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EEN NIEUWE STER

BIJ VAN HELL JUWELIERS

Nieuw in onze collectie: de fascinerende astronomische horloges
van Christiaan van der Klaauw! Beproefde uurwerktechniek met
astronomische complicaties die de sterrenhemel om uw pols brengen.

Hoofdstraat 133
7311 AT Apeldoorn
Tel: +31 (0)55 - 521 22 75
apeldoorn@vanhell-juweliers.nl
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Utrechtstestraat 28
3811 LB Amersfoort
Tel: +31 (0)33- 461 56 89
amersfoort@vanhell-juweliers.nl

Voorwoord
Met trots presenteert de Veluwse Golf
Club de vierde editie
van het Jaarboek. De
laatste jaren is dit
Jaarboek een nuttige
uitgave gebleken voor
veel leden en relaties
van de VGC.
De redactie is er in
geslaagd weer een
interessante editie
samen te stellen met
informatie van en over de club. Naast de digitale info blijkt
ook het jaarboek een veel gebruikt en gewaardeerd informatorium te zijn.
Het baanplan is nagenoeg volbracht en we kunnen stellen
dat het resultaat er mag zijn. Er is veel onderhoud gepleegd
en op een aantal punten is de baan interessanter geworden. Dus komend jaar gaan we volop genieten van onze
prachtige baan!
De Open Dag was een enorm succes met zo’n twee honderd bezoekers, die een kijkje kwamen nemen en volop met
het golfspel en de Veluwse Golf Club kennis konden maken.
Het kennismakerlidmaatschap werd teruggebracht van 1
jaar naar een half jaar. Afgelopen jaar telde de VGC maar
liefst 40 kennismakers. Iets minder dan de helft van hen
beviel het zo goed dat ze lid zijn geworden van de VGC.
Ook een succes is de door de sponsorcommissie opgezette
businesscompetitie. Gedurende zes maandagavonden is er
door de sponsoren met veel enthousiasme en plezier gestreden om de bokaal. Ook dit jaar zal deze competitie een
vervolg hebben.
Natuurlijk is er traditioneel een aantal wedstrijden, die op
een van de dagen in het weekend georganiseerd worden,
maar daarnaast is er volop tijd om met vrienden, familie en
kinderen de baan in te gaan.
Diegenen, die nog geen kennis hebben gemaakt met onze
club, kan ik verzekeren dat de VGC een bruisende vereniging is, met een prachtige baan in het Kroondomein. Ik
nodig geïnteresseerden van harte uit om eens te komen
kijken, een rondje golf te spelen en misschien wel lid of
kennismaker te worden van de Veluwse Golf Club.
Berry Grotens, voorzitter
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80 jaar Van Hell Juweliers
Glanzende familiewaarden

De geschiedenis van Van Hell Juweliers begint in 1933 in Amersfoort, als Anton van Hell senior
zijn baan kwijtraakt tijdens de crisistijd. Daarop besluit Van Hell om voor zichzelf te beginnen
waarbij hij een deel van zijn woonhuis inricht als winkel. Met vierhonderd gulden aan klokken,
horloges, wekkers en horlogebanden is Van Hell Juweliers geboren. Een van de zonen, Aart,
was op dat moment acht jaar en hielp net als de rest van de familie mee en leerde al snel de
fijne kneepjes van het vak. Hij begon met het schoonmaken van grote uurwerken en op zijn
elfde jaar voerde hij zijn eerste reparaties uit. Op veertienjarige leeftijd kwam zijn broer Jan in
het bedrijf en nam deze taken over zodat Aart naar de vakschool kon.

Het assortiment bestond aanvankelijk
uit klokken, wekkers en horloges maar
gaandeweg groeide het aanbod. “Na
een tip van een vertegenwoordiger
in sieraden besloot Van Hell sr. om
naast klokken en horloges ook goud en
zilverwaren aan te gaan bieden, later
gevolgd door verlovingsringen”, vertelt
Aart.
De Tweede Wereldoorlog bezorgde
geen financiële problemen maar doordat de boeren in natura betaalden is er
nooit voedseltekort geweest.
Het bedrijf groeide gestaag door
waarbij de hele familie meehielp.
Na een aantal jaren groeide de zaak

uit zijn voegen en werd het tijd voor
een nieuw pand. In 1957 startte Van
Hell in Amersfoort aan de Hendrik
van Viandenstraat, aanvankelijk een
goede locatie tot de gemeente besloot om alleen nog eenrichting verkeer toe te staan. Daarom verhuisde
Van Hell Juweliers in 1983 naar de
Utrechtsestraat waar de winkel nog
steeds gevestigd is. Aart van Hell
verhuisde niet mee, maar bleef met
zijn broer werken in de Hendrik van
Viandenstraat. De broers kregen van
de gemeente toestemming om daar
een atelier te runnen voor uitsluitend
reparatiewerkzaamheden. Aart van
Hell zat toen al ruim vijftig jaar in het
vak en stopte na enkele jaren in het
atelier. Maar de volgende “Aart” diende
zich aan. Aart, een kleinzoon van Aart
sr., heeft inmiddels zijn plekje in het
bedrijf gevonden.

Bijna 20 jaar het sieraad
van de Veluwe
In 1993 opende Van Hell Juweliers aan
de Hoofstraat in Apeldoorn de tweede
vestiging en nam daarmee het pand
van juwelier Fabery De Jonge over.
Ab van Hell en zijn deskundige team

De mensen in Apeldoorn:
Ab van Hell, Els Ponstijn, Amerentia
Pleiter en Coby van Peursum
zijn trots op hun zaak, gevestigd in
een prachtig monumentaal pand op
de hoek van de Hoofdstraat en de Van
Kinsbergenstraat. Zij tonen u graag de
collectie horloges van topmerken zoals
Christiaan van der Klaauw, Omega,
IWC en MeisterSinger en sieraden van
toonaangevende ontwerpers zoals
BRON, Royal Asscher en Schoeffel.
Met ruim 80 jaar ervaring en kennis
weet familiebedrijf Van Hell Juweliers
als geen ander de klanten goede en
vakkundige service te bieden in een
sfeervolle ambiance.

Openingstijden

Maandag : gesloten
Dinsdag, woensdag en vrijdag :
10:00 - 17:30 uur
Donderdag : 10:00 - 18:00
en 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag : 10:00 - 17:00 uur

Adres en contact

Hoofdstraat 133, 7311 AT Apeldoorn
Tel: 055 - 521 22 75
apeldoorn@vanhell-juweliers.nl
www.vanhell-juweliers.nl
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Bestuur en diverse commissies

Bestuur

L.H.J. Grotens Voorzitter
B.M. Brandsma-Mens Secretaris
C.W. van Zuijlen Penningmeester
H.L.H.H. Posthuma Vice-voorzitter
B.G.J. van de Rhoer
H.J.W. van Riggelen
W. Telgen

Clubhuiscommissie

H.L.H.H. Posthuma Voorzitter
M.J. van Koperen-Afman
H.M. Wilts-Heepke

WHC

B.G.J. van de Rhoer Voorzitter
S.M.H. van der Raaij-de Gier
B.R. Schudel
L. Semmelink-Lagro
I. Voûte-van der Werff
M.C.L. van Zuijlen-Wassenberg

Damesdag

H.F. Grootkerk-van der Pol Voorzitter
F.J. de Baan-Geerdink
E. Ditzel-van Orden
J. Hardenbol-Stuy
M. Kuipers-de Goeijen

Herendag

C. ten Veen Voorzitter
H.C. Brandsma
J.W. Karmiggelt
J. Ockers

Jeugdcommissie

I. van Balen-de Jongh Voorzitter
I.M. Kloosterman-Telgen
R.H. Grotens

Referees

Baancommissie

Webredactie

ZomerAvondCommissie

Prijzencommissie

W. Telgen Voorzitter
L.W. van Driel
D. Mulderij
P.A.L. Kühne

S.H. van de Rhoer-ter Bals Voorzitter
J.H. Robers-Pothoven
E. van Tongeren
C. Meertens
J. van Donselaar

Competitie Coördinator
L. Semmelink-Lagro
Handicart Consul
J. Wentink

Commissie van Beroep
R.J.J.Ch. Lousberg Voorzitter
H. van der Poel-Berkovits
M.J. Kes
J.W.M. Smeur plv Lid

Sponsorcommissie

H.J.W. van Riggelen Voorzitter
A.J. Helmendach-Visser
J.H. Stadig
C.J. Vloon
K.H.A. Zieleman

Kascommissie
U.J. van Anken
F.B.M. van der Raaij

Rabbitscommissie
A. Boersma-Haije
H. Geerdink
C. Keukens-Fick
M.L.P Quarles van Ufford

W.H. de Baan Voorzitter
J. Hardenbol-Stuy
M.H. Lousberg-Mulder
R.J. Lousberg
W.W.F. Giesen-Nip
M.M.J. Slaaf-Hanssen

Commissie Veluws Hert
M.H. van Walt Meijer Voorzitter
C.A. van Lie Peters-van Straaten
M.H. Uhlenbeck

Commissie Open Golf Dag
H.J.W. van Riggelen Voorzitter
B.M. Brandsma-Mens
P. Harmsen
Y. Huisman-van den Tooren
R. Overes

Archiefcommissie
L.W. van Driel Voorzitter
A. Boersma-Haije
C.Ph. Hage-Brand
M.R. Hermans

Commissie Nieuwe Leden
M.H. Gulje-Roos
H.G.A. Wilts
N. van Zuijdam-Kusters

Committed to Green
H.C. Brandsma Voorzitter
L. Hendriks
D. Mulderij

B.G.J. van de Rhoer
B.R. Schudel
M.H. Uhlenbeck
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Typisch Hoog Soeren

Boompje groot, plantertje dood
Tekst Hans Hardenbol, foto Peter Essink

Een golfer geniet niet alleen van een mooie bal slaan of een
moeilijke putt maken. Een golfer geniet ook van de mooie natuur, waarin hij het edele spel mag spelen. Wat een voorrecht
om als VGC lid te mogen golfen in Hoog Soeren, liggend in het
Kroondomein Het Loo. Reden om aan te schuiven voor een interview bij onze “buren”, Opperhoutvester en Rentmeester Ir.
Arno Willems, en boswachter van Hoog Soeren René Olthof.
Arno Willems is de Opperhoutvester
sinds 1 juni 2013 en verantwoordelijk
voor het grootste aaneengesloten
landgoed van Nederland, maar liefst
10.500 hectare groot.
Kroondomein het Loo bestaat uit het
Paleispark en de Koninklijke Houtvesterij. Uitgestrekte bossen en heidevelden bepalen het beeld. Het gebied
is al 300 jaar verbonden met het Huis
van Oranje-Nassau. Als we naar buiten
lopen voor een foto wijst Arno Willems
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ons op prachtige eiken, die al in 1684
zijn geplant langs de Koningslaan; toen
Stadhouder Willem III de nodige percelen kocht en zich hier vestigde.

Ultralopen

René Olthof is al 22 jaar boswachter
in Hoog Soeren. Hij kent het gebied
en de golfclub dus op zijn duimpje.
Beide heren golfen niet, maar zijn wel
heel sportief. Arno Willems doet aan
ultralopen. Dat gaat veel verder dan

een marathon, soms wel 70 kilometer
of zes uur lang. René Olthof haalde de
media (blogspot) door in 2013 te fietsen van Lagos in Portugal naar Hoog
Soeren. In totaal heeft hij verdeeld
over 21 dagen, ruim 136 uur in het
zadel gezeten en 2779 km afgelegd.
We hebben te maken met twee doorzetters dus.
Wat is de doelstelling en visie van de
Houtvesterij eigenlijk? Voorop staat
de natuur beschermen voor de volgende generatie. En dat is een kwestie
van lange adem. Wijzigingen hebben over decennia pas effect. Arno
Willems wijst op een oud gezegde:
“Boompje groot, plantertje dood.” Dat
zegt genoeg. Er zijn ook economische
belangen om in de gaten te houden.

