
JAARGANG 8: JULI 2022

E-Greenvelder





Juni 2022

 

Colofon
GRAFISCHE VERZORGING:

Joke Blokker 

FOTOGRAFIE:
Joke Blokker en leden 

CLUBGEGEVENS:
Groenvelderweg 3 te 

Dirkshorn
www.golfclubdirkshorn.nl

Telefoon 0224-274050 

REDACTIE:
Ine Lont 0224-295208

famlont@quicknet.nl
Tom ten Hoope 072-5334479

tomenmarchje.tenhoope@quicknet.
nl

Joke Blokker 0224-215642
jokeblokker@quicknet.nl
Hans Kok 06-53533705

vcmkok@quicknet.nl

E-mail Redactie 
redactie@golfclubdirkshorn.nl

3

Laatste nieuws: 
Op deze plek zullen de laatst ingekomen stukken met een link geplaatst 
worden. Kijk dus zeker na de Golfweek of hier nog wat geplaatst is.

 
11 juli 2022 Camper Golf Cup Noord-Holland 2022 16 mei  - 20 mei  
5 juli 2022 Familie battle 
4 juli 2022 foto’s zuurbier en voulonwedstrijd bevinden zich hier 
4 juli 2022 Dames inviteren

Vlierbessenlimonade, 
dorstlessend bij warm 

weer
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VOORWOORD

Daar is hij dan weer de nieuwe e-greenvelder. Gevuld met diverse wederwaardigheden, het woordje van de voorzitter, 
enkele verslagen van de golfweek en niet te vergeten Nolascus en Schijf laten van zich horen. Ook hebben diverse 
commissies van zich laten horen. De tweede vogelspotronde is geweest en nog een verslag van de heren competitie 
50+ 18 holes die gepromoveerd zijn naar de hoofdklasse.

We willen u er op wijzen dat we na het weekend nog een verslag zullen plaatsen van de Zuurbier Voulon wedstrijd en we 
hopen op een verslag van de zaterdag koppelwedstrijd. Dus lees ook zeker na het weekend nog de e-greenvelder.

Redactie



Vestiging Alkmaar: 
Dr. Schaepmankade 1 
T: 072 - 515 54 54 
E: info@vanreininstituut.nl

Vestiging Tuitjenhorn: 
Dorpsstraat 33 
T: 0226 - 39 21 21 
E: tuitjenhorn@vanreininstituut.nl

www.vanreininstituut.nl

•(kinder)osteopathie •psychologie •hypnotherapie 
•podologie •kinesiologie •kleurentherapie 

GOLFEN ZONDER PIJN?
BEL VAN REIN!
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Juni 2022

WOORD VAN DE VOORZITTER

Het is alweer eind juni 2022 en daarom weer een zonnige golfweek voor onze leden en desgewenst 
voor hun gasten. Wanneer ik (op dinsdag 28 juni) de inschrijvingen zie, meen ik helaas de 
voortzetting te zien van een trend die al jaren zichtbaar is. 

Een trend die duidelijk maakt dat de belangstelling voor 
de golfweek niet echt groeit, om er maar eens een 
understatement tegen aan te gooien. 
Zelfs wanneer ik de afgelopen dagen aan leden vraag 
waarom zij nog niet hebben ingeschreven voor enige 
wedstrijd, wordt er geantwoord dat men het niet wist 
of dat men het niet heeft gezien, terwijl her en der 
in het clubhuis posters hangen en er nieuwsbrieven 
zijn verstuurd; alles om de golfweek onder de 
aandacht te brengen.  
Het is één van de redenen dat wij afgelopen week de 
leden een enquête hebben verstuurd om te weten te 
komen wat er wel en niet leeft onder onze leden voor 
wat betreft het al dan niet deel (willen) nemen aan 
clubwedstrijden en wat dies meer zijt. Deze enquête 
wordt gehouden in samenwerking met de NGF omdat het 
ook voor de golffederatie belangrijk is wat er leeft onder 

de leden in Nederland. Het is al eerder gememoreerd dat 
het gedrag van ‘de golfer’ aan verandering onderhevig 
is; minder deelname aan clubactiviteiten (wedstrijden) 
maar meer in eigen regie met (een groepje) bekenden 
een ronde lopen met eventuele nazit op hole 19. Ik 
hoop dat jullie allemaal de enquête in zullen vullen 
zodat wij duidelijke conclusies kunnen trekken uit de 
geventileerde meningen.

De ‘dames inviteren’ ging in ieder geval van start met 
een mooie bezetting en met prachtig weer; ook de par-3 
wedstrijd van de woensdagavond lijkt toch nog behoorlijk 
wat deelnemers te trekken. Nou nog de koppelwedstrijd 
van zaterdagmiddag!

Op 16 juli aanstaande is er weer de commissiedag ter 
ere van al onze vrijwilligers die zich door het jaar heen in 
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dienst stellen van de baan en van de club ‘Dirkshorn’. De 
uitnodigingen daartoe zullen één dezer dagen worden 
verstuurd. Ik kijk er nu al naar uit. 
Voor dit moment wens ik alle leden en gasten die zich 
voor enige golfweek activiteit hebben ingeschreven een 
mooie en leuke wedstrijd toe met rechte slagen (anders 
komen de klavertjes in het spel…) en mooi weer.

Met vriendelijke groet, 
Jack Rodi.
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BAANWEDERWAARDIGHEDEN

De problemen met de netten zijn door de firma van Dijk geïnventariseerd en hersteld, waarbij 
Dennis aandringt op het aanbrengen van enkele wildgaten. Tevens zijn de afspraken over het 
neerhalen vernieuwd en zal bijgehouden worden hoeveel tijd dit vergt. De daktengels van enkele 
schuilhutten zijn vastgezet wat lekkage voorkomt. Het zal u niet ontgaan zijn dat de afstandstegels 
bij de teeboxen zijn vernieuwd en er weer fris en fruitig uitzien. 

Van Rijkswege zijn wat regels aangepast. Hierdoor 
moeten de buggy’s voorzien zijn van een kentekenbewijs, 
platen zijn nog niet nodig, maar zullen wellicht in 
de toekomst verplicht worden, omdat de golfbaan 
gezien wordt als een openbaar terrein. Gezien er op de 
afstandsborden bij de holes veranderingen zijn ontstaan 
zullen deze binnenkort worden vervangen.

Er zijn wat problemen opgetreden met de drains bij hole 
4 en 9 (wortelgroei). Deze zullen in de naaste toekomst 
worden uitgegraven en vernieuwd.

Ze staan er al enige tijd, maar de nieuwe vlaggen zullen 
u ook niet zijn ontgaan. Wat u misschien niet zal zijn 
opgevallen is dat ook de reclameborden bij de holes 
zijn aangepast.

