
Voor het 25-jarig jubileum maken we een 
uitzondering en beginnen zoals vanouds met 
de rubriek ‘van de voorzitter’. Mijmeren 
over vroeger. Voor mij als kersverse 
voorzitter met nauwelijks honderd 
vlieguren betekende dit op zoek gaan naar 
de oudgedienden.

Dus ter voorbereiding op het 25-jarig 
jubileum met Hans Witte en zijn collega 
greenkeepers gesproken over de beginjaren 
en de mooie anekdotes. We hebben 
heerlijk met elkaar gelachen. De Texelse 
is gewoon gestart op het campingterrein de 
Krim, tussen de caravans. Niemand wist 
iets van golf.  De eerste tientallen leden 
‘vermaakten’ zich met ballen meppen op 
een knollenveld. Martin Warnaar en nog 
enkele oudgediende droomden van een 18 
holes baan. Een droom die Iwan Groothuis 
deelde met Martin. 
In de beginjaren waren de greens gemaakt 
van afgedankte kunstgras tennisvelden van 
tennisvereniging Duece. De plastic holes 

staken een klein beetje boven de greens uit. 
Kortom, met voldoende snelheid putten, 
anders rolde de bal vlak voor de hole de 
verkeerde kant op.

En nu, ik doe vaak mee met heren op 
vrijdagmiddag.  Rond 18.00 uur is de 
herenmiddag afgelopen. Het gezelschap 
heeft zich verplaatst naar het clubhuis. De 
baan ligt er verlaten bij, mooi en eenzaam. 
Het lijkt ergens op te wachten. 

Op een compliment wellicht; van een 
knollenveld naar een prachtige 18 holes 
baan, zo gaaf en zo mooi dat we op de 
ranking van de mooiste golfbanen van 
Nederland op de 12e plaats staan. Iets waar 
we trots op mogen zijn en dank je wel aan al 
diegenen die dit mogelijk gemaakt hebben.

Veel leesplezier bij dit leuke jubileumnummer 
vol heerlijk oude en nieuwe verhalen. 

Henk Weijschede

HET CLUBLIED

1 Op ‘t eiland van Texel was veel te 
beleven. Maar het vermaak was 

een beetje zozo. Wat zeiden de mensen 
die het konden weten: We tillen dat op 
naar een hoger niveau. Dat jutten van 
hout en dat steken van pieren. Trekt 
tegenwoordig geen mensen meer 
aan. Kijk naar de Schotten, kijk naar 
de Ieren. Ontvang de mensen op een 
gollefbaan.

Refrein:
We hebben een golfbaan, er was ooit 
een weiland. Nu gloeien de duinen in 
het avondrood. En kom je een keertje 
bij ons op het eiland. Sla dan een paar 
ballen in de Roggesloot

2  Schilders en kappers en 
zakenmeneren. Ook een paar 

man uit de hotellerie. ‘t Hele eiland 
ging plots gollef leren. Het leek 
warempel een epidemie. Ze droegen 
allemaal schoenen met spijkers. En 
liepen met een soort tweewieler rond. 
Ze hadden – dat was nog veel serieuzer 
– Ook een geruite broek aan de kont.

Refrein

3 De spijkers die steken niet meer  
door de zooltjes. Het schoeisel is 

nu alleen nog high tech. De gollefbaan 
zelf heeft niet meer negen hooltjes. En 
timmert met achttien holes flink aan de 
weg. Hier op ons eigen golfparadijsje.
Maakt het niet uit wat je golf-level is.
’n Andere course hoef je niet te benijden. 
Omdat de mooiste die van Texel is.

Refrein

4 Dus zijn de Texelaars reuze 
gelukkig. En ook de nep-Texelaren 

zijn blij. De Texelse heeft maar 
vierhonderd leden. En die vierhonderd, 
mensen, zijn wij.

Refrein

(Dit clublied werd voor het eerst 
gezongen op de feestavond t.g.v. het 20 
jarig bestaan, op 27 september 2014. 
De wijs is ‘We hebben een woonboot’ 
(van Stef Ekkel). Tekstbewerking Jan 
Heemskerk. Zang Hans de Beer m.m.v. 
The Shankers en de Putterettes)

GETROFFEN
Quote Hans de Beer

“Tsja, een ongeluk zit soms in een klein 
hoekje. Ik weet nog goed dat ik eens een 
geweldig hook sloeg,” Fore!!”, riep en 
toen ergens verderop een geweldige vloek. 
Had ik Tatenhove geraakt. Bloeden als een 
rund. En later, alsof ik het hooken niet had 
verleerd, heeft ook nog good old Wil Ho-
man met mijn Gallaway kennisgemaakt. 
Dus de volgende keer als ik “Fore”roep zet 
dan de verbanddoos maar weer klaar!

VAN DE VOORZITTER
 
De krant van vroeger…..loden drukletters, de geur van inkt, en de structuur van 
geschept papier. Ons aloude ontbijt model - koffie, croissantje, krantje - staat stilaan 
onder druk. Moet de gedrukte krant definitief bij het oud papier? Het lijkt erop, het 
einde van een tijdperk is nabij schreef oud-voorzitter Wim Eelman in oktober 2013. 
Dit was het laatste magazine van de Texelse golfclub. 
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Als ik hem vraag wat zijn vak is, moet hij 
nadenken. Als hij zijn levensverhaal in een 
notendop aan mij vertelt, snap ik waarom. Ik 
neem jullie mee: 10 jaar in de zuivel, daarna 
5 jaar directeur in de margarine, 5 jaar bij 
de boekenclub ECI (waar hij meehielp bij de 
eerste schreden van Bol.com), 5 jaar Ohra, 5 
jaar Rabo (makelaardij en hypotheekshops), 
5 jaar Economic Development Board 
Almere en 5 jaar Big Data Innovation Centre. 
Henk is een analist en een ondernemer. Hij 
komt, hij verdiept zich in de technologie, hij 
bekijkt de mogelijkheden en hij zet die om 
in business. Na 5 jaar pakt hij zijn spullen 
en dan gaat hij weer. Op naar de volgende 
uitdaging. “Ik ben een change manager”. Van 
huis uit is Henk levensmiddelen technoloog 
(hogere landbouw technologische school) 
en hij studeerde daarna nog af op Nijenrode 
(bedrijfskunde) en aan de Erasmus 

universiteit in Rotterdam (economie). 
Wat zijn je speerpunten als voorzitter? Daar 
hoeft Henk niet lang over na te denken. 
“De golfclub is super goed georganiseerd 
en alle commissies draaien prima, voor 
zover ik kan overzien althans. De meeste 
commissievoorzitters draaien al heel lang 
mee, ze weten de weg. Daarover maak ik 
me geen zorgen. 
De club heeft al een hele professionalisering 
doorgevoerd. Daar ben je helaas ook nooit 
mee klaar. Tijden veranderen; nu zijn 
maatschappelijke thema’s als zorgplicht, 
aansprakelijkheid en privacywetgeving 
onderwerpen waar we onze club invulling 
aan moeten geven. Dit zijn onderwerpen 
die niet alleen de club raken, maar ook de 
samenwerking met de baan”.
“Daarnaast wil ik nadenken over hoe we 
het product golf breder en anders kunnen 
inrichten. De NGF geeft het ook in haar 
rapportages aan; het klassieke lidmaatschap 
staat onder druk. Veel golfbanen zijn 
zoekende, er is nog geen goed antwoord. 
Dat komt nog wel.
Persoonlijk vind ik het belangrijk dat 
leden lachend en met plezier de baan op 
en afkomen. De golfsport, grotendeels 
recreatief, wordt wel heel erg serieus 
beoefend. Kijk eens naar de Rydercup of 
naar de landenwedstrijden in tennis. Het 
bruist er van plezier en chaos. Golf is een 
individuele sport, bij deze twee voorbeelden 
zie je ook dat je van een individuele sport 
heel goed een teamsport kunt maken”.
Zelf speelt Henk (hdc 16.8) competitie in 
senioren heren 2. “We zijn dit jaar kampioen 
geworden, het ging er dus serieus aan 

toe, maar we konden ook lachen om de 
eigenaardigheden van elkaar. Dat laatste 
vond ik het leukste en daarom wil ik er 
ook mee doorgaan. En mezelf verbeteren 
natuurlijk. En passant kreeg ik tijdens de 
wedstrijden ook nog even golfles van Floris-
Jan; zeker zinvol. Ik leer van de spelers in 
ons team en streef naar handicap 14.9. Dan 
krijg ik op elke hole één slag en hoef ik 
verder niet meer na te denken.” 

Een keer het rondje Texel gevaren
Henk leerde Cokky in 1995 kennen 
in San Francisco tijdens een direct 
marketingcongres waar ze allebei als 
spreker waren. Cokky leidde destijds 
enkele call centres en was een vakvrouw. 
“Ik zat in mijn ECI-tijd en mocht van 
eigenaar Bertelsmann de boekenclub verder 
uitbouwen.  We startten toen al de eerste 
ideeën over online verkopen en big data-
analyses. We zijn destijds echt uitgelachen. 
Dat zou nooit gebeuren”.  Hij moet er nog 
smakelijk om lachen. Mooie tijd”. 
“Met Cokky heb ik ook nog een keer het 
rondje Texel gevaren, helaas niet gefinisht, 
bij de vuurtoren sloegen we om.  Nu 
genieten we samen volop van het eiland en 
gaan een paar keer per jaar op vakantie naar 
de warmere landen”.  
Waarom ben je voorzitter geworden? “Ach, 
ik was die Chinese vrijwilliger. Iedereen 
had kennelijk een stapje achteruit gedaan 
en ik bleef staan. Jan van Andel kwam het 
me vragen. Het voorzitterschap stond niet 
op mijn lijstje. Tegelijkertijd vind ik dat je 
ook je verantwoordelijkheid moet nemen 
en iets moet terugdoen voor de club, dus 
uiteindelijk maar gewoon ja gezegd.” 
Henk is naast deze functie ook bestuurslid 
van ondernemersvereniging De Koog en 
lid van de Raad van Toezicht van Stift, 
een stichting die projecten met toeristische 
waarde voor Texel financieel ondersteunt. 
Hij is kennelijk te energiek om het rustig aan 
te gaan doen.  
Henk beschrijft zichzelf als down to earth 
en eerlijk en je zult hem nooit horen klagen 
over de eigenaardigheden van Texelse 
golfers. Hij woonde 13 jaar in Amsterdam, 
10 jaar in Friesland, 7 jaar in Utrecht, 20 jaar 
in Enschede, 15 jaar in Almere en nu pas 
2,5 jaar op Texel. Hij heeft nu tijd, hij wil 
zijn handicap verlagen, hij denkt voorlopig 
niet aan verkassen en hij kan als voorzitter 
dus nog jaren mee. Wellicht krijgt hij na 
5 jaar even een moeilijk momentje, maar 
als we dan ons best doen, komt hij daar 
wel overheen. Ik denk dat we een goede te 
pakken hebben om een slinger te geven aan 
de 2e 25 jaar van de Golfclub.    
Sept 2019. Rob Maaswinkel

Interview met:
VOORZITTER
HENK WEIJSCHEDE 
Gun ieder zijn eigen eigenaardigheid!