Opperhoutvester en
Rentmeester Ir. Arno Willems
rond de Amersfoortseweg. Het gaat
niet alleen om zoogdieren. Ook voor
insecten en reptielen is zo’n verbinding
belangrijk.

Nachtelijke bezoekers

Terug naar Hoog Soeren en de
Veluwse Golfclub. Wie zijn eigenlijk
de nachtelijke bezoekers? Daar hoeft
René Olthof niet lang over na te denken. De bosuil komt als eerste op. Ook
de nachtzwaluw noemt hij. Die zit met
name aan de kant van de negende
hole en de driving range. Dicht bij de
Asselse Heide. En, natuurlijk de das!

Een houtvoorraad die blijvend voor
inkomsten kan zorgen bijvoorbeeld.
Ook sociale aspecten en gebruik van
de gebieden worden bewaakt.

Levenscyclus

Zien de heren structurele veranderingen de laatste jaren? René Olthof
wijst op het feit dat de laatste jaren
het voorjaar eerder begint. De bomen
lopen eerder uit en dat heeft direct effect, onder andere op de levens van insecten. De gewijzigde levenscyclus van
insecten werkt weer door op vogels en
daarmee uiteindelijk op allerlei ketens
in de natuur. Een ander landelijk en
opvallend verschijnsel is de versnelde
sterfte van eiken. Een oorzaak is nog

niet ontdekt, is het verontreiniging,
ziekte of uitdroging?

Dodelijke slachtoffers

Bij de dieren in Kroondomein Het Loo
zijn de vele dodelijke slachtoffers door
het verkeer een probleem. Vooral wanneer het een zeldzaam voorkomende
soort, als de gladde slang, betreft. Wie
wel eens met de trein reist van Apeldoorn richting Amersfoort ervaart dat
de trein door een 15 meter diepe geul
rijdt. Een overspanning, een verbinding
over het spoor, waar dieren van het
ene gebied naar het andere kunnen
verplaatsen. Het doet wonderen voor
de instandhouding van allerlei soorten.
Zo’n plan voor een ecoduct is er ook

Op het terrein van de VGC zit een
heuse dassenburcht. René weet daar
veel van. Een das kan wel 8 kilometer
in een nacht afleggen. Hij vestigt zich
daar, waar voldoende eten is. Naast
allerlei bessen eet hij vooral regenwormen (200 stuks per nacht als
basisbehoefte) en ook wel eens een
muis. Het leuke van een dassenburcht
is, dat er ook allerlei andere dieren in
mogen schuilen. In ieder geval zolang
er geen jongen zijn. Gelukkig gaat het
goed met de das. In de jaren ’80 van
de vorige eeuw waren er nog maar een
paar honderd. Nu landelijk, zijn er rond
de 4000. Af en toe treft René Olthof
ook hier een verkeersslachtoffer aan
in ons gebied. Hij wijst er op, dat er
een dassentunnel onder het gaas van
onze afrastering doorloopt en het van
belang is dat deze vrij blijft.
De relatie met de VGC is prima, zo
benadrukken ze. Ja, er zijn soms tegengestelde belangen, maar er is
veel en goed overleg. Zowel met onze
greenkeepers, als met Wim Telgen, de
baancommissaris. Gaat er wel eens
wat mis? Soms, bijvoorbeeld als door
een evenement de parkeerplaats vol is
en auto’s de berm langs de Pompheulweg kapot maken. Toch worden oplossingen snel en altijd in goed overleg
gevonden. Of het nu gaat om de kap
van bomen voor de baanaanpassing,
of wilde zwijntjes die plotseling opduiken op de vijfde hole.
Opgewekt verlaten wij op deze mistige
ochtend de zetel van Kroondomein
Het Loo in een zijvleugel van Paleis het
Loo. Wetende dat Kroondomein Het
Loo en zijn prachtige bossen in goede
handen zijn bij twee sportieve, gedreven en zeer deskundige mensen.
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Omdat onderhoud
slimmer kan!
• Schilder- en onderhoudsabonnementen
• Kozijn vervanging hout/metaal/kunststof
• Houtrotreparaties
• Beglazing isolerend/decoratief/veiligheid
• Kleuradviezen
• Wandafwerking/behangwerk/glasweefsel/spuitwerk
• Totaalonderhoud
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planbuilding
info@stevenjansen.nl • 055 5424079

Prominent VGC-lid
Ralph Grotens
Tekst Greetje en Rob Lousberg

Stille wateren, diepe gronden. Ralph Grotens zal er niet snel
mee te koop lopen, maar op de achtergrond verricht hij belangrijke activiteiten voor de club. Dat is eigenlijk begonnen
met de deelname aan de commissie van de Zomeravondcompetitie, de ZAC. Dat was nog in de tijd dat de wedstrijdresultaten handmatig moesten worden verwerkt. In die tijd, met
gemiddeld 80 deelnemers, was dat een enorme klus. En, wat
een verschil is dat met het huidige Egolf4U-systeem. Gemiddeld is het aantal deelnemers per avond alleen nog maar toegenomen.
Na vijf á zes jaar was het tijd voor
weer iets anders. Dat was allereerst
deelname in de lustrumcommissie.
En nu is dat de jeugdcommissie
geworden. Al weer jaren geleden vertrouwde Ralph, toen
zelf jeugdlid, in een interview
toe dat hij tijdens het golfen
soms best wel boos werd. Als
het slecht ging, dan had hij
wel eens zin om zijn club om
een boom te slaan (wie niet
als we eerlijk zijn). Dat is nu
verleden tijd.

Jeugd en sociale media

Opvallend verschil met wat hij zich
uit zijn eigen tijd herinnert, is dat
jeugd tegenwoordig “minder
actie“ neemt. Nu moet de jeugd
meer worden aangespoord om
in te tekenen voor wedstrijden
en ook om de eigen scores bij
te houden Een ander verschil is
het gebruik van sociale media.
De huidige jeugd communiceert
tegenwoordig met Twitter, Facebook en wat dies meer zij. Maar,
wij als jeugdcommissie, sporen de
jeugdleden juist aan om in te schrijven
via de VGC-website.

Voorbeeld functie

Als lid van de jeugdcommissie heb je
natuurlijk ook een voorbeeld functie.
Dan gaat het niet direct om de handicap van Ralph (zes en hij wil best wel
lager). Sommige jeugdleden vragen
hem wel waar hij vooral op traint. Volgens Ralph is met name het korte spel

commissie besteden ze aandacht aan
de regels en normen. Als jeugdleden
club- of landelijke wedstrijden spelen,
dan moeten ze weten waar ze aan
moeten denken.
Golf als spel voor jeugd is vooral het
werk van Arnoud van Opijnen. Hij is
daar ontzettend goed in. Wat etiquette
en regels betreft, krijgen de spelers bij
iedere wedstrijd een vraag daarover
mee. Na de prijsuitreiking worden de
antwoorden met zijn allen besproken.

heel belangrijk! Maar misschien nog
belangrijker vindt hij om het golfplezier aan de jeugd over te dragen. Als

Kat in het bakkie

Dat is wel Ralph’s onderwerp, want
binnen de jeugdcommissie heeft hij de
meeste wedstrijdervaring. Bovendien,
computerwerk is wel een kat in het
bakkie voor hem. Hij werkt nu alweer
zes jaar in Zeist bij een IT-bedrijf dat
software pakketten maakt voor verzekeringsmaatschappijen en schade
herstelbedrijven. Het gaat dan vooral
om het oplossen van problemen met
de automatisering bij de klanten.
Met een drukke baan is het soms
lastig om doordeweeks werk en
jeugdcommissie te combineren. Laten
we hopen dat dat hem niet zal belemmeren het goede werk voor de jeugdcommissie nog lang voort te zetten.
De jeugd en de club zullen hem daar
dankbaar voor zijn.
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Heren Senioren 3
Kampioen 2014
Tekst Theo Burbach

Golf. What’s in a word? Wie de verrichtingen van Heren Senioren 2 c.q. 3 vanaf 2008 volgt, weet dat dit team in golfbeweging van de ene naar de andere klasse gaat. In zeven jaar drie
keer een degradatie, maar ook drie keer een promotie. Steeds
wisselend van de 4e naar de 3e en de 5e klasse. Door het kampioenschap gaat het team nu weer van de 5e terug naar de 4e
klasse.
Het team speelde in 2014 in poule 39
van de 5e klasse NGF (waar praten
we over......?). Tegenstanders waren
vergelijkbare teams van Edda Huzid,
de Hilversumsche, Almeerderhout en
de Batouwe. Op de eerste wedstrijddag maakte de Batouwe de ambities
al duidelijk. Het bleek een sterk en
ervaren team. Alle ballen recht en ver,
verzorgd kort werk, u kent het wel.
Zij versloegen hun tegenstanders
genadeloos met respectievelijk 14-4,
17-1 en 16-2. Dit team was dus echt
favoriet.
Echter, de Veluwse bleek ook te kunnen scoren en winnen. Minder afgetekend, maar toch, tegen de Hilversumsche, Almeerderhout en Edda Huzid
wonnen wij.

bleek de Veluwse alle drie de greensomes te hebben binnengehaald. Dit
ondanks het feit dat de reserves van
de Batouwe in buggies als bijen om
ons heen zoemden om hun team te
ondersteunen. Nog twee single-overwinningen te gaan en de zege was de
onze! Dat gaf grote opschudding, niet
in de laatste plaats bij de Batavieren.
Zij besloten de lunch apart van ons,
hun competitors, te nuttigen om zich
in alle rust te kunnen voorbereiden op
de singles van die middag. Dat heeft
zeker resultaat afgeworpen.
Zij scoorden aanzienlijk beter. Met zeven van de mogelijke 12 punten, kwamen ze echter net twee punten te kort.
Daarmee was onverwacht, maar uiteraard niet onverdiend, door de Veluwse
het kampioenschap behaald.

Opschudding

Doorslaggevende punten

De laatste competiedag moest dus
de ontknoping brengen en die was
werkelijk verrassend. Bij de lunch

Vier maal leverden Michiel (2x), John en
Rob als invaller een essentiële bijdrage
en zij deden dat met verve. Michiel

bracht zelfs de twee laatste, en voor
het kampioenschap doorslaggevende,
punten binnen.
Opvallend was dat niet alleen bij de
borrel maar ook bij de speeches iedereen, behalve de Batouwe, eigenlijk
heel content was met het eindresultaat. De Batavieren hebben hun mooie
tweede plaats tandenknarsend, maar
sportief, geaccepteerd. Wel zaten ze,
toen iedereen al naar huis ging, nog
met zijn allen om de tafel met een
mental coach om het er nog eens goed
over te hebben. Een enkeling kneep
zich nog eens stevig in de arm om te
voelen of het allemaal echt wel waar
was!
Voor ons competitieteam betekent
dit het hele jaar spelen met een vaste
kern van zes á zeven spelers in een
vast ritme. Dat culmineert in de competitiemaand april in vier partijen op
vier verschillende banen tegen, vrijwel
zonder uitzondering, plezierige tegenstanders. Dat alles ingebed in een
niet onbelangrijk gastheerschap van
het die dag niet-spelende team. In dat
gastheerschap doen de teams samen
met hun catering een poging om hun
sociale vaardigheden te tonen. Mede
dankzij de Witte Juffer blijkt dit bij de
Veluwse ieder jaar van een unieke
kwaliteit te zijn.