De perikelen rond de klok zijn nog niet opgelost, gezien 
deze a) moeilijk verkrijgbaar zijn en b) behoorlijk aan de 
prijs blijken te zijn. De sponsoren van de klok zal gevraagd 
worden of ze dit willen voortzetten. De commissie 
streefde naar zonnecollectoren, maar zij kregen te horen, 
dat deze momenteel niet leverbaar zijn en kwalitatief 
onvoldoende. Dus gaat de gedachte uit naar een klok op 
een lithium batterij, deze is redelijk duurzaam en gaat 4 
tot 6 jaar mee. Hier wordt dus nog aan gewerkt.

Naast hole 2 hebben een aantal meidoorns het begeven, 
deze zullen worden verwijderd. We hebben geprobeerd 
het aantal driving-rangeballen aan te vullen, maar dit 
is een enorm probleem. Hierdoor zal er meer geraapt 
moeten worden. Dit blijkt voor de weekenden gezien de 
cao een uiterst kostbare zaak te zijn.
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Het blijkt dat de Enk haar eigen “Michelin”-inspecteur 
voor banen heeft, iemand die onverwacht de situatie van 
de baan opneemt. Hij deelt wel geen sterren uit, maar 
is wel zeer kritisch t.a.v. viltopbouw en infiltratie van de 
greens. Volgens Dennis was zijn bevinding uitermate 
positief. Het gras op onze klei-achtige grond is niet altijd 
gunstig bij veel regen, maar met regelmatig bezanden 
hopen we de situatie ieder jaar ietsje te verbeteren.

Ook duurzaamheid en besparing is altijd een onderwerp, 
maar meestal niet eenvoudig op te lossen. De vraag om 
een beregeningspomp tijdelijk uit te schakelen bleek een 
onmogelijke zaak.

We kwamen ook tot de ontdekking dat de ballenwassers 
bij de holes 4 en 5 droog staan door lekkage.

Het ganzenprobleem was dit jaar ietsje minder ondanks 
het feit dat we dit jaar d.m.v. tellingen in april bezocht zijn 
door 14 en in mei door 20 Nijlganzen met 7 pullen en 18 
Grauwe ganzen. 

De vogels zijn op zich geen probleem, echter wel de 
stront die ze achterlaten.
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Juni 2022

EEN ERVARING RIJKER……

In mijn bijdrage aan de e-greenvelder wil ik altijd wel een ervaring of mening weergeven zoals ik die 
tijdens mijn aanwezigheid in en om de baan ervaar.

Ditmaal ga ik een stapje opzij. Het gaat over een ervaring 
zoals ik die zelf niet eerder heb meegemaakt. Het spelen 
van 9 holes op een baan in Frankrijk tijdens onze vakantie, 
verliep totaal anders dan verwacht.

Wees niet bang dat er nu een verslag komt over de ins en 
outs van iedere hole. Welke club ik nam en hoe mijn bal 
via boom, struik of andere hindernis in de hole verdween. 

De afgelopen maanden waren de weersomstandigheden 
in het gebied waar wij waren niet echt gunstig voor de 
kwaliteit van de golfbanen. Geruime tijd geen regen. 
Temperaturen tussen de 30 en 34 graden en regelmatig 
harde tot zeer harde wind. En dus ook niet de beste 
omstandigheden om te spelen. 

Toch vonden we motivatie genoeg om een keer op Golf 
des Chanalets, een baan in de regio, te spelen. 

Op internet wordt de baan gekenmerkt als een 
schitterende, maar moeilijk bespeelbare baan. Grote 
hoogte verschillen, geen waterpartijen en fantastische 
uitzichten. Kwalitatief leek het ons ook wel goed te zitten. 

Je bent niet voor niets de gastheer van de “26e Cup” 
junioren”, de wedstrijd om de “Trophée Séniors” en de 
charitatieve competitie van de prestigieuze “Kiwanis 
International”!

Ook zou er een restaurant zijn met een bekendstaande 
uitstekende keuken.

Ondanks de genoemde omstandigheden; strak 
blauwe lucht, 33 graden en een sterke wind moest 
het er van komen. 

Ons plan was duidelijk. Tweede helft van de dag 9 holes 
spelen, daarna een drankje op het terras en een heerlijke 
maaltijd in de avondzon met uitzicht over de baan.
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Telefonisch een speeltijd kunnen reserveren. Het zou druk 
zijn en we moesten zorgen om op tijd aanwezig te zijn. 
Aangekomen vonden we gelukkig een parkeerplaats in de 
schaduw van een paar grote oude bomen. 

Gemeld bij de receptie en nog even wat putten. Door 
het geaccidenteerde terrein was er weinig ruimte om 
wat te oefenen. Een pitching green was er niet en de 
oefenputs waren aangebracht op een smalle strook schuin 
oplopende green. Onderaan kon je omhoog putten. Gaat 
de bal niet in de hole, dan rolt hij weer naar je toe. Wel 
gemakkelijk, maar niet echt handig. 

Op naar de afslag van hole 1. Een duidelijk bord met 
overzicht en verloop van de holes was er niet. Bij de eerste 
afslag zag je enkel twee parallel lopende fairways met 
voorbij het midden een boomgroep. Er waren ook geen 
spelers van andere flights waaraan we informatie konden 
vragen. Door de “storm” waren er veel annuleringen.

Gelukkig ziet iemand ons zoeken en komt vragen of hij 
kan helpen. In rap Frans legt hij uit hoe de hole loopt 
en waar je het beste naar toe kan spelen. Dit gaat te 
snel, maar gelukkig spreekt hij ook een beetje Engels, 
zodat we elkaar wat gemakkelijker kunnen begrijpen. 
Hij komt met het voorstel om met ons mee te spelen. Hij 
is er toch, heeft tijd genoeg, kent de baan en weet hoe 
de holes lopen. 

Oké, graag geaccepteerd. Nu blijkt de eerste hole vrij 
steil omhoog te gaan en kan niet via de naast lopende 
en minder steile helling worden ontweken. Deze blijkt 
bij hole 16 te horen en eerder naar het dal af te buigen. 
Dus aan de slag. Halverwege de helling zien we nu een 
buggy zigzaggend over de fairway naar ons toe komen. 
Roepend en zwaaiend. Marshall? Geen idee. Rijd duidelijk 
met een missie, maar heeft ook een volledige golfset op 
de buggy staan.

Probleem? Er staat een harde storm. Is wel windkracht 
8. Er zijn een paar bomen omgewaaid en er zouden er 
nog meer kunnen omvallen. O ja en waar we geparkeerd 
staan? Onder de bomen? Daar is een boom omgevallen 
op geparkeerde auto’s. 

“U heeft een licht gekleurde auto”? “Dat Klopt”. 
“Vervelend als het uw auto zou zijn”. 

“Gelukkig heb ik foto’s voor uw verzekering”. Of ik daar 
in midden Frankrijk blij mee zou zijn geweest. “U bent 
buitenlander”? “Sorry, hij heeft een Frans nummerbord”. 

