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Voorwoord van de voorzitter

De herfst staat 
weer voor de deur
Nu de eerste herfststorm alweer over ons land is getrokken, 
nadert voor onze club weer het einde van een prachtig golfseizoen. 
We hebben dit seizoen, dankzij de inzet van velen, kunnen genieten 
van onze prachtige nieuwe golfbaan. Het was 
voor de greenkeepers geen gemakkelijk jaar. 
Het gebrek aan regen heeft in onze vijvers voor 
een laagterecord gezorgd. Het steeds opnieuw 
doorzaaien van onze fairways was, ondanks 
alle inzet, vaak zonder resultaat. Maar met de 
regen van de laatste weken komt de groei er 
weer in en kunnen we hopelijk in 2018 spelen 
op een prachtige, volgroeide baan.

Baanbezetting
In de maand juli heeft het bestuur met de PR-commissie een demonstratie gehad van de 
nieuwe registratiemodule van E-Golf4U. Konden we ons vroeger inschrijven via een grote 
agenda, nu doen we dat op lijsten. Maar een goed inzicht in onze baanbezetting is er nog 
steeds niet. Als we automatisch registreren wie wanneer op onze baan speelt, kunnen we 
niet alleen de bezetting optimaliseren en wachttijden voorkomen, maar ook de leden beter 
informeren over de actuele bezetting van de baan, zodat iedereen via de website een gunstig 
startmoment kan uitkiezen. Daarvoor hebben we wel uw medewerking nodig. 
Door bij de caddiemaster eenvoudig uw NGF pasje door een kaartlezer te halen, bent u, alsook 
onze gasten, geregistreerd en krijgen we een goed, geautomatiseerd inzicht in de baanbezet-
ting. De module is besteld en zal in het najaar worden geïntroduceerd. Wij rekenen op uw aller 
medewerking, zodat deze service aan de leden een succes kan worden. 

Clubhuis en horeca
Nu we ruim een jaar bezig zijn met onze horeca in eigen beheer is het bestuur, zoals beloofd, 
bezig zich te oriënteren hoe we hiermee verder moeten. Ook de aanpassingen aan het clubhuis 
hebben onze volle aandacht. We hopen dat de benodigde vergunningen snel komen, zodat 
we de veldschuur voor de machines nog voor de winter kunnen plaatsen en de lockerruimte 
kunnen uitbreiden. De clubhuiscommissie is ook hard aan het werk met de plannen voor 
verdere aanpassingen. Ik hoop u op onze najaarsvergadering in november over beide zaken, 
nader te kunnen informeren.
De matchplay-wedstrijden zijn gespeeld en met een prachtig finaleweekend afgesloten. 
Het was spannend en we hopen dat volgend jaar meer dames zullen meespelen met deze 
geweldige competitie, waarin het uiterste wordt gevraagd van de eindwinnaars. Met nog een 
paar wedstrijden te gaan, loopt het golfseizoen langzaam ten einde. Met de wens, dat we nog 
een mooie nazomer mogen krijgen, zodat we volop kunnen genieten van onze sport, hoop ik 
u allen te mogen begroeten op onze najaarsvergadering in november. 

Uw voorzitter, Mario Janssen

Sponsoren
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De lekkerste bal komt van 
Keurslagerij Goossens!

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

Indoor Golf
Op een Sports Coach Golfsimulator

´´werelds meest nauwkeurige simulators...´´

Arkweg 3-17 | Mierlo | 0492 67 88 80 | www.debrugactive.nl

De high-speed-camera 
technologie meet de baan 
van de swing, slagkracht 
en de balvlucht. Dit zorgt 

voor een ongelooflijk 
realitische golfervaring 

voor zowel beginnend als 
gevorderd speler.  

Onbeperktabonnement€ 35,00per maand

De beste

oplossing

voor slecht

weer!

Intro Actie!
501 korting op 1 uur Indoor Golf
bij inlevering van deze coupon!

Naam: ........................................................

Adres: ........................................................

Postcode: ............. Plaats: ..........................

Tel nr: .......................................................

Email: ........................................................

Redactioneel

Mooi toch!
Ik zie nogal wat peuken op de baan liggen, verspreid ben ik wat afval tegengekomen, uitgeslagen plaggen 
worden niet  teruggelegd en wat worden de bunkers toch slecht aangeharkt. Met de opmerking alleen dat dat 
mede wordt veroorzaakt door het sterk toegenomen aantal greenfee-spelers kom je er niet mee. 

Nee, ook wij als eigen bespelers van de baan zouden meer oog moeten 
hebben voor deze kleine onhebbelijkheden. Bij het warme weer van 
enkele maanden in deze zomer was het onvermijdelijk om lege flesjes in 
de baan te zien. Mooi toch te weten dat wij tijdig hebben gezorgd dat we 
niet uitdroogden. En ja, lege verpakkingen van broodjes, appelkroosjes 
en sigarettendoosjes herinneren eraan dat onze spelers het naar de zin 
hebben. Mooi toch! Ik hoop echter dat het gaat lukken dat we allemaal een 
beetje het gevoel krijgen dat de baan ook van onszelf is. Als het ware de 
‘huiskamer’ van onze mooie hobby: het golfen. Thuis zorgen we toch ook 
dat het opgeruimd is als we gasten ontvangen. Laten we ook een beetje 
datzelfde  gevoel krijgen voor onze baan.

Mooi toch!. 

Fons Jacobs, 
Voorzitter van de redactiecommissie Evergreen

Oh ja, onze redactie commissie bestaat, zoals u weet, uit slechts vier 
leden. Weliswaar op leeftijd, maar niet zonder enthousiasme. Toch 
missen we nog een kleine versterking. Er moet toch binnen ons leden-
bestand ergens een jongere te vinden zijn die handig is in het gebruik 
van de computer. Juist op dit punt zitten wij verlegen om versterking.
Als iemand een viertal uurtjes per drie maanden over heeft kom dan 
snel onze commissie versterken en neem met mij contact op via de 
telefoon: 06-53-148982.
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Geef door die pen!

Een rasechte Helmonder! 
Uit voorgaande blijkt wel dat ik een rasechte Helmonder ben en bijzonder 
trots dat ik in deze stad ben opgegroeid en er ook nog steeds woon. 
Opgegroeid in een mooi gezin: vader, moeder en vijf zonen en als 
extraatje woonde mijn opa (van moederskant) nog jaren bij ons in. Mijn 
moeder dus met zeven kerels.

Het was prachtig, maar eenieder kan zich 
met weinig fantasie voorstellen wat zich 
daar allemaal heeft afgespeeld. We hebben 
flink gevochten, zelfs echt geknokt, maar ook 
samen ontzettend veel gelachen en plezier 
gehad met ons moeder als middelpunt. We 
moesten haar ook regelmatig verslag uitbren-
gen over onze weekend capriolen. 
Het gaat te ver om hier verder op in te gaan, 
maar we zouden er een dik boek over kun-
nen schrijven. Zonder het te beseffen hebben 
we toen geleerd/ervaren, en meegekregen 
hoe belangrijk het is om samen op te trek-

ken, samen een eenheid te vormen en er voor 
elkaar te zijn. Deze gedachte hebben bij ons 
belangrijk bijgedragen aan het succes wat we 
als broers samen hebben bereikt.

De Sassenheimers
Zoals eerder vermeld ben ik geboren en geto-
gen tussen De Sassenheimers , een arbeiders-
wijk dicht tegen het centrum van onze stad. 
Bij het schrijven van dit verhaal gaan mijn 
gedachten terug naar die tijd. Een bijzondere 
generatie die in het leven opvallend gepres-
teerd heeft. Een aantal hiervan is ook lid van 
deze mooie club HGC.
Een naam wil ik hierin toch speciaal vernoe-
men en dat is die van Willy van der Kuijlen. 
Willy, nog altijd mister PSV en ook nog steeds 
topscoorder aller tijden en groot geworden 
onder de naam Skiete Willy.
Samen hebben we heel veel uren gevoetbald 
op ons Sassenpleintje en dat zijn voetbalcapa-

citeiten aanzienlijk beter waren dan de onze zal 
wel duidelijk zijn. Andere Sassenheimers zijn 
ondernemer geworden, hebben wereldzeeën 
bevaren en topposities in het bedrijfsleven 
bekleed. Naar ons zelf kijkend hebben we als 
vijf broers Van Hout niet de ‘American dream’, 
maar de ‘Helmond dream’ gerealiseerd.
Zover de persoonlijke noot van dit verhaal en 
gaan we verder naar het golfen bij HGC.

Het golfen
Rond het jaar 2000 kwam Huub van der Vrande 
met het idee om golfles te gaan nemen. Ons 
team bestond uit Huub, mijn broer Chris, Nol 
Geeven en mijzelf.
Op papier een prachtige flight en onze pro was 
Sander Prinsen, die ons de basis-principes van 
het golfen heeft bijgebracht. 

Soms liep het wel uit de hand, zelfs soms zover 
dat we Nol moesten overtuigen dat we aan het 

Beste Hein,

Op de eerste plaats wil ik jou bedan-
ken voor de geweldige kans die jij mij 
hebt gegeven om toe te treden tot het 
elitaire, literaire genootschap van ‘pen-
schrijvers’ in ons mooie clubblad de 
Evergreen.

Dit ook omdat zowel jij als Martin 
Lintermans en schrijver dezes mede 
uitverkorenen waren in de vroegere 
Helmondse buurtgemeenschap ‘De 
Sassenheimers’.
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golfen waren en niet in de boksring stonden. 
Ons grootste probleem was dat bij de praktijk 
ook een theoriegedeelte hoorde. We spraken 
af dat we samen de theorie zouden volgen en 
erna samen examen zouden doen.
Maar het bleek moeilijk om samen een 
afspraak te maken omdat we allemaal druk 
waren en veel onderweg. Daarom hadden 
we, in overleg met onze examinator Fred B., 
een avond afgesproken. Eerst wat gegeten 
en gedronken (twee flessen whisky!!) en toen 
kwam het examen op tafel. Wonder boven 
wonder waren we die avond alle vier geslaagd, 
ongelofelijk maar toch waar!

Een mooi jaarlijks treffen was de golfdag 
van het Sassenheimers Open, een geweldig 
leuke golfdag met ieder jaar een heel span-
nende wedstrijd, waar volop gegeten en vooral 
gedronken werd. Samen zongen we ons club-
lied van de Sassenheimers. Dit waren topda-
gen in omzet zowel voor ons als voor Gijs en 
zijn team.