Competitie:
de ruggegraat

Ons team heeft ook een voorbereidend en een afsluitend weekend. Het
lijkt er sterk op dat naast alle andere
gewaardeerde verenigingswedstrijden,
uitjes en wat dies meer zij, de competitie de ruggengraat/de motor vormt
voor de continuïteit van, in ieder geval,
òns golfen.
Heren Senioren 3,
voorheen en in 2015 weer 2:
Hessel Posthuma, Theo Burbach (c),
Willem Huib de Baan, Enno Brands,
Michiel Uhlenbeck (inv.), John Smeur (inv.),
Ronald Ernst, Dirk Jan Hiebendaal,
Hylke Brandsma (Rob Lousberg inv. afw.)
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Het Hart van de Club
Willem Huib de Baan
Tekst Greetje en Rob Lousberg, foto Peter Essink

Vanaf 2002 is “Het Hart van de Club“
toegekend aan één van de leden van
de Veluwse Golf Club. Het is een initiatief van Ellen Twilt en Greetje en
Rob Lousberg. Met “Het Hart“ spreekt
het bestuur haar waardering uit voor
leden, die zich voor lange tijd op meerdere terreinen dienstbaar hebben gemaakt voor de club.
Op 1 januari 2015 is tijdens de Nieuwjaarsreceptie Het Hart van de Club
toegekend aan Willem Huib de Baan.
Hij kreeg deze erkenning voor zijn vele
bijdragen aan de verschillende media,
zoals website, jaarboek en birdie-boek,
die voor het functioneren van de club
op moderne leest essentieel zijn. Zijn
blijvende inzet betekent ook een continuïteit in het belang van de club.

De Primus

Koen van der Harten
Tekst Greetje en Rob Lousberg

De Primus is in 2009 ingesteld voor
de jeugdgolfer van het jaar. Het is een
beeldje dat is gemaakt door de kunstenaar Ger van Tankeren. Bij de prijs
hoort een cap en T-shirt.
Bij de toekenning van De Primus
wordt niet alleen gekeken naar de
handicap-verlaging of prijzen bij
wedstrijden, maar ook het gedrag
in en rond de baan is belangrijk. Golf
lijkt een individuele sport, maar je
uitstraling naar anderen maakt golf
net zo goed een sociale sport. Daartoe behoort zeker de collegialiteit
tegenover andere jeugdleden of een
goed gastheer zijn tijdens bijvoorbeeld de competitie.
Als je al deze kwaliteiten in huis hebt,
dan mag je je met recht Jeugdgolf(st)
er van het jaar noemen en De Primus
vol trots in ontvangst nemen. In 2014
is daarom de Primus door de Jeugdcommissie en Arnoud van Opijnen
toegekend aan Koen van der Harten.
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Een beetje opscheppen mag

Restaurant De Witte Juffer
Tekst Hans Hardenbol

Wij Nederlanders zijn geen opscheppers. Wij houden niet van “poeha”. Vooral niet gek doen, doe
maar gewoon. Toch scheppen de leden van de VGC op over hun “Witte Juffer”, het clubrestaurant dat met enthousiasme, betrokkenheid en overgave wordt geleid door Natasja Fama en
Laurence Beneder.
Die oprechte trots van onze leden
komt niet uit de lucht vallen. Bij de
competitieteams die de VGC loten als
tegenstander, gaat immer een licht
gejuich op. Zij zijn verzekerd van voortreffelijke gerechten na de wedstrijd in
Hoog Soeren. En wat te denken van de
verzorgde hapjes en borrel?
Niet alleen een uitstekende maaltijd
tegen een goede prijs maakt dat u geniet. Want u weet dat ook een attente
bediening, een goede presentatie en
een mooie omgeving helpen. En ook
die ingrediënten zijn dik in orde op de
Veluwse.

Zelfstandigheid

Natasja en Laurence zijn in januari
2010 gestart. Daarvoor had Natasja
al ervaring opgedaan als chef in onze
keuken. Laurence leerde zij eerder
kennen bij Restaurant “Poppe” in Apel-

doorn. En beiden deden ervaring op bij
diverse andere restaurants in de omgeving. Laurence bijvoorbeeld in Restaurant “Navet” aan de Arnhemse weg
in Apeldoorn. Maar ja, een eigen restaurant runnen, als “de Witte Juffer”, is

voor beiden het summum. Waarom?
De omgeving, de mensen, vooral ook
de vrijheid en zelfstandigheid. Daar
hebben we beeld bij!
En dat ze niet op hun lauweren rusten,
blijkt. Want, er is telkens vernieuwing
in wat ze bieden, en…wat het seizoen
biedt. Bramen afkomstig van de bosjes
bij de tee van hole één, vindt u gerust
op uw bordje bij het nagerecht, als de
tijd er rijp voor is.

Witte Juffer Bokaal

Onderdeel van de succesformule is dat
ze zich zeer betrokken voelen bij de
club. Ze leven mee met de competitie
of de clubkampioenschappen. Natasja
maakt de prachtigste taarten met
allerlei logo’s in marsepein, die passen
bij de gelegenheid van dat moment.
Het beste bewijs van die binding met
de club en haar leden is wel het initiatief in 2015 voor de “Witte Juffer
Bokaal”. Met de WHC wordt nog onderhandeld over de formule. Een “funwedstrijd”? Dat past niet bij Natasja:”
Het moet wel ergens over gaan! Dus
Qualifying”. Dat zegt iets over hoe ze in
het leven staan. Wij blijven ondertussen nog even opscheppen over onze
“Witte Juffer”.

14 > Jaarboek Veluwse Golf Club 2015

Golffamilie

De familie van Balen
Tekst Greetje en Rob Lousberg

Het kostte wat om tot een
afspraak te komen, maar toen
dat eenmaal lukte, toen hadden we ook wat: een echte
golffamilie. Moeder Ingrid
van Balen, vader Robert, Falera (13 jaar) en Tom (11 jaar)
waren er helemaal klaar voor.
Robert schertste dat hij er
nachten niet van had kunnen
slapen.
Bij de familie van Balen wordt er veel
over golf gepraat. Hoe kan het ook anders. Tom droomt er van later “playing
golfpro“ te worden. Robert heeft single
handicap 8 en komt van 5. Ingrid is
de nieuwe voorzitter van onze jeugdcommissie. Alleen Falera golft niet zo
actief, maar vindt het wel erg leuk. Ze
vindt het niet zo fijn als dingen verplicht zijn. Af en toe lessen is leuk, als
het maar niet te vaak moet. Er zijn ook
nog zoveel andere dingen. Als eerste
noemt ze “huiswerk“. En dan, zichtbaar enthousiast, is er kunstrijden op
de schaats. Ze verdwijnt om even later
trots een paar prachtige kunstschaatsen te tonen en schaatsen met wielen
te laten zien. Ook op het creatieve vlak
zijn er vele activiteiten. Ingrid en Falera

doen aan keramiek, Tom houdt van
tekenen en schilderen. Kortom, waar
blijft de tijd.

Golf geeft verbondenheid

Tom houdt ook van kunstschaatsen.
Hij doet dat met Falera op de ijsbaan in
Deventer. Dat vereist van moeder Ingrid wel dat ze moet brengen en halen.
Voor golf geldt dat nu ook nog. Ze
vindt dat absoluut geen bezwaar. Een
mooie uitspraak van haar is: golf geeft
verbondenheid! Gisteren speelden
Robert en Tom nog samen met opa,
de vader van Robert van 86. Ook binnen het gezin ervaart ze dat zo, vooral
nu Falera en Tom wat ouder worden.
Het is toch mooi als je met elkaar kunt
golfen, ook als je met vakantie bent.

Tom, Jimenez en
Joost Luiten

Vooral over de Ouder-Kind wedstrijd
wordt enthousiast gesproken. Ze moeten wel iedere keer weer bedenken
hoe het de vorige keer was, wie met
wie gaat spelen.
Zelfs bij iets als de KLM-Open speelt
de verbondenheid een rol. Robert en

Tom zijn er samen naartoe geweest.
Dat mocht van school en je had moeten zien, hoe ze zich er op verheugden.
Als prachtig aandenken haalt Tom een
foto, waar hij samen met Robert op
staat, geflankeerd door Jimenez en
Joost Luiten. Tom’s echt grote favoriet
is toch Rory McIlroy.
De familie geniet niet alleen van golf,
maar levert ook zijn bijdrage aan de
club. Bij Ingrid is dat de jeugdcommissie. Ze heeft ook allerlei ideeën vanuit
haar professie, de bewegingsstudio
Plus, waar naast jazz ballet en power
body ook aandacht is voor Pilatus
oefeningen. Dat zijn oefeningen die
vooral een beter bewegen bevorderen.
Robert is enthousiast over de baan.
Toch heeft hij vanuit zijn lage handicap
best ook wel suggesties over mogelijke verbeteringen. En dan de driving
range, je zou daar zoveel kunnen winnen met een afslag vanaf hoger niveau. Dan kun je tenminste zien waar
de ballen neerkomen. En zo zijn er wel
meer goede ideeën.
Zelf keerden we huiswaarts in de overtuiging dat we een echte golffamilie
hadden geïnterviewd. Als bevestiging,
had Tom nog een demonstratie gegeven op een zelf uitgezet baantje in de
tuin, een dogleg naar links, twee approaches en één put: par!
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Hoofdsponsor
VGC Business Competitie

business intelligence
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enterprise apps

Erelid en Leden van Verdiensten

Lid van verdienste:
Herman van den Bosch

Erelid:
Aaik Grijsen

Lid van verdienste:
Anne Kuylman

Dames Senioren 2
Kampioen 2014
Tekst Loulou Semmelink-Lagro

Op 8 mei 2014 werd Dames Senioren 2 kampioen op de Breuninkhof. Almeerderhout was
die dag de tegenstander. Beide
teams hadden op dat moment
zes punten, maar Almeerderhout
had een beter gemiddelde. Kortom, de Veluwse dames moesten
winnen.
Het hele team besloot voor te gaan
spelen. Bij Almeerderhout deden maar
twee dames dat.
Dat heeft het verschil gemaakt. De
Veluwse won ’s morgens alle greensomes.
’s Middags waren de Veluwse dames
al na vier singles kampioen.
En omdat de regen in de loop van de
middag met bakken uit de hemel viel,
besloot Almeerderhout de laatste
twee partijen uit de baan te halen.
De blijdschap met het kampioenschap
was groot, te meer omdat het op de
slotdag vorig jaar net niet gelukt was.
v.l.n.r. Carolien Reus, Loulou Semmelink, Joostje van Donselaar, Mariëtte van Driel,
Leida Blok, Anneke Telgen, Annelies Boersma
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Archiefcommissie
Tekst Leendert van Driel

Eind 2013 heeft het Bestuur
van de Veluwse Golf Club de
nieuwe Archiefcommissie
vastgesteld. In deze commissie hadden aanvankelijk
zitting Annelies Boersma,
Richard Hermans en Leendert van Driel. Richard heeft
beroepsmatig uitgebreide ervaring als archivaris en heeft
veel contacten in deze wereld.
In de loop van 2014 besloot
hij om in Turkije te gaan wonen. Hij is daardoor slechts af
en toe voor korte perioden in
Nederland. Daarom is in 2014
Carla Hage toegetreden tot de
commissie.
De commissie is voortvarend aan de
slag gegaan. Eerst is een plan van
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aanpak opgesteld en dat is door het
Bestuur goedgekeurd. In dit plan zijn
onder meer de eisen geformuleerd
waaraan het archief moet voldoen.
Ook is de opzet van het archief omschreven. Er is contact geweest met
de Keppelse Golfclub dat al een archief
heeft. De VGC heeft voor een vergelijkbare opzet gekozen.

chiveerde stukken worden uiteindelijk
bij het CODA opgeslagen. Volgens de
planning zijn eind 2014 alle stukken
vanaf 1957 tot 2000 gearchiveerd en
geregistreerd. Daarna volgt een verslag van de werkzaamheden aan het
Bestuur. Daarin zal een advies staan
over hoe er verder met de archivering
bij de VGC kan worden omgegaan.