Wel kregen we de waarschuwing geen ballen te zoeken in 
de buurt van bomen. 

Dat alles nog maar halverwege hole 1. Naar hole 2 hielp 
onze gids ons met de trolley over een smal steil omhoog 
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gaand uitgesleten pad. Dat was de kortste weg. Zo ging 
het een aantal holes verder. Onze gids speelde iedere 
keer als eerste zodat we wisten waar we heen moesten. 
Omhoog, hoek om. Omlaag. Was er een uitzicht over 
de Rhône richting Ardèche, dan werden wij uitgebreid 
geïnformeerd tegen welke toppen we uitkeken. Bij hole 6 
leerden we de toppen kennen van de Vercors. En bezorgd 
haalde hij onze bal snel bij de bomen weg uit de rough 
en gooide hem op de fairway. Dat was per slot veiliger bij 
deze wind. Alsof wij geen ervaring hadden met spelen bij 
windkracht 7 á 8.

Onze gids kwam er echter achter dat ons spel wat 
gemakkelijker liep en ons minder stoorden aan de wind. 
Dat was kennelijk niet gepland. Bij hole 7 gaf hij ineens 
aan dat zijn beschikbare tijd om was. Wij moesten rechts 
nog wat omhoog en omlaag spelen. Hole 8 en 9 konden 
wij zonder hem wel af. Hij kon dan rechtdoor naar 
beneden terug naar het clubhuis.

Wij hebben hem hartelijk bedankt voor zijn inzet en 
samen onze ronde afgemaakt. 

Een drankje op het terras ging echter niet lukken. Het 
bleek klein en alle stoelen bezet. Desgevraagd bleek bij 
het restaurant dat je er alleen kon dineren wanneer je dat 
ruim vooraf had gereserveerd. 

We hebben elkaar aangekeken en een snelle 
conclusie getrokken. 

In de auto en 35 km in de spits terug naar het dorp van 
ons verblijf. Lopend naar een ons bekende bistro met een 
heerlijk terras. Bijkomen met een koel drankje. Daarna een 
heerlijke schotel met gemengde vis, een bijpassende wijn 
en afsluitend een espresso. 

En weer een ervaring rijker.

Schijf
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GEO-WEDERWAARDIGHEDEN

Na alle soesa van de Corona kon de commissie eindelijk na jaren weer eens bijeen komen.

Kort voor de hercertificering van 2019 deden zich de 
Coronaperikelen voor waardoor deze geen doorgang 
kon vinden. Tevens werd de hele opzet van GEO op een 
geheel nieuwe wijze opgezet, waardoor er weer veel werk 
aan de winkel kwam. Want werkelijk alles moest weer 
geheel vernieuwd worden, waardoor voor de derde keer 
de opzet wijzigde. Nu de definitieve versie actueel is, zijn 
alleen nog onze in te vullen jaarcijfers van belang. Recent 
ontvingen we het bericht dat de cijfers over 2020 in 
goede orde waren ontvangen en Dennis ons meedeelde 
de cijfers voor 2021 al te hebben ingebracht en ook de 
manager deelde mede hiermee bezig te zijn.

De voorjaarstellingen hebben alweer plaatsgevonden, 
waarbij 45 soorten werden geteld met een totaal aan 460 
vogels en 40 hazen.

Er bestond wat onduidelijkheid over onze 
bloemenweiden, omdat die achter hole 11 niet tot 
wasdom was gekomen. Dit blijkt te zijn ontstaan door 
het te laat inzaaien van de margrieten die momenteel 

wel welig tieren. Aangaande de bloemenweiden zijn 
wat misverstanden gerezen, de ‘Club van 100’ sponsort 
ons ieder jaar voor het zaad, maar de Golfbaan is een 
nieuwe overeenkomst met de Enk aangegaan, waarin 
de bloemenweiden niet zijn meegenomen. Ook kwam 
nu aan het licht, dat Ode dit deed met z’n eigen frees en 
Dennis daarvan niet op de hoogte was. Uit de gevoerde 
discussie kwam naar voren dat als je bloemenweiden 
goed wil onderhouden dit circa € 1000 op jaarbasis kost, 
wat wij als commissie niet kunnen bekostigen. Er is echter 
een tussenoplossing gevonden. In plaats van dat de 
ondergrond eerst grondig van begroeiing wordt ontdaan, 
wordt deze wel eerst gefreesd (met toestemming van 
Ode’s frees) en dan ingezaaid, wat impliceerde dat het 
frêle bloemenzaad het moet opnemen tegen het onkruid. 
We zullen vanaf volgend jaar zien of het nut heeft om 
met deze procedure door te gaan. Ook dit jaar is er bij 
hole 7 (zonder frezen) ingezaaid maar zonder resultaat.
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Het was de bedoeling om dit jaar met de NGF een 
birdwatching day te houden, maar door een misverstand 
over de juiste datum vond dit geen doorgang.

Er ontstond ook enige discussie over de nestkastjes, 
die door Ode ieder jaar werden leeggehaald, maar 
kenners gaven aan dat dit niet nodig zou zijn, waarbij 
schoonmaken dit dan ook met heet water zou moeten 
geschieden om de nestluis te doden. We laten het dus 
bij zo als het is. Laten we hopen dat er dit jaar weer 
een floramonitoring kan plaatsvinden. Het was wel 

het jaar van de rietorchis die op veel plaatsen op de 
baan tierig weelde.

In de commissie kwam de vraag aan de orde over de 
keuring van het water wat binnen de baan in eigen 
beheer is. Dennis merkte op dat dit once in a while binnen 
de baan wordt gedaan, maar als dit frequenter zou 
moeten gebeuren dat wel € 80 per keer kost. Daarnaast 
hebben we weinig greep op het water dat door het 
Hoogheemraadschap van buiten wordt aangevoerd.
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2E VOORJAARS VOGELSPOTRONDE

Vrijdag 13 mei 2022 op de golfbaan.  
Op het laatst verrassende waarnemingen

Het is bewolkt en een stevig windje deze morgen om 
07:00 bij het begin van de 2e voorjaarsvogelspotronde. 
Theresia, Nel en Piet Meijer en ondergetekende 
verkennen de golfbaan om vogels te scoren. 