Gewoon topgezellig!
Dit alles zo schrijvende, besef ik dat deze sport 
zoveel te bieden heeft. Altijd in de omgeving 

van een mooie natuur en een sport, waarin 
je in de spiegel moet kijken als het misgaat. 
Het golfspel is oh zo mooi om te doen, maar 
het is nog mooier en vooral leuker als je dit 
samen met een groep mensen waar je een 
goeie klik mee hebt. Met zo’n groep speel ik 
op zaterdagmiddag en zondagochtend. Leuk 
en spannend, maar het gaat ook altijd om een 
goede score. Ook nadien samen een kop koffie 
of een biertje drinken met de nodige humor. 
Gewoon topgezellig!
Iedereen is welkom om zich bij ons aan te 
sluiten: we zijn er, splitsen op en spelen een 
rondje. Via deze weg wil ik dan ook mijn ma-
tjes bedanken voor de fijne manier waarop wij 
het golfspel beleven.
We dragen HGC een warm hart toe en zijn 
daarom al jaren ook als hoofdsponsor actief. 
Daarnaast hebben onze Chris en ik ook mee-
gewerkt aan de verhoging van de vangnetten 
op de oude hole 1 en 9 zodat er geen golfbal-
len meer op het dak van de boerderij terecht 
zouden komen. Toen alles gereed was had ik 
de eer om op die hole de allereerste afslag te 
doen die Gijs op een actiefoto zou vastleggen. 
Ongelofelijk maar waar vloog mijn bal naar 
links, over de verhoging heen midden op het 

dak van de boerderij! Kan gebeuren zei ik maar 
het was wel een mooie slag..

Waardering
Tot slot wil ik hierbij mijn waardering uitspre-
ken aan het bestuur en alle vrijwilligers die hun 
bijdrage leveren aan onze club HGC. Praktisch 
alles is pro-deo, het kost enorm veel vrije tijd 
en tegelijkertijd liggen ze in de vuurlinie als er 
iets niet helemaal klopt of gaat zoals anderen 
het willen. Deze mensen staan aan de basis 
van de goede naam die HGC als stadsbaan 
heeft verworven in de golfwereld en waar 
Helmond als stad bijzonder trots op kan zijn!

Graag geef ik de pen door aan Hans Derison, 
zodat ook hij toe kan treden tot het literaire 
genootschap van de penschrijvers van HGC. 
Ook golft Hans sinds kort op de vroege zon-
dagochtend gezellig met ons mee en kan hij 
hierbij zijn eerste ervaringen met ons allen 
delen. 

Jan van Hout

Weth. den Oudenstraat 3    Helmond    0492-522931    info@vandenheuvelbouw.nl

www.vandenheuvelbouw.nl
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And the winner is��� 
De  matchplay kampioenschappen 2017;  de eerste op onze mooie 
nieuwe baan. De deelname bij de dames was in vergelijking met 
voorgaande jaren wel iets toegenomen, maar het zou leuk zijn als er nog 
meer dames inschrijven voor de matchplay. Hopelijk werkt de toename 
van de NGF competitie speelsters en ook de laddercompetitie daar verder 
positief aan mee.

De 4 dames in de halve finale,  toevallig of niet, 
ook de dames die met het strokeplay kampioen-
schap 2017 als nummer 1 t/m 4 geëindigd zijn,  
begonnen de sportieve strijd op zaterdag.  De 
dames waren aan elkaar gewaagd; spannend 
werd het in beide wedstrijden.
In de ene halve finale moesten Tonne en Els 
het tegen elkaar opnemen.  Het werd een ware 
strijd; op hole 20 wist Els de wedstrijd in haar 
voordeel te beslissen.

Een spannende strijd
In de andere halve finale moesten  Ellen en ik 
het tegen elkaar opnemen. Ellen leek  op een 
grote overwinning af te stevenen.  Na 7 holes 
was het 4 down.  Heel  even flitste het door 

mijn hoofd  ‘mijn golfmaatje speelt erg goed 
de laatste tijd, van haar  verliezen mag, maar 
oh jee, niet met zo’n grote cijfers’.  Ik heb mezelf 
dus streng moeten toespreken en jawel de knop 
ging om.  5 holes verder was mijn achterstand 
weg;  na hole 12 was de stand weer gelijk. Dat 
bood perspectief voor mij, maar was voor Ellen 
natuurlijk een domper.  Op de 16e hole kwam 
ik voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong 
en jawel, op de 17e hole konden  mijn armen 
de lucht in.
En nu maar hopen dat mijn kruit niet verscho-
ten was voor de finale. De afgelopen 10 jaar  
heb  ik enkele malen  de finale kunnen bereiken, 
maar moest met de eervolle Runner up status 
genoegen nemen. Met name het verlies van 

vorig jaar tegen Tonne ligt nog vers in mijn 
geheugen. Enig pluspuntje daaraan was dat het 
publiek genoten had van de zeer spannende en 
mooie strijd, die op hole 23 beslist werd!

Eindelijk de handjes in de lucht!
Dit jaar moest het gebeuren dus. Maar ja, alweer 
zo’n kanjer tegen.  Els is natuurlijk ook niet mis. 
De finale partij ging aardig gelijk op.  Mooi  spel 
werd beurtelings afgewisseld met wat slechte 
holes.  Bij de doorgang op 9 was de stand gelijk.  
Maar even niet opletten, een paar onnodige 
fouten en jawel hoor, ik keek weer tegen een 
achterstand:  Oeps, 2 down. Op weg naar hole 
13 dacht ik, toch even een tandje erbij.  Gelukkig 
was de stand  op hole 15  weer gelijk. En om de 
spanning erin te houden bleef dat enkele holes 
zo.  De vermoeidheid sloeg toe en ik vreesde 
een eventuele play off.  Hole 18 werd echter 
de beslissende hole en met een mooie par op 
deze hole, kon ik de wedstrijd  in mijn voordeel 
beslissen.  En zo gingen mijn handjes weer de 
lucht in. Yes, yes, yes!

Vlnr: Ellen Claessen, Willie-Jan Verspaget, Tonne 
Knaapen, Huub Bozon, Marianne de Kimpe, 
Peter de Witte, Els van Wylick en Walter van de 
Wassenberg
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In zijn speech noemde de voorzitter 
de eerder behaalde titels van de 
halve finalisten. Hij had zijn huis-
werk goed gedaan (alleen de insi-
ders weten dat ik voorheen onder 
een andere naam op de borden ver-
meld sta) en meldde dat ik 2 x eer-
der de matchplay titel behaald heb.  
Maar de 2 eerder behaalde titels 
zijn al wel lang geleden, namelijk in 
2004 en 2006. Ik ben dan ook erg 
blij en trots dat de 2017 titel erbij 
gekomen is. 

Dank aan de organisatoren Fred, 
Leon en Frans. En dank aan alle 
sportieve deelnemende speelsters 
van dit matchplay kampioenschap.
Sportieve groet, 

Marianne de Kimpe
Finalisten dames

Winnaars Marianne de Kimpe en Peter de Witte

Finalisten heren

8



Door de baan...

Nieuws van de golfende 
baancommissaris
De ‘nieuwe’ baan ligt er eindelijk prachtig bij. Afgelopen kalenderjaar 
hebben we geen geluk gehad met het weer. Te weinig neerslag om de 
nieuw ingezaaide fairways en fore-greens optimaal te laten groeien. 
Optimalisatie kost nu eenmaal tijd. De greenkeepers hebben hard 
gewerkt om de baan in topconditie te krijgen, chapeau. 

Enkele vragen vanuit de baan, 
wat willen we nog bereiken?
Met de gemeente Helmond zijn we druk in 
overleg over enkele bestemmingsplan- tech-
nische zaken, zoals de grondruil met de familie 
Kolfschoten en het creëren van een locker-
ruimte.

Hoe staat het met de grondruil 
familie Kolfschoten nabij 
de afslag van hole 7?
Om de veiligheid van de golfspelers én omwo-
nenden (familie Kolfschoten) te bevorderen 

is het wenselijk om een grondruil toe te pas-
sen. De Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ en 
de familie Kolfschoten hebben hierover over-
eenstemming bereikt. Vanaf de afslagplaats 
van hole 7 en hole 8 (zie tekening overall 
situatie) bestaat nu de kans dat er golfballen 
terecht komen op het perceel van de familie 
Kolfschoten. Grondruil perceel L2609, L2610. 
Een gedeelte van perceel L2609 (eigendom 
familie Kolfschoten) wordt geruild tegen een 
gedeelte van perceel L2610. Verzoek om de 
bestemming te wijzigen, Nieuwe perceel-
nummers L3031 wonen è sport, L3034 

sport è wonen (tuin). Perceelnummer L3034 
wordt beschermd door bomen, geen risico. 
Perceelnummer L3031 vangen golfballen op 
vanaf hole 7 en hole 8. 

Hoe staat het met de 
nieuwe Lockers!!
Het huidige clubhuis zit door het groeiende 
aantal leden met een intern opslagprobleem. 
Doordat wij een stadsgolfbaan zijn komen veel 
leden op de fiets naar de golfbaan. Hierdoor 
ontstaat een steeds groter wordende vraag 
naar lockers voor de opslag van de golfspul-
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len van onze (fietsende) leden. Aan deze 
lockers is een chronisch gebrek. De huidige 
wachtlijst voor deze lockers bestaat al uit 75 
personen. Tevens brengt het groeiend aantal 
leden de wens van extra buggy’s met zich mee. 
Ook hiervoor is niet voldoende plaats in het 
bestaande gebouw.

Verder is achter het clubhuis middels oude 
schuttingedelen een afgeschermde container 
ruimte gemaakt.

Het huidige gebouw eens goed onder de loep 
genomen hebbende worden twee oude kleed-
ruimtes van de hockey club ‘verkeerd’ gebruikt. 
Hierin worden nu de machines van onder-
houdsaannemer De Enk gestald. Deze, vooral 
maaimachines, zijn voor het onderhoud van 
de baan noodzakelijk maar nemen veel plaats 
in. Door de grootte van de machines is de 
bestaande ruimte ook niet efficiënt in te delen.
Door achter het clubhuis een veldschuur te 
plaatsen kunnen we dit ruimtegebrek oplos-
sen. In deze veldschuur kunnen dan de machi-
nes voor het baanonderhoud geplaatst. Tevens 
kan er een gedeelte worden gereserveerd voor 
de containers.
De oude kleedruimtes komen hierdoor vrij. Eén 
kleedruimte kan geschikt worden gemaakt 
voor 110 lockers. Deze ruimte kan door het 
maken van één deur, toegankelijk worden 
vanuit het clubhuis. Daarmee kan de wacht-
lijst worden opgelost en genereren de lockers 
inkomsten voor de vereniging.

