel - als je veel te 
vertellen hebt. Of veel kopij krijgt. Of 
veel (lezers)brieven ontvangt.

Deze eerste uitgave geeft alleen een 
indruk hoe het Magazine er uit zou 
kunnen gaan zien qua layout, inhoud 
en stijl. De steunkleuren en lettertypes 
zijn overeenkomstig die van de nieuwe 
website. In feite is deze uitgave een 
nulnummer. 

Wat ook gewoon beter is als een 
webpagina, dat is de PDF-vorm waarin 
het magazin ‘gegoten’ wordt: Din A-4, 
staand, zodat het uit de printer komt 
zoals je het op het scherm ziet. Als je al  
wilt printen. (Dat kost dan wel inktcar-
tridges, maar dan heb je ook wat.)

Nóg een voordeel: u kunt zelf de Ma-
gazines in PDF thuis op de computer 
archiveren - als u dat wilt -  en wij ar-
chiveren ze op de 
site, zodat ze altijd 
kunnen worden 
gedownload. Zo’n 
Magazine is be-
stendiger, duurza-
mer - om die term 
ook maar eens te 
gebruiken.

Maar is veel van 
de inhoud dan 
niet dubbel met 
de site? Soms wel, 
vaak niet. In de 
meeste gevallen 
niet. Van wedstrijd-
verslagen, artikelen en reportages 
van allerlei andere evenementen kun-
nen we veel meer bijbehorende foto’s 
plaatsen, met bijbehorende tekst. 

In dit nulnummer vindt u een paar 
wedstrijdverslagen die eerder in Per-
fect Lies waren gezet. Het verschil met 
de Magazine-versie is m.i. overduidelijk 
ten gunste van de laatste. De artikelen 
en inhoud komen veel beter tot uiting 
en de moeite die de ‘verslaggevers’ en 
fotografen daarvoor gedaan hebben, 
komen veel beter tot hun recht.

We zijn niet gebonden aan een aan-
tal pagina’s. Als u, en alle andere leden, 
iets op papier gezet wilt hebben dat 
‘fit to print’ is, stuur het ons op. Vra-
gen? Ideeën? Opmerkingen? Klachten? 
Voorstellen? Een goed verhaal? Een es-
say?  Alles kan. communicatiecommis-
sie@vglb.nl

■ Frans Jeltes

Waarom een Club Magazine?
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Gerda Hogenes

In memoriam

Op  17 juli jl. is Gerda Hogenes op 69 jarige 
leeftijd overleden.
 

Wij hebben Gerda samen met Ton leren kennen 
als lid van Bergvliet. Ze zijn naar Brabant verhuisd 
omdat hun dochter met haar gezin ook hier in 
de omgeving woonde. Zo kon zij samen met Ton 
meer genieten van hun aanwezigheid.

Ton en Gerda waren vaste deelnemers van de Se-
niorenochtend op dinsdag.
Ook op de Ladiesday op donderdag was Gerda, 
indien mogelijk, altijd aanwezig. 
Ton kwam dan regelmatig met kleinzoon Jelle even 
een paar balletjes op de driving range of de putting 
green slaan en daarna kwamen ze samen naar het 
clubhuis of terras om te kijken hoe Gerda het er 
die dag had afgebracht met de Ladies. 

Ook hond Tosca was regelmatig van de partij.

Een beeld dat iedereen zeker bekend zal voor-
komen is dat Ton en Gerda na afloop altijd sa-
men hand in hand terugliepen naar de auto.

Sinds bekend werd dat Gerda leed aan een on-
geneeslijke ziekte is heel duidelijk geworden 
hoe sterk zij was. Ze klaagde niet en stelde zich 
telkens nieuwe doelen om naartoe te leven: 
hun huwelijksdag, de reis naar Luxemburg, de 
verjaardag van Jelle en haar eigen verjaardag. 
Heel vaak is ze nog, als ze een goede dag had, 
koffie komen drinken op de donderdag en dan 
vond ze het heerlijk om met iedereen over van 
alles te praten.

De laatste weken waren niet makkelijk voor 
Gerda, maar we hopen dat ze nu haar rust 
heeft gevonden.
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24 juli 2016

Heer vroeg Dame

Even terug in de tijd toen een aantal maanden geleden 
deze aankondiging op de site verscheen: HEER vraagt 
DAME!!!!!!!

Vanaf dat moment gonsde het van de geruchten en zinspe-
lingen: wie zou met wie en wie niet en wel of toch, maar ook 
dat veranderde weer, met elkaar GAAN? Heer vraagt dame 
lijkt zo eenvoudig maar de jonge wilde haren van lang ge-

leden (hè mannen?) zijn er bij de meesten wat af dus wie 
durfde de stoute schoen nog aan te trekken en een Dame te 
vragen??? en dan ook nog wie, want anders had je mogelijk 
weer de volgende discussie op je geweten!

Soms met schroom, maar ook met jeugdig lef ontstonden 
de eerste “nieuwe setjes”. Geholpen door een herhaalde op-
roep en een slimme lobby van de organisatoren waren de 
laatste koppels een feit. Maar tot de laatste dag zoemde het 
op de club van: met wie ben jij? of: oh, loop jij met díe tot: joh 
dat had ik niet verwacht.

En dan is het eindelijk zover: 
zondag 24 mei om 08.00 uur 
staan de organisatoren klaar 
om 28 nieuwe golfsetjes te 
ontvangen en sommigen – 
gelet op het vroege tijdstip – 
wat wakker te schudden. De 
weergoden zijn dit mooie en 
bonte gezelschap goed ge-
zind en onder een stralende 
zon met zeer veel plezier en 
soms ook luidruchtig in de 
baan worden de drie keer 9 
holes strijdbaar en later op 

de dag soms enigszins vermoeiend gespeeld. Maar steeds 
met een lach, een kwinkslag van een passerend koppel of 
andere ‘opbeurende’ opmerking.

Ook op het terras was het meer dan gezellig en kwamen de 
sterke verhalen niet alleen al vóór, maar ook tijdens de zeer 
goed verzorgde lunch en zeker na afloop onder het genot 
van iets fris of een ander praatwater naar boven. Zelfs me-
nig wist u “datje” viel ter tafel maar vanwege ruimtegebrek 
(wel 10 pagina’s hiermee te vullen) of wellicht om privacy 
gevoelige redenen,  laat ik het hierbij.   

En ondanks dat de organisatie overal aan had gedacht 
moest er een enkele keer snel worden geïmproviseerd om 
kleine oneffenheden op te los-
sen. Geen enkel probleem 
voor Margriet en Sjef, naar 
wie alle lof voor deze gewel-
dige dag uitgaat!

En bij een wedstrijd horen 
winnaars, of is meedoen toch 
belangrijker, die dan ook te-
recht door de organisatie in 
het letterlijke zonnetje wer-
den gezet. 

Voor deze eerste editie van 
2016 waren dat met 6 punten 
ex aequo; 
Harrie Gooskens & Jannine Verhoeven
Harald Metselaar & Adje van de Poel 
Kees Stijlen & Elly Janssen

En de rollen voor de editie 2017 zijn omgedraaid: “DAME 
vraagt HEER” Dan mogen de dames de jacht openen! De 

heren zijn gewaarschuwd. Of 
komt er nog een verrassende 
andere vorm uit hun hoed: 
wie vraagt wie en mag en kan 
of wil en niet maar moet en je 
weet nooit of, nou ja we zien 
volgend jaar wel. 

P.S.: De Hauts de Margon 2015 
is een verrassende witte wijn 
van sauvignon blanc, viognier 
en een vleugje droge muscat uit 
de Côtes de Thongue in Zuid-
Frankrijk. Winnaar van Brabants 
Asperge Wijnconcours 2016.
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Bij binnenkomst in het pavil-
joen zaten de bestuursleden 
van de herendag al klaar om 

iedereen welkom te heten en om de 
scorekaarten uit te delen. De opkomst 
was geweldig, wel zo’n 114 man waar 
vele introducés bij aanwezig waren. 

Maar voor we aan de wedstrijd zouden 
beginnen werden we eerst getrakteerd 
op koffie met worstenbrood, daarna 
werden we door het A.B.C.J bestuur 
(Ad, Bert, Cor en Jan) en wel door Bert 
een kleine uitleg gegeven. Hij was hier 
kort in want „als er vragen over waren 

moest je je maar melden 
bij Cor”. Ad Oome was ver-
hinderd wegens bezoek 
aan zijn zoon in Gabon. 

Nadat iedereen zijn 
kaarten had, konden we 
ons naar de holes bege-
ven zodat we om precies 
12 uur van start konden 
gaan. Ondanks het mooie 
weer stond er een aardig 
briesje. Dit alles leidde er 

toe dat er nogal wat ballen in de rough 
terecht kwamen en ging er veel tijd in 
zitten om ze terug te vinden. Normaal 
lig je toch altijd op de fairway!