Met een eenvoudige telmethode van een rondgang 
over de golfbaan noteren we de soorten en aantallen. 
Bij de start bij de beheerschuur op het land van Gootjes 
aan de overkant van de Groenvelderweg opvallend 
veel foeragerende Holenduiven en Bergeenden. Naar 
het oostelijk deel van de golfbaan. Landschappelijk 
afwisselend. Het meer open karakter van waterpartijen 
met riet en moerasvegetatie doen we eerst en daarna 
de verdichtende houtopstanden met een diversiteit 
aan bomen en struiken achter de bebouwing aan de 
Groenvelderweg. De weersomstandigheid met stevige 
wind nodigt de zangvogels niet uit om zich luidkeels 

te laten horen. Een belemmering is het om op geluid 
de soorten te horen en te determineren. Door het 
bladerdek, nu we wat verder in het voorjaar zijn, laten 
ze zich ook moeilijk zien. Bij het water en in het riet een 
enkele Rietzanger en meerdere Kleine karekieten. In het 
opgaande groen Houtduif, Turkse tortel, Fitis, Vink en 
Tjiftjaf. Bijzonder dat een Groene specht zich laat zien 
en een Tuinfluiter zich hier laat horen. Op het water 
Meerkoeten, Wilde eenden, Nijlganzen en Kuifeenden 
met pullen. Het merendeel van de soorten hebben 
we deze morgen al gezien en gehoord als we de weg 
oversteken naar het westelijk landschappelijk open deel 
van de golfbaan. Een waakzame Stormmeeuw op een 
geknotte wilg trekt hier de aandacht. We doen nader 
onderzoek en de reden wordt duidelijk. Een nest met 3 
eieren van deze wettelijk beschermde vogelsoort. 
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Twee jonge pullen direct in de buurt zich drukkend in 
het gras is de reden waarom de Scholeksters zich luid 
schreeuwend boven onze hoofden bevinden. Op foto 
leggen we het vast en vertrekken snel.

In het clubhuis onder het genot van koffie wisselen we 
foto’s, soorten en aantallen uit met de dames. Zij hebben 
deze morgen een afwijkende route gelopen waardoor de 
gehele golfbaan is verkend. 

Mede-spotter en lid GEO-commissie 
Gosse Wijma

Pullen van scholekster

Legsel van de stormmeeuw
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Monitoring vogels Golfbaan Dirkshorn

Datum: vr. 13 mei 2022

Tijdstip 07:00-09:15 uur

Waarnemers: Theresia, Piet en Nel Meijer en Gosse

Weer: Bewolkt, Zuidwestenwind kracht 4, temperatuur: 12⁰ C

Aantal waargenomen soorten: 38

Soortenlijst: Aantal

Meerkoet (6 nesten en 22 pullen) 37

Winterkoning 3

Houtduif 14

Kokmeeuw 1

Grote Mantelmeeuw 1

Kleine Mantelmeeuw 1

Aalscholver 5

Wilde Eend (10 pullen) 22

Holenduif 13

Blauwe Reiger 1

Ekster 3

Pimpelmees 1

Koolmees 1

Tjif Tjaf 3

Waterhoen 1

Nijlgans ( 9 pullen ) 6

Scholekster (2 pullen) 20

Soepeend 9

Grauwe Gans 5

Stormmeeuw (1 nest met 3 eieren) 22

Fuut 1

Kauw 32

Huismus 1

Spreeuw 10

Bergeend 12

Kuifeend (3 pullen) 7

Zwarte Kraai 2

Krakeend 6

Vink 1

Merel 11

Turkse Tortel 1

Rietgors (paartje) 2

Kleine karekiet 7

Boerenzwaluw 3

Fitis 1

Groene specht 1

Tuinfluiter 1

Rietzanger 1

Zoogdieren:

Haas 20
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GOLFEN EN DE IMPACT OP JE RELATIE

In al je wijsheid en in overleg met je partner ga je de golfsport beoefenen.

Niet wetend wat voor impact het op je relatie, leven en 
portemonnee heeft.

Als je kijkt naar je relatie is het belangrijk dat je partner 
wel enige kijk heeft op het golfspel of het zelf ook 
gaat beoefenen.  
Is het leven nog hetzelfde nu je minimaal 8 uur per week 
op de golfbaan staat.  
Realiseer je het je hoeveel euro’s je kwijt bent op 
jaarbasis als je begint met de aanschaf van tas, clubs 
en kleding. En dan heb ik het nog niet over nazitten en 
competitie spelen.  
Als dat allemaal in goed overleg is besproken en is 
goedgekeurd, ga je golfen…… 
 
Stap 1, je gaat beginnen met een paar lessen bij de 
golfprofessionals. Bij ons zijn dat dus René en Michel. 
Zij gaan je de standjes en swing bijbrengen. René is een 
meester om zowel psychisch als fysiek het beste in je naar 
boven te halen. Michel is een uitstekende praktijkpro die 
communicatie hoog in het vaandel heeft.

Je basis is gelegd en je hebt 
vertrouwen in je stappen die 
van handicap 54 naar handicap 
36 moeten gaan.  
 
Stap 2, je mag de baan in en gaat met laagdrempelige 
wedstrijdjes meedoen. Hoe snel word je enthousiast als 
je in een flight speelt met spelers die al jaren ervaring 
hebben. De een met materiaaltips bijvoorbeeld Henk 
Kroeke of Peter Kramer. Beiden zijn gepokt en gemazeld 
in termen als grip, loft, flex en nog veel meer vaktermen. 
Tip van Henk, kijk eens op je iPad naar senioren golf, daar 
leert hij zelfs nog van. De tweede met een jarenlange 
ervaring en die je enthousiast maakt is Joep van der Zon. 
Tips om goed aan baanmanagement te doen en de juiste 
stokkeuze, maakt het al snel dat je aan handicap 20 gaat 
denken. En daarbij de rust overnemen die er altijd bij Joep 
is ook als het wel eens niet goed gaat. Gewoon een pijp 
opsteken en relaxed blijven, zelfs als je ogen niet meer 
voor 100% meewerken.
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Golfen en de impact op je relatie

Stap 3, je denkt dat je kan golfen handicap 16……..Nu 
is het tijd voor putlessen van Kees van Schagen. Zijn tips 
om nog een niveautje beter te worden hebben altijd nut. 
Qua stijl niet zoals hoort maar zeker effectief. Ook kun 
je denken aan kwantiteit. Er is geen speler die zo vaak op 
de baan te vinden is als Piet Uylenbroek, van handicap 
29 naar 21 in 1 jaar (massa is kassa). Ook stabiliteit 
is belangrijk met golfen. Weten waar je kwaliteiten 
liggen en proberen net zo vast en stabiel te zijn als 
bijvoorbeeld Hans Kok. Weinig dieptepunten en af en toe 
een hoogtepunt. 
 
Stap 4, je bent op je niveau, wat die ook is. 
Competitiespelen lonkt en je wordt uitgenodigd om in een 

team te spelen. 18, 27 of 36 holes. Het streelt je ego en je 
gaat er in mee. Wat je je niet realiseert is dat daar wel wat 
kosten aan verbonden zijn. Gastheer zijn is zoiets. Hebben 
ze dat op de Haagse, Noordwijkse, Kennemer of de 
Roosendaalse verzonnen? Kosten die per team oplopen 
van € 1300 tot €1400….!!! En dan heb ik het alleen over 
het gastheer zijn……

Golfcompetitie hoort een sport ook voor de modale 
golfer te zijn……

Nolascus
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REGEL- EN HANDICAPCOMMISSIE

Ik weet niet meer precies wanneer Hans vroeg naar belangstellenden om deel te gaan uitmaken van 
de regel- en handicapcommissie, maar het was in Corona tijd. 