Ontnieten

Oproep aan de leden

De Archiefcommissie is enthousiast aan het werk gegaan en komt
regelmatig bij elkaar. De taken en
verantwoordelijkheden zijn duidelijk
verdeeld. Een belangrijke taak is het
zogenaamde “ontnieten“ van stukken.
De stukken worden in zuurvrije dozen
opgeslagen. Voordat dat dat gebeurt,
moeten de nietjes eruit. Nietjes vreten
het papier aan. De dozen met gear-

Tenslotte, roept de Archiefcommisie de
leden op om stukken uit het verleden
van de VGC ter beschikking te stellen aan de commissie. De Commissie
bekijkt dan of deze stukken inderdaad
in het archief thuishoren. U kunt daarvoor contact opnemen met een van
de hierboven genoemde leden van de
commissie.

Frontdesk met veel plezier
Tekst Hans Hardenbol

maar golf is “je van het”. Dat horen we
graag.

Ducati 600

Acht jaar al runt Betsie Woudt en niet mag, op te zoeken. Dat merkt
de Frontdesk van de Veluwse Betsie elke dag. Zo ontstaat er een
Golfclub met veel plezier, pas- precaire balans tussen vriendelijkheid,
sie en met een groot verantbehulpzaamheid en de noodzakelijke
woordelijkheidsbesef. “Wat
strengheid, striktheid. Wanneer mag
zou je gasten en onze spelers je wel en niet spelen, welke handicap
vooral mee willen geven?” Het mag een greenfeespeler hebben? “Reantwoord komt snel, zonder
gels prima, maar die gelden niet voor
aarzeling: “Geniet! Geniet niet mij“. Deze balans maakt het werk ook
alleen van het golfspel, maar
uitdagend en daarom blijft het fris.
vooral ook van deze prachtige omgeving hier, van deze
Stokkenloods
unieke plek!” Daar heeft ze
Is er veel veranderd sinds Betsie
helemaal gelijk in.
aantrad in 2006? Eigenlijk niet vindt
Betsie bewaakt het Fort, doet alle
denkbare dagelijkse administratieve
werkzaamheden. Ze ondersteunt de
commissies, het bestuur, en is vooral
bezig met vragen van de leden en niet
te vergeten onze gastspelers. Sommige clubs laten greenfeespelers alles
regelen via een website. De VGC heeft
Betsie. Enerzijds, omdat er veel vragen
zijn rond de beperkingen en mogelijkheden, anderzijds omdat de menselijke
factor voor de gasten nog altijd prettiger is dan een computer.
Makkelijk? Niet altijd. Spelers hebben
rechten, maar ook plichten. En ja, het
is nou eenmaal een eigenschap van
de mens om de grenzen van wat wel

In de jaren ’60 en ’70 van de vorige
eeuw voorspelde je merk brommer
heel veel over je levensstijl en hoe je in
het leven stond. Het maakte nogal wat
uit of je reed op een Kreidler Florett,
Zündapp of Puch. Als we de merken
Harley Davidson, BMW en Ducati bij
de motoren op een rij zetten, kiest
Betsie voor Ducati. “Betsie wat zegt
dat over jou?”
Betsie antwoordt met een dromerige
blik door het grote raam van haar kantoor, dat uitkijkt op de hole 1 en 9: “Dat
zegt iets over opzoeken van grenzen
in je leven, het zegt iets over genieten
van alles dat er is, het zegt voor mij
vooral iets over “vrij willen zijn“”.
Dat wij nog maar lang van Betsie mogen genieten.

Betsie. Je kent de leden beter en beter, dat maakt het werk alleen maar
gemakkelijker en leuker. En wat zou
Betsie willen verbeteren of veranderen
in 2015? Daar denkt ze even over na,
behoedzaam. Maar dan is ze toch echt
wel duidelijk: “De stokkenloods, daar
moet echt wat aan gebeuren.” Daar
vindt ze veel leden als medestander.
Naast alle drukke werkzaamheden
voor de VGC en voor RTV Stegeman,
die zij samen met haar Ton runt, is vrije
tijd schaars en kostbaar. De hobby’s
van Betsie zijn golf, motorrijden en
tennis. Als ze er een moest kiezen?
“Golf”, luidt het resolute antwoord.
Voor tennis is geen tijd meer. De Ducati 600cc is ook heerlijk om op te rijden,
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Etiquette

Je gaat het pas zien
als je het doorhebt
Johan Cruijff
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Businesscompetitie 2014
Tekst Sponsorcie

Nieuwe tradities, ouderwetse sfeer. De Veluwse Golf Club
heeft een vernieuwde sponsorcommissie. Deze is met een
aantal nieuwe initiatieven gestart. Zij zijn, zoals aangekondigd
in het jaarboek 2014, onder andere van start gegaan met een
(onderlinge) Businesscompetitie. Om ook nieuwe sponsors
aan te trekken en de goede relatie met bestaande sponsors te
bestendigen, is gekozen voor een informele 9 holes-wedstrijd
stroke-play met handicapverrekening.
In het eerste competitiejaar is gespeeld met 16 (!) teams verdeeld

over vier poules. Dat gebeurde op een
zestal voorjaarsavonden onder vrijwel

steeds goede weersomstandigheden.
Er was slechts één inhaaldag wegens
het slechte weer.

Succes

Deze formule heeft haar succes bewezen. Na elke poulewedstrijd hebben de
deelnemers in groten getale gebruik
gemaakt van een business-menu.
Dat was, zoals altijd, tot in de puntjes
verzorgd door onze vermaarde keukenbrigade van De Witte Juffer. Iedere
poulewedstrijd is afgesloten met een
korte prijsuitreiking en een gezellig
samenzijn aan tafel waar men elkaar
(nog) beter heeft leren kennen. Een
prettige uitwisseling van zakelijk contact in een informele setting.

Zinderende finale

Het winnende team van 2014

Op woensdag 1 oktober was de grote
finale…. alle nummers 1, 2, 3 en 4 uit
de afzonderlijke poules namen het in
een shotgun-wedstrijd tegen elkaar
op. Zo maakte elk team nog kans op de
hoofdprijs, de eeuwige roem door het
1e Businesscompetitiejaar als winnaar
af te sluiten.
Het werd, in een zinderende finale, het
team van “Autohaas“. Zij wonnen met
miniem verschil van het team “&boon“.
Door deze nipte overwinning zijn ze
terecht winnaar van de 1e Businesscompetitie van de Veluwse Golf Club.
Voorwaar een prestatie van niveau.

Toegevoegde waarde

Vanwege de positieve feedback van de
deelnemers en de verwachte uitbreiding van het aantal (hole-)sponsors
denken wij volgend jaar te kunnen
starten met 5 poules en 20 (!) teams.
Met dit initiatief, dat een toegevoegde
waarde heeft voor de bijdrage die
sponsors leveren, is hopelijk een nieuwe traditie geboren!
Sponsors en alle betrokkenen hartelijk
dank voor jullie bijdrage(n)!

De Sponsorcie

H.J.W. van Riggelen Voorzitter
A.J. Helmendach-Visser
J.H. Stadig
C,J, Vloon
K.H.A. Zieleman
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De Wedstrijdleider
Tekst Boudewijn van de Rhoer

Ruud Taal schreef, in een
artikel op de website van de
Nederlandse Vereniging van
Golfende Journalisten (NVGJ),
iets wat ik u als lezer niet wil
onthouden. Het is aangepast
aan de situatie op de Veluwse
Golf Club.
“Ik realiseer me dat onze uitstapjes
naar de golfvelden steeds meer een
onderdeel van het dagelijks leven worden. Zoiets als naar school gaan of je
werk. Of, zoals het zou moeten zijn:
“elkaar een prettige dag bezorgen“. Het
werk van de bestuurs- en commissieleden draagt in hoge mate bij aan dat
plezier. Immers, hoe zouden de dagen
er uitzien als door hun voorspel niet
alles tot in de puntjes was geregeld?
De vraag is wel of zij zelf voldoende
genieten van al hun inbreng. Leidt het
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gesteggel over van alles en nog wat in
de vereniging hen niet te veel af?

Voorspel en plezier

“Het is daarom goed om een aantal
“helpers“ eens in het zonnetje te zetten. De inzet van hen wordt direct
zichtbaar bij het binnentreden van de
golfarena, het clubhuis. Daar worden
we geconfronteerd met de zakelijkheid
van de wedstrijdleiding. Die heeft zich
strategisch opgesteld om naam en zo
nodig de handicap te controleren. De
dienstdoende wedstrijdleider tracht de
vereiste leges in ontvangst te nemen,
voordat hij de scorekaart uitreikt. Die
situatie staat een tijdje op mijn netvlies en krijg ik dan even niet meer uit
mijn kop.”
Tot zover deze variant van het artikel,
dat onder de naam “Helpers“ onlangs

is gepubliceerd. Hetzelfde is namelijk
van toepassing op een grote groep
VGC-leden, die het mogelijk maken
voor ons om aan wedstrijden deel te
nemen: “de wedstrijdleiders“. Sommigen zijn dat wat korter, maar velen
zijn het al heel lang. Daarvoor heel veel
dank!
Wedstrijdleiders kom je bijna alle
dagen van de week wel tegen. Bij de
Rabbits, bij de Herendag, de Damesdag en in het weekeinde bij wedstrijden, die onder verantwoordelijkheid
van de WHC plaatsvinden. Dan zijn
er nog wedstrijden voor de jeugd, de
sponsoren en de NOGB, waar wedstrijdleiders bij betrokken zijn. Dus heel
veel meer dan menigeen denkt.

Wedstrijd lijden

Veel is er de afgelopen jaren veranderd
en dat heeft ook effect op de taken

rekaarten hoeven niet meer per
persoon te worden uitgeschreven.
Het volstaat om een sticker met alle
gegevens op de scorekaart te plakken.
De indeling, de resultatenverwerking en controle gaan automatisch.
Een ranglijst komt nu in een fractie
van een seconde beschikbaar om te
printen. Een ander voordeel is dat
men vele handelingen vanuit huis
kan verrichten. Bij meer ingewikkelde
situaties als competities en meerrondes of (Club)kampioenschappen en
de ZomerAvondCompetitie, zorgt de
computer razendsnel voor een actuele
stand van de Best of Five en – vanaf
2015 – voor een Ringer Score.
Zelfs bij de Apeldoornse Golf Kampioenschappen worden de scores van
verschillende onderdelen op twee
verschillende banen, gedurende twee
dagen, moeiteloos geregistreerd.
Ruim 175 deelnemers weten een uur
na afloop van de wedstrijd hoe ze het
hebben gedaan.
van de wedstrijdleiders. Dat vroeger
alles beter was, wordt ook wel beweerd over het leiden van wedstrijden.
Of is het soms wedstrijd lijden?
Je kon zo makkelijk inschrijven op
lijsten in het clubhuis. Je kon, met een
beetje handigheid, zelf bepalen met
wie je samen in een flight wilde spelen.
En natuurlijk moest je er wel snel bij
zijn, want was je te laat, dan kon je niet
meespelen.
Ook was het heel makkelijk om je
weer uit te schrijven. Het enige wat
te doen stond, was een dikke streep
door je naam halen. Daar moest je dan
wel voor naar het clubhuis of iemand
anders vragen om dat te doen. Voor
de iets minder sportieve spelers kon
je ook nog wat sjoemelen met je handicap, want of alles handmatig werd
gecontroleerd, is maar de vraag.
Dat wat betreft de speler. Maar nu
de wedstrijdleiders van vroeger. Daar
werd veel van verwacht. Ze maakten
handmatig een startlijst, ze vulden
handmatig alle scorekaarten in, ze
maakten een lijst om het inschrijvingsgeld te controleren. Ook moest er een
ranglijst zijn voor de prijsuitreiking.
Alle scorekaarten werden nagekeken,
soms op handicap, maar regelmatig op
de berekende scores. Dat laatste was
zeker nodig, want ook vroeger waren
er altijd lieden, die wat last hadden
met rekenen. Niet voor niets is er nog
een regel, die een speler diskwalifi-

ceert als er te weinig slagen of te veel
stableford punten zijn genoteerd.
Zoals gezegd, van de wedstrijdleiders
werd veel verwacht. Naast alle administratieve rompslomp waren er nog
tal van andere taken en deskundigheden, die bij een wedstrijdleider horen.

