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Nieuwsbrief 
De Heensche 

In memoriam Piet van der Linden 
 
Op 23 februari jongstleden is onze voorzitter Jan Pieter van der Linden op 
58 jarige leeftijd overleden na jarenlange problemen met zijn gezondheid. 
 
Op donderdag 1 maart werd bij Golfvereniging “De Heensche”, afscheid 
genomen van Piet met een ontvangst en een informeel samenzijn. 
 
Men was welkom vanaf 12.00 uur en om 13.00 uur startte het officiële ge-
deelte. Piet zou daarna om 15.00 uur in besloten kring worden begeleid 
naar het crematorium. 
 
Eén van de sprekers die middag was onze secretaris Rien van Mechelen, 
van wie u de speech hieronder kunt lezen. 
 
Wij wensen de familie en vrienden van Piet heel veel sterkte toe in deze 
droevige tijd. 
 
 
 
 



Hier volgt de speech van Rien : 
 
 
 
Piet ……. ,  Gras ……. ,  Golf ……. ,  De Heensche.  
Vier synoniemen ……. ,  één entiteit ! 
Eén eenheid, en het is dan ook geen wonder dat we hier op deze golfbaan afscheid van hem nemen. 
 
Piet heeft als voorzitter met veel verve onze golfvereniging, én de golfbaan op de kaart gezet. 
Met een ongekend enthousiasme regelde hij dat we lid werden van de NGF, zodat ook wij in de golf-
wereld zouden kunnen meetellen. 
Hij zorgde ervoor dat we gingen participeren in de NGF-competitie, waaraan hij zelf, ondanks soms de 
problematiek van zijn ziek zijn, zeer fanatiek deelnam. 
 
Ik vertel u graag één voorval, wat overduidelijk de band tussen Piet en onze golfbaan illustreert: 
Vorige zomer na een bestuursvergadering, waarop Piet al had aangegeven dat er wéér een  
“therapie-station” voorbij was, en er wéér  gezocht werd naar een nieuwe behandelvorm, liepen wij al-
len naar de parkeerplaats, en bemerkten toen dat Piet ons niet volgde. 
 
Ik zag hem naar de golfbaan lopen, heb vervolgens een paar minuten gewacht, en ben hem toen als 
zijn ‘maatje’ (zoals hij mij altijd noemde) achternagegaan. 
Het begon al wat donker te worden.  
Hij stond op hole 1 met een tevreden, licht lachende, maar toch ook wat wazige blik over “zijn golf-
baan” te turen. 
En …….. te overdenken:  het bekende zwaard van Damocles boven zijn hoofd, …  en in zijn geest. 
 
Piet was meestal een zwijgzame man. Veel hoefde je Piet vaak niet te vertellen. 
Een simpele blik en een schouderklop, zoals in deze situatie, was méér dan voldoende. 
 
Ruim 7 jaar is hij met zijn warme persoonlijkheid onze alom gewaardeerde voorzitter geweest.  
 
De tweede termijn van zijn ambtsperiode zou er in oktober van dit jaar op zitten. 
Recent vroeg hij nog of het statutair wellicht gerechtigd was om nóg eens een periode van 4 jaar als 
voorzitter de club te mogen besturen. 
Een haast retorische vraag. 
 
Zo’n vraag waarop geen antwoord bestaat. 
En: hier ook zeker niet nodig is! 
Immers: hij heeft onze vereniging zó gevormd, dat hij ook nu nog in óns doen en laten als een waardig 
voorzitter zal voortleven.   
 
Een gouden vent !   
 