De andere kleedruimte kan geschikt worden 
gemaakt voor een zevental buggy’s. Het is 
ook hier zeer wenselijk dat deze buggy’s in 
een vorstvrije ruimte worden gestald omdat ze 
bij niet-gebruik aan een druppellader moeten 
worden geplaatst om de accu’s op te laden.
De ruimte die tussen het bestaande clubhuis 
en de nieuwe veldschuur ontstaat wordt inge-
richt als een afsluitbare binnenplaats. Hier 
kunnen de buggy’s worden gewassen en kan 
onderhoud worden gepleegd aan het machine 
park van De Enk. Tevens kan deze afsluitbare 
ruimte incidenteel worden gebruikt om veilig 
de ‘grotere’ machines te stallen.

Tenslotte
Inmiddels naderen we het moment dat we de 
baan winterklaar maken. Evenals afgelopen 
jaar zal er zolang het weer het toestaat kun-
nen worden gespeeld op zomergreens. Dit kan 
alleen als de baan en vooral de greens in goede 
conditie verblijven. U 
als golfspelers heeft 
daar een belangrijke 
bijdrage in!!!!

Ik wil dan ook nog-
maals benadruk-
ken dat ik erg grote 
waarde hecht aan 
een wezenlijke bij-
drage van u als actief 
golfer aan het in 
stand houden van de 

goede conditie van de baan. Het is een kleine 
moeite om divots in de baan terug te leggen, 
uw pitchfork op de green te gebruiken en de 
bunkers aan te harken. Bunkers vanuit de lage 
kant betreden. Ik herstel regelmatig zelf 6 tot 
8 pitchmarks op één green, met alle respect 
dit moet niet kunnen. Bij voorbaat dank voor 
uw medewerking.

Tot zover het nieuws van de baancommissaris.

Ik wil u namens de baancommissie en het 
gehele uitvoeringsteam een mooi en golfbaar 
najaar toe wensen op onze vernieuwde 9-holes 
golfbaan. 

Wim van de Westerlo 
Baancommissaris

Calciumsulfaat dekvloeren

Cementdekvloeren

Coating-, epoxyvloeren

Harde vloerbedekkingen; 
 Linoleum, p.v.c. etc.

Zachte vloerbedekkingen;
Naaldvilt, tapijt etc.

Binnen-, buitenzonwering

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

E-mail: info@totalprojectservice.nl
Doornhoek 3746 - 5465 TA Veghel - Tel.:0413-389060 - Fax: 0413-389061

Correspondentie adres: Postbus 592 - 5460 AN Veghel

Calciumsulfaat dekvloeren

Cementdekvloeren

Coating-, epoxyvloeren

Harde vloerbedekkingen; 
 Linoleum, p.v.c. etc.

Zachte vloerbedekkingen;
Naaldvilt, tapijt etc.

Binnen-, buitenzonwering

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

E-mail: info@totalprojectservice.nl
Doornhoek 3746 - 5465 TA Veghel - Tel.:0413-389060 - Fax: 0413-389061

Correspondentie adres: Postbus 592 - 5460 AN Veghel

 

• Harde vloerbedekkingen; Linoneum, p.v.c. etc.

• Zachte vloerbedekkingen; Naaldvilt, tapijt etc.

• Binnen-, buitenzonwering

UW MEEST KRACHTIGE PARTNER IN

• Calciumsulfaat dekvloeren

• Cementdekvloeren

• Coating-, epoxyvloeren

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)
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Wat ons verder nog ter ore kwam���

Triest���
Het is triest te constateren dat er zo met onze 
mooie baan wordt omgegaan. Kost het zoveel 
meer moeite om het erin te gooien?

De titel voor Frans?
Gaat Frans Hermans dit seizoen voor ‘Golfer van 
het Jaar’? Hij wordt op deze foto geflankeerd 
door Ellen Claessen (links) en Tonne Knaapen.  
Succes Frans!

TIEN
Met ingang van 1 oktober gaat ons aller Noor 
ons verlaten. Wij wensen haar veel succes in 
haar nieuwe baan.

Klok Familie Verstappen
Al vanaf de opening van de vernieuwde baan 
in oktober 2017 staat bij de Teebox van hole 
1 een mooie 2-zijdige klok. Deze klok is mede 
gefinancierd door de familie Verstappen ter 
herinnering aan vader Hans Verstappen die 
een prominente rol heeft gespeeld in de histo-
rie van onze vereniging. Op vrijdag 29 septem-
ber jl. werd de klok formeel overhandigd door 
Gijs en Marijke Verstappen aan het bestuur van 
HGC Overbrug, vertegenwoordigd door Wim 
van de Westerlo. Na een emotionele speech 
door Gijs werd een gedenkteken onthuld zodat 
de herinnering aan Hans nog lang levendig 
gehouden kan worden.

In zijn dankwoord memoreerde Wim van de 
Westerlo aan de vele verdiensten die Hans 
Verstappen voor de club heeft gehad en 
bedankte hij de familie voor de gulle geste.

Even uitrusten���
Tijdens een rondje golf maakte een van onze 
leden deze foto van (waarschijnlijk) een dak-
loze slaper op de bank van hole 5.
Nu nog bad en brood...  

11
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Nieuws van de 
  Dit jaar werd gebroken met een traditie van jaren: de Sponsordag, 

aangeboden door het bestuur, vond plaats hartje zomer op 5 juli.

  Het aantal deelnemers aan de Businesswedstrijden blijft zeer groot!

  Nieuw Business lid: Livera Dams

   De strijd om de felbegeerde HGC Business Trophy nadert zijn 
beslissing. De vierde en vijfde wedstrijd brachten de top-3 wel heel 
dicht bij elkaar.

 Het belooft spannend te worden. 

Het was even vreemd, waar we gewend waren 
onze sponsoren in september gedurende de 
traditionele diësweek uit te nodigen voor de 
jaarlijkse Sponsordag, gebeurde dat nu midden 
in de zomer. 5 juli was een prachtige dag, mooi 
weer, lekker temperatuurtje, goed gezelschap, 
leuk programma, kortom allemaal ingrediën-
ten om er een fantastische dag van te maken. 
Na de koffie met een heerlijk stuk gebak en 
het welkomstwoord door onze voorzitter ver-
trokken 24 deelnemers naar de tee boxen om 

te beginnen aan de Texas Scramble wedstrijd 
over 18 holes. De verzorging onderweg door 
TIEN liet niets te wensen over en zorgde ervoor 
dat een lunchpakket totaal overbodig was. 
Heerlijke versnaperingen onderweg deden 
honger en dorst totaal vergeten, evenals de 
concentratie na een lekker glaasje wijn of een 
Kornuitje bij de overheerlijke hamburger. Na de 
wedstrijd was het genieten in clubhuis TIEN. 
Zij verzorgden een perfect borreluurtje met 
overheerlijke en exclusieve hapjes. Het diner 

dat volgde was eveneens van hoog niveau. De 
wedstrijd werd gewonnen door het team van 
DE WIT BV ( Willem van Zantvoort en Steef 
Deiman), op de voet gevolgd door NEWAYS 
1 ( Huub van der Vrande en Hennie van Hout- 
Spoormakers), die de tweede prijs in ontvangst 
mochten nemen. Op de derde plaats eindigde 
NEWAYS 2 (Chris van Hout en Christine van 
der Vrande). De avond werd opgeluisterd door 
Striepke Veur, die op de voor hen bekende 
wijze iedereen op een humoristische manier 
op de hak nam. Al met al een zeer geslaagde 
Sponsordag. 

Willem van de Ven

Opkomst Business wedstrijden
In de vorige editie van de Evergreen spraken 
we over een fantastische opkomst bij onze 
Business wedstrijden. Welnu, dat heeft zich 
gecontinueerd. Bij de wedstrijden 4 en 5 deden 
respectievelijk 48 en 56 deelnemers mee. Een 
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Als enige gebrouwen
met zuiver mineraalwater.

L I E S H O U T  H O L L A N D

Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

resultaat om trots op te zijn en dat bestendigt eens en te meer de 
status van onze Business Club, die weer werd uitgebreid met een 
nieuw lid: Livera Dams, gevestigd in de Elzas Passage. Wij wensen 
Ben Dams een succesvolle en prettige tijd toe en gaan er vanuit dat 
hij zich snel thuis gaat voelen bij deze prachtige club. De wedstrijd 
op 14 juli werd gewonnen door de Houtse Bazar (Bart Moons en 
Patrick Verhorevoort), die het team van Puur Bouwadvies (Hank 
Hagelaar en zijn gast Marcel Lierop) ruim voor bleven. 
Op 25 augustus, de dag van de vijfde wedstrijd, mocht de wed-
strijdcommissie weer 56 deelnemers op de startlijst plaatsen. 
Onder ideale omstandigheden werd deze wedstrijd gewonnen door 
Arroyo BV (Hans Dubach en Peter de Witte), op de voet gevolgd 
door Van Hout World Wide 2 (Claudia van Hout, met als gast Sandy 
van Griensven). De dag werd afgesloten met een fantastische 
‘Braai’, zoals altijd perfect verzorgd door clubhuis TIEN waardoor, 
mede door een heerlijke zomeravond, het nog lang gezellig bleef 
op het terras.
De uitslagen van deze wedstrijden zorgen voor een spannend 
einde van de competitie. De verschillen tussen de nummers 1, 
2 en 3 bedragen respectievelijk slechts 2 en 4 punten. Op 13 
oktober weten we wie de HGC Business Trophy overneemt van 
Groep5700. 

De Sponsorcommissie:  
Claudia van Hout, Willem van de Ven,  

Hein Ottenheim en Mark Verkoelen

Weer een succesvolle business dag!
De vijfde Business Dag wedstrijd werd gevuld met 56 deelnemers, 
prachtig weer, een baan in topconditie en een uitstekende ver-
zorging. Deze omstandigheden brachten de deelnemers tot grote 
scores en lachende gezichten.
Er werd volop genoten van de borrel en de uitstekend verzorgde 
BBQ en velen bleven hangen tot in de late uurtjes.

De uitslag:
1. Aroyo - Hans Dubach en Peter de Witte.
2.  Van Hout Worldwide - Claudia van Hout en Sandy van Griensven

Op de foto van links naar rechts:
Longest drive heren: Hans Hertoghs
Longest drive dames: Sandy van Griensven
Neary: Erwin de Koning 

De wedstrijd leiding: Claudia van Hout en Willem van de Ven

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.

