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Sponsoren

Redactioneel

Snap jij het?
We hebben een prachtige baan. We hebben een uitstekende
wedstrijdcommissie. We hebben een gezellige club. We hebben een
prachtig voorjaar. We hebben een goed gevulde wedstrijdkalender.
En tóch! Waar is de tijd gebleven dat als je niet tijdig inschreef, je op
de reserve lijst stond. Wat is er toch gebeurd in de pakweg vijf jaren
die sedertdien verstreken zijn?
Ja, je moest naar de baan om je via intekenlijsten op te geven. Zou het nieuwe systeem, ja de
computer, de schuld zijn? Maar hoe kan het dan dat alleen de wedstrijd ´Bavaria om ´t vat´
overtekend is met meer dan 24 leden op de reservelijst. Dat zijn er net zo veel als de mooiste
wedstrijd van het jaar, de Handicartwedstrijd, nog zou kunnen gebruiken. We hebben meer
gebruikers van een handicart dan deelnemers aan deze fun-wedstrijd. Onze onvolprezen commissaris van handicarts, Nol van der Kant, spant zich ieder jaar weer in om de leden van onze
club die van deze voorziening afhankelijk zijn, blijvend te voorzien van voldoende handicarts.
In een club als de onze is het niet alleen nemen, maar ook geven!
Overigens, schrijf ik dit stukje op het moment dat er nog één dag over is om in te schrijven.
Ik hoop echt dat het bovenstaande niet waar is!

Wedstrijden behoren bij een (sport)club
Het zou wel fijn zijn voor onze actieve wedstrijdcommissie om te weten of men zo’n drukke
wedstrijdkalender wel op prijs stelt. Op NGF-wedstrijddagen hoorde ik wel eens gemopper
dat de baan niet beschikbaar was. Soms geldt dat ook op de dagen dat er clubwedstrijden
zijn. Niet beschikbaar? Dan doe je toch gewoon mee met deze wedstrijden. Dat geeft pas een
echt clubgevoel. Je hoort er bij!
Ik wens iedereen nog een mooie zomer met veel genot op de mooiste stadsbaan van
Nederland. 
Fons Jacobs,
Voorzitter redactie commissie Evergreen
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Voorwoord van de voorzitter

De groei zit er in

Nu onze nieuwe baan voor 99% klaar is, groeit ook het aantal leden van onze golfclub
weer. Is het aantal golfers in Nederland vrijwel stabiel en neemt dit aantal voor mensen
met een home-course zelfs af, onze nieuwe baan zorgt ervoor, dat we meer mensen
geïnteresseerd krijgen om op onze nieuwe 9-holes baan te komen spelen
Natuurlijk zijn we, mede dank zij de inzet van onze PR-commissie, erg blij dat
we de verwachte groei kunnen realiseren. Ook de Begeleidingscommissie
nieuwe leden is voortvarend van start gegaan en we hopen zo de nieuwkomers op onze baan en in het clubhuis een warm welkom te bieden.
Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart voor het organiseren van
‘Het Open Helmondse Kampioenschap’, om meer bekendheid te geven
aan onze club met haar prachtige baan.
Onze 9-holes baan geeft aan werkende mensen de mogelijkheid, om in
een kort tijdsbestek een prachtige golfervaring te hebben en waarom zou
je voor een 18-holes baan betalen, als er om de hoek er een prachtige
9-holes baan ligt. Dat moeten we met zijn allen meer uitdragen, om de
groei er in te houden.
De caddiemasterruimte en de hal zijn aangepast; met dank aan de vele
vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. Het resultaat mag gezien
worden.
Inmiddels is de NGF-competitie gespeeld en het bestuur is verheugd,
dat al onze teams zich hebben gehandhaafd. Ook de President’s Cup is
gespeeld, met een winnaar van formaat: Willie-Jan Verspaget. Hij prolongeerde zijn titel van 2012, met als runner-up Claudia van Hout.

een steeds grotere belangstelling rekenen, zodat we regelmatig steeds
meer gasten op onze baan mogen begroeten.
Op 27 mei mocht ik van de Rabo Clubkas Campagne een cheque van
€ 700 in ontvangst nemen, mede dankzij de stemmen die u op onze club
hebt uitgebracht. Daarvoor zijn wij u oprecht dankbaar en hopen dat u het
volgende jaar weer massaal uw stem op onze club uitbrengt.

Tenslotte, wat staat er nog te gebeuren dit jaar?
Zoals ik u al heb laten weten zijn we bezig met de plannen voor nieuwe
lockers. Daarvoor willen we een veldschuur bouwen achter ons clubgebouw, om daar de machines van De Enk in onder te brengen. Dan komt
er ruimte in het gebouw vrij, om ruim 100 lockers te realiseren en hopen
we dat de wachtlijst voor de lockers verdwijnt. Het tempo waarin we dit
kunnen doen is afhankelijk van vergunningen en de wijzigingen van het
bestemmingsplan, maar zodra die er zijn kan er worden gebouwd. De
plannen zijn klaar.
Als ik dit schrijf, zitten we in Brabant midden in een hittegolf en is het wel
erg heet om in de volle zon een baantje te lopen. Maar desondanks wens
ik u allen een mooie golfzomer toe met heel veel zon en hoop u vaak op
onze gezellige golfbaan te ontmoeten. 

Langzaam komen ook de horeca activiteiten in ons clubhuis Tien op stoom.
Dankzij de inzet van onze ‘kok’ Walter van de Wassenberg en natuurlijk
ook Bram en Noor, kan er nu elke dag worden gegeten en op afspraak een
uitstekend diner worden geserveerd. Ook onze arrangementen mogen op

Uw voorzitter,
Mario Janssen

De lekkerste bal komt van
Keurslagerij Goossens!

Goossens, keurslager
Steenweg 31, Helmond
Tel. 0492 - 522 273
info@keurslagergoossens.nl
www.keurslagergoossens.nl
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Dames

De jaarlijkse golfbridgedag

Een prachtige zonnige dag.
Goed gezelschap. Een lekker hap.
Dat waren de ingrediënten van
onze jaarlijkse golf/bridge dag
Met twintig vrouwen speelden we die dag
ons spel: voor de middag 9 holes golfen, na
de middag 18 spellen bridge, waar Rieky
en José tweede werden en Rosemarie en
ondergetekende eerste. Het was perfect
georganiseerd, ondanks problemen met de
computer en de printer. Dankzij de damescommissie konden we op tijd starten en
hadden we een fijne dag.
Damescomisie bedankt voor jullie inzet,
Henriette bedankt voor de organisatie van
de bridgemiddag. 
Lenie

Damesuitstapje Haviksoord
Het is altijd een verrassing: hoe zal het weer zijn? Nou, deze dag was wel erg speciaal: tegen de 30 graden.
Dus erg warm tot heet! Voordat ik die ochtend vertrok naar Haviksoord Golf Club, las ik de waarschuwing in de
krant: “Vanwege de hoge temperatuur, overdag niet sporten!!”
Maar wat doen wij allemaal: we slaan dit in de wind en gaan toch. En
niemand die op het laatste moment denkt te moeten afhaken. We
spelen dan wel op een club met veel bomen, maar de zon had echt
de overhand. Na 9 holes een lekker bekertje warme bouillon deed ons
allen goed.

Een leuke spelvorm
De winnaressen van vorig jaar hadden gekozen voor Texas Scramble.
Een leuke spelvorm om met je flight naar de overwinning te streven.
Dat lukte ons: Anneke Theunissen, Louise Meulendijks, Nelleke ten
Hooven en ondergetekende.
De spanning was te snijden: twee flights met 54 punten. Dan wordt er
naar de tweede negen holes gekeken. Ook daar stonden we gelijk. Wij
scoorden de laatste zes holes het beste, dus de winnaressen van de dag.
We hebben nu ook meteen het “geluk” dat we het uitstapje volgend jaar
mogen organiseren. Daar gaan we voor!
Na de prijsuitreiking nog een gezellig drankje en een heerlijk hapje eten.
Dames organisatoren: hartelijk dank. Wij gaan proberen dit volgend
jaar te evenaren. 
Els van Wylick.
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Martin Lintermans
Dames
Geef door die pen!
winter
competitie
Als dit stukje in de Evergreen
staat en alles weer groen is
uitgelopen, lijkt de winter al
weer ver achter ons. Toch wil
ik nog even terugblikken op
het afgelopen winterseizoen.
De eerste winter op onze
vernieuwde baan!
Al is deze langere baan niet voor alle dames
even gemakkelijk, toch staan ze er elke dinsdag weer om half tien. Ik heb grote bewondering voor dames die, ondanks hun hoge
leeftijd, elke week 18 holes lopen en dan
denk ik als ik dat ook zou halen kan ik nog
jaren meedoen aan de Damesochtend, dat
zou mooi zijn. Behalve golf wordt er, na het
golfen, in de wintertijd elke maand een keer
bridge gespeeld.

Kerstviering
Ook hadden we een bijzonder gezellige
kerstviering met Nathalie Drouen, waar we
onze kookkunsten konden uit proberen op
koolhydraatarme gerechten.
Tijdens de afsluiting van het winterseizoen
bleek dat ik als eerste was geëindigd. Mooi
toch! Ik wil de damescommissie bedanken
voor hun inzet iedere week. Ik hoop dat in
het komende seizoen nog meer dames gaan
deelnemen aan de Damesochtend. Het is
gezellig, goed georganiseerd en het geeft je
vooral het gevoel bij een hele fijn golfclub
te spelen. 
Mieke van den Heuvel

Martin Lintermans, je hebt de lat wel hoog gelegd met jouw stukje,
voordat je ‘de pen’ aan mij doorgaf. Uit de ervaringen die een
wereldburger als jij hebt beleefd, kan ik niet putten. Ik ga er dan ook
maar van uit dat dit niet de bedoeling is. Zoals jij beschrijft dat je op de
‘LPGA Legend in Daytona beach Florida’, mocht meelopen met Christel
Boeljon bijvoorbeeld, is mijn versie dat ik Antoine Le Bouillon (op zijn
Helmonds Toon de Soep) heb gevraagd mee te lopen zeker niet meer
spannend.
Eerst maar iets over mezelf dan.
Ik was een slager, worstmaker, tussendoor nog
keurmeester vee & vlees, vleestechnoloog,
vleesgroothandelaar en daarbij nog cateraar
van grote festijnen. Passie: worst maken en
koken.
Mijn hobby is mijn leven lang al muziek en de
laatste 35 jaar het organiseren van muziekfestivals in het Helmondse. Met dit laatste ben ik
vorig jaar gestopt. Wij, een vriendenclub, organiseerden 60-erJarenPop , PinksterPodium en
0492PopPodium, een battle voor jeugdige
bands. Voor mensen/cafés die daar om vroegen boekten wij ook bandjes. Wat ik mooi
vind is, dat 60-erjarenPop wordt voortgezet
door Geert Blenckers in de Cacao Fabriek, dat
0492PopPodium wordt voortgezet bij het
Muziekcafé en dat het PinksterPodium wordt
voortgezet door Marc Roosen op de Markt bij
Lokaal42. We leven voort in de muziek!

Het golfen
Pas laat ben ik begonnen met golfen. Mijn twee
oudere broers deden het al jaren vóór mij en
haalden mij ook over. Les heb ik gehaald bij Rob
Mouwen, op het toen nog kleine ‘t Woold in
Asten, examen op De Golfhorst. De jongste van
die twee broers was marshal bij de Golfhorst,
de andere broer lid, en ik later dus ook. Veel
ging ik echter niet, ik miste de gezelligheid. En
die is voor mij erg belangrijk! Verder raakte ik
trouwens geen bal.