Dat lijkt het motto van onze kersverse voorzitter Henk Weijschede (1952). Hij zegt het 
een paar keer in dit ‘kennismakingsinterview’:
“gun iedereen zijn eigen eigenaardigheid”. Niet veel mensen zullen hem al kennen. Hij 
woont hier eigenlijk nog pas 2,5 jaar. Maar andersom kent hij het eiland al zijn hele 
leven. Vanaf zijn geboorte ging hij hier op vakantie en zijn ouders zijn direct na hun 
pensionering op Texel gaan wonen, zo’n 30 jaar geleden. Wat dat betreft stapt hij in 
hun voetsporen. Henk en zijn vrouw Cokky zijn ook net gepensioneerd en naar Texel 
getrokken. Inmiddels zijn ook zoon Ernst met vriendin Ingeborg een paar jaar geleden 
op Texel geland.  Zij hebben het hotel Prins Hendrik in Oosterend gekocht.



Interview met:
PAUL KUIP 

Medeoprichter en 
oud voorzitter van 
Golfclub De Texelse

Over hoe het begon. 
Het is 17 juni 2019, buiten is het 24 graden, ik 
meld me bij de meer dan prachtige boerderij 
van Paul Kuip. Paul is makelaar geweest, 
dus ik veronderstel dat hij heeft toegeslagen 
toen het mooiste huis op Texel in de verkoop 
kwam. Niets is echter minder waar. Paul kocht 
het pand als oude boerderij, 46 jaar geleden. 
Aan het plafond hangen nog (symbolisch) 
de ringen om de staarten van de koeien aan 
vast te binden. Paul heeft de boerderij, stukje 
bij beetje, eigenhandig opgeknapt. “Zelf 
gemetseld, gestuukt en getimmerd”. Nadat 
Paul de tuinbouw hogeschool had gedaan 
en een paar jaar economie had gestudeerd, 
kwam hij terug naar Texel als bollenmakelaar. 
“Twee keer per week ging ik naar de beurs 
in Haarlem om het juiste verkoopmoment 
te bepalen voor de Texelse bollenboeren.” 
Een jaar of zes later zou Paul, toen 28 jaar, 
ene Peter Brandsen gaan helpen die de eerste 
makelaar wilde worden op Texel. Paul kende 
Texel immers op zijn duimpje. Toen deze 34 
jarige zoon van een Gooise makelaar na 5 jaar 
door een hartaanval kwam te overlijden, ging 
Paul alleen door. Tot zijn 74e. “Alles kwam 
naar me toe in het leven. Mijn huis, mijn baan 
en zelfs mijn vrouw Renate”, met wie hij al 46 
jaar getrouwd is. “Ik heb er niets voor hoeven 
doen”, zegt hij gekscherend. Renate is de 
dochter van een keurige Berlijnse familie die 
op Texel vakantie vierde. 

Hoe is het eigenlijk met je? 
“Ik had eigenlijk dood moeten zijn, maar 
schrijf dat maar niet op. 14 jaar geleden 
is er longkanker bij me geconstateerd. Na 
een ingrijpende operatie was ik 12 jaar lang 
kankervrij. Twee jaar geleden was de kanker 
terug en heb ik een loodzware chemo en vele 
bestralingen moeten ondergaan. Daardoor 

raakten 6 ruggenwervels verbrijzeld. Die zijn 
inmiddels weer aan elkaar gegroeid en ik voel 
me momenteel weer 200 %. Twee maanden 
geleden heb ik zelfs weer eens gegolfd. Ik 
heb me in die periode afgesloten van de 
buitenwereld omdat een griepje fataal zou 
kunnen zijn. Maar afgelopen week was ik ook 
weer eens bij de Lions. Heel gezellig”. 

De roodborstjes en kwikstaartjes vliegen af en 
aan. Paul houdt als geboren Texelaar van de 
natuur. In zijn tuin lopen hertjes en in een van 
zijn vijvers zwemmen zwarte zwanen.  Het 
gras maait hij zelf: “je moet gras maaien als 
het er aan toe is en niet als jij er aan toe bent”.

Laten we het over De Texelse hebben. Je was 
betrokken bij de oprichting. Vertel eens hoe 
dat ging?
Paul gaat verzitten en begint zijn verhaal. En 
detail vertelt hij hoe de projectontwikkelaar 
van de Krim, René Colthof, de Krim 
benaderde en 5000 gulden per huisje aan de 
Krim beloofde als zij een golfbaan zouden 
ontwikkelen. Bij 500 huisjes was dat een 
aardig startkapitaal. Samen met Martin 

Warnaar, oud directeur van Camping De 
Krim, pachtten zij de grond van Jan Jacob 
Groen en Baron van Tuijll van Serooskerken. 
Na 6 jaar vergunningenprocedures, leek het 
allemaal niet te lukken. Tot een grondruil 
met Staatsbosbeheer van een aanpalend 
aangekocht akkerland doorslaggevend bleek. 
SBB ging dankzij de trukendoos van de heren 
Kuip en Warnaar overstag. De 9 holes mochten 
er komen. Inmiddels was, vooruitlopend op 
aanleg van de baan, de golfclub opgericht; 
op 28 september 1994. Er waren 200 leden 
die ieder een tientje betaalden, er was een 
drivingrange, Joost Brieko gaf golfles, er was 
een hele korte par 3 baan en er was een caravan 
voor de koffie. Het duurde daarna nog 3 jaar 
voor de 1e negen holes klaar waren. Niemand 
van de club kon golfen, behalve Wil Homan 
en Rein de Graaff, naar wie met jaloezie op 
de driving range gekeken werd. De eerste 
voorzitter, arts Bob Coutinho, kon ook golfen. 
“Zijn zeer karakteristieke swing had hij al in 
Den Helder geleerd.” Paul Kuip en Martin 
Warnaar zaten uiteraard ook in dat eerste 
bestuur van de club. “Toen de baan klaar was, 
is Martin, als directeur van De Krim, uiteraard 
gestopt en ook Bob Coutinho stapte op. Na 
mijn vicevoorzitter periode werd ik voorzitter. 
Dat ben al met al zo’n 15 jaar gebleven, denk 
ik.  Ik heb het altijd met heel veel plezier 
gedaan. Tot die laatste dag dan.”
       
Zeg ik het goed dat die ‘laatste dag’ niet de 
schoonheidsprijs verdiende? Of is dat een 
understatement? Paul doet zijn verhaal. 
Tijdens de ALV in juni 2012 was hij aftredend 
en hij had zich wederom kandidaat gesteld, 

vooral om drie maanden later als voorzitter de 
eerste paal van de 2e negen holes te kunnen 
slaan. Na het bereiken van deze mijlpaal was 
hij van plan geweest het voorzitterschap neer 
te leggen. Echter, er was gemor op de club. 
Ontstaan tijdens de herenmiddagen. Paul hield 
zich bewust afzijdig van het sociale deel van 
het clubgebeuren. “Dat deed ik om neutraal 
te blijven. De voorzitters van de commissies 
waren het gezicht  naar de leden. Als er al eer 
te vergeven was, dan kwam die hen toe, en 
niet mij”. Dat gemor leidde ertoe dat er tijdens 
de ALV een tweede kandidaat naar voren 
werd geschoven: Wim Eelman. Wim was 
benaderd door een groep van 10 leden en had 
weliswaar vooraf overleg gevoerd met Paul, 
maar de vergadering liep uit de hand en Paul 
trok staande de vergadering zijn kandidatuur 
in. Wim Eelman werd tot voorzitter gekozen. 
Het kon op dat moment niet meer anders. 
Paul had een waardiger afscheid verdiend en 
minstens een paar maanden later; na de start 
van de bouw van de 2e negen. Natuurlijk was 
dit niet zo de bedoeling geweest en er is spijt 
betoond, maar de verhoudingen waren flink 
verstoord. Enkele bestuursleden stapten met 

Paul op en De Krim was ook niet blij met 
deze onelegante move.  En het nieuwe bestuur 
had bovendien een slechte start. “Maar ik heb 
een hele leuke tijd gehad met heel bevlogen 
mensen.” Zonder anderen tekort te doen 
noemt hij Ed Eelman, Jan Bloem, Wil Homan 
en Ad Waverijn, die heel veel uren in de club 
hebben gestoken. De laatste twee zijn nog 
steeds commissievoorzitter. “De club draait 
op mensen achter het bestuur. Vaak zijn die 
onzichtbaar.”
       
Inmiddels zijn we op het bier overgeschakeld. 
Paul heeft nog 30 % van zijn longinhoud 
over, maar dat belet hem niet te genieten. Paul 
ziet er nog steeds goed en flink gebruind uit. 
Hij heeft 21 jaar geleden een huis in Rosas 
gekocht, naast Barry Hughes. De familie 
Kuip is daar 5 x per jaar zo’n drie weken te 
vinden. De foto’s spreken boekdelen. Samen 
met Barry en een aantal andere mannen uit 
zijn wijk golfde hij regelmatig in Spanje.  Je 
ziet aan hem dat hij daar veel plezier aan heeft 
beleefd. En dat nog steeds doet, overigens. 

