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Beste leden en oud-leden, 
 
Van de zomer even met zoon Pim naar De Haar, samen een rondje lopen. 
In de keuken kwam ik Jeroen (zoon van Wil) tegen en al sedert jaar en dag de horecaman 
aldaar en vroeg hem, trouwens hoe is 't met je vader, alles goed. 
 
Hij keek me vreemd aan en zei iets in de trant van, weet je het dan niet?  Wat dan? 
Bleek zijn vader, onze Wil Jager, al in mei plotseling overleden te zijn, hartfalen. 
In dit geval toepasselijk maar de schrik sloeg me om 't hart. 
Ons allen volledig onbekend en naar ik begrepen heb op verzoek van de familie heeft de 
begrafenis etc. 'in stilte plaats gevonden'. Ieder zijn goed recht en te respecteren, echter wel 
een 'klap in het gezicht' dat deze 'ouwe reus' geveld was. Zeer onverwacht. 
 
Als oprichter en ca. 20 jaar voorzitter alsmede grote animator van het Nederlandse Vastgoed 
Golf een zeer groot en onverwacht verlies. 
Wie kent zijn verhalen, anekdotes, moppen, gebbetjes, rijmen en enorme humor niet! 
Daarnaast zijn fantastische' herstelslagen' in de baan, zijn enthousiasme en stimulator van 
onze NVG, alsmede vast grootverbruiker van zijn geliefde Cognac. 
 
S ‘avonds na het rondje golf, toch enigszins 'van slag', even buiten op het terras met Jeroen 
bijgepraat, gegeten en cognacje op Wil gedronken. 
 
Het idee ontstond direct ter plekke, dat het ter nagedachtenis en ter ere van Wil, mooi zou 
zijn om een "Wil Jager Memorial" golfdag in te lassen voor de huidige en zeker ook alle oud-
NVG leden, die hem zeer goed gekend hebben. Deze dag organiseren we dan uiteraard op 
De Haar. 
 
Zo gezegd zo gedaan, middels dit schrijven nodigen wij u dan ook van harte uit om in grote 
getale 'acte de présence' te geven aan de op maandag 3 april 2017 te houden golfdag 
speciaal ter ere van Wil. De Wil Jager Memorial  
 

 
 
Dus houden jullie deze dag de middag en avond even beschikbaar, gaat vast zeer gezellig 
worden en ik reken, mede uit respect voor Wil, op grote opkomst.  
 



	
Graag tijdig opgeven bij Manon God mggolfevents.uk@gmail.com, zodat wij een goede 
planning voor de Shotgun en het diner kunnen maken. Zoals te doen gebruikelijk slaan we 
de kosten van de golfdag hoofdelijk om en ontvang je achteraf een factuur daarvoor. 
 
 
Heel graag tot 3 april. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk van Dijck 
Voorzitter NVG 
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