Blij met de buggy!
Ook het moeten rijden met een buggy (handicart) is niet bevorderlijk om snel mensen te
6

leren kennen. Bij veel wedstrijden ben je uitgesloten en niet iedereen vindt het leuk naast een
buggy te lopen. Helaas heb ik die kar wél nodig.
Het moeilijk bewegen, is al ontstaan, in 1970.
Twee zware verkeersongevallen veranderden
mijn leven totaal en maakten mijn toekomst erg
onzeker. Bij het eerste ongeval reed een vrachtwagen volgeladen met zand over mij heen!
In de revalidatie periode na diverse hersteloperaties, kwam ik een dronken, links van de weg
rijdende chauffeur tegen en begon de ellende
opnieuw. Daarom, hartstikke blij met de buggy !!
Er zijn mensen op de club die mij ‘duikboot’
noemen! Graag merk ik dan ook op dat de
enige Qualifying kaarten die ik loop die voor
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de Dodavo zijn! Ben toch mooi gezakt van 36 naar 30 !! Maar dit terzijde.
Gezelligheid was er gelukkig wel in Helmond. Dat ontdekten wij omdat
we daar werden uitgenodigd voor een prachtig toernooi.
Wij kwamen daar toen voor het eerst, omdat Jan van Hout met mijn broer
Willie, (die kennen elkaar al sinds de geboorte) het idee kregen om een
Sassenplein Golftoernooi te organiseren. Dit is een jaar of tien een jaarlijks
terugkerend leuk evenement voor ons geweest. Wij zongen voor aanvang
altijd uit volle borst het ‘Sassenplein Lied’. Waarop de reactie kwam van
leden: “Golfen ze daar ook al?”. Gijs verzorgde die dagen altijd perfect.
Koffie met vlaai, tijdens de wedstrijd een versnapering, een koel drankje
in de baan en, ter afsluiting, een fantastisch diner met speciale wijnen.
Jammer dat het al twee jaar niet meer is georganiseerd.
Het is een mooie club met een ledenbestand dat gelukkig nu ook jeugdige
aanwas krijgt. Al hebben de ‘oudere jongeren’ nog duidelijk de overhand.
Op dinsdag lopen wij vaak met Jan van Hout (77 en top fit!), Antonie
Fransen, Fred van Dongen, Martin Lintermans en Nol Geeven. Of de groep
met Toine de Brouwer, Pierre de Wit en Michel van den Berg (88) . Michel is
een geval apart! Het is bewonderenswaardig als je ziet hoe goed die man
nog golft en gezellig meedoet. Voor Michel wil ik hier even een lans breken.
Michel is lid vanaf het prille begin en ook al sinds jaar en dag caddiemaster.
Nu het bestuur heeft besloten dat aan dat ambt een maximum leeftijd
is verbonden, wil ik hier toch het voorstel doen om Michel tegenmoet
te komen met iets, waaruit waardering blijkt voor al zijn jaren bij onze
club. Denk daar eens over (bv. gratis lidmaatschap voor het leven, of een
medaille?) Hij is ook apetrots dat hij op hole 6 de ‘waterhole’, een birdy
heeft gemaakt, en hij vindt het maar niks dat niemand dit weet. Michel
waarvan hier nu akte.
Donderdags probeer ik alle Dodavo-wedstrijden mee te doen, Kei gezellig! Ook daar allemaal leuke mensen, die prettig met elkaar omgaan.
Ondertussen probeer ik mijn twee broers ook over te halen tot een
lidmaatschap. De gemiddelde leeftijd daalt hiermee zeker niet, het
golfniveau stijgt ook niet veel, maar de gezelligheid komt het (hoop ik)
zeker ten goede!

Een héél kleine stukje uit
ons assortiment...
...voor de rest zult u even
langs moeten komen in
een van onze vestigingen!
Amsterdamseweg 454/456, 1181 BW Amstelveen (telefoon 020 - 441 67 77)
Aalsterweg 100, 5615 CJ Eindhoven
(telefoon 040 - 212 26 22)
Machineweg 1/B, 1165 NB Halfweg
(telefoon 023 - 538 71 78)

Graag sluit ik af met de opmerking, dat de golfbaan erg mooi verbouwd
en opgeknapt is. Als het gras en de aanplanting nog even de tijd krijgen
om te groeien, wordt het allemaal nog fraaier! Nu het clubhuis nog. Wordt
het nieuwbouw? Opknappen? Deels afbreken en nieuw opbouwen in
combinatie met restaureren?
Ik wens de commissie die is aangesteld veel wijsheid toe. Overweeg echter
bij alles wat er wordt bedacht, dat sfeer en gezelligheid niet alleen ontstaan door de goede gastheer en gastvrouw die we hebben (en hadden!),
maar zeker ook aan de knusheid en de warmte die het gebouw uitstraalt.
Advies: kom met een paar uitgewerkte ideeën en bespreek die met de
leden. Er is onder onze leden bouwervaring en horecakennis genoeg;
gebruik die dan ook, is mijn bescheiden advies.
Ik hoop, tot slot, dat ik nog jaren kan genieten bij deze uitzonderlijke
golfclub.
De pen geef ik graag door aan, Jantje van Lilie’s, beter bekend als Jan
van Hout. 

w
wwww
bbb
w
ssing
o
l
p
o
w
r!
wee

Onb
abo eperkt
nne
men
w
t
b

PP
PPPP
PPPP
PPPPP
PPP
PP
PPPP
PPP

Tot golfs,
Hein Gruijters
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Natuur in de baan...

Nieuwe bomen en struiken geplant
tijdens de renovatie van de baan
Als vervolg op het artikel in het vorige nummer van de Evergreen over ‘de
baan als natuurpark’, volgt hier nu een volledig overzicht van de nieuw
geplante bomen en struiken met hun Latijnse en Nederlandse naam.
Ook zijn de schenker(s) van de bomen vermeld
(indien van toepassing) alsmede de plaats in de
baan waar de bomen en struiken geplant zijn.

½½

½½

Catalpa bignonioides of Trompetboom,
3 stuks, geschonken door de Wedstrijd
commissie. Geplaatst tussen de fairway
van hole 1 en de fairway van hole 2.
½½ Ginkgo biloba of Japanse Notenboom, 3
stuks, geschonken door Dries Swinkels.
Geplaatst tussen de fairway van hole 5 en
de fairway van hole 2.
½½ Tilia euchlora of Krimlinde, geschonken door vrienden van Gerry Daelmans.
Geplaatst achter de green van hole 5, dicht
bij Schevelingse In Loop.
½½ Tilia tomentosa ´Brabant´ of Zilverlinde,
3 stuks. Geplaatst links van de fairway
van hole 7 richting afslagplaats van hole 1.
½½

½½

½½

½½

Prunus avium of Mierlose Zwarte Kers, 3
stuks. Geplaatst links van de fairway van
hole 7 richting afslagplaats van hole 1.
Acer Platanoides Royal Red of Rode
Esdoorn, 2 stuks. Geplant rondom de
green van hole 8.
Ailanthus altissima of Hemelboom,
geschonken door het bestuur tijdens de
opening van de nieuwe baan, aan onze
greenkeepers van de Enk, Herbert en Wibo.
Geplaatst tussen de fairway van hole 5 en
de fairway van hole 2.
Fagus sylvatica ´Atropupurea´ of Rode
Beuk, 3 stuks. Geplaatst in het plant vak
bij de T box rood van hole 8.
Quercus palustris of Moeraseik.
Geschonken door Noud, Tijn en Sacha
Swinkels op de 80ste verjaardag van
moeder Philo ter nagedachtenis van vader

De overheerlijke mispel

Plantvak bij T box rood van hole 8 met de drie Rode Beuken
8

Tijn sr. Geplaatst links voor de T box geel
van hole 5.
½½ Corylus colurna of Boomhazelaar
geschonken door onze boomleverancier H.
Biemans Boomkwekerij. Geplaatst achter
de T box geel van hole 6.
½½ Rododendrons, 3 plantvakken geschonken door de leden via inschrijfgeld van de
openingswedstrijd. Geplaatst bij de T box
geel van hole 4, de T box rood van hole 8
en de fairway van hole 5.
In het volgende nummer meer informatie over
dit onderwerp.
Met dank aan Wim en Herbert, 
Bert en Otto
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Wat ons verder nog ter ore kwam
Rondje door Caddiemaster

Contributie

De dienstdoende caddiemaster maakt zijn
gebruikelijke ronde over onze prachtige golfbaan en ontdekt, dat het aantal uitgeslagen
plaggen schrikbarend is, veel niet gerepareerde pitchmarks op de greens, veel sigaretten-/
sigarenpeuken en ondanks het grote aantal
afvalbakken is er in onze golfbaan veel weggegooid verpakkingsmateriaal aanwezig. Wellicht
nog meer afvalbakken! We zijn met zijn allen
verantwoordelijk en we hebben er het grootste
belang bij, dat we gewoon ons afval, lege flesjes, sigarettenpeuken en papieren zakdoekjes
in de afvalbak gooien.

Het valt op dat er nog steeds leden zijn die
niet weten dat er jaarlijks een bijdrage moet
worden betaald om onze golfbaan in stand te
houden en onze club voort te laten bestaan.
Op 15 januari 2017 was een groot deel van
de verschuldigde contributie nog niet binnen
en er moesten diverse aanmaningen worden
verstuurd. En wat dacht U op 1 april was nog
niet alles binnen. En dat is geen grap!

Roken
Laten we het voorbeeld geven door te stoppen
met roken in de baan, maar dan ZEKER OOK
niet roken op het terras. Een vleugje rook in
de baan is te prefereren boven het langdurig
mogen MEEROKEN op het terras, zeker als de
wind voor de nietroker uit de verkeerde hoek
komt. Stukje is prima, maar de laatste regel
had beter achterwege kunnen blijven.

Opgeruimd staat netjes!
Een goed opgeruimde golfbaan is voor alle
leden met hun eventuele gasten een lust voor
het oog en vervolgens doet de natuur gewoon
haar werk en van het resultaat kunnen we met
zijn allen genieten, dus tel uit je winst!

Hoffotograaf
De redactie commissie heeft zich versterkt
met een nieuwe “hoffotograaf”. De man die
dag en nacht in de weer is om mooie beelden
te schieten van zijn geliefde stad Helmond
heeft zich belangeloos beschikbaar gesteld om

ons af en toe van mooie plaatjes te voorzien.
Een aantal hiervan zijn reeds in dit zomer
nummer van de Evergreen opgenomen. Wij
zijn Wim van den Broek erkentelijk voor zijn
medewerking.
Tijdens de kennismaking met onze nieuwe
huisfotograaf kwam ter sprake dat zijn
Computer aan vervanging toe is. Het zou fijn
zijn als een van onze leden eens in zijn of haar
omgeving rond kijkt of een weliswaar nog
bruikbare PC aan vervanging toe is en dan
ook de oude apparaten aan de fotograaf ter
beschikking zou wil stellen. Graag hierover
contact opnemen met de voorzitter van de
redactie commissie.