Maar dit was nu bijna niet om te 
doen. Maar uiteindelijk na zo’n vijf en 

een half uur golfen kwam 
er toch een einde aan. Op 
hole 19 konden de punten 
geteld en de kaarten inge-
leverd worden. De zon liet 
meer en meer van zich zien 
zodat we de consumptie 
bonnen die we hadden (ge-
kregen) weer goed konden 
besteden voor een heerlijk 
drankje met als maagvul-
ling de snack. 

Toen eenmaal de grootste dorst ge-
lest was gingen de meesten zich even 
opfrissen, waarna we ons met z’n allen 
aan de hamburger en de friet konden 
begeven. In de tussentijd heeft het 
A.B.C.J bestuur, alhoewel de A. niet 
aanwezig was maar werd vervangen 
door Jan, zich ontfermd over de sco-
ringskaarten. Uiteindelijk laten dan 
toch de (echte) golfers van zich spre-
ken, of hadden zij misschien toch min-
der last van de wind gehad? 

Maar voordat de spreekstalmeester 
Bert begon met de uitslagen, moesten 
er natuurlijk eerst een paar mensen be-
dankt en in het zonnetje gezet worden. 
Nou, dit laatste was niet zo moeilijk 
want de zon scheen al aardig binnen. 
Maar met name Cees Otjens werd naar 
voren gehaald om hem een cadeau te 

Slaan - sloeg - geslogen

Heren-Invitatiedag 11 juli 2016
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overhandigen. Cees was er zichtbaar 
blij mee en de meeste lol had Bert. Uit-
eindelijk met nog wat complimenten en 
nog wat woordspelingen ging Bert over 
naar de uitslagen van degenen die deze 
dag het best gepresteerd hadden. Ook 
verschillende birdies waren er geslo-
gen. 

Maar er kwam 
nog een verras-
sing bij toen de 
winnaar van de 
meeste birdies 
bekend maakte 
dat er ook nog een 
hole-in-one gesla-
gen was. Proficiat 
hiermee, je hebt 
het Max-imale er 
uitgehaald. 

En zo kwam er 
aan het (officiële) 
gedeelte bijna 
een eind nadat de winnende cijfers van de loterij werden 
omgezet in prachtige prijzen. 

Als laatste nam Jan Baptist nog even het woord om het 
A.B.C. team en Jan te bedanken en hun een mooie bos bloe-
men te overhandigen. Hierna volgde nog een fijne nazit met 
ijs en koffie voor degene die er zin in hadden. En zo werd er 
aan mij niet gevraagd maar opgedrongen om over deze dag 
iets te vertellen, vandaar.

Nogmaals BEDANKT aan degenen die deze dag hebben 
georganiseerd.

■ Ad van Vessem
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Best goed weer, droog in elk geval, wel een stevige 
wind. Prachtige 18-holes baan ook met redelijk 
gekeppelde rough dus ballen die er in terecht ko-

men zijn toch te vinden. Alleen, je wílt helemaal niet in die 
rough komen!
Met 114 deelnemers een drukbezochte happening die 
perfect was georganiseerd door Bert Broeders c.s. Ont-
vangst met koffie/worstenbroodjes, uitreiking van de sco-
rekaarten plus consumptiebonnen, en een kleine toelich-
ting op de wedstrijdvorm: Shotgun/Stableford; paar tegen 
paar maar wel de eigen score noteren. Normaal vindt ’s 
maandags op Landgoed Bergvliet de Herendag plaats, 
maar die werd ditmaal vervangen door dit toernooi waar-
aan ook een aantal invités mochten meedoen. Geen 
idee wie er eigenlijk gewonnen heeft. Dat weet Bert wel 
en voegt hij zonodig toe. Voor diverse mensen hoeft dat 
evenwel niet want voor hen ging het puur om de  gezellig-
heid. En gezellig was het!! Je hoeft ook niet persé lid te zijn 
van deze golfclub om op een leuke en ontspannen wijze 
met volslagen onbekenden te spelen. Wij golfers spreken 
immers dezelfde taal en hebben sportief gezien vrijwel ge-
lijke interesses. Best wel een eind sjouwen want het is een 
behoorlijk lange golfbaan waar men al gauw een kilome-
ter of 10 aflegt. Listig aangelegde hindernissen, snelle en 
af en toe enigszins merkwaardig gestoken greens, halve 
maar toch rottige rough (ik zei het al) en tamelijk waterrijk 
deze buitengewoon interessant baan. Uiteraard deed Bert 
Broeders de prijsuitreiking geheel op eigen manier, dus 
doorspekt met de nodige kwinkslagen.

HEREN, HEREN, HEREN!!! (aldus Stentorstem Bert)

Waarna het verhaal van de dag werd afgestoken en de di-
verse prijzen uitgedeeld werden, mét aan het einde zelfs 
een Bingo. Daarbij schroomde onze Bert niet om in te 
gaan op vanuit de zaal gesuggereerde bingo-nummers!! 
Echt apart maar werkelijk te gek! Te gek was ook het on-
deugende cadeautje voor Cees Otjens dat voor een enor-
me hilariteit zorgde; hoe kom je er toch op om zoiets te 
bedenken? Absolute knaller!!
Na een Hamburger ?? met frites, ijsje uit een echte ijskar 
en koffie was het alweer gedaan en konden wij op huis 
aan. Jammer dat het allemaal zo snel gaat, maar zo werkt 
het met de leuke dingen in dit leven.
Leuk en gezellig was het zeker, waarvoor driewerf dank en 
hulde aan Bert en zijn grandioze team van helpers, waar-
onder uiteraard de voltallige restaurant-equipe!

■ Marten Witkamp
Freelance Golfjournalist

Gastbijdrage
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De titel van dit artikel is om meerdere redenen te-
recht. Allereerst geprolongeerd omdat dit de twee-
de keer was, daarnaast het geweldige succes en ten 

derde  - last but not least -  de weergoden zorgden voor de  
regelmatige ‘zegening’.

De wedstrijdleiding in willekeurige volgorde, 
Margriet Bliemer, Louis Smulders, Sjef de Wit 
- allen met ondersteuning van Dymphie van 
der Pluim, Thomas Bliemer en Julia Smulders, 
hadden het weer perfect voor elkaar!

In tegenstelling tot 2015 waren nu twee kleu-
ren dominant aanwezig namelijk Europa in 
blauw en USA in rood. Dit werd door de wed-
strijdleiding compleet gemaakt door de schit-
terende meer kleuren golfcaps bij registratie 
aan iedereen uit te delen.

Door de vroege inschrijving waren diverse 
deelnemers in eerste instantie te laat en kwamen zij op de 
reservelijst te staan. De eis was echter alle 3 de dagen be-
schikbaar te zijn en daardoor vielen later enkele deelnemers 
af en waren de reserves alsnog blij om toch mee te kunnen 
doen. Het aantal deelnemers kwam daardoor op 72 ver-

deeld over meerdere teams in  ‘kamp’  Europa en USA.
Op vrijdag 1 juli werden de eerste 9 holes gespeeld van dit 
3 dagen durende golffestijn. De spelvormen waren identiek 
aan vorig jaar dus op vrijdag was de kennismaking  middels 
foursome.

Zaterdag 2 juli werden 2x 9 holes gespeeld in 
de spelvormen greensome en fourball bet-
terball. De voordelen van deze spelvormen 
zijn dat teamgeest en individuele inspanning 
iedereen tot grote hoogte brengt waarbij ge-
zelligheid en sportiviteit de boventoon voert!  
Ter illustratie van dit laatste is dat nagenoeg 
iedereen op zaterdagavond deelnam aan het 
3 gangendiner waarbij de sterke verhalen niet 
van de lucht waren!

Het eten liet iedereen zich goed smaken 
mede omdat bij diverse deelnemers door de 

kraaien bij hole 5 en 6 hun lunch uit de golftas-
sen gestolen was!

Na de eerste 9 holes en de diverse zware regenbuien had 
de wedstrijdleiding ook aan de inwendige mens gedacht. Bij 
het caddyhuis werd genoten van de broodjes hamburger en 

De teams: ‘Amerika’ in rood, ‘Europa’ in blauw.

1, 2 en 3 juli 2016

Een ‘gezegende’ Rydercup 2016 met succes geprolongeerd!
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broodjes worst voor resp. Europa en USA.  „De Amerikanen 
eten altijd al hamburger” was de opmerking van Sjef.

Het scorebord en de vele foto’s waren continue zicht-
baar op een groot TV scherm in het prachtig versierde 
restaurant en paviljoen, waarvoor chapeau voor deze in-
spanningen! De diverse vlaggen en ballonnen gaven nog 
meer cachet aan dit schitterende evenement. De stand 
was op dat moment al duidelijk in het voordeel voor Eu-
ropa namelijk 62 voor Europa en 46 voor Amerika.

Op zondag 3 juli waren echter nog 72 punten te verdelen 
die de stand nog behoorlijk zou kunnen veranderen! Er 
werd in een flight van 4 personen single matchplay ge-
speeld waarvan sommige in mix vorm. In tegenstelling 
tot de eerdere dagen was het nu schitterend weer totdat 
op het eind van de dag een geweldige bui iedereen weer 
deed afkoelen c.q. stoom afblazen. Ons aller Noortje 
(met kleine buikje) zorgde verder voor de catering door 
de baan.