Ik heb me toen aangemeld omdat de regels mij altijd al 
boeiden. Dit werd mede versterkt door de regelvragen 
van NGF waar ik geestdriftig aan deelnam. Nadat ik 
uitverkoren was om zitting te nemen in de commissie 
gebeurde er in het begin weinig, geen bijeenkomsten, 
geen cursussen. Dat was wel even een twijfelmoment, 
hoe krijg ik meer kennis van de materie. Maar begin dit 
jaar kon ik me aanmelden voor de cursus van de NGF. 
Dit werd een tweedaagse in maart in Almkerk. Twee 
dagen regels behandelen, bespreken, tests doen en 
praktijksituaties buiten. Interessante dagen met leuke 
deskundige referees van de NGF om de groep klaar te 

stomen voor het examen regelcommissaris 1. Het examen 
op 2 april in Utrecht was intensief en besloeg een deel 
zonder boeken over regelvragen, goed/foutvragen en 
multiple choice vragen. Voor het tweede deel waren 
er multiple-choice vragen waar de official guide to the 
Rules of Golf bij gebruikt moest worden en een deel 
met kwesties bij het spelen van een hole. Het was 2,5 
uur afzien. Wat was ik blij toen ik een week later het 
certificaat thuisgestuurd kreeg. 
 
Greta Scheltens
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VERSLAG HEREN SENIOREN 50+ 18 HOLES

Na 2 jaar konden we uiteindelijk toch weer competitie spelen. 

Dit jaar gingen we met z’n allen een cruise maken, 
niet om een trainingskamp te beleggen maar om 
naar de Texelse de eerste wedstrijd te spelen tegen 
De Noordhollandse (het oude Sluispolder). Met z’n 
allen betekende, dat we met de camper van Arie N 
de boot op gingen. Tijdens deze trip werd tevens het 
strijdplan nog eens doorgenomen want na 3 jaar nipt het 
kampioenschap te hebben misgelopen wilden we dit jaar 
toch wel promoveren.

De eerste wedstrijd werd keurig gewonnen met 17-
5. De andere wedstrijd werd 18-4 voor Ooghduyne 
dus werd ons wel duidelijk dat we daar rekening mee 
moesten houden.

De tweede wedstrijd werd gespeeld op Ooghduyne, 
waardoor we nog niet helemaal konden inschatten hoe zij 
verder zouden spelen. Voor ons was het duidelijk dat we 
ons eigen spel moesten spelen en dat resulteerde in een 
11-11 stand tegen De Texelse. De spanning zat er toch 
wel een beetje op.

Hierna waren wij gastheer en hebben wij alle medespelers 
verwelkomt met een lekker kopje koffie met een 
appeltaartje en bij de doorkomst na 9 holes een heerlijk 
kroketje. Dit alles werd met veel enthousiasme ontvangen.

De derde wedstrijd was op de Noordhollandse in 
Alkmaar. Wij moesten tegen De Heemskerkse en 
die werd gewonnen met 21-1. Ooghduyne speelde 
ook een winstpartij en wij stonden daardoor nog 
steeds 1 punt achter.

Op het parkeerterrein in Alkmaar werd al geconcludeerd 
en naar ons geroepen, wij hebben er al 3 gewonnen en 
jullie nog niet”.

Dit trickerde ons op een bepaalde manier en wij 
waren er van overtuigd dat wij Ooghduyne konden 
pakken welke wij in de laatste en beslissende wedstrijd 
zouden tegenkomen.
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De vierde en laatste wedstrijd was op de Heemskerkse 
waar de spanning voor de wedstrijd al voelbaar was en 
de koude oorlog ook al aardig gevoerd werd waarbij er 
geprobeerd werd ons uit ons spel te halen.

Na de doorkomst konden wij niet meteen doorspelen 
omdat wij te vroeg binnen kwamen. Of dat ook zo met 
Ooghduyne was afgesproken dat wij niet meteen door 
konden en een heel tijdje moesten wachten, wat je spel 
niet te goede komt, dat weten we niet.

Toch werd na de 2de negen al snel duidelijk dat wij aan 
de winnende hand waren. Iedereen was nog niet binnen, 
maar de buit wel en zo waren wij de terechte kampioenen 
en promoveren wij naar de hoofdklasse.

Concluderend kunnen we zeggen dat we mentaal sterk 
waren en er daardoor een mooi resultaat werd behaald.

Onze baan en de bediening in ons restaurant met 
de kwaliteit van het eten en de vriendelijke en leuke 
bediening is door andere clubs niet onopgemerkt 
gebleven en wij werden dus met complimenten overladen 
die wij op deze manier graag doorgeven.

De spelers van heren senioren 4 50+ 18 holes zijn:

Hans de Geus (captain), Herman Neijens, Lode Pesch, 
Piet Meijer, Hans van Velden, Hans Kok en onze reserves 
Arie Nieuwland en Piet Kerkvliet.
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Wij willen graag onze prachtige Portugese villa te huur aanbieden. 
Binnen 10 minuten liggen er 4 prachtige golfbanen, te weten 

Royal Obidos, Bom Sucesso, West Cliffs ((2e baan van Portugal) 
en Praia D’el Rey.

De villa bestaat uit 4 slaapkamers met tweepersoons bedden die 
van elkaar gescheiden kunnen worden, drie badkamers, grote 

keuken en een kelder met allerlei spelvarianten voor een eventue-
le regenachtige dag zoals dart, tafeltennis, poolbiljart, etc. 

Tevens zijn er 8 fietsen beschikbaar en achter ons huis hebben we 
een jeu de boulebaan aangelegd. Uiteraard is er een zwembad en 

ligstoelen met handdoeken zijn daarbij tevens aanwezig.

Een 7-persoons Ford Transitbus is bij de prijs inbegrepen. 

De villa ligt 4 km van de kust en er zijn in de omgeving vele leuke 
stadjes om te bezoeken. Ook wijnliefhebbers komen hier aan hun 

trekken, aangezien de omgeving een echte wijnstreek is.  

Tips hebben wij in ons gastenboek beschreven.
 

Voor informatie: José Kramer email: studio.figaro@quicknet.nl

TE HUUR
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U
U
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BUSINESS CLUB DIRKSHORN

Golfen op de Lage Vuursche, 30 mei 2022. Gewoon bij Paleis Soestdijk rechtsaf, dan ben je er zo, 
aldus de routebeschrijving die ondergetekende kreeg. 

De weersvoorspelling 
voor een dag golf 
was prima dus op 
naar golfsociëteit 
De Lage Vuursche.