E-golf4U

Voor de wedstrijdleiders van heden is
er ten opzichte van vroeger veel veranderd. De deelnemers zijn mondiger
geworden, er wordt veel kennis van
de spelregels verwacht en de reglementen van de diverse wedstrijden
en wedstrijdvormen worden steeds
ingewikkelder. Daar staat tegenover,
de komst van goede software als Egolf4U. Daarmee behoort veel handwerk tot de verleden tijd.
De inschrijving gaat digitaal. Sco-

Prettige dag

Kortom, het werk van een wedstrijdleider is makkelijker gemaakt. En, wat
is er mooier dan, om direct na de wedstrijd, de winnaars bekend te kunnen
maken, de prijzen, verzorgd door de
dames van de prijzencommissie, uit te
reiken en op de foto te gaan.
Het is werkelijk een dankbare taak en
onder het motto “vele handen maken... etc”. kunnen we bij de WHC best
nog wel wat enthousiaste wedstrijdleiders gebruiken.
Hopelijk realiseren de deelnemers aan
wedstrijden zich, dat zij degenen zijn,
die het ook voor de wedstrijdleiders
aantrekkelijk moeten maken om die
taak voor hen te verlichten. Houdt
daarom in gedachten wat aan het
begin van dit artikel is geciteerd: “Doe
mee om elkaar een prettige dag te
bezorgen“
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Wedstrijdkalender 2015
Datum

Wedstrijd

Wedstrijdleiding Tee sluiting

JANUARI 2015
vrij

23 Bridge Drive

za

24 Van Lanschot Maandbekers 1 + 2 combi

09.45 - 14.00 10.00

za
31 Snert Trofee
FEBRUARI 2015
zo
15 Van Lanschot Maandbekers 1 + 2 combi
vrij
20 Bridge Drive
za
21 Greensome Wedstrijd
MAART 2015
zo
1 Hoeksome tegen Par
ma
2 Start Rabbitseizoen
do
5 Start Damesdag Seizoen

10.30 - 16.30 11.00

zo

8

Start Jeugdseizoen

za

14 Veluws Hert Finales / Hertwedstrijd

zo

15 Van Lanschot Maandbekers 1 + 2 combi

vrij

20 Bridge Golf

Bridgeclub

Starttijd

Bridgeclub

19.15

09.45 - 14.00 10.00
19.15
11.15 - 16.00 11.30

Damescie

11.15 - 16.00 11.30
11.15 - 15.30 11.30
10.30 - 16.00 11.00

Jeugdcie

13.30 - 17.00 14.00

VH cie

12.45 - 15.00 13.00
08.45 - 13.00 09.00

Bridgeclub

14.30 - 17.30 15.00

zo
22
za
28
APRIL 2015
wo
1
do
2

Competitie Teams VGC
Oranjeoord Wedstrijd

12.00 - 17.30 12.30
10.00 - 15.30 10.30

Damesdag
Dames S1

vrij

3

Heren S 2

11.15 - 15.00 11.30
10.15 - 18.00 10.30
10.15 10.30
18.00

zo

5

ma
vrij
za
zo
vrij

6
10
11
12
17

za

18 Van Lanschot Maandbekers 1 + 2

zo
19
di
21
wo
22
do
23
vrij
24
zo
26
ma
27
MEI 2015
vrij
za
zo
do
vrij
zo
ma
di
di
do

1
2
3
7
8
10
11
12
12
14

Paasmixed
Heren S 3
9- holes wedstrijd
Thoma TBB
Heren S 4

Open Dag
Dames Dinsdag 1
Grootouder-wedstrijd
Dames S 2
Heren S 1
Heren 1
Oranje Bokaal

Jeugdcie

10.30 - 16.00
10.15 - 18.00
14.00 - 17.00
08.45 - 11.30
10.15 - 18.00

08.45 - 17.00 09.00

Herencie

10.15 - 18.00
12.15 - 17.30
11.15 - 16.00
10.15 - 18.00
10.15 - 18.00
11.30 - 17.00

Clubkampioenschap Senioren start op 15 mei
Heren S 5
11.15 - 16.00
9- holes wedstrijd
14.00 - 17.00
Dames 1
08.45 - 18.00
Reservedag Competitie
Reservedag Competitie
Reservedag Competitie
ALV
Reservedag Competitie
Business Competitie (BC) voorronde
Sponsorcie
17.00 - 18.15
Hemelvaart-wedstrijd
08.30 - 14.00
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11.00
10.30
14.30
09.00
10.30

10.30
12.30
11.30
10.30
10.30
12.00
11.30
14.30
09.00

Bijzonderheden

Q. Na afloop uitreiking JaarMaandbekers
Shotgun.
Q.

Shotgun.
Shotgun. 9 holes jeugd met
ouders.
zie website. Wedstrijd voor
deelnemers VH.
Q.
Evt. shotgun. 9 holes.
Bridge begint om 18.00 uur
Shotgun.
Shotgun.
ipv 2 april

Paaszondag. Clubhuis gesloten, geen wedstrijd
Shotgun.
Shotgun. 9 holes.
Q, 9 holes
Q. MB1 strokeplay, MB 2
stableford, na elkaar
zie website
Evt. shotgun

Shotgun.

Shotgun. 9 holes.

zie website
17.15
09.00

Shotgun

Datum

Wedstrijd

za

16 Van Lanschot Maandbekers 1 + 2

zo
di

17 Promotiewedstrijden competitie
19 BC voorronde

zo

24

ma
wo

25 Vossenjacht
27 Klassieke 9 Heren

vrij
29
za
30
zo
31
JUNI 2015
di
2
wo
3
za
6
zo
7
di
9
za
13
zo
14
di
16
za

Wedstrijdleiding Tee sluiting

08.45 - 17.00 09.00
Sponsorcie

08.45 - 12.00 09.00
Sponsorcie
WHC
WHC
Sponsorcie
Jeugdcie
Sponsorcie

20 Van Lanschot Maandbekers 1 + 2

zo
21
di
23
do
25
vrij
26
za
27
zo
28
di
30
JULI 2015
za
4
za
4
di
7
do
9

17.00 - 18.15
13.45 - 19.30
07.45 - 16.00
08.15 - 13.30
17.00 - 18.15
11.00 - 16.30
12.45 - 15.30
17.00 - 18.15

17.15
14.00
08.00
08.30
17.15
11.30
13.00
17.15

08.45 - 17.00 09.00

Bijzonderheden
Q. MB 2 stableford, MB 1
strokeplay, na elkaar
Pinksterzondag. Clubhuis
gesloten, geen wedstrijd
Shotgun.
zie website
zie website

Matchplay
Matchplay, zie website
Shotgun.
Q. 9 holes
Q. MB 1 strokeplay, MB 2
stableford, na elkaar
Q.

12.15 - 16.30
17.00 - 18.15
11.30 - 17.00
11.30 - 17.00
08.45 - 13.00
12.45 - 16.00

12.30
17.15
12.00
12.00
09.00
13.00
09.00
13.00
12.00

Shotgun.

10.30

Shotgun.

za

JeugdMB
Jeugdcie
08.45 - 11.30
Four ball Best Ball Bekers
12.45 - 17.30
Heren - Damesdag
Herencie
11.30 - 17.00
reservedag BC
Sponsorcie
NGF Familietournooi (vh Ouder-Kind10.00 - 16.00
12
wedstrijd)
ma 13 en di 14 juli Jeugdkamp
18 Arendsen De Wolff Trofee
11.00 - 16.30

11.30

zo

19 Van Lanschot Maandbekers 1 + 2

Shotgun.
Q. MB 2 stableford, MB 1
strokeplay, na elkaar
Q. Shotgun.

zo

Zwarte Keiler
BC voorronde
Damesdag Vriendinnendag
Relatiedag Van Lanschot
Strokeplay Kampioenschap Senioren
Strokeplay Kampioenschap Senioren
reservedag BC

17.00 - 18.15 17.15

11.30 - 17.00 12.00
11.45 - 12.45 12.00
14.00 - 14.45

NOGB
NOGB
Jeugdcompetitie
BC voorronde
Start Zomer Avond Competitie (ZAC)
Clubkampioenschap
Clubkampioenschap
BC voorronde
Koninklijke De Kuyper Beker
JeugdMB
BC voorronde

Starttijd

za
25 De Witte Juffer
AUGUSTUS 2015
zo
2 Wittebroodsbeker
za

8

Sponsorcie
Damescie
WHC
WHC
Sponsorcie

08.45 - 17.00 09.00
Clubhuiscie

11.00 - 16.30 11.30

Van Lanschot Maandbekers 1 + 2

zo
9 Handicart Trofee
wo
12 Slotavond ZAC
za
15 Bavaria “Om ‘t Vat”
do
20 Damesdag Dagje Uit
zo
23 President’s Tankard
za
29 AGK Stedendriehoek
zo
30 AGK Stedendriehoek
ma
31 Rabbits Dagje Uit
ma
31 Klassieke 9 Dames
SEPTEMBER 2015
wo
2 Haspeltrofee
vrij
4 1e Sponsordag
za

5

zo
vrij
za

6 Clubkampioenschap Jeugd
11 2e Sponsordag
12 Haagsche Ooievaar

11.30 - 17.00 12.00

08.45 - 17.00 09.00
12.00 - 17.30 12.30
13.45 - 19.30 14.00
11.30 - 17.00 12.00
AGKcie
AGKcie

09.45 - 14.30 10.00
07.45 - 18.00 08.00
07.45 - 18.00 08.00

Shotgun.
Shotgun.
Q
Q.

Shotgun.
Q. MB 1 strokeplay, MB 2
stableford, na elkaar
Shotgun.
Shotgun.
Vlaggenwedstrijd
Q.
Q.