Ridder
Wij feliciteren ons lid Bob
Grijpstra die benoemd is tot
Ridder in de Orde van OranjeNassau.

www.vandenheuvelbouw.nl
Weth. den Oudenstraat 3

Helmond

0492-522931

info@vandenheuvelbouw.nl
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Nieuws van de
Na de traditionele winterwedstrijd in maart begon op 7 april dan
eindelijk het officiële Business Club seizoen, waar onze sponsoren en
businessleden weer konden strijden om de felbegeerde ‘HGC Business
Trophy’!
Met veel nieuwe bedrijven in onze Business
Club was het met 58 deelnemers een erg succesvolle start, waar we natuurlijk super trots
op zijn! Onze leden en hun gasten hebben een
erg leuke golfmiddag gehad en ’s avonds bij de
prijsuitreiking was het DS4 Vastgoed (Daan
Simons met gast John Vogels) die de eerste prijs
in ontvangst mocht nemen. Als mooie nummer
twee viel ook Adriaans Bouwgroep in de prijzen (Willy Giesbers met gast Fred van Dongen).
Onze prijzenkast is dit seizoen goed gevuld met
cadeaubonnen van Eindhoven Golfstore wat
het extra de moeite waard maakt te strijden
voor de winst.
Het aspergeseizoen was net weer begonnen dus
werden we door Clubhuis TIEN verwend met
heerlijke asperges op Brabantse wijze!

Een fantastische opkomst!
Omdat er in de maand april en deels in mei
op onze baan competitie werd gespeeld werd

de tweede wedstrijd pas zes weken later op
vrijdag 19 mei gespeeld. Wederom een fantastische opkomst van 58 deelnemers! Die avond
vielen twee andere businessleden in de prijzen.
De eerste prijs ging overtuigend naar Break
Management (Hans Brekelmans met gast en
tevens business lid Hans Reemers) en op de
tweede plaats werd beslag gelegd door GW
Leidingtechniek (Wim van de Westerlo met
gast Huub Bozon). Ook zij ontvingen mooie
cadeaubonnen van Eindhoven Golfstore!
Clubhuis TIEN verraste ons deze keer met een
overheerlijk Italiaans buffet en een bijpassend
seizoenstoetje: aardbeien Romanoff! Kortom,
wederom een geslaagde business dag.
Mobiva B.V. h.o.d.n.

De weergoden waren ons bij beide wedstrijden gelukkig goedgezind, want bij zo’n grote
opkomst zijn we met flights van zes personen
toch wel een aantal uurtjes in de baan.

Gasten uit Geldrop
Vrijdag 9 juni stond een extra business wedstrijd gepland, waarbij we de Business Club van
golfclub Riel uit Geldrop hebben ontvangen en
kennis laten maken met onze baan. Deze uitwisseling is vorig jaar ontstaan, toen zij ons hadden
uitgenodigd om naar Geldrop te komen omdat
onze baan lastig te bespelen was vanwege de
reconstructie. Met 32 deelnemers hebben we
in de volle zon een hele gezellige middag gehad

Mobiva B.V. h.o.d.n.

 Calciumsulfaat dekvloeren
 Cementdekvloeren
 Coating-, epoxyvloeren
UW MEEST
KRACHTIGE
PARTNER IN
 Harde
vloerbedekkingen;
p.v.c.vloerbedekkingen;
etc.
• Calciumsulfaat dekvloeren Linoleum,
• Harde
Linoneum, p.v.c. etc.
 Zachte vloerbedekkingen;
• Zachte vloerbedekkingen; Naaldvilt, tapijt etc.
Naaldvilt, tapijt etc.
 Calciumsulfaat dekvloeren
• Coating-, epoxyvloeren  Binnen-,
• Binnen-,
buitenzonwering
buitenzonwering
 Cementdekvloeren

• Cementdekvloeren

 Coating-,
epoxyvloeren
E-mail:
info@totalprojectservice.nl
Doornhoek 3746 - 5465
TA Veghel
- Tel.:0413-389060 - Fax: 0413-389061
 Harde
vloerbedekkingen;
Correspondentie
adres:
Postbus
592 - 5460 AN Veghel
Linoleum, p.v.c. etc.
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 Zachte vloerbedekkingen;
Naaldvilt, tapijt etc.
 Binnen-, buitenzonwering
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Als enige gebrouwen
met zuiver mineraalwater.

met als afsluiting een uitgebreid buffet! De prijzen gingen, ondanks
dat ze het een moeilijke, lange, maar prachtige baan vonden voor
het merendeel naar de deelnemers van Riel. Tot in de late uurtjes
hebben we samen met onze gasten gezellig geborreld.
De Business Club is een hechte club geworden, waar je als golfende
ondernemer graag bij wilt horen: de ontspannen, gezellige, losse
sfeer in combinatie met Helmondse gastvrijheid wordt door eenieder
als prettig ervaren en daar zijn wij als commissie maar wat trots op!!
Na de zomer zullen wij u verder op de hoogte houden. Voor nu wensen wij u allen een fijne, warme (golf)zomer toe, waar wij u in de
baan maar zeker ook op het terras regelmatig hopen te ontmoeten.

L I E S H O U T

H O L L A N D

Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

3e business dag
Zowel de zon als het aantal deelnemers waren ruim aanwezig op
de 3e business dag van dit seizoen. Het meedoen aan deze gezellige dag waren belangrijker dan de punten. Het resultaat van deze
gedachte was echter verbluffend.
Koffie Totaal met Peter van den heuvel en Ronald Dijkstra zorgden
voor 24 punten en daarna volgde Eric Duits en Michael Munnich,
die 23 punten lieten noteren. De gedane inspanningen werden ruim
beloond door de goede zorgen van Bram met zijn team en Walter
zorgde voor een uitstekende maaltijd.
Mag herhaald worden 
De Sponsorcommissie:
Claudia van Hout, Willem van de Ven, Hein Ottenheim
en Mark Verkoelen.

Monuta Magis.
Voor de uitvaart
die bij uw
dierbare past.
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00
(dag en nacht)
Ook als u niet of
elders verzekerd bent.

Magis
11

JUIST!

De smaak van

Amuse: Vitello Tonato JUIST!
Bereidingswijze sesamkletskopje
Voor de pittige kletskopjes meng je de ingrediënten samen en zet je
het minimaal een half uur in de koelkast. Verwarm de oven tot 160˚C.
Spuit of lepel met een theelepel hele kleine dotjes van het beslag op
een siliconen mat of op bakpapier. Houd genoeg ruimte ertussen, het
beslag loopt namelijk uit. Plaats in de oven en bak de kletskopjes in
ongeveer vijf minuten bruin (en bubbelend). Laat afkoelen tot ze hard
zijn en haal voorzichtig van het bakpapier.
Iedere oven reageert weer anders dus speel eventueel met de tijd of
temperatuur!

Bereidingswijze amuse Vitello Tonato JUIST!
½½

Ingrediënten:
Voor het Vitello taartje:
150 gram
verse tonijn (middenstuk)
1 blikje
tonijn op zonnebloemolie
4 el	mayonaise (kies een volle mayonaise)
peper & zout
2-3 stuks
ansjovisfilets (uit blikje)
8 plakjes	kalfsfricandeau (alternatief voor gebraden kalfsmuis)
shiso green (cress soort - vraag aan je groenteboer)
shiso purper (cress soort - vraag aan je groenteboer)
Voor het pittige sesamkletskopje:
50 gram
poedersuiker
18 gram
gesmolten boter
35 gram
chilisaus
25 gram
zwart sesamzaad
10 gram
bloem
10 gram
water
1-2 druppels honing

½½

½½
½½

½½

Vries de verse tonijn licht aan (dan is deze harder en makkelijker in
dunne plakjes te snijden).
Leg de plakjes tonijn tussen twee velletjes plasticfolie en sla heel
voorzichtig platter met bijvoorbeeld de onderkant van een steelpannetje.
Steek met een ringetje mooie rondjes uit de tonijn. Doe hetzelfde
met de kalfsfricandeau.
Bouw een taartje als volgt op:
• Rondje tonijn
• Tonijncrème
• 1-2 rondjes fricandeau (of kalfsmuis als je die hebt gebraden)
• Rondje tonijn
• Tonijncrème
• 1-2 rondjes fricandeau
Garneer met een beetje tonijncrème, de shiso cresses en het sesamkletskopje

Bereidingswijze tonijncrème
Laat de tonijn op zonnebloemolie goed uitlekken. Doe de tonijn vervolgens, samen met de ansjovisfilet, wat peper, zout (voorzichtig, omdat
de ansjovis al zout is) en enkele lepels mayonaise in een keukenmachine
en draai de crème fijn. Proef en breng eventueel hoger op smaak met
wat peper en/of zout. Draai de crème niet te dun omdat deze anders
later gaat uitlopen.
12

Mise en place Vitello Tonato JUIST!. Taartjes staan klaar op een bordje om
later te garneren.