Monuta Magis.
Voor de uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis
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De smaak vanJUIST!
Soepje van kerrie met rivierkreeftenstaartjes
Ingrediënten:
25 gram boter
30 gram boter
25 gram bloem
7 gram kerriepoeder
2 dl volle melk
3 dl room
3 dl krachtige kippenbouillon
0,4 dl gembersiroop
25 gram gesnipperde ui
1 appel in hele kleine blokjes gesneden
10 stengels bieslook
 rivierkreeftenstaartjes

Bereidingswijze
Snijdt de appel in zeer kleine blokjes en snipper de ui. Meet en weeg de 
overige ingrediënten af en zet ze klaar.

Smelt de 30 gram boter in een pan en voeg de ui toe (boter smelten 
maar zeker niet te heet). Fruit de kort mee. Voeg vervolgens de bloem 
toe en meng het geheel goed. Gaar de massa (noemen we een roux 
en dient als bindmiddel voor de soep) nog 1 minuutje op laag vuur en 
bewaar deze op een velletje vetvrij papier. Laat tot kamertemperatuur 
afkoelen.

Smelt vervolgens 25 gram boter in een pannetje en fruit hierin, op laag 
vuur, de kerriepoeder en de appelblokjes aan. De kerriepoeder mag 
niet verbranden. Blus het geheel af met de gembersiroop en de room. 
Blender het geheel glad en wrijf door een fijne zeef om evt. klontjes 
te verwijderen.

Meng de melk, de bouillon en de kerriemassa en verhit de massa tot 
zo’n 70 graden. Neem de pan van het vuur en voeg de roux toe. Roer 
glad met een garde en breng vervolgens al roerende aan de kook (niet 
roeren = klontjes tijdens het binden). Laat zachtjes 2 à 3 minuutjes 
doorkoken en zeef de soep om de uien te verwijderen.
Breng zonodig verder op smaak met wat zout.

Verdeel de rivierkreeftenstaartjes en wat fijngesneden bieslook in mooie 
soepkoppen of soepborden en schep de kerriesoep er voorzichtig boven-
op. Serveer met wat lekker vers afgebakken (stok)brood en boter. 

Opmerking:   Iets duurder maar minstens zo lekker is het om de rivier-
kreetjes te vervangen door Hollandse garnaaltjes.
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Wedstrijduitslagen
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

Maanbeker Strokeplay II – 6 mei
1 Guido Sampon 73 slagen

2 Toos de Vries-Nooyen 74 slagen

3 Frans Vinke 77 slagen

Vrijdavo Jeugd –12 mei
1 Gijs van Oostrum 30 punten

2 Eline van Oostrum 27 punten

3 Pim van Leeuwen 23 punten

Maandbeker Stabl� II (18h) – 14 mei
1 Leon van Zon 37 punten

2 Christien Jacobs 36 punten

3 Karin Asmussen 35 punten

Maandbeker Stabl� II – (9h) – 14 mei
1 Henriette van Dongen 12 punten

2 Ben van Lieshout 11 punten

Vrijdavo Jeugdsoos – 30 juni
1 Yash Jagesar 24 punten

2 Gijs Mooren 20 punten

3 Loek Mooren 18 punten

Maandbeker Stabl� IV – (9h) – 2 juli
1 Guido Sampon 73 slagen

2 Toos de Vries 74 slagen

3 Frans Vinke 77 slagen

Maandbeker IV Stabl� (18h) – 2 juli
1 Wim van de Westerlo 39 punten

2 Hennie van Houdt 39 punten

3 Ben Manders 37 punten

Maandbeker IV Strokeplay – 8 juli
1 Ellen Claessen 74 slagen

2 Jacco Colen 75 slagen

3 Marianne de Kimpe 77 slagen

Businesscompetitie 
Ringerscore – 12 juli
1 Willy Giesbers 17 punten

2 Noud van der Vorst 16 punten

3 Toine Verstappen 16 punten

Business Club IV – 14 juli
1 Bart Moons 

Patrick Verhorevoort
25 punten

2 Hank Hagelaar
Marcel Lierop 

22 punten

3 Marco de Hondt 
Peter van der Horst

21 punten

Couples Cup III – 15 juli
1 Steef Deimann  

Martin Lintermans 
31 slagen

2 Joke Franken 
Toine Franken 

32 slagen

3 Jan van Hout 
Hans van de Westerlo 

32 slagen

Schellekens Trofee Dames – 18 juli
1 Diny van Zuidam

Ans van der Elst
38 punten

2 Frida de Jager
Berdy Bekx

37 punten

3 Carla Bax
Annemarie Ottenheijm

35 punten

Schellekens Trofee Heren – 18 juli
1 Henk Jongen 

Rijn Schellekens 
41 punten

2 Pieter Driessen 
Jos van Zuidam 

38 punten

3 Frank Raijmakers 
Antoon Verleg 

36 punten

Maandbeker V Stabl�(18h) – 30 juli
1 Ben Goossens 35 punten

2 Marie-Jose Wijnen 35 punten

3 Frans Vinke 34 punten

Businesscompetitie 
Ringerscore – 2 augustus
1 Peter de Bruin 19 punten

2 Tonny Giesbers 17 punten

3 Louis van Asten 14 punten

Maandbeker V Strokeplay – 5 aug�
1 Frans Hermans 69 slagen

2 Els van Wylick 70 slagen

3 Toine Franken 74 slagen

Zomerwedstrijd – 13 augustus
1 Willy Giesbers 39 punten

2 Leon van Zon 39 punten

3 Aljosa Studen 37 punten

Business Club V – 25 augustus
1 Hans Dubach 

Peter de Witte 
24 punten

2 Claudia van Hout  
Sandy van Griensven

23 punten

3 Hans Hertogs 
Niels Slegers 

22 punten 

Maandbeker VI Stabl� (18h) – 27 aug�
1 Frans Hermans 42 punten

2 Ellen Claessen 38 punten

3 Tonne Knaapen 37 punten

Maandbeker VI Strokeplay – 2 sept�
1 Mieke van den Heuvel 68 slagen

2 Guido Sampon 69 slagen

3 Leon van Zon 73 slagen

Familiewedstrijd – 3 september
1 Erik Aarts 

Max Aarts 
21 punten

2 Erik Toll 
Rob Toll

18 punten

3 Marianne Vos 
Daniël Hellendoorn 

15 punten

Vriendinnendag – 5 september
1 Annemarie Ottenheijm

Liesbeth de Wit 
40 punten

2 Lidy Huelck 
Yvonne Oosterbaan

38 punten

3 Diny van Zuidam
Sylvia Groot 

37 punten

15

NUMMER 59 - OKTOBER 2017



Businesscompetitie 
Ringerscore – 6 september
1 Peter de Bruin 22 punten

2 Peter van den Heuvel 19 punten

3 Toine Verstappen 16 punten

Couples Cup IV – 9 september
1 Michel van Kessel 

Mark Verkoelen 
31 slagen

2 Riny Oosthoek 
Jenny Oosthoek 

32 slagen

3 Hans van Kuijen 
Yvonne Westerhout 

34 slagen

Diëswedstrijd om de Jan 
Rommebus –  10 september
1 Frans Hermans 36 punten

2 Mieke van Houdt 34 punten

3 Diny van Zuidam 34 punten

Business Club VI –22 september
1 Henry Knapen 

Wessel Knapen 
21 punten

2 Toine Verstappen 
Jeanne Verstappen 

21 punten

3 Mark Verkoelen 
John van de Beek 

20 punten

Jeugdwedstrijd –24 september
1 Yash Jagesar 15 punten

2 Pim van Leeuwen 13 punten

3 Loek Mooren 13 punten

Maandbeker VI Strokeplay – 30 sept�
1 Leon van Zon 73 slagen

2 Frans Jansen 76 slagen

3 Tonne Knaapen 76 slagen

Caddiemasters���
De Caddiemaster Golfwedstrijd
Het begint inmiddels een traditie te worden, de jaarlijkse golfwedstrijd 
voor onze caddiemasters onder leiding van Frank de Wit en Lidy Huelck. Die 
golfwedstrijd werd gehouden op 11 augustus 2017 met prachtig golfweer 
en met twintig deelnemers inclusief onze nieuwkomer, Toos van Asten. 
Weer een stijging in vergelijking met het aantal deelnemers in 2016! 

Allemaal afslaan van ‘rood’
Helaas moest een aantal caddiemasters ver-
stek laten gaan vanwege dringende familie-
omstandigheden, werk, vakantie en caddie-
masterdienst.
Het was een fijne en vooral gezellige golf-
wedstrijd, maar het was wel een beetje druk 
op onze prachtige golfbaan.Alle deelnemers 
sloegen af van rood om een betere doorstro-
ming te bewerkstelligen. Het is natuurlijk een 
goed teken dat onze vernieuwde golfbaan erg 
in trek is bij de buitenwereld en dat alles zorgt 
voor een hoge bezettingsgraad. Zoals gebrui-
kelijk: de longest op hole twee en de neary op 
hole zes en dat alles voor zowel mannen als 
vrouwen.

Goed voor de teamgeest
De golfwedstrijd is goed voor de onderlinge 
band en het versterkt de teamgeest. Voor de 
goede orde: onze golfclub zoekt nog nieuwe 
kandidaten om het caddiemasterteam verder 
te versterken. Het wordt toch een beetje een 
vreemd verschijnsel als onze golfclub moet 
gaan werven buiten de club.
Na afloop was er een gezellig samenzijn en 
natuurlijk waren de drankjes voor eigen reke-
ning. Paul Smeijers zorgde voor de uitreiking 
van de caddiemasterjassen.

Prijsuitreiking
Het prijzenpakket was beschikbaar gesteld 
door Willie-Jan Verspaget, Dries Swinkels en 
Harry van Eijck. De prijzen werden uitgereikt 
door Lidy en Frank.

1.  Aljosa Studen, 21 punten en winnaar van 
de wisseltrofee.

2. Arie de Vries, 20 punten.
3. Frank de Wit, 19 punten.

Neary dames en heren: Lidy Huelck.
Longest voor de dames: Lidy Huelck.
Longest voor de heren: Paul Smeijers .

We kunnen terugzien op een mooie en vooral 
gezellige golfwedstrijd en we kijken weer uit 
naar het volgende evenement. 