Zou er eigenlijk niet een Paul Kuip Cup 
moeten komen?
Er is immers ook een Coutinho maandbeker. 
”nee, nee, nee, zeker niet.” Daar wil hij niets 
van weten. Paul laat de eer graag aan anderen. 
Dat typeert hem.  Tot slot vraag ik hem: Ajax 
of Feijenoord? “Voetbal”, zegt hij gedecideerd 
en diplomatiek. En dat typeert hem ook.       

sept 2019 Rob Maaswinkel

“Af en toe speel ik met Barry Hughes een rondje”



   AAN DEN OVERKANT :

Goedenmiddag, welkom heren

We melden een kleine wijziging op de aan u gezonden startlijst. 
De Heer Charles van Mijzendonk-Kavelmink is helaas door 
ziekte verhinderd. We hebben met uw welvinden de Heer Govert 
van Strandtjutter tot IJzerkaap bereid gevonden diens plaats bij 
deze strokesplaywedstrijd in te nemen Als speciale prijs stelt 
onze traiteur Hans-Karel Ga-en-go een fijne everzwijnrollade 
ter beschikking, hedenochtend door het korps Veluwse jagers na 
een drukjacht geschoten. U kunt deze winnen door de neary op 
de green van hole 7  te scoren.

Ook op uw kaart staat gemeld dat die neary dus voor hole 7 geldt. 
Het bordje staat aan de rand van de green gereed. We wensen 
u een genoeglijke middag in dit aangename winterzonnetje. 
We verwachten de prijsuitreiking, uiteraard in tenue de ville, 
rondom klokke acht na de eerste amuses. Veel plezier bij deze 
finalewedstrijd.

Geachte Heren. We zijn verheugd dat onze dames zich inmiddels 
bij ons gezelschap hebben gevoegd. Dames, welkom bij deze 
finale van de Herenmiddag. Maar alvorens tot de prijsuitreiking 
over te gaan, wil ik de wedstrijdcommissie, greenkeepers en allen 
die hebben meegewerkt aan het welslagen van het fenomeen de 
Herenmiddag van het afgelopen jaar hartelijk dankzeggen. Mag 
ik een applaus. Tot slot zeggen we dank aan de dames en heren 
van het restaurant en de bar. Voor elk van hen overhandig ik 
gaarne, mede namens U allen een boeket en een ticket voor de 
musical Afrika-Afrika. 

Het belletje klinkt.
“Dames en heren, mag ik u uitnodigen voor het diner?”…Dan nu 
over naar de winnaars; de eerste prijs de magnum Dom Perigord 
gaat naar …, de tweede prijs een prachtige Kaapse Rode wijn 
“De Betere Tije”is gewonnen door…

Mag ik de winnaar uitnodigen een kort dankwoord te spreken…

U krijgt namens de organisatie van de Herenmiddag bij de koffie 
nog een digestief aangeboden. Daarna is het officiële gedeelte 
van deze fijne avond tot een einde gekomen. We hopen dat u 
allen hebt genoten. Voor de goede orde, we vonden het wel een 
aardige geste uw chauffeurs een kom warme chocolademelk en 
een taai-taai aan te bieden. Prettige Feestdagen en mogen we 
tot slot nog een toost uitbrengen op een fijn en sportief seizoen 
2008.

“Zeg Hans-Karel, wil jij wat van me drinken, een mooie Malt 
wellicht? Vertel eens, als wij nog voor ons kerstdiner zo’n 
everzwijn …” 

  OP DE TEXELSE:

FORE…FORE…FORE… 

...FFOORE!!!
We spelen vandaag 4ball-better-ball. Zijn er nog mensen die niet 
weten wat dat is? Neen dus, we hebben een systeem uitgedacht 
met teams van twee en van drie man. Voor de goede orde! De 
beste score telt, maar ik zal zelf aan het eind wel berekenen wie 
er gewonnen heeft. Daarover kan geen discussie zijn. Is dat 
duidelijk? Ja, Boks, dat is moeilijk met twee en drie in een flight, 
maar ik heb ooit goed leren tellen bij de bank, en creatief ook. 
Dus zeur niet!

Dan gaan we nu over tot de loting… nou deze maar niet,… eens 
kijken.. deze kan wel, ok 1e flight kleine baan….

En neem effe die vlag mee voor de neary op negen van de kleine. 
Enne.. flight 1 voor de grote baan, die kennen starten op hole 3. 
..Wat ja, maar, niks ja maar. gewoon beginnen op 3

Fore…Fore…Fore…FFOOORRE!!!
Prijsuitreiking, fore..fore,.. ja dat geldt ook voor …
Maar eerst wil ik namens jullie allemaal effe de mensen achter 
de bar en uit de keuken hier hebben. Ja, Bob, jij ook, al zit je aan 
de bar. Effe een groot applaus en hartelijk dank… en hier zijn ‘n 
paar briefjes van 50, doe er wat leuks mee.

FFOoRe.. Omdat sommigen geen individuele kaart hebben 
ingeleverd, kunnen we geen birdies uitdelen. Uiteindelijk heeft 
het team …gewonnen. Piet, geef jij ze even 3 balletjes. Tweede 
werd, goed voor 2 balletjes …o ja, de neary… een balletje

Aan tafel…Aan tafel..AAN TAFEL!!!
Even voor de goede orde. We hebben zwijn aan het spit. Dat 
hebben we zelf geregeld. Op ons verzoek heeft de exploitant 
de oude huiswijn weer in ere hersteld, dus geniet van de Goeie 
Tije. En straks, als iedereen weer aan de bar zit, zal ik zeggen 
wanneer de kraan dicht gaat. Oke? Dan een minuut stilte voor 
wie dat wil….Eet smakelijk!

FFOORRE…!
Even voor de goede orde, bestel nu het laatste borreltje, daarna 
gaat de kraan op slot: dan is het voor eigen rekening,
want ik zie nu ook al dames binnenkomen, die zorgen ervoor dat 
u heel weer thuiskomt. Fijne avond, de bar gaat dicht.

“ Eh, Lizzie, doe mij nog een McCallan, ja, zonder ijs, doe maar 
een dubbele, en eh, voor hem daar een nieuwe Irish coffee, ik zie 
net zijn glas op het kruis van Carper landen. 

De Finale van een...
HERENMIDDAGvan de overkanter



Interview met:
JOOST BRIEKO

Joost heeft eigenlijk helemaal geen 
zin om zich te laten interviewen. Als ik 
aandring, krijg ik  uiteindelijk een half 
uurtje. En dan nog onder de voorwaarde 
dat we alleen over het golfspel praten. 
“Tuurlijk Joost”, stel ik hem gerust. De 
deur naar Joost Brieko lijkt hermetisch 
gesloten, maar ik heb een voet tussen 
de deur en die krijgt hij er niet meer 
tussenuit. Ik schuif met koffie, pen en 
papier aan in de golfshop. “Wie was je 
vader en wie was je moeder?” Ik plaag 
hem een beetje, met de openingsvragen 
van Tante Es, die lekker niet over golf 
gaan. Het valt hem niet eens op; hij zit 
meteen op zijn praatstoel. De deur naar 
Joost Brieko staat plots wagenwijd open. 
 
Joost W. Brieko is in 1966 geboren in 
Schagen. Hij heeft 2 zussen, één jonger en 
één ouder. Sport hoort er thuis helemaal bij. 
Van ma leert hij schaatsen. Pa van 72 loopt 
nog steeds 3 keer per week hard. Joost 
heeft talent voor sport. “Op mijn 13e zei 
mijn zwemleraar dat ik meer moest doen 
met mijn zwemtalent. Dat was voor mij het 
moment om ermee te stoppen. Op mijn 14e 
zat ik in de jeugd kernschaatsploeg. Ik ben 
er niet in verder gegaan. Het lijkt op een 
rode draad: op het moment dat ik merk dat 
het goed is, stop ik ermee”. 

“Het lijkt erop dat je niet alles uit je 
talenten hebt gehaald. Is dat luiheid?”, 
vraag ik hem. 
Joost denkt na: “Ik snap wat je bedoelt, 
maar het is geen luiheid. Soms gaan dingen 
me misschien te makkelijk af. Nu ook weer 
met tennissen, daar ben ik 3 jaar geleden 
mee begonnen en dat gaat me makkelijk af. 
Ook daar zeggen anderen dat ik verder zou 
kunnen komen als ik ervoor zou gaan. Maar 
dat is helemaal niet nodig; ik weet precies 
waar de bal gaat komen.” Joost doet alles 
op techniek, dat vindt hij het mooiste. “Ik 
ben ook een enorme materiaalfreak en in 
zekere zin ook een perfectionist”.  
Van het atheneum zakte hij halverwege af 

naar de HAVO; hij wist immers dat hij het 
CIOS wilde gaan doen en daarvoor was 
HAVO voldoende. Joost: “waarom dan 
inspannen om meer te halen, toch?” Het 
CIOS was een meer dan logische keuze. 
Joost noemt een rijtje sporten op die hij 
inmiddels heeft beoefend: “schaatsen, 
zwemmen, golf, hardlopen, tennis, hockey, 
voetbal en skiën.” Ik weet zeker dat dit lang 
niet alle sporten zijn waarin Joost goed 
is. Hij liep op het CIOS de 100 meter in 
11,1 seconden!  Joost: “op mijn 16e begon 
ik met golf en een jaar later had ik single 
handicap niveau. “Ik was nog nergens lid, 
maar liep wel rondjes 80. En met 3 ijzers 
en een putter, wel te verstaan, niet met een 
hele tas” Hij haalt een lynx putter uit een tas 
in de shop: “Dit was mijn putter” zegt hij. 
“Ik kreeg mijn stokken van Peter Ackerley 
die bij ons in Noord Holland op Sluispolder 
les gaf. Ackerley was 2 x kampioen Dutch 
open. 