Volgens hun eigen 
website is dit een 
exclusieve golfbaan 

en ook nog in een Koninklijke omgeving. Met hoog 
opgetrokken sokken zaten we in de auto want het 
kledingvoorschrift, ook gelezen op de website, schreef 
o.a. voor: sokken tot ruim boven de enkel!

Enfin, eenmaal aangekomen kwamen de verwachtingen 
wel uit, de baan lag er geweldig bij, de kleedkamers 
waren luxueus en de ontvangst bijzonder vriendelijk.

De organisatie van deze dag was in handen van 
René Pronk, onze golfpro. Samen met Milan, onze 
baanmanager heeft hij deze dag geregeld.

Bij binnenkomst zat René, samen met Judi, klaar om de 
wedstrijdkaarten uit te delen en van alles toe te lichten. 
Na koffie met lekkers dan toch maar even een balletje 
slaan op de goed uitziende oefenfaciliteiten.

En dan starten, eerst een praatje 
van de ‘players assistant’. Deze zeer 
vriendelijke heer gaf ons een paar 
handige tips en zorgde voor een 
vlekkeloze start.

De holes op de Lage Vuursche hebben 
allemaal een naam van een mooie plek 
op onze aardbol.
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De neary stond op hole 6, Parana. Met 120 meter (van 
geel) de kortste, maar zeker niet de makkelijkste hole. De 
longest voor de dames, hole 9, Bering, met een prachtige 
fairway waar je heerlijk kon driven. De heren kregen hun 
kans op hole 16, Mount Ross. 

Persoonlijk ga ik nu dus nooit meer naar de Oeral, want 
daar speelde ik een streep.

Na 18 holes lekker bijkomen in het clubhuis. Drankje, 
hapje, het gebruikelijke ritueel. En dan natuurlijk het 
moment van de dag, de uitslag en prijsuitreiking.

Eerst even terug in de tijd want Robert Kwast had 
de winterwedstrijd gewonnen maar nog steeds 
zijn prijs niet gekregen, sorry Robert. Namens de 
businesscommissie mocht ik Robert alsnog een heerlijk 
kruidenbittertje overhandigen.

Daarna nam René het woord. Met veel plezier maakte hij 
de winnaars bekend en deelde de prijzen uit.

Jürgen, Ine, Edwin jullie hebben een super neary en 
longest neergezet.

En toen mocht ik naar voren komen, de vele lessen van 
René hebben tot succes geleid, de 1e prijs.

Dus mensen, wil je winnen, meld je aan bij René van de 
Dirkshorn Golf Academy.

Na een gezellig diner kon iedereen voldaan huiswaarts 
keren, het was weer een mooie businessdag.

Nicolette de Vries 

De resultaten:
Neary   Edwin Russer
Longest dames  Ine Lont
Longest heren  Jürgen Botman
1e prijs, 38 punten Nicolette de Vries

Voor de agenda:
Volgende wedstrijden: donderdag 16 juni 2022
   donderdag 14 juli 2022
   donderdag 18 augustus 2022
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EEN OCHTEND MARSHALLLEN

Op een mooie vrijdagochtend had ik Marshallldienst. Die dag werd er nog groot onderhoud 
gepleegd op hole 10. Op de tee stond een bord met de tekst: “Deze hole is gesloten in verband 
met groot onderhoud”. Dat onderhoud was ruim van te voren uitvoerig bekend gemaakt 
via de nieuwsbrief van de Golfbaan Dirkshorn dus iedereen was daar van op de hoogte. 
Ook de receptiemedewerkster had het die ochtend bekend gemaakt aan degenen die een 
rondje gingen golfen.

Rond 11.00 uur stond ik op hole 1 bij een flight die ging 
afslaan. Op de fairway van hole 10 reed een tractor die 
druk bezig was met onderhoud. Een flight van 4 mannen 
kwam aanlopen richting hole 10. Twee mannen hadden 
een golftrolley en twee mannen zaten in een buggy. Wat 
er toen gebeurde, was voor mij onbegrijpelijk: de driver 
werd uit de tas gehaald en vrolijk werd er vervolgens 
afgeslagen terwijl die hole toch gesloten was. 

Ik sprak die mannen aan op hun gedrag. Het antwoord 
was: ”Dat moet toch kunnen want die tractor halen wij 
toch niet.”. Ik vertelde hen dat die hole toch echt gesloten 
was en dat dit was aangegeven. Ik ben vervolgens naar 
de chauffeur van de tractor gereden en excuus gemaakt 
voor dat gedrag en heb vervolgens de afgeslagen bal 

opgepakt en afgegeven aan degene die had afgeslagen. 
De mannen heb ik gezegd dat zij door moesten naar hole 
11. Met enige tegenzin werd dit gedaan. Vervolgens 
stapte één van die mannen met een trolley in de buggy 
bij de twee die al in de buggy zaten. Met de rechterhand 
werd de trolley vervolgens meegetrokken. Toen ik daar 
wat van zei dat dit niet kon in verband met de veiligheid, 
werd ik aangekeken of ik iets verkeerds had gezegd.

Even later zag ik dat deze mannen de tractor gepasseerd 
waren en vervolgens weer een balletje op de fairway 
gooiden en weer rustig verder gingen spelen.

Dit groepje mannen dacht kennelijk dat zij hun eigen 
regels konden toepassen en niets met de regels van 
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de baan te maken wilden hebben. Wellicht hebben zij 
gedacht: “Het is toch onze baan dus wij doen waar wij 
zin in hebben”.

Ja beste lezers dit is één van de problemen waar wij 
als marshall tegenaan lopen. Leden die lak hebben aan 
alle GVB regels en er niet open voor staan om daarop 
te worden aangesproken. Denk aan de buggy bij op de 
green plaatsen, het passeren van de witte lijnen voor de 
green met de trolley, het niet repareren van pitchmarks 
en nog veel meer. We krijgen vaak te horen van: “heb 
je niets anders te doen of doe niet zo kinderachtig”. 
Soms worden we nog voor rotte vis uitgemaakt ook. Dat 
pikken wij niet meer en incidenten zoals deze zullen ook 
direct gemeld worden bij de manager en het bestuur 
van de baan zodat er met die mensen een gesprek 
gevoerd kan worden.

Zo kan ik nog wel doorgaan wat ik die ochtend en 
tijdens andere Marshall diensten heb gezien wat niet 
volgens de regels zou moeten gaan en dat de mensen 
snel op hun tenen getrapt zijn als zij aangesproken 
worden op hun gedrag.

Wij zijn allemaal gastheer/gastvrouw voor de golfbaan 
en als marshall proberen wij door ons optreden de baan 
in goede staat te houden. Dit kunnen wij niet alleen maar 
hebben ook uw hulp en respect nodig om dit te realiseren.