NUMMER 58 - JULI 2017

Wedstrijduitslagen
Maandbeker Stableford I (18h)
19 maart

Maandbeker Stableford II (18h)
14 mei

1

Vrijdavo Jeugd – 2 juni
Gijs van Oostrum

36 punten

1

Dries Swinkels

38 punten

1

Leon van Zon

37 punten

2

Sam van Wel

25 punten

2

Klaartje Majoor-Koolen

36 punten

2

Christien Jacobs

36 punten

3

Max Aarts

19 punten

3

René Stockx

35 punten

3

Karin Asmussen

35 punten

Maanbeker Strokeplay III – 3 juni

Maandbeker Stableford I (9h)
19 maart

Maandbeker Stableford II (9h)
14 mei

1

Huub Bozon

68 slagen

1

Miranda van der Putten

24 punten

1

Hans Theunissen

13 punten

2

Marianne de Kimpe

70 slagen

2

Ben van Lieshout

15 punten

2

Henriette van Dongen

12 punten

3

Mieke van den Heuvel

72 slagen

3

Therris van de Westerlo

10 punten

3

Ben van Lieshout

11 punten

Handicartwestrijd – 5 juni
1

Leon Buys

44 punten

2

Willie-Jan Verspaget

43 punten

3

Hans van de Wassenberg

41 punten

Voorjaarswedstrijd – 26 maart

Business Club II – 19 mei

1

Christien Jacobs

35 punten

1

24 punten

2

Marieke van Bragt

35 punten

Hans Brekelmans
Hans Reemers

3

Frans Hermans

35 punten

2

Huub Bozon
Wim van de Westerlo

22 punten

3

Erwin Dujardin
Peter van den Heuvel

22 punten

Maandbeker Stableford III (18h)
11 juni

Maanbeker Strokeplay I – 1 april
1

Wim van de Westerlo

70 slagen

2

Marianne de Kimpe

73 slagen

Pro Cup – 25 mei

3

Klaartje Majoor

73 slagen

1

Alex van IJsseldijk

36 punten

2

Frans Coolen

36 punten

3

Annemarie Ottenheijm

35 punten

Business Club I – 7 april
1

Daan Simons
John Vogels

22 punten

2

Fred van Dongen
Willy Giesbers

22 punten

1

35 slagen

3

Roger Bombeeck
Eric Clijnk

22 punten

Mieke van den Heuvel
Jeanne Luijben

2

Karin Asmussen
Willie-Jan Verspaget

35 slagen

3

Fred van Dongen
Martin Lintermans

35 slagen

Couples Cup I – 22 april
1

Pim van Leeuwen
Harrie van de Rijdt

34 slagen

2

Miranda van der Putten
Leon van Zon

34 slagen

3

Frans Coolen
Peter Raymakers

35 slagen

Couples Cup II – 27 mei

1

Mieke van Houdt

41 punten

2

Hans van de Wassenberg

38 punten

3

Ellen Claessen

37 punten

Bavaria om ‘t Vat – 17 juni
1

Tom van de Laar

35 punten

2

Wim van de Westerlo

33 punten

3

Ton Sengers

32 punten

Presidents Cup – 18 juni
1

Willie-Jan Verspaget

38 punten

2

Claudia van Hout

34 punten

3

Leo van Veghel

34 punten

Maanbeker Strokeplay II – 6 mei
1

Guido Sampon

73 slagen

2 Toos de Vries

74 slagen

3

77 slagen

Frans Vinke

Vrijdavo Jeugd –12 mei
1

Gijs van Oostrum

30 punten

2

Eline van Oostrum

27 punten

3

Pim van Leeuwen

23 punten
13

Weco nieuws
Als ik dit stukje schrijf hebben we de langste dag van het jaar weer
achter ons; elke dag is het weer twee minuten vroeger donker. Alle
wedstrijdcompetities zijn in volle gang en de strijd is overal nog open,
want bij elke wedstrijd hebben we een nieuwe winnaar. Dit maakt alle
competities veel spannender en er zal tot de laatste wedstrijd strijd zijn
voor de eindoverwinning. Is de oorzaak de nieuwe baan die schitterend is,
maar meedogenloos kan zijn? Eén keer de bal verkeerd slaan en je loopt
al achter de feiten aan en wordt een redelijke score lastig.
Wedstrijddeelname
We hadden als Weco verwacht dat de uitdagende baan zou leiden tot meer wedstrijddeelname,
maar dit valt ons wat tegen. Is het de baan die
moeilijker is en willen we niet stijgen in handicap,
hebben we met zijn allen minder tijd of is het

wedstrijdaanbod te saai? Deze vragen houden
ons wel bezig, omdat we als Weco met veel
plezier de wedstrijden voor jullie blijven organiseren, maar hoe groter de deelname des te meer
eer hebben we eer van ons werk. Mogelijk dat
we hier later nogmaals op terugkomen bij jullie.

NGF Competitie
De maand april stond centraal voor de NGF-competitie. Bijna ieder
weekend ontvingen de Helmondse competitieteams hun gasten
in clubhuis TIEN. Voor ons als horeca leuke, drukke dagen in een
ontspannen sfeertje. Leuk om te zien hoe ieder team zijn eigen draai gaf
aan de dag. We hebben diners gehad waarbij de mensen dansend op tafel
stonden, waar de beste moppentapper van Brabant opstond en waar we
verschillende muzikale voordrachten voorgeschoteld kregen.
De bezoekende teams waren allemaal te spreken over de verschillende dinervormen die we
tijdens de competitie hebben aangeboden,
dus een mooi compliment naar Walter van
de Wassenberg die ons de gehele competitie
keuken technisch heeft ondersteund. .

Terrasseizoen
Het seizoen is in volle gang, de baankalender
is goed gevuld en gelukkig stromen de arrangementen geleidelijk aan binnen. Ons zonovergoten terras is geregeld bezaaid met golfers die
zich na 9 holes inspanning tegoed doen aan een
verfrissende versnapering. Het mooie weer doet
de golfers goed, iedereen is goed gestemd en
de baan is tot laat in de avond bezet.
14

Na wat opstart- en gewenningsproblemen
werkt de nieuwe site naar ons gevoel prima.
Alle wedstrijden staan duidelijk op de site en
het inschrijven en zo is niet gewijzigd. Daarbij
is nu ook de App mogelijkheid gekomen. Niet
meer aan de zuil, maar onder het genot van een
drankje je score invoeren en meer. Dit schaft het
gebruik van de vertrouwde scoringskaart niet af,
want na een wedstrijd wil je je score vergelijken
met de score die je marker heeft genoteerd. En
je marker zal na de wedstrijd je score bevestigen door ondertekening van jouw scorekaart.
Als wedstrijdleiding willen we ook eventueel de
score kunnen controleren (bij opvallende uitslagen) en daarom blijft de scorekaart in gebruik.
Veel vernieuwingen in een jaar tijd, maar één
ding is hetzelfde gebleven, namelijk ons spel.
Dat blijft namelijk als vanouds onvoorspelbaar.
Wij wensen jullie nog veel golfplezier in de
tweede helft van golfseizoen 2017 en hopen
op een grote wedstrijddeelname.

TERRASREGELS

1.	Ga rustig zitten en wacht op uw beurt.
Wij zijn professionals, we hebben u
heus wel gezien.
2.	Tafels aan elkaar zetten? Liever niet,
maar zeker niet vóór de terrasdeuren!
3.	Bent u met meerderen, bestel allemaal tegelijk en maak een keuze
VOOR u ons roept.
4.	U heeft net uw rondje gemaakt in het
zonnetje, wij werken al heel de dag en
doen er heus alles aan om u zo snel
mogelijk te helpen.
5.	Wij gunnen iedereen de beste service, elke minuut, heel de dag. Maar
realiseert u zich dat we een terras vol
hebben… een beetje geduld mag.

Bavaria om ’t vat
Afgelopen weekend streek het Bavaria team
neer op HGC ‘Overbrug’ om hier hun ‘Bavaria
om ’t Vat’ te spelen. Een bomvolle wedstijd met
een bomvolle reservelijst. Wat jammer dat er
geen ruimte was voor nog meer spelers, want
bij dit soort wedstrijden moet eigenlijk iedereen erbij zijn. De combinatie van super weer,
leuk publiek, genoeg drank en een zanger van
wereldformaat heeft er voor ons als horeca een
super dag van gemaakt. Wat ons betreft mogen
er nog veel van dit soort dagen komen. 
Met gastvrije groet, Bram en Noor
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Er zit muziek in de club...

...en nog veel meer
Wie kent haar niet: Els van de Vorst- van Bokhoven? Zij is een dochter uit
de bekende Helmondse ondernemersfamilie Van Bokhoven- Boers. Haar
vader was een erg creatieve man en speelde voortreffelijk piano. In de
tijd van de ‘stomme film’ speelde hij in de bioscoop al op jonge leeftijd
piano. Ook schreef hij teksten bij muziek en voor de eerste kletsavonden
van de Keiebijters. Bij velen bekend, was Toos van Stiphout alias ‘Toos
d’n Bok’, de peettante van Els! Voor de jazzliefhebbers: de Crescent
City Jazzband bestond veelal uit leden van de familie van Bokhoven. De
familie van Bokhoven stamt rechtstreeks af van de eerste veldwachter,
Jan den Bok!
Een poel des verderfs!
In mijn jeugd heb ik tien jaar op kostschool
gezeten en dat was niet mijn fijnste periode – behalve als er wat te doen was, zoals
bij toneeluitvoeringen en andere activiteiten – dan mocht ik meedoen. Ook mocht ik op
pianoles. Na mijn MMS wilde ik graag naar de
Toneelschool, maar mijn vader zag daar niets
in en stak er een stokje voor. De Toneelschool
was volgens hem een ‘poel des verderfs’.

Maar mijn belangstelling was vooral gericht
op cabaret en toneel. Wat betreft toneel
ben ik jarenlang met de zussen Bijsterveld
naar toneelstukken gaan kijken; zelfs tot in
het buitenland aan toe. Actief heb ik toneel
gespeeld bij Lavinia Germa, ‘t Literair Toneel
en het Pirandello festival, maar uiteindelijk is
het toch cabaret geworden. Met twee dames
van Genesius hadden we de groep ‘de Gouw
Maide’, wat later ‘Skon Porttrette’ is geworden. Veel opgetreden en vooral veel gelachen!
Hoogtepunten waren het optreden voor de
vrijwilligers in de circustent van Circus Renz
en voor het afscheid van enkele politici in het
Speelhuis.

Vriendinnendag bij HGC

In het onderwijs
Ik ben jong getrouwd met Toon van de Vorst
uit een eveneens erg bekende Helmondse
ondernemersfamilie in het garagebedrijf met
een dealership van onder andere Peugeot,
DAF en Toyota. We hebben samen vier kinderen gekregen, maar huisvrouw spelen lag
me niet zo erg. In mijn huwelijk heb ik mijn
Mo-akte Engels gehaald en ben ik in het reguliere onderwijs terechtgekomen en dat bleek
een schot in de roos. Via invalbeurten op het
Carolus Borromeus college, Christus Koning
(voorloper van ROC Ter Aa) en de Wilhelmina
MAVO ben ik beland op het Macropedius college in Gemert. Hier heb ik 20 jaar met veel
plezier gewerkt, waarvan elf jaar in de directie,
als conrector. Ook in Gemert kwam mijn culturele belangstelling goed van pas. Overal werd
ik bij ingeschakeld, zoals bij crea-avondentoneeluitvoeringen-musicals-culturele uitwisselingen in binnen- en buitenland en ook daar
deed ik mee aan het jaarlijkse docentencabaret. Ik had daar de koosnaam ‘Elle Culturelle’!
Tijdens mijn actieve loopbaan en ook daarna

talentvolle muzikant. Accordeonmuziek vind
ik erg mooi bij Franse chansons, maar ook bij
smartlappen, waar ik erg dol op ben. Toen ik
daarmee stopte, ben ik op uitnodiging van een
vriendin bij een koor gaan zingen,het gemend
koor Vivace.

heb ik nog diverse bestuursfuncties bekleed
bij onder andere de pedagogische academie
‘De Kempel’, het BISK (Brabants Instituut voor
School en Kunst) en heb ik ad interim in de sollicitatiecommissie van ROC-Eindhoven gezeten.

Cabaretliefhebbers
Toon en ik zijn altijd cabaretliefhebbers
geweest. We reden er in onze jonge jaren voor
naar Amsterdam om Jasperina de Jong, Jenny
Arian, Eric Herfst, Frans Halsema en anderen
te zien optreden. We hebben dan ook een grote
CD-verzameling van allerlei muziek, waaronder veel cabaret. Tegenwoordig is onze passie
opera. Regelmatig kiezen we als vakantiebestemming een stad uit, waar we dan naar de
opera gaan en uiteraard heb ik een mooie
verzameling DVD”s van opera en Belcanto!

