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Op de eerste Zomer Eik hebben we veel positieve reacties en mooie 
feedback mogen ontvangen. Dank! Met veel plezier – en heel eerlijk, 
ook af en toe met wat stress en adrenaline – lag de eerste editie van 
DE EIK bij de meeste leden op 15 juni op de deurmat. Ja, helaas niet 
bij alle, maar bij de meeste leden, want de verzending verliep niet 
geheel vlekkeloos. Hoe en wat doet niet meer terzake, maar één wijk 
in Diepenveen heeft een persoonlijke postbode in de persoon van 
Judith, onze caddiemaster, gehad. 

Redactie
Aan deze wintereditie is weer met hart en ziel gewerkt en het secreta-
riaat heeft ons weer enorm geholpen. Heel prettig is de uitbreiding van 
onze redactie met Wieke Smits van Waesberghe. Yolanda Oosterholt 
neemt daarentegen na deze editie afscheid van de redactie, voor haar 
enorme inzet bij het opstarten van DE EIK bedanken wij haar! 

Kijk, dat metselwerk daar wordt een bloembak!
Op het bureau van de caddiemaster in de shop liggen standaard een paar exemplaren van De EIK.  
Niet alleen door geïnteresseerde bezoekers en potentiële businessclubleden en sponsoren wordt  
daarin gekeken, ook door eigen leden werd er regelmatig even in gebladerd om de pagina’s met de  
tekeningen van het clubhuis te houden tegen de stand van zaken op dat moment. Leuk om te horen!  

Bij het ter perse gaan van dit nummer zit fase 1 van de verbouwing 
erop. Een verbouwing die bijna vlekkeloos verlopen is, mede door 
de inzet en begeleiding van het bouwteam. Deze drie heren vertellen 
daar met passie over in deze editie. Ook heel mooi in dit clubblad is 
het interview met Jo Naberhuis en zijn kleinzoon Pim. Jo heeft al heel 
wat voetstappen op de Sallandsche liggen. Hij heeft ooit het huidige 
clubhuis gebouwd zien worden en heeft al heel wat aanpassingen en 
verbouwingen meegemaakt. 

Het is tijd om verder te lezen
Een ‘Van de redactie’ mag en moet niet te lang zijn, het is tijd om  
verder te lezen! Wij zijn weer heel blij met het resultaat, na een  
dik en gevarieerd zomermagazine nu de wintereditie. We hebben 
vergaderd, gewikt en gewogen, geschaafd aan wat we de vorige keer 
minder vonden, maar weer met als doel: een mooi, informatief blad 
van, voor en over de Sallandsche.

Fijne decembermaand, fijne kerst, goede jaarwisseling  
en op naar 2022!

Harriët Lemstra
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We geven wat weg!
In het vorige clubblad riepen 
we jullie, als lezers, op om ook 
kopij in te sturen. We ontvangen 
steeds meer, en bezinnen ons 
nog op wat we de volgende keer 
weggeven. Voor haar leuke foto-
bijdrage aan het zomernummer 
‘Gans in Eik’ willen we Annette 
Eising bedanken met een  
Phil Allen kalender, en de wed-
strijdcommissie met het mooie 
boek van Allen dat door uitgeverij 
Edicola uitgegeven is. (Vanaf  
15 december af te halen bij de 
administratie).

Tijdens de maandbeker 3 op 1 mei 
kozen de ganzen eieren voor hun 
geld. Eén ging er zelfs als een kip op 
stok. Slimme beesten, niet nog een 
ongelukje, zoals onlangs twee keer 
bij hole 15! Dat deze gans enigszins 
kieskeurig is en niet zomaar in elke 
boom gaat zitten, bewijst de fotoserie 
van Annette Eising. Deze gans heeft 
duidelijk gekozen voor een woning 
op stand, onze eik. 

Annette liep in de flight met Theo 
Terpstra en Gerard Aarnink. Theo 
ontdekte de gans en heeft na dit 
bijzondere moment 20 punten 
behaald op 9 holes, waaronder ook 
nog een birdie. Het leverde hem 
een mooie tweede plek op in de 
maandbeker 3 competitie. Annette 
was dermate onder de indruk, en 
te veel bezig met de fotografie om 
in de bovenste  
regionen te kunnen eindigen van 
deze maandbeker. 

Gans 
in 

eik
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Als voorzitter van de Sallandsche Golfclub kan ik alleen maar trots zijn op de manier waarop 
wij als vereniging de coronatijd hebben doorstaan. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers  
konden we met een korte onderbreking blijven genieten van het golfspel. Helaas heeft  
corona van sommige leden een zware tol geëist. Ik wens de nabestaanden veel sterkte en 
degenen met restklachten een spoedig herstel.   

Samen kunnen blijven golfen en genieten van gastvrijheid en gezelligheid gaat niet vanzelf. 
Het bestuur is tijdens de coronatijd dan ook doorgegaan met de uitvoering van ons beleids-
plan, gericht op het bestendigen van onze sterke, vitale golfclub. Onderwerpen als speel- 
faciliteiten, gebouwen, verenigingsleven, sportief klimaat, horeca, gezelligheid, gastvrijheid, 
sponsoren, gasten, veiligheid, duurzaamheid en communicatie kregen onze aandacht.  

De verbouwing van het clubhuis, de pro shop en de stokkenloods kan bijna niemand zijn 
ontgaan. Wij kunnen nu genieten van een nieuwe entree met een uitnodigende receptie.   
Het overdekte terras, de nieuwe daken en de witte muren zorgen voor een mooie uit- 
straling, het luchtbehandelingssysteem voor een gezond klimaat en de zonnepanelen  
op het dak voor groene stroom.  

Onze nieuwe horecaexploitant Sander Slinkman staat met zijn team garant voor menig  
gezellig uurtje in deze mooie ambiance.

Fijn dat naast recreatief golfen ook weer in wedstrijdverband gespeeld kan worden. Met het 
vrijgeven van de starttijden zijn we bijna weer terug bij de situatie van voor corona. 

Ik wil iedereen bedanken voor de steun die we als bestuur in de achterliggende periode  
hebben mogen ervaren en wens u allen veel golfplezier toe.

Gerard ten Have

Voorzitter

Noot van de redactie: bij het ter perse gaan van dit clubblad is het mogelijk dat er nieuwe 
coronamaatregelen zijn ingesteld.

Een sterke vitale golfclub!
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Het nieuwe bestuur  
Donderdagavond 29 november 2022. Vandaag staat 
er een aantal belangrijke onderwerpen op de agen-
da van het bestuur. Zo zijn er diverse investeringen 
waarvoor het bestuur de instemming van de aanwe-
zige leden vraagt, alsmede de goedkeuring voor de 
begroting voor 2022. Ook wordt er afscheid genomen 
van Jilles de Bruin, de baancommissaris, die vervan-
gen wordt door een jongeman, Ties Joosten. Tot slot 
is er nog een ander onderwerp, dat al voorafgaande 
aan deze ALV de gemoederen beheerste, gezien de 
vele vragen die voorafgaand waren gesteld. We heb-
ben het dan over het voorstel voor de aanpassingen 
van hole 16, die het bestuur noodzakelijk acht, na de 
dreiging met juridische stappen van een ‘nieuwe boze 
buurman’. In het licht van de vele opmerkingen,  
vragen en goede suggesties van een aantal leden, 
acht het bestuur het opportuun om dit onderwerp van 
de agenda te halen en eerst een meer uitgebreide 
studie te doen – hopelijk met hulp van leden die de 
baan goed bespelen – voordat er veel geld geïnves-
teerd wordt in de aanpassing van hole 16. Kortom:  
dit onderwerp wordt vervolgd!   
In dit verslag lees je enkele impressies van deze 
avond, waar het bestuur vanuit haar locatie in Meppel 
de ruim 100 leden die de ALV bijwonen, toespreekt. 
 
De driving range  
Een heikel onderwerp dat ter tafel ligt vanwege zo-
genoemde ‘long hitters’ is de driving range. Al enkele 
vergaderingen wordt er gesproken over aanpassing 
van de driving range, die noodzakelijk is vanwege 
ballen die over het achterste hek worden geslagen en 
die overlast en schade bezorgen bij een andere buur-

man. Dit keer volkomen terecht een ‘boze buurman’, 
want het is natuurlijk bijzonder vervelend dat daken 
beschadigd worden door inslagen van golfballen. 
Kortom, een verhoging van het achternet tot 20 meter 
is noodzakelijk om toekomstige schade bij de buren te 
voorkomen. Totale kosten € 28.000,-. 
Terecht wordt de vraag gesteld hoeveel ‘long hitters’ 
er zijn op de club. Volgens het bestuur zijn er onge-
veer 40 leden die zo ver kunnen slaan.  Stel dat van 
deze 40 mensen ongeveer 8 mensen met regelmaat 
een bal over het achternet meppen, dan zijn de kos-
ten per meppend lid € 3.500,-. Een bedrag dat door 
de leden betaald moet worden. Maar goed, deze dis-
cussie over het hoe en waarom hebben we al vaker 
gevoerd, dus in goed Nederlands is het ‘crying over 
spilled milk’. Verder wordt hole 10 uitgerust met een 
waarschuwingssysteem, zodat mensen op de driving 
range een lichtsignaal zien verschijnen als er spelers 
op hole 10 langs een bepaald punt lopen. Het voorstel 
is met 69% van de aanwezige stemmen goedgekeurd. 
 
De verbouwing fase 2  
Bart van Hees geeft een uitgebreide toelichting op de 
vorderingen van de bouw tot dusverre. Na een wat 
tragere start vanwege het wachten op vergunningen, 
is de bouw vooralsnog goed verlopen. De aannemer 
levert goed werk af en heeft zelfs zijn minderprijzen 
doorberekend! Chapeau in deze tijden van stijgende 
bouwkosten! Bart, en met hem alle leden, bedanken 
het bouwteam, de architect, installateur en de aan- 
nemer voor de prettige samenwerking.  
 
Vervolgens geeft Bart een wervende toelichting op de 
plannen voor fase 2: de kleedkamers, vergaderruimte 
en bergruimte. Tja, en dan valt iets op wat je niet kunt 

missen..: waarom worden de kleedkamers voor de 
dames beduidend kleiner dan de kleedkamers voor  
de heren? Bart van Hees legt dit uit door te wijzen op 
het ledenaantal, dat kennelijk een verhouding heeft 
van man:vrouw = 2:1. En toch, deze logica ontgaat  
de redactie. Zijn de competitieteams van dames 
dan kleiner dan die van heren? Of douchen dames 
gewoon minder uitgebreid na wedstrijden? En is dat 
toekomstbestendig, gezien het stijgend aantal vrou-
welijke leden. We gaan deze discussie maar niet op-
zoeken, want ook dat is ‘crying over spilled milk’. 
 
Een ander positief plan is het voorstel van het bestuur 
om een commissie te benoemen die zich bezig gaat 
houden met de inrichting van het clubhuis en het  
terras. Zou het dan toch gebeuren? Een inrichting die 
iets minder lijkt op het meubilair van een willekeurig 
verzorgingstehuis? In deze commissie moet, zoals  
het bestuur aangeeft, een goede afspiegeling van  
de leden zitten: Sander, de architect, leden van alle 
leeftijden én natuurlijk… een aantal dames! 

Maar uhm, bestuur… dames zijn toch leden? Het 
artikel in deze editie over Dames en golf lijkt toch 
meer uit het leven gegrepen dan gedacht! Voorstel 
verbouwing Fase 2: aangenomen met 77% van de 
aanwezige stemmen. 
 
Buitenverlichting en stokkenloods  
Met deze agendapunten zijn we wat sneller klaar.  
Het is fijn dat we energie gaan besparen met betere 
verlichting, die alleen aanspringt via bewegingsmel-
ders. Dit voorkomt dat het terrein ’s avonds óftewel 
één groot donker gat is, óftewel de hele nacht fel  
verlicht is. Bravo! 
 
Ook de plannen voor de stokkenloods worden goed 
onthaald. De suggestie van mevrouw Reddingius  

(niet meneer Reddingius… die heeft daar geen ver-
stand van) voor nadere afstemming met de brandweer 
voor het risico van ontbranden van de accu’s van de 
golfkarren wordt door het bestuur ter harte genomen, 
evenals de suggestie voor een betere ventilatie van 
de stokkenloodsen, zodat de tassen en karren na 
regen beter drogen, neemt het bestuur mee in de 
plannen. Beide voorstellen worden door de aanwezige 
leden aangenomen. 
 
Meerjarenbegroting  
Ronald van Noot geeft een uitgebreide toelichting op 
de cijfers, die leden ook kunnen lezen in de stukken 
voorafgaand aan de ALV. De financiële situatie van de 
Sallandsche ziet er gezond uit voor de komende jaren, 
waarbij men wel – in navolging van advies van de 
NGF – rekening houdt met minder leden, vanwege  
de uitzonderlijke stijging van het ledenaantal van  
de laatste jaren vanwege COVID. Vanwege een  
geprognotiseerde kostenstijging van 2,5%, wordt  
de contributie met 2,4% verhoogd.  
 
Overige punten  
Het bestuur stelt voor om een technische commissie 
te benoemen. Dit is voor de Sallandsche van groot 
belang. Immers, er moet weer geïnvesteerd worden  
in sportief beleid voor de jeugd en ook in de leeftijds-
categorie 20-30 jaar. Over de gehele linie wil de  
Sallandsche voldoende leden hebben van alle  
niveaus. In 2022 verschijnt hiertoe een beleidsplan. 
Echt een mooi initiatief!

Tot slot werd afscheid genomen van Jilles de Bruin 
als baancommissaris. Mede dankzij hem ziet de baan 
er fantastisch uit. Gerard ten Have bedankt hem voor 
zijn tomeloze inzet en de tijd die hij erin gestoken 
heeft, net zoals vele leden via de chatfunctie. Zoals 
Jilles zelf aangeeft: ‘Ik denk dat ik nu maar eens  

lekker ga golfen.’ Welkom in de baan, 
Jilles! En dan is nu de beurt aan Ties 
Joosten, al eerder voorgesteld in de 
Nieuwsflits. Er staan Ties wat stevige 
dossiers te wachten: hole 16, de bunkers 
en de buurman. Welkom Ties, mede  
namens jouw zus, die even ‘en famille’ 
jou feliciteert met deze nieuwe functie. 
Enne Ties…. doe jij de volgende keer 
een rode trui aan? 

Zoals gebruikelijk sluit Jan Kruyt de  
vergadering af met wijze woorden:

 ‘Bedankt namens de 100 leden die actief 
deelnamen aan deze bijzonder belang-
rijke vergadering voor de Sallandsche, 
maar ook voor de 700 leden die bij  
voorbaat al het vertrouwen hebben.’

Impressie van de 

ALV
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Wist je dat ?
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Officemanager Miranda Bouwmeister 
heeft deze keer invulling gegeven aan 
de rubriek:

Het 
meest recente 

weetje is dat Miranda de 
Sallandsche per 1 januari gaat 

verlaten om met haar partner 
voor een groot deel van het jaar in 
Spanje te wonen. Wij vinden dit 

erg jammer, maar wensen hen 
natuurlijk heel veel geluk 

in Spanje!

Miranda: ‘Ik ben trots op het bouwteam 
dat zoveel uren heeft gestoken in de ver-
bouwing en eerlijk gezegd nog steeds, 
want ze zijn geregeld aanwezig. Verder 
wil ik nog graag zeggen dat alle mannen 
die aan de verbouwing/installatie werken 
prima mensen zijn. Het zijn fijne teams en 
de verschillende bedrijven werken goed 
samen. Je kan goed met ze overleggen, 
zijn kundig en ook nog aardig. Alleen  
die Nederlandstalige muziek!!!!

De club maar 2 vaste medewerkers heeft: Judith en Miranda.

Beste leden,

‘Al tijdens mijn zwangerschap hoorde ik via mijn vader, Frank, dat dit nieuws met enthousiasme 
was ontvangen op de club. Nadat op 18 september onze zoon Finan (‘Finnen’) Robert Schreefel 
was geboren, heb ik via dezelfde weg maar ook persoonlijk veel felicitaties ontvangen. Ik wil jullie 

hiervoor graag bedanken en het is leuk om te weten dat er nog 
een groot deel van de club meeleeft, ondanks het feit dat ik 

al geruime tijd niet meer actief ben op de Sallandsche om 
te oefenen voor mijn tourwedstrijden, of daarna een 

gezellig rondje te spelen met mijn ouders. 