“Omdat ik hooikoorts had, kon ik, zoals 
de meeste jongens, geen geld verdienen 
bij de boer. Ik vond een baantje op de net 
geopende golfbaan Sluispolder en moest 
met een P-tje ballen die over de hekken 
waren geslagen, terug slaan naar de driving 
range. “Niet veel later mocht ik af en toe 
caddy’en bij Ackerley. Heb ik drie jaar 
gedaan en veel van geleerd.” 
Ondertussen gaat de shop gewoon door. 
Twee keer komen er mensen voor teetjes, 
die hij tot 2 keer toe weggeeft en 1 dame 
vond haar nieuwe driver op de driving 
gange lekker slaan en vraagt of ze hem in 
de baan mag proberen. “U zult zien dat u 
bij een zelfde swing hoger zult slaan en een 
effect naar links zult hebben vanwege de 
offset van de stok”. Ik weet eigenlijk niet 
wat ‘offset’ is, maar als gast-reporter in 
de shop houd ik natuurlijk wijselijk mijn 
mond. Ik weet zeker dat deze termen het 
aankoop besluit versnellen. Natuurlijk mag 
ze de stok in de baan proberen. Het ‘AIDA’ 
verkoopproces bestaat uit Awareness, 
Interest, Desire en Action. Deze dame zit 
al bij de “D”. Joost weet dat als geen ander. 

“Joost, kun jij 3 besluiten opnoemen 
waarmee je jezelf een richting aan je leven 
hebt gegeven?”
Ik vraag het hem omdat ik de indruk krijg 
dat veel hem komt aanwaaien. Hij heeft 
een mooi huis, mooie auto’s, leuke baan en 
jaloersmakende, net niet volledig benutte 
talenten. Ik verwacht een stilte; de meeste 
mensen kunnen er niet één opnoemen, 
maar er valt geen stilte. “Ik ben bewust 
ondernemer geworden”, zegt hij, “ik heb 
voor golf gekozen en ik heb voor Texel 
gekozen”. 

Hij licht zijn antwoorden toe. “Toen ik 
18 was, ben ik als golfprofessional voor 
mezelf begonnen. Daarnaast startte ik een 
uitzendbureau voor golfpro’s, nam een 
initiatief om landelijke golf clinics op te 
zetten en ben onder andere gestart met de 
Kolonist, dat ik later verkocht. Laatst nog 
kocht ik 80 kg sieraden op Bali, die nu op 
ergens Texel verkocht worden.”  
“Golf”, licht hij zijn 2e keuze toe, “heeft 
mijn leven bepaald. En dat is toch echt 
een keuze van mezelf geweest op mijn 
17e bij het CIOS.” Hij was daarna 
achtereenvolgens golfpro op Spaarnwoude, 
Sluispolder, Verona (It) en Westwoud 
Ooghduyne. Dat hij naar Texel is gekomen, 
kwam omdat hij via architect Jan Pelgrim, 
die hij golfles gaf in Den Helder, met 
Martin Warnaar in contact kwam. Op 24 
mei 1994 startte Joost de golfschool op 
Texel in een caravan nabij de oude driving 
range op de Krim. “Met een tosti-ijzer, 
een koffie apparaat en met Jeroen.  We 
verdienden geld door les te geven en ik 
woonde destijds in een gehuurde caravan.” 
Een jaar later, op 29 jarige leeftijd kwam 
Joost de 19-jarige Daisy tegen. Iedereen op 
de club weet natuurlijk dat hij inmiddels 
met haar getrouwd is en 2 kinderen heeft.  

“Waar ben je over 10 jaar Joost?”, vraag 
ik hem.
Hij kijkt bedenkelijk en besluit: “Zo, 
nu is het wel genoeg geweest”. We zijn 
inmiddels anderhalf uur verder. De ‘deur’ 
naar Joost Brieko gaat weer dicht. “Het 
was een leuk gesprek”, besluit hij en meer 
komen we niet te weten.   

Rob Maaswinkel
Juli 2010

Joost noemt zich zelf een intuïtieve golfpro. 
Zijn tips zijn meestal kort maar zeer 
treffend, wat tevens de basis vormt voor het 
systeem van de inlooplessen.  



Hans, wat deed de kritiek,
die ik overigens terecht vond, met je?
“Ik heb hele slechte nachten gehad, dat mag 
je gerust weten. Ik ben verantwoordelijk 
voor de toestand van de baan, maar het houdt 
een keer op. Ik kan nog zoveel doen, maar de 
baan blijft een slechte basis hebben. De leden 
bleven overigens best aardig. Ik kon dingen  
uitleggen en in gesprek blijven. Ik laat altijd 
die foto zien, die in het clubhuis hangt, uit 
1996. Je ziet de zandvlakte waar het gras op 
is gezaaid. Je ziet, dat het zand uit de vijvers 
gewoon over de fairways is getrokken, dat 
blauwe zand, waar niks op groeit.”

Witte weet vanuit de wieg hoe het met de 
Texelse grond zit. Hij werd geboren in het 
‘Praathuis’, tussen de boerderijen Rio Grande 
en Sir Robert Peel. Op Robert Peel  (de 
grond waar ‘onze ’tweede negen op gepland 
zijn) boerden zijn opa en zijn vader. Hijzelf 
werd op zijn 18e, na lagere en middelbare 
landbouwschool, medeformant op het 
akkerbedrijf van 120 hectare. Op zijn 30e 
stond hij, zoals hij zelf zegt ‘op een kruispunt’. 
Hij had een visie die afweek van die van zijn 

medefirmant. De landbouwvooruitzichten 
waren niet denderend. Toen Martin Warnaar, 
de toenmalige directeur van de Krim, hem 
tijdens een soort sollicitatiegesprek aan de 
koffietafel polste voor het onderhoudswerk 
zei hij ja.

Het was 1996. “De koeien gingen eraf, de 
heiningen werden opgeruimd en ze zijn 
begonnen. Ik werkte er toen nog niet, maar 
ik zag het wel gebeuren. Achteraf denk 
ik, dat ik me er misschien meer mee had 
moeten bemoeien, maar ja, je dacht dat het 
een aannemer was, die verstand had van 
golfbanen bouwen. Bij het bouwen van 
fairways moet je sowieso zorgen voor een 
gezonde basis om je gras op te houden, zeker 
als je dat ook nog kort moet maaien. Als je

hier de akkerbouw ziet, dat er elk jaar bergen 
compost over het land gaan, dan had je op de 
golfbaan 100 ton per hectare moeten mengen, 
voor een vruchtbare basis. En je had moeten 
zorgen voor grond die vocht vasthoudt en 
niet, wat ze toen deden, dat klapzand uit de 
vijvers erop gooien. Ik zag dat en ik had er 
twijfels over.”

Hij ging meteen al naar de greenkeepersschool 
bij IPC De Groene Ruimte in Arnhem, gevolgd 
door de hoofdgreenkeeperscursus. Allebei 
een jaar, met daarbij praktijkstages. Hij vindt 
nu dat ze toen toch wel een erg algemeen 
verhaal hadden en bijvoorbeeld weinig 
aandacht besteedden aan de verschillen 
in ondergrond en omstandigheden. Of je 
op Texel een golfbaan aanlegt of in de 
Flevopolder, dat is een heel verschil, zegt 
hij. De eerste twee jaar was er tussen Krim 
en aannemer nog een onderhoudscontract en 
Witte liep toen met een ervaren greenkeeper 
mee. Die maakte hem verder wegwijs in 
het vak en vertelde hem toen ook al wat er 
mankeerde aan de opbouw.

“De aannemer was niet op de hoogte van de 
typische Texelse omstandigheden. Ze gingen 
niet bij boeren informeren en gaven zich 
helemaal over aan het architectenbureau. Ik 
heb weleens vragen gesteld, bijvoorbeeld of 
ze gedacht hadden aan stuifbestrijding nadat 
de baan was ingezaaid, maar dat vonden ze 
niet nodig. Pas op het moment, dat bleek dat 
alles toch niet goed op gang wilde komen qua 
grasgroei hebben ze lokaal advies gevraagd.”

“Ze hadden verrijkte grond moeten 
gebruiken. In het begin hebben we er wel 
compost overheen gereden. Die moet je zeker 
tot een diepte van dertig centimeter mengen, 
maar ja, er moest ook gespeeld worden, 
dus het bleven altijd halve maatregelen. Ze 
hadden de baan ook niet zo hoog moeten 

aanleggen. Tussen het hoogste punt  van 
hole 5 en de hoogte van het maaiveld zit 
anderhalf tot twee meter verschil. De plant 
kan dan niet meer bij het water. En als die 
bult dan verdroogt dringt het water dat er nog 
valt de grond niet meer in. Daar komt dan 
ook nog bij, dat we de fairways niet mogen 
bewateren, maar het belangrijkste is toch de 
slechte basis.”

Als je dat in het begin allemaal ziet, hoe 
werkt dat dan op je motivatie?
“Op zich wordt die niet minder. Je weet 
dat er gespeeld moet worden en je probeert 
alles dan zo goed mogelijk te doen. Je hebt 
regelmatig overleg met de mensen die voor 
de centen moeten zorgen en je gaat gewoon 
door. Maar diep van binnen vloek je weleens 
van godverdikke, desnoods gaan we elke jaar 
een hele fairway ondersteboven gooien, maar 
ja, dat gaat niet.”  
     
Heb je altijd  de ambitie en  de passie gehad 
om de course zo mooi mogelijk te maken?
“Vanaf dag één. Ik herinner me de eerste dag. 
Het was hier één grote zandvlakte. Ik liep er 
rond en ik dacht ‘dit is een mooie sport en 
hier moet een mooi product van de maken 
zijn’.”

Hebben je collega’s dat ook?
“ We praten in de schuur over (bijna) niks 
anders. Je wilt allemaal gras maaien en 
niet over stof hobbelen. We hebben ook 
regelmatig collega’s van andere banen in  
Noord Holland op bezoek of wij gaan naar 
andere banen. Daar praat je dan ook mee over 
je problemen en ze doen soms suggesties. 
Het was heel frustrerend om ze mee de baan 
in te nemen toen die zo slecht was.”