Door een blessure kon helaas Steven Feineman op de slot-
dag niet meedoen en zou de clubkampioene  matchplay 
2016 Adriënne van Veen zonder tegenstander geweest zijn.

Chapeau voor mede-eigenaar van Landgoed Bergvliet, René 
Pheninckx, die zich spontaan bereid verklaarde om de vrij-
gevallen plaats in te nemen en de kleuren van USA (met USA 
golfcap!)  met succes te verdedigen.

Nadat Sjef de Wit iedereen van het 
terras naar binnen had geroepen 
werd door hem in de juiste volg-
orde de uitslagen per team en we-
relddeel bekend gemaakt. Team 
Luiten / captain Lody Sprangers van 
Europa had de beste score met 39 
punten en werden met medailles 
verrijkt. Aan de 3 gezamenlijke Eu-
ropa Captains,  Lody , Peter en Rien 
werd daarna onder luid applaus 
de grote RYDER CUP uitgereikt. De 
eindscore was 103 punten voor Eu-
ropa en 77 punten voor Amerika.

Alvorens iedereen naar buiten 
getroond werd om de diverse fo-
tosessies onder leiding van ‘hof-
fotograaf’  Louis Smulders te com-
pleteren, nam teamcaptain Lody 

Sprangers op de haar bevallige wijze 
het woord. 

Zij bedankte namens alle deelnemers de wedstrijdleiding 
voor het geweldige succes van deze formule en de vele uren 
belangeloze inzet om dit jaarlijkse gebeuren mogelijk te ma-
ken. Tevens hoopte zij volgend jaar weer van de partij te mo-
gen zijn. Haar dankwoord werd met een geweldig applaus 
door de deelnemers onderstreept.

Bovenstaande mening van Lody wordt eveneens gedeeld 
door een enthousiaste, jaarlijkse  deelnemer!

■

The winning team: Europa!
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Op zaterdag 9 juli gingen om 12.00 uur voor de derde 
keer in het bestaan van de Club de clubkampioenschappen 
strokeplay voor senioren 50+ van start met de eerste ronde 
over 18 holes. Er deden totaal 35 leden mee, waaronder 12 
dames en 23 heren. Het leaderboard liet naar deze eerste 
dag zien dat bij de dames Anja Hes met 86 slagen en bij de 
heren Nico Lefeu met 81 slagen aan kop stonden Er werd 
gespeeld in gemengde flights van 3 onder goede omstan-
digheden. 

Op zondag 10 juli ging vanaf 9.00 uur de tweede ronde 
van start, eveneens over 18 holes. Nu waren het of dames- 
of herenflights. De startvolgorde was zodanig dat degenen 
die op zaterdag als beste gepresteerd hadden in de laatste 
flights speelden. De weersomstandigheden waren op zon-
dag zonnig en warm. Ook kon er op zaterdag en zondag ge-
speeld worden voor de eerste plaats bij het strokeplay-netto 
klassement zowel voor dames als heren. De nummers 1, 2 
en 3 van het bruto-klassement deden hier niet aan mee. 

Nadat de laatste flights onder applaus van de deelne-
mers waren binnengekomen kon de eindstand worden 
opgemaakt. Na de prijsuitreiking door de penningmeester 
van de vereniging, Jan Zandberg, werd door de kampioen 
bij de heren, Jan Hulst, nog een kort woordje gesproken Hij 
vond dat door de verlaging van de leeftijd bij de heren van 
55 naar 50 jaar het voor hem moeilijker was geworden om 
als 75-jarige overeind te blijven in de strijd om de eerste 
plaats. 

Vermeldenswaard tijdens dit kampioenschap is de pres-
tatie van de netto-winnaar bij de heren Nico van den Bigge-
laar met een hcp van 16,8. Hij presteerde het om zaterdag 
met 69 netto-slagen en 38 stablefordpunten te eindigen en 
op zondag met 71 netto-slagen en 36 stablefordpunten. 
Dit belooft nog wat voor de toekomst. Hij is net 50 jaar ge-
worden. Dus Jan Hulst kan toch gelijk krijgen. Ondanks het 
geringe aantal inschrijvingen kunnen we toch terugkijken 
op een geslaagd VGLB clubkampioenschap strokeplay se-
nioren 50+ 2016. Wat betreft de kampioenen een kopie van 
vorig jaar.

Uitslagen VGLB club-
kampioenschappen 
strokeplay senioren 
50+ 2016

Dames
 1e  Anja Hes: 172 
slagen (86+86) tevens 
clubkampioene (voor 
de 3e keer) 2016
2e Caro Ipenburg:178 
slagen (89+89)
3e Yvonne de Wit-
Beckers:184 slagen 
(92+92)
  
Heren  
1e  Jan Hulst:165 
slagen (82+83) tevens 
clubkampioen (voor 
de 2e keer) 2016
2e  Nico Lefeu: 171 
slagen (81+90)
3e  Frank Karels: 172 
slagen (84+88)
  
 Winnaars strokeplay-netto klassement:

Dames  
1e  Jutta van Engelen 
158 slagen netto 
(79+79) voor de 3e 
keer!
   
Heren 
1e  Nico van den Big-
gelaar: 140 slagen 
netto (69+71)
  

■

9 juli 2016

VGLB clubkampioenschappen strokeplay senioren 50+
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Esbeek, 17 juni 2016

Onze captain Peter van Engelen, die voor het 
eerst in 2016 de scepter zwaaide, had de 
datum vrijdag 17 juni bij golfclub Midden 

Brabant in Esbeek tijdig geboekt en aan iedereen 
doorgegeven. Daardoor was het team met enthou-
siaste golfplaying partners compleet aanwezig. Als 
gevolg van reeds geplande vakantieafspraken was 

helaas onze vaste en altijd bereid zijnde stand-in / 
reserve Peter Haest afwezig. Door het frequent sa-
men voorspelen, vaak met partners, is in de loop 
van 6 jaar competitie spelen de onderlinge band 
uniek te noemen.

Door afwezigheid van receptionist Dirk van golfbaan 
„Midden Brabant”, was de vriendelijke ontvangst 
dit keer door zijn moeder Monique. (Gelijkenis tref-
fend)! Door een tip via-via was ons ter ore gekomen 
dat er een arrangement mogelijk was. Dit bestond 
uit koffie met gebak bij ontvangst, een 3-gangen di-
ner met keuze uit biefstuk of kabeljauw voor het lut-
tele bedrag van € 25,--.

Door de captain was een mix-indeling gemaakt en 
zijn we met 3 flights van start gegaan.
De weergoden waren ons goed gestemd want on-
danks de eerdere regenval en de weersvooruitzich-
ten was het in Esbeek prima vertoeven. De attente, 
vriendelijke marshall kwam ons laat in de middag 
nog waarschuwen voor een naderende onweersbui, 
echter die ging gelukkig langs ons heen.

Als vervanger van Johan Rombouts was Hans Seg-
boer bij het team gekomen. Zowel hij als Hanneke 
hadden zich snel naadloos in ons team aangepast. 
Naast de vele overwinningen in de competitie vond 
Hans het ook nog nodig om met een dag score van 
37 punten (!) het beste resultaat neer te zetten, 
waarvoor chapeau! 

Ons be-
stuurslid/ se-
cretaris van 
de Vereniging 
L a n d g o e d 
Bergvliet en 
gewaardeerd 
teamlid, ‘long 
hitter’ Cees 
van Nispen 
spande ech-
ter de kroon 
door op de 

dogleg van hole 2 , zijnde een Par 4 !, direct de ver 
gelegen green aan te spelen en bijna een EAGLE te 
scoren!

Na de golfmiddag hebben we ons tegoed gedaan 
aan het eerder genoemde arrangement.
Gastheer Michael, de kok en zijn team (inclusief 
verpleger en fotograaf!) hebben hun beste beentje 
voor gezet want het was uitstekend verzorgd in een 
prima ambiance!
Onderling hebben we na de evaluatie besloten om, 
bij leven en welzijn, volgend jaar verder te gaan in 
een ongewijzigde teamsamenstelling. De doelstel-
ling is weer primair gezelligheid voorop en gaan tot 
het gaatje (lees hole !)

We willen dan ook iedereen nogmaals aanmoedigen 
om ook een vrijdag seniorenteam samen te stellen 
en aan de Vereniging op te geven want het is een 
aanrader.

■
P.S.: Daardoor kunnen wij in de vijfde klas blijven spe-
len……  !

Vrijdag Senioren NGF Kampioensteam
Geslaagde evaluatie in Esbeek
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Geslaagde golfdag t.b.v. Handicart Stichting 

Dankzij een voortreffelijke organisatie van initia-
tiefnemers Sjaak en Adriënne van Veen verliep de 
Greensom Chapman wedstrijd op een vlotte wijze 

zonder wachten.

Uiteraard speelden ook het uitstekende weer en een voor-
treffelijk baan een grote rol. Maar beslissend voor deze ge-
slaagde dag was de deelname van veel leden ondanks dat 
de meesten niet over een handicartpasje beschikken c.q. 
wel eens gebruik maken van een handicart.