Terug naar het heugelijke nieuws, mijn vrouw  
Katie en ik zijn dolblij met de komst van onze 
zoon. De zwangerschap is voorspoedig verlopen, 
de bevalling was lang en zwaar maar een ervaring 
die ik nooit had willen missen. Wij drieën en onze 
viervoeter Reign maken het goed. Behalve Finan 
missen we allemaal de nodige uurtjes slaap,  

maar als dat het enige is.. .

Nogmaals, hartstikke bedankt voor alle interesse  
en wellicht tot ziens op de club of in het dorp  

wanneer we weer een keer over zijn.’

Groetjes, Dewi

Er een Handicart Open is geweest?

Het is heel fijn dat er twee leden zijn opgestaan om    
           de handicarts op zich te nemen. Ze zijn erg   
                      actief en hebben gelijk een Handicart  
                             Open georganiseerd. Heel veel  
                                     dank aan de twee mannen  
                                           die dat de jaren daarvoor  
                                               op zich namen. 

De leden het nieuwe clubblad mooi vinden?

Rest mij nog te zeggen dat de redactie van het  
clubblad een pluim verdient. Wat is het een  
prachtig blad geworden. We hebben daar  
veel complimenten over gekregen die we  
lang niet altijd hebben doorgegeven.

Ik trots ben op het bouwteam!

 

Adam uit de  
kleedkamer liep?

Leuk weetje is iets wat onlangs tijdens de 
Heerenavond gebeurde. Een van de Heeren 
was wat laat met verkleden, men zat al aan  
tafel en hij verscheen ineens in adamskostuum 
in de deuropening (gelukkig met badlaken 

op de juiste plek) en sprak de woorden: 
‘Konden jullie niet op mij wachten?’

Dewi een zoon heeft!

Je met kikkererwten eindeloos kunt koken?
Wist je dat onze huisfotografe Lucrees van Groningen een heus  
kikkererwten boek geschreven heeft? Lucrees en dochter Marietje 
Bosma zijn al jaren bezig met het verzamelen en testen van recepten 
waarin kikkererwten de hoofdrol hebben. In ruim 80 recepten laat  
dit boek de veelzijdigheid zien van de kikkererwt. 
Elk recept is geïllustreerd met prachtige foto’s. 
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Het horecateam toppers zijn?

Dan nog team horeca. Zij hebben  
het wel voor hun kiezen gehad.  
Een verbouwing, minder  
bezetting omdat Pascal door  
zijn nieuwe baan vanzelf- 
sprekend minder aanwezig  
kon zijn en een nieuwe  
uitbater in het verschiet.  
Al met al druk en 
spannend.

Koken met.. 
Kikkererwten!



Vandaar de zoektocht naar de ingang, 
voor een interview: maar nee, een  
ingang is er nog niet. Althans, om  
binnen te komen moet je omlopen.  
De contouren van de toekomstige 
nieuwe entree tekenen zich al wel 
duidelijk af, net zoals de gemetselde 
bloembakken. Op moment van uit- 
gave van dit blad zullen die gevuld 
zijn met aarde en beplanting. Het 
dak van zowel de stokkenloods als 
de winkel moeten nog onder handen 
genomen worden. De nieuwe, diep-
zwarte dakpannen liggen op de grond 
om op het dak gelegd te worden. Het 
geraamte voor de uitbreiding van de 

stokkenloods staat en de shop is al 
voorzien van een nieuwe glimmen-
de verflaag.  
 
Het bouwteam
Even verderop zijn Jan Uittien en 
Bart van Hees druk in gesprek met 
Bram, de voorman van bouwbedrijf 
Mensink. We hebben in het clubhuis 
afgesproken en een moment later 
complementeert Koos Slootweg 
het drietal: zie hier het bouwteam 
van de Sallandsche! Aansluitend 
aan het bouwoverleg op vrijdag is 
dit interview gepland, en meteen 
het fotomoment op de bouwplaats 
met clubbladfotograaf Lucrees van 
Groningen. In december, wanneer 
het blad op de deurmat ligt, kun je 
zo nog eens terugkijken hoe het er 

toen uitzag. Met een drankje erbij 
gaan we in gesprek. 
 
Tweewekelijks bouwoverleg
Het bouwteam van de Sallandsche 
werkt in goede sfeer samen. Ze  
vullen elkaar vanuit hun voormalige 
professie goed aan. Jan Uittien 
brengt zijn bouwkennis in, als oud- 
aannemer, Koos Slootweg heeft 
voor een installatiebedrijf gewerkt, 
en Bart van Hees brengt de wereld 
in aan projectervaring vanuit zijn 
Shell-verleden. Voor het begeleiden 
van de bouw ontmoeten ze elkaar – 
naast de reguliere golfontmoetingen 
– in een tweewekelijks overleg met 
bouwer, installateur en/of schilder. 
Waar nodig komen ze op afroep 
naar de club. 

Op een herfstige woensdagmiddag in oktober is het nog zoeken naar de ingang van het clubhuis. In 
de zomereditie van De Eik heeft onze architect Harry van ’t Hof de verbouwplannen toegelicht, voor 
deze wintereditie staat het bouwteam in de spotlights. 

In gesprek met...

HET BOUWTEAM
Het bouwteam, van links naar rechts: Bart van 
Hees, Koos Slootweg en Jan Uittien

Weetjes over het  
bouwteam

Zij spelen zelf ook graag, 
het liefst minimaal twee keer 
per week. Bart is lid van  
The Old Sockets en heeft 
handicap 16.5. Jan volgt  
met een handicap van 16.8. 
Ook hij doet mee bij  
The Old Sockets. Koos doet  
wekelijks mee aan de  
Heerenavond op de dinsdag, 
en heeft handicap 17.1.
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‘Een fantastische aannemer’
Het drietal is zeer te spreken over 
de aannemer. Eenstemmig zijn ze 
in het predicaat dat ze Mensink 
geven, zonder dralen valt het woord 
‘fantastisch’. Echte onverwachte 
zaken hebben zich gelukkig niet 
voorgedaan, dat scheelt natuurlijk. 
Het is fijn werken met een aanne-
mer die meedenkt in oplossingen 
en initiatief toont. In deze tijd dat 
een planning vaak lastig is door een 
tekort aan mensen en materialen 
valt juist dat creatieve meedenken 
op. Aangevuld met Spekschate, 
het installatiebedrijf, en Wolters, de 
schilder, prijzen ze vooral ook de 
steun van Miranda van onze admi-
nistratie. Zij is een topaanvulling als 
coördinator, ziet wat er moet ge-
beuren en is bereid om af en toe de 
handen uit de mouwen te steken. 
Of soms de verfbus op te pakken 
om de looproute groot op een  
triplex plaat te spuiten.  
Omlopen!

Wist je dat ...
Onze bouwer Mensink tijdens de voormalige Rode 
Kruis golfwedstrijd een team gesponsord heeft?  
Op vrijdag 17 september organiseerde Stichting 
Deventer Bijzonder een sponsorgolftoernooi op de 
Sallandsche, een toernooi dat voorheen bekend-
stond als het Rode Kruis Golftoernooi. 

Van een plan naar een  
vernieuwd clubhuis
Wat ooit begon met ‘wat doen we 
toch met die lelijke hal en dat rare 
schuifraam met lamellen’, en vele 
gesprekken, tekeningen, lekkages 
en reparaties later, is er nu een 
clubhuis waar het goed toeven is. 
Als ik vraag wat ze nu het beste uit 
de verf vinden komen, heeft elk van 
de drie zo zijn voorkeuren. Koos 
geeft aan dat het totaalplaatje voor 
hem belangrijk is, en de eenheid 
van het geheel. Entreeverbetering 
en de uitstraling naar de baan, 
somt Jan op, daar is hij trots op. 
Bart vult graag aan, hij roemt voor-
al de gezelligheid van de nieuwe 
veranda. 
 
In de aanloop naar de verbouwing 
is er genoeg reuring geweest, maar 
toen de verbouwing vorderde, 
draaide de publieke opinie veelal 
180 graden. Vooral de enthousiaste 
reacties van leden die toch eerst 
wat sceptisch waren, raken de 

drie mannen. Ze hebben heel wat 
uurtjes geïnvesteerd in een project 
waar ze erg in geloven, en zijn 
zichtbaar blij dat het nu zo goed 
uitpakt.  
 
Zonnepanelen, isolatie en 
lichtsensoren 
Verschillende acties ter verduur-
zaming van het clubhuis zullen 
hun rendement gaan opleveren. 
Het plaatsen van zonnepanelen 
is er één van. Menig lid heeft al 
een keertje de zonnepanelen ge-
teld op het dak. De te verwachten 
opbrengst van de zonnepanelen 
wordt nu geschat op een kwart van 
het gebruik van de club. Opmerke-
lijk is dat een van de grootverbrui-
kers van energie de accu’s van de 
electrokarren zijn. 
 
Naast het plaatsen van panelen is 
het dak ook geïsoleerd. Dit zal naar 
verwachting een verdere besparing 
van het gasgebruik van 30% op- 
leveren. Het plaatsen van lichtsen-

soren zal ook besparend werken. 
En loop je ’s avonds na een gezel-
lige avond of een commissiever-
gadering naar buiten, dan floept 
het licht aan en blijft minimaal een 
kwartier branden. Ook dit levert een 
kostenreductie op. 
 
Fase 1 – Fase 2
Fase 2 omvat de uitbreiding van 
de kleedkamers, toiletgroepen, de 
vergader- en bergruimtes. Deze 
fase kan van start na raadpleging 
en toestemming van de Algemene 
Ledenvergadering. Tijdens de ALV 
(zie verslag pagina 6) geeft Bart 
van Hees als bestuurslid tekst en 
uitleg over de doorlopen eerste 
fase, en vraagt hij toestemming 
om door te mogen gaan naar fase 
2. De tweede fase zal dan zijn 
doorstart vinden in november 2022. 
Een bewuste keuze, zodat pas na 
de zomerperiode de douches ont-
manteld worden, om weer klaar te 
zijn voor gebruik bij de start van de 
competitie voorjaar 2023. 
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Tijdens de bouwvak zorgen regen en noodweer voor  
behoorlijke lekkage. De pannen zijn van het dak, de 
tijdelijke bedekking houdt het niet. Bouwer Mensink 
komt bij regen, weer en wind, ook ’s nachts, helpen 
om de gaten in het dak te dichten tijdens deze natte 
zomer. Zijn broer Eerhard klimt het dak op en verhelpt 
de lekkage.

Deze ontmoeting leidt tot een mooi gesprek tussen 
Bart van Hees, ooit een paar jaar werkzaam geweest 
in Afrika, en Eerhard Mensink, over water. Eerhard 
vertelt over het verschil tussen het vele regenwater 
hier en het gebrek daaraan in het Afrikaanse land 
Ghana. Zo vanzelfsprekend dat er bij ons water uit de 
kraan stroomt, is dat niet in Ghana. Daar beschikken 
duizenden mensen niet over schoon en veilig drinkwa-
ter. Eerhard is voor de Goede Doelen stichting Ghana 
over de IJssel in 2018 voor het eerst naar Ghana ge-
weest om daar samen met de lokale bevolking water-
tanks te bouwen. Voor het bouwen van een watertank 
zijn slechts 8 zakken cement, 10 kilo staaldraad, wat 
kippengaas en een kraantje nodig. De stenen voor de 
waterputmal worden overal in Afrika door de bevolking 
zelf geproduceerd. Het project leidt de lokale bevolking 
op om de tanks te bouwen. Het levert hen kennis over 
putten bouwen, werk én schoon drinkwater op!

Eerhard gaat van 2 tot 26 november weer naar Ghana.
Door Covid is het al lange tijd geleden dat hij daar 
is geweest. Hij gaat naar het noorden van het land 
waar het veelal droog is, met af en toe regen. Doel is 
Ghanese jongeren te ondersteunen bij de bouw van 
de putten. Het biedt deze mannen een inkomen van 
€ 60,- voor het metselen van een tank. Een dergelijk 
maandloon weerhoudt hen wellicht van een kansloze 
weg naar de stad, of voor een nog kanslozere trek 
naar Europa. Vrouwen willen ook zo’n tank in hun 
dorp, het bespaart hen het lopen van vele kilometers 
op zoek naar water.

Waterproject Ghana over de IJssel

Eerhard Mensink (links) met Alfred Atta 
voor een watertank in aanbouw

Wilt u meer weten over  
GHANA OVER DE IJSSEL of doneren?  
Ga naar:

www.stichtingghanaoverdeijssel.nl
 
Het verhaal en de foto’s van Eerhard zijn te 
vinden onder Projecten, Water – Watertanks.  
De Stichting Ghana over de IJssel steunt  
projecten voor onderwijs, schoon drinkwater  
en landbouw in Ghana.
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opdracht in het kader van Ontwik-
kelingssamenwerking. Dat onder-
zoek loopt een klein beetje uit en na 
vijf jaar en met twee kinderen keren 
ze terug naar Wageningen. Daar 
wordt de derde geboren.  
Begin 1986 vertrekt het gezin naar 
Indonesië, Malang, waar Rob de 
opdracht krijgt om een faculteit op 
te richten voor Tropische Visteelt en 
Visserij (NUFFIC). Na bijna vijf hele 
mooie jaren keren ze terug naar 
Wageningen en hier pakt Mieke 
haar hockeyactiviteiten weer op  
bij de dames veteranen. 
 
 
Raadslid 
 
In 1995 komen ze naar Deventer en 
wordt Mieke natuurlijk weer lid van 
de hockeyclub. Mieke gaat dan bij 
Alexander Hegius in de bibliotheek/
mediatheek aan de slag en gaat de 
politiek in, voor D66. Dat resulteert 
in een raadslidmaatschap van 12 
jaren in de Deventer gemeente-
raad. In 2007 worden Mieke en Rob 
lid van de Sallandsche. Rob speelt 
sporadisch, maar Mieke speelt lek-
ker elke week met vriendinnen haar 
rondje golf. Naast haar werk doet 
(en deed) Mieke vrijwilligerswerk 
voor onder andere de VVV. Ook is 
zij 13 jaar lang voorzitter geweest 
van de zaterdagmiddagconcerten 
in Deventer: eerst één keer per 
maand een concert in de Bergkerk, 
en later twee keer per maand. Toen 
de locatie steeds meer ingezet 
werd voor tentoonstellingen, werd 
de samenwerking gezocht met de 
andere kerken in Deventer. Ook nu 
worden er weer concerten georga-
niseerd. Door het beëindigen van 
deze bestuursfunctie kwam er tijd 
voor wat nieuws: de Sallandsche 
Golfclub!

Mieke heeft als motto: ‘Ik wil mee-
beslissen over mijn leefomgeving.’

Dit lijkt me een mooi moment om 
het interview te beëindigen. Mieke 
moet gelijk naar de kleinkinderen 
en ik moet de baan in.

We ontmoeten elkaar in het clubhuis waar de  
afgelopen week de binnenkant onderhanden is 
genomen. De afspraak is tot stand gekomen op 
verzoek van Mieke, omdat zij een rondje langs de 
spelende groepen wil maken ter kennismaking. 
Dat komt mij goed uit, omdat ik van de redactie  
de vraag heb gekregen een artikel te schrijven 
over Mieke als nieuw bestuurslid.

In Engeland werd bandy al in de zeventiende eeuw gespeeld. 
Dit hockeyspel vond oorspronkelijk plaats op harde stranden 
of ijsvlakten. Later deed ook veldhockey zijn intrede. De  
regels en het aantal spelers van het spel varieerden enorm. 
In december 1890 bracht Pim Mulier, de vader van de voet-
balsport in Nederland, een bezoek aan Engeland en zag hier 
sporters het bandyspel beoefenen. Enthousiast kwam hij terug 
in zijn woonplaats Haarlem en introduceerde hier bandy in de 
strenge winter van 1890-1891. Bandy is, in tegenstelling tot 
ijshockey, zonder opzettelijk lichamelijk contact en mét  
respect. Geen ingewikkelde spelregels en een sport voor 
meisjes en jongens van alle leeftijden.

Ook in Amsterdam kwam een bandyteam op het ijs. Een jaar 
later werd daar de eerste Nederlandse bandy- en veld- 
hockeyclub opgericht. Friesland volgde met drie bandyclubs. 
De bandyspelers speelden buiten het ijsseizoen veldhockey. 
De vonk sloeg ook over naar Den Haag. Hier werd in  
november 1897 de Haagsche Hockey & Bandy Club 
(HHBC) opgericht. De eerste internationale bandywedstrijd 
werd gespeeld tussen Haarlem en Bury Fen Bandy Club. 