Ik moet eerlijk zeggen,
dat ik de baan nog nooit zo mooi heb gezien. 
Wat hebben jullie gedaan?
“We hebben een middel gebruikt, dat heet 
Revolution, een vloeibaar middel. Het is een 
soort zeepsop, dat de oppervlaktespanning 
van de waterdruppel vermindert. Het water 
vloeit uit en dringt gemakkelijker de bodem 
binnen en bovendien wordt het beter in de 

Interview met:

HANS WITTE
HOOFDGREENKEEPER
Hans Witte mag de laatste tijd graag even op de afslag van hole 1 staan kijken naar al 
het groen, dat zich voor zijn ogen uitstrekt. Hij ziet de prachtige fairway en is zo trots, 
dat hij een centimeter groter lijkt als hij wegloopt.
Dat is vaker anders geweest. Hij werd verguisd en voelde de kritiek op zijn baan als 
lood op zijn schouders. Namens het Clubblad ging Jan Heemskerk een gesprek aan 
met de hoofdgreenkeeper van De Texelse.

“Ik heb hele slechte nachten gehad.”



bovenlaag vastgehouden. We hebben het 
eerst alleen op de greens gebruikt omdat we 
daar kunnen beregenen. Vorig jaar hebben 
we op fairway 1 en 9 een proef gedaan en 
die pakte heel goed uit.  Het is hartstikke 
duur maar het maakt nu wel een verschil 
in kwaliteit. Daarnaast hebben we nu een 
doorzaaimachine, dit voorjaar voor het 
eerst gebruikt. Vroeger moest die van de 
overkant komen. Nu we hem zelf hebben 
kunnen we hem flexibel inzetten, afhankelijk 
van het weer. We hebben dit jaar vier keer 
doorgezaaid, dus ook veel meer zaad gebruikt 
en je ziet nu duidelijk, dat je in je grasbestand 
moet blijven investeren.”

Kostte het moeite om het geld los te krijgen?
“Ik kon goed onderbouwen, dat we op die 
manier de kwaliteit konden verbeteren. Ik 
heb Iwan benaderd en ik kreeg zo groen licht. 
Je blijft natuurlijk wel afhankelijk van het 
weer, hè, een hele belangrijke factor. Zonder 
water hebben Revolution en doorzaaien ook 
geen nut. We hebben dit jaar prima weer 
gehad. Nu hebben we de beste fairways sinds 
1996, daar ben ik hartstikke blij mee, maar 
er is geen garantie dat ze volgend jaar even 
mooi zijn. Het mag best geel worden, als ze 
maar vlak en dus eerlijk blijven. Ik hoop daar 
op nu we een beter grasbestand hebben, meer 
body zeg maar”

Heb jij een speciaal gevoel bij gras?
“Gras vind ik prachtig, geweldig, hoe het zich 
ontwikkelt, de verschillende rassen. Soms 
kijk ik naar een voetbalveld en dan jeuken 
mijn handen om dat gras aan te pakken. Dat 
heb ik altijd gehad, die cultuurtechnische 
bevrediging.”

Wat klinkt dat deftig.
Je bedoelt gewoon een orgrasme.
“Jahahaha. Een orgrasme. Mijn kick is in het 
seizoen ’s ochtends vroeg te gaan maaien. 
Om half zes beginnen. Er is niemand, je hoort 
niks. Fazanten  scharrelen om de maaier. Bart 
doet de greens, Paul de voorgreen’s en tee’s 
en ik doe de fairway’s. En dan vind ik het 
mooi als de banen kaarsrecht zijn. Ik kijk 
soms op Google Earth en als ik dan mooie 
rechte banen zie vind ik dat prachtig. Ze zijn 
zo mooi nu. Ik hou van scherpe randen bij 
de greens, van  mooie afscheidingen tussen 
fairway en rough. Dat kan nu, contouren 
maaien. Ik loop soms rond en dan kijk ik 
met arendsogen of de mensen de plaggen 
wel terugleggen. Als ik zie dat iemand een 
grote plag slaat en die niet teruglegt, doet dat 
gewoon zeer. Er zou bij de spelers wel wat 
meer liefde voor de baan moeten zijn, vind 
ik. Bij het Koger Open, daar lopen misschien 
wat kroegtijgers op de baan, zag ik een 
golftas midden op de green staan. Daar ben 
ik wel meteen op afgestapt.”

Wanneer ben je echt tevreden?
“Nooit. Dat is niet mogelijk en dat moet je 
ook niet willen. Het voordeel is nu, dat we 
aan dingen toekomen waar we anders geen 
tijd of mankracht voor hebben. We hebben 
een half jaar drie man en een half jaar twee 
man. En je hebt je klauwen vol aan maaien, 
beluchten, bemesten, afstellen, slijpen en 
verder onderhoud machines.”

Dus wat nu aangepakt?
“De teeboxen als eerste. Dat is twee 
jaar geleden al aangekaart maar telkens 
vooruitgeschoven. Om te beginnen hole 3 en 
hole 2 van de heren. De oude bovenlaag eruit, 
uitvlakken met goede grond, en graszoden 
leggen. Zo gaan we dat doen.

De kuultjes en polletjes op de hellingen bij 
de greens, zoals bij hole 5?
“Die diepere glooiingen de zode eraf en 
eronder opvullen met grond en arme plekken 
doorzaaien (daar is ie weer!) Daar gaan we 
wel mee aan de gang.”

De divots vullen, de greens wat sneller 
maaien?
“In het voorjaar gaan we met z’n drieën 
rond voor de divots. Daarna komt er teveel 
ander werk. We hebben wel eens een 
stagiaire gehad, die dat kan doen. Misschien 
komt die weer. En die greens? Sommige 
mensen willen dat ze sneller zijn, en dat 
zou ook wel kunnen, maar als je zo kort 
maait en het wordt droog, de zon schijnt, 
de wind wordt oost, dan zijn ze gauw geel 
en heel kwetsbaar voor schimmelziektes. 
Hierdoor krijg je hobbelige greens en moet je 
bestrijdingsmiddelen in gaan zetten, iets wat 
ik zoveel mogelijk wil voorkomen. Ik voel 
me soms een koorddanser; continu de grens 
opzoeken zonder te vallen. We hebben niet 
de snelste greens maar ze zijn wel uniform 
en eerlijk van 1 tot 9. Je mag  ze ook maar 
beperkt beregenen. We hebben tienduizend 
kuub per jaar voor greens en tees en dat 
wordt twee keer per jaar gecontroleerd. Je 
kan wel eens wat smokkelen, want ik laat de 
greens niet verrekken, maar...”

Het eerste duintje bij hole 7 en de laatste 
heuvel bij hole 9?
“Ja, veel mensen hebben moeite de fairway  
van 7 te halen. Je zou de heuvel kunnen 
weghalen en de aanloop naar de fairway 
verlengen. Of er een vracht grond eraf en 
de rest vlakker maken. Die linker lip bij de 
fairway trekken. Dat heuveltje bij hole 9 gaan 
we wel egaliseren en laten dichtgroeien.”

Is het geen idee om die doorgang naar de 
green van hole 5 met kunstgras wat beter 
te maken, en dat knollenveld naast de 
damestee van hole 5 ook?
“Daar hebben we al van alles aan gedaan, 
inclusief lijnen trekken en touwtjes spannen, 

maar Bart zegt altijd: ‘Tegen mensen kan je 
niet heinen’. Ze lopen desnoods dwars over 
de green heen met hun kar. Dat kunstgras 
vind ik niet zo mooi en bovendien is het 
gedeelte geen onderdeel van de fairway.

En dan komen de nieuwe negen eraan.
“Daar zit ik nu al goed op. Dat ze niet al die 
fairways zo hoog maken. Alan Rijks heeft 
me opgebeld en op dit punt gerustgesteld. 
Dat wordt nu een prachtige uitdaging. De 
grond die klaarligt is goed en humusrijk. Dan 
komt daarna de kans om de oude holes om te 
gooien, hoewel ik soms weleens denk, dat ze 
nu zo mooi zijn, dat het misschien niet nodig 
is. Maar er moeten dingen gebeuren aan de 
huidige baan. Met name hole 1,5 en 9, dat 
zijn de zwakste fairways. Na drie maanden 
droogte heb je geen water in de sloten. Dan 
kan je wel bedenken hoe diep het water 
ligt, dus moet je de fairways lager maken, 
de grond die je weghaalt naar de zijkanten 
brengen, hogere semi rough, zodat het water 
dat nog valt naar de fairway stroomt,  en dan 
voor de nieuwe fairway een goed zaaibed 
maken met voldoende humus.“

Golf je eigenlijk zelf?
“Vanaf het begin. Ik heb nog les gehad op de 
oude driving range, van Joost. We proberen 
regelmatig met zijn drieën ’s ochtends vroeg 
te spelen. Hilarisch fanatiek. Je ziet de baan 
dan toch anders dan vanaf de maaier en 
dan denk je: ‘ik moet hier toch effe gaan 
maaien straks’. Ik kan het redelijk. Ik sla 
bogeys en regelmatig een par. We zijn een 
beetje hetzelfde. Bart Wijsman en Paul Witte 
hebben ook gevoetbald. We hebben alle drie 
een boerenafkomst. Een beetje dezelfde 
mentaliteit.”

Het seizoen is voorbij. De fairways lachen 
ons in zomers groen toe, de planning voor het 
komende jaar moet  bijna al weer gemaakt 
worden. Winterse problemen doemen in 
de verte op. Gaat de sneeuwschimmel ook 
deze winter toeslaan op de oefengreen? 
Nodig moet de bestrijdingsmiddelengids 
worden bestudeerd en tijdens de 
gewasbeschermingscursus dient duchtig 
te worden opgelet. Het verlanglijstje voor 
Krimmerklaas is al geschreven, een nieuwe 
spuit, een beluchter, een nieuwe trekker. 
Men moet vooruit denken. Stilstand is 
achteruitgang. Maar nog even kan de 
hoofdgreenkeeper glunderend over zijn 
werkterrein lopen. 

