NIEUWSBRIEF
Waarde leden van de Kagerzoom Business Club,
Hierbij treft u aan een korte terugblik over 2017, een korte samenvatting van de huidige status en een blik
vooruit naar dit nieuwe jaar:
•

•

•

2017 kenmerkte zich weer door een goed gebruik van het speelrecht van de bedrijfsleden:
o

Op de zeer gezellige maandelijkse Business Club (BC) competitiedagen was de opkomst goed,
met een gemiddelde van 30 spelers, bijna een 10% hogere deelname t.o.v. het jaar ervoor. Tot
december hadden wij als BC nog volop geluk - ondanks een aantal natte maanden “slipten” wij
er iedere keer weer doorheen en konden op “onze middag” toch op de baan terecht. Dat geluk
werd de laatste maand echter ruw verstoord door wel uitzonderlijk veel hemel water.

o

Naast de deelname op de maandelijkse bijeenkomsten, begrijpen wij van de Caddie Masters dat
al onze leden zich veelvuldig melden voor een rondje met vrienden en gasten. Mooi is dat, want
dat is nu 1x de bedoeling. Dat betekent ook, dat een aantal leden die – om diverse redenen –
niet aan de maandelijkse middagen deelnemen toch heel regelmatig op de baan te vinden zijn.

Zoals bekend, bestaat de competitie uit twee elementen, een winter en zomer programma, beide iedere
keer weer spannend in de aanloop naar de climax waarbij de stemming tijdens de prijsuitreiking
regelmatig weer gekenmerkt wordt door vrolijke opmerkingen en wederzijdse complimenten van de
deelnemers, doorspekt met de nodige humor en “jaloezie”:
o

De wintercompetitie, de strijd om de Ron van Eijk Cup, werd in maart
beslist in het voordeel van het ABN AMRO team, waarbij Jolanda traditie
getrouw weer de uitreiking van de trofee met de grote oren verzorgde.

o

De zomer competitie om de Eduard Tolboom Beker, traditie getrouw in
september weer uitgereikt door José, belandde op dezelfde schoorsteen:
ook ABN AMRO. Om deze suprematie te doorbreken worden de spelregels
nog eens onder de loep genomen en het werk patroon van de winnaars
tegen het licht gehouden

o

Dit jaar geen “Buitendag”. Dit werd gecompenseerd door een extra wedstrijd in juni tijdens de
Golfweek en de introductie van een tweede “Shirts & Skirts” middag in oktober. Vooral deze
laatste, waarbij elk team bestaat uit een dame en een heer, was ontzettend goed bezet en
groeide uit naar een memorabele ontmoeting.

De financiële positie van de Business Club in 2017 was gezond ondanks het feit dat we het jaar begonnen
met een zware aderlating door het vertrek van 5 trouwe BC leden.
o

Het begin van het jaar begon positief en mochten we twee
nieuwe leden welkom heten, Hoffelijk Interim Management en
Leiden Bio Science Park.

File: MyDoc GT – KZ – BC – Nieuwsbrief

1

10-01-18

Tegelijkertijd werd de naam van Van Velzen als BC lid geïntroduceerd door het
samenvoegen van dit accountant advies bureau met van der Zwet. Deze mutatie
ging gepaard met het aangaan van een extra speelrecht.
Daarnaast konden we ook nog een drietal
nieuwe hole sponsoren verwelkomen.
Al met al werd het jaar aangevangen met
een lidmaatschap van 18 bedrijven vertegenwoordigd door een totaal van 28 speelrechten.
o

Mooie ontwikkelingen manifesteerden zich verder door toetreding in het voorjaar van De Koning
Uitzendbureau gevolgd door Technoglas Laboratoria
en Graal Makelaardij later in het jaar.

•

Ook de samenstelling van de BC Commissie was in 2017 onderhevig aan enige
veranderingen. Per 1 januari werden de gelederen versterkt door Maikel,
nadat Vincent zich terug getrokken had. In het midden van het jaar gaf Joke
aan dat het genoeg was geweest na 5 jaar trouwe dienst. Wij als commissie
zaten even met de handen in het haar maar mochten ons snel verheugen
met de komst van Eline.

•

Voorgaande is een korte terugblik op 2017 en zoals vermeld, een succesvol jaar. De overgang naar 2018
zou eigenlijk een vervolg hierop moeten zijn, maar kenmerkt zich toch door enige gemengde gevoelens:

•

o

Hoewel we voor de jaarwisseling niet op de reguliere manier geconfronteerd werden met
opzeggingen, ontvingen wij toch op een gegeven moment het ontzettend droevige bericht dat
Jan Ouwerkerk zich gedwongen voelde zijn BC lidmaatschap op te geven n.a.v. een verontruste
snelle achteruitgang van zijn gezondheid. Vanaf deze plek wensen wij Jan en zijn dierbaren dan
ook, namens uw allen, erg veel sterkte in deze moeilijke periode.

o

Naast een dergelijk triest bericht, dan toch ook weer positiefs nieuws - het
verheugt ons dat wij per 1 januari weer een nieuw lid welkom kunnen heten:
Seggment Arbeidsbemiddeling en daarnaast heeft Bakels & Ouwerkerk de stap
genomen om de sponsoring van het nog open staande hole bord voor haar
rekening te nemen, hole 5 geel.