Het Nederlandse bandy-elftal neemt regelmatig deel aan het 
WK bandy. De beste prestatie tot op heden was de zevende 
plaats, behaald in 1991.  
(bron: Wikipedia en tekst van de Bandy Bond)

Mieke valt ook met de deur in huis 
door gelijk een opmerking over een 
mogelijke Swinging Hoeker met mij 
te bespreken. Dus we hebben een 
drieledig gesprek: kennismaken, 
opmerking behandelen en een in-
terview voor een artikel in het club-
blad. Ik heb niet vaak in mijn leven 
drie vliegen in één klap geslagen, 
maar vandaag gaat het dan wel 
gebeuren. Waarbij ik de rest van dit 
artikel besteed aan de introductie 
van Mieke. 
 
Mieke komt op haar 12e in aanra-
king met clubsport, nadat ze eerst 

begonnen was met tennis, werd ze 
lid van de Amsterdamsche Hockey 
en Bandy club (opgericht in 1892). 
Bandy? Daar heb ik nog nooit van 
gehoord en ik denk gelijk dat dit 
iets nieuws is zoals Padel (dat bin-
nen de tennisverenigingen nu een 
nieuwe zijtak aan het worden is). 
Niets is minder waar. 
 
Landbouwschool in Deventer 
 
Mieke kwam na haar middelbare  
school, waar ze onder andere lid  
was van de leerlingenraad, in  
Deventer terecht op de Landbouw-

school aan de Brinkgreverweg. Ik 
viel zowat van mijn stoel toen ik dat 
hoorde, want dat is mijn derde en 
laatste werkgever geweest. Mieke 
heeft zowaar nog les gehad van 
een oud-collega Rob Pierie, die 
toen de economielessen gaf. Maar 
dat heeft zich voor mijn tijd, bij 
Internationale Handel, afgespeeld. 
Daar ontmoet Mieke Rob. Die volgt 
Tropische Landbouw waar Mieke 
Nederlandse Landbouw studeert. 
De liefde neemt de overhand en, 
nadat Rob is afgestudeerd, volgt 
Mieke hem (zonder diploma) naar 
Israël voor een onderzoeks-

Even voorstellen:

Mieke Viveen-van den Bosch

‘Ik wil meebeslissen over mijn leefomgeving

Interview

Nieuw bestuurslid

BANDY 
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Tassendrager voor 20 cent
Sinds 1947 loopt Jo al op de 
Sallandsche. Jo: ‘Mijn vader, die 
ook Jo heet, was caddy op de 
Sallandsche. Of liever gezegd tas-
sendrager, want het woord caddy 
was ons iets te chique. Ik werd via 
m’n vader als 14-jarig jochie voor 
het eerst gevraagd om ook tassen 
te dragen. Ik zat toen nog op de 
ambachtsschool in Deventer. Het 
was vlak na de oorlog en het golfen 
begon weer een beetje op te ko-
men; er waren toen zo’n 75 leden. 
Nico Stoop was de professional en 
woonde met zijn vrouw en kinderen 
achter het houten clubhuis. Ik heb 
daar ook vaak opgepast en schrok 
me een hoedje toen er opeens alle-
maal koeien voor de deur stonden! 
Het was toen overigens niet de be-
doeling dat personeel in het club-
huis kwam. Tsja, het was gewoon 
een elitaire sport voor de welgestel-
den. Ik heb dat nooit als vervelend 
ervaren. Als tassendrager kreeg ik 
voor 9 holes een caddy-bon van 20 
cent en achter het clubhuis werd ik 
dan uitbetaald.’  

Samen lid geworden,  
precies 20 jaar geleden
Pim rolde via zijn opa in de golferij. 
Pim: ‘Mijn ouders zijn geen golfers. 
M’n moeder Greet, de oudste van 
de twee dochters van Jo, heeft het 
weleens geprobeerd, maar vond er 
al vrij snel niks aan. Het golfbloed 
heeft dus echt een generatie over-
geslagen. Ik werd 1 oktober 2001 
lid van de Sallandsche, tegelijk met 
opa. Hij liep daar toen al ruim 50 
jaar rond en speelde ook veel.’ Jo 
vult aan: ‘Als caddies speelden we 

destijds met een geleend setje van 
Nico Stoop. Een lidmaatschap  
konden we niet betalen, maar spe-
len kon wel. Het clubhuis mochten 
we niet betreden, dat was alleen 
voor leden.’ 

Sinds 1950 kwam ik samen met 
mijn lieve, helaas overleden, vrouw 
Bep op de golfbaan. Zij heeft ook 
jaren achter de bar geholpen, dat 
waren hele gezellige tijden. Voor-
zitter Jan Kruyt maakte mij in 2001 
lid voor het leven. Daar ben ik hem 
nog iedere dag dankbaar voor!’ 
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GOLF FAMILIE
Opa Jo en kleinzoon Pim
Het golfen zit hen in het bloed

Jo Naberhuis laat vol trots aan zijn kleinzoon Pim het Volkskrant magazine zien. In 
december 2014 kwam er een speciale editie uit: ‘De Blije Bejaardenspecial’. Jo werd 
geïnterviewd voor de rubriek ‘Ouwe taaie sporters’.

Ik had de eer om Jo Naberhuis en zijn kleinzoon  
Pim Paalman te mogen interviewen. Jo ken ik al ruim  
30 jaar en ‘Pimmetje’ sinds z’n achtste. Maar Pim is 
inmiddels een grote vent, waar opa Jo enorm trots 
op is! Beiden hadden plakboeken vol met foto’s, 
brieven en scorekaarten meegenomen. Bijna 75 jaar 
golf passeerden de revue, het was een waar genot.
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Pim doet een poging om de draad 
van zijn golfverhaal weer op te 
pakken: ‘Ik had eerst een jaartje 
gevoetbald, maar dat was niet 
echt mijn ding. Ik golf al sinds m’n 
achtste en vind het nog steeds een 
hele leuke sport! Er waren toen 
aardig wat jeugdgolfers, ook best 
wel veel goede spelers waar je je 
aan kon optrekken. Op zondag-
ochtend hadden we groepsles van 
Johnny en met opa ging ik vaak de 
baan in.’ 
 
‘9 holes kaart is geen kaart’
‘En dan was hij best wel streng’, 
aldus Pim. ‘Opa had een bepaalde 
wijze hoe hij vond dat ik moest 
spelen, bijvoorbeeld bij het aan-
spelen en lezen van de green.  

Hij was daar heel stellig in en baal-
de als ik een puttje net links langs 
de cup sloeg. Dat vond ik niet altijd 
leuk... En het was ook zeker niet 
de bedoeling dat ik een qualifying 
kaart ging spelen over 9 holes: ‘18 
holes is de norm Pim.’ Maar ach, 
dat heeft me misschien ook wel tot 
een redelijk goede golfer gemaakt! 
M’n laagste handicap was 3.9 en ik 
zit nu op 5.6.’ Jo grijnst: ‘Ik wil niet 
opscheppen, maar putten is nog 
steeds mijn sterkste punt, dus ik 
vind dat ik daar best iets over mag 
zeggen!’ 
 
Met z’n tweeën op de motor 
met de golftas op de rug
We bladeren nog wat door de fo-
to’s en oude club- en NGF-bladen 
die Jo heeft genomen. Hij heeft 
werkelijk alles bewaard. Jo: ‘Het 
waren gewoon hele andere tijden. 
Ik kijk er met heel veel plezier op 
terug; ondanks het elitaire. Na het 
uitproberen van het schildersvak, 
kwam ik bij de politie terecht en 
daarna bij de PTT als postbezor-
ger. Tassendragen was een mooi 
bijbaantje; ik ruilde er regelmatig 
een dienst voor in. Ik heb heel veel 
voor Nico Stoop gecaddied en ging 
met hem mee naar nationale wed-
strijden. Hij zat dan bij mij achterop 
op de motor, met de golftas op de 
rug. Ik ging ook vaak met Richard 
Rahusen mee. Ik heb nog een 
mooie brief van hem waarin hij me 
bedankt voor het caddieën tijdens 
het Nationaal Amateur Kampioen-
schap op de Twentsche. Dat was 
in 1965.’ 
 
Gewoon gewoon zijn 
‘Ik ging ook met veel competitie-
teams mee en droeg dan soms wel 
vier tassen tegelijk. Vier tassen 
betekende vier keer 20 cent, dus 
dat was dan mooi even 80 cent 
verdiend! Ik was de lijfcaddy van 
Toos Postma, zij is tien keer club-
kampioen geworden en werd met 
haar competitieteam in 1962 en 
1963 Nederlands kampioen.  

Ik gaf haar gewoon een stok en ze 
keek niet eens welke het was en 
vond het altijd een goede keus. Ik 
ben er ook trots op dat ik voor een 
paar koninklijke hoogheden de 
tas heb mogen dragen. Voor 
prins Bernhard, die na het ope-
nen van de spoorbrug in 1982 
even lekker wilde spelen met 
Richard Rahusen. En ook een 
aantal keren voor prins Claus. 
Er was dan altijd iemand uit het 
leger bij om een oogje in het 
zeil te houden. Toch wel heel 
bijzonder hoor, maar ik was 
nooit nerveus. Voor wie ik ook 
caddie was, het was altijd na 
de eerste hole al heel normaal 
dat ik met deze heren of dames 
meeliep.’ 
 
Twee trotse pauwen
De moeder van Pim heeft van 
2001 tot 2018 een plakboek bij-
gehouden van zijn golfprestaties.  

een heel indrukwekkend boek! Pim 
vertelt: ‘Na een paar jaar oefenen, 
kwam ik goed op stoom en kwam 
ik in het eerste jeugdgolfteam. Opa 

‘Ook ging opa altijd mee en was hij 
standaard één van de rij-ouders. 
Natuurlijk keek hij altijd met een 
kritische blik naar ons spel, maar 

20 jaar geleden en nu

De beste scorekaart van Jo: bruto 71, netto 61!

hole-in-one
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hij bemoeide zich er nooit mee. 
Na de wedstrijd kregen we wel te 
horen wat beter kon; opbouwende 
kritiek zeg maar. Ik heb ook een 
aantal jaar in Heren 1 gespeeld, 
ook op landelijk niveau. Ik heb 
toen op Lochem een hole-in-one 
geslagen en opa was zo trots 
als een pauw.’ Jo: ‘Ik vond het 
geweldig om erbij te zijn. Ik weet 
hoe het is om een hole-in-one te 
slaan. Ik heb het zelf al drie keer 
ervaren...’ Zijn ogen twinkelen 
vol trots. Jo heeft zich ontwikkeld 
tot een goede golfer, zonder één 
golfles te hebben gehad. Hij heeft 
lang handicap 10 gespeeld en z’n 
beste – en uiteraard ook bewaarde 
– scorekaart is bruto 71 (1 onder 
par). Nu zit hij op handicap 26, wat 
ook een hele knappe prestatie is 
voor een 88-jarige.  
 
Pim vervolgt: ‘Ik doe aan best 
veel clubwedstrijden mee, het 
liefst de zilverwedstrijden. Ook 
wel samen met opa, zoals het Jan 
van der Lande blad, waarmee we 
ooit derde zijn geworden. Door de 
jaren heen heb ik heel wat twee-
de en derde prijzen naar binnen 
gesleept. En in 2015 won ik dan 
eindelijk mijn eerste prijs: clubkam-
pioen strokeplay! In die tijd was ik 
ook actief met de jeugd bezig. Ik 
zat in de jeugdcommissie en hielp 
John bij de zondagochtend jeugd- 
lessen. Ik probeerde vooral het 
statige van golf eraf te halen. Door 
het laagdrempeliger te maken, 
krijgen de kids er veel meer lol in.’ 
 
Na bijna 75 jaar nog  
steeds actief
Sinds 1947 is er veel veranderd op 
de club. Er kwam een nieuw club-
huis, er gingen en kwamen nieuwe 
horeca-uitbaters en professionals 
en we gingen van 9 naar 18 holes. 
Jo heeft het allemaal meegemaakt. 
In het clubblad van mei 1990 gaf 
hij zijn mening en opbouwende kri-
tiek over alle 18 holes. Jo: ‘Ik vind 
de nieuwe holes nog steeds mooi, 
maar tot op de dag van vandaag 

vind ik het nog heel erg jammer dat 
de 7e hole niet is opgehoogd met 
zand. Die hole is nog veel te nat.’ 

Jo kent John Balvert al 37 jaar en 
ze hebben veel samen gedaan 
en lol gemaakt. Hij heeft met hem 
o.a. de Nationale Caddiewed-
strijden gespeeld. Jo werkt nog 
steeds twee dagen per week in de 
golfshop, want zoals hij zegt: ‘Zo 
blijf ik gezellig onder de mensen, 
dat sociale vind ik heel belangrijk. 
En zolang ik nog een beetje grips 
kan repareren, nieuwe spikes in 
schoenen kan draaien en een beet-
je golfspullen kan verkopen, ben 
ik een blij mens. Vroeger hielp ik 
ook met ballenrapen op de driving 
range, maar dat doe ik al lang niet 
meer, dat mogen de jongelui doen.’ 

Gezelligheid kent geen tijd!
Pim kreeg vijf jaar geleden een 
golfdipje en had er helemaal geen 
lol meer in. Pim: ‘Het valt ook niet 
mee om naast een fulltimebaan 
(red. junior adviseur bij een  
consultancykantoor in facility- 
management) actief te blijven  

spelen. Gelukkig heb ik zo’n vier 
jaar geleden de draad weer op- 
gepakt en zijn we met oud- 
Heren-1-spelers een vriendenteam 
begonnen. We noemen ons ‘heren 
30’. Het is ontstaan met een groep 
die elkaar kent vanuit het selectie-
team. Selectie spelen wilde ik, en 
laat ik voor mijzelf spreken, niet 
meer. Maar met plezier golfen, dat 
is wat we graag doen. De naam 
‘heren 30’ is dan ook een beetje 
als een grap ontstaan, om ver van 
de selectie te blijven’, zegt Pim 
met een glimlach. 

Jo kan dat wel beamen: ‘Ik vind 
het heel fijn dat ik ben gevraagd 
als lid van The Old Sockets. We 
spelen en borrelen iedere week 
en één keer per maand spelen we 
een officiële wedstrijd. Het is altijd 
gezellig en ik vind het ook leuk dat 
we ons allemaal netjes omkleden 
om met jasje en dasje terug te 
keren in het clubhuis. Ik zie dat 
helemaal niet als iets elitairs, dat 
is nou eenmaal de traditie.’ En zo 
is de cirkel van dit interview weer 
rond!

Iedereen die de leeftijd van 50 
jaar heeft bereikt, kan meedoen. 
Voor Q-wedstrijden is echter een 
handicap van maximaal 36 vereist. 
Golfers met een hogere handicap 
kunnen meedoen aan de 9-holes 
wedstrijd. Bij andere wedstrijden is 
de handicapvereiste 40.

Na het spelen volgt altijd de gezel-
lige nazit, waarbij de bitterballen 
zelfs bij de thee smaken.

In de zomerperiode spelen we één 
keer per maand een Q-wedstrijd. 
Hierin zijn punten te verdienen 
voor de grijze trui. In 2020 is de 
trui niet uitgereikt. Gelukkig kon-
den we dit jaar weer veel golfen en 
heeft Korrie Mulder de grijze trui 
gewonnen.

In de andere maandelijkse wed-
strijd is soms het teamspel van 
belang, maar het komt ook  

weleens op de persoonlijke score 
aan, bijvoorbeeld in spelvormen 
als greensome, scramble, fourball- 
betterball, of waar de 2 beste  
scores tellen.

In de winterperiode, van november 
tot en met maart, spelen de die-
hards één keer per maand een 
wedstrijd in drieballen.

commissie

De wedstrijdcommissie bestaat uit 7 personen.  
Vorig jaar verlieten Huub Orval en Jan de Kleuver 
de commissie. Aan het eind van dit jaar nemen we 
afscheid van Loes Appelman en Hanneke Veldman.  
Gelukkig zijn er altijd clubleden die zich willen  
inzetten. Wouter van Kempen loopt dit jaar al mee 
en in januari komen Nynke van Berk en Wiechert 
Beijeman onze commissie versterken. De commis-
sie bestaat verder uit Korrie Mulder (secretaris),  
Jan Meerdink Veldboom (penningmeester),  
Ben Ploeger en Marianne Ketting (voorzitter).  

Ook in 2022 rekenen we op een goede opkomst  
en gezellige speeldagen. Begin april starten we 
weer met onze openingswedstrijd. 
In de Nieuwsflits wordt steeds aangegeven  
wanneer, welke wedstrijd wordt gespeeld. 
 
Tot ziens bij de volgende wedstrijd. 
 