Slechts een klein dingetje zit hem nog dwars; 
“Als je in de krant de stukjes over golf 
leest, dan gaat het altijd over de winnende 
golfers, het slechte of het mooie weer, maar 
zelden over de mooie baan. Het is niet 
vanzelfsprekend dat die goed is.” 



Het nuttige met het aangename 
verenigen, daar houd Jan, denk 
ik, wel van. Ik heb de nieuwe 
voorzitter van onze golfclub dan 
ook uitgenodigd voor een rondje 
golf. Niet op de homecourse, 
maar op een andere topbaan, 
De Lage Vuursche. Het geluk is 
met ons, want het is mooi weer, 
het zonnetje schijnt voorzichtig 
en er is weinig wind. Heerlijk, 
eindelijk. We beginnen de dag 
en het interview binnen, met 
koffie.”

Hoe ben je op
Texel terecht gekomen? 
“Ik was directeur van 
Woningcorporatie Stichting 
Wonen Wierden Enter in 
Wierden, vlakbij Almelo en 
eigenlijk op zoek naar een 
andere baan. Ik wilde gewoon 
ergens werken en wonen waar 
je prettig kunt leven. Toen onze 
kinderen klein waren, kwamen 
we met vakantie regelmatig 
op Terschelling en dat beviel 
ons goed. Het eiland had een 
jeugdige uitstraling en Trudie, 
mijn vrouw, en ik hadden 
eigenlijk besloten dat, als we 
ouder waren, wel op zo’n eiland 
wilden wonen. Op Texel was ik 
nooit geweest.”
“Op een dag zag ik in de 
vakbladen een advertentie 
staan van Woontij. De 
woningcorporatie in Wierden 
was weliswaar groter dan die 
op Texel, maar ik hoefde niet 
per se een carrièrestap te maken 
naar een grotere organisatie. 
Ik moest natuurlijk wel geld 
verdienen, maar, zoals gezegd, 
prettig wonen en werken stond 
voorop. Ik had er eigenlijk 
weinig verwachtingen van; in 
mijn gedachten was Texel iets 
voor bejaarden. Toch besloot 
ik te solliciteren. Ik was 36 en 

had zo iets van ‘we zien wel’, 
we kunnen overal naar toe en 
als het mij niet bevalt, dan ga ik 
gewoon weer wat anders doen. 
Dus eigenlijk heb ik die stap 
blind gezet, want we hadden 
echt geen idee hoe het was om 
op een eiland te wonen, laat 
staan op Texel”.
“Ik had een goede CV, maar die 
besloeg niet meer dan een half 
A4-tje. Ik werd uitgenodigd voor 
een sollicitatiegesprek en zo 
zette ik negentien jaar geleden, 
op een grauwe, trieste herfstdag, 
voor het eerst voet op Texelse 
bodem. Daar kwam bij dat ik 
vanuit Twente helemaal verkeerd 
was gereden, via Haarlem 
en Alkmaar. En naarmate ik 
richting Texel reed, werd het 
weer alsmaar slechter. Ik dacht: 
‘Waar kom ik in vredesnaam 
terecht’? Maar ik had al drie uur 
in de auto gezeten, dus ik vond 
dat ik dat laatste stuk toch maar 
moest doorrijden.”
“Op Texel was het niet beter, het 
was er koud en guur, helemaal 
niets. Het gesprek was op een 
donderdagmiddag en ik was, 

ondanks het omrijden, ruim op 
tijd op het eiland. Het eerste 
gebouw waar ik op Texel 
binnenliep, was De Twaalf 
Balcken in Den Burg om koffie 
te drinken en mijn sollicitatie 
voor te bereiden. En ik had 
meteen ook al in de etalages van 
een aantal makelaars gekeken 
om te kijken wat voor huizen er 
zoal in de verkoop stonden.”
“Het sollicitatiegesprek was 
kennelijk goed verlopen, want 
ik werd de volgende ochtend al 
teruggebeld met de mededeling 
dat ik van de 106 kandidaten 
de voornaamste kanshebber 
was. Die dinsdag daarop was 
ik aangenomen. Juist die korte 
sollicitatiebrief had Woontij wel 
aangesproken, want Texelaars 
houden niet van teveel blabla, 
maar dat wist ik niet van tevoren. 
Gewoon toeval omdat ik ook 
niet van houd van teveel gedoe 
erom heen.”
“Nu moest ik mijn kinderen 
gaan vertellen dat we gingen 
verhuizen. Ik heb vier kinderen 
en de oudste zat toen op de 
middelbare school in Almelo. 

We waren al vrij vaak verhuisd 
in verband met mijn werk, 
gemiddeld elke vier à vijf 
jaar, en niet altijd naar volle 
tevredenheid van de kinderen. 
Het was soms flink wennen voor 
ze; nieuwe vriendjes, nieuwe 
scholen, nieuwe omgeving. Dus 
wij vonden dat we deze nieuwe 
stap met ze moesten bespreken 
en dat ze inspraak hadden.”
“Toen ik thuiskwam om het ze 
vertellen, hadden de kinderen 
in de brievenbus al een brief 
gezien van Woningcorporatie 
Woontij. Die brief hebben ze 
vervolgens boven de fluitketel 
losgeweekt en opengemaakt om 
te kijken wat er speelde. Dus 
toen ik thuiskwam, wisten ze 
precies wat er aan de hand was 
en hadden ze met zijn vieren al 
onderling een beraad gehad over 
deze stap. Ik hoefde niets meer 
te zeggen, maar gelukkig wilden 
ze wel naar Texel.”
“Kort daarna had ik een tweede, 
afrondend gesprek en toen 
heb ik mijn oudste dochter 
meegenomen. Hebben we 
samen meteen een huis gekocht. 
Trudie had dat huis dus nog nooit 
gezien. Tja, we moesten toch een 
onderkomen hebben? Er waren 
in die tijd heel weinig huizen 
in de verkoop en we moesten 
natuurlijk wel een gezin met 
vier kinderen huisvesten. Heen 
en weer pendelen tussen Almelo 
en Texel ging natuurlijk niet.”

En nu dan voorzitter van 
onze golfclub. Hoe is dat zo 
gekomen?
“Ergens juli vorig jaar heeft Wim 
Eelman mij na een vergadering 
gevraagd of ik er voor voelde 
om voorzitter van de club te 
worden. ‘Eigenlijk niet’, heb ik 
toen geantwoord, ‘maar ik wil er 
wel over nadenken’. Vervolgens 

Even voorstellen:

JAN VAN ANDEL
Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van 20 april is Jan van Andel gekozen tot nieuwe voorzitter van onze golfclub. 
De 54-jarige directeur van Woningcorporatie Woontij zit besturen in het bloed, net als voormalig voorzitter Wim Eelman; het 
besturen van voetbalverenigingen, schoolbesturen, LionsTexel, het Tesselhuus en de VVV op Texel om maar eens wat op te noe-
men, veelal op charitatieve basis. De in Dordrecht geboren Van Andel woont inmiddels negentien jaar op Texel alwaar hij terecht 
kwam na een sollicitatie bij Woontij. “Ik dacht dat Texel iets was voor bejaarden.”

‘De maatschappelijke betrokkenheid
van Wim Eelman waardeer ik enorm.’



heb ik heel lang niets gehoord, 
maar in november werd ik weer 
benaderd en heb ik een gesprek 
gehad met Wim en Rob. Daarna 
heb ik mijn vriend Paul Kuip 
geraadpleegd om te vragen wat 
hij er van vond. Paul, is een 
adviseur van mij, en die zei dat 
ik het moest doen.”
“Ik vind het ook leuk, maar aan 
de andere kant hoef ik niet zo 
nodig. Als anderen hun vinger 
hadden opgestoken, graag. Maar 
De Texelse is een mooie club 
en het is dan leuk om binnen de 
club actief te zijn. Soms moet 
je ook je verantwoordelijkheid 
nemen. Zo ben ik opgevoed. 
Dat herkende ik overigens ook 
in Wim. Ik heb met hem in 
veel besturen gezeten en ken 
hem al lang. We waren samen 
ondermeer betrokken bij de 
oprichting van het Hospice 
Texel in Den Burg, dat nu 
gebouwd wordt. Hij is daar een 
belangrijke sponsor met zijn 
stichting, de stichting Samen 
Eén Texel. Wim stond altijd 
klaar. Na zijn pensionering had 
hij heel veel andere leuke dingen 
kunnen doen, maar hij bleef zich 
maatschappelijk toch inzetten. 
Dat waardeer ik enorm in hem.”

Heb jij al bepaalde plannen of 
ideeën voor de De Texelse?
Nog niet zo heel veel. Daar moet 
het nieuwe bestuur samen met 
de commissievoorzitters over 
gaan nadenken. We moeten 
regelmatig bij elkaar komen om 
over de ontwikkelingen en de 
toekomst in de club te praten.”
“Zorgwekkend is wel dat het 
aantal leden is teruggelopen naar 
circa 380. We zien een grote 
groep oudere leden waarvan er 
in de nabije toekomst een deel 
van zal gaan afhaken. En de 
groep dertigers en veertigers 
is niet groot. We moeten met 
elkaar gaan nadenken hoe 
we hier een positieve impuls 
aan kunnen geven. Vanuit de 
jeugdcommissie kwamen een 
aantal interessante ideeën. Het 
is natuurlijk een cliché, maar 
de jeugd heeft de toekomst. En 
bovendien hebben die kinderen 
ouders die wij ook weer kunnen 
betrekken bij de club. Er zijn 
zelfs ouders die enthousiaster 
zijn dan hun kroost. Het is lastig 

om de jeugd vast te houden. 
Teenagers ontwikkelen vaak 
andere interesses en als ze 
achttien zijn, verlaten ze meestal 
het eiland in verband met 
vervolgopleidingen”.
“De 18 holes baan is natuurlijk 
schitterend, maar heeft er ook 
toe geleid dat het lidmaatschap 
duurder is geworden en nu 
voor sommige mensen een heel 
bedrag is. Misschien moeten we 
nadenken over andersoortige 
lidmaatschapvormen. Dat 
het allemaal wat makkelijker 
wordt om mensen bij de club te 
betrekken. Zo ben ik eigenlijk 
ook begonnen, ongeveer vijftien 
jaar geleden, laagdrempelig; tien 
introductielessen voor honderd 
gulden. Het leek mij leuk om 
iets samen met Trudie te doen 
en er waren allemaal stelletjes; 
Gerdi en Piet Bollier, Toos en 
Kees Boks. Een hele nieuwe 
groep golfers. De meesten zijn 
gebleven.”
“Een beperkt deel van de 
clubleden zijn echt actieve 
leden, ongeveer 100 à 150. Het 
is verder prima dat de rest niet 
met de activiteiten meedoet, 
maar je moet op de een of andere 
manier wel contact houden met 
die leden. Communicatie is 
dus heel belangrijk. Wat kun 
je bedenken om die mensen 
toch een beetje bij de club te 
betrekken? Er zijn mensen 
waarvan ik het jammer vind dat 
ze zijn gestopt, die hebben een 
beetje rond gemarteld over de 
baan, hebben geen binding met 
de club en haken af. Die mensen 
moet je proberen te behouden.”