Optreden
Ik heb een tijdje les gehad in het bespelen
van een accordeon, maar ik was niet echt een

Ja... en hoe kom je op een vriendinnendag van
HGC terecht? In 2004 vroeg Lenie Ras mij of
ik een liedje en een sketch kon maken om de
vriendinnendag wat op te luisteren en dat
smaakte naar meer. Het zijn zelfs enkele jaren
geworden. Mijn teksten hadden op de vriendinnendagen een hoog emancipatoir gehalte en
daarin moesten de mannen het natuurlijk ontgelden. Vanaf die eerste keer ben ik zogezegd
solo gegaan. Ik heb vanaf toen bij verschillende gelegenheden opgetreden als diverse
typetjes. Ik had een vaste accordeonbegeleider,
Arno van de Kerkhof. Teksten schrijven, liedjes
maken en allerlei typetjes uitbeelden zit mij in
het bloed en mijn loopbaan in het onderwijs
heeft mij daarbij goed geholpen.
Tot slot wil ik zeggen dat wij een fijne golfclub
zijn, waarvan ik nog lang lid hoop te blijven.
Graag wil ik in dit interview HGC nog een tip
geven (ik ben en ik blijf tenslotte een onderwijsfreak)... commissies... als er iets te organiseren valt... kijk goed om u heen... leg uw oor
te luister... en maak gebruik van de creatieve
talenten onder uw leden. Het verhoogt de sfeer
bij festiviteiten en het spreekt onze leden meer
aan als mensen inhuren van buitenaf en ….het
kost stukken minder! 
Arie de Vries.
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IN MEMORIAM

Rob Stockx
Toen wij, eind jaren tachtig, als bestuur van
de hockey club HMHC besloten, om op ons
complex het begin te maken van een golfbaan
in Helmond, was Rob een van de eerste leden
die interesse toonde om deze sport te gaan
beoefenen. Er was natuurlijk nog geen sprake
van een echte golfbaan, maar wél van een
aantal holes rondom de hockeyvelden, om
de oudere leden betrokken te houden bij de
sportvereniging. Rob was dus echt een man
van het eerste uur en stond aan de wieg van
de Helmondse Golf Club ‘Overbrug’.
Ik ken Rob al heel lang vanuit de hockeysport
en wij hebben jarenlang samen veel plezier
mogen beleven aan het sportief en gezellig bezig zijn op de zondag. Rob was toen al
een organisator en jarenlang heeft hij het,
in heel Nederland beroemde en beruchte,
Schevelingen Hockey Toernooi mee georganiseerd, waar de ‘Amsterdammertjes’ bij het
clubhuis, nog een blijvende herinnering aan
zijn. Rob was geen man van lange verhalen,
hij wist wat hij wilde en hoe hij iets wilde
bereiken.
Naarmate de golfclub meer gestalte kreeg,
werd Rob steeds actiever. Niet alleen met golfen maar ook bestuurlijk. Twintig jaar was wij
lid van de WeCo, Eerst als secretaris en later,
vanaf 1998, als voorzitter. In die functie heeft
hij vele jaren onze vereniging een heel aantrekkelijk wedstrijdprogramma voorgeschoteld,
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dat de kern vormde van onze verenigingsactiviteit. Samen met Margriet, die altijd
voor de schitterende prijzen zorgde, heeft
Rob velen van ons onvergetelijke momenten op onze baan bezorgd. Ook was Rob
van 2003 tot 2013 lid van het bestuur
van onze club. In die periode heb ik hem
leren kennen als een ervaren bestuurder
van weinig woorden, maar van heel veel
daden. Tijdens de ALV op 11 april 2016,
heb ik hem mogen benoemen tot Lid van
Verdienste van onze vereniging. Als blijk
van waardering voor zijn jaren lange inzet
voor onze club en de golfsport.
De laatste jaren waren natuurlijk niet
gemakkelijk voor Rob, Margriet en hun
gezin. Steeds leven tussen hoop en
vrees en steeds maar weer opnieuw het
gevecht tegen zijn ziekte aangaan. Rob
heeft zich steeds moedig verweerd, maar
vanaf januari van dit jaar ging het steeds
slechter en uiteindelijk heeft hij er in
moeten berusten.
Wij missen in Rob een bijzonder man, met
een groot hart voor onze vereniging. Hij zal
altijd blijven voortleven in onze dankbare
herinnering.
Ik wens, namens het bestuur en alle leden
van onze club, Margriet, de kinderen en
de verdere familie Stockx, heel veel
sterkte bij het verwerken van dit enorme
verlies. 
Mario Janssen,
Voorzitter HGC ´Overbrug´

Caddiemaster
systeem 2017
Vanaf 1 januari 2017 zijn we
gestart met een nieuwe methode
van planning en aansturing. Er zijn
dagverantwoordelijken aangesteld
en de aanvangstijd van de
ochtenddienst is voor het hele jaar
op 08.30 uur gesteld. Na enkele
mutaties zijn de aanloopproblemen
goeddeels voorbij en kunnen we
ons richten op de certificering van
de nieuwe caddiemasters.
Op 7 juni 2017 is een aantal caddiemasters naar
de daarvoor bestemde NGF-cursus gegaan en
in de tweede helft van 2017 zullen de nieuwe
caddiemasters de training voor de bediening
van de defibrillator-AED gaan volgen en krijgen
de zittende caddiemasters een herhalingstraining. Dit gebeurt jaarlijks en geldt voor alle
caddiemasters én voor Bram en Noor.
We hebben al diverse malen geschreven over
het ideale profiel van onze caddiemasters, maar
van onze leden, met hun eventuele gasten,
mogen we ook iets verwachten. Zie de ervaring die een caddiemaster opdeed in zijn ronde
over de baan in ‘Wat ons verder nog ter ore
kwam...’ 
Arie de Vries
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De Handicartwedstrijd 2017
Tweede Pinksterdag. Uitstekend golfweer, een wat kleiner deelnemersveld, vanaf het begin een fantastische
stemming. Om 10.00 uur gingen we van start.12 flights, 46 deelnemers. Opnieuw en nog steeds dank aan de
wedstrijdcommissie om deze dag, nu en in de toekomst, te reserveren voor deze wedstrijd.
De Mulligans waren ook dit jaar weer in trek en
werden in grote aantallen door de deelnemers
afgenomen. Kortom, een erg gezellige dag met
een prachtig financieel resultaat
Bracht de inschrijving en de verkoop van de
Mulligans al een aanzienlijk bedrag op, de
dag kreeg nog extra glans door de traditionele Amerikaanse verkoop. Voortreffelijk
geassisteerd door Noor, konden we, na een
verbeten strijd van loven en bieden tussen
de diverse aanwezigen in het clubhuis, een
aanzienlijk bedrag voor de, door Keurslager
Goossens (Christel en Peer Foolen) ter beschikking gestelde prijs bijschrijven. De geweldige
bijdragen van drie speciale sponsoren zorgden
er mede voor dat we het fantastische bedrag
van € 1.945,= aan de Stichting Vrienden van
Handicart kunnen overmaken. Opnieuw een
prachtig bedrag waarmee de HGC ‘Overbrug’
zich zeker weer in de top van het zuidelijk
klassement zal nestelen.
Veel dank is verschuldigd aan al die sponsoren,
die het mogelijk maakten dat weer alle deelnemers met een prijs naar huis gingen. Die
sponsoren waren (in willekeurige volgorde):
Nel Corstens (Bavaria), Cees Broos, Annemarie
Ottenheijm, Peer Foolen (Keurslager), Loes
en Peter Heessels, Bep en Jan van Hout, en
Christine en Huub van der Vrande.
Dank ook aan de wedstrijdcommissie (Leo van
Zon en Hein Ottenheijm) die uw consul voor en
tijdens en na de wedstrijd met raad en daad
bijstonden.

We wensen Leon Buys en Willie-Jan Verspaget
veel succes op 14 september wanneer zij op
‘Midden Brabant’ in Esbeek de Golfclub HGC
‘Overbrug’ gaan vertegenwoordigen bij de
regiofinale . Hopelijk bereiken ze daar de landelijke finale die plaatsvindt op 12 oktober op
‘Anderstein’ in Maarsbergen. 
Nol van de Kant

De uitslag
1.
2.
3.
4.
5.

Leon Buys
Willie-Jan Verspaget
Hans van de Wassenberg
Christien Jacobs
Hein Ottenheijm
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Metamorfose caddiemasterruimte
Op 13 maart 2017 zijn we met een enthousiast team vrijwilligers gestart met de eerste werkzaamheden. De
groep vrijwilligers bestond uit Maria Vernooy, Lidy Huelck, Frank Raijmakers, Frank de Wit, Harrie van de Rijdt
en Paul Smeijers.
kapstok is verplaatst tot achter de klapdeur en
de perspex-borden met namen van de Golfer
van het jaar en Match- en Strokeplay-kampioen
worden vervangen door steigerhouten borden.
Later deze zomer zal de vloerbedekking aan
de voordeur worden vervangen en zal de vloer
in de hal worden geschilderd. In de hal is een
eigentijds zitje geplaatst.

Wat is er gebeurd?
De functie van het ‘luik’ is opgeheven, het oude
meubilair en de tapijttegels zijn vervangen.
Muren, deuren en kozijnen zijn geschilderd en
de zonweringen zijn vervangen. Vervolgens zijn
de bedradingen voor telefoon, Internet, elektra en de verbindingen voor de computer en
het pinapparaat verlegd. Fred Boogaarts heeft
hierbij een grote rol gespeeld en hij heeft een
nieuwe computer met printer gekocht en tevens
geïnstalleerd. Op 25 maart 2017 is de nieuwe
steigerhouten balie geplaatst. Deze balie is
kosteloos gemaakt en geplaatst door de firma
Hout en Zo uit Beek en Donk, waarvoor onze
grote dank! Dit bedrijf is gespecialiseerd in steigerhout en steigerhouten meubelen.

Routing
De golfzuil is verplaatst van de hal naar de
caddiemasterruimte en daardoor is de ‘routing’
van de golfer gewijzigd. Hij of zij doet niet langer zaken aan het ‘frietluik’, maar gaat nu de
caddiemasterruimte binnen, waar hij/zij wordt
begroet en waarnodig wordt ondersteund door
de dienstdoende caddiemaster.
De inschrijflijst ligt op de nieuwe balie en via de
golfzuil kan een Q-kaart worden geprint of voert
de score ingevoerd. Ook kan worden ingeschreven voor wedstrijden van onze golfclub. Het
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contact tussen de golfers en de caddiemasters
wordt sterk verbeterd en hij/zij kan de taak als
gastheer/gastvrouw goed vervullen.

Vervolg
Na de metamorfose van de caddiemasterruimte heeft het vrijwilligersteam zich gestort
op de hal/entree. Alle muren, deuren en kozijnen zijn voorzien van een nieuw kleurtje en
het Elkerliek-groen (volgens Dieke Sengers) is
verdwenen. Voor de hal/entree zijn dezelfde
warme kleuren die van de caddiemasterruimte
gebruikt en Maria Vernooy, Frank Raijmakers
en Frank de Wit hebben deze klus geklaard. De

Resultaat
De entree en de caddiemasterruimte zijn nu
helemaal bij de tijd en op niveau van onze
vernieuwde golfbaan en zij geven de golfer een
prettig en gastvrij gevoel! 
Met sportieve groet,
Paul Smeijers
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Het bestuur stelt zich voor...