Namens de 50+ commissie, 
 
Marianne Ketting

+de

Al zo’n 20 jaar speelt een groep golfers die 
in de tweede bloei van hun leven zijn eens 
in de 14 dagen afwisselend op maandag of 
vrijdag een wedstrijd.
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Wanneer is een golfbal  
ingebed, regel 16.3
Een golfbal is alleen ingebed als de golfbal in zijn  
eigen pitchmark ligt, na de vorige slag, zodanig 
dat enig deel van de golfbal onder het grond- 
oppervlak ligt.

Het is dus niet noodzakelijk dat de bal van de 
speler de grond raakt.

Als een golfbal in het algemene gebied is  
ingebed, mag de speler de originele golfbal  
of een andere golfbal zonder straf droppen  
in de dropzone van 1 stoklengte.

(HRC)   De Handicap- en regelcommissie

Wist je dat ... 
 
Je op de website van de Sallandsche alle informatie kunt vinden 
over onze taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en  
actiepunten.  
 

Abnormale baan- 
omstandigheden, regel 16
De paden op de Sallandsche zijn geen integraal  
onderdeel van de baan. Onder de golfregels worden 
onze paden dan gezien als vast obstakel. Dit mag  
je onder regel 16.1 ontwijken. Doe je dit, dan moet  
je het pad wel volledig ontwijken. Dit betekent dat  
je bijvoorbeeld ook niet op het pad mag staan.

Onspeelbare bal in de  
bunker, regel 19.3
Je kunt als speler alleen zelf jouw golfbal on-
speelbaar verklaren als deze in een bunker  
ligt. De opties die je hebt na het onspeelbaar 
verklaren van een golfbal met één strafslag in 
een bunker zijn hetzelfde als in het algemene 
gebied en de green. Je hebt daarbij een extra 
mogelijkheid om buiten de bunker te droppen  
met twee strafslagen. De onderstaande  
afbeelding laat je alle mogelijkheden zien.

Onspeelbare bal, regel 19
De speler is de enige die kan besluiten om zijn bal  
onspeelbaar te verklaren.

Een speler mag zijn bal overal op de baan onspeelbaar 
verklaren, behalve in een hindernis!

In de afbeelding zijn de drie mogelijkheden te vinden 
nadat jij een golfbal onspeelbaar hebt verklaard in 
het algemene gebied en op de green. Je krijgt één  
strafslag. 
 
Tip: meet de dropping zone een keer echt uit (met de 
langste stok behalve de putter) en kijk hoe groot die 
eigenlijk is.

 
 
Er een app bestaat waar je gemakkelijk de golfregels 
kunt opzoeken? 
 
Het heet: Rules of Golf 
Installeer deze op de telefoon en je kunt je vraag  
opzoeken via golfregels of via de plattegrond. 
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WINTERSE  Regels
Wintergreens
Wintergreens zijn tijdelijke greens 
(‘temporary greens’) ter vervanging 
van de echte (zomer)greens. In 
het najaar en in de winter – als er 
nachtvorst is, als het sneeuwt of 
langdurig vriest – spelen we op 
wintergreens. De ‘zomergreens’ 
zijn met name in de overgang van 
vorst naar dooi uiterst kwetsbaar. 
Om ze te beschermen, worden 
de greens gesloten en verhuizen 
de vlaggen naar de wintergreens. 
De baan is non qualifying als er 
wintergreens zijn. Er kunnen wel 
wedstrijden gespeeld worden,  
bijvoorbeeld de IJsemmer, maar 
dan kun je je handicap niet  
verhogen of verlagen.  
 
Bal op zomergreen of winter- 
green die gesloten is
Wat als je bal per ongeluk rolt op 
de ‘green’ die op dat moment niet 
gebruikt wordt? Dan mag je niet 

spelen vanaf die green. Je bal ligt 
op een verkeerde green, zoals 
het in de regels heet. Je moet het 
dichtstbijzijnde punt zonder  
belemmering bepalen, waar je  
bal niet meer op de verkeerde 
green ligt maar je voeten ook niet. 
Hier moet je droppen, zonder  
strafslag. 
 
Putterlengte
Omdat de wintergreen over het  
algemeen wat hobbeliger is dan 
een gewone green, is de ‘gentle-
men’s/women’s agreement’ dat 
korte putts op wintergreens niet 
uitgeholed hoeven te worden. Een 
bal binnen een putterlengte van de 
hole wordt gegeven. Dus wie op 
een par 3 met twee slagen  
binnen een putterlengte van de 
hole ligt, maakt een par. Het 
gebruik van een lange putter 
(bellyputter of broomstickputter) 
is hierbij niet toegestaan. Heeft 
je ‘tegenstander’ een langere of 

kortere putter, dan maak je daar 
met elkaar een gepaste afspraak 
over. Dit is te beschouwen als een 
wintertraditie; het is geen officiële 
regel. 
 
‘Plaatsen’
Tussen 1 november en 30 april 
mogen clubs zelf de tijdelijke  
plaatselijke regel E3 voor ‘plaat-
sen’ invoeren. Plaatsen houdt 
in dat je eenmaal de bal of een 
andere bal – zonder strafslag – 
mag opnemen, schoonmaken en 
plaatsen binnen 15 cm van waar 
de bal lag, maar nooit dichter naar 
de hole toe. Om discussie te voor-
komen, adviseren wij om de bal 
altijd te markeren voordat je de bal 
oppakt. Deze tijdelijke plaatselijke 
regel staat altijd aangekondigd op 
onze website (sallandschegolfclub.
nl, onder het kopje Baanconditie) 
en op het bord ‘Baaninformatie’ 
vlak voor hole 10. Check het dus 
voordat je de baan ingaat!

Bij het verschijnen van dit clubblad ‘DE EIK’ heb je er vast al 
mee te maken gehad: de winterse omstandigheden en wat  
zeggen dan de regels? Waarom zijn er eigenlijk wintergreens 
en wanneer mag je plaatsen?

Kom naar de regeluitlegmomenten

Wij nodigen iedereen van harte uit om het  
komende seizoen gebruik te maken van onze 
regeluitlegmomenten! Via de nieuwsflits zullen  
wij deze momenten tijdig bekendmaken.

Mocht je nu een situatie meemaken waar  
je niet uitkomt, bespreek die dan met je  
flightgenoten of met de HRC!

De HRC

Ellen de Bruin, Gijs Hoefsloot, Thijs Post, Liesbeth Tempelman, Maarten Toet, Irene Wischhoff en John Balvert

De HRC wenst iedereen een heel sportief, maar vooral ook gezond 2022!

We openen het seizoen graag met Regel 1. 

Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij ligt.

Speel volgens de regels in de geest van het spel, ‘The spirit of the Game’.

Als je een regel overtreedt, ben jij zelf verantwoordelijk om de straf toe te passen, zodat je geen  
mogelijk voordeel behaalt op je tegenstander bij matchplay en andere spelers bij strokeplay.

Plaatselijke regel 
Op de Sallandsche hebben we onder andere de 
volgende plaatselijke regel: een vast obstakel 
(zoals bijvoorbeeld een sproeikop) in het  
algemene gebied dat zich op de speellijn binnen 
2 stoklengtes van de green en binnen 2 stok-
lengtes van de bal bevindt, mag worden  
ontweken volgens regel 16-1b. De bal moet dan 
worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek 
waar de belemmering volledig wordt ontweken 
en niet dichter bij de hole.

GUR Ground under repair, grond in 
bewerking (blauwe paaltjes), regel 16

GUR is ook een abnormale baanomstandigheid en mag je dus ontwijken. 
Ook hier geldt, als je ontwijkt dan volledig ontwijken.

Op de Sallandsche hebben wij ook een no play 
zone, een verboden speelzone ingesteld, deze 
wordt aangegeven met een blauw paaltje met een 
groene kop, dit gebied moet je ontwijken (zonder 
straf). Bijvoorbeeld: rondom het boerderijtje naast 
de green van hole 1 is zo’n verboden speelzone.



’Charming Sally’
(familienaam onbekend) heeft 
waarschijnlijk de eerste golfwed-
strijd gewonnen. Een verslag van 
die wedstrijd haalde de kranten 
in Edinburgh, London, Pennsyl-
vania en Carolina. Twee vrouwen 
speelden een wedstrijd waarbij 
de echtgenoten optraden als 
caddie! De wedstrijd vond plaats 
op 24 april 1738 op Bruntsfield 
Links in Edinburgh. Er waren 
veel mensen aanwezig en er 
werd gegokt op de uitslag.  
 
De eerste geregistreerde 
wedstrijd voor vrouwen werd 
gehouden in januari 1811 in 
Musselburgh in Schotland voor 
de vrouwen van de locale vissers 
van Musselburgh en haar buur-
gemeente Fisherrow, georgani-
seerd door de Musselburgh golf 
club. In 1843 is St. Andrews Golf 
Club opgericht met pas in 1867 
The Ladies Club of St. Andrews. 
En dan te bedenken hoe het in 
de 16e eeuw is begonnen!   
In 1868 komt de eerste 18-holes 
golfcourse beschikbaar speciaal 
voor vrouwen in Zuid-West  
Engeland de Westward Ho!  
Golf course.  

Hetzelfde gebeurde ook in de 
USA. De Shinnecock Hills Golf 
Club in Southampton 1891 (ja, in 
de USA waren de immigranten 
vaak niet zo creatief dus noem-
den ze de plaatsen waar ze  
gingen wonen maar gewoon 
naar de plek waar ze vandaan 
kwamen) staat vrouwen ook toe 
te spelen. Door de groeiende  
populariteit legde men een 
9-holes baan speciaal voor  
vrouwen. De eerste wedstrijd 
voor vrouwen werd gehouden  
in 1894 op de 7-holes baan  
van Morristown, New Yersey.  
De eerste USA amateurwedstrijd 
voor vrouwen vond dan plaats  
op de Meadow Brook Club in  
Hempstead, New York in 1895, 
gewonnen door Lucy Barnes 
Brown. Blijkbaar stond de  
wedstrijd in 1894 alleen open 
voor clubleden. 
 
Wist u dat de basis van het  
handicapsysteem zoals we  
dat tegenwoordig kennen uitge-
vonden is door Issette Pearson 
(Littlehempston, GB, 1861-1941). 
Op deze wijze, vindt Issette,  
kunnen golfers van verschillend 
niveau toch competitief met  
elkaar spelen. De mannen  

hadden hier toen geen oog 
voor, je speelt en degene met 
het minst aantal slagen was de 
winnaar. Issette Pearson zag in 
dat beginnende spelers niet  
gemotiveerd waren om met 
ervaren spelers de baan in te 
gaan. Later werd Issette Pearson 
uitgenodigd om mee te werken 
aan een systeem (The men’s 
standard, 1898) samen met twee 
heren op The Royal Wimbledon 
Golf Club.  
De verfijning die we tegenwoor-
dig kennen als Stableford is  
ontwikkeld door Frank Barney 
(1931). 
 
Deze voorbeelden kunnen de 
indruk wekken dat vrouwen  
vanaf begin 1900 meer vaste 
voet kregen in de golfsport.  
Niets is minder waar. In 1996 
benoemde de USGA, de ruling 
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Hoe is dat eigenlijk ontstaan dat 
vrouwen zich met golf gingen be-
moeien? Daar zijn verschillende 
historische bronnen voor te raad-
plegen. Volgens één van deze 
bronnen is het al in de 16e eeuw 
begonnen, zonder dat het woord 
‘golf’ er toen aan te pas kwam. 
‘Mary, Queen of Scots, ruled 
Scotland from 1542 to 1567 and 
is noted as the first female to play 
golf.’ Diezelfde bron vermeldt dat 
gedurende haar regeerperiode de 
beroemde St. Andrews Links golf 
course is aangelegd.  

We moeten er wel bij vermelden 
dat golf zoals het nu gespeeld 
wordt er toen heel anders uitzag. 
Dat betekent dat St. Andrews’ 
eerste ‘golfbaan’ ook niet te  
vergelijken is met de baan die 
later is aangelegd. 
 
Terug naar het  
vrouwengolf 
 
Tot lang in de 20e eeuw is in de 
(golf)sport een houding gebleven 
dat sport eigenlijk een mannen-
aangelegenheid was. De weg die 

begaan is om vrouwen als gelijk-
waardige deelnemer aan spor- 
tieve activiteiten te beschouwen 
is lang geweest en met name in 
de Angelsaksische landen was de 
weerstand het hardnekkigst. De 
auteur van dit artikel schotelt u 
graag wat boeiende en - met de 
blik van nu - amusante voor- 
beelden voor.

 

Damesgolf

korte anekdotes over de ontwikkeling van de plaats van de vrouw in de golfsport

Deelname van vrouwen aan sport is niet altijd een vanzelfsprekendheid geweest.  
Historisch gezien is de deelname van vrouwen aan sport terug te voeren op de  
heersende maatschappelijke opvattingen over wat voor een vrouw betamelijk was. 
Zo was tot het begin van de 20e eeuw een serieuze deelname van vrouwen aan  
sporten die van haar een zichtbare krachtinspanning vergden, uitgesloten.  
Een vrouw diende zich immers zedig, deugdzaam en fatsoenlijk te gedragen. 

’The posture and gestures required  
for a full swing are not particularly 
graceful when the player is clad in  
female dress.’ 
Een aardigheidje vindt plaats aan het eind van de 17e 
eeuw. De Schotse rechter Lord Moncrieff suggereerde dat 
de dames de bal niet verder dan 60-70 meter mochten 
slaan. Argument: ’The posture and gestures required for a 
full swing are not particularly graceful when the player is 
clad in female dress’. Uit eigen waarneming kan ik zeggen 
dat menig golfspeler (m/v/+) er mogelijk ook zo over denkt 
bij het slaan van een bal. Dat je er een beetje elegant uit 
moet zien als je een bal slaat, dus. 



body van de golf in de USA, ms. 
Judy Bell, als voorzitter. Voor de 
eerste keer werd een vrouw als 
voorzitter gekozen. De wereld- 
organisatie van de golfsport om-
vat twee organisaties, een voor 
Noord-Amerika en Mexico (de 
USGA) en een voor de rest van 
de wereld, de R&A (the Royal and 
Ancient Golfclub of St Andrews).

Traditioneel hebben voorzitters 
van beide organisaties een zetel 
in elkaars bestuur. Toen dus Judy 
Bell tot voorzitter werd benoemd, 
wachtte zij op de uitnodiging 
van de R&A om haar plaats in te 
nemen. Wat zij ontving, was een 
vriendelijke brief om haar te feli-
citeren met haar benoeming en 
een fraaie zilveren armband. Een 
uitnodiging voor een plaats in het 
bestuur van de R&A bleef echter 
achterwege.
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OPROEP

En hoe doen onze Salland-
sche vrouwen het dan?

Daarvoor heb ik uw hulp nodig. 
Wie helpt me aan de golf- 
prestaties van grootmoeder, 
moeder, vriendin, zuster,  
dochter, nicht, uzelf of zomaar 
iemand die je kent en waarvan 
je vindt dat ze toch wel een 
behoorlijke golfprestatie, als  
lid van de Salllandsche, heeft 
geleverd. Neem contact op met 
de redactie t.a.v. Huub Orval en 
we maken een afspraak met je.

Onze trots Dewi-Claire Schreefel
 
Ondanks de beperkte rechten die vrouwen lange tijd hebben gehad in de golfsport en in de baan, 
heeft hen dat niet beperkt om ook als  
professional de sport te gaan beoefenen. Met name in Amerika waren er vrouwen die als eerste 
professional werden. Maar ook in Nederland zijn er vrouwen die golf als topsport bedrijven. Voor 
ons, als leden van de Sallandsche is Dewi-Claire Schreefel een van de meest sprekende voor-
beelden. Ze woont tegenwoordig in Bendmond, Oregon, USA. Onze eigen John Balvert heeft met 
Dewi-Claire gewerkt voordat ze naar de USA vertrok. Ze werd in december 2008 prof en heeft in 
2009 de ING New England Golf Classic gewonnen, nadat ze op amateurniveau en bij de meisjes 
in Nederland al een imposante lijst met overwinningen bij elkaar heeft geslagen. Haar drive is 
gemiddeld bijna 243 meter en ze heeft bij de LPGA ruim $ 700.000 bij elkaar geslagen. 

Nog een laatste grappige anekdote gaat over het 100-jarige  
bestaan van een golfclub in Zuid-Engeland in 1985. Een bekend 
journalist werd gevraagd om een jubileumboek samen te stellen. 
Daags nadat de journalist het concept daarvoor had aangeleverd, 
had hij een woedende voorzitter aan de telefoon:  

’You idiot, the article is completely wrong. You wrote that the club 
has now 500 members and 250 lady members..’

’..Well, what’s wrong with that? I took that from the club’s  
administration..’. 
 