Zij beseffen dat in de toekomst ook hun een blessure kan 
overkomen en dat deze Stichting Handicart niet kan bestaan 
van alleen het jaarlijks pasje en een donatie.

Deze wedstrijd met een laag inschrijfgeld en de mogelijkheid 
tot het kopen van Mulligans in combinatie met een loterij na 
afloop, moet op deze manier voor extra opbrengsten zor-
gen voor deze Handicart Stichting.

De schitterende loterijprijzen uitgestald op een mooie prij-
zentafel, waren gesponsord door Landgoed Bergvliet, Jumbo 
en Jan Kuijsters en deze prijzen zorgden voor een makkelijke 
verkoop van de lootjes .

Uiteraard was na de trekking van de loterij nog een prijs-
uitreiking, die op een zonovergoten terras kon plaatsvinden 
door organisatoren Sjaak en Adriënne van Veen.

Nearest to the pin: 
bij de dames:  Elly Janssen en 
bij de heren: Chris Kokke

Longest  H.14 : 
bij de dames: Adriënne van Veen en 
bij de heren: Jeffrey Hes

Derde prijs: 
30 stableford: Herma en Han Mohlmann (laatste 9 beste 
score)

Tweede prijs: 
34 Stableford: Jacqueline van Dongen met Adriënne van 
Veen

Eerste prijs: 
36 stableford: Anja en Jeffrey Hes.

Het echtpaar Anja en Jeffrey waren nu net als vorig jaar de 
winnaars van dit mooie evenement en zullen onze Vereni-
ging vertegenwoordigen op de landelijke wedstrijd van de 
Handicart Stichting in september op de golfbaan Delftland.

Nogmaals dank namens de Stichting Handicart aan alle 
deelnemers, sponsoren en vooral de initiatiefnemers Sjaak 
en Adriënne van Veen voor het vele werk dat zij verzet heb-
ben!

■

Zondag 5 juni 2016
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Baronnen Jachtavond
13 juni 2016

Nog voor de jachtpartij kon 
starten was er al reuring en 
beroer vanwege de klasse-

ring. Baron Puntenslijper had de motie 
van beroep van Baron Frank gegrond 
verklaard, waardoor een ware aard-
verschuiving in het klassement was 
ontstaan die haar weerga in het ba-
ronnenbestaan nog niet had gekend. 
De nieuwe klassering was al gedeeld 
door Baron Puntenslijper, maar zal 
verderop in dit verslag niet onvermeld 
blijven.

We kunnen allen vaststellen dat sinds 
vorige week Baron Tijn en Miss Colom-
bia in ieder geval één overeenkomst 
hebben. En dat is dat ze beiden zeer 
kort de winnaarskroon hebben mogen 
dragen. Het is aan iedere baron verder 
vrij om nog meer overeenkomsten te 
ontdekken, ik wens u daarbij veel wijs-
heid en voorstellingsvermogen. 

Waar Miss Colombia blij was met 
steun na onterechte kroning en meld-
de “na storm komt de stilte”, was Ba-
ron Tijn tot op het bot gemotiveerd 
om te bewijzen dat hij de terechte 
baron van de maand is. Zo niet van 
april/mei, dan wel van juni in wording. 
Waarvan akte met een zeer verdien-
stelijke 18 punten, 4 parren tijdens de 
ronde en als slagroom op het toetje de 
neary op 4. Een welverdiende baron 
van de avond. Dat deze winnaarsmen-
taliteit zeer besmettelijk was voor zijn 

flight genoten, bleek wel uit de birdies 
voor zowel Baron Wilbert (op 8) en 
Baron Pennenlikker (op 9) en laatst-
genoemde schoot daarnaast (eindelijk 
eens) ver én recht, resulterend in de 
longest drive op 9. Baron Wilbert was, 
volgens inmiddels goed gebruik, den 
Hazennayer des avonds met 14 pun-
ten. Baron Pennenlikker bereikte met 

de hakken het podium met 15 
punten, achter Baron Steven 
die scherp de tweede plaats 
had opgeëist met 16 punten. 
Baron Regelneef was in op-
perbeste stemming, zag rood 
van enthousiasme (daarover 
later meer) en was met de re-
gelvraag goed gestemd. Het 
patroon werd doorbroken en 
zoals de Italianen met gemak 

België versloegen, zo werd ditmaal 
driemaal correct beantwoord. Inmid-
dels weten we dus dat je clubs niet in 
een waterhazard kunt schoonmaken, 
je kunt dit beter bij de Dutch (laten) 
doen. 

Waar Sepp Blatter had toegeven dat er 
bij een loting is gesjoemeld kunnen wij 
alleen maar vaststellen dat de eerdere 
uitslag gerectificeerd moest worden 
vanwege de complexiteit van de for-
mules in de spreadsheets als gevolg 

van de combinatie van april en mei. 
Om dit recht te zetten, ere wie ere 
toekomt: de huldiging van de ware 
april/mei baron welke is gewon-
nen door Baron Peter a.k.a. regel-
neef van Rooijen. 

Het zal u niet ontgaan dat de foto niet 
helemaal scherp is, dit heeft niets te 
maken het toestel waarmee deze foto 

is gemaakt, maar meer met de staat 
waarin het baronnencollectief zich op 
dat moment bevond. 
De baronnen die de regelvraag goed 
hadden beantwoord hebben in een 
referendum het volgende besloten: 
De volgende jachtpartij, 20 juni, zullen 
wij met 4 stokken (dus drie + putter) 
het veld betreden en vanaf Oranje ten 
strijde trekken. Het kledingvoorstel is 
gelijk aan de tee box kleur.

Tot zover en groetend, 
■ Baron Pennenlikker

P.S.: graag inschrijven op de VGLB 
website.
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Na de derde regenonderbre-
king van het jaar kleurde op 
maandag 27 juni de zon ge-

lukkig weer eens oranje, een mooie 
avond om te spelen. Naast de zon, 
kleurde ook de teebox oranje alsook 
de polo’s (en broek) van een zestal ba-
ronnen. 13 baronnen hadden slechts 4 
van hun favoriete clubs in hun tas ge-
stoken om het oranje gekleurde jacht-
veld te overwinnen. 

Baron Steven verjaarde die dag en 
trakteerde die avond. Niet alleen op 
een rondje op hole 19, maar ook op 

goed spel tijdens de ronde. Dat dit niet 
onvermeld is gebleven bij het spreek-
woordelijke nakaarten moge duidelijk 
zijn. Hij behaalde daarmee de eerste 
plaats van de avond (19 punten), waar-
bij de neary ook hem toekwam op 6 
en een birdy viel op 2. Baron Frank 
eindigde op het podium op de tweede 
plaats met 16 punten met een birdy op 
3. Baron Pennenlikker stond ook voor 
de vorm op het podium met 15 pun-
ten. Hazennayer des avonds was voor 
baron puntenslijper met 14 punten. 
Intelligent course management zorgde 
voor de shortest longest op 9 voor ba-
ron Walter. 

De maand juni is omgevlogen, en waar 
we net pas geestelijk en fysiek hersteld 
zijn van de vorige april/mei huldiging 
van onze eigen Miss Philippine, ba-
ron Peter a.k.a luidspreker (zie vorige 
verslag, red.), was het tijd om deze 
avond alweer een nieuwe baron van 
de maand te huldigen. 

De baron van de maand juni is dan 
ook, niet geheel verassend, door ons 
oranje feestvarken Steven gewonnen. 
Hij mocht daarbij het jasje in ontvangst 
nemen uit handen van onze vieze vice-
luidspreker. 

Niets dan liefde en geluk op deze 
zonnige avond, getuige de foto. Deze 
scene is overigens vanuit meerdere 
hoeken op de gevoelige plaat vastge-

legd en circuleert op de bekende soci-
ale media. 

Podium plaatsen waren ook wegge-
legd voor dezelfde baronnen als op de 
avond. Baron Puntenslijper mag zijn 
auto een maand lang in de schaduw 
van de bomen parkeren. 

De consistentie in de beantwoording 
van de regelvraag was weer geheel 
terug. Baron Rien, Walter en John had-
den de vraag voor 50% goed beant-
woord. Maar zoals Bill Clinton feilloos 
weet dat je ook niet een beetje seks 
kunt hebben, weten wij nu ook dat een 
vraag voor 50% goed beantwoorden 
voor 100% fout is. Helaas hierin geen 
punten, maar het leverde uiteraard 
wel genoeg gespreksstof op. Het wa-
pen van motie van wantrouwen voor 
baron regelneef werd nog even uit de 
kast gehaald, maar al gauw overstemd 
door het gejuich bij het scoren van de 
tweede treffer van IJsland tegen Enge-
land.

Tot zover en groetend, 
■ Baron Pennenlikker 

P.S: graag inschrijven op de VGLB web-
site.