Met sportieve groet Wil Giesbertz 
(Coördinator Marshallls)
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DONDERDAG MIX IN DE GOLFWEEK

De donderdag mix groep had voor de invulling van haar wedstrijd in de golfweek bedacht een 
invitatietoernooi te organiseren in de vorm van een 9 holes, lunch en daarna weer 9 holes wedstrijd. 
Er hadden zich 42 spelers aangemeld, waarvan 15 gastspelers vooral van de Westfriese golfclub uit 
Westwoud. 14 spelers speelden 9 holes en de overigen de volle 18.

Omdat de clubleiding graag wilde dat zowel ‘s morgens 
als ‘s middags een lus vrij bleef voor andere spelers 
werden de holes 10 t/m 18 in de morgen afgewerkt en de 
holes 1 t/m 9 in de middag. En omdat we graag zouden 
zien dat alle spelers weer ongeveer gelijktijdig terug 
zouden zijn voor de lunch en de prijsuitreiking startten wij 
met een schotgun of meer t start. Dat betekende wel een 
flink eind extra lopen om je starthole te bereiken. En dat 2 
keer. Er was iemand die aan het eind van de dag vertelde 
dat zij op haar stappenteller 20.000 stappen had staan 
goed voor ca.14 kilometer. En dat voor senioren.

Een Dirkshornspeelster was in de veronderstelling dat wij 
vandaag in Westwoud zouden spelen moest haast over 
kop terugkomen om niet teveel holes te moeten missen 
op onze eigenbaan. Dat werd er uiteindelijk gelukkig 
voor haar maar 1.

De weersverwachting voor de middag zag er wat somber 
uit, maar gelukkig hadden de weerprofeten het deze keer 
aan het verkeerde eind: het bleef de hele dag prachtig 
weer. Er werd derhalve ook goed gescoord. Er vielen 
maar liefst 6 birdies: voor Henk Kok, Henk Driessen, Lucia 
Driessen, Jules Lauret, Siem Siemensma en Peter Haring.

De 4 neary`s op de par 3 holes waren voor Peter 
Haring op 7, Evert Bot op 9, Dick Visser op 11 en 
Hannie Dirks op 14

De uitslag voor de 9 holers was als volgt:
1 Gerard Bien  18 punten
2 Liesbeth de Graaf 16 punten
3 Herman Schut  16 punten
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De uitslag voor de 18 holers was:
1 Ineke Disco  43 punten
2 Henk Kok  37 punten
3 Henk Driessen  36 punten
4 Siem Siemensma 35 punten
5 Fred Scheide  33 punten
6 Jaap Reus  33 punten
7 Huub Koppes  33 punten
 
De voorzitter van de donderdag mixgroep reikte de 
prijzen uit aan de winnaars

Er was nog een speciale prijs in de vorm van een vrijkaart 
voor de AZ wedstrijd op zaterdag 2 juli in Dirkshorn. 
Voorgesteld werd die te verloten onder de “birdiespelers”. 
Om dat een aantal daarvoor geen interesse hadden werd 
die uiteindelijk uitgereikt aan Henk Driessen. 

De volgende week vindt eenzelfde soort wedstrijd plaats 
in Westwoud in hun golfweek. Geïnteresseerden kunnen 
zich daar tot maandag 4 juli 19.00 uur aanmelden via  
Egolf4U. Kosten ook € 45,00

de donderdag mixcommissie
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ALS JE WINT, SCHRIJF JE EEN STUKJE 

We vragen het aan alle commissies, we appen, we mailen en laatst benaderde ik zelfs een 
winnaar op de autopedrace in Schagen. Als redactielid ben je vaak op zoek naar artikelen voor de 
e-greenvelder, want die zou niet bestaan als er niks geschreven zou worden. 

Nu ben ik dan 
zelf aan de beurt 
en zit ik aan mijn 
laptop een stukje 
te schrijven en 
bedenk me dat 
het niet makkelijk 
is, want wat 
schrijf je nou 
eigenlijk over 

een gewonnen wedstrijd. Er zijn een aantal wedstrijden 
waar ik graag aan meedoe en daar is de par-3 contest 
er één van. Al een aantal jaren gesponsord door Eiland 
de Wild Keukens. De leiding heeft weer een mooi 
parcours uitgezet over onze prachtige golfbaan. Het 
weer was heerlijk, behoorlijk warm zelfs, ik had gezellige 
flightgenoten en ik had er zin in. Fototoestel mee, want ik 
was volop bezig met de nieuwe e-greenvelder.

We hadden het geluk om vlakbij het clubhuis te beginnen 
met de wedstrijd. Een wedstrijd met alleen par 3-en, 
soms naar de echte green en soms naar een vlag op de 
fairway en wees nou eerlijk hoe moeilijk is het om in een 
bunker terecht te komen als je het echt wilt. Het ging 
eigenlijk lekker, de puts vielen, de approaches gingen 
lekker en ik speelde constant. Als handicapper 22.4 had 
ik niet het idee dat ik zou winnen. Er deden namelijk 
hele goede spelers mee, maar toen ik daar de winnaars 
aan het fotograferen was dacht ik wel, hmmm hoeveel 
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slagen had ik ook alweer. Totaal onverwacht en helemaal 
flabbergasted was ik toen Gerard zei, ga jij maar naar 
voren dan maak ik even een foto. Toen hoorde ik dat ik 
de winnaar was van de 1e 9.

Bedankt nogmaals Eiland de Wild Keukens voor de 
prachtige cadeaus, de leiding voor weer een prachtig 
parcours en mijn flightgenoten Anja en Yvonne voor 
de gezelligheid.

Joke Blokker

2e prijs 2e 9 Roland Goudriaan 1e prijs 2e 9 Milan Smit2e prijs 1e 9 Harry Swinkels

3e prijs 1e 9 Piet Meijer4e prijs 1e 9 Frits Schenk 4e prijs 2e 9 Bert Kuijs 3e prijs 2e 9 Prisca Bosma
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DAMES INVITEREN 

Ben op weg naar de baan waar we vandaag een Texas Scramble spelen.

Mooi weer, weinig wind,ideaal golfweer. Het is al druk 
op de parkeerplaatsen ik zie mijn 3 golfvriendinnen al 
aankomen. Adrie en Hermine van Golfbaan Spierdijk en 
Ineke van Nieuwe diep.We worden onthaald met koffie 
en appeltaart en de sfeer zit er meteen goed in.

Na het inleidende praatje van Hanneke gaan we de baan 
in. Texas Scramble is ontzettend leuk om te doen, en als 
team samen de strategie bepalen. Het levert ook wel 
hilarische momenten op, maar pakt meestal goed uit.

Alle dames staan heel goed te putten, dat is mooi 
meegenomen. We hebben goed gescoord 46 punten, 
maar geen moment gedacht de wedstrijd te winnen. Dat 
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was echt een verrassing voor ons en we waren zelfs een 
beetje beduust. We kregen een heerlijke fles wijn, en na 
een bedankwoordje van Hermine gingen we aan tafel 
waar Robin een heerlijke maaltijd serveerde, top!