’..That’s exactly what’s wrong with it. We have 500 members.  
Period. The 250 are female subscribers..’.

Detail: subscribers hebben geen stemrecht, zijn gast op de baan 
en hebben beperkte starttijden.

Hebben mannen moeite met vrouwengolf? Ach, het is maar hoe je  
het bekijkt. Toch doen de mannen van de Honourable Company of  
Edinburgh Golfers er maar liefst 273 jaren over voordat ze, in 
2017, de dames als lid toelaten tot de club.

Dewi-Claire Schreefel
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Milan Nijsse is directeur van het bedrijf NICE 
Letters. Hij woont met zijn vrouw en twee 
kinderen in Diepenveen. Hun witte woonboer-
derij staat op een steenworp afstand van de 
Sallandsche, maar hij is geen lid. Milan is een 
hockeyer en daarnaast inmiddels een fanatiek 
mountainbiker. Golf staat nog niet in het rijtje 
van sporten die hij beoefent. Wellicht ooit! 

We gaan in gesprek op een zonnige herfsti-
ge zaterdagmiddag in het clubhuis. En ook 
al pakt Milan de clubs niet op, zijn spoor laat 
hij - zonder dat je het weet - overal na in de 
baan. Naast dat alles wat beletterd is van de 
hand van zijn bedrijf is, heeft NICE Letters ook 
de nieuwe baanborden verzorgd. Precies op 
de afgesproken tijd komt Milan aangereden in 
een kek gewrapte Fiat, de belettering geeft de 
naam van zijn bedrijf weer.  
 
Familiebedrijf
Milan Nijsse runt met tien medewerkers NICE 
Letters, een bedrijf dat in 1987 door zijn ouders 
is opgericht. Zijn opa en vader zagen destijds 
bij een bedrijf in de Achterhoek hoe je folie 
computergestuurd kunt uitsnijden voor  
reclamebelettering. Dit nieuwe concept  
oppakken, leek hen wel wat. Tot die tijd  

werd met een diaprojector een logo gepro-
jecteerd op bijvoorbeeld een vrachtwagen of 
boven een winkelgevel, en werd dat door een 
schildersbedrijf ingekleurd.  
 
Het bedrijf zit nu alweer 20 jaar in een pand 
aan de Hanzeweg. De ouders van Milan wer-
ken inmiddels niet meer in de zaak. Wat ooit 
gestart is als een klein familiebedrijf, is uitge-
groeid tot een bloeiend bedrijf met 10 vaste 
werknemers. Kenmerkend van dit moderne 
bedrijf is de enorme digitalisering die er heeft 
plaatsgevonden, en de variëteit aan producten 
die uit hun handen komt. Zij maken gevel- 
reclame, lichtreclame, fotobehang, doen aan 
autobelettering, full colour bewegwijzering en 
vlaggen. Voor een volledig beeld is het een 
aanrader om een kijkje op hun website www.
niceletters.nl te nemen.  
 
Milan is het vak ingerold na de MEAO, waar hij 
Commerciële Economie heeft gedaan. Hij heeft 
de vele facetten van het vak geleerd door ge-
woon aan de slag te gaan. Milan vertelt: ‘Soms 
krijg je 10 auto’s die de volgende week voor-
zien van logo weer afgeleverd moeten worden.’ 
Doordat er vaak korte deadlines zijn, werkt hij 
zelf ook daar waar nodig is even hard mee.

‘Wij maken de sfeer in een ruimte’

NICE Letters

Interview
In de zomereditie hadden we een interview met holesponsor 
Jan-Joost Bosma van Auping, in deze wintereditie schijnen 
we het licht op Milan Nijsse van NICE Letters. In elke Eik  
zullen we een bedrijf dat zijn naam aan een hole gegeven 
heeft, belichten. Deze twee bedrijven hebben een link: het  
bedrijf van Milan Nijsse verzorgt de sfeer in de winkels van 
Auping, door het maken van de lichtbakken en de overige 
belettering en zorgt zo voor een uniforme uitstraling in de 
winkels.
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Dat wat 
NICE Letters  

maakt, is hun  
visitekaartje 
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Je kunt het zo gek niet noemen of NICE Letters kan 
het uitvoeren. Wanneer je als speler op de Salland-
sche rondloopt en om je heen kijkt zie je altijd wel 
iets wat van hun hand komt. Zo is prominent binnen 
in het clubhuis de fotowand achter de bar een van 
hun producten. Ook de embleempjes van melkglas-
folie op de glazen deuren komen van de Hanzeweg. 
De wegbewijzeringbordjes buiten: ook van NICE 
Letters! NICE Letters hoeft zelf nauwelijks reclame 
te maken, mensen zien het en via mond tot mond- 
reclame en het investeren in duurzame relaties  
komt het werk naar hun toe.  
 
Hole 4
Dat wat NICE Letters maakt, is hun visitekaartje. 
Milan vindt het meteen erg leuk om bij Hole 4 op de 
foto te gaan, bij hun eigen sponsorbord. De borden 
met de grafische afbeelding van de holes staan er 
nog niet zo lang. Voor het verwezenlijken van de 
borden heeft Jilles de Bruin destijds met de wensen 
van de Sallandsche contact gezocht met het  
Deventer bedrijf. Na een eerste uitwerking op papier 
en een goedgekeurde voorbeeldsample zijn de  
borden door NICE Letters in productie genomen. 

Het plaatmateriaal wordt extern betrokken en daar-
op worden de geprinte afbeeldingen in full colour  
geplakt. De afbeeldingen zijn dezelfde als de hole- 
afbeeldingen in het baanboekje.

 
 
COVID
In coronatijd heeft het bedrijf naar verhouding goed 
kunnen doorwerken. Werknemers konden – alle 
regels in acht nemende – op de zaak komen.  
Alleen liep de planning weleens anders dan anders. 
Sommige orders gingen niet door, maar werden dan 
gelukkig vervangen door nieuwe opdrachten. Milan 
geeft aan ook allerlei coronastickers te hebben  
gemaakt, onder meer die met de mondkapjes die 
je overal op deuren van gebouwen zag. Als product 
gaf het echter weinig energie om daarmee bezig 
te zijn, er zijn meer inspirerende producten om te 
maken!

Duurzaamheid & MVO
Net als op het dak van de Sallandsche ligt ook het 
bedrijfsdak van NICE Letters vol met zonnepanelen. 
Als bedrijf willen ze graag hun steentje bijdragen 
door maatschappelijk verantwoord te ondernemen 
(MVO). Een product dat zij ook leveren en aan- 
brengen, is isolerende glasheldere folie, voor het 
verbeteren van de RD-waarde van een pand.  
Natuurlijk gaat NICE Letters in zijn lichtreclame  
ook met de tijd mee door voornamelijk met LED  
te werken. 
 
Fotomoment
Milan vertelt gepassioneerd over zijn bedrijf. Hij 
is de leidinggevende, maar werkt het liefst op alle 

fronten mee, daar waar het nodig is. Soms is er een 
haastklus, neem het beplakken van de 10 bedrijfs-
auto’s met de juiste logo’s dat binnen een bepaalde 
deadline moest gebeuren. Dan zet hij zich graag in. 
De variatie van het meewerken op alle onderdelen 
van het bedrijf maken zijn werk zo leuk. Daarnaast 
is het een modern bedrijf, dat met een duidelijke 
missie en visie midden in de samenleving staat. 
 
Na het fotomoment – Milan scheurt met Lucrees  
in het karretje van de Marschal naar hole 4 – nemen 
we afscheid bij hole 10. Kritisch strijkt Milan met  
zijn vinger over de plakresten op een van de  
borden: ‘Hier moet wat aan gedaan worden’,  
en weg is hij. Ik denk dat er nu inmiddels een  
nieuw bordje staat!

‘Wij maken geen reclame voor onszelf, maar voor anderen’

NICE Letters denkt milieugericht
Wij werken onder meer met zonnepanelen  
en proberen altijd zo zorgvuldig mogelijk om 
te gaan met ons materiaal om zo kosten- 
besparend mogelijk te kunnen leveren.  
Indien gewenst is het dus mogelijk voor  
ons om uw verlichting te plaatsen met  
ondersteuning van een zonnepaneel. 
 
www.niceletters.nl
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Pofbroek
Heel, heel vroeger speelde men 
in een Schotse kilt. Want de 
uitvinders van de golfsport zijn 
de Schotse schaapherders, die 
met hun herdersstok stenen in 
konijnenholen sloegen. Of zij 
daadwerkelijk de uitvinders zijn 
van golf wordt overigens nog 
betwist. Wat wij allemaal van de 
oude prenten uit de begin jaren 
1900 kennen, zijn de mannen in 
pofbroek, jasje en stropdas. Die 
pofbroek was overigens gewoon 
een lange broek met daarover-
heen lange kousen. Zo kon je 
beter door het hoge gras lopen 
en de broekspijpen werden niet 
vuil. Toen ook de dames (dan 
eindelijk) begonnen met golfen, 
droegen zij een lange rok en een 
(bol)hoedje, zodat de ogen niet 

belemmerd werden met haarlok-
ken en ter bescherming tegen de 
zon.  
 
V-neck
Rond 1920 begon de mode- 
liberalisering voor mannen en 
vrouwen. Dit leidde ook tot 
aanpassingen qua klederdracht 
op de golfbaan. Golfers gingen 
steeds minder een jasje dragen, 
want  daarmee kon je geen  
goede swing maken. De strop-
das en de golfsokken bleven wel 
belangrijke golfkledingstukken. 
Gedurende deze periode werd 
er nieuwe golfkleding geïntro-
duceerd: de v-neck, oftewel de 
v-hals trui. Sommige gedurfde 
golfers namen zelfs afstand van 
de stropdas en wisselden hem  
in voor een vlinderdas. 

Gekleurde broeken  
en truien
Na de jaren 50 werd het steeds 
normaler om geen sokken meer 
over de broek te dragen. 

Golfers hoefden zich in deze tijd 
ook steeds minder sober te kleden 
en de polo piqué deed zijn intrede. 
Want dat was altijd wel de regel: 
je draagt een shirt met kraag. En 
dat is tegenwoordig (gelukkig) nog 
steeds de dresscode. Gedurende 
de jaren 70 werd er geëxperi-
menteerd met ongeveer iedere 
kleurencombinatie die je maar kon 
verzinnen: rode broek, gele trui, 
groene broek, paarse trui of de 
klassieker: een beige broek met 
donkerblauwe trui. Nog altijd een 
mooie combi, vooral als op de trui 
het logo van de Sallandsche prijkt! 
Een spijkerbroek was altijd nog uit 
den boze. Ook de bermuda deed 
zijn intrede, voor zowel mannen als 
vrouwen. Maar dan wel net boven 
de knie en de mannen met lange 
kousen eronder. Ook in de bermu-
da’s ontstond in de loop der jaren 
een enorme wildgroei: vooral veel 
gekleurde ruiten.  
 
Meer sporty, meer high tech
In de jaren 90 werd de golfpet 
geïntroduceerd. Een schot in de 
roos, vooral voor sponsoren. Ook 
de zonnebrillen doen hun intrede. 
Die worden het liefst op het petje 
gedragen en/of op het achterhoofd. 
Aan het einde van de 20ste eeuw 
begon het gebruik van felle kleuren 
af te zwakken. Golfers wilden en 
begonnen er steeds professioneler 
uit te zien. Het werd veel meer 
sportkleding, net als bij de hockey 
en tennis. Dus niet meer een polo 
van katoen, maar van high tech-
materialen, die vooral strak om 
je lichaam moeten zitten. Denk 
aan Tiger Woods met zijn eigen 
Nike-kledinglijn. Steevast op de 
laatste dag van een tour speelt hij 
in een rode polo en zwarte broek, 
de kleuren van de duivel, zoals hij 
zelf zegt. Maar dan wel allemaal 
‘dri-fit-adv’-materialen, aldus de 
website. En dat betekent: vocht-
afvoerend, ventilerend en extra 
stretch voor luchtcirculatie, waar-
door het niet blijft plakken aan je 
huid. 

De golfkleding heeft in de  
afgelopen 100 jaar een ware  
metamorfose ondergaan.  
De één juicht het toe, de  
ander kan het niet aanzien…  
We nemen je mee in de  
evolutie. 

Hoe heurt het eigenlijk? 

De evolutie van  
golfkleding



Vind je het leuk om dit artikel van 
Golf.nl helemaal te lezen?  
Scan dan de QR-code: 

De specialist voor bos-, tuin- en parkmachines 
Leigraaf 61 | 7391 AE Twello | Tel. 0571-275363

wwww.haarman-twello.nl

De specialist voor bos-, tuin- en parkmachines 
Leigraaf 61 | 7391 AE Twello | Tel. 0571-275363

wwww.haarman-twello.nl

De specialist voor bos-, tuin- en parkmachines 
Leigraaf 61 | 7391 AE Twello | Tel. 0571-275363

wwww.haarman-twello.nl
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Minder flatteus?
Anno nu wordt de golfkeding 
steeds minder ‘net’ en sportiviteit 
en modegrils hebben de boven-
toon. Korte rokjes, broeken met 
drukke patronen, fluorescerende 
polo’s, gekleurde riempjes, hip-
pe schoenen, je ziet het steeds 
meer. You love it or you hate 
it. Om meer (tv-)kijkers te trek-
ken voor de dames PGA-tour 
is ooit geadviseerd dat ze zich 
wat ‘sexyer’ moesten kleden, 
iets minder flatteus. De korte 
rokjes en broekjes deden toen 
hun intrede en dat verhoogde 
inderdaad de kijkcijfers. Echter, 
in 2017 ontstonden er verhitte 
discussies: racerbacks (topjes 
of shirts zonder mouwen, deels 
blote rug) zijn alleen toegestaan 
met een kraagje, ‘Plunging 
necklines are NOT allowed’ 
[diepe decolleté’s zijn NIET toe-
gestaan], leggings, tenzij onder 
een rok of korte broek, zijn NIET 
toegestaan en de lengte van 
een rok of korte broek moet lang 
genoeg zijn dat je bottom area 
(ook bij een onderbroek) niet 
zichtbaar is als je staat of voor-
over buigt… Tsja, dit alles heeft 
ertoe geleid dat er weer  
strengere dresscoderegels van 
de LPGA Tour in Amerika zijn.

 

You love it or you hate it. 

In het Golf.nl magazine stond on-
langs het artikel ‘Golfhipsters in 
da house’. Modejournalist Fiona 
Hering dook in de nieuwe golfmo-
dewereld. En die blijkt booming te 
zijn! De charismatische golficonen 
Arnold Palmer en Jack Nicklaus, 
met hun geblokte truien, zijn een 
bron van inspiratie voor de he-
dendaagse golfmerken. Rappers, 

acteurs en influencers verbinden 
hun naam graag aan een golfmerk.  
Maar ook surfdudes uit Australië 
geven hun eigen twist aan golf-
kleding. En ben jij toevallig een 
post-millennial hipperd, dan móet je 
wel een hoedje hebben met daarop 
kippen en wafels geborduurd. Lees 
vooral even het artikel, het is echt 
best wel leuk! 

Fashion statement

Huisregels dresscode De Sallandsche GC

 
Iedere golfclub hanteert zijn eigen etiquette wat 
betreft de golfkleding. Die heb je als lid te respec-
teren en te accepteren. Zie hieronder die van de 
Sallandsche:

Golf is een vrijetijdssport. Daarbij wordt sportieve 
(golf)kleding gedragen. Deze kleding is ‘passend’. 
Een broek, short, rokje, golfjurkje kan allemaal.  
Iets van een kraagje en enige bedekking wordt  
gewaardeerd, dus geen spaghettibandjes of 
T-shirts en naveltruitjes. Spijkerbroeken zonder  
al te veel rafels en gaten kunnen zeker.  
Natuurlijk draagt u golfschoenen of sportschoenen 
vergelijkbaar met golfschoenen.

                     WEDSTRIJDKALENDER     Oliebollenwedstrijd  30  december
 IJsemmer  9  januari
 Hole 19 (9 holes)  14  januari
 50+ winterwedstrijd  17  januari
 IJsemmer  6  februari
 Hole 19 (9 holes)  11  februari
 50+ winterwedstrijd  18  februari
 IJsemmer  6  maart
 50+ winterwedstrijd  14  maart
 Hole 19 (9 holes)  18  maart



Dat klinkt goed. Sterker nog: dat 
klinkt fantastisch, want de meesten 
van ons willen graag beter worden. 
Reden voor de redactie om contact 
op te nemen met de nestor van het 
speedgolf op de Sallandsche, Atze 
Bosma. 
 