Jachtavond 27 juni 2016
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Iedereen kan leren golfen. Als een 
speler eenmaal de grip en de stand 
onder de knie heeft, hoeft hij in die 

korte tijd van twee seconden die nodig 
is om de swing te maken, alleen nog in 
gedachten te houden dat zijn linkerel-
leboog in de richting van zijn linker-
heup wijst en dat hij zijn rechterarm 
losjes en dichter bij het lichaam houdt 
dan de linkerarm ... en de clubhead 
langs zijn rechterknie naar voren haalt 
... en dan zijn polsen breekt op precies 
het juiste moment, terwijl de linker-
arm zich nog steeds recht van de bal 
af beweegt en de rechter arm dichtbij 
het lichaam blijft en de heupen in een 
volmaakte cirkel meedraaien. Intussen 
zijn gewicht voor 60 procent op de lin-
kervoet en voor 40 procent op de 
rechtervoet rust en bij bet begin ... en 
op precies het juiste moment in de 
draai moet de linkerhiel in een langza-
me beweging naar binnen buigen in 

de richting van de 
rechterhiel, totdat 
de linkerhiel van de 
grond komt ... 
maar niet te ver ... 
de handen moeten 
boven de rechter-
voet zijn, maar niet 
dichter bij de teen 
dan bij de hiel, ook 
moeten de handen 
bij de top van de 
swing hoog zijn en 
moet de steel ge-
richt zijn langs een 
lijn die parallel 
loopt met de grond 
... 
Hij moet een tel 
pauzeren, bij de 

top van de swing, 
dan de linkerarm 

recht naar beneden trekken, waarbij 
de polsen niet te snel recht mogen ko-
men. 
Hierna draait de linkerheup rond in 
een cirkel, maar de schouders mogen 
niet met de heupen meedraaien. Nu 
moet het gewicht voor 60 procent 
naar de linkervoet en voor 40 procent 
naar de rechtervoet worden ver-
plaatst, waarbij de linkervoet moet 
worden gekanteld zodat de rechter-
kant ervan recht is ... 
De speler dient hierbij de linkerhand 
in de gaten te houden, die gestrekt 
hoort te zijn, maar niet te stil, anders 
komt er niets terecht van de slag ... 
Hij mag ook niet worden vrijgelaten, 
anders wordt de slag gesmoord ... 
Kom niet te snel omhoog maar houd 
het hoofd omlaag ... 
Blijf naar de bal kijken!
Sla dan de bal. 

De bal is weg.

Maar wat gebeurt er dan???

Zoals de lezer maar al te goed weet 
zijn het het Magnus-effect en de Rey-
nolds-getallen, in samenspel met het 
Bernoulli-effect en allerlei andere ef-
fecten die van invloed zijn op de vlucht 
van de bal.

Zoals elke golfer bekend is, wordt de  
waarde van het Reynoldsgetal gevon-
den met de bovenstaande formule. 
Toen de heren eens samen een potje 
golf speelden en Daniel Bernoulli (die 
de eerste vijf jaar van zijn leven in Gro-
ningen doorbracht hetgeen bepalend 
is geweest voor de verdere ontwikke-
ling van zijn leven en werk) de bal 
steeds out of bounds sloeg, zag Hein-
rich Magnus al gauw dat de draaiing 
van de golfbal de voorwaartse bewe-
ging beïnvloedde. Osbourne Reynolds 
bekeek het eens goed en mompelde 
iets van laminair en turbulent en had 
het al gauw door: gemicrominiaturi-
seerde putjes in de bal  zorgen samen 
met de spin voor het effect van z’n 
flightgenoot, dat gebruikt kan worden 
om de bal verder te laten vliegen of 
om hem juist te laten ‘duiken’. Ber-
noulli bracht ook nog even de klassie-
ke formule: Ek = 1/2 m (c) 2  in het 
midden en voilà: hun handicap ging 
met sprongen vooruit. Hun adviezen 
t.a.v. de dimples in de golfbal werden 
door de fabrikanten overgenomen1 en 
elke golfer kan nu dankbaar gebruik 
maken van de effecten en getallen van 
deze drie golfbaanbrekers.

■ Kelvin

1) Alle ballen van het n-model verschillen 
met het p-model door de uitvoering van 
de Tyler-sofisticatienoppen van kwaliteit 
zeven-nul resp. acht-twee.  

V.l.n.r.: Heinrich Gustav Magnus, Daniel Bernoulli, 
Osbourne Reynolds.

Golf - een  gemakkelijk spel?
Effecten en getallen
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Een ‘abnormale terreinomstandigheid’ op de baan is 
elk tijdelijk water, elk stuk grond in bewerking of elk 
gat, hoop of spoor gemaakt door een holgravend 

dier, een reptiel of een vogel, of sporen van buggies, werk- 
en voertuigen van baanpersoneel.

Grond in bewerking wordt (op onze baan) gemarkeerd door 
blauwe palen.

Als u belemmering ondervindt van/door een abnormale 
terreinomstandigheid, mag u deze op grond van Regel 25 
van de Golfregels ontwijken. Volgens 
de Plaatselijke Regel nr. 2 op de score 
kaart van onze baan bent u als spe-
ler zelfs VERPLICHT een belemmering 
door GUR, gemarkeerd door blauwe 
palen, te ontwijken conform Regel 25-
1a en 25-1b van de Golfregels.

Hoe dient U de belemmering te ont-
wijken?

a. door de baan:

Allereerst dient u het voor u geldende 
dichtstbijzijnde punt te bepalen (uit-
gaande van de positie van uw bal), 
waarbij u in uw stand en uw voor-
genomen swing geen belemmering 
meer ondervindt van de abnormale 
terreinomstandigheid; dit noemen we 
het zgn. Referentiepunt (Nearest Point 
of Relief). Vanaf dat punt dient u uw 
bal te droppen binnen één stoklengte, 
doch niet dichter bij de hole.

De situatietekening illustreert de procedure voor het ont-
wijken en het bepalen van het dichts-bij-zijnde punt zonder 
belemmering. (Dit geldt overigens zowel voor de toepassing 
van Regel 24 – Obstakels en voor de toepassing van regel 
25 – Abnormale terreinomstandigheid)

En voor de oplettende lezer….de geschetste situatie heeft 
betrekking op een rechtshandige speler. Voor de linkshandi-
gen onder ons is de situatie uiteraard omgekeerd.

b. in een bunker:

Door de bal op te nemen en de bal te droppen a) zonder 
straf zoals hierboven omschreven waarbij het dichtstbijzijn-
de punt zonder belemmering in de bunker moet zijn of als 
de belemmering niet volledig kan worden ontweken op een 
plaats in de bunker zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal 
lag, niet dichter bij de hole en waar de terreinomstandigheid 
zoveel mogelijk wordt ontweken en b) met een strafslag bui-
ten de bunker op een punt achter de bunker in lijn met de 
hole zonder beperking van afstand.

c. op de green:

De speler moet de bal opnemen en zonder straf plaatsen op 
het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, niet in een 
hindernis of, als ontwijken niet volledig mogelijk is, op een 
plaats zo dicht mogelijk bij de plek van de bal, niet in een 
hindernis en niet dichter bij de hole waar de belemmering 
zoveel mogelijk wordt ontweken. Het dichtstbijzijnde punt 
zonder belemmering kan zelfs buiten de green zijn.

■ Ben Teunissen

Golfregels nader bekeken
Regel 25  Abnormale terreinomstandigheden / Grond in bewerking.
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Golfregels nader bekeken

Kent U het 
nog, de 
s l o g a n 

van de Wedstrijd-
commissie “Slow 
Play – No Way”. 
Het bestaat nog 
steeds en het zijn 
nog steeds de-
zelfde 15 regel-
tjes; zie volgende 
pagina.
Toch komt het 
steeds vaker voor 
dat golfrondjes op 
onze baan tegen-
woordig steeds 
vaker dichter bij 
de 5 tot 5½ uur 
dan bij de 4 uur 
duren. En zeker, 
ook de entourage 
op onze golfbaan vergt veel meer van ons. Voor sommigen 
zelfs iets te veel. Dus verwijzen we vooral naar de 2e regel 
van de slogan ”het spelen van een provisionele bal”. 

Even snel de puntjes….

We praten over regel 27-1 en regel 27-2.

In regel 27-1 wordt gesproken over 
„bal  niet gevonden of door de spe-
ler niet als zijn bal geïdentificeerd 
binnen 5 minuten”. 
De betreffende speler moet dan 
met een strafslag, een bal spelen 
zo dicht mogelijk bij de plek waar 
de oorspronkelijke bal is gespeeld. 
Met 5 minuten zoektijd wordt de 
daadwerkelijk tijd van zoeken be-
doeld.

Regel 27-2 gaat over de provisione-
le bal. Vooral om tijd te besparen, 
mag een speler een andere bal spelen als provisionele bal, 
als de oorspronkelijke bal wellicht verloren is buiten een wa-
terhindernis, dus door de baan, of wellicht buiten de baan 
ligt.

De speler die een 
provisionele bal 
wil spelen moet 
dit wel melden aan 
zijn tegenstander 
bij matchplay of 
aan zijn marker/
flightgenoten bij 
strokeplay.

De speler moet de 
provisionele bal 
spelen voordat 
hij of zijn partner 
naar voren gaat 
om naar de oor-
spronkelijke bal te 
zoeken.