Winnaars Aljosa en Arie met Lidy

Na de wedstrijd aan de borrel
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Jas voor Caddiemasters 
Vanaf 1 januari 2016 is Paul Smeijers caddiemaster bij 
HGC ‘Overbrug’ en vanaf 1 januari 2017 heeft hij de 
kans gekregen om het een en ander te realiseren.Vanaf 
2 oktober 2016 hebben we een geheel vernieuwde 
golfbaan en wij vinden dat daarbij een meer klant- en 
servicegerichte invulling van de caddiemastertaak niet 
mag ontbreken.

Onze prioriteiten voor 2017 zijn:
  de vernieuwing van de bestaande caddiemasterruimte,
  de herkenbaarheid van onze caddiemasters verbeteren.

Beide punten zijn gelukt:
  nadat in het voorjaar de nieuwe caddiemasterruimte in gebruik is 

genomen, is het contact tussen de caddiemasters en golfers voor 
zowel onze leden als gasten duidelijk verbeterd,

  vanaf nu zijn onze caddiemasters beter herkenbaar, ze hebben nu 
allemaal een mooie blauwe jas, die beschikbaar is gesteld door 
Huub van de Vrande van Neways.

Tijdens de golfmiddag voor caddiemasters op 11 augustus is de jas aan 
alle caddiemasters uitgereikt. 

Caddiemasters lopen een blauwtje!
We hebben vanaf 2 oktober 2016 een prachtige en 
geheel vernieuwde golfbaan en er werden duidelijk een 
aantal prioriteiten gezien:
  de vernieuwing van de bestaande 

caddiemasterruimte,
   de herkenbaarheid van onze caddiemasters en een 

goed contact met onze klanten en
  het toekomstbestendig maken van het 

caddiemastersysteem. 

Automatiseren
We moeten veel oog hebben voor verdere automatisering en we moe-
ten en kunnen nog jaren vooruit met onze fraaie golfbaan. Samen met 
Claudia van Hout via de Business club zijn er nieuwe, kobaltblauwe 
jassen geregeld met Huub van de Vrande. Uiteraard met de logo’s van 
Neways en HGC ‘Overbrug’ erop en vanzelfsprekend ‘Caddiemaster’ op 
de rug. Op 11 augustus  zijn deze jassen uitgereikt en is er een groeps-
foto gemaakt. Er wordt nu verder gezocht naar meer kledingstukken, 
maar dat vraagt ook weer de nodige tijd. Herkenbaarheid en dienstver-
lening zullen verder worden opgevoerd en de uniformiteit heeft daarop 
een positieve invloed. Wij hebben nog een laatste hartenkreet: het 
vriendelijke, doch dringende verzoek aan onze leden én hun eventuele 
gasten om vooral goed te letten op de golfregels, de etiquette, de local 
rules, de uitgeslagen plaggen en de pitchmarks op de greens. Een goed 
verzorgde en opgeruimde golfbaan is voor iedereen een lust voor het 
oog en het verhoogt het golfplezier! 

Even aandacht voor het 
caddiemastersysteem
Onze golfclub heeft inmiddels negen maanden kunnen 
functioneren met het thans geldende caddiemaster-
systeem met vijf dagverantwoordelijken. Deze aanpak 
is vanaf 1 januari 2017 van kracht en we zijn nu op 
het punt aangeland dat we moeten gaan evalueren en 
er misschien een keuze moet worden gemaakt. Gaan 
we terug naar het ‘oude systeem’ of gaan we verdere 
stappen zetten in de richting van meer vastleggen in 
onze computer en dus afscheid moeten gaan nemen 
van briefjes-kattebelletjes-inschrijfformulieren en de 
‘papieren agenda’. Het digitale logboek komt eraan!

Inschrijven met de NGF-pas
Alle spelers op onze golfbaan zullen zich via het nieuwe systeem via de 
NGF-pas moeten gaan inschrijven. Erg gemakkelijk en doeltreffend voor 
onze golfclub. Het verschaft nuttige informatie over de dagelijkse baanbe-
zetting en alles wat daarmee samenhangt. Het bestuur van onze Golfclub 
krijgt zo een schat aan informatie tot haar beschikking en kan passende 
maatregelen nemen, zoals afslaan van rood voor alle golfspelers om 
zodoende een betere doorstroming te bewerkstelligen.Deze maatregel 
kan worden genomen als de baanbezetting erg hoog is en het dan de 
doorstroming bevordert.
Het ledenaantal stijgt en de bezettingsgraad neemt toe en het bestuur 
zal passende maatregelen moeten gaan nemen om de alsmaar stijgende 
animo voor onze golfbaan in de hand te houden en dus het golfplezier voor 
alle leden en eventuele gastspelers te waarborgen of zelfs te verhogen.

Herkenbaarheid
Ook de herkenbaarheid van onze caddiemasters is sterk verbeterd mid-
dels mooie, kobaltblauwe jassen gesponsord door Neways, waar Huub 
van de Vrande de scepter zwaait. Ook komt er voor elke caddiemaster 
een badge, die gewoon om de hals kan worden gedragen en niet leidt tot 
beschadiging aan zijn/ haar kleren.
We blijven doorgaan met vernieuwen en verbeteren en dat zal onge-
twijfeld gaan leiden tot verder optimalisering van het bestaande cad-
diemastersysteem.
Het vraagt veel tijd, heel veel tijd zelfs, maar de aanhouder wint uitein-
delijk! 

Arie de Vries
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Cees Schueler
Na een relatief kort ziekteproces is in de 
leeftijd van 80 jaar van ons heen gegaan 
ons medelid Cees Schueler. Cees behoorde 
tot de categorie van leden die louter golfen 
voor hun plezier. Hij had door zijn aimabele 
en innemende persoonlijkheid vele vrien-
den in onze club en was altijd in voor een 
goed gesprek. Daarmee paste hij uitstekend 
in ons vijf-echtparengroepje ‘de Mulligans’ 
dat gedurende vele jaren ook golfplezier 
zocht op andere interessante golfbanen in 
binnen en buitenland.

Wij zullen Cees missen maar in onze 
gedachte blijft hij bij ons want: ‘Eens een 
Mulligan is voor altijd een Mulligan’.

We wensen zijn echtgenote Gonny en de 
overige familieleden sterkte toe met dit 
verlies. 

Els en Toon, Leonne en Herbert,  
Karin en Bert, Will en Bert

IN M E MORI A M Strokeplay-
kampioenschappen
Op zondag 25 juni zijn de finales Strokeplay-kampioenschappen voor 
dames en heren gehouden. Bij de dames tien inschrijvingen en bij de heren 
een totaal van twintig stoere kerels die met elkaar en zichzelf de strijd 
zijn aangegaan. Dit jaren waren het de mannen die als eerste mochten 
aftrappen en om acht uur stond Fred Bogaerts klaar om de eerste twee 
heren de wedstrijd in te sturen namelijk Pete Norman en Willy Giesbers. 

Pete is duidelijk geen ochtendmens, want voor 
de eerste twee holes had hij 20 slagen nodig 
en was zijn klassement al naar de haaien. Maar 
zoals een real English golfer betaamt heeft 
Pete samen met Willy de wedstrijd uitgespeeld. 
Daarna volgden nog enkele flights voordat in 
de laatste heren-flights de echte kanonnen 
startten. Hierbij gaven Ruud Bouwman en Wim 
van de Westerlo elkaar niets toe en beiden slo-
ten hun ronde af met een bruto score van 81. 
Als derde eindigde in de ochtend op afstand 
Leo van Veghel met een bruto score van 87. Dit 
kon nog een spannende middag worden als 
Ruud en Wim dit hoge niveau konden blijven 
spelen. 

Bekende namen bij de dames
Bij de dames helaas maar tien inschrijvingen, 
maar wel alle bekende namen die al vaker als 
winnaar uit de strijd waren gekomen Na de eer-
ste ronde kwam, wie anders, Tonne Knaapen 
binnen met een bruto score van 86 op de hie-
len gezeten door Els van Wylick met een score 
van 88. Op een vierde plaats Ellen Swinkels en 
mogelijk kon zij na de lunch nog voor een ver-
rassing zorgen. De jonge aanstormende jeugd 
bij de dames Claudia van Hout en Klaartje 
Majoor hadden moeite om aan te klampen. 
Strokeplay blijft een verrassend spel en één 
slechte hole kan je klassement omver werpen.

De tweede ronde
Na de lunch gingen twaalf heren de tweede 
ronde in, waarbij de eerste flight in een record-
tempo hun wedstrijd speelde. Guido Sampon 
had echter in de ochtend zijn kruit al deels 
verschoten door met een bruto score van 109 
zijn wedstrijd te beëindigen. De ervaren Huub 
Bozon daarentegen had wel reserves, want 

met een score van 85 had hij de beste score 
van de tweede ronde. De strijd om de eerste 
plaats was minder spannend, want Ruud kon 
zijn goede niveau van de eerste ronde niet 
vasthouden en kwam met een bruto score 
van 95 binnen. Wim had in de tweede ronde 
minder last van zenuwen en kwam binnen met 
een score van 87, voldoende voor de eerste 
plaats. Huub werd tweede in het algemeen 
klassement door zijn ijzersterke tweede ronde.

Kleine onderlinge verschillen 
bij de dames
Bij de dames waren de verschillen veel kleiner 
en won Ellen Claessen de tweede ronde met 
85 slagen, gevolgd door Tonne met eenzelfde 
score, maar een mindere tweede negen. Het 
moge duidelijk zijn dat Tonne de winnares 
werd bij de dames. Op de tweede plaats ein-
dige Els van Wylick op drie slagen; een knappe 
prestatie. Bij de dames waren de onderlinge 
verschillen klein, want tussen de plaatsen 1 en 
4 was het verschil maar zes slagen. 

Zowel bij de dames als bij de heren hebben we 
met Tonne Knaapen en Wim van de Westerlo 
twee waardige kampioenen en aan alle andere 
de uitdaging om hen volgend jaar van de troon 
te stoten.

Tonne en Wim proficiat met jullie kampioen-
schap. 

De wedstrijdleiding

PS:  De foto’s van de kampioenen staan in de 
zomereditie van de Evergreen
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Het bestuur stelt zich voor... 