Is het niet zo dat in alle 
golfverenigingen ongeveer 10% 
à 15% van de leden actief lid is? 
“Ja, dat hoeft ook niet te 
veranderen, maar je kunt wel 
iets meer binding proberen te 
krijgen met de rest. Het staat nu 
wel heel veel uit elkaar, vind ik. 
De oplossing weet ik niet, maar 
je moet er wel over nadenken.”

Is er kritische massa voor De 
Texelse? 
“Hier maakt het niet zoveel uit 
omdat het een commerciële baan 
is. Je moet er niet aan denken 
dat het een verenigingsbaan 
zou zijn. Dan waren we allang 

failliet geweest. De Texelse 
is natuurlijk ook afhankelijk 
van greenfee spelers. Met zo’n 
fantastische baan zullen veel 
mensen naar Texel blijven 
komen om hier te spelen, maar 
ook daar kun je als club en 
exploitant in samenwerken.”

Je zat en zit in allerlei besturen. 
Wat is de overeenkomst of 
verschil tussen die besturen 
en je voorzitterschap bij De 
Texelse? 
“Ik merk wel dat er wat mij 
betreft een paar aandachtspunten 
zijn. Neem de afgelopen 
bestuursverkiezing. Dat is 
allemaal prima gegaan, maar 
wel op een traditionele manier; 
binnen het eigen netwerk 
worden kandidaten gezocht. 
Dat moet je ook blijven doen, 
maar daarnaast kun je tevens 
op een open en transparante 
manier mensen werven. Zo gaat 
het bij Woontij en bijvoorbeeld 
de VVV ook. Nu komen op de 
club pas op het laatste moment 
kandidaten naar voren, waar 
helemaal niet aan gedacht is. 
Dat had door een transparantere 
werving  eerder gekund.”
“Als je naar de statuten kijkt, 
dan zit dat, mijns inziens, nog 
steeds rommelig in elkaar. Hoe 
je een bestuursverkiezing moet 
organiseren, staat eigenlijk 
heel vaag omschreven. Rob 
Maaswinkel heeft uiteindelijk 
met Martin Bödicker en Jaap 
Pameijer overleg gepleegd en 
is het goed gekomen, maar het 
was onduidelijk wat er moest 
gebeuren in die situatie. Dus dat 
moet veranderen.”
“En hoe verhouden de 
commissies zich ten opzichte 
van het bestuur? Dat is ook 
niet duidelijk aangegeven 
in de statuten. Er zijn de 
afgelopen periode best nogal 
wat misverstanden geweest. 
Iedereen doet bepaalde dingen 
met de beste intenties, aan de ene 
kant moeten mensen de ruimte 
hebben, maar aan de andere kant 
moeten besluiten natuurlijk wel 
op een democratische manier tot 
stand komen onder toezicht van 
het bestuur en met dat bestuur 
als eindverantwoordelijke.” 
“En communicatie is heel 
belangrijk. Communicatie bij 

vacatures. Begin tijdig een 
mail of een nieuwsbrief rond te 
sturen. Geef aan wat de functie 
behelst. En, wat ik al eerder 
aangaf, de communicatie met 
de minder actieve leden, om ze 
toch bij de club te betrekken. 
Communiceren met de jeugd, 
Dat gaat heel anders dan met 
de oudere generatie. Ze nemen 
dingen niet vanzelf meer aan, 
houden niet van autoritair 
gedrag. Kinderen communiceren 
via Whatsapp, Twitter en Face-
book. Misschien is het juist 
wel leuk dat je via Facebook 
of Twitter een berichtje kunt 
krijgen over de uitslagen van 
de diverse competitieteams of 
de clubkampioenschappen. De 
techniek om dat te automatiseren 
bestaat. De communicatie 
geschiedt nu veelal via de 
website, maar het kost best 
wel moeite om nieuwsitems te 
zoeken. Met mijn Ipad is het 
trouwens een drama om iets te 
vinden op onze website.”
“En bestuurlijk was er de laatste 
tijd ook een spanningsveld 
tussen club en exploitant. 
Dat heeft zeker ook met 
communicatie te maken. Het 
blijft natuurlijk schipperen 
tussen belangen van de golfclub 
en die van de exploitant. Dat 
vind ik interessant. Dat heb ik 
met de VVV ook meegemaakt. 
Als directeur van De Krim is 
Iwan Groothuis natuurlijk een 
belangrijke figuur. Die moet je 
bij de VVV betrokken houden. 
Je moet hem wel serieus nemen. 
Ook als De Texelse. Als je niet 
iemand op De Krim had gehad 
die gek zou zijn van golfen, dan 
hadden we niet zo’n mooie baan 
gehad. Alle energie die in de club 
wordt gestopt, de prachtige baan 
die er nu ligt, al die krachten 
moet je bundelen, want je hebt 
een gezamenlijk belang. Daar 
zitten heel veel kansen om het 
beter te doen. 

Door: Alain Hirschler



RYDERCUP
In 2003 bedacht Jan Heemskerk dat 
het leuk zou kunnen zijn om met als 
voorbeeld de Ryder Cup een jaarlijkse 
wedstrijd te organiseren tussen Texelaars 
en Overkanters. Zijn maat Edward van 
der Hoek vond het een prima idee en het 
bleek een instant succes. Er werd gestreden 
om een schilderij van Antoinette van den 
Berg. De prijsuitreiking werd opgeluisterd 
met liedjes van Jan, zang van Gemmy 
Heemskerk en muzikale begeleiding van 
Meinard Carper. Vrijwel alle deelnemers 
van beide zijden werden daarin plagend 
over de hekel gehaald. Na tien jaar, waarin 
de naam Ryder Cup was veranderd in 
Edward van der Hoek Trofee, kwam 
er een eind aan deze serie wedstrijden. 
Bij de eerste ontmoeting had Jan een 

Overkantersballade geschreven van 20 
coupletten op de wijs van Misschien wordt 
het morgen beter van Cornelis Vreeswijk, 
en in het laatste couplet de Texelaars al 
laten verliezen

Verliezen van overkanters, nou dan 
sta je wel voor schut. Voor  nu en voor 
altijd ben je de kop van Jut. Naar alle 
waarschijnlijkheid krijg je nu met de knoet. 
En ze verbannen je van Texel, misschien 
wel voorgoed

Allen: Ze verbannen je van Texel, misschien 
wel voorgoed

In 2012 beschouwde Heemskerk zich 
als Texelaar en zong zijn voormalige 
teamgenoten plagerig toe

Brave beste Overkanter, u bent hier nu 
uitgenood. Er is leven er is leven na de 
dood. Om nog Texelaar te worden bent u 
helaas uitgeloot. Er is leven er is leven na 
de boot
 
THE PERFECT MATCH
Om de band tussen overkanters en 
Texelaars te versterken kwam Heemskerk 
ook met de Perfect Match waarbij team 
gevormd werden door een Texelaar en 
een overkanter. De eerste in 2003 werd 
gewonnen door het koppel Meinard Carper 
en Cees Boks, de tweede in 2004 door 
Martin Bödicker en Bart Medema. 
André Hazes inspireerde een aantal 
liedjes, ’s avonds gezongen, zoals Een 
beetje verliefd, dat als Een beetje tekort de 
gemiste putfrustratie hoorbaar maakte.

refrein

Een beetje tekort
Hij was een beetje tekort
Ach het scheelde maar een haar
Een paar centimeter maar
Als een nicht stond ik te putten
Deze dag ging alles kut...
want ik miste elke put

In het laatste jaar van dit reeksje, 2005, 
won Carper weer, nu met Rein Zandee

Computer-Edje
Ed Eelman de onvolprezen hoofdredacteur 
van het gedrukte clubblad, leidde de club in 
2009 het computertijdperk in.
Op de Ryder Cup avond van dat jaar 
werd het lied Jezus Redt van Robert Long 
vereelmaniseerd. 

Ooit aan de bar geboren: Heemkerk spreekt enkele Texelaars en na enkele versnaperingen ontstond het briljante idee 
van Het Overkanters toernooi, later de Edward van de Hoektrofee en tot slot The Texelse Rydercup.

Een ploeg Texelaars tegenover eentje van de Overkant. Dit plaatje dateert van de beginjaren. Men nam elkaar niet 
alleen de maat in de baan, maar veel meer nog bij  de nazit.

W E D S T R I J D E N
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Toen er nog geen computer was
En iedereen nog boeken las
Toen was het leven goed in huize Eelman
Eenvoudig leven daar hield Edje veel van
Om tien uur zei hij: “ Jos ’t is tijd
Dat jij spontaan en toegewijd
Met mij onder de lakens glijdt,”
en dan riep Jos: “Heremijntijd....