Willem van Zantvoort, penningmeester
Naam:
Willem van Zandvoort
Leeftijd:
59 jaar
Partner:
Henny van Oirschot
Woonplaats:
Nu nog Boxtel, maar vanaf 1 september Helmond
Kinderen:
Lieke (31), Wout (21), Naj (22), en Jip (21)
Hobby’s: 	Werken, golf, auto’s en voor Henny vooral hardlopen (halve
marathon)
Werkzaam:
De Wit B.V. (spijkers) en Henny lerares basisschool
Penningmeester: sedert 2014
Handicap:
21,6 en speler/captain heren III.
Waarom golf?
Willem kwam via zijn broer omstreeks 2002 in aanraking met het golfspel.
Bij zijn pensionering had zijn broer op de golfbaan in Best een wedstrijd
en clinic georganiseerd. Willem nam deel aan de clinic en door de sfeer
en het Bourgondische karakter was hij meteen verknocht aan deze
sport. Hij haalde zijn GVB in Nuenen en werd lid van HGC ‘Overbrug’. In
het begin ontbrak het hem aan tijd om veel te spelen, hooguit vijf keer
per jaar, maar Henny stimuleerde hem na verloop van tijd om vaker te
gaan spelen en zie: meteen ging de handicap naar beneden en nam het
plezier in dit spelletje toe. Hij is al meer dan 15 jaren sponsorlid, maar
de afgelopen jaren nam niet alleen het plezier toe, maar vond hij ook dat
hij iets meer voor deze club kon betekenen. Hij werd lid van de financiële
commissie en al snel gevraagd toe te treden tot het bestuur toen Bert
Hendriks ermee ophield. Hij doet dit met veel plezier. Maar toch, als hij een
bijzondere ervaring mocht noemen dan was dat toch de samenwerking
in de commissie baanuitbreiding met als voorzitter Wim van de Westerlo.
Als penningmeester beleeft hij ook veel plezier, maar ergert zich aan de
leden die geen normaal betaalgedrag vertonen.

moeten maken’. Daar hoort ook bij dat na gedane arbeid er een gezellige
‘nazit’ in het clubhuis is. Hij heeft een hekel aan ‘kofferbak-golfers’. En hij
vindt dat we regelmatig zouden moeten deelnemen aan de diverse clubactiviteiten en de vele wedstrijden. Laten we vooral een gezellige club zijn.
Volgende keer zal Wim van der Westerlo zich aan u voorstellen. 
Fons Jacobs

Vlekkeloos
geregeld!

De toekomst van onze club
Als je wil weten hoe het verder gaat met onze gezellige golfclub dan kun
je dat het beste aan de penningmeester zelf vragen. Nou, het antwoord
was er dan ook naar: de uitbreiding van de baan naar de aantrekkelijkst
stadsgolfcourse van Nederland lijkt geen windeieren te leggen. Er is sprake
van een duidelijke toename van het aantal greenfee spelers in het eerste
half jaar van 2017. Het aantal leden is gestegen van 380 naar 420. De
Business Club en de sponsoren kennen een groei van meer dan 10% en
het aantal jeugdleden is gestegen naar 80. We zijn gewoon een gezonde
club met een gemiddelde leeftijdsopbouw, ondanks dat het lijkt alsof er
sprake is van sterke vergrijzing. De groei die we nu doormaken vangt de
gevolgen van de vergrijzing goed op.

Boodschap
Maar wordt er door Willem dan niets gemist. Hij is begonnen met te
zeggen dat het golfspel hem aantrok vanwege de gezelligheid en het
Bourgondische karakter. Hij vindt dan ook dat we vooral ‘samen de club

NOTARISKANTOOR

SPOORMAKERS

Kromme Steenweg 3 • 5707 CA Helmond • Tel. 0492 509333
notaris@spoormakers.com • www.spoormakers.com

19

Gehandicaptendag

Op 20 juni 2017 is door HGC ‘Overbrug’ weer het jaarlijkse uitje voor de gehandicapten van SWZ en de Stichting
ORO georganiseerd. Inmiddels een traditie van 12 jaar en deze dag werd weer met veel plezier opnieuw
georganiseerd door Loek van Poppel met zijn team van vrijwilligers. Ook Sandy, Noor en Anne en de professionele
begeleiders hebben een geweldige bijdrage geleverd aan het welslagen van deze toch bijzondere dag.

Voor veel van de 33 gehandicapten is dit een
jaarlijkse hoogtepunt, waar met veel belangstelling naar wordt uitgekeken. De dag was
zonovergoten, eigenlijk wel een beetje heet,
bloedheet zelfs. Ondanks de hitte hebben alle
deelnemers genoten van alle golfgerelateerde
spelletjes, zoals die waren bedacht door Sandy.
Alle deelnemers konden, ongeacht hun beperking, deelnemen aan deze geweldige dag. Het
siert onze golfclub dat we dit elk jaar weer georganiseerd krijgen. Wat extra pauze in de schaduw bij de driving range, een wat lager tempo
bij de spelletjes en vooral heel veel drinken.
Iedereen werd tijdig voorzien van genoeg Spa
rood en Spa blauw en vooral op tijd een poosje
uit de felle zon. Ook de rondjes over de golfbaan
in een van onze buggy’s waren weer een schot
in de roos!
Tijdens de lunch met heerlijke witte en bruine
broodjes en een broodje kroket en natuurlijk
genoeg drinken werd door de leiding muziekgemaakt met gitaar en zang en dat was midden
in de roos. Vanwege de hitte werd de middagpauze maximaal benut, want onder de luifel
is het toch goed toeven op onze golfclub. De
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muzikanten speelden gouwe ouwen, zoals
Browneyed Girl van Van Morrison; dat was een
echte meezinger en bij jong en oud een geliefd
muzieknummer.
Na de middagpauze werd nog een uurtje geoefend op de putting green en op de driving range
en na een half uur werd van plaats gewisseld.
Inmiddels had iedereen wel zo ongeveer de pijp
leeg en werd er nog ruim gerust op ons terras
en kon iedereen genoeg drinken voordat het
gehandicaptenvervoer hen weer kwam ophalen.
Het was wederom een geweldige dag en het
geeft een enorme voldoening aan het team
van vrijwilligers. Zij gaan gewoon het volgende
jaar vanzelfsprekend onder leiding van Loek
van Poppel weer deze geweldige dag medeorganiseren.
Tot slot werd door drie deelnemers een dankwoord uitgesproken en werd een door hen
gemaakte glazen sculptuur aan de vrijwilligers
overhandigd! Gaandeweg verschenen steeds
meer taxibussen op ons parkeerterrein en dat
betekende weer terug naar SWZ, resp. ORO.

Het was weer een prachtige dag met veel
voldoening voor de deelnemers, maar zeker
ook voor de organisatie! 
Arie de Vries
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NGF Jeugdcompetitie

Vorig jaar is het jeugdteam van HGC ‘Overbrug’ kampioen geworden. Hierdoor zijn we gepromoveerd naar de
tweede klasse en dit jaar doen we weer mee het competitieteam. De competitie duurt van 28 mei 2017 tot en met
2 juli 2017. Ons team is ingedeeld met jeugdteams van De Gulbergen, ‘t Woold, Hoenshuis en De Golfhorst

Ons Jeugdcompetitieteam bestaat uit Pim, Loek,
Joep, Yash en Sam. Op zondag 28 mei 2018
waren wij de gastclub. Na een verlate start door
een onweersbui werd het een prima dag. Door
Lauren van Tits van GC De Gulbergen werd op
baan 6 zelfs een hole-in-one geslagen. Dit was
ook te zien op Golf.nl
Op 11 juni 2016 was onze eerste wedstrijddag.
Op de De Golfhorst speelden we tegen het team
van Hoenshuis en al snel kwamen we erachter
dat we in een hogere klasse spelen. Alle spelers
van Hoenshuis hadden handicap 18 of lager en
sloegen van geel af. Onze handicaps liggen tussen 28 en 36 en wij moesten volgens de nieuwe
competitieregels vanaf rood afslaan. Het werd
een erg warme dag en er was veel hoogteverschil, waardoor iedereen helemaal uitgeput de
18e hole bereikte. Joep, Yash en Sam wisten 9
holes te winnen, maar uiteindelijk verloren we
met 22-6. Wij hadden best goed gespeeld, maar
zij waren beter.
Een week later, op 18 juni 2017, was het vroeg
dag. Om 7.30 stond het busje dat Ben had geregeld op de parkeerplaats van onze golfclub. Op
naar Hoenshuis in Voerendaal om daar tegen
De Gulbergen te spelen (was dichterbij toch
ook mogelijk geweest?). Met wederom temperaturen rond de 30 graden was het weer
een warme dag. Ook deze tegenstander bleek
te sterk: 23-5. Joep wist, ondanks een zwakke
dag, 1 punt binnen te halen en Loek 4 punten.
De tegenstanders van Sam en Pim waren echt
te goed. Pim had een persoonlijke triomf: hij
scoorde de eerste birdie van het jeugdteam van
HGC ‘Overbrug’ in de competitie. 

Vrijdavo Jeugdsoos

Nog niet in de Appgroep?

Ook dit jaar organiseert de jeugdcommissie
weer golfactiviteiten op vrijdagavond voor de
jeugd.
Ieder jeugdlid met baanpermissie of handicap
kan zich aanmelden. De activiteiten worden
aan het begin van de week bekend gemaakt
en je kunt je via Golf4u of via een e-Mail naar
de jeugdcommissie inschrijven. De start is om
18.00 uur, we gaan in groepjes de baan in en
spelen 9 holes. De baan is dan gereserveerd
voor de jeugd en de jeugdcommissie of ouders
vormen de buffer. Na afloop is het nog even
gezellig wat drinken in clubhuis TIEN.

Ben je jeugdlid bij HGC ‘Overbrug’ en heb je
handicap 54 of lager zodat je zelfstandig de
baan in kunt? Stuur dan even een WhatsApp
berichtje met je naam te sturen naar 06-51
281 364 en je wordt in de Appgroep opgenomen.

Op de volgende dagen staat
er een Vrijdavo gepland
Vrijdag
Vrijdag
		
Vrijdag

30 juni 2017 - 18.00 uur
18 augustus 2017 - 18.00 uur
(speciale vakantie Vrijdavo)
9 september 2017- 18.00 uur

Noteer óók in je agenda:
Zondag 	3 september 2017 - ouder/kindwedstrijd; vraag je vader/opa
Zondag	24 september 2017 - 11.00 uur
Jeugdwedstrijd
Zondag	8 oktober 2017 - 11.00 uur HGC
Jeugdbokaal
De jeugdcommissie roept alle andere golfers
op om de jeugdwedstrijden en de Vrijdavo te
respecteren om zo ook onze jeugd de gelegenheid te geven om hun wedstrijd te lopen. 
De eerste afspraken om samen te gaan golfen
via de WhatsApp groep zijn gemaakt

Heb je zin om te gaan golfen met andere
jeugdleden? Kijk dan even op de website van
de golfclub www.hgc-overbrug.nl bij kalender
baanbezetting of de baan vrij is en zet daarna
een oproep in de app. Andere jeugdleden kunnen dan reageren als ze met je mee willen
lopen. 