12.15 - 13.15 12.30
Sponsorcie

Hoog Soeren Trofee

zie website
zie website
09.45 - 14.30 10.00

Jeugdcie
Sponsorcie

zie website
zie website
08.45 - 13.00 09.00

Vos start 10.00 uur, jagers
om 10.30 uur
Matchplay
Q.
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Datum

Wedstrijd

SEPTEMBER 2015 (vervolg)
vrij
18 Bridge Drive
za
19 9-holes wedstrijd
zo
20 Van Lanschot Maandbekers 1 + 2 combi
zo

20 JeugdMB

wo
23 Klassieke 9 Heren
za
26 Strokeplay Kampioenschap
zo
27 Strokeplay Kampioenschap
wo
30 BC Finale
OKTOBER 2015
za
3 Cross Country
zo
4 JeugdMB
za

10 Clubkampioenschap Senioren

zo
11 Herinneringstrofee
vrij
16 Bridge Drive
za
17 NOGB Najaarswedstrijd
zo
18 Past Presidents Cup
za
24 Van Lanschot Maandbekers 1 + 2 combi
ma
26 Slotdag Rabbits
za
31 Halloween Jeugd Nachtwedstrijd
NOVEMBER 2015
zo
1 Bestuur - Commissie Beker
vrij
6 ALV
zo
8 Put ‘m erin (vh Dolle Putter)
zo
15 Van Lanschot Maandbekers 1 + 2 combi
vrij
20 Bridge Drive
za
21 Verborgen Holes
do
26 Slotdag Damesdag Seizoen
zo

29 Sinterklaaswedstrijd

DECEMBER 2015
zo
6 Van Lanschot Maandbekers 1 + 2 combi
za
12 Wildwedstrijd
vrij
18 Bridge Drive
JANUARI 2016
vrij
15 Bridge Drive
za

Wedstrijdleiding Tee sluiting
Bridgeclub

Jeugdcie
WHC
WHC

19.15
14.00 - 17.00
08.45 - 13.00
13.15 16.00
11.30 - 17.00
07.45 - 16.30
11.45 - 16.00
15.30 - 18.30

Starttijd

Bijzonderheden

14.30
09.00

Shotgun. 9 holes.
Q.

13.30
12.00
08.00
12.00
16.00

Jeugdcie

09.30 - 16.00 10.30
12.45 - 15.30 13.00

WHC

12.45 - 15.45 13.00
10.00

Matchplay. Finale Dames
en Heren.
Q.

10.30
09.00
11.00
18.30

Vlaggenwedstrijd
Q.
Shotgun.
Shotgun. 9 holes.

Rabbitcie
Jeugdcie

09.45 - 14.30
19.15
zie website
10.15 - 15.00
08.45 - 13.00
10.30 - 16.00
17.30 - 20.30

Bestuur - WHC

10.00 - 15.30 10.30

Bridgeclub
Damescie

10.15 - 15.00
09.45 - 14.00
19.15
10.30 - 16.00
10.30 - 16.00

Jeugdcie

11.30 - 15.00 12.00

Bridgeclub

09.45 - 14.00 10.00
10.30 - 16.00 11.00
19.15

Bridgeclub

19.15

Bridgeclub
NOGB

10.30
10.00
11.00
11.00

23 Van Lanschot Maandbekers 1 + 2 combi

09.45 - 14.00 10.00

zo
31 Snert Trofee
FEBRUARI 2016
zo
14 Van Lanschot Maandbekers 1 + 2 combi
vrij
19 Bridge Drive

10.30 - 16.30 11.00
Bridgeclub

Shotgun.
Q. 2 * 18 holes
Q. 18 holes
Shotgun.

09.45 - 14.00 10.00
19.15

Shotgun.
zie website
Q.
Shotgun.
Shotgun.
Shotgun. 9 holes. Jeugd
met ouders.
Q.
Shotgun

Q. Na afloop uitreiking JaarMaandbekers.
Shotgun.
Q.

Vaste teesluitingen in 2015
Herendag:
Damesdag (behoudens shotgunwedstrijden):
Rabbits: (behoudens shotgunwedstrijden):
ZAC:

Dinsdag van 11.30 - 17.00
Van donderdag 5 maart t/m donderdag 26 maart van 10.45 - 14.30
Van donderdag 2 april t/m donderdag 29 oktober van 11.15 - 15.00
Van donderdag 5 november t/m donderdag 26 november van 10.45 14.30
Van maandag 2 maart t/m maandag 26 oktober van 11.15 - 15.30
Van woensdag 3 juni t/m woensdag 12 augustus van 13.45 - 19.30

Voor aanvullingen op en wijzigingen van deze kalender zie de actuele teesluiting op www.veluwsegolfclub.nl
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Steun de Stichting Handicart
Tekst Joop Wentink

Dankzij de Stichting Handicart staan
er op de Veluwse Golf Club momenteel
vijf uitstekende handicarts. Tijdelijk of
permanent minder valide golfers maken er volop gebruik van. Dat is mooi
en ook nog tegen een betaalbaar tarief
van € 4 voor handicart-pashouders.
Het is belangrijk dat we dit mooie initiatief ook in de toekomst aan leden
kunnen bieden. De vraag naar deze
handicarts zal in de toekomst ook
toenemen. Om daar het hoofd aan te
bieden, zijn er donateurs nodig.
Dat is reden voor mij, Joop Wentink,
om als clubconsul van de Stichting
Handicart voor de Veluwse Golf Club
een dringend beroep te doen op onze
leden om donateur te worden en te
blijven. Met name op bestaande pashouders doe ik graag een beroep om
ruim te doneren. Dat is niet alleen
eigen belang, het getuigt ook van solidariteit met een instituut dat uniek is
in de wereld.
Een brochure met inschrijfformulier
is beschikbaar bij het loket van onze

secretaresse of via het internet
(www.handicart.nl).
Handicarts kunnen ook worden gehuurd zonder handicartpas. Tarieven

staan op meer plaatsen in het clubhuis
aangegeven of kunnen bij het secretariaat worden opgevraagd. Voor meer
informatie: joop wentink@kpnmail.nl
(055-3550766).

Keep Golfers Rolling

By Emett, Punch 1940
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Golvende banen

Greenkeepers en Baancommissaris
Tekst Greetje en Rob Lousberg

Het Nederlands voetbalelftal
zou jaloers zijn op de teamgeest, die er heerst in het
team van greenkeepers en
de baancommissaris van de
Veluwse Golf Club.
Zij bewaken, bewerken en plannen het
onderhoud van onze golvende banen.
Het gaat dan niet alleen over maaien
en bunkers harken. Heel belangrijk zijn
de kwaliteit van grassoorten, de pesticiden die gebruikt moeten worden,
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korrelgrootte en soort van bunkerzand,
kwaliteit en prijs van machines en nog
vele andere zaken. Het is veel om op te
noemen. Daar doorheen spelen de elementen. We moeten niet vergeten dat
alles bij het baanonderhoud te maken
heeft met de natuur.

Duurzaam Beheer

Een belangrijk aandachtspunt bij het
onderhoud, voor nu en zeker de toekomst, is Duurzaam Golfbaan Beheer.

Oorspronkelijk zou dit ingaan in 2016.
Gelukkig is er meer tijd verkregen door
het uitstel tot 2020. Dat neemt niet
weg dat daar nu al intensief op wordt
ingespeeld. Veel bestrijdingsmiddelen
zullen dan niet meer mogen worden
toegepast. Bestrijding van schimmels
en emelten moet anders plaatsvinden
dan nu het geval is.
Waar nodig, wordt expertise aangetrokken. Dat geldt bijvoorbeeld voor
nieuw ontwikkelde grassoorten met
snellere kieming. Op dat gebied is er
samenwerking met Jan van Mondfrans, een echte grasdeskundige. De
recente baanveranderingen hebben
ook extra werk meegebracht door een
garantieplan. Vervanging van beplanting gebeurt alleen als er ook goed
onderhoud is gepleegd. Dat vergt extra
besproeiing en vaak op plaatsen waar
geen sproeikoppen liggen in de baan.
Van pragmatisme naar time management
Al het onderhoud valt of staat met
de apparatuur. Die moet na enige tijd
worden vervangen en moet ook aansluiten bij de vele ontwikkelingen, die
er plaatsvinden. De meeste apparatuur
is nogal kostbaar. Iedere bewerking
vereist aparte machines. Kortom, goed
beleid vergt veel kennisvergaring en
voorbereiding.
De greenkeepers staan op de drempel
van zuiver pragmatisme naar time management. Ze spelen een geheel eigen
wedstrijd, de wedstrijd met de tijd.
Tenslotte is er nog een factor waar de
greenkeepers rekening mee houden.
Dat zijn de leden in de baan. Als er
spelers aankomen, dan veranderen de
greenkeepers vaak van fairway, opdat
de spelers door kunnen gaan. Als dan
niet de hole volgorde door de spelers
wordt aangehouden, dan komt de
goede bedoeling geheel in de knoop.
Ook blijven er leden, die onvoldoende
realiseren dat bij onderhoud een vast
schema hoort, dat moet worden gehaald. Wedstrijden staan gepland, de
baan moet klaar. Dat alles voor meer
golfplezier van de leden. Het is goed
te beseffen wat de greenkeepers allemaal voor de leden doen.

Jeugdkamp 2014
Tekst Ingrid van Balen

Het begint een mooie traditie te worden. Eén keer per jaar mag de jeugd
z’n tent opzetten op de golfbaan.
Ook niet-leden zijn welkom. Voor hen
organiseert Arnoud dan een leuke
golfclinic. De anderen spelen een
wedstrijd. Na afloop verzorgen onze
Laurence en Natasja een b.b.q. Hamburgers en kippetjes om je vingers bij
af te likken. Daarna, als het bijna donker is, weer de baan in! Tegen het eind
is het pikkedonker. Weg oriëntatie,
hallo gelach, gegiebel en gestruikel. De

Halloween 2014

Met Halloween krijg je de kans om met
glowballs te spelen. Of, om tomatensoep met ogen te eten, of patat met
afgehakte vingers, ranja met een ske-

let-lollie te drinken. Dat kan één keer
per jaar bij ons. Net voordat iedereen
de baan in zou gaan, vertelde Laurence
dat er een wild zwijn was uitgebroken
die dag. Was het echt, was het niet
echt? Het gegil in de baan was er niet
minder om. Sommigen werden ervan
verdacht anderen de stuipen op het lijf
te hebben gejaagd. Uiteindelijk kwam
iedereen heelhuids aan. En dat is een
aardige prestatie als je weet dat je
hole één, twee, drie en vier moet spelen zonder begeleiders. Die hielden wel
stilletjes een oogje in het zeil. Er waren
twee winnaars: Ryan Kloosterman en
Tom van Balen.

volgende ochtend om 08.00 uur aan
het ontbijt. Wat er ’s avonds laat en ’s
nachts is uitgespookt, blijft geheim. Er
werd hard gestreden om de prijzen en
iedereen was winnaar. Wat een gezellige en vrolijke groep golfers!

Hole-in-one

Tijdens de clubkampioenschappen
gebeurde er iets fantastisch. Lisette
Kuipers presteerde het om op hole 5
een hole-in-one te slaan. Eerst konden ze de bal nergens vinden. Maar,
als dan blijkt dat de bal in de hole ligt,
volgt er natuurlijk een spontaan vreugdedansje! Lang leve de smartphones,
want zo konden we dat moment direct
vereeuwigen. Lisette zweefde over de
baan en zij behoort nu tot de prestigieuze Bols Hole-in-one Club.

Clubkampioenschap 2014
Begin september speelden de enthousiaste VGC-jeugdgolfers het
tweede Jeugd Matchplay Kampioenschap. Een speelronde vooraf bepaalde wie, op basis van z’n stableford
punten, naar de halve finale ging. Dat
waren Louise Wensing, Lisette Kuipers, Finn Peters en Alexander Hemmers.

Het zonnetje begon te schijnen en
de baan lag er prachtig bij. Finn en
Alexander deden enorm hun best,
maar de finale was voor de dames.
Louise Wensing heeft uiteindelijk met
solide spel op hole 17 de titel opgeëist.
De sponsor had voor prachtige prijzen
gezorgd en alle deelnemers bleven
gezellig tot aan de prijsuitreiking.
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Nieuwe Jeugdcommissie
Tekst Ingrid van Balen

Wij stellen ons graag voor:
Ralph Grotens, Ilja Kloosterman en Ingrid van Balen. Wij
willen dat de jeugd zich thuis
voelt op de Veluwse en wij
gaan daar voor.