Atze is sinds ruim 10 jaar lid op de 
Sallandsche, speelt ook competi-
tie voor onze club met een single 
handicap van 7,8 en beoefent 
naast golf ook een aantal andere 
sporten. Wie in de afgelopen coro-
natijd ’s avonds langs zijn huis aan 
de Welle liep, hoorde met regel-
maat de ballen die Atze op zijn 
zolder sloeg – met simulator en 
vangnet – terwijl zijn vrouw lekker 
in de avondzon voor hun huis een 
boekje of de krant las. Iedereen 
die Atze een beetje kent, weet dat 
hij geniet van het golfen en daarbij 

een groot fanatisme aan de dag 
legt om door veel oefening en met 
hulp van techniek en zijn natuurlij-
ke aanleg telkens een beetje beter 
te worden.  
 
Maar waarom dan speedgolf, waar 
er eigenlijk geen tijd is om je goed 
te concentreren op de slag, een 
rustige ademhaling en de juiste 
stok voor de lengte die je wilt 
slaan? Want met speedgolf neem 
je in principe maar één club, een 
ijzeren 7, mee de baan in. Na je 
afslag ren je achter je bal aan om 
uiteindelijk in een zo kort mogelijke 
tijd en met zo min mogelijk slagen 
door de baan te gaan.  
 
Wat is het geheim van speedgolf 
en waar moeten we aan denken bij 
de stelling dat speedgolf leidt tot 
meer ‘verbeeldingskracht’ en ‘crea-

tiviteit’? Hoezo opwindend..? En is 
het zo, dat jij beter bent gaan  
spelen, Atze? Als deze beloften 
waar zouden zijn, zou een rondje 
speedgolf eigenlijk tot onze basis-
training moeten gaan behoren en 
ga ik er morgen mee beginnen! 

Zo hebben de puristen één club 
– meestal een ijzeren 7 - mee in 
de baan, maar het is mogelijk om 
daarnaast ook een houten drie en 
je putter mee te nemen. Maar om 
de uitdaging van speedgolf écht 
aan te gaan, is het beter om alleen 
met die ene stok te spelen.

Atze:
‘Toen ik voor de eerste keer mee 
deed aan speedgolf, moest ik  
denken aan de biathlon, de skisport 
waarbij je moet langlaufen of skaten 
op ski’s en op bepaalde momenten 
op een doel moet schieten. Door  
de combinatie van fysieke inspan-
ning en het moeten raken van een 
doel, word je gedwongen om  
secuur te zijn en je lichaam in  
control te houden. Datzelfde ele-
ment heeft speedgolf. Om een 
wedstrijd te winnen, moet je snel 
zijn, maar ook secuur. Want iedere 
slag en iedere minuut is een punt.

Dat betekent dat je voor jezelf de 
goede balans moet vinden tussen 
snelheid en techniek. Het punt is 
dat iedereen wel kan golfen op zijn 
eigen niveau. In principe weet je 
hoe je moet slaan, maar door  

te veel na te denken, gaan heel 
veel van onze slagen minder goed 
dan we willen. Bij speedgolf kun 
je niet anders, dan naar je bal toe 
lopen, je positie in te nemen, je te 
concentreren, je ademhaling te  
controleren en te slaan. De  
vermoeidheid na een paar holes 
dwingt je om jezelf in control te 
houden en niet minder secuur te 
worden. Immers, door vermoeid-

heid verval je in oude fouten. Wat 
je daarbij in feite doet, is je mentale 
en fysieke weerbaarheid trainen. 

Maar hoe zit het dan met de  
verbetering van je creatieve  
mogelijkheden door speedgolf?

Atze:’Ik heb ooit een verhaal  
gelezen over Jack Niklaus. Hij 
trainde overal, in de baan en in 
zijn hotelkamer, alle mogelijkheden 
van zijn clubs. Jack wilde met al 
zijn clubs alle mogelijke afstanden 
kunnen slaan. Daardoor oefende 
hij heel veel met telkens maar één 
club, teneinde van de betreffende 
club de mogelijkheden te leren.’

Daar komt het bij speedgolf ook wel 
een beetje op neer, zeker wanneer 
je met maar één club de baan in 
gaat. Door met één club te spelen, 
leer je de mogelijkheden van die 
club veel beter kennen. Heel veel 
deelnemers waren aan het einde 
van de 9 holes verbaasd, dat zij in 
feite niet heel veel slechter hadden 
gespeeld dan hun handicap.

Atze: ‘Ik weet zeker dat ik door 
speedgolf beter ben gaan spelen. 
Het heeft mij beter geleerd om 
nadenken uit te schakelen.’

Inmiddels hebben er dit jaar twee 
speedgolf wedstrijden plaats- 
gevonden op onze club, in maart 
en in september. De eerste keer 
was de deelname nog zeer  

bescheiden, maar op 12 september 
van dit jaar hebben in de vroege 
ochtend zo’n 13 mensen afgesla-
gen en een sprintje getrokken.  
De beste spelers kwamen met 42 
slagen binnen over de tweede  
negen holes. De snelste tijd was  
25 minuten en de langzaamste tijd 
34 minuten. Best snel, lijkt me.

Wanneer we de foto´s bekijken die 
zijn gemaakt tijdens deze ronde, 
valt op dat niet alleen spelers van 
de gemiddelde leeftijd van de  
Sallandsche (50 jaar) meededen, 
maar dat er ook veel jonge leden 
mee hebben gedaan. Het lijkt dan 
ook een hele leuke manier om jong 
en oud met elkaar te verbinden in 
de club. Wat de redactie wel opvalt, 
is dat er alleen maar mannen en 
jongens meededen. 

Dus kom op dames, de  
volgende keer doen wij  
ook mee!
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Speedgolf
 vernieuwing in de golfsport?

Sinds kort kennen we een 
nieuw fenomeen op de 
 Sallandsche, waarover  
we al hebben kunnen lezen  
in de Nieuwsflits:  
speedgolf! Wat is dat nu  
eigenlijk en waarom zouden 
we daaraan meedoen?

Om beter inzicht te krijgen  
in de achtergrond van  
Speedgolf dook de redactie 
op internet. Op de website 
www.speedgolf.nl staat de 
volgende tekst:

‘Het spelen van speedgolf heeft bewezen dat het de mentale, fysieke 
en creatieve mogelijkheden van een speler op de golfbaan verbetert. 
Speedgolf spelen leidt 100 % tot meer plezier, meer fitness, meer 
verbeeldingskracht en uiteindelijk tot betere prestaties. Kortom,  
speedgolf is niets minder dan een opwindende sportieve ervaring.’

Atze
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ER Heerlijk buiten in het najaarszonnetje had ik 
begin november een interview met Sander 
Slinkman. Hij was die week net begonnen als 
nieuwe uitbater van ons clubhuis. Een mooi 
moment om te horen wat zijn eerste indrukken 
en plannen zijn. 

Achter de bar

Om bij het begin te beginnen, was ik wel nieuws- 
gierig hoe Sander ertoe is gekomen om te reageren 
op de oproep van nieuwe uitbater.  
 
Had hij het ergens gelezen, gehoord of  
is hij benaderd?
‘Ik heb het gehoord van een van de leden van  
de Sallandsche. Jet, mijn vrouw, sprak met een  
buurvrouw die zei dat dit echt iets voor mij was.  
Later waren er nog meer mensen die mij erop  
attendeerden. Ik heb daarom vrij snel gereageerd.

Het eerste gesprek was erg positief. Ik had er gelijk 
een goed gevoel over. Ik belde vanuit de auto naar 
Jet en zei: ‘Ik ben door naar de tweede ronde.’ Ik 
voelde dat gewoon aan. Ik sla mezelf normaal niet 
snel op de borst en ben ook niet arrogant, maar dit 
voelde gewoon goed. Het was echt een heel leuk 
gesprek.’ 
 
Was je actief aan het kijken naar iets  
anders?
‘Nee, ik had het prima naar mijn zin bij Huis Vermeer, 
en dit kwam op mijn pad.’ 
 
Je zegt dat meerdere mensen vinden  
dat dit echt iets voor je is.  
Waarom denken ze dat?
‘Ik denk dat ze mij wel kennen. Ik zit al sinds mijn 
17e in de horeca en heb best wel een naam op- 
gebouwd in de Deventer horeca (ondanks dat ik 
lang in het buitenland heb gezeten). Mensen in mijn 
netwerk weten hoe ik in mijn werk sta en dat ik  
belang hecht aan persoonlijk contact met mensen. 

Ik wil graag een band met hen opbouwen. Ik denk 
dat dit de redenen zijn dat mensen dit goed bij mij 
vonden passen en mij op deze kans attendeerden.’ 
 
Kende je de Sallandsche al voordat je op 
de vacature werd geattendeerd?
‘Ik heb hier twee keer een catering verzorgd voor de 
Rabobank die (toentertijd hoofdsponsor) een dag de 
baan mocht gebruiken. Ik vind de Sallandsche een 
erg mooie baan. Ik heb op meerdere banen gegolfd, 
maar ik vind de Sallandsche altijd een heerlijke rust 
uitstralen. Er is geen grote weg in de buurt, er loopt 
geen treinverkeer langs, het is er heerlijk rustig.’ 
 
Wat zijn je verwachtingen bij de  
Sallandsche?
‘Ik laat eerst alles even over me heen komen, zodat 
het kan landen. Alles is nieuw. Ik heb al heel veel 
leuke reacties gehad.  
 
Met het team had ik natuurlijk al wel gesprekken 
gehad, maar nu je met elkaar aan het werk bent, is 
het toch anders. Daar ben ik erg benieuwd naar. De 
eerste indrukken zijn erg positief, met hen alle vier. 
Leuk om hun enthousiasme te zien. 
 
Ik ben wel van plan om een aantal veranderingen 
door te voeren, zodat een aantal  dingen wat op-
gefrist worden. Een aantal zaken heb ik al ingezet, 
zoals een nieuwe koffieleverancier. Deze leverancier 
is net wat meer verjongend/verfrissend. Daarbij is het 
een bedrijf uit Deventer, wat ik heel leuk vind. Ook  
hebben we gekozen voor andere wijn.  
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Tijdens de Wildwedstrijd serveerde de 
nieuwe leverancier gratis koffie.
Wat ik belangrijk vind bij alle dranken die we  
serveren, is dat we goede productkennis hebben.  
Ik heb daarom voor het team een wijnproeverij  
geregeld. Ook gaan we bij Grolsch in de brouwerij 
kijken, zodat we bij wijze van spreken met de neus  
in de ketel kunnen hangen om te ruiken hoe een 
herfstbok ruikt. Je moet achter de bar vragen kunnen 
beantwoorden over het type bier dat je serveert, net 
als met een wijntje als iemand bijvoorbeeld vraagt 
welke druif erin zit en waar de wijn vandaan komt.  

Ik wil de kaart ook aanpassen. Voor de winter heb ik 
hem wat kleiner gemaakt. In het voorjaar wil ik om 
de paar maanden een kaart met nieuwe gerechten.  
Wat ik vooral erg belangrijk vind, is dat alles wat we 
uitserveren vers gemaakt is. Ik heb een hekel aan 
spullen uit een pakje. Maak het vers, dat is veel  
lekkerder.’ 
 
Ga je ook meeneemmaaltijden aanbieden?
‘Ja, we zijn er nu mee bezig om hier vorm aan te 
geven. Ook de oliebollen houden we erin. We gaan 
onder andere erwtensoep aanbieden en wildstoof. 

En vlak voor de feestdagen kun je ook vis- en vlees-
salades en gourmetschotels bestellen. Ik vind dat ook 
leuk om te doen. Ik hou niet van ‘nee’-verkopen.  
 
Hele luxe dingen hier op de kaart zetten, kan niet 
echt, maar als je graag iet speciaals wilt eten met 
een groepje mensen, dan is dat altijd te overleggen. 
Als iemand naar me toekomt en vraagt of hij met een 
aantal mensen bijvoorbeeld Côte du Boeuf kan eten, 
dan is dat altijd te regelen. Superleuk zelfs. Geef het 
een paar dagen van tevoren aan, en ik regel het. In 
overleg is veel mogelijk.’ 
 
Wat hoop je over een aantal jaren bereikt te 
hebben bij de Sallandsche?
‘Ik hoop dat er hier dan een bistrosfeer hangt, waar je 
lekker vers kunt eten voor een betaalbare prijs, zodat 
mensen na een rondje golfen lekker blijven zitten voor 
een hapje en een drankje.’  
 
Ga je zelf ook bij de Sallandsche spelen?
‘Ja, ik ben van plan om ook regelmatig een balletje 
hier te gaan slaan. Ik ben op Bermuda begonnen  
met golfen Gewoon, puur voor het plezier. Ik heb  
nooit les gehad en heb het mezelf aangeleerd. Ik  
vind zelf dat ik best een aardig balletje kan slaan.  
Hier in Nederland doe ik het eigenlijk veel te weinig. 
Totdat mijn schoonvader me vroeg om mee te doen 
met een toernooitje. Zij golfen elke week, en het was 
mijn eerste keer weer, en ik won gelijk. Ik sloeg die 
dag de sterren van de hemel. Ik ga zeker vaker  
spelen. Het is een leuk spelletje.’ 
 
Doe je nog meer sporten?
‘Ik heb vroeger gevoetbald en getennist en momen-
teel ben ik aan het mountainbiken. Binnenkort begin  
ik met wielrennen.’  
 
Moeten we nog rekening houden met een 
aantal slechte eigenschappen van je?
‘Ja absoluut, ik ben erg slecht in het onthouden van 
namen en gezichten. Dat is echt een minpunt van me.’  
 
Heb je ook goede  
eigenschappen?
‘Ja, ik ben echt een mensenmens. Hoe enthousiaster 
je bij mij komt, hoe enthousiaster ik word. Ik ben ook 
een heel eerlijk persoon en ik ga er standaard van uit 
dat mensen dat tegen mij ook zijn.’   
 
Wat vind je zelf lekker om te eten?
‘Ik hou van een mooi stuk vlees en van de klassieke 

Franse keuken. Daarnaast maak je me blij met de 
‘high end’ Japanse keuken.’ 
 
Je geeft aan dat je houdt van gezelligheid. 
Wat is voor jou gezelligheid?
‘Met een mooie groep vrienden gezellig bij elkaar 
zitten en goede gesprekken voeren. Onder het genot 
van een heel mooi glas wijn…. fles wijn… ehh…  
flessen wijn.’ 
 
Op dit moment in het interview wordt Sander er 
vriendelijk aan herinnerd dat hij naar binnen moet  
om kennis te maken met The Old Sockets. We zijn  
eigenlijk nog lang niet uitgepraat, maar de plicht  
roept. Voordat we afsluiten, vuur ik nog snel een 
 paar keuzevragen op hem af.  
 
Fietsen in de woestijn of een nacht slapen 
in een iglo?
Slapen in een iglo. Ik heb het altijd warm (red: en  
dat kan ik beamen. Ik zit in een dikke winterjas,  
en Sander zit erbij alsof het hoogzomer is).  
 
Met Máxima een biertje drinken of met  
Willem Alexander uit eten?
Direct: ‘Met Máxima een biertje drinken. 
 
Alhoewel… Willem Alexander is ook leuk. 
 
… nee… toch Máxima.’ 
 
Deventer of Bermuda?
‘Deventer! Bermuda was leuk. Ik heb er 13,5 jaar 
gewoond en mijn zoon is er geboren. Ik heb er veel 
vrienden gemaakt en ik heb er nog steeds veel  
vrienden. Je trekt daar als expats veel met elkaar 
op. Wat ik daar heel moeilijk vond, was om een hele 
hechte vriendschap op te bouwen, omdat iedereen  
op een werkvergunning daar zit. Het kon zijn dat  
je iemand net beter leerde kennen en begon te  
vertrouwen en dat dan zijn werkvergunning niet  
werd verlengd. Je bouwt dan langzaam toch een 
muurtje om je heen. 

Bermuda en het Caraïbische leven zijn leuk, maar 
Deventer voelt als thuis.’  
 
Al zit de sfeer er goed in en zitten we gezellig met 
elkaar te praten, toch moeten we afronden. The Old 
Sockets zijn ook nieuwsgierig naar Sander. 

Ik bedank Sander voor het interview en wens hem 
veel succes met het opstarten van zijn nieuwe  
business.
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Een jaar geleden heeft Alfred Liefers de clubs weer 
opgepakt en is als directeur van het Ondernemers-
huis Deventer lid geworden van onze businessclub. 
Het Ondernemershuis ondersteunt ondernemers die 
willen starten, groeien of innoveren. Alfred beschikt 
al zo’n 25 jaar over zijn GVB en speelde tot 2007 
in Zwolle. Toen hij verhuisde naar Deventer liep hij 
tegen de toch tamelijk strikte ballotage en de lange 
wachtlijst op de Sallandsche aan. Pas twee jaar  
geleden viel het golfballetje weer, het vuurtje werd 
aangestoken door mensen om hem heen die hij  
op zijn werkplek sprak. De mogelijkheid om busines- 
slid te worden, greep hij aan. De combinatie van  
netwerken en golfen: perfect! 
 