Karin Asmussen, secretaris
Naam:  Karin Asmussen
Leeftijd:  54 jaar
Partner: Frans Hermans
Woonplaats:  Helmond/Stiphout
Kinderen:  Tessa (24) en Luc (21)
Hobby’s:   Golf en skiën; Frans: golf, fietsen en lezen
Werkzaam:  Ammeraal Beltech BV Eindhoven; Frans: BDO accountants
Secretaris:  Sedert 2016
Handicap: 19.8, speelt op zondag in dames 2

Waarom golf?
In 2002 werd bij het bedrijf waar Karin toen werkte, Beton Son, gevraagd 
om het GVB te gaan halen. Dat heeft zij toen gedaan bij ‘De Schoot’ in 
St. Oedenrode. Daarna heeft het nog geduurd tot 2012 voor ze lid werd 
van HGC ‘Overbrug’. Frans was toen al twee jaar lid. Frans is lid van de 
wedstrijdcommissie en Karin werd in 2016 lid van het bestuur, nadat zij 
hiervoor door Willem van Zantvoort was benaderd. Eerst heeft ze een 
half jaartje meegelopen (‘stage’) met Dirk Jan Boer. Zij ervaart in het 
bestuur een goede samenwerking en goede sfeer. Ze heeft ook met veel 
plezier twee jaar op donderdag gespeeld met de dames senioren, maar 
ook omdat het spelen op donderdag met haar werk moeilijk werd, heeft 
ze dit seizoen op zondag meegedaan met dames 2.
Karin is geboren in Velsen en opgegroeid in Mierlo, Frans is een echte 
Helmonder. Nadat ze, na hun huwelijk, eerst in Dordrecht en Nieuwerkerk 
aan de IJssel hadden gewoond, wilden ze toch graag terug naar Brabant. 
Vanzelfsprekend werd dat Helmond. Hoewel Karin een technische oplei-
ding heeft gedaan, MTS Bouwkunde, heeft ze altijd ondersteunende en 
commerciële taken vervuld. Past ook goed bij haar rol als secretaris van 
het bestuur van onze golfclub.

De toekomst van onze club
We beschikken nu over een prachtige en uitdagende negen holes golfbaan. 
Er is weer sprake van ledengroei en ook de greenfee’ers hebben weg naar 
het Verliefd Laantje weten te vinden. We zijn erg goed bezig met onze 
jeugd. Gezelligheid staat bij onze club voorop en dat moet zo blijven. 
Natuurlijk zijn er nog wensen ten aanzien van ons restaurant en de kleed-
lokalen. Maar laten we eerst zuinig zijn op wat we hebben. We mogen blij 
zijn met de, door eigen inspanningen, opgeknapte caddiemasterruimte. 
Eerst weer wat ‘vet op de ribben’ voor we opnieuw gaan investeren.

Boodschap
Het accent van de club zal steeds meer komen te liggen bij de wat oudere 
leden (45+). Voor golf moet je tijd hebben of tijd maken. De golfclub 
heeft ook een sociale functie. Daarbij spelen de vele clubactiviteiten een 
belangrijke rol en is de inzet van vele vrijwilligers erg belangrijk. Ik zou 
zeggen tegen onze leden: ‘Kijk ook eens wat je kunt doen als je ergens 
voor gevraagd wordt.’

Zelf is Karin gemiddeld vier uur per week kwijt aan het secretariaat werk.
Wees zuinig op onze nieuwe baan en laat opruimen van afval, peuken en 
reparatie van de baan - zowel de fairway, als de greens en bunkers - niet 
aan anderen over.  

Fons Jacobs

Vlekkeloos 
          geregeld!

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

NOTARISKANTOOR SPOORMAKERS
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Van de Jeugdcommissie

Jeugdteam zorgt voor 
klasse behoud, 
een prima prestatie
Bij het verschijnen van de vorige Evergreen was de NGF Jeugdcompetitie 
nog in volle gang. Ons team was vorig jaar kampioen geworden en 
Pim, Loek, Gijs, Joep, Yash en Sam waren dit jaar in een hogere klasse 
ingedeeld. In de vorige Evergreen is ook al vermeld dat ze het heel 
moeilijk hadden tegen tegenstanders die een fors lagere handicap 
hadden. De eerste twee wedstrijden gingen dan ook verloren. 

Zondag 25 juni 2017 was de volgende wed-
strijd op golfbaan ’t Woold in Asten. Ons team 
speelde tegen het team van De Golfhorst en 
won glansrijk met 20-8. 

De laatste wedstrijd was op 2 juli 2017 op 
golfbaan De Gulbergen. Tegen ’t Woold werd 
in een goede wedstrijd met 18-10 verloren. 
Omdat Golfhorst verloor van de uiteindelijke 
kampioen Hoeshuis werd ons team uiteindelijk 
4e, wat klasse behoud betekent. Jongens, van 
harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat. 

Agenda
Zaterdag 25 november 2017 is het weer 

Sinterklaasgolf op Overbrug.
Golfen in het donker.

NGF Jeugdcompetitie 2018 
Doe jij mee aan de NGF-jeugdcompetitie 2018? 
De jeugdcompetitie 2018 wordt gespeeld op 
de zondagen 3,10,17, 24 juni en zondag 1 juli. 
Deelname staat open voor jeugdgolfers tot 21 
jaar met handicap 36 of lager. 
Afgelopen jaar bestond ons team alleen uit 
jongens, andere teams waren gemixt, dus 
meiden…. 
Om mee te kunnen doen wordt verwacht dat 
je zo veel als mogelijk de zondagen beschik-
baar bent en dat een van je ouders minimaal 

eenmaal voor het vervoer kunnen zorgen, 
waarbij minimaal een teamgenoot kan mee-
rijden. Meestal kan de begeleidende ouder in 
de buffer 9 holes spelen.  Heb je interesse laat 
het dan weten aan de jeugdcommissie via 
jeugdcommissie@hgc-overbrug.nl 
Bij voldoende belangstelling gaan we de 
mogelijkheid bekijken om een 2e team in te 
schrijven. 

Vrijdavo Jeugd 18 augustus 
2017 in het water gevallen� 
Tijdens de vakantie was er voor de thuisblijvers 
een vrijdavo jeugd op 18 augustus. Bij de start 
om 18.00 uur was het prima golfweer, een 
flauw zonnetje en een lekker temperatuurtje. 
Veel golfers hadden nog wel een vakantiege-
voel want niet iedereen liet zijn beste spel 
zien. Er moesten nogal wat balletjes gezocht 
worden. Bij het bereiken van hole 7 was het 
weer helemaal omgeslagen. Donkere wol-
ken en na een paar grote druppels een forse 
hoosbui. Toen er ook nog onweer aankwam 
werden de spelers snel van de baan gehaald 
met enkele buggy’s. Kletsnat het clubhuis in 
en wat opdrogen met een drankje en snackje. 
Wel gezellig maar helaas kon de wedstrijd niet 
uitgespeeld worden. 

Omdat het inmiddels vroeg donker aan het 
worden is, zijn de vrijdavo jeugdavonden voor 
dit jaar afgelopen. Uiteraard starten we in 
het voor jaar weer. Graag zien we dan alle 

Competitieteams NGF Jeugdcompetitie 2e klasse J115 – 18 holes 2017
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jeugdleden tot 21 jaar bij de activiteiten van 
de jeugdcommissie. 

Nieuwe jeugdleden van 
harte welkom 
Heb je een vriendje, vriendinnetje, broertje, 
zusje of voor ouders een zoon of dochter of 
voor de grootouders een kleinkind die het mis-
schien ook leuk vind om te komen golfen? Laat 
ze even contact opnemen met de jeugdcom-
missie of met Sandy, onze pro. De kosten voor 
een jeugdlidmaatschap bij onze vereniging zijn 
beperkt en zijn inclusief wekelijkse golflessen 
in de zomertijd (behalve tijdens vakantie). Op 
de website is meer informatie te vinden.

What’s app groep jeugd 
Tijdens de afgelopen vakantieperiode is de 
what’sapp groep van de jeugd regelmatig 
gebruikt om met elkaar golfafspraken te 
maken. Als je een oproep deed was er vaak 
wel iemand die ook wilde golfen. De what’s 
app groep maakt het makkelijk om afspraakjes 
te maken. Ook kun je zo elkaar op de hoogte 
houden als er ergens een jeugdwedstrijd is. 
Nog niet in de Appgroep? 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 aan 0651281364 en je komt in de 
groep. 

Het golfkamp was leuk 
Ik ben in de 1e week van de zomervakantie 
op golfkamp geweest. Op maandag in de och-
tend reden we naar de golfbaan het Woold 
en we werden voor de deur opgevangen door 
onze begeleiders voor die week. Ik ging even 
omkleden in mijn golfkleren en we begonnen 
met onze eerste training. De eerste training 
was putten afslaan en chippen, daarna gingen 
we samen met onze bagage naar de Gasterij 
en daar gingen we middag eten we werden 
ingedeeld in onze kamers ik zat in de kamer 
met 7 jongens. We hadden nog een avond spel 
en toen gingen we slapen. 

Op dinsdag 
starten we na 
het ontbijt met 
golfles. Daarna 
stonden er een 
bus klaar om 
ons naar Rofra 
te brengen waar 
we gingen survi-
vallen en paintballen wat ik heel leuk vond. Op 
de terugweg was de bus kapot en waren we 
laat bij het eten. 

Op woensdag hebben we weer golfles gehad 
en een fysieke training van iemand van de 
NGF. Daarna deden we een casinospel. Hierbij 
kregen we fiches die we in moesten zetten 
bij verschillende spelletjes, zoals op de wii, 
memory en de golfsimulator. 

De donderdag was een geweldige dag in de 
Efteling. Het was niet zo druk dus we konden 
overal in. 

Vrijdag was de laatste les. Dit werd afgeslo-
ten met beat te pro. Ons team had de pro 
verslagen. 

Ik vond het heel leuk om mee te doen en wil 
dit volgend jaar weer opnieuw.   

Joep van Lieshout

Max de Voogd  
(1927-2017)

Max was een bekende verschijning op 
onze golfclub. Op reeds gevorderde leef-
tijd maakte hij zich de golfsport eigen. Max 
hoorde er graag bij en boeiend waren zijn 
verhalen na afloop, wanneer hij met zijn 
golfvrienden een rondje had gelopen.

Max las veel en had over allerlei maat-
schappelijke vraagstukken zo zijn eigen 
opvattingen. Ook stond hij voor onze club 
klaar toen het caddiemaster-systeem werd 
ingevoerd. Diverse jaren en tot op hoge 
leeftijd vervulde hij deze rol met veel verve. 
Hij ging door tot het echt niet meer kon. 
De dood kwam dan ook als een bevrijding, 
zijn echtgenote en oud-raadslid Emmie 
de Voogd-van Dortmont, zijn kinderen en 
kleinkinderen achterlatend. Op zijn negen-
tigste verjaardag heeft Max zijn leven, 
waarvan hij in diverse rollen zo van genoten 
heeft, achter zich gelaten. 