NGF Jeugdcompetitie start op
HGC ‘Overbrug’ met hole-in-one
Tijdens de eerste wedstrijd in de NGF
Jeugdcompetitie, tweede klasse poule J115
wist Lauren van Tits, speelster van Golfclub de
Gulbergen op hole 6 een hole-in-one te slaan.
Het is de tweede hole-in-one sinds de opening
van de vernieuwde baan van HCG ‘Overbrug’
aan het Verliefd Laantje in Helmond.
Uiteraard werd deze unieke prestatie na afloop
van de wedstrijd gevierd in clubhuis TIEN

Uitslagen competitiewedstrijden
Hoenshuis 1 - ’t Woold 1
De Gulbergen 1 - De Golfhorst 2

13-15
17-11

Wordt vervolgd… 
Jeugdcompetitieteam
HGC ‘Overbrug’
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IN MEMORIAM

Bavaria
om ’t Vat
Sinds kort heeft onze baan ook een plantsoen met een
bijzondere naam: Het Dries Swinkels plantsoen. Dit
bevindt zich bij hole 5 vanwege het feit dat Dries de
aanleg hiervan mede mogelijk heeft gemaakt. 
1ste plaats
2de plaats
3de plaats

Tom van de Laar
Wim ven de Westerlo
Ton Sengers

35 punten
33 punten
32 punten
De redactie

Jan de Jager
Op 12 mei jongstleden is Jan de Jager, na een
kort ziekbed, op 78 jarige leeftijd overleden.
Jaren geleden, na het behalen van zijn GVB,
sloot Jan zich als nieuw lid van HGC ‘Overbrug’
vrijwel direct aan bij de Herenochtend. Hij nam
zijn verantwoordelijkheid door een aantal jaren
de penningen van ‘onze club’ te beheren. De
afgelopen 15 jaar was hij een trouw deelnemer
aan de Herenochtend.
Jan had echt een eigen kijk op de wereld en een
enorm brede belangstelling. Hij filosofeerde
graag en deelde die gedachten met eenieder,
altijd met een gezond relativeringsvermogen,
openstaand voor de mening van de ander en
bovenal altijd doorspekt met humor!
Een sportieve vent, een fanatiek wielrenner,
jarenlang hockey bij HMHC en natuurlijk het
golfen. Weliswaar regelmatig van ‘bunker naar
bunker’ maar er was meer wat Jan aantrok in
het golfspel! Dat waren de contacten voor, tijdens en na de ronde. De goede gesprekken, die
oprechte belangstelling voor de ander, je humor
dat alles zal ons bijblijven.
Jan, we zullen je missen! 
Frank Wolters
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President’s
Cup
Op zondag 18 juni hebben 46 leden
onder prachtige weersomstandigheden
gestreden om de President’s Cup.
De winnaar werd Willie-Jan Verspaget met handicap 11
en 38 Stableford punten. Een geweldige prestatie. Wij
feliciteren hem met dit mooie resultaat en de prijs: het
President’s clubcolbert en van de WeCo een jaar lang
geen inschrijfgeld voor wedstrijden. 
De redactie
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De begeleidingscommissie
Naar aanleiding van de aanleg van onze nieuwe baan heeft het bestuur,
samen met enkele leden, een PR-commissie in het leven geroepen
om onze club te promoten in Helmond en omgeving. Dit doet de
PR-commissie door aanwezig te zijn op beurzen en evenementen.
Bovendien hebben zij een uitgebreide informatiemap samengesteld.
Samen met de Weco organiseert de PR-commissie op zondag 1oktober
2017 een Open Helmonds Kampioenschap.
Uit de PR-commissie is ook een begeleidingscommissie ontstaan. Deze commissie heeft
tot doel nieuwe (Business-)leden en proefleden een warm welkom te heten bij de club,
zodat zij zich snel thuis voelen. Daarbij wordt
gedacht aan bijvoorbeeld het wegwijs maken
op de baan en met de website. Hoe in te
schrijven voor een wedstrijd en wat houden
de dames- en herenochtend, Dodavo en de
Golfsoos in.

Verder heeft de begeleidingscommissie op
dinsdag 27 juni een kennismakingswedstrijd
georganiseerd.
De begeleidingscommissie bestaat uit de volgende leden:
½½ Joke Bekx
½½ Mark van den Heuvel
½½ Claudia van Hout
½½ Frans Vinke
½½ Therris van de Westerlo

Paaswedstrijd
Tijdens de Pro Cup werd ik door de redactie van ons mooie clubblad
gevraagd om een stukje te schrijven over de paaswedstrijd van 17 april jl.
Omdat dit toch al enige tijd geleden was, moest ik goed in mijn geheugen
tasten wat ik me hiervan nog kon herinneren.

In de volgende Evergreen zullen wij een verslag
plaatsen van de kennismakingswedstrijd met
een foto van de nieuwkomers die daarbij aanwezig waren. Vanuit de redactie van de Evergreen
wensen wij de nieuwkomers veel golfplezier en
een fijne tijd bij onze gezellige club. 
De redactie

In ieder geval had ik een wedstrijd gewonnen
waarbij niet enkel iedere hole belangrijk was,
maar waarbij je ook rekenkundig invloed kon
uitoefenen op je score. Met mijn flight-genoten
Loek, Riny en Ruud maakten wij hier een ware
sport van en waar we vooraf dachten met een
score van 0 mee te doen om de prijzen, bleek
dit later toch niet genoeg te zijn. Alle hogere
scores zaten ruimschoots boven de 0 en ik had
een score van +6. Ik had goed gespeeld en goed
gekozen waar ik mijn punten nam.
Ik dank de wedstrijdleiding voor hun inzet en
roep onze leden op zich in te schrijven voor
wedstrijden. Het is gezellig en je leert elkaar
beter kennen bij onze mooie club. 
Willy Giesbers
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NGF Competitieverslagen
Heren 1

Dit jaar vond de eerste wedstrijd op ‘De Schoot’
plaats. Na een spannende wedstrijd was de
eindstand 9-9 tegen de latere poulewinnaar
‘Prise d’Eau’. De zondag erna waren wij gastheer. Een prachtige zomerse dag garandeerde
een geweldige ambiance. Na een culinair hoogstandje van Walter en de gastvrijheid van Bram
gaf Zanger Bas een fantastisch optreden en
beleefden we een onvergetelijke avond.

Sleutelwedstrijd
Helaas verloren wij op ‘De Gulbergen’ de sleutelwedstrijd tegen ‘Het Rijk van Nijmegen’.
Niemand van ons team haalde zijn niveau, met
een 12-6 verlies tot gevolg. Na deze offday
pikten wij ons oude niveau snel weer op met
een 13-5 overwinning op ‘De Schoot ‘. Met de
laatste wedstrijd op ‘Prise d’Eau’ met Dries als
top-invaller hebben wij na de 14-4 zege de
tweede plaats zeker gesteld.
Het was een spannende competitie waarbij wij
ons kranig hebben geweerd. De onderlinge sfeer
was voortreffelijk, vooral dankzij de teams van
‘De Schoot’ en ‘Prise d’Eau’. 
Captain Heren I,
Tom Ballering

Dames I handhaaft zich
in de Hoofdklasse

Na ons kampioenschap en promotie vorig
jaar wachtte ons dit jaar een zware dobber in
de hoofdklasse. Met in onze poule teams als
‘Princenbosch’, ‘De Pan’, ‘De Peelse’ en ‘Oude
Maas’, met handicaps variërend van 4, 6, 7 en
9 tot de vertrouwde 13 en 17 wisten wij dat
eindigen bovenin erg lastig zou gaan worden.
‘De Pan’ is al een aantal jaren kampioen in deze
klasse en had een lijst invallers om jaloers op
te zijn. Mooie banen die wij mochten gaan
spelen, maar niet echt om de hoek......... Het
doel was duidelijk: proberen te handhaven.

Er tegen aan!
Op de eerste speeldag was ´Princenbosch´
onze tegenstander+ een sterk team, maar
helaas te sterk voor ons: we verloren met
15-3. Tegen ‘De Peelse’ ging het de week erop
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een stuk beter: we wonnen met 14-4. Dat was
mooi en bood perspectief, ‘De Peelse’ verloor
de eerste dag ook al! Tegen ‘Oude Maas’ verloren we helaas met 11-7, maar behaalden
we toch een paar mooie wedstrijdpunten. De
laatste tegen ‘De Pan’ zijn we letterlijk de pan
ingehakt: met 18-0 verloren. Dit team was
echt een maatje te groot voor ons, we hebben
gestreden, maar het mocht niet baten. ‘De Pan’
dus zeer overtuigend en wederom kampioen.
‘De Peelse’ is gedegradeerd met een erg jong
team met veel potentie voor de toekomst.

Ons gestelde doel behaald
Wij hebben ons gehandhaafd in de hoofdklasse. Ik wil dan ook de dames van ons
team, Claudia, Tonne, Christien, Inge, Ellen en
Marianne, dan ook bedanken voor hun inzet,
stiptheid en bovenal gezelligheid. Gezelligheid
die in deze hoofdklasse minder belangrijk is
voor de ‘presterende’ teams, maar voor ons
toch wel met stip bovenaan staat.

Trainingskamp?
Op naar het volgend jaar; misschien toch
een trainingskamp en een mindfulness sessie inplannen, zodat we fysiek en geestelijk
perfect in balans zijn. Ik vrees alleen dat onze
voorbereiding zal bestaan uit een gezellige
borrel na de wintersoos..., een paar opfris-

lessen van Sandy en vooral veel plezier hebben in het golfen op onze prachtige nieuwe
baan. 
Trotse Captain Dames I,
Therris van de Westerlo

Heren 2

Vorige jaar zijn we met een nieuw team gestart
met de competitie. Na uitgebreide voorbereidingen waren we het met elkaar eens, we
moesten alleen nog de beker van het kampioenschap van de 4e klasse ophalen want wij
zouden wel even kampioen worden. Gelukkig
speelden we uiteindelijk op de laatste speeldag klassebehoud veilig. We stonden weer met
beide benen op de grond.

Op de Stippelberg
Echter voor de start van de competitie 2017
bleek dat we toch nog iets over gehouden
hadden van het vorige seizoen. We waren
van het 3de herenteam gestegen naar het
2de herenteam. Maar met reëlere ambities
verschenen wij in februari ter voorbereiding bij
Sandy. Zij gaf ons nog de nodige tips en leerde
ons nog een aantal tricks die we zouden kunnen gebruiken in de competitie. En zo startten
we op zondag 2 april op de Stippelberg tegen ‘t
Woold. De dubbels in de ochtend werden alle
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drie op de 9e beslist. In de middag werden de
zeer spannende singles helaas net verloren,
11-7 voor ‘t Woold.

Op de Peelse
Zondag 9 april speelden we op de Peelse tegen
de Stippelberg. Dit team verspeelde het jaar
ervoor op de laatste speeldag het kampioenschap van de 3de klasse en door een bizarre
speling van het lot degradeerden zij naar de
4de klasse. Ofwel bij voorbaat leek dit voor ons
een kansloze dag te worden. Echter door zeer
goed tactisch spel in de ochtend stonden wij
bij de lunch met 4-2 voor. Helaas eindigde ook
deze wedstrijd in een 10-8 nederlaag.
Een paar weekenden later hebben wij alle
teams mogen ontvangen op onze nieuwe
baan. Het was een erg gezellige dag waarin
we opvallend veel lof hebben ontvangen over
de nieuwe baan.
Zondag 30 april begonnen we de dag onderaan in de stand en de tegenstander, Geijsteren,
stond op de 2de plaats. Het beloofde een uitdagende dag te worden. Met goed spel wisten
wij de wedstrijd nipt naar ons toe te trekken,
10-8. Dit zorgde ervoor dat we een spannend
laatste weekend tegemoet gingen. Door de
onderlinge resultaten was het mogelijk om
nog te degraderen maar zouden we ook als
2de in de poule kunnen eindigen. Er volgde
een felle strijd tegen de Peelse waarin wij
met 12-6 de wedstrijd naar ons toe trokken.
Hierdoor zijn we op onderling resultaat als 3de
geëindigd in de poule.
Al met al wederom een inspannende, sportieve maar bovenal gezellige competitie. Waarin
we veel geleerd hebben en een stijgende lijn
ingezet hebben. Op naar het volgende seizoen. 
Sportieve groet,
Overbrug Heren 2

Heren 3

Wederom met een ijzersterk moreel, een nog
completere outfit en zwaar gemotiveerde spelers zijn we als Heren III dit jaar aan de zondagse
27-holes competitie begonnen. Ja, dat leest u
goed: Heren III, nadat we jarenlang als Heren II
de kleuren van HGC ‘Overbrug’ hebben mogen
verdedigen, heeft de competitieleiding dit jaar
in al haar wijsheid besloten dat we beter als
Heren III door het leven kunnen gaan..........”dan
hebben jullie wat meer kans”.....

