Nieuwsbrief Januari 2021
Waarde leden, fijne golfvrienden,
Wat is gebruikelijk op een moment zoals deze: terug kijken ….? Ach, er zijn van die momenten dat het
leuk is, soms nuttig en/of noodzakelijk en er zijn ook momenten dat er maar één wens is en dat is alles
zo snel mogelijk vergeten. En natuurljk zijn er bepaalde bevolkingsgroepen die ontzettend graag terug
willen kijken – cabaretiers bv: heerlijk om alles wat fout ging nog eens lekker in te wrijven – vooral bij
een ander – en dan blijkt dat het geheugen van het slachtoffer over specifieke onderwerpen af en toe
best kort is (geweest), dat wordt op zich dan weer een selectief geheugen genoemd. Voor een andere
categorie, waaronder vele van onze leden, is het toch wel nuttig om even een blik terug te werpen: “hoe
heb ik het gedaan”, “kan ik tevreden zijn over de resultaten”, “kan ik met een gerust hart het golf
spelletje blijven beoefenen” etc.
Terug kijken …. tja, veel over 2020 staat vanzelfsprekend in het teken van Covid-19 – en wat daar al
niet over gezegd, geschreven, gespeculeerd en ontkend is: onnoemelijk veel. Bestond Nederland al uit
zo’n 17 miljoen voetbal coaches, 2020 heeft duidelijk gemaakt dat dit landje ook nog eens uit een paar
miljoen virologen, epidemiologen, mond & neus kap-ologen, testologen en vaccinologen bestaat. Elke
nitwit voelt zich vandaag de dag vrijwel verplicht om bijdragen te leveren of meningen los te laten over
een breed spectrum van specialistische aspecten die het degelijks leven van de zwijgende meerderheid
domineert en krijgen notabene ook nog eens het platform om dat te spuien – in de media & vooral in
die onnoemelijk vele praat programma’s; naast BN’ers zag een nieuwe categorie het daglicht en kreeg
de respectvolle titel van influencer toegekend. Hoe kleiner de groep, hoe luider de roep en hoe ruimer
de aandacht, hoe feller de klacht. Dus voor nu, voldoende hierover, alhoewel …..?
Terugkijkend, direct én ook indirect heeft dit kleine vrijwel onzichtbare friemeltje toch heel wat invloed
gehad op “ons golfwereldje en de daaraan gerelateerde beleving”.
- direct: nadat eerst vroeg in het jaar een aantal weken het hek volledig gesloten bleef, bleek bij de
herstart toen het gras wel weer betreden mocht worden, dat de gezelligheidsfactor het virus niet
overleefd had. Weg was het genoeglijk bij elkaar komen op de 3 e vrijdagmiddag van de maand, het
even bijpraten, het delen van een grap, een grol of het serieuzere nieuws voordat er gezamenlijk al
keuvelend de eerste afslagplaats werd opgezocht. Weg was het nagenieten van die ene succesvolle
approach of putt, zelfs over die afzwaaier kon nog iets moois verteld worden onder het nuttigen van een
drankje en een hapje, en weg was het uitdelen en ontvangen van de maand prijzen inclusief het
aanhoren van de hilarische op- en aanmerkingen. En het werd nog erger, bij tijd en wijle mocht er
alleen maar afgeslagen worden in ganzenpas, allemaal achter elkaar en maximaal met z’n tweetjes –
wel op 1,5 meter afstand natuurlijk, maar nog net geen verplichting van een mondkapje.
- indirect: duidelijk merkbaar is de groei in populariteit van het nobele golfspelletje. Zo ook in het
Warmondse; werd er bij Kagerzoom in de afgelopen jaren een vrij aardige balans waargenomen van
afmelders en nieuwkomers, 2020 zag slechts niet eens de helft van “de norm” aan verlaters, terwijl het
aantal nieuwe aanmeldingen bijna werd verdubbeld. Naast dat deze onverwachte trend plotseling een
ware wachtlijst veroorzaakte, had het bestuur ook nog eens een luisterend oor naar haar leden gewend
d.m.v. het uitzetten van een heuse enquête. De veel gehoorde klacht dat het “zo ontzettend moeilijk is
om een tijd te boeken”, resulteerde in een scherpe analyse van het ledenbestand inclusief het her-ijken
van de aantallen in relatie tot de 9-holes baan capaciteit. De correcties die daaruit voortvloeiden had
niet alleen effect op een verdere aanwas van de zojuist ontstane wachtlijst, maar zorgde er tevens voor
dat deze vrijwel onmiddellijk van kracht werd aan het begin van het jaar.
Tja, en zoals gezegd, dat had dan ook een indirecte invloed op de Businessclub. Werd het 1ste verzoek
voor een nieuw bedrijfslidmaatschap al begin maart ontvangen, normaal gesproken zou dat
automatisch gehonoreerd worden op de 1ste van de volgende maand; nu ging dat verzoek “netjes op de
stapel”, evenals de overige ca. verdere 10 verzoeken gedurende het jaar. Helaas, het zij zo …...
Terug kijken ..?.. al gedaan toch, maar dan toch nog wel eventjes, want we gaan ze missen: om diverse
redenen zagen een aantal bedrijfsleden zich genoodzaakt ons vaarwel te zeggen, gelukkig goede en
geen pijnlijke redenen, maar aanleidingen die onder de noemer zijn te brengen van reorganisaties,
veranderde omstandigheden tot “helaas, ik kom er gewoon niet aan toe om tijd vrij te maken”. E.e.a.
File: MyDoc GT – KZ – BC – Nieuwsbrief