Fons Jacobs

IN M E MORI A M
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Vriendinnendag

Een feestelijke 
uitnodiging
Een uitnodiging voor een vriendinnendag is een feestje.  
Dus toen Annemarie mij vroeg heb ik direct enthousiast ja gezegd en 
het is een topdag geworden.

Geen regen beloofd!
Bij de koffie kregen we een heerlijk knapperig 
aardbeientaartje. Vóór de wedstrijd werden 
wij verwelkomd door de voorzitster, die vol 
overtuiging zei dat het in Helmond niet zou 
gaan regenen; ze heeft gewoon gelijk gekregen, 
het was prachtig weer, niet teveel zon, weinig 
wind en de hele dag droog.

Als je dan ook nog naast je schoonzus met 
gezellige dames mag spelen kan de dag niet 
meer stuk. Annemarie en ik hebben elkaar 
goed aangevuld, maar ook slechte ballen 
geslagen. Lange afslagen die recht gingen, 
puts die op het goede moment vielen afge-
wisseld met slagen van twee meter vooruit 
en puts die op de rand bleven hangen, maar 
je doet het samen. Frida was onze marker en 
die zei na negen holes, ‘Jullie spelen goed, zo 
gaan jullie winnen’.

Daar waren Annemarie en ik helemaal niet 
mee bezig, het was juist ontspannen en gezel-
lig met elkaar.

Gezelligheid troef
We hebben heel hard gelachen toen de op 
afstand bedienbare elektrische kar van Sylvia 
spontaan de bunker in reed, terwijl wij weer 
eens aan het kletsen waren! Een hilarisch 
gezicht was het, de kar sneller dan Sylvia.
Onderweg werden we verrast met een heerlijk 
warm worstenbroodje en een stuk waterme-
loen. We hebben gezellig geborreld, heerlijk 
buiten met lekkere hapjes en pianomuziek op 
de achtergrond. 

Na een overheerlijk Italiaans buffet kwam de 
prijsuitreiking en inderdaad wij hadden gewon-
nen met 40 Stableford punten. De tweede 
plaats was met 38 punten, voor Lidy Huelck en 

Yvonne Oosterbaan en de derde plaats met 37 
punten, voor Diny van Zuidam en Sylvia Groot.

Een topdag
Dank Annemarie voor de uitnodiging voor deze 
topdag, dank damescommissie voor het orga-
niseren van een heerlijk ontspannen dag, het 
liep op rolletjes, dank aan greenkeepers, de 
baan lag er mooi bij, dank horeca personeel en 
tot slot dank aan Frida en haar vriendin Sylvia 
die ons geënthousiasmeerd hebben!

Thuis geniet ik van een prachtige boeket en 
overheerlijke chocolade in allerlei soorten.

Liesbeth de Wit en Annemarie Ottenheim

Alle vriendinnen samen
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Mareike 
Romme-Smits  

(1932-2017)

Het bestuur van de Helmondse Golfclub 
‘Overbrug’ geeft met veel leedwezen ken-
nis van het overlijden op 31 juli 2017 in 
de leeftijd van 85 jaar van ons lid Mareike 
Romme-Smits, weduwe van ons erelid en 
oud-voorzitter Jan Romme †, naamgever 
van de Jan Romme Bus.
 
Namens alle leden wensen wij de kinderen 
en verdere familie heel veel sterkte bij dit 
grote verlies, 

Mario Janssen 
Voorzitter

IN M E MORI A MEr zit muziek in de club... 

���en nog veel meer 
Harrie van der Linden-72 jaar- is al vanaf zijn jeugd begaan met muziek. 
Zijn eerste muziekinstrument was een spierwitte Egmondgitaar en 
hij heeft deze gitaar gekocht van het verdiende loon van zijn eerste 
vakantiebaantje bij de ‘vette’ van Thiel.

Hij was eigenlijk te jong voor dit vakantiebaantje, 
maar zijn oudere broer was werkzaam bij van 
Thiel Schroefbouten en hij had dit vakantie-
baantje voor Harrie geregeld.

Spelen in een band
Mijn eerste gitaarlessen kreeg ik van de 
Hr.Sitter-de oprichter van de Kilian Brothers.
Nadat ik enkele accoorden had geleerd, speelde 
hij een solo op zijn gitaar en aan mij de taak 
deze solo met de juiste accoorden te begelei-
den. Na zes maanden was ik zover om eens in 
een band te gaan spelen. Ik ben toen in con-
tact gekomen met Edward Guttenberg-solo 
gitarist- en Noud Verdonschot-basgitarist- en 
wij repeteerden elke zaterdag. Via Edward 
Guttenberg ben ik in contact gekomen met de 
gebroeders Eden in Gemert. Elke week ging ik 
op de fiets naar Gemert om te repeteren. Dat 
heeft zo enkele jaren geduurd. Daarna ben ik 
vanwege omstandigheden zoals studie gestopt 
met muziek maken. Rondom mijn 45-ste jaar 
werd ik gevraagd of ik zin had om als Ritme-
gitarist bij de Rock- , Blues- en Countryband 
‘Hangover’ te komen spelen.Na enkele jaren daar 
te hebben gespeeld, vroeg de toetsenist me – 
hij speelde ook in de band ‘Locomotions’- om 
daar te komen spelen. Die band wilde na hun 
tweede reunie weer verder met hun optredens. 
Vanwege gezondheidsklachten van de Slag-

gitarist was er voor mij een plaatsje vrij. Ook 
daar heb ik vele jaren met veel plezier gespeeld.
Momenteel speel ik in een orkest als gitarist, dat 
het gemengd koor ‘ Het Akkoordje’ begeleidt. 
Het gemend koor telt 45 leden.

Het golfen
Op bezoek bij Peter Verhees, bij de meeste leden 
bekend, kreeg ik voor het eerst een golfclub in 
mijn handen en op zijn verzoek heb ik enkele 
ballen in zijn tuin geslagen met het resultaat, 
dat hij vond, dat ik maar moest gaan golfen.
Ik heb diverse sporten beoefend zoals voetbal 
bij HVV, judo bij Judoclub Helmond, tennis bij 
DWZ en wielrennen bij Buitenlust. Een paar 
maanden later – ik was inmiddels met pensi-
oen- kwam Peter mij een golftas met golfclubs, 
tees en golfballen   brengen en zei mij nu maar 
eens te gaan golfen. Na enkele knie-operaties 
was het voor mij niet meer mogelijk om nog 
andere sporten te beoefenen, dus ben ik ben 
toch golfles gaan nemen bij Sandy. Nadat ik 
mijn GVB heb gehaald, moest ik geduld oefenen, 
want er was immers een wachtlijst. Maar ook 
hier wist Peter de helpende hand te bieden. Op 
zijn advies heb ik me als Caddiemaster aan-
gemeld. Na verloop van tijd kreeg ik van het 
Bestuur het bericht, dat ik lid kon worden en zo 
is het geschied.

Peter hartstikke bedankt! 

Arie de Vries.
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Uitslag DODAVO competitie 
Op 6 april werd de aftrap gemaakt van een spannende Dodavo-competitie. Om vijf uur van het werk direct naar 
de golfbaan om ontspannen aan de 9-holes wedstrijd te beginnen. Van tevoren even buienradar controleren of 
de paraplu of de korte broek moesten worden ingepakt. 

Na de eerste weken komen de kanshebbers 
naar boven, zoals Klaartje Majoor en Claudia 
van Hout bij de dames. Bij de heren zijn de 
verschillen de hele competitie nog geringer met 
als opvallende naam Jean-Pierre Adams die 
lange tijd de lijst bij de mannen aanvoert. Maar 
ook gevestigde namen komen langzaam naar 
boven en na ongeveer 15 wedstrijden wordt het 
duidelijk dat bij de dames de competities strijd 
gaat tussen Claudia en Klaartje.

De laatste loodjes
Bij de heren schuiven Hans Brekelmans en 
Willie-Jan Verspaget langzaam naar boven 
en naderen de scores van Jean-Pierre. Op de 
laatste dag gaan zowel bij de dames als bij de 
heren de beste vier naar de finale-flight. Bij 
de dames zijn dit Claudia van Hout, Klaartje 
Majoor, Karin Asmussen en Christien Jacobs, 
maar de laatste kan door een blessure niet 
spelen. Door een score van 19 punten klimt 
Karin op de laatste dag naar de derde plaats. 
Klaartje bleef met een score van 178 tweede 
en Claudia eerste met een score van 179. Met 
deze score is Claudia ook overall winnaar van 
deze Dodavo-competitie.

Finalisten bij de heren
Bij de heren zijn de finalisten Willie-Jan 
Verspaget, Hans Brekelmans, Jean-Pierre 
Adams en Frans Hermans. Of het aan de zenu-
wen lag of dat al het kruit al verschoten was 
weet ik niet, maar geen van de heren verbe-
terde zich. Eerder op de avond had Wim van de 
Westerlo een schitterende ronde gelopen met 
een score van 21 en zich hierdoor op de vierde 
plaats in het klassement genesteld, juist voor 
Frans Hermans. Op de derde plaats eindigde 
Hans Brekelmans, op de tweede plaats Jean-
Pierre Adams en, met 176 punten, op de eerste 
plaats Willie-Jan Verspaget.
Elk jaar worden ook de mooie birdies uitgereikt, 
gesponsord door Golf Store Eindhoven en vóór 
de laatste wedstrijd stond Huub Bozon met 
acht birdies bovenaan. Wim van de Westerlo 

scoorde echter in de laatste wedstrijd twee bir-
dies en werd daardoor winnaar van het birdie-
klassement.

112 birdies!
In totaal zijn er gedurende de Dodavo-
competitie op 21 speeldagen 112 birdies 
gescoord. De meeste birdies werden gescoord 
op hole 3, namelijk 28 en op hole 1 het minst 
namelijk 1. Verder hebben 683 leden aan de 
wedstrijden deelgenomen wat elke donderdag 
avond leidde tot een gezellig samenzijn in ons 
clubhuis. We bedanken ook alle sponsoren voor 
de geschonken prijzen. Golfstore Eindhoven voor 
de birdies, De Wit Don Quichotte voor de ballen 
voor de neary en de second neary, Wijnhuis 
Helmond en Meulendijks Drankenhandel voor 
de dames en heren dagwinnaar en Tien voor 
de overall dagwinnaar prijs. We bedanken alle 
deelnemers voor de wedstrijddeelname en 
hopelijk zien we er en nog meer terug volgend 
jaar bij de Dodavo-competitie . 