Lidmaatschap met onbeperkt speelrecht  
op deze superbaan!
Alfred heeft een businessclublidmaatschap met  
onbeperkt recht. Het geeft hem de mogelijkheid om 
een of twee keer per week te spelen. Ook doet hij 
mee aan de wedstrijden op vrijdag. Bij een beperkt 
lidmaatschap ontvang je alleen tien greenfees. Na-
tuurlijk heeft Alfred een missie: nu handicap negen-
tien, volgend jaar graag single handicap. Naast deze 
drive staan de lol en het plezier voorop met het  
spelen op zoals hij het benoemt ‘deze superbaan!’. 

De Gasfabriek 
 
Het Ondernemershuis is gevestigd in de inspirerende 
omgeving van De Gasfabriek campus. (Pre)starters 
en gevestigde ondernemers kunnen bij Ondernemers-
huis Deventer terecht voor onafhankelijk (loopbaan)
advies, hulp bij financiële vragen, businesscoaching, 
trainingen en netwerksessies. Ook geven de bedrijfs-
adviseurs praktische ondersteuning bij het onder- 
nemen, denk daarbij aan het maken van een goed  
ondernemersplan en een innovatief businessmodel.  
 
Samenwerking
Samen met partners is Ondernemershuis Deventer 
ook de drijvende kracht achter activiteiten gericht op 
het versterken van een vitale en innovatieve econo-
mie in Deventer. Zo is er een gezamenlijk programma 
met Saxion en De Gasfabriek voor start-ups en  
scale-ups. Tevens biedt Ondernemershuis als partner 
van de gemeente Deventer ook veel hulp aan  
Deventer ondernemers die het financieel zwaar  
hebben door de coronapandemie. Zo brengt  
Ondernemershuis alle ondernemers verder.  

Sponsoring borden op de baan

De sponsorcommissie heeft in 
2021 haar prioriteit gelegd bij het 
uitbreiden van de businessclub. We 
kunnen inmiddels concluderen dat 
wij geslaagd zijn in onze opzet. Wij 
zijn gegroeid van 19 naar 43 leden 
en hebben voor 2022 inmiddels  
8 nieuwe leden kunnen verwel- 
komen.  
 
Voor 2022 zullen we uiteraard 
doorgaan met het uitbreiden en 
verbeteren van de businessclub. 
We gaan onze prioriteit echter 
verleggen naar de sponsoring. 
We hebben inmiddels hele mooie 
borden met baan-layout bij de tees 
staan, die in de loop van 2022 
allemaal van reclame moeten zijn 
voorzien.  
 
In 2021 hebben onze business-
clubleden Thoma en Auping de 
borden op hole 5 en 10 al gespon-
sord. Recentelijk hebben we ons 
businessclublid ABN AMRO bereid 
gevonden om de sponsoring van 
hole 1 over te nemen. 
 
We zoeken nu nog bedrijven die 
geïnteresseerd zijn in de spon- 
soring van de holes 3, 8, 14 en 17. 
Naast een fraai bord ontvangt de 
sponsor ook 24 vouchers voor 9 
holes, die hij kan gebruiken om met 
klanten de baan in te gaan of aan 
klanten weg te geven.  
 
De overeenkomsten worden aan-
gegaan voor een periode van drie 
jaar voor een bedrag van € 1.160 
exclusief BTW per jaar. Mochten er 
leden/ondernemers geïnteresseerd 
zijn in deze of een andere vorm 
van sponsoring, neem dan contact 
via sponsorcommissie@salland-
sche.nl.

 Businesslid in de spotlights     Ondernemershuis Deventer

Van de sponsoring en businessclub

sponsorcommissie@sallandsche.nl
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Debbie is 32 jaar oud, woont in 
Heeten, is getrouwd, heeft twee 
dochters van 4 en 7 jaar oud en 
werkt al 13 jaar lang 4 dagen in  
de week in weer en wind op onze 
mooie baan. Op onze vraag of zij 
altijd al dit werk wilde doen, vertel-
de Debbie dat zij na haar opleiding 
eigenlijk graag dierenverzorgster 
of bloemist wilde worden. Zoals 
dat vaak gaat met dromen,  
liepen zaken anders en kwam ze 
via een uitzendbureau terecht bij 
een fabriek om te werken aan de 
lopende band. Hoewel niet haar 
droombaan, had Debbie het daar 
eigenlijk best naar haar zin met 
haar collega’s.  
 

Door weer en wind
Maar het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan en het werken in 
de fabriek bleek toch te saai voor 
haar. Ze zag op enig moment een 
advertentie voor een baan als 
greenkeeper op de Sallandsche 
en besloot te solliciteren, omdat 
het buitenwerk en werken in de 
natuur betrof. Eind maart 2008 had 
Debbie haar sollicitatiegesprek met 
de voorzitter van het bestuur van 
de Sallandsche. Het weer was die 
dag bar en boos en het sneeuwde 
hard, ondanks dat het voorjaar al 
begonnen was. Ze had een leuk 
gesprek en zou later horen of ze 
was aangenomen. De voorzitter 
bood na het gesprek aan om haar 

naar huis te brengen vanwege dit 
enorme slechte weer. Het feit dat 
Debbie dit aanbod afsloeg, bleek 
later de doorslag te hebben ge-
geven om haar deze baan aan te 
bieden. Immers, iemand die zich 
niet laat afschrikken door de weer-
goden, vond het bestuur geschikt 
voor deze baan! 
 
En dat bleek ook zo te zijn.  
Debbie werd de eerste vrouwe- 
lijke greenkeeper op de Salland-
sche en dat is ze na ruim 13 jaar 
nog steeds. Iedereen moest er wel 
even aan wennen... een vrouw als 
greenkeeper? Ongewoon! Maar al 
snel vond zij haar plek in het team 
en binnen de Sallandsche.  

Hoe ervaart Debbie zelf haar 
werk op onze club?
‘We werken hard en hebben geluk-
kig ook veel lol met elkaar’, vertelt 
Debbie met een grote lach op haar 
gezicht. ‘Zo kunnen we samen 
hard lachen als we onverwachts de 
sproeiers aanzetten in de baan of 
als een van ons vast te komt zitten 
met een machine of als we het 
liedje ‘Waar is mijn bal’ zingen.’ De 
werktijden van een greenkeeper 
passen zich aan de stand van de 
zon aan. Zo begint de werkdag in 
de zomer om 05.00 uur! In de  
winter bewegen de werktijden  
met de zon mee, zodanig dat er 
voldoende licht is om in de baan  
te werken. De greenkeepers  
beginnen zo vroeg om ervoor te 
zorgen dat iedereen zoveel moge-
lijk ongestoord kan spelen. 

Vol vuur vertelt ze over de dagelijk-
se dingen die ze ziet en meemaakt 
op de baan, maar ook over de 
stille coronatijd, toen er juist geen 
kip op de baan was. Ook toen was 
het mooi om in de baan te zijn. In 
volledige stilte konden de werk-
zaamheden in de baan gedaan 
worden, zonder dat de golfers er 
last van hadden. Debbie golft zelf 
ook; ze heeft haar GVB en mag 
in haar vrije tijd graag een balletje 
slaan. Het behalen van het GVB 
werd door de club aangeboden en 
aanbevolen omdat het een pre is 

om greenkeepers te hebben die 
zelf ook golfen en de etiquette 
weten. Er werden lessen en later 
ook wedstrijden georganiseerd 
voor de vrijwilligers en het baan-
personeel. Debbie doet graag mee 
aan deze wedstrijden. Zo heeft ze 
een keer de ‘longest drive’ tijdens 
een wedstrijd gewonnen. Haar 
favoriete hole is hole 10, vanwege 

de mooie glooiing (zie foto op de 
vorige pagina). ‘De wedstrijden 
voor de Nederlandse vrouwelijke 
‘groenhouders’ waren altijd erg 
leuk’, zegt Debbie. ‘In 2008 werd 
de eerste wedstrijd voor deze  
15 vrouwen georganiseerd.  
Door corona is er even de klad in 
gekomen, maar hopelijk wordt het 
snel weer opgepakt!’

Greenkeeper

Op een heerlijke zonnige nazomerdag hadden 
we een superleuk interview met Debbie van 
Tongeren, onze greenkeepster. We komen 
haar iedere vrijdagmorgen in alle vroegte in de 
baan tegen, als wij ons rondje spelen en even 
een praatje maken over de baan. We zijn zeer 
nieuwsgierig naar deze vrouwelijke green-
keeper met het prachtige lange haar. 

Debbie
aan het 
woord

Tinkers en fotograferen zijn haar passie 
In haar vrije tijd heeft Debbie ook veel dingen te doen, die eigenlijk  
ook weer samenhangen met haar grote liefde voor de natuur.  
Debbie houdt van Tinkers (gevlekte paarden) en fotograferen. 
Helemaal mooi is dat zij beide hobby’s kan combineren nu ze door  
de paardenvereniging gevraagd is om de foto’s te maken. Maar niet 
alleen voor de paardenvereniging, ook voor de Sallandsche zet  
Debbie haar hobby in. Zij maakt veel mooie foto’s in de baan, die  
in de Nieuwsflits worden geplaatst. Zie ook de prachtige foto’s op 
de volgende pagina en op de cover van dit clubblad!! Verder wandelt, 
fietst en puzzelt onze duizendpoot graag. 

Wist je dat:  
Het 1,5 uur duurt om de 
vlaggen van 18 holes te 
verzetten? 

Er met een hole-boor een 
koker aarde uit de grond 
gehaald wordt, waarmee 
de hole die dichtgaat 
weer gevuld wordt?

Debbie’s tips

Andersom mogen de leden zelf soms ook weleens wat meer letten op de 
etiquette die we met elkaar hanteren in de baan. Debbie heeft soms wel-
eens ’schrikmomenten’ als zij aan het werk is in de baan. Een paar tips:

n	Wacht altijd op een teken van de greenkeeper om te spelen, zodat de  
greenkeeper uit de baan of buiten bereik is. Ballen op het hoofd zijn 
zeer pijnlijk en kunnen grote schade veroorzaken.  

n	Roep ’Fore’ als het dreigt mis te gaan. 

n	Loop via de lage kant in en uit de bunker. 

n	Loop niet met je tas over/op de green en ook niet met je trolley over  
de foregreen. 

n	Repareer je plaggen op de fairway en verwijder pitchmarks op de green 
(niet alleen je eigen pitchmarks, maar ook de ‘vergeten’ pitchmarks). 
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Mooi winterse foto’s van 
  DEBBY 

VAN TONGEREN
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Hospitality 
 
Als redactie zijn we van plan elk 
magazine een mooie Nederlandse 
golfcourse te beschrijven. Waarom 
niet eerst beginnen met onze eigen 
mooie baan? Als goede aanleiding 
de Wildwedstrijd, op een mooie 
herfstdag met 26 flights de baan 
in: wat een feestje! Het weer is 

precies goed voor een dag in de 
herfst: 12 graden en af en toe een 
zonnetje. De golfkarren worden 
uit de lockers gehaald, paraplu is 
nog niet nodig. Wel met een extra 
bodywarmer aan tegen een soms 
plotseling opstekende gure wind, 
maar van diezelfde wind kun je  
ook enorm genieten. Een rond-
dwarrelend bladerenzee is dan  

een mooi bijkomend effect, het 
sneeuwt soms bruine blaadjes. 
Spectaculair! 
De baan ligt er geweldig bij, de 
herfstkleurenpracht en de alom 
aanwezige paddenstoelen zetten 
hun sfeerstempel. Af en toe diep 
ademhalen en de typische herfst- 
geuren opsnuiven, wie betrapt 
zichzelf daar nu niet op?! 

Wildwed strijd
7 november 2021

Spelvorm Wildwedstrijd: 

Tijdens deze wedstrijd speelt  
men volgens het principe van Foursome Stabelford. 
Een team van twee personen speelt samen, met han-
dicapverrekening, in een flight met een ander team. 
De een slaat steeds op de oneven holes af, de ander 
op de even, en men speelt om en om. Tijdens het 
spel houd je deze volgorde aan. Na de afslag speel 
je ook om en om. 

Regel: Airshot? Niet opnieuw slaan, maar terug- 
stappen en slagbeurt overdragen aan partner! 
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Uitbater
Na bij de wedstrijdtafel de kaart opgehaald te hebben, 
is het eerst genieten van een kopje koffie of thee in het 
clubhuis of op het terras. Onze nieuwe uitbater Sander 
schenkt de koffie in nieuw porselein en heeft er duidelijk 
zin in. Met een brede lach op zijn gezicht verzorgt hij bij 
binnenkomst koffie en thee, en later de wijn bij het diner. 
Sander serveert koffie van een nieuwe koffiebrander, 
Blue Mountain. Ook in de baan maken we daar kennis 
mee. Tussen het clubhuis en hole 18 staat een coffee-
truck van Blue Mountain die ons voorziet van een heerlijk 
gratis kopje koffie.  

Traditie

De Wildwedstrijd kent een lange traditie.  
In het wedstrijdregister, met daarin de  
bepalingen voor alle specifieke wedstrijden 
van de Sallandsche Golfclub ‘De Hoek’,  
valt een korte toelichting te lezen. 

Winnaars
Tijden veranderen, de wildwedstrijd wordt niet 
meer voorafgegaan door een jachtpartij. Er wordt 
alleen nog gejaagd op de prijzen. De goed ge-
vulde prijzenkast is een symbolische vervanger. 
Marcel en Marike van Leent mogen als eerste 
hun prijs komen ophalen van de cadeautafel. 
Voor elke winnaar is er een wild waardecheck 
te besteden bij marktpoelier Henny Leerkes, te 
vinden op de weekmarkten in Schalkhaar en 
Twello. Steven nodigt na de prijsuitreiking de 
deelnemers die zich opgegeven hebben uit voor 
het buffet. 

Wildbuffet en etiquette
Tijden veranderen, en zo ook de etiquette. Was 
het vroeger ‘not done’ om in golfkleding aan te 
schuiven, dit jaar is het een mix van jasje/dasje 
en aanschuiven in golfkleding. De meningen zijn 
verdeeld, extra vraag is nu ook wat de regels zijn 
op QR-code gebied. Wellicht goed om na covid-
tijd en wanneer controle op de QR-code in de 
kleedkamer niet meer nodig is eens te enquête-
ren wat we in deze afspreken: jasje/dasje na de 
wedstrijd, of casual in golfkleding.

Het wildbuffet was als vanouds, de wijn was 
lekker, het was een mooie dag!

Als winnaars van de vorige editie met 41 stableford 
punten vallen Bart en Ingrid dit keer weer in de prijzen.

Ook in de baan na negen holes een kopje koffie!

Geen shotgun, maar een startlijst
In 2020 kon de wildwedstrijd niet doorgaan. Nu gelukkig 
wel, ook na aanscherping van de coronaregels door de 
overheid. Niet met de geplande shotgun, maar starten 
met een startlijst vanaf hole 1 en 10. De week voor de 
wedstrijd hebben Ellen Tanis en Steven van der Meulen 
als wedstrijdleiding van dienst de 52 duo’s ingedeeld 
voor deze foursome stableford wedstrijd. In dezelfde 
week voorafgaand aan de wedstrijd liet de Buienradar 
weinig goeds zien. Van de voorspelde 75% kans op 
regen kwam gelukkig niets terecht. Op een paar  
spettertjes na bleef het droog.

‘Vroeger vond op de Sallandsche een jacht 
plaats op uitnodiging van de familie Ankersmit. 
De jagers van de club werden uitgenodigd.  
Het tableau werd ter beschikking gesteld van 
de wildwedstrijd op de zondag na de jacht.  
Thans wordt een aantal prijzen bij de polier 
gereserveerd.’ 

(bron Wedstrijdregister). 
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‘Het begint al op de tee’, aldus 
Ties. ‘Je staat op een verhoging 
en hebt een prachtig uitzicht. Voor-
al als je vroeg in de ochtend speelt 
en de zon doorbreekt en je de 
dauw ziet optrekken. In het voor-
jaar maken de bloeiende 
 rododendrons het plaatje com-
pleet. Rechts van de tee staat een 
flinke bomenrij en dat maakt de 
afslag best wel spannend. Vooral 
voor mij, omdat ik meestal een 
draw sla, dus van rechts naar 
links. Dat kan daar niet en daarom 
mik ik op links, met als gevolg dat 
ik negen van de tien keer een  
mislukte fade sla, richting de  
mooiste boom van de baan:  
de eik, onze trots! 