Ralph: “In 1995 werd ik jeugdlid van
de Veluwse. Daarvóór had ik meerdere
balsporten gedaan, dus ik heb een
aardig balgevoel. Na één golfles en een
paar 18 holes-scorekaarten, kreeg ik
een eerste handicap van laag in de 20.
Mijn hele familie golft, inclusief neefjes
en nichtjes. In het begin streden mijn
vader en ik om de laagste handicap,
maar op een bepaald moment ging ik
hem toch voorbij. Ik wil het golfplezier graag aan de jeugd overbrengen.
Daarom ben ik in de jeugdcommissie
gegaan. Ik werk bij een ICT bedrijf als
probleemoplosser en vanuit de jeugdcommissie zal ik regelmatig achter de
computer te vinden zijn voor wedstrijdindelingen, etc.“
Ilja Kloosterman (40 jaar) is samen
met haar man Gert-Jan en zoon Ryan
met het golfvirus besmet door haar
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ouders, Anneke en Wim Telgen. “Die
boden een clinic aan en dat beviel zo
goed, dat we beiden toen ons GVB
hebben gehaald. Toen onze zoon
zeven werd, is hij ook begonnen met
golfen. Jarenlang hebben hij en ik er
een wedstrijd van gemaakt wie als
eerste een hcp van 36 of lager kreeg.
Ondanks vele jaren, hebben we dat
allebei nog niet. Ryan heeft me inmiddels wel ingehaald! Zelf speel ik vrij
weinig door enkele blessures. Ik heb
nu één keer in bijna 1,5 jaar gegolfd. Ik

vind het leuk om in de jeugdcommissie te zitten en mee te helpen de jeugd
plezier te bezorgen. In het dagelijks
leven werk ik op de meldkamer van de
politie. Ik werk onregelmatig en ook in
de weekenden en kan dus niet bij alle
jeugdactiviteiten en -wedstrijden zijn.
Ik draag dan mijn steentje bij op de
achtergrond. Als ik niet hoef te werken, ben ik uiteraard bij de jeugdactiviteiten te vinden.»
Ingrid van Balen (voorzitter) en haar
man en twee kinderen golfen. De een
wat fanatieker dan de ander. “Ik ben
47 jaar, ben getrouwd met Robert en
trotse moeder van Falera en Tom. Ik
heb zelf een sport- en bewegingsstudio in Apeldoorn en geef daar met
veel plezier les. Daarnaast klei ik ook
erg graag. De grootste uitdaging vind
ik om levensechte beelden te maken.
Ik heb vroeger heel fanatiek geturnd.
Mijn vader was sportinstructeur en
ook erg actief in het (sport)verenigingsleven. Misschien heb ik het van
hem, dat ik mij graag bezig houd met
de sporten van de jeugd. Ik geef danslessen aan de kunstschaatsselectie
in Apeldoorn en zet mij graag in voor
de jeugd van de Veluwse. Golf is een
mooie sport, die je heel veel brengt als
je er jong mee begint. Als je je thuis
voelt bij een club, waar goed getraind
wordt en verschillende activiteiten
voor jou worden georganiseerd, dan
kom je daar graag. Laat dat mijn uitdaging zijn voor de komende 2 jaar”.

Baanwerkzaamheden
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Open Golf Dag

Sprankelend en bruisend
Tekst Hans Hardenbol, foto Peter Essing en Paul van der Heijden

Als je met Hiske van den Heuvel spreekt over de Open Golf Dag
2014, lichten haar ogen op. Ze spreekt zoals ze is, sprankelend
en bruisend. En de Veluwse Golfclub mag blij zijn met leden
zoals zij, want mede dankzij haar energie is de Open Golf Dag
een groot succes geworden. Natuurlijk was zij niet de enige.
Cors Hage, Wenda Harmsen, Paul van der Heijden en Cees Jan
Vloon hebben allemaal hard aan de kar getrokken, en met succes!
Deze Projectgroep Toekomst Leden
Beleid (TLB) hield een vlammend betoog voor de leden van de VGC eind
2013. Daarbij bleek, dat er echt iets
moest gebeuren om het aantal leden op peil te houden. Even een paar
opvallende zaken bij u in herinnering
brengen. Om de club betaalbaar te
houden, moeten we normaal gesproken ongeveer 400 gewone leden

hebben. 26% van de leden in 2013
was boven de 70 jaar. Niets mis mee
natuurlijk, maar verloop is dus te verwachten. En om deze snelle uitstroom
door vergrijzing op te vangen, hebben
we eigenlijk 440 gewone leden nodig.

Potentiële leden

Steeds meer startende golfers aarzelen om lid te worden van een club. Uit

onderzoek van de NGF blijkt dat daar
drie redenen voor zijn. Ze willen niet
vast zitten aan één baan (58%). Ze
spelen te weinig, om vast lid te worden (52%). Aspirant leden vinden een
lidmaatschap te duur (41%). Tja, lastig,
zeker als je bedenkt dat we minimaal
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20 tot 30 nieuwe leden per; paar jaar
moeten binnenhalen. En potentiële
leden blijken er genoeg te zijn. Want
de NGF heeft ook laten zien dat in een
straal van zo’n 25 kilometer rond Apeldoorn, maar liefst 3000 “vrije golfers”
zijn geregistreerd. Nog een markant
getal: van deze golfers zijn er in de
categorie tussen 40 en 50 jaar (onze
doelgroep voor nieuwe leden), maar
liefst 160 woonachtig in de postcode
gebieden rond Hoog Soeren.

Familie golf

Mooi die getallen, wat nu? Abonnementen voor kennismakers of
initiatieven als “Familie Golf” spreken
aan. Sommige clubs sleutelen aan de
contributiegelden. Zij schaffen bijvoorbeeld de participatie af, of verlagen het
entreegeld. Een gevaarlijke maatregel.
Minder inkomsten betekent nog meer
leden werven, om de club financieel
gezond te houden. Teveel leden op een
9 holes baan heeft ook zo zijn nadelen.
Oppassen voor deze “prijserosie”, zo
benadrukt Hiske terecht.

Open Golf Dag

In 2014 deed de VGC voor het eerst
mee met de landelijke Open Golf Dagen. Een eclatant succes met meer
dan 200 bezoekers. Het enthousiasme
spatte eraf. Veel jeugd, veel families
en opvallend veel mensen in de leeftijd tussen 35 en 55 jaar oud. Prima
dus. De kritieke succesfactor voor dit
alles was de profilering vooraf. Posters langs de weg, flyers, berichten
in de lokale kranten en gebruik van
sociale media. Zonder deze PR wordt
het niets. Een andere club in de buurt
kreeg maar twintig bezoekers op de
Open Golf Dag. Dat zegt genoeg.

Gastvrij en behulpzaam

In 2013 hadden we zestien kennismakers, in 2014 waren dat er 43, mede
dankzij de Open Golf Dag. U heeft ze
vast wel zien spelen en oefenen dit
jaar. Ze worden niet allemaal lid, velen
wel gelukkig. En... of ze lid worden
hangt van ons zelf af. We hebben een
Commissie van Ontvangst en elke
kennismaker krijgt een “mentor”. Veel
bepalender is of u en ik ons gastvrij,
behulpzaam en vriendelijk opstellen
richting deze nieuwe leden. Het liefst
net zo sprankelend en bruisend als de
Open Golf Dag zelf.
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vormgeving, huisstijl, drukwerk, printwerk, e-plublising, webdesign,
webhosting en domeinen, e-marketing en fotografie
www.ericpaap.nl
T 0653717038

studioericpaap
communicatieburo voor inspiratie en innovatie
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OPEN GOLF DAG

zondag
19 april 2015
11.00 - 16.00 uur

VELUWSE
GOLF CLUB
Hoog Soeren

Gratis proefles
Oefenen met de Pro
Puttwedstrijd
Longest drive
Springkussen
Muziek
Info:
www.veluwsegolfclub.nl
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De Wittebroodsbeker
Tekst Hans Moerenhout

Eén van de populairste teamwedstrijden van het jaar bij de
Veluwse Golf Club is de “Wittebroodsbeker“ voor echtparen of daarmee gelijkgestelden. De naam van de beker
verwijst naar de periode die
men in andere talen aanduidt
met “Honey Moon“, “Flitterwochen“ en “la Lune de Miel“.
Volgens Wikipedia is dit de periode van
zes weken na het huwelijk waarin het
kersverse bruidspaar niet gestoord
mag worden door visite, vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen en anderen. De eerste
weken zou het huwelijk nog een feestelijk aanzien hebben. Men at dan het
“witbrood“, dat vroeger een luxe was,
ipv het goedkopere roggebrood. Ook
de internationale benamingen zijn gebaseerd op de aanname dat de eerste
weken na het trouwen, de gelukkigste zijn van het hele huwelijk. Samen
ontspannen draagt daar aan bij. Het is
toch vaak een hectische periode. Veel
regelen, stress en een prachtige, maar
vermoeiende trouwdag maken dat het
tijd is om even lekker samen tot rust
te komen. Mooi om op reis te gaan en
elkaar (nog) beter te leren kennen.

Rob en Anne Kuylman

Nu de “Wittebroodsbeker“. De Veluwse
organiseert deze wedstrijd sedert
1964. De beker is een wisselprijs. Echter, wie de beker driemaal achtereen
of vijfmaal in totaal wint, mag deze
behouden. Dit echtpaar moet dan wel

een nieuwe beker aan de club beschikbaar stellen. De huidige beker is
aangeboden door het echtpaar Rob en
Anne Kuylman. Gelet op het grote aantal deelnemers ieder jaar, blijkt deze
wedstrijd tot de “toppers“ binnen de
club te behoren.
Een feestelijke afsluiting vormt het

diner dat als altijd in goede handen is
van Natasja en Laurence van het clubrestaurant de Witte Juffer.
De spelvorm van de “Wittebroodsbeker“ is Mixed Greensome Eclectic
Strokeplay over 18 holes. In gewoon
Nederlands, beide spelers van een
team slaan af en gaan met de beste
bal verder. “Eclectic“ betekent dat uit
de 18 holes de beste negen worden
gekozen*.

Bronnen: wedstrijd reglement VGC, Wikipedia, The Perfect Wedding.nl, Encyclo.nl.
*Dat moet zijn één maal een par 5, twee
maal een par 3 en zes maal een par 4
hole. Het totaal aantal slagen van die negen holes wordt verminderd met 1/3 van
de playing hcp. De playing hcp is de som
van zestiende van de laagste handicap
en viertiende van de hoogste handicap.
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Kampioenen van 2014
Matchplay Jeugd

Matchplay Senioren

Strokeplay/Matchplay Senioren

LOUISE WENSING

MONIQUE KUIPERS

RONALD WIJMA

“Kijk, Pap! Nu ben je niet meer
de enige Wensing, die op een
bord staat!”

“Yes!!”

“Mazzeltje”

Matchplay

Strokeplay/Matchplay

RUBEN SLAGTER

SUZANNE VAN DER RAAIJ

“Jammer dat het de laatste
keer is....”

”Trots? Dat ik bij het Strokeplaykampioenschap de laagste totaalscore van het hele veld (dames
en heren dus) had, ja, daar ben ik
trots op!”

