Tespelduyn heeft niet alleen golfplezier hoog in het vaandel staan, maar ook duurzaamheid. Beide
ambities zorgen ervoor dat de baan er altijd goed verzorgd en prachtig uitziet. We noemen dat
Natuurrijk Tespelduyn. Veel golfers genieten dan ook niet alleen van het golfen, maar ook van de
mooie gevarieerde natuur rond de baan. In 2019 zal elke maand een golf(st)er uitleggen wat
Natuurrijk Tespelduyn betekent en welke wensen er nog leven.

Wie?
Of je nu komt voor de damesochtend, de
donderdagavondcompetitie of Texasscramble, de kans dat je Kitty
de Vries tegenkomt is groot. Ze helpt regelmatig een handje met
de organisatie van de verschillende wedstrijden. Ze speelt als het
even kan twee of drie keer per week en natuurlijk het hele jaar
rond. Sneeuw, storm of kou, gewoon eropuit!

Hoe lang ken je Tespelduyn al?
Ze is in 2010 bij Liemeer begonnen, maar toen ze terug verhuisde naar Noordwijk, haar
geboorteplek, was ze er snel uit. Op zoek naar een nieuwe golfclub kwam ze bij Tespelduyn kijken. Ze
was meteen verkocht, de marshall reed een rondje met haar over de baan en de sfeer voelde goed
aan, gezellig en no nonsens. Ze heeft er veel mensen leren kennen door regelmatig te spelen en met
wedstrijden mee te doen. De baan is uitdagend genoeg, de ene keer gaat het beter dan de andere
keer, maar er zit nog steeds progressie in.
Het mooiste plekje op Tespelduyn?
Dat is het hoogste punt van de terp. Als je daar staat en over hole 3 en 4 uitkijkt, heb je het idee dat
de wereld aan je voeten ligt. Wijds, afwisselend en altijd wat te zien. Fazanten, patrijzen, eenden,
kievieten en nog veel meer beesten. Alhoewel ze de vogels niet allemaal bij naam kent, kan ze er
enorm van genieten. En er zijn altijd andere golfers, die haar weer wat wijzer maken. Ze leert er
steeds wat bij.
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Ook de parkholes en dan vooral parkhole 3, zijn
natuurlijk prachtig, maar dat voelt toch iets meer
als een park. Meer verzorgd, minder wild.

Een bijzondere natuurervaring?
De zwanen zijn toch wel haar favorieten. De manier waarop ze zich gedragen, waardig, trots. De
waakzaamheid voor elkaar en voor het nest, de sierlijkheid als ze zwemmen. Kitty is eigenlijk nooit
bang voor ze geweest. Ook vroeger niet. Ze zijn gewoon mooi.
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Wat zou er moeten veranderen?
Nog meer bloemen graag! De naam Bloembollenbaan geldt eigenlijk maar voor drie maanden,
daarna is er geen bol meer te zien. Dus wat Kitty betreft mag de naam veranderen in de

Verder is het fijn dat er geëxperimenteerd wordt met
veldbloemenperken. Het begin is er, nu even wachten
op de eerste bloemen. Er zijn verder nog genoeg
“dooie” hoekjes in de baan, waar we niet zouden
moeten spelen. Die kunnen ook met bloemen verrijkt
worden.

Ook leuk dat er nu blauwe paaltjes staan bij de
orchideeën (Rietorchissen). Lekker laten
bloeien, ze staan er prachtig bij.

En minder bestrijdingsmiddelen? Tja, je ziet wat meer klaver, maar daar moet je dan maar uit blijven.
Het is gewoon goed dat we zuinig op de natuur blijven.
En als het echt teveel wordt, is het misschien een goed idee om een
tuincommissie in te stellen om de greenkeepers wat te helpen. Er zijn vast wel
golf(st)ers te vinden, die af en toe de greenkeepers een handje willen helpen
als dat nodig is.

Maud van der Veen
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