Jezus Ed, Jezus Ed, wil je nu alweer naar bed Jezus Ed, Jezus Ed, 
gèèèttegetteget

DORPENWEDSTRIJD
Op een voor de hand liggende wedstrijd moest lang worden 
gewacht: een ontmoeting tussen golfers van de Texelse dorpen. 
Jan Heemskerk peilde hier en daar en in 2006 kon hij de teams 
van Den Burg, De Koog en De Cocksdorpers verwelkomen. Later 
kwamen er gelukkig ook de andere dorpers bij. Frappant was het 
aantal overwinningen dat de Cocksdorp wist te boeken. Na 2010 
won het vijftal van dit dorp alle wedstrijden. In 2011 zong dit 
kwintet vol vertrouwen op de wijs van Een café zonder bier.

Piet Zijm, Luyt en Harman zijn mannen van staal
Jan Heemskerk heeft krullen en Homan is kaal,
Al ben jullie groot en al benne wij klein
Wat is het toch fijn om een durper te zijn

Het leek de captain van De Cocksdorp wenselijk om een eigen 
geheime agenda te hebben, zeker nu bleek dat vooral in Oosterend 
elke truc van stal werd gehaald om te winnen
Betrokkenen herinneren zich maar al te goed de mail die de ons 
helaas ontvallen humoristische Strender captain Jan Bloem aan 
zijn mannen stuurde. Hij schreef: “Wetenschappelijk is bewezen 
dat ruimhartige sex vlak voor een belangrijke wedstrijd de 
golfprestaties weldadig bevordert. Ik hoop vurig dat ons team en 
uzelve hier voordelen uit halen.”

Het koor zong: 

Bloem wilde graag winnen en zei tot zijn cracks
Geniet deze nacht maar volop van de sex
Men hoorde hen kreunen in de Oostrender nacht
Maar het heeft hen vandaag toch geen zegen gebracht. 

Dit gelezen hebbend kende de Cocksdorpse captain geen genade 
meer en overhandigde de prijs met volle overtuiging aan het 
team met het hoogste gezamenlijke lichaamsgewicht (De C.); 
het aantal stablefordpunten op basis van de wortel uit het schatte 
aantal vroegtijdige zaadlozingen (De C.), ja zelfs het team met de 
grootste gezamenlijke penislengte (De C.). 

De uitgezaagde twee meter lange triplex kopie van de penis 
van de kort daarvoor aangespoelde potvis, werd als troostprijs 
overhandigd aan de Koogse captain Cees Boks, 
wiens team in reguliere telling gewonnen zou hebben.

• D E  R Y D E R  C U P •

Wintercompetitie

“IT GEAT OAN”
Het was Wil Homan, de sprekende buien-
radar op onze golfclub in hoogsteigen per-
soon, die ons de baan op commandeerde. 
De vlag van de eerste was zelfs met geen 
verrekijker te zien, maar dat kwam vol-
gens hem omdat het zomergreens waren. 
Marijke in sierlijk bont en ik warm ge-
kleed schuifelden naar de tee van hole 1. 
Met een fraaie boog ploften de balletjes in 
het zachte warmwitte bad van sneeuw, het 
kruintje nog goed zichtbaar; en dus kon de 
oranjebal waarmee voetballers het moeten 
doen in de tas blijven, voorlopig althans. 
De baan werd allengs witter, de heuvels le-
ken wel de Alpen en na verloop van enige 
tijd ontwaarden we de Schuijlhut, waar we 
een koek-en-zopietent verwachtten, maar 
helaas; zelfs geen strooizout op de glad-
de brug, dus ook een noodzakelijke sani-
taire tussenstop op deze maagdelijk witte 

pleisterplaats was ons niet gegund. Billen-
knijpend togen we door de sneeuwjacht 
richting clubhuis, bij gebrek aan een GPS 
volledig vertrouwend op Marijke’s puur 
Texels richtingsgevoel; we haalden het in 
all square, Marijke’s gelijktrekkende putt 
was me te machtig.
Manmoedig, - Marijke ook voor geen 
kleintje vervaard- trokken we wederom de 
witte wereld in tot we na de zoveelste shank 
ontdekten dat we op ijs liepen: een telkens 
aangroeiende laag ijs schurkte zich vast on-
der onze schoen, waardoor we de grip had-
den van een stuurloze arrenslee op een be-
sneeuwde Sluftergletscher. Voor elke slag 
moest een ijskrabber aan de bak, werden 
de stokken warm gewreven, het balletje op 
de greens gekuist van witte plak; bezempje 
mee om het pad richting hole vrij te maken 
en dan vooral snel putten . Uiteindelijk was 
het wel duidelijk dat de strijd, het sneeuw-
gevecht dus, zou worden beslecht door het 
putten. Dat hadden we net zo goed in de 
golfshop kunnen doen, onder het genot van 
een beker hete chocolade met een ijskoud 

Juttertje toe van de winnaar. De baan werd 
onmiddellijk na de match gesloten voor de 
preparatie van langlaufloipes; we zagen de 
gluhwein en apfelstrudel naar de Alpen-
hutte vertrekken. En de sneeuw? Het ging 
maar door, in ’t fries verbasterd: “it ging 
mar oan”.

Meinard Carper
speelde een hartverwarmende matchplay 
met Marijke de Beer



Het was donderdag, 23 april 2015, dat mij 
ter ore kwam, dat op de Texelse golfbaan 
bij een kleine stuw in een sloot, nabij 
de green van hole 6, een Waterspreeuw 
gesignaleerd was. Het beviel de vogel daar 
kennelijk goed, want ook de volgende dag 
zou de vogel daar nog zijn.
Op die dag ging ik in de vroege ochtenduren 
mijn golfrondje doen op de 1e negen holes. 
Mijn gedachten waren eigenlijk niet erg 
bij het golfen. Het liefst zou ik in draf naar 
de green van hole 6 gaan, om daar de door 
mij nog nooit geziene Waterspreeuw te 
aanschouwen.
Toen ik na het spelen van de eerste 5 holes 
afgeslagen had op 6 en richting de green 
van die hole liep, begon mijn hart toch 
echter sneller te kloppen.
In de omgeving van het mij bekende 
stuwtje zag ik geen mensen. Dat kon twee 
dingen betekenen. Of ik was mooi op tijd, 
voordat anderen er voor onrust konden 
zorgen, of de vogel was letterlijk gevlogen.
Toen ik het stuwtje uiteindelijk tot op 
ongeveer 15 meter genaderd was, zag ik 
de Waterspreeuw tot mijn grote vreugde op 
de stuw zitten. Ik had fantastisch zicht op 
deze grotendeels zwart met bruine vogel, 
met een witte borst en keel.
Het is een compacte vogel met een korte 
staart en vleugels.
Regelmatig ging de vogel het water bij de 
stuw in, waar hij duidelijk zichtbaar onder 
water op zoek ging naar voedsel. Dat 
voedsel bestaat voornamelijk uit slakjes 
en andere kleine, onder water levende 
beestjes.
Het water was dusdanig helder, dat heel 
duidelijk te zien was, dat de vogel zich 

onder water voort bewoog met behulp van 
zijn poten en vleugels.
Regelmatig kwam hij het water weer uit en 
ging dan wat rusten op de stuw.
Bijzonder aan deze vogel is, dat hij 
massieve botten heeft. Dit in tegenstelling 
tot de meeste andere vogels, die om zo 
licht mogelijk te zijn, holle botten hebben. 
Deze vogel wil juist graag zwaar zijn, om 
onder water te kunnen blijven.
De naam Waterspreeuw suggereert, dat de 
vogel  tot de spreeuwenfamilie behoort, 
maar dat is niet het geval.
Ze komen voor langs snelstromende 
rivieren en beken.
Alles aan deze vogel is aangepast aan een 
nat leven.
Hun ogen worden onder water beschermd 
door een transparant membraam.
Het liefst zou ik ter plekke op een stoeltje 
gaan zitten om nog lange tijd deze 
bijzondere vogel te bewonderen.
Echter, hole 7 wachtte en verderop zag 
ik ook al mensen met grote kijkers en 
statieven aan komen lopen, die ook dit 
fenomeen wilden meemaken. 
Gelukzalig vervolgde ik mijn golfrondje 
en de koffie na afloop smaakte als nooit 
tevoren.
Op zaterdag, 25 april 2015, werd de 
Waterspreeuw voor het laatst op de 
golfbaan gezien.

Louw Nijhuis.

De foto van de Waterspreeuw werd gemaakt 
en aangeleverd door Marc Plomp van het 
Vogelinformatiecentrum De Verrekieker in 
De Cocksdorp.

  BAR &  BOOS
In 2006 begon Jan Heemskerk in het 
club-blad met zijn grappig bedoelde 
rubriekje Bar en Boos. Er kwamen 43 
afleveringen. Dit was de tweede

Pilsje, Jan?
Doe mij maar een Durreper Drup.Druppie 
en een fluitje asjeblieft, Marit!

Heb jij nog met die dorpenwedstrijd 
meegedaan?
Wat is dat?

Den Burg, De Koog en De Cocksdorp 
tegen elkaar.
Golfen?

Ja, wat dacht jij dan?
Weet ik veel, klaverjassen. Nee, daar was 
ik niet bij.

Ik ook niet.
Wie had dat georganiseerd dan?

Een of andere overkanter, die hier is 
komen wonen.
En Oosterend, Ouweschil en Den Hoorn 
dan? Had íe nog nooit van gehoord zeker.
Moet niet veel gekker worden.

Met die overkanters?
Precies. Komen hier en denken dat ze dan 
Texelaar zijn. Ze moeten blij zijn dat ze 
hier mogen spelen.

Vind ik ook.

Dank je, Marit
Meteen zich overal mee bemoeien!

Een zeer bijzondere
VOGELWAARNEMING

Toen mij in verband met het 25-jarig jubileum van de Texelse golfbaan gevraagd 
werd een stukje te schrijven over de voor mij meest bijzondere vogelwaarneming 
op de Texelse golfbaan, was het voor mij niet erg moeilijk om te bepalen welke vogel 
dat geweest was. Met stip op 1 was dat voor mij de Waterspreeuw! ( Cinclus cinclus.)

Maar wel de Texelse een prachtige baan vinden en er graag nog eens, dan als lid, terugkomen?
Kijk dan snel op www.texelse.nl/lid-worden. Je bent van harte welkom bij de Golfclub de Texelse.NOG GEEN LID? 