Doet een speler 
dit niet voordat 
hij een andere bal 

speelt, dan is die bal geen provisionele bal, maar de bal in 
spel met de straf van slag en afstand.

Als de speler een provisionele bal heeft gespeeld, mag hij 
deze net zo vaak spelen tot de plaats waar de oorspronke-
lijke bal vermoedelijk ligt, wordt bereikt. Wordt de provisio-
nele bal daarna nogmaals gespeeld dan wordt dit de bal in 
spel met de straf van slag en afstand.

Als de oorspronkelijke bal niet 
verloren is (dus binnen 5 minuten 
zoektijd gevonden), en ook niet 
buiten de baan ligt, moet de spe-
ler de provisionele bal opgeven en 
met de oorspronkelijke bal verder 
spelen. Uiteraard komen alle sla-
gen die met de provisionele bal 
zijn gespeeld, te vervallen.

Dus…. 
Voorkom het spelen van (te) lange 
rondes, voorkom te lang en te onno-

dig zoeken, dus voorkom SLOW PLAY  en SLA VOORAL, ter 
voorkoming van, EEN PROVISIONELE BAL volgens regel 27-1 
en regel 27-2.

■ Ben Teunissen

Regel-weetjes...nr. 27

Je zoekt je vaak een ongeluk....soms te lang....soms tevergeefs.....en speelt slow.

Wordt nog te vaak niet gebruikt: de provisionele bal.
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① Keuze kleur tee – kies de juiste afslagplaats voor jouw 
spel. Geef bij de inschrijving van een wedstrijd aan dat je 
van een afwijkende kleur tee wil spelen.

② Provisionele bal – speel direct een provisionele bal als 
je vermoedt dat je bal out of bounds of verloren is. Ver-
mijd de ‘walk of shame’ door terug te moeten naar de 
laatste afslagplaats.

③ Doorzwaaien – als tijdens de wedstrijd een bal niet di-
rect gevonden kan worden, moet de eerstvolgende flight 
doorgezwaaid worden.

④ Doorlaten – wanneer de aansluiting met de flight er-
voor niet meer is gehandhaafd, de volgende flight door-
laten.

⑤ Opnemen bal – als op een hole geen Stablefordpunten 
meer te behalen zijn, de bal opnemen.

⑥ Plaatsen tas – zet de golftas op de juiste plaats neer! 
Niet vóór de green maar ernaast op weg naar de vol-
gende hole of zelfs achter de green.

⑦ Zoeken naar de bal – ga niet met de hele flight zoeken 
naar dezelfde bal. De spelers die bij elkaar in de buurt 
zijn, zoeken samen even (dus niet te lang!)

⑧ Prepareer jezelf – bepaal de afstand en clubkeuze ter-
wijl je naar de bal loopt, sta alvast klaar bij je bal met de 
juiste club in de hand en speel de bal zodra dit mogelijk 
is. Dus: als het jouw beurt is moet je klaar zijn om je slag 
te maken.

⑨ Rond de green – neem meteen je putter mee als je 
eerst nog moet chippen of pitchen.

⑩ Op de green – lees de green terwijl je ernaar toe loopt. 
Markeer je bal direct en bewaak de vlaggenstok als je bal 
dichtbij de hole ligt.

⑪ Etiquette – houd niet te krampachtig vast aan de volg-
orde van spelen. Als een speler nog niet klaar is voor de 
slag en ongeveer even ver weg ligt, speel dan alvast jouw 
bal. Dit geldt ook voor het afslaan op de tee of het put-
ten op de green.

⑫ Houd aansluiting – laat geen lege hole vallen. Houd de 
snelheid aan van de flight voor je. Zoek weer aansluiting 
als er toch ruimte is ontstaan.

⑬ Scorekaart invullen – noteer het aantal slagen pas als 
je van de green af bent, liefst bij de volgende tee. Voer 
discussies over slagen of score al lopend op weg naar de 
volgende hole.

⑭ Tempo – loop stevig door tussen de slagen in, hollen 
hoeft niet maar houd een flink wandeltempo aan.

⑮ Begrip – houd rekening met je medespelers. Assisteer 
elkaar (meekijken met de bal, zoeken naar de bal, bun-
ker aanharken, wijzen op logistiek) om onnodig opont-
houd te voorkomen.

 ■ Wedstrijdcommissie.

Slow play? No way!

Onder ‘slow play’ of langzaam spel (oponthoud) wordt verstaan een afstandsverlies van meer dan één hole tussen 
twee opeenvolgende flights. Het duurt daardoor langer om een ronde van 18 holes te voltooien. Normaal is een 
speeltijd van 4 – 4,5 uur maar bij slow play kan een ronde 5 of zelfs 5,5 uur gaan duren. Spelers moeten daardoor 

regelmatig op elkaar wachten op de afslagplaats (tee) of in de baan. Wachten vermindert het plezier in het golfspel en ver-
oorzaakt irritatie. De belangrijkste reden van slow play is het gedrag van individuele spelers. Sommige golfers nemen te veel 
tijd voor hun voorbereiding (pre-shot routine ) of zoeken te lang (en te vaak) naar verloren ballen.

15 regels hoe slow play voorkomen kan worden



24

Go l f e r s 
houden 
van bir-

dies en dat is op 
Bergvliet niet an-
ders. Op uitnodi-
ging van Joost Lui-
ten, ambassadeur 
van Golfers voor 
Birdies, gingen op 
zaterdagmorgen 
21 mei om 06.00 
uur 3 vroege vo-
gels op pad om zo 
veel mogelijk soor-
ten te ‘spotten’.  
Twee golfers van 
Bergvliet, t.w. Peter 
Haagen en Jo Van-
deweijer werden 
hierin bijgestaan 
door Cobien van ‘t 
Riet. Nu de bomen 
al helemaal in het 
blad zijn komt dit ”spotten” meestal neer op het herkennen 
van vogelgeluiden en Cobien bleek daar een meester in.   

Vorig jaar telden ‘spotters’ 
op 69 golfbanen in Nederland 
maar liefst 175 verschillende 
soorten. De meeste soorten, 
73 om precies te zijn, werden 
genoteerd op Golfbaan de 
Texelse. Ditmaal kwamen wij op 
Bergvliet aardig in de buurt met 
onze 49 gespotte soorten. Om-
dat je bij zo’n momentopname 
altijd nog wel enkele soorten 
mist, zoals de Grote 
Bonte Specht① en 
het Goudhaantje②, 
waarvan bekend is 
dat ze er wel zijn, 
kun je op Bergvliet 
spreken van een gro-
te diversiteit aan vo-
gels. Dat komt door 
de mooie combinatie 
van bos, open land-

schap en waterpartij-
en op onze prachtige 
golfbaan. 

Veel vogels zijn on-
getwijfeld wel bekend 
bij de golfers, zoals 
de Knobbelzwanen③, 
Nijlganzen④, Grote 
Canadese Ganzen⑤, 
Meerkoeten⑥ en Waterhoentjes. Met al hun jongen, een 
koppeltje Nijlgans heeft er nog steeds 11, kun je die een-
voudig niet over het hoofd zien en moet je ze bij het spel 
soms wel ontwijken. Helaas voorzien de golfregels hier niet 
in en is er werk aan de winkel voor de handicap- en regel-

①

②

17e Nationale Golfcourse Birdwatchingday Bergvliet  

Van pimpelmees tot goudhaantje

③

④
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⑦

⑧

commissie om te voorzien 
in een “local rule”. 

Maar wie kent de 
Kuifeend⑦ of Dodaars⑧ 
die toch bijna in elke vijver 
broedt? Deze schattige wa-
tervogels voelen zich sinds 
enkele jaren helemaal 
thuis op Bergvliet en keren 

na de winter steevast terug 
om er te broeden. 

En wie heeft ooit de Bonte Vliegenvan-
ger of Gekraagde Roodstaart⑨ gezien of 
gehoord op onze golfbaan? Toch zijn ze 
er. De Gekraagde Roodstaart heeft bij-
voorbeeld de “spreeuwenkast” die bij de 
materiaalschuur is opgehangen in be-
zit genomen. Een Pimpelmeesje heeft 
het nestkastje bezet dat 20 cm boven 
deze spreeuwenkast hangt. En de Bonte 
Vliegenvanger⑩ hoorden we duidelijk 
zingen in de buurt van de hondenkennel.

We hebben zelfs een weidevogel ge-
spot, de Scholekster⑪, die steeds verder 
landinwaarts 
broedt en 
daarbij vaak 
de voorkeur 
geeft aan de 
grote platte 
daken op in-
dustrieterrei-
nen. 

Links van 
hole 6 ontdek-
ten we bij de 
a f s c h e i d i n g 
een nestje 
met 5 jon-
kies van de 
Pimpelmees⑫ 
in een metalen 
afscheidingspaal. Het ouderpaar trok zich 
niets aan van onze aanwezigheid en ging 
ongestoord door met foerageren. Omdat 
de paal van boven open is kon Cobien 
snel een blik werpen in het nestje.