Strokeplay Senioren

MARIJKE GROESBEEK
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Zondag standaard klasse dames 1
Mary Kühne, Anette van Walt Meijer, Annemarie
Hondius, Jacqueline Hardenbol, Inge Voûte, Tjaan
Brands, Ellen Twilt, Monique Kuiper

Dinsdag reserve klasse dames 1
Marijke van Zuijlen, Carla Hage, Birgit Brandsma,
Janneke Robers, Hiske van den Heuvel, Ellen Ditzel,
Sonja van de Rhoer

Donderdag open klasse dames 1
Leida Blok, Maria Moerenhout, Mariëtte van Driel,
Loulou Semmelink, Ria de Baan, Betty Wijma

Donderdag open klasse dames 2
Annelies Boersma, Hedi Posthuma, Anneke Telgen,
Magda Wentink, Oda Bender, Karin Plink
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competitie
teams 2015

Jeugd open klasse 1
Tom van der Put, Ward Zieleman, Bjorn de Lange,
Koen van der Harten, Mikel Hylkema (ontbreekt Luc
van Dam)

Zondag standaard klasse heren 1
Bas van Praagh, Ralph Grotens, Ed van Tongeren,
Karel Zieleman, Robert van Balen, (ontbreekt Rob
Selles)

Vrijdag open klasse heren 1
Leendert van Driel, Benno Bieringa, Wim Telgen,
Peter Kühne, Rein de Graaff, (ontbreekt Paul Harmsen, Ronald Wijma)

Jaarboek
Jaarboek Veluwse
Veluwse Golf
Golf Club
Club 2015
2015 >> 39
39

Bel (055) 820 02 16 voor een
gratis kennismakingstraining!
fit20 Apeldoorn
www.fit20.nl

tie_A4S-FC-Veluwse Jaarboek golf-apeldoorn_def.indd 1
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Citroën Coolen & ABS Tiemessen

100% Mobiliteit

Automobielbedrijf Coolen B.V.
Laan v.d. Dierenriem 38 – 7324 AA - Apeldoorn
Tel. 055 3667788 - Fax. 055 3669500
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www.coolen.info

Vrijdag open klasse heren 2
Sietze Veen, Hylke Brandsma, Ronald Ernst,
Willem Huib de Baan, Dirk Jan Hiebendaal,
Enno Brands, Theo Burbach

Vrijdag open klasse heren 3
Boudewijn van de Rhoer, Frederik Slaaf, André ten
Hoopen, Lambert Hoving, Berry Grotens, Kees van
Zuijlen, Willem Odé

Vrijdag open klasse heren 4
Hans van Lie Peters, Uneko van Anken, Marinus
Ditzel, Bart Schudel, Chris ten Veen,
Huub van Riggelen (ontbreekt Stan Bosschart)

Vrijdag dubbel negen heren 1
Hans Semmelink, Ed Luijckx, Jaap de Boer, Joop
Wentink, Piet de Bont , Bert Streng, (ontbreekt
Frans Wensing)

competitie
teams 2015
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2014 in beeld
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Een goede voetballer is nog
geen goede trainer
Tekst Hans Hardenbol

Wat maakt iemand tot een goede golfprofessional? “Een
swing laten maken, die past bij iemands lichaam en geest.”,
zegt onze golfprofessional Arnoud van Opijnen. Dat moet je
even in laten dalen. Maar gelijk heeft hij en hoe mooi is dat gezegd! Wellicht een van de redenen waarom iedereen, van jong
tot oud, wegloopt met onze “pro”.
Waarom is het leuk om lid te zijn van
een bepaalde golfvereniging? Het
lijstje ligt voor de hand. Een uitdagende baan (“check”). Goede balans
tussen wedstrijden en vrij spelen.
Prettige mensen om mee te spelen.
Een fijn restaurant met dito bediening (“check”). Een goed bestuur en
adequate organisatie. En… een uitstekende pro (“check, “check”!).

PGA-A professional

Een fantastische profvoetballer, maakt
nog geen goede trainer. Arnoud heeft
zijn sporen verdiend als fulltime professionele speler (start 1997). Zeker
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pro te worden. In 2005 is hij begonnen
bij de VGC en viert dit jaar al weer zijn
tweede lustrum bij ons. Ambitieus als
hij is, heeft hij daarvoor alle erkende
diploma’s gehaald en is PGA-A professional. Iets dat lang niet elke pro kan
zeggen. Bovendien heeft PGA Holland
aan de VGC de erkenning van een officiële Golfschool in 2014 uitgereikt.

Gezucht

niet onverdienstelijk, door enige tijd
te behoren tot de Nederlandse top 5.
Hij heeft gespeeld op de EPD tour en
de PGA Holland tour. Een rugblessure
dwong hem andere keuzes te maken.
Gelukkig voor ons besloot hij teaching

Mooi, maar niet voldoende. Wat echt
telt, is, dat je met een probleem in je
swing een lesje neemt bij Arnoud en
hij heel snel ziet wat er aan schort. Hij
pakt dan niet drie of vier dingen aan,
maar één of twee. Hij zet je daarmee
weer snel op de rails. Bovendien krijg
je vaak ook nog een moreel zetje mee.
En dat is wel nodig, want aanpassingen in de swing leiden in de regel
tot “gezucht“ en weer naar de driving
range om het in te slijpen. Maar ja, die

les van Arnoud, die was toch wel weer
heel erg goed.
Goed dat Arnoud het niet alleen zelf
scherp ziet, door zijn ervaring en gevoel voor het spel, maar ook door een
aantal technisch zeer geavanceerde
hulpmiddelen, zoals de flightscope 3D.
Deze doppler radar vertelt echt alles over je swing en balvlucht. Als dat
gecombineerd wordt met een korte
filmopname met de iPad en je ziet zelf
de beelden terug, dan gaat het leven.
Die les is heel erg effectief.

Golfshop en clubfitting

Naast les kan je ook prima een clinic
door hem laten verzorgen. Een betere
teambuilding met collega’s kan je niet
hebben! Al met al een fulltime baan
zou je zeggen. Is het dan wel mogelijk
om daarnaast nog een golfshop te
runnen? En wat vindt Arnoud daar nou
van? “Fantastisch”, klinkt het overtuigende antwoord. “Het is heel erg leuk
om leden te adviseren over de aankoop van spullen, die ze nodig hebben.
Bovendien zie je ze ook eens in andere
omstandigheden dan op de driving
range.” En daar mag de VGC blij mee
zijn, want onze professional neemt
best een risico met zo’n shop. Als je
een merk voert, mag dat dikwijls alleen

als je een minimale omzet garandeert.
Een uitdaging is dat zeker. Magere en
betere jaren wisselen elkaar af. Het
is goed te weten dat u absoluut niet
duurder uit bent bij onze golfshop dan
bij de grote ketens, integendeel zelfs.
Bovendien Is Arnoud een voortreffelijke clubfitter. Dat hebben veel leden
al ervaren. Afgelopen jaar kwamen

golfers zelfs uit Zwolle en Diepenveen
om clubs te fitten. Het is knap dat hij in
zo’n (te) kleine ruimte nog zo’n assortiment kan aanbieden.

Mannen van Mars en
vrouwen van Venus

Maar alles op een rij is Arnoud vooral
een “doener“, iemand die blij wordt
als hij weer een defect uit een swing
heeft gehaald. Wat is dan eigenlijk
belangrijker om een goede golfer te
worden, aanleg, training, of toch het
materiaal? Arnoud is ook hier duidelijk:
“Toch wel enige aanleg, vooral ook
trainen, dan (pauze)…. volgt materiaal.”
En dat is leuk, het doet denken aan het
volgende. Als je zelf een keer staat te
oefenen op de mat naast de oefenplek
van Arnoud, dan hoor je ongewild hoe
hij les staat te geven. Heerlijk is dat!
Wat dan opvalt, is dat mannen het
vooral over drivers hebben. Nieuwe
harde of zachte ballen. En of het toch
niet tijd wordt toch opnieuw te “fitten”,
want ja aan de swing ligt het wellicht
niet, wel aan “de flex van de shaft”. De
dames hebben het nooit over materiaal. “Doe ik de swing zo wel goed”,
klinkt het, met als onderliggend thema
een wankelend zelfvertrouwen. Mannen komen kennelijk toch van Mars en
vrouwen van Venus…
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ZomerAvondCompetitie
Foto’s René Wever

Ook dit jaar was de ZAC een groot succes met 984 deelnemers verdeeld over elf
woensdagen.
Het werd afgesloten met een spetterende slotavond met livemuziek en een
prestigieuze prijzentafel.
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• Voorregeling en kostenbegroting
• Afhandeling van alle formaliteiten
• Van voorbereiding tot nazorg
De Colignystraat 12
7315 JE Apeldoorn
Telefoon 055 - 578 78 92
Mobiel 06 - 53 64 54 40
info@persoonlijkeuitvaartzorg.nl
www.persoonlijkeuitvaartzorg.nl

Voor onverdeelde persoonlijke
aandacht bij een overlijden
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Swinckels': Proef de pure passie voor pilsener
Swinckels' is een 'superieur pilsener' voor hen die weten wat ze willen in het leven en kwaliteit
kunnen waarderen. Het is voor de pilsenerliefhebber die kwaliteit en smaak eenvoudig herkent.
De receptuur van Swinckels' is het resultaat van de passie voor pilsener van de familie Swinkels, terug
te voeren tot 1680.
Al 7 generaties lang ontwikkelt iedere telg uit de Swinkels familie de voorliefde voor bier door op jonge
leeftijd in de weekenden en zomervakanties mee te helpen in de brouwerij in Lieshout. Swinckels' wordt
daar gebrouwen met zuiver mineraalwater, gerstemout uit eigen mouterij en speciaal geselecteerde
Cascade hop uit de Amerikaanse Yakima vallei. Deze zorgvuldig geselecteerde ingredinten zorgen
voor een verfrissende, onderscheidende smaak.
De voorliefde van de familie Swinkels voor kwaliteit en klassieke, unieke smaken is ook terug te vinden
in de vormgeving en uitstraling, tot in de kleinste details. Swinckels' hoort in een passend glas, geschikt
voor zowel fles als tapgebruik, zodat geur en smaak zo goed mogelijk tot hun recht komen. Daarom zijn
zowel het glaswerk als de internationaal bekroonde fles speciaal ontworpen.

Geen 18, geen alcohol
Met trots voor u gebrouwen
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Sponsors Veluwse Golf Club

50 > Jaarboek Veluwse Golf Club 2015

Sponsors Veluwse Golf Club
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NA LEKKER EEN BALLETJE TE HEBBEN GESLAGEN,
THUIS HEERLIJK GENIETEN VAN UW EIGEN MUZIEK

Stel u voor ...
een speaker voor
in elke kamer.

Wat is Sonos?
Sonos is een systeem van draadloze HiFi-speakers

Installeer Sonos met één druk op de knop. De

en audio-componenten. Sonos brengt uw digitale

unieke Sonos technologie zet uw hele audio-

muziekverzameling samen in één app die u vanaf

systeem in huis op een eigen draadloze netwerk,

een willekeurig apparaat bedient. Speel wat u wilt

alleen voor uw muziek. Het eindresultaat? Een

in elke kamer over een eigen netwerk.

ongeëvenaarde prestatie zonder haperingen.

A U D I O

V I D E O

W I T G O E D

Schuttersweg 88 | Apeldoorn | 055 - 355 21 87 | www.rtvstegeman.nl
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3 JAAR R| TV | STEGEMAN GARANTIE
AAN HUIS ADVIES EN VERKOOP
LEVERING OP AFSPRAAK
GRATIS BEZORGEN EN AFVOEREN
EIGEN TECHNISCHE DIENST
UITGEBREIDE UITLEG