Met betrekking tot het spelen op Kagerzoom in het nieuwe jaar, het volgende:
o

Voor de 2018 BC Competitie zijn alle maandelijkse 3e vrijdagmiddagen in de wedstrijdkalender
vastgelegd, vanzelfsprekend weer verdeeld over winter en zomer programma’s. Voor de maand
april geldt echter een uitzondering. Doordat een groot aantal NGF Competitie wedstrijden door
Kagerzoom moet worden gehost kon deze middag niet vrij gemaakt worden. De BC middag is
dan ook op de 2e vrijdag van april in de kalender terug te vinden.

o

Doordat de “Shirts & Skirts” middagen zo goed bevallen zijn in 2017, wordt deze spelvorm
herhaald in de maanden mei en oktober. De 3e vrijdag in juni valt in de Kagerzoom Golfweek
zodat ook nu weer de speciale PAR 3 wedstrijd “meegenomen” kan worden, terwijl voor de
maand september er weer een middag met genodigden op het programma staat, waaronder KZ
bestuursleden.

o

Zoals bekend is het voor BC leden toegestaan om met een 4-bal door de baan te gaan – zie de
midjaar nieuwsbrief van 21 juni jl. Daarnaast is het fijn om te melden dat er recentelijk een
nieuw (aanvullend) reserveringssysteem (IntoGolf) geïnstalleerd is dat het binnenkort mogelijk
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moet maken dat de BC leden een afslag tijd digitaal kunnen boeken. Met het ter perse gaan van
dit bulletin is het systeem nog in een testfase. Dit zou tevens moeten resulteren dat na het
volledig in gebruik nemen van het nieuwe systeem, de BC leden met hun gasten duidelijk
kenbaar zullen zijn voor de Caddie Masters en Marshalls. Wij houden de vinger aan de pols.

•

o

In 2017 werd een begin gemaakt met de uitvoering van aanbevelingen met het oog op
verbetering van de veiligheid, zowel voor spelers in de baan als vooral de directe omgeving.
Daarbij lag de focus in 1st instantie op hole 5. Deze hole is, op het aanplanten van nieuwe
boomgroepen en enige verbetering om de green na, vrijwel afgerond. Interne studies en
discussies spitsen zich op het moment toe op identieke verbeteringen van hole 6 en 9 voor
implementatie in 2018. Zodra hier meer vast omlijnde plannen van zijn, zullen deze
gecommuniceerd worden. Verbeteringen m.b.t de holes 4 en 7 liggen ook onder het
vergrootglas, maar definitieve uitwerkingen hiervan zijn nog onderhevig aan (laatste)
beslissingen over bepaalde aspecten onder de controle van externe partijen.

o

Met het oog op Veiligheid in de breedste zin van het woord, ligt het voor de hand dat niet alles
opgelost kan worden door alleen maar “hardware” aanpassingen in en aan de baan. Cruciaal bij
het verlagen van alle risico’s tot het bereiken van “een aanvaardbaar niveau” is de opstelling en
het gedrag van de golfer. Ter assistentie staan er al diverse waarschuwingsborden in de baan op
de daartoe relevante plaatsen, maar daarnaast heeft het bestuur de goedkeuring gegeven aan
het ontwikkelen en de implementatie van de volgende twee initiatieven ter verdere
ondersteuning in het bereiken van deze doelstelling:
▪

De lancering van de campagne “Thema van de Maand”, met elke maand de focus op een
specifiek onderwerp gerelateerd aan veiligheid en / of de (golf) etiquette, wel of niet
direct aan elkaar geassocieerd - details hierover worden binnenkort gecommuniceerd.

▪

Doordat de aanpak in het aanbrengen van de aanpassingen op sommige holes gefaseerd
wordt uitgevoerd, is er een duidelijke wens om te monitoren of de aangebrachte
verbeteringen het gewenste resultaat hebben of dat een eventuele verdere stap
genomen moet worden. Daartoe wordt de hulp ingeroepen van alle spelers om te
melden of, waar en wanneer een bal buiten de baan geslagen belandde tijdens een
rondje. Een register hiervoor zal worden neergelegd bij de Caddie Master.

Tenslotte, om af te ronden nog een tweetal opmerkingen:
o

Het zal menigeen niet ontgaan zijn dat het najaar van 2017 uitzonderlijk nat is geweest. Naast
dat dit een enorme negatieve impact heeft gehad op het reguliere (groot) onderhoud – bv het
niet kunnen bezanden van de fairways – zijn er reële scenario’s te bedenken dat dit in de
toekomst een terugkerend fenomeen zou kunnen worden. Met het oog hierop is er een
onderzoek gestart naar de natheid van en specifiek de natte plekken in de baan. Dit houdt in een
historisch onderzoek naar de oorspronkelijke ligging van voormalige sloten, het ontwerp van het
drainage systeem ed. met het doel om uiteindelijk tot mogelijke oplossingen te komen, inclusief
de daaraan gerelateerde kosten, waarbij de bespeelbaarheid van de baan aanzienlijk verbeterd
zou kunnen worden gedurende dergelijke natte perioden.

o

Om af te sluiten met een positieve noot, het zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn, dat er
opnieuw geen reden was voor contributie verhoging, en dit ondanks het feit dat er gedurende
de afgelopen twee jaar behoorlijke investeringen zijn gedaan voor bijzonder groot onderhoud en
verbetering van de baanveiligheid.
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Met enige excuses voor het feit dat deze nieuwsbrief toch langer geworden is dan de intentie was, rest er
ons niets anders dan u allen een heel sportief, gezellig en gezond 2018 toe te wensen. En hoewel uiteindelijk
het golf spel ons bij elkaar gebracht heeft, willen wij toch met het oog op de vele mooie en gezellige golf
middagen die nog gaan komen met u een toost uitbrengen voor het nieuwe jaar: op de Vriendschap!
Namens de overige mede commissie leden,
Ger, uw voorzitter
Warmond 10-01-18

foto van de Business Club wand zoals deze er per 1 januari uitziet – let op er nog plaats voor minstens 3 nieuwe leden!
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