Het was een gezellige dag waar we met veel plezier 
op terug kijken.

Jennifer Wolf.
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FAMILIE BATTLE

Eindelijk was het weer tijd voor de matchplay kampioenschappen. Blijft een van de leukste 
toernooien om aan mee te doen! 

En dit keer mocht ik het opnemen tegen mijn eigen 
moeder José Kramer. Hoe leuk! We hadden en beide 
super veel zin in. Na 9 holes had ik een ruime voorsprong 
opgebouwd, maar mijn moeder kent mij natuurlijk door 
en door en weet dat ik snel zenuwachtig word. Dus ze 
begon een mentaal spelletje te spelen en met succes. 
Na 18 holes stonden we gelijk moesten we een 19de 
hole spelen. Super zenuwachtig stond ik weer klaar 
op hole 1. Eindelijk had mijn moeder een hole waarbij 
niet alles perfect ging en kon ik haar toch nog verslaan. 
Wat een wedstrijd!! Super genoten. Amee liep gezellig 
met ons mee en na 10 holes kwamen er steeds meer 
mensen kijken. 

Ik wil ook graag de organisatie bedanken voor weer een 
top geregeld matchplay kampioenschappen.

Ik hoop dat er volgend jaar meer dames mee gaan doen, 
zodat het net zo’n groot evenement word als dat het bij 

de heren is. Niveau of winnen maakt niet uit. Het gaat 
vooral om de gezelligheid en lekker spelen.

Judi
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CAMPER GOLF CUP NOORD-HOLLAND 2022 16 MEI  - 20 MEI 

Golfbaan Dirkshorn organiseerde samen met partners Golfbaan Westwoud, de Heemskerkse en 
Ooghduyne de Camper Golfcup Noord-Holland. Een gezellige sportieve midweek voor golfers 
met een camper. De weersvoorspelling zag er goed uit voor de Camper Cup. In totaal waren er 10 
campers aanwezig uit het hele land. In totaal namen 18 golfers deel aan het vierdaagse spelletje.

Maandag 16 mei 2022

De Camper Cup ging op maandag 16 mei om 12.00 uur 
van start bij Golfbaan Westwoud. Het verliep helaas wat 
stroef met manager Klaas.

De stroomvoorziening was niet optimaal voor de campers. 
Ook was er geen welkomstwoordje. Gelukkig hebben 
we het zelf opgelost. We streden om dagprijzen te 
krijgen. Uiteindelijk kregen wij 2 consuptiemunten en 
2 doosjes golfballen. Golfbaan Westwoud is een mooie 
baan en het zonnetje scheen toen wij van start gingen 
met de 18-holes. Helaas kwam er in de middag een 
kleine regenbui van 10 minuten. De kok had een vrije 
dag die dag. Na afloop van de wedstrijd kregen wij wel 
lekkere bitterballen. Na de borrel gingen wij op weg 
naar Golfbaan Dirkshorn. Robin, onze kok, had een hele 
lekkere daghap geregeld.

Dinsdag 17 mei 2022

Dinsdag werd er een 18-holes wedstrijd bij Golfbaan 
Dirkshorn georganiseerd. Ook die dag was het weer een 
prachtige dag. De ontvangst was perfect. Angela, de 
stagiaire, heeft de deelnemers welkom geheten. Zij heeft 
veel geregeld en werkzaamheden uitgevoerd voor de 
organisatie van dit evenement.  De deelnemers vonden 
het een moeilijke baan, maar ze vonden het daarentegen 
ook heel erg mooi en verzorgd. De deelnemers zouden 
graag nog een keertje terug willen komen om hier te 
komen spelen. De dagprijzen waren prima verzorgd 
door Milan. Na afloop hebben wij heerlijk met elkaar 
gedineerd en gedronken in Restaurant Green. Het was 
erg gezellig op het terras. Er was namelijk een gitarist 
onder de deelnemers aanwezig. Hij zong en speelde heel 
gezellige nummers. 
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Woensdag 18 mei 2022

Woensdag hadden de deelnemers een vrije dag. 
De deelnemers gingen op hun eigen met de fiets 
de omgeving verkennen. Het weer was die dag 
ook heel mooi. 

Aan het einde van de dag hebben we weer gezamenlijk 
gegeten en gedronken bij Restaurant Green. 

Donderdag 19 mei 2022

Donderdagochtend gingen wij met z’n allen naar de 
Heemskerkse Golfclub. Helaas was de stroompunt niet 
helemaal in orde. Er was een fase uitgevallen. Dit heb ik 
zelf moeten oplossen. Er was een ontvangst met koffie en 
gebak. De manager deed het welkomstwoordje. 13.00 
uur was de starttijd van de 18-holes. De wedstrijd begon 
met onweer en regen, daardoor was er een half uur 
vertraging. Gelukkig trok de bui snel weer weg en werd 
het weer mooi weer. Na afloop was er een bittergarnituur 
en ook dit keer was er weer muziek van de gitarist. Dit 
was heel gezellig. De dagprijzen voor die dag waren één 
doos ballen, één greenfee voor de naery en één greenfee 
winnaar. Er was niemand van deze club meer aanwezig 

om de prijzen uit te reiken. Het is jammer dat je volwassen 
mensen van zo’n club aan moet sturen. Het diner was 
voor de één goed, maar voor de ander helaas matig.

Vrijdag 20 mei 2022

Vrijdagochtend zijn we naar Golfbaan Ooghduyne 
gegaan. Het was een zeer hartelijk welkom op de 
9-holes baan. Er was een goede stroomvoorziening 
voor de campers.

Het welkomstwoordje werd gedaan door vrijwilliger 
Jos. Er was koffie met gebak. Dit was gemaakt door de 
vrijwilliggers van de baan. De 18-holes wedstrijd startte 
om 12.00 uur. Het weer was die dag mooi en zonnig, 
totdat er op de tweede 9-holes een regenbui kwam. Dat 
was jammer, maar de temperatuur was goed. Een heel 
enthousiaste manager verzorgde de prijsuitreiking en vond 
het een prachtige dag. Er werden prachtige dagprijzen 
uitgedeeld, namelijk: toren-kaarsen in standaard en 
insectenhuizen. De totale winnaar was Jan Dorrepaal uit 
Friesland. Hij kreeg van mij een houten cup met inscriptie 
“Camper Golf Cup N/Holland”. De dagprijzen waren 
allemaal gekocht bij de dagbesteding.
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Afsluiting

De afsluiting werd verzorgd door vrijwilligers van de 
golfclub. Er was een heerlijke barbeque. Alle deelnemers 
mochten na afloop een golfbal meenemen.

Het was een heel gezellig vijfdaagse evenement en 
iedereen wil volgend jaar weer meedoen.

Dank aan Milan, Angela en Annet.         

Gr Arie.