Maar de topper van dit jaar is toch wel 
“Cornelis” onze Brandgans⑬. Cornelis (zo 
gedoopt door Cobien) is een vreemde 

eend in de bijt. Een groot deel van de po-
pulatie Brandganzen overwintert in Ne-
derland, maar trekt in het voorjaar naar 
het noorden om te broeden in kolonies 
op de arctische eilanden en kusten. Dus 
Cornelis hoort hier helemaal niet thuis. 
Toch is hij/zij gebleven. How comes? 

In de herfst van vorig jaar ontdekte ik 
bij hole 12 een Brandgans die aan een 
poot was gewond. Blijkbaar kon de gans 
niet met andere soortgenoten verder 
trekken en is alleen achtergebleven. 

Momenteel tref je onze Cornelis vaak 
aan bij hole 4, 5 en 6 en hij heeft een he-

kel aan Kraai-
en. Zodra een 
Kraai in zijn 
buurt komt 
gaat hij er ach-
teraan en rust 
niet voordat 
de indringer is 
verdreven. Een 
vogelaar van 
de Westbra-
bantse Vogel-
werkgroep ver-
telde mij dat bij 
de Plas van Ca-
ron eveneens 
een Brandgans 

is gesignaleerd. 
Mogelijk dat onze Cornelis daar af en toe 
gaat buurten. 

21 mei 2016

■ Jo Vandeweijer

⑨

⑩

⑫

⑬

⑪

⑥

⑤
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Golf is de sport van en wordt beoefend door be-
heerste mensen; zelden gaat een buitengewoon 
succesvolle slag gepaard met de triomfantelijke, 

zullen we zeggen, ‘primal scream’ van een tennisser. Ook 
wordt de club niet in escalerend zelfmedelijden op de 
grond gegooid of gebroken (afgezien van het feit dat golf-
clubs moeilijk te breken zijn). Men stort zich niet op het 
gras en slaat woedend met de vuisten op de fairway of de 
green. Maar soms zijn er toch nog uitbarstingen. Niets is 
ontroerender dan golfers te zien die jubelen van vreugde 
dansen en sprin-
gen of, in het 
geval van het te-
gendeel, te zien 
huilen en stam-
pen van woede, 
dus door het lint 
gaan, daar waar 
dat nu net niet 
de bedoeling is. 

Een golfbaan is 
een beschermde 
ruimte; je zou 
welhaast kunnen 
zeggen dat de 
prijs van een lid-
maatschap voor-
namelijk wordt 
betaald om in de 
club er voor te 
worden behoed 
voor datgene wat 
buiten in het ware leven iemand kan ontredderen of uit z’n 
evenwicht brengt.

Kunstmatig
Daarom is het clichématig gemaakte verwijt zo dom, 

namelijk dat golfbanen kunstmatige idylles zijn die niets 
te maken hebben met de maatschappelijke werkelijkheid. 
Want dat is nu precies de bedoeling ervan. Als het anders 
was, zou je kunnen proberen om de sport te beoefenen in 
een straat vol met daklozen en brandende vuilnisbakken. 
Niet alleen dat het grove nalatigheid en waarschijnlijk il-
legaal zou zij om de daklozen bloot te stellen aan de po-
tentieel levensbedreigende energie van een vliegende bal - 
het zou ook in strijd zijn met de meditatieve geest van een 
sport die ontspanning, rust en een vlucht van de onrede-
lijke eisen van het harde bestaan   belooft.

Sociale leven
Ook emotionele uitbarstingen zijn in zekere zin schen-

dingen van de in het golfspel ingebakken wet als zou het 
golfen alleen maar ‘een spelletje’ en geen existentiële uit-
zonderingstoestand zijn. Te veel van het gebral en de woe-
de van de dagelijkse drama’s in de idylle van de golfbaan 
over te nemen zou juist hun duur betaalde kunstmatigheid 
in gevaar brengen, de schoonheid van een andere wereld 
die in de beheersing van de ruige natuur ook in de con-

trole van de ruwe 
menselijke na-
tuur ligt.

Maar hoe staat 
het met de me-
ditatieve poëzie? 
Het overweldi-
gende emotio-
nele kan immers 
ook iets stils zijn, 
een stille vervoe-
ring. In Walker 
Percy’s beroem-
de roman „The 
Second Coming“  
(1980) wordt, tel-
kens na de lange 
afslagen, met in-
gehouden adem 
naar de vlucht 
van de bal ge-
keken, de ideale 

curve, een wiskundige parabel voor de metafysica van de 
kosmos. Walker Percy’s held, een gedesillusioneerde ad-
vocaat, maar nog steeds enthousiast als golfer, ziet in de 
vluchtbaan iets als een laatste teken van de goddelijke or-
dening, die hem de sport zo dierbaar maakt. Niet echter 
het sociale leven van de club. Hij, die innerlijk grotendeels 
ontspoord is, heeft de grootste moeite om de gebruikelijke 
dialogen en de sociale conventies te volgen. Wat hij in het 
spel zoekt, heeft ogenschijnlijk niets te maken met datgene 
waar de andere leden mee bezig zijn. Een groot deel van 
de literaire komedie bestaat uit de stotterende pogingen 
van de advocaat om, zonder op te vallen, deel te nemen 
aan de gewone gesprekken. Hij is een buitenstaander die 
als zodanig niet wil worden herkend. Hij zou in het geheim 
een   zoektocht naar God willen nastreven, een zoektocht 

Als ballen konden doden
Een blik op de onrustige zielen van de spelers.

„De gevoelswereld in de golfsport wordt onderschat.”
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die, als die opgemerkt zou worden, een schandaal zou zijn 
- een schending van de clubstatuten waarbij de religieuze 
ijver waarschijnlijk onverenigbaar is met de eisen van goed 
zedelijk gedrag.

Socialistische utopie
Walker Percy’s „The Second Coming“ is de enige grote 

golf-roman in de wereldliteratuur en ook in zoverre onein-
dig wijs, omdat hij een heimelijke utopie naar boven haalt 
- de utopie van de geslaagde afslag als bewijs van een suc-
cesvolle creatie - die niet moet overeenstemmen met de 
realiteit van een golfclub. Het streven naar de metafysische 
vrede in het spel blijft natuurlijk een eeuwig zoeken en ge-
raakt in zoverre in een onoplosbare contradictie ten aan-
zien van de rust en vrede die een goed beheerde golfbaan 
al heeft bewerkstelligd - of als zodanig beweert te hebben 
bewerkstelligd.

Het is net als 
met het contrast 
tussen de socia-
listische utopie 
en het echte so-
cialisme. Het is 
bekend dat in de 
landen die het 
‘real existierende 
Sozialismus’ als 
maatschappelijk 
ideaal hadden, zij 
in het bijzonder 
zwaar gestraft 
werden die het 
onvervulde ideaal 
aanklaagden. Dat 
waren de zoge-
naamde Linksab-
weichler. Zo’n linkse deviationist van het golfspel is Walker 
Percy’s held.

De idylle van een golfclub is weliswaar ver weg van de 
chaos van de buitenwereld, maar op zijn beurt nog lichtja-
ren verwijderd van het ware mysterie van de gelukte vlucht-
baan van de golfbal. En welke normale golfers - normaal 
gebleven met gezond verstand - zouden ook op zoek zijn 
naar een mysterie? De normale golfer is verlost van de zor-
gen van het dagelijks leven, maar allerminst op zoek naar 
verlossing; doorgaans is hij zich niet eens bewust van zijn 
behoefte aan redding. De rust van de golfbaan is hem ui-
terlijk iets wat gewoon gekocht is - innerlijke vrede heeft hij 
niet gevonden noch gezocht.

Privilege
Een mooi, schrijnend-kras voorbeeld hiervan is te vinden 

in Joel Schumachers film „Falling Down“ (1993), waarin Mi-

chael Douglas een verdwaasde bediende speelt die te voet 
door de sociale holen van Los Angeles doolt. Op zijn tocht, 
die hem steeds meer radicaliseert (en toevallig ook bewa-
pent), krijgt hij een golfbaan op zijn pad. Daar vindt hij ech-
ter geen idyllische, kalmerende contra-wereld, maar alleen 
de toegenomen ruwheid van de sociale verhoudingen.

Om zijn weg af te korten wil hij snel door de golfbaan 
lopen, maar stuit hij op de verbijsterde woede van twee 
senioren die hun spel verstoord zien door de schandalige 
toedracht van een ongeoorloofde indringer. Een van hen 
probeert hem met een gericht geslagen bal te vermoorden, 
Michael Douglas opent vervolgens het vuur op een buggy 
die sissend in de vijver verdwijnt. De oude golfknakker krijgt 
letterlijk geen lucht meer. Maar uiteindelijk is het niet het 
gebruik van wapens die de senioren aan de rand van een 
hartaanval brengt, maar het blote feit dat een niet-lid dwars 

over de green 
slentert. De 
prachtige allego-
rie van de scène 
is dat de boze 
oude man in z’n 
eigen intoleran-
tie stikt - in de 
verdediging van 
zijn privilege -, 
de verdediging 
van een gods-
vrede, die voor 
hem een   pure 
u i t e r l i j k h e i d 
betekent: „Ver-
boden toegang 
voor niet-leden”.