Een loodzwaar trainingsprogramma
U kunt zich waarschijnlijk wel voorstellen dat
dit voor ons zwaar motiverend heeft gewerkt.
We hebben als team eerst gezorgd voor fysieke
versterking in de persoon van Fred van Dongen
en zijn toen gestart met een loodzwaar trainingsprogramma dat enkele van onze spelers
tot in de verste uithoeken van de wereld heeft
gebracht. Verbaal heb ik als captain getracht
om de andere captains uit Poule 278 al op
voorhand tot wanhoop te brengen door middel
van een e-Mail-bombardement en Whatsappterreur; en jawel, dit heeft geloond. Topteams
als ‘De Golfhorst’, ‘Hoenshuis’, ‘Echt-Susteren’
en ‘Geijsteren’ kwamen op 2 april met lood in
de schoenen naar Helmond, waar onze reputatie als gastheer ons was vooruitgesneld. De
nieuwe baan, een zorgvuldige uitleg van de
local rules door referee Jackey van Melis en een
super gemotiveerd horeca-team, Kortom, alles
om onze gasten te imponeren en te faciliteren.
En dat was geslaagd: de toon voor weer een
mooie competitie is bij ons in Helmond gezet
en alle deelnemers hadden er zin in...

De eerste overwinning in vijf jaar
Op zondag 9 april hebben we als team dan
ECHT het spits afgebeten op de mooie baan
van ‘Hoenshuis’ met een wedstrijd tegen EchtSusteren. Een wedstrijd die voor eeuwig in de
annalen van ons team zal worden bijgeschreven. Met 14-4 hebben we onze tegenstanders
werkelijk afgedroogd en het zal u niet verbazen
dat wij als team, ongeacht de individuele prestaties, ontzettend blij waren met deze allereerste overwinning van ons team in vijf jaar
NGF-competitie. Ongetwijfeld heeft deze winst
gezorgd voor een roes van onoverwinnelijkheid
die ons in de weken daarna heeft opgebroken.
De superieure prestatie heeft zich namelijk niet
meer herhaald. Op 23 april verloren we van
‘Geijsteren’, op 30 april van ‘Hoenshuis’ en op 7
mei van ‘De Golfhorst’, de uiteindelijke winnaar
van onze poule.
Toch hebben we iedere keer onze tanden laten
zien en de nodige puntjes binnen geharkt. En
daar waar het met golfen (nog) niet altijd lukt,
na afloop weten we ons als team goed neer te
zetten en hebben we veel plezier met elkaar en
met de andere deelnemers. Scherpe en enigszins cynische speeches, een ludieke voorstelronde door tandarts Frank en niet te vergeten
een weergaloos competitielied, gecomponeerd
en gespeeld door onze eigen Steef en meegezongen door alle spelers, Chapeau!
Wij van Heren III zijn nu vier jaar in nagenoeg
dezelfde samenstelling bij elkaar en genieten
tijdens de competitiedagen en ook vaak op onze
club keer op keer van het spelen met elkaar;
hopelijk kunnen we komend jaar weer als team
deelnemen.
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Frank Wolters, Leon van Zon, Guido Sampon,
Steef Deimann, Frans Hermans, Willy Giesbers,
Fred van Dongen en Willem van Zantvoort (captain). 
Sportieve groet,
Overbrug Heren 3

Dames 2

Een compleet nieuw team heeft dit jaar meegedaan aan de NGF competitie. Vol verwachting zijn we begonnen op de Peelse Golf in
Evertsoord. Met z’n allen in de bus van Klaartje
op naar onze eerste competitiedag ! Prachtig
weer en een prachtige golfbaan en allemaal
een beetje de kriebels voor de eerste wedstrijd.
Onze tegenstanders waren helaas een maatje
te groot voor ons en hebben op 1 wedstrijd na
alles verloren.
Op naar Bleijenbeek in Afferden. Wat een schitterende ( maar lange) baan en wederom prachtig weer. Deze keer was onze tegenstand van
iets minder niveau en hebben we ‘s ochtends

alle dubbels gewonnen. De derde zondag moesten we naar de Swinkelsche in Someren. Ook
hier was ons resultaat niet echt geweldig maar
des te gezelliger! Vol goede moed zijn we de
4de zondag vertrokken naar Echt Susteren. Hier
hadden we de Peelse als tegenstander maar
deze dames waren echt een maat te groot voor
ons. De laatste zondag hebben we op onze
homecourse doorgebracht en de teams waren
allemaal erg enthousiast over onze prachtige
baan en het heerlijke italiaanse buffet van
Walter.
Ook hier was de Peelse duidelijk de sterkste
tegenstander en heeft dan ook duidelijk de
poule gewonnen. Al met al kan ik zeggen dat
we allemaal genoten hebben van deze eerste
competitie en al weer zin hebben in volgend
jaar. We gaan er keihard tegenaan om dan een
betere score neer te zetten en weer een aantal
gezellige zondagen te hebben op prachtige
golfbanen die ons landje rijk is!
Tot volgend jaar! 

Klaartje Majoor, Karin Asmussen, Laura Adams,
Fabine Colen,Esmee van Lieshout, Yvonne van
Gerwen . Op te foto ontbreken Anne Schueler en
Marieke van Bragt.

Dames 3

Omdat wij vorig jaar zijn gepromoveerd, spelen
wij dit jaar in een hogere poule, spannend! Op
30 maart was onze eerste competitiedag en
we togen naar de ‘De Batouwe’; een mooie
baan, maar met veel water. Onze tegenstander
was het team van ‘De Stippelberg’. Dat was
meteen een sterke tegenstander en we ver-

Yvonne van Gerwen (Captain)
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loren dan ook met 14-4. Op 6 april was onze
tweede wedstrijd en die speelden we op ‘De
Stippelberg’. Het weer werkte niet mee, want
het miezerde de hele ochtend. Gelukkig werd
het na de lunch droog. Onze tegenstanders
waren het team van ‘De Gulbergen’, weer een
heel sterk team, maar onze tegenstand was
deze keer iets beter, We verloren deze keer
maar met 11-7. Gelukkig zat er een beetje
vooruitgang in. Op 13 april waren we te gast
op ‘Gendersteyn’ en speelden we tegen ‘De
Batouwe’. Daar werd onze eerste overwinning
een feit, we wonnen met 10-8. Wij helemaal
blij! Tenslotte, op 20 april gingen we naar ‘De

Gulbergen’ en moesten we het opnemen tegen
‘Gendersteyn’. Het lukte ons om tegen hen met
een gelijkspel te eindigen; wij waren hier best
tevreden mee. Dit was tevens onze laatste
speeldag, omdat de volgende wedstrijd op
‘Overbrug’ zou worden gespeeld.
Na een week rust was op 4 mei de laatste competitiedag en waren wij gastclub. De strijd om
de eindzege zou gaan tussen ‘De Stippelberg’
en ‘Gendersteyn’. ‘De Stippelberg’ zou voldoende hebben aan een gelijk spel en iedereen
dacht dan ook dat zij wel zouden winnen. Maar
tot ieders verbazing speelde ‘Gendersteyn’ bijzonder sterk. Tot het laatste moment was het

spannend en uiteindelijk won ‘Gendersteyn’
met 10-8 en werden zij de poulewinnaars.
Dus waren de bloemen voor het team van
‘Gendersteyn’! Doordat wij eenmaal gewonnen
en eenmaal hadden gelijkgespeeld eindigden
wij als vierde en degradeerden wij niet. Wij
allemaal erg tevreden; goed gedaan dames!
Het was een gezellige poule met leuke teams
en we hebben het, tot ieders tevredenheid,
in ons clubhuis afgesloten met een heerlijk
Italiaans buffet . 
Captain donderdag dames,
Diny van Zuidam

Vlaggetjeswedstrijd
1. Angela Coolen
2. Wim van de Westerlo
3. Leon van Zon
4. Hans Brekelmans
5. Tonne Knaapen
6. Liesbeth Wolters
7. Hein Ottenheim
8. Anneke Theunissen
9. Christien Jacobs

Het zingen van het Wilhelmus
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HGC Strokeplay Kampioenschappen
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Vossenjacht

Van links naar rechts: Golfpro Sandy, Frans Coolen 2de plaats, Mieke van de Heuvel winnaar 2016, Klaartje Majoor longest dames, Annemarie Ottenheim dag
beste score maar de vos voorbij, Jos Zuidam neary, Wim van Herpen longest heren, Alex van IJsseldijk winnaar, Wim van de Ven 3de plaats
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Sponsoren
Adriaans Bouwgroep bv
Bavaria N.V.
Eindhoven Golfstore
Helmond Invest
Van Hout Groep Worldwide
Huijbregts Groep B.V.
Neways International Technology
Obers Beheer B.V.
Rabobank Helmond
Total Projectservice
Wesselman Accountants & Belastingadviseurs
De Wit B.V.

Businessleden
Acconet Business software
Adriaan vd Heuvel Makelaars en Adviseurs
Arroyo BV
Bakx & Wagenaar bedrijfsartsen
Biemans Belastingadviseurs BV
Van den Broek Kantoorsystemen
Break Management BV
Burgtbouw
C.I.V. Packpartners International b.a.
DeurwaarderHelmond
DS4Vastgoed
Furore schoonmaakbedrijf
Goorts & Coppens
GW Leidingtechniek
Harotex Gordijnenatelier BV
Helmond Precisie
Interem Credit Control BV
Van den Heuvel Helmond B.V.
HG Assurantien Brabant BV
Houtse Bazar
HZ Industrial BV
IBAS BV
Kemenade Design
Koffie Totaal BV
Novashops Dieetvoeding
Meeus Assurantien B.V.
Groep 5700 B.V.
Nico Berkers Kantoorefficiency BV
Puur Bouwadvies
Rechtshuis Advocaten
Remat Chemie
Bouwbedrijf F. Rooijakkers BV
Schooten Advies
Sengers Stores
Snookertown/ Enjoy it’s all about horeca
Steegaa interieurbouw
Talentscoutz
TechNet B.V.
VB&T Brandveiligheid en Milieu BV
Vekah
Visser van den Broek netwerknotarissen
De Vereenigde Effecten Compagnie
--Zinzi Silver jewels
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hgc-overbrug.nl

“Gelukkig is mijn vermogen
in betere handen”
Met Private Banking bieden wij onze vermogende
cliënten integrale financiële dienstverlening op maat.
Doordat we ons richten op inkomens-, vermogensen estate planning, is dit een bijzondere vorm van
bankieren. Private Banking is er voor zowel particulieren
als directeurgroot-aandeelhouders en ondernemers.
Meer weten? Maak eens een afspraak. Dan zorgen we
er samen voor dat de bal de goede kant op rolt...

Het winnende team

“Golfen is voor mij vooral genieten van het prachtige landschap,
de rust en het wijntje erna... Wat mijn prestaties op ‘the green’ betreft:
ik zal wel altijd een beginner blijven. Gelukkig is mijn
vermogen bij de pro’s van Private Banking in betere handen.”

Private Banking Kerkstraat 33 5701 PL Helmond T (0492) 59 45 99 F (0492) 59 46 98
E privatebanking@helmond.rabobank.nl www.rabobank.nl/helmond
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