
Door Frons von Vonderen

Er waren verschi l lende hoogtepunten. "Zelf vond ik de Fun
Factory, die wij organiseerden met de Nedertandse GoLf-
federatie, erg geslaagd. Een groot aantal Leertingen van de
diverse basisschoten konden op een Ludieke manjer kennis-
maken met de golfsport. Je zou het kunnen vergelijken met
het 'watervri j  maken'van jonge kinderen, voordat ze aan de
echte zwemlessen beginnen" legt ze uit. "Ook de zoge-
naamde Street Gotf op zaterdag, was een succes. Golfers
gingen, voorzien van enkeLe ctubs en balten, op de fiets het
dorp in. Je zou kunnen zeggen dat ze a[ gotfend van de
baan een groot deel van het dorp doorgingen, waar op ver-
schittende ptaatsen'holes' waren aangebracht. Erg vermake-
Li jk om te zien."

"Ook aan het optreden van de bands en zeker van de toet-
senist Paut BriigeI heb ik veeI plezier beteefd", [aat Adriaan
weten.

Actieve vrijwittigers
"Wij zijn één van de weinige golfctubs in Nederland die nog
groeit", legt Ben uit. "0p dit moment tellen we 449 leden.
"De groei die we hebben doorgemaakt komt niet alteen door
de laagdrempeligheid, maar waarschi jntr jk ook omdat men-
sen zich hier thuis voelen. De club staat bol van de gezet-
Ligheid. Niet minder dan een kwart van a[[e leden is actief
vnjwitliger. Zij zetten zich niet alleen in voor tal van com-
missies, ook hebben zij ze[f aan de bouw en inrichting van
het ctubhuis bijgedragen." Hij wijst op enkele kunstige
artistjeke versieringen en op de tijdetijke constructie aan
het clubhuis, die zich het beste laat vergelijken met een
geweldige grote voortent van een caravan. "Deze tijdetijke
uitbreiding, die onder Leiding van Jan Kornelis werd gerea-
Liseerd, heeft tijdens het feest duidelijk zijn waarde bewe-
zen. "

Nieuwe ontwikke[ingen
De bestuursleden beklemtonen het beLang ats vereniging
actief te zijn en met de tijd mee te gaan. "Tot nu toe had-
den wij een redetijke hoge gemiddelde teeftijd", zo laat Ben
weten. "ZeLf gotf ik nu aL 17 jaar. Overigens is dat aan mijn
spel niet te zien", grinnikt hij met onverkorte zetfspot. "0m
instroom van nieuwejonge leden te bewerkstelligen hebben
we met het Were-Di een convenant afqestoten. Wii Leiden

Volkenswoordse Golfclub bestoot 20 jaar

De VaLkenswaardse Gotfctub bestaat twintig jaar en

dat vierden ze de afgelopen week met een spetterend

feest. Eigenlijk was het de hete week feest met tal

van festivjteíten voor jong en oud. Er was gezorgd

voor een keur aan muzikale optredens en niemand

hoefde om te komen van honger of dorst. En natuur-

tijk, er werd ook gegotfd door Leden, vrienden en

basisschootteerli ngen.

0p het gemeentelijk Sportpark Den Dries zie je elke dag, en
zeker ats het een beetje weer is, golfers in actie. Hoewel de
bewegwijzering op het park eigentijk wet duidetijk is, is het
toch opletten geblazen om het clubhuis van de golfctub te
kunnen vinden. Dat komt mede omdat de gotfbaan door-
sneden wordt door verschjllende paden, die de bezoekers
van het park de mogetijkheid bieden de lokatiteiten van tal
van andere verenigingen te bereiken. De Valkenswaardse
golfctub, met zijn sfeervolte 'home', is een gezettige club. De
golfsport wordt nogaL eens geassocieerd met'kale kak', naf
Lotage en ujtstuitend toegankeli jk voor de'upper teni Dat
geldt niet voor deze gotfctub, die wordt gekenmerkt door
een opvattende laagdrempelighejd en een contributie die
niet veel afwijkt van datgene wat bij bijvoorbeeld bij een
tennisclub wordt betaaLd.

Actief bestuur
Nog nagenietend van het jubileumfeest treffen we in het
ctubhujs: Dammie Janssen (64), Adriaan Staals (69) en Ben
Thijssen (72).Zij vervutten binnen het bestuur respectieve-
Lijk de functies van secretaris, penningmeester en Public
Relations. "Het was een erg leuk feest", gtundert Dammje.

Geen dure bol ides bi j  het  c lubhuis.
moor wel  heel  veel  f ieïsen.. .
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hun Leertingen op voor het Gotfuaardigheidsbewijs
(GVB) en daarna kunnen ze voor € 50,- perjaar tot

hun 2l.e t id bl i jven." Het afgetopen jaar haalden

bijna 30 leerlingen op deze wijze hun golívaardig-

heidsbewijs. Dit jaar hebben zich twint ig leerl ingen

ingeschreven", laat Dammie trots weten. "We witten

graag aansturen op een vervangende baan, met 9

votwaardige hotes, buiten de grenzen van het huj-

dige sportcomplex, maar wel aansluitend daaraan",

Legt Adriaan uit .  "0p dat moment kunnen we een

doorgroei maken naar 600 leden."

VoL Lof zijn de bestuursleden over de inzet van de
gemeente. "Zi j  hebben een onderhoudsptan opge-

steLd en uitgevoerd en daardoor is de kwaliteit van

onze baan sterk verbeterd." Duidetijk wordt dat

deze sportieve bestuursleden na het jubiteumfeest-

je a[ weer naar de toekomst ki jken.

- l

Adrioon Sïols, Dommie Jonssen en Ben Thilssen
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