1

Nieuwsbrief Januari 2021
heeft tot gevolg dat de Rabobank opnieuw 1 speelrecht heeft moeten inleveren, maar ook dat we echt –
met pijn in het hart – afscheid moeten nemen van Joost (Hoffelijk Interim), Daan (Miox Reclame), Jeroen
(Slam) en Ronald (Lubbe Lisse). We hebben de afgelopen jaren van hun gezelschap kunnen genieten,
soms zelfs van hun individuele golf bekwaamheden. We wensen ze veel geluk en voorspoed en
ongetwijfeld zullen onze wegen elkaar in de toekomst nog wel eens kruisen.
Terug kijken …. ? dat was eigenlijk niet de bedoeling van dit schrijven, alhoewel terug kijken altijd veel
eenvoudiger is dan vooruit kijken. Vooruit kijken is ook best wel een uitdaging, het kan riskant zijn, in
ieder geval vaak onzeker, maar het kan ook hoopvol zijn! En dat laatste is zeker van toepassing op onze
kleine gemeenschap.
Zoals hierboven al gememoreerd, de wachtlijst bevatte ca. 10 verzoeken voor verdere uitbreiding van
de BC. Gezien de omstandigheden spreekt het voor zich dat niet alle 10 in aanmerking konden komen
voor onmiddellijke deelname, maar gelukkig de helft hiervan wel en we prijzen ons gelukkig, daar zit
geen Donald bij. Het betekent wel voor Kagerzoom dat het aantal bedrijfsleden op 31 komt, een
toename van 1, terwijl het aantal speelrechten gelijk is gebleven (38). De nieuwkomers die we met veel
plezier op de 1ste januari gaan ontvangen, zijn, in volgorde van aanmelding:
-

Robert Wijnands: RedNose IT – een bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen,
implementeren en beheren van software. Het digitaliseren van
huisstijlen en het geven van advies, in het algemeen en in het
bijzonder van Informatie en Communicatie Technologie.

-

Gerrit Tierie:

-

Rolf van Mierlo: M2 tandartsen - ondersteund door meer dan 80 tandheelkundige
professionals onder één dak in Leiden, wordt complete mondzorg
voor jong en oud in de regio aangeboden met vestigingen in
Oegstgeest en Voorburg d.m.v. gespecialiseerde teams.

robert@rednose.nl

A.P. Tierie Holding - eigenaar en CEO van TDK Liftplan,
een specialist in de liftbranche met het leveren van onafhankelijk
technisch advies op het gebied van liftinstallaties, roltrappen, gevel
installaties en automatische schuifdeuren. Naast het BC lidmaatschap
is Gerrit ook de sponsoring van holebord # 5 (Heren Tee)
gerrit@tierie.nl
aangegaan, dit onder de naam van Indoor Golf, een faciliteit
dat de mogelijkheid biedt om met simulator te werken
www.indoorgolfwarmond.nl
aan de individuele golf techniek.

www.m2tandartsen.nl
-

Ferry Meijer:

Valuedge Partners - kiest voor een waardevol partnership gericht op
de lange termijn, een bondgenoot in een steeds complexere financiële
wereld. Bewust van mogelijke risico’s worden kansen voor de client
benut door een zorgvuldig samengestelde team van specialisten.

www.valuedge.nl
-

Marion vd Brekel: Van den Brekel Advocaten - gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen,
toegelegd op het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en werkgevers
aansprakelijkheid, zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven.
Met kennis van het recht luisteren we naar de wensen van de client.

www.vandenbrekeladvocaten.nl
Langs deze weg voor hen een warm welkom en met z’n allen kijken we dan ook
gezamenlijk vol verwachting uit naar dit nieuwe jaar, een gezond en vooral veilig jaar
hopelijk gedomineerd door veel gezelligheid en warmte naar elkaar toe - en waarbij
met regelmaat een lekker ontspannen rondje golf op onze mooie baan deze gevoelens
nog eens mag versterken.
Dus vol optimisme vooruit en mede namens Eline, Jan en Maikel:
“we hebben zin in 2021
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