Tot zo ver de 
emotionele mo-

menten op de baan. Ze hoeven niet nobel te zijn. Maar ze 
tonen echter in hun intensiteit om hoeveel meer dan een 
genoegelijke vrije tijdsbesteding het in een golfclub gaat. 
Veel golfers zullen zeggen dat het voor hen alleen maar 
om de sport, een fysieke uitdaging of zwaarbevochten be-
loning voor hard werken gaat. Maar alleen al de zorg en de 
schoonheid van de banen, de ijver in het spel en genoten 
privilege getuigen van het tegendeel.

Men zou ook kunnen zeggen: de sociologie van het gol-
fen spreekt voor de verwachting van een utopische meer-
waarde. Er zullen ook nuchtere spelers op de baan onder-
weg zijn maar voor hen geldt eveneens: de mens leeft niet 
van brood alleen. En dus leeft de golfer niet voor mooie 
clubs en afslagen, handicaps en frisse lucht, maar voor een 
droom waarin zijn ziel een huis wil hebben.

■ Alain Proviste
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Nog een keer Ryder Cup 2016
Omdat het zo goed was!

Heb jij ook meegedaan met de eerste editie van 
de Ryder Cup…? Dit was een vraag die vanaf de 
start van dit seizoen regelmatig gesteld werd om 

vervolgens over de welbekende coderood- zaterdag verder 
te praten en te memoreren aan hoe scheef je op hole 6 toen 
moest oplijnen om de bal op de green te laten landen. Dit 
succes van de eerste Ryder Cup schreeuwde om een vervolg 
en de storm van die beruchte zaterdag was niets vergeleken 
bij de snelheid waarmee 
een zeer groot aantal le-
den zich had ingeschre-
ven voor de tweede editie 
op 1, 2 en 3 juli. 

De toernooiorganisatie 
had de teams zo veel als 
mogelijk intact gelaten 
vanuit de eerste editie 
wat er in ieder geval voor 
zorgde dat al weken voor 
aanvang sommige stel-
len (waarvan de weder-
helft in het andere team 
zat) niet meer met elkaar 
spraken, althans niet over 
golf, baanmanagement 
of golftechniek, om zo ervoor te zorgen dat het andere team 
geen voordeel kon hebben. En zo nam team Amerika het 
vanaf vrijdagmiddag op tegen regerend kampioen Europa. 

De verschillende match-
play spelvormen zorgden voor 
drama, spanning en plezier. De 
uitslagen op het leaderboard 
vervolgens voor vreugde en 
bravoure. Na vrijdag ging Team 
Europa aan de leiding en zelfs 
social media werd ingezet om de 
motivatie van Team Amerika de 
kop in te drukken met teksten 
als ‘het is stil aan de rode kant’. 
Als je geknipt wordt moet je 
stil zitten, dacht team Amerika, 
maar toonde zich geenszins ge-
wonnen en kwam op zaterdag 
daardoor weer heel dicht bij een 
gelijk stand. De hamburgers en 
braadworsten kunnen hier al-
leen maar aan hebben bijgedra-
gen. De Europeanen waren hier 

zo van geschrokken en hadden daarom collectief besloten 
allen op zondag een uur eerder te komen om de techniek 
weer even bij te schaven op de driving range. 

Het was genoeg om na een zonovergoten weekend met 
hier en daar een bui, met veel plezier en strijd de titel op te 
eisen. Team Luiten won de hoofdprijs en de slotsom kwam 

uit op 103 punten voor Eu-
ropa en 77 voor Amerika. 
Editie twee heeft de eer-
ste Ryder Cup overtroffen 
en velen van u zullen on-
getwijfeld al uitkijken naar 
de editie van volgend jaar. 
De wedstrijdleiding in wil-
lekeurige volgorde, Mar-
griet Bliemer, Louis Smul-
ders, Sjef de Wit allen met 
ondersteuning van Dymp-
hie van der Pluim, Thomas 
Bliemer en Julia Smulders 
hebben een zeer mooi 
toernooi georganiseerd 
waarbij het concept zelfs 
door andere golfvereni-

gingen wordt gekopieerd.
■ Pim Bezemer
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In het weekend van zaterdag 3 en 
zondag 4 september a.s. worden 
op de golfbaan van Landgoed 

Bergvliet de VGLB clubkampioen-
schappen strokeplay 2016 gespeeld.

Wie gaan dit jaar de strijd aan met de 
kampioenen van vorig jaar; bij de he-
ren was dat Emil Smit en bij de dames 
Celine van Veen.
Afgelopen jaren werd op zaterdag 18+9 holes en op zondag 
9+18 holes gespeeld.
In afwijking daarvan worden dit jaar door de deelnemers/-
neemsters op zaterdag 3 en op zondag 4 september 18 
holes gespeeld.

We doen dit om meer leden (fysiek) in staat te stellen om 
mee te doen en er wordt daardoor minder beslag gelegd op 
de baan in het hoogseizoen.                                    

De spelvorm is strokeplay-bruto, zonder handicapver-
rekening, waarbij de heren van de witte tees en de da-
mes van de blauwe tees spelen.                                        

Men speelt beide rondes, zowel op zaterdag 3 als op zon-
dag 4 september, met dezelfde handicap als waarmee op 
zaterdag 3 september de wedstrijd wordt begonnen. Pas na 
afloop van de clubkampioenschappen worden eventuele 
wijzigingen van de handicap aangepast. Qualifying op zater-
dag èn zondag.

Op zaterdag wordt om 8:00 uur gestart met de wedstrijd 

en afhankelijk van de inschrijvingen in 
mixed flights.
Op zondag wordt om 9:00 uur gestart 
met de wedstrijd en worden de flights 
apart ingedeeld voor de dames en de 
heren. De volgorde van start wordt be-
paald aan de hand van de bruto-score 
op zaterdag oftewel de best presteren-
de spelers/speelsters gaan als laatste 

van start.

Naast het clubkampioenschap strokeplay-bruto kan er ook 
gespeeld worden voor het heren en dames strokeplay-netto 
klassement met uitzondering van de plaatsen 1, 2 en 3 van 
het bruto klassement.
Deelname staat open voor leden met een EGA handicap van 
maximaal 36,0.
Actieve handicap is sinds 1 januari van dit jaar niet meer 
vereist.
Het wedstrijdreglement 2016 van de Vereniging Golfclub 
Landgoed Bergvliet is van toepassing.
Conform het wedstrijdreglement 2016 is het gebruik van 
een handicart of buggy tijdens het clubkampioenschap niet 
toegestaan evenals het gebruik van een caddy.
Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd.

Inschrijven is mogelijk via de website www.landgoed-
bergvliet.nl/golf                     

Inschrijven voor de clubkampioenschappen strokeplay 
2016 kan tot en met zaterdag 27 augustus 2016 17:00 
uur.

Clubkampioenschappen strokeplay 2016
Het is weer zover: zaterdag 3 en zondag 4 september!

Je komt ze ook overal tegen die Bergvlieters. Ze zijn niet 
alleen actief op hun eigen baan, maar deze enthousiaste 
golfchainers zwerven ook graag uit naar andere mooie 
banen. Hier een mooi plaatje van het gezelschap op de 
Steenhovense in Postel.
En ook hier blijkt dat niet alleen golf, maar ook de ge-
zelligheid en plezier er omheen niet geheel onbelangrijk 
zijn.

■ Een Golfchain Groepje.

  Zomaar….
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CLUBTEAMS
gezocht

COMPETITIE 2017
Voorjaar 2017 gaat ‘ie weer van start: 

de NGF competitie. 
Iedereen met een EGA Handicap van tenminste 

36 kan meedoen in een team dat bestaat uit 
zes clubgenoten. 

De competitie, die eind maart begint, is inge-
deeld in drie categorieën (18, 27 of 36 holes) en 

verschillende klassen. In elke categorie spelen de 
poulewinnaars om het landskampioenschap.

Inschrijven tot 31 augustus 2016.

Het uitgebreide Protocol vindt u op
www.landgoedbergvliet.nl/golf

„Voor de ‘profes-
sionele’ amateur-
golfers is de NGF 

competitie 
dé sportieve 
uitdaging om 

in teamverband 
de clubkleuren 

hoog te houden!”
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LandgoedGolfclub

Bergvliet
organiseert een mixed invitatiedag

op dinsdag 20 september 2016
Leeftijd deelname vanaf 21 jaar

Vereiste handicap ≤ 54

Prijs

voor leden € 21,50 per lid

voor introducés € 39,50 per persoon

PROGRAMMA
11.00 uur ontvangst met koffie/thee en een appelcarré

12.00 uur aanvang wedstrijd shotgun met baancatering

Bij binnenkomst een glaasje gele peter en bitterballen

‘s Avonds een buffet met ijs van de ijskar
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BLACK

WHITE

24 SEPTEMBER
2016

VGLB LEDENDAG

Kleding in de kleuren zwart-wit.
Een speciale prijs voor leden (m en v) die

hier de beste invulling aan hebben gegeven.

Ontvangst:  11.00 uur
Start wedstrijd:  12.00 uur shotgun

&

i www.landgoedbergvliet.nl/golf