Een lastige positie, want vanaf 
daar moet je over de bomen – die 
achter de vijver staan – heen slaan 
om de green te bereiken. Voor mij 
onmogelijk, want de eerste hole, 
op welke baan ik ook speel, begint 
altijd waardeloos. Persoonlijk vind 
ik het jammer dat er houtsnippers 
rondom de eik liggen, maar als 
cultuurtechnieker weet ik ook dat 
het voor het behoud van de boom 
is. Het voorkomt onkruidgroei en 
beschermt de wortels.  
 
De vijver heeft heel mooi helder 
water en je kunt er de kamsala-
mander spotten. Daarnaast vind 
je er diverse soorten libellen en 
schaatsenrijders (red. insect met 

lange dunne poten die op het  
water kan staan). Inmiddels liggen 
er al heel wat ballen van mij in de 
vijver... Achter de vijver, aan de 
rechterkant van de fairway zijn 
jonge bomen aangeplant. Rondom 
de boompjes is heel dicht gras en 
vooral als het hoog staat, kun je je 
bal nauwelijks vinden. Ik wil met 
de baancommissie bespreken of 
we daar ‘dunner’ hoog gras van 
kunnen maken.  
 
De linkerkant van hole 1 (de sloot 
en het bos) ken ik eigenlijk niet zo 
goed, omdat ik daar nooit lig. Wel 
als ik richting de green kom, dan 
beland ik nogal eens bij de grote 
boom links. Zie dan maar eens 
over de bunker heen te slaan met 
al die takken boven je. De boerde-
rij waar Marjan Enger-Ankersmit 
woont vind ik een pittoresk onder-
deel van de hole, met perfect  
verzorgde borders met een diver-
siteit aan bloemen. Terecht dat dat 
GUR is. Eenmaal aangekomen op 
de green loopt die van achteren 
naar voren af en dus niet heel 
gemakkelijk om je eerste putt te 
maken. Maar meestal kan ik dan 
toch al geen stablefordpunten 
meer halen, dus ach, wat maakt 
het uit. Het is gewoon de mooiste 
hole van de baan!’ 
 
Scan de QR-code om de drone-
beelden van hole 1 te bekijken.

‘De mooiste 
hole, maar 
moeilijk om 

mee te  
beginnen’

HOLE  

1Hole 1  uitgelicht

In iedere editie van ‘De Eik’ gaan we een hole uitgebreid 
bespreken met één van de leden. De kersverse baan-
commissaris Ties Joosten doet de aftrap. En niet omdat 
hij de eerste is die gevraagd wordt voor deze rubriek, 
maar hij vindt gewoon de eerste hole de allermooiste 
van de Sallandsche!
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Irene: ‘Sinds 2012 doet de  
Sallandsche hieraan mee, met 
zeven andere clubs uit Overijssel. 
Pauline Postma en ik hebben vorig 
jaar het stokje van Charlotte van 
Hees overgenomen om de deel- 
name van de Sallandsche te waar-
borgen. De wedstrijd wordt altijd 
op de eerste zondag van oktober 
gespeeld en ieder jaar is een an-
dere club de gastheer/-vrouw. Dit 
jaar waren we bij Hooge Graven 
golfclub Ommen. Het is een indivi-
dueel, maar ook – en vooral – een 

teamkampioenschap. Het team 
bestaat uit 5 dames en 5 heren. 
Leeftijd maakt niet uit, wel de 
prestaties van het afgelopen jaar. 
 
Trots om mee te mogen doen  
De wedstrijd bestaat uit een 18 
holes strokeplaywedstrijd, zonder 
handicapverrekening. Je speelt 
tegen de beste spelers van omlig-
gende clubs. Irene licht toe:  
‘En dat is een extra stimulans om 
mee te doen! Maar er is wel een 
selectiebeleid nodig. De nummers  
 
 

1 en 2 van de Sallandsche stro-
keplay- en matchplaykampioen-
schappen mogen meedoen; dat 
zijn al vier dames en vier heren. 
Maar je kan natuurlijk én stroke-
play- én matchplaykampioen zijn 
en niet iedereen kan of wil aan het 
OGK meedoen. Daarom hebben 
we wildcards. Zo mag de individu-
ele OGK-kampioen van het jaar 
daarvoor meedoen en lage handi-
cappers die actief hebben deelge-
nomen aan zilverwedstrijden. Bij 
twijfel overleggen we met de TC.’

 
 

Hoe zijn de Sallandsche 
prestaties?
Irene: ‘Er zijn drie prijzen te  
winnen: beste team, beste dame 
en beste heer van Overijssel. De 
Sallandsche is als team in 2014, 
2015 en 2019 kampioen gewor-
den. Dit jaar zijn we als team 
tweede geworden. We hadden 
hetzelfde aantal slagen als  
’t Sybrook. Hoe krijgen we het 
voor elkaar! En dan telt volgens 
het wedstrijdreglement de laagste 
brutoscore van de dame en heer. 
En toen werden we tweede…  
ook een heel mooi resultaat!  
Luuk Slijkhuis heeft aan alle  
kampioenschappen deelgeno-
men, dat is echt een bijzondere 
prestatie. In 2014 en 2018 is hij 
Overijssels kampioen geworden.’

Het Overijssels Golfkampioen schap
Op de Sallandsche zijn veel 
mooie wedstrijden, maar 
menig lid doet ook mee aan 
regionale en landelijke wed-
strijden. Denk aan de nati-
onale stroke- en matchplay 
en foursome kampioen- 
schappen. In juli waren de 
matchplaykampioenschap-
pen 50+ en jeugd t/m 21 
jaar op de Sallandsche; 
hartstikke leuk om naar  
al die amateurtoppers te 
kijken! De regionale en  
landelijke wedstrijden zijn 
niet voor iedereen weg- 
gelegd, omdat je wel aan 
bepaalde criteria moet  
voldoen. Als redactie  
vinden we het leuk om 
iets meer te weten over 
wedstrijden die leden van 
onze club op andere banen 
spelen. In deze EIK vertelt 
Irene Wischhoff over het 
Overijssels Golfkampioen-
schap (OGK).

Team Sallandsche 2021: Karin Berghuijs, Pauline Postma, Liesbeth Tempelman, 
Sascha van Wezenbeek, Irene Wischhoff, Joop Doornebos, Jochem Hubregste, 
Pim Paalman, Luuk Slijkhuis en Lucas van Vemde

Luuk Slijkhuis is twee keer Overijssels kapioen geworden

Mooie ceremonies
In die eerste week van oktober is 
het weer vaak niet al te best en ook 
dit jaar kwam de regen met bakken 
uit de hemel. Irene: ‘Ondanks het 
weer is het altijd weer een hele 
happening! Er zijn veel vrijwilligers 
en in het clubhuis hangen grote 
schermen waarop de scores  
worden bijgehouden. De spanning 
voel je oplopen. Aan het eind, na 
de prijsuitreiking, wordt altijd de 
speciale vlag van het Overijssels 
Golfkampioenschap ceremonieel 
overgedragen aan de club die het 
volgende jaar de wedstrijd organi-
seert. Best wel een kippenvel- 
momentje.’

Op grote schermen wordt de stand bijgehouden
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JE BENT EEN HARK ALS JE DE BUNKER NIET AANHARKT
Als je elkaar tegenkomt in de baan en niet groet!

Dat mensen niet goed op de greenkeepers letten

Dat we nooit een Hollandse avond Hollandse avond in het 
clubhuis hebben (lekker dansen)

Dat er op de leestafel geen leuke tijdschriften liggen
Mensen die veel lawaai maken als ze langslopen

Dat al die elektrische karren zoveel energie slurpen
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leuk!
Eindelijk weer spontaan golfen zonder starttijden

Het fijne van golf is dat je nooit van te voren weet hoe het gaat lopen 

Een goede golfer raakt nooit uitgeput

De dakramen in  
het clubhuis

Op het prachtige overdekte terras zitten als het regent 
De vele jonge mensen in de baan 

Die nieuwe barmedewerker die vraagt of het smaakt  
en of je nog wat wilt drinken

Dat Pascal op z’n laatste werkdag iedereen 
                                                   gaf bij de koffie/thee

Dat we allemaal naar elkaar zwaaien 
een taartje

Wintergreens

Mensen die überhaupt veel lawaai maken

Die regen in het weekend

Een gele bal die tussen de herfstbladeren terechtkomt
Dat de ballen niet meer doorrollen

stom!
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Inmiddels heb ik wel een paar zaken aan-
gekaart bij het bosbestuur. Van een adelaar 
op hole 10, toch een gangbare aanvlieg- 
route, heb ik zowat een hartverzakking 
gekregen. Wat een flauwe grap! Een week 
lang geen muis te bekennen, ze zijn hun 
hol niet uit geweest. Alleen de brutale 
kraaien gingen gewoon hun gang. Het past 
anders wel bij hole 10, zo’n nepding. Op 
een aantal vrijdagmiddagen lijkt het daar 
wel het circuit van Zandvoort. Waarom die 
klapperende en flapperende banners van 
de business club niet in de baan zetten? 
Het is niet chic, maar ja, je moet wat.  
 
De leefbaarheid in onze buurt staat steeds 
meer onder druk. Op advies van het archi-
tectenduo Waldorf en Städler zijn een aan-
tal maatregelen genomen. Almaar rond- 
vliegende ballen vanaf de driving range en 
de daaruit ontstane onveilige situaties voor 
de dieren roepen om een duidelijke aan-
pak. Moderne techniek en nieuwe snufjes 
zijn daarbij het hulpmiddel. Het installatie-
bedrijf van Ed en Willem Bever heeft een 
aantal vernuftige technische systemen in 
het bos geïnstalleerd. 
 
Tot dusverre genomen veiligheids-
maatregelen
Het plaatsen van camera’s. De golfende 
mensen die in onze vliegzone voorbij- 
komen - herkenbaar aan hun bagage- 
kar - worden geïdentificeerd. 

Is het een ongeoefende speler die op onze 
lijst staat van gevaarlijke afzwaaiers, dan 
wachten we even met vliegen.

Standpunt van het bosbestuur: het levert 
een positieve bijdrage aan de veiligheid 
van de dieren en is niet duur.  
 
Het plaatsen van een stoplicht. Door op 
hole 10 sensoren of drukknoppen te 
installeren die waarschuwingslichten op 
de driving range doen ontbranden, worden 
alle dieren in de buurt van de driving  
range erop attent gemaakt dat er spelers 
op hole 10 aankomen. 
 
Standpunt van het bosbestuur: Levert een 
positieve bijdrage aan de veiligheid van  
de vogels op hole 10. De netten die er  
hangen, zijn immers niet afdoende  
gebleken. 
 
Zelf heb ik ook nog een optie: het schijnt-
dat mensen ook sporen achterlaten, dat 
heet DNA, wellicht kunnen we daar ook wat 
mee. Ik ga me daar eens goed op inlezen, 
en alvast wat ballen verzamelen. 
 
De komende tijd gaan we nadenken over 
opties voor aanvullende veiligheidsmaat- 
regelen, nog niet alles is onderzocht op 
haalbaarheid en wenselijkheid, maar nu 
ben ik er eerst wel even klaar mee! 
 
Hartelijke groet, Carice

CARICE de Specht

COLUMN
De

 Fa
be

ltje
sk

ran
t

Het was al met al toch een heerlijke zomer! Regelmatig heb ik een uitstapje gemaakt 
naar de grote beuk tegenover het clubhuis. Vanaf daar had ik goed zicht op het dak 
van het clubhuis. Er gebeurde veel op het dak, daar ging mijn hartje toch sneller 
van kloppen. 
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Mooie herfstfoto’s van 
  LUCREES 

VAN 
GRONINGEN
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Overleden 
Dhr. H.J.G. Giroldi op 19 april 2021 
Dhr. W.H. Polman Tuin op 5 mei 2021 
Dhr. J.H. Bennink op 2 juli 2021 
Mevr. J.C. Heinen-Westra op 20 juli 2021 
Dhr. B. Brouwer op 24 juli 2021 
Mevr. G.G.H. de Jong-Hoogerhuis op 13 augustus 2021 
Dhr. P.J. Kaars Sijpesteijn op 12 september 2021 
Dhr. J.H. du Croo de Jongh op 5 oktober 2021

Personalia
mei t/m november 2021

Nieuwe leden per 1 mei 2021 
Dhr. D.J. van Dijk   GL 
Mevr. J. Heijink   GL 
Dhr. A. Teeuwen   BC 
Mevr. E. de Wilde   GL 
Thomas van Kooten  JM

Nieuwe leden per 1 juni 2021 
Dhr. H. Frankena   GL 
Dhr. F.J.H. Huisman  GL 
Mevr. N. Huisman-Visser  GL 
Mevr. H.J.M. Rensen-Kruiper GL 
Mickey Kröner    J1

Nieuwe leden per 1 juli 2021 
Dhr. M.J.C. Amse   GL 
Mevr. I.L. Amse-van de Ven  GL 
Dhr. H.W. ter Beek   GL 
Mevr. H.W. Boerstoel  GL 
Dhr. F. Hülsmann   GL 
Dhr. H. Langevoort   GL 
Dhr. P. Schmidt   GL 
Mevr. M.B.L. van der Heide-Pol  HCPR 
Juste Geurtsen   JM 
Rombout van der Goes van Naters JM 
Jasper van Kooten   JM 
Floris Reuver   JM 
Ties Reuver   JM

Nieuwe leden per 1 augustus 2021 
Dhr. M.P. van den Berg  GL 
Dhr. B. Groeneveld   GL 
Mevr. E.C.M. Jutten-Bouwmeester GL 
Mevr. H.A. Meyer   GL 
Dhr. E.P. van Reijswoud  GL 
Dhr. H.H.J. Rijker   GL 
 
Nieuwe leden per 1 september 2021 
Dhr. R. de Lange   GL 
Mevr. A.H. Teeuwen  GL 
Dhr. A. Liefers   BC 
Clee Ezerman   J2 
Chiel Huis in ’t Veld  JS 
Mick Jansen   J1 
Charlie Kröner   JM 
August Wellink   J1 
Dylan Kobussen   J3 
Luca Timmermans   JS 
 

Nieuwe leden per 1 oktober 
Dhr. W. van Leeuwen  GL 
Dhr. H.W.P. Monsma  GL 
Mevr. L. Smulders   GL 
Dhr. C.E. Loeber   HCPR 
Wyke Dirven   J1 
 
Nieuwe leden per 1 november 
Dhr. B. Kroeze   GL 
Mevr. H. Mensink   GL 
Dhr. C.C. Verharen   GL 



Corporate Member
PHB Deventer

Vrienden SGC
Grolsch Bierbrouwerijen

Rensink Totaalonderhoud

Tee sponsoren
ABN AMRO

Auping

Bosgoed Holding

Care Dienstengroep

de Enk Groen & Golf

Grolsch Bierbrouwerijen

Nefit Industrial

NICE Letters

PHB Deventer

Rensink Totaalonderhoud

Royal Club

Slaghekke Notariaat

Smits van Waesberghe makelaars

Spekschate Installatietechniek

Thoma Post Bedrijfsmakelaars

Wolters Vastgoedonderhoud

Overige bordsponsor
Sushi Brothers

Scorecard sponsor
Veldsink Scheeffer

SPONSOREN 
(september 2021)

Aarnink Accountants

ABN AMRO Bank

ABS Autoherstel

Aza Teeuwen Holding BV

BJK deurwaarders

Danfoss

De Auto Onderhandelaar

De Groene Kluis 

De Wildt Keuken Agenturen

DeKantine@DeGasfabriek

DGMR Ingenieurs en Adviseurs

DirActive

Easy Office Online

Energieke Club

G. Jansma Versgroothandel

Geran Acces Products

Go Ahead Eagles

Groen Woninginrichting

Grolsch Bierbrouwerijen

Hanzesteden Verzekeringen

Het Ondernemershuis

iD Media

Idas.nl

ING Private Banking

Koninklijke Auping

Kroese Wevers

Looox Bathrooms

Memoriaal Administratiebureau

Pouw Automotive

QINGGoup Engineering

Rabobank

Schildersbedrijf Wesseldijk

Sign Supply

Spacewinner

Specton BV

Thoma Post Bedrijfsmakelaars

Vermogensregie Afslag Oost

Vincent Projects

Water Inc + Partners

Wiggers van Meggelen  
deurwaarders

Xyhlo Biofinish

Zanemoon

Zeqerz Verzekeringen

Businessclubleden
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