De wedstrijdleiding

Vlnr.:  Willie-Jan Verspaget winnaar heren, Claudia van Hout allover winnaar en Wim van de Westerlo 
winnaar birdieklassement
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Nieuws van de Pro

In de bunker gewoon slaan 
Voor veel amateurspelers geldt dat er geen vervelender plaats is om terecht te komen dan in een bunker aan de 
rand van de green. Dit komt omdat de meesten problemen hebben om er goed uit te komen. 

Vaak wordt er gezegd open het slagvlak, ga open staan, maak een stei-
lere swing enz. enz. enz. Maar maak het jezelf niet zo moeilijk, want het 
belangrijkste is dat de bal met één slag uit de bunker komt. Maak je dus 
geen zorgen over houding of over de positie van het slagvlak. Ga normaal 
staan en vertrouw op je gewone swing! Het enige waar je aan moet 
denken is om het zand achter de bal te raken.

Club: sandwedge of lobwedge
Beginstand

  dezelfde stand als bij de normale swing 
  balpositie 1/3 links, 2/3 rechts
  club 5 cm voor de bal boven het zand houden (dit is in de lijn)

Opzwaai
  maak een volle opzwaai of als je wilt een driekwart opzwaai (dit 

zorgt voor meer controle]) 

Neerzwaai
  zorg dat je 5 cm voor de bal in het zand slaat

Impact
  je slaat het zand onder de bal weg en het zand draagt de bal de 

bunker uit

Eindstand
  zorg altijd dat je je slag afmaakt dus dezelfde eindstand al bij de swing

Ik zou zeggen: ga het eens een keer uit proberen en veel plezier met 
oefenen.  

Sandy

Winteraanbieding 
8 lessen 6 betalen

of
12 lessen 9 betalen

Voorwaarden:
  Alleen in de periode november tot en met maart
  Het totale bedrag bij de eerste les betalen
  Men kan zelf de lessen inboeken
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Een bijzondere maandbeker
Lekker weer, een matig windje en af en toe een drup. Heerlijk om 
ontspannen aan de wedstrijd deel te nemen met Mieke van den 
Heuvel, Marianne de Kimpe en Frans Vinke. Met het noemen van mijn 
flightgenoten en het heerlijke golfweer, heb je al een basis voor een 
goede golfdag. 

Als je dan ook nog lekker fit, beweeglijk en fris 
op teebox staat, maak je kans op een plaats 
bij de eerste tien. Dan wordt er ook nog eens 
gemiddeld minder gespeeld en de kans stijgt 
nog meer.

Afvallen
Fit aan de start komt doordat ik, in het eerste 
half jaar fors afgevallen ben. Met 15 kilo minder 
gewicht mee te torsen stijgen de kansen om te 
scoren. Maar hoeveel is 15 kilo dan. Dat zal ik 
vertellen. Neem een bak gehakt van 15 kilo en 
neem van mij maar aan dat je daarvan 150 erg 
goed gevulde worstenbroodjes kan maken. 15 
kg staat ook gelijk aan 30 ponden verse worst. 
Elk pond is goed voor een volle koekenpan 
braadworst. Dit zegt niets over de kwaliteit 

van die worst! 15 kg vermeerderd je omvang 
ongeveer met 15 cm. 15 kg is in de tailletest 
het verschil tussen groen en rood.

Maak je niet dik! Met het nieuwe programma 
van VITA-LIEK kan je heel wat kilo’s kwijt raken 
en toch nog volop genieten van het leven zoals: 
bewegen door te sporten, eten en drinken, zie 
gezondgewicht@elkerliek.nl

Terug naar de wedstrijd. Met drie heel goede 
golfers in een goede ambiance de 18 holes 
gelopen. Tussen door een goed gesprek over 
golf, vakanties enz.

Met 35 punten binnen, denkend dat dit niet 
genoeg is, maar dat was het wel. Nou einde-
lijk eens een andere winnaar en een andere 
foto in ons magazine. Met veel dank voor mijn 
flightgenoten en natuurlijk de wedstrijdcom-
missie.  

Ben Goossens

De Jan Romme bus
Op zondag 10 september hebben we gespeeld om de Jan Romme bus. 
De wedstrijd is tevens onze diëswedstrijd, de verjaardag van onze club 
dus. We hebben het hier over een bijzondere wedstrijd. Jammer dat er op 
onze clubverjaardag veel te weinig mensen meededen aan de wedstrijd.

Eeuwige roem
De winnaar van de diëswedstrijd verkrijgt eeu-
wige roem. Zijn (of haar) naam wordt gegra-
veerd op de (fraaie?) Jan Romme bus. Die bus is 
trouwens te bewonderen in het clubhuis. Laatst 
stond hij nog op de piano.

Vanuit de wedstrijdcommissie willen we meer 
aandacht gaan besteden aan deze diëswedstrijd. 
In voorgaande jaren was de wedstrijd om de Jan 
Romme bus de afsluiting van een heuse diës-
week, waarin een aantal bijzondere wedstrijden 

werd georganiseerd. Met het bundelen van bij-
voorbeeld de vriendinnendag van de dames, de 
vrijwilligersdag en de diëswedstrijd kunnen we 
wellicht wat meer feestgevoel creëren en daar-
mee meer mensen warm krijgen om een gooi 
te doen naar vermelding op de Jan Romme bus.

Wie was Jan Romme?
Oh ja, en dan hoorde ik in ons clubhuis nog de 
vraag wie die Jan Romme nu eigenlijk was. Ik 
heb het even precies nagevraagd bij een clublid 
van het eerste uur. Jan Romme is de man die 

het langst voorzitter is geweest van onze club. 
Hij is in 2000, bij zijn afscheid als voorzitter, tot 
erelid benoemd vanwege zijn grote bijdrage aan 
de totstandkoming van onze baan. 

Frans Hermans

Vlnr.: Steef Deiman, Ben Goossens en Frans Vinke
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Schellekens trofee

‘De jongens’ tegen ‘de meisjes’
Dinsdag 18 juli waren de Heren van de donderdag, ‘de jongens’, 
uitgenodigd door de Dames van de dinsdag, ‘de meisjes’, voor de 
jaarlijkse wedstrijd met als inzet de Rijn Schellekens-bokaal. Ons doel 
was het heroveren van deze bokaal, waarbij (bijna) alle middelen 
mochten worden ingezet! Wie niet sterk is moet slim zijn, dat geldt ook 
bij golf. Dankzij sponsor Rijn Schellekens was het rond tien uur een zoete 
inval in Tien.

Alles lukte!
Voorzien van een setje nieuwe ballen met 
daarop het logo van de sponsor togen wij om 
elf uur de baan in. Flights van elk twee jon-
gens en twee meisjes, Texas Scramble. Diny 
van Zuidam en ik speelden samen met Hans 

Dubach en Frits van Bokhoven een gezellige 
wedstrijd, waarbij zo hier en daar flink wat 
mentale plaagstootjes werden uitgedeeld. Het 
was voor Diny en mij een uitzonderlijke dag, 
waarbij alles lukte, een zeldzaamheid zoals 
iedere golfer weet. Na afloop bleken wij dan 

ook de beste score van de meisjes te hebben 
behaald, wat werd beloond met een fles heer-
lijke wijn en een tegoedbon om lekker te gaan 
eten bij restaurant Kota Radja. 

Er was maar één teleurstelling: het was de 
meisjes niet gelukt de trofee te winnen. Die 
eer verdienden de jongens. Wij hebben weer 
een jaar de tijd om te oefenen!

De dag, met ‘Italiaans weer’ werd afgesloten 
met een heerlijk Italiaans pasta-buffet.

Het was nog lang gezellig op het terras... 

Ans van der Elst

Rijn en Toni Schellekens met de winnaressen Ans van der Elst en Diny van Zuidam
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De vrijwilligers wedstrijd
Woensdag 27 september vond, onder heerlijke weersomstandigheden, weer de jaarlijkse vrijwilligerswedstrijd 
plaats. De wedstrijdvorm was Greensome Stableford met joker. Voor de meeste een onbekend fenomeen, maar 
bedacht door de wedstrijdleiding in de persoon van Hein Ottenheim.

Per flight werden wij ingedeeld met drie teams van twee spelers en kre-
gen per team een jokerbal, die op elke hole kon worden ingezet. Op de 
tee moest bekend worden gemaakt of je de joker ging inzetten en na de 
afslag beslissen of je er mee verder gaat. Zo ja, dan moet je er ook mee 
uitholen, dus dan vervalt de tweede (gewone) bal. Als de joker tijdens het 
spelen van de hole verloren gaat (water, onvindbaar, out of bounds) dan 
speel je verder met een gewone bal.

Dubbele punten!
Het leuke van dit spel is dat als je met de joker bal uitholed je de gescoorde 
punten mag verdubbelen. Er werden daardoor monster scores behaald.
Iedereen vond dit spel voor herhaling vatbaar en wij hebben genoten van 
het mooie weer en de heerlijke hap daarna. 

De uitslag van de wedstrijd:
Eerste plaats met 38 Stableford punten:  
Harrie van de Rijdt en Toon Geerts
Tweede plaats met 35 Stableford punten:  
Karin Asmussen en Rosemarie Martens
Derde plaats met 33 Stableford punten:  
Frans Hermans en Frank Raijmakers

De neary op hole 6: Frans Vinke
De neary op hole 8: Karin Asmussen.  

Gré de Heer
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Rijn Schellekens...

Zijn trofee en zijn hobby
Op bezoek bij Rijn en Tony Schellekens is niet zomaar een bezoek. Na 
mij eerst gemeld te hebben aan de voordeur van de winkel en ‘sluip 
door kruip door’ toegang naar de schitterende bovenwoning met een 
buitenterras en een grote tuin, wacht een allerhartelijkst welkom. Rijn 
kan buitengewoon vertellen over de historie van onze golfclub, waarvan 
hij en Tony vanaf het begin lid zijn. Zo komen we als vanzelf op de door 
Rijn ingestelde wedstrijd tussen de mannen en de vrouwen. Dit jaar, op 
18 juli, voor de 27e keer gehouden.

Op een donderdag morgen in 1991, nadat 
de toen reeds bestaande Herenochtend was 
afgelopen, vroegen de mannen zich af of onze 
dames nou wel of niet beter konden golfen 
dan de heren. Rijn stelde meteen een beker 
ter beschikking en vanaf dat moment wordt 
jaarlijks gestreden om deze belangrijke ‘cup’. De 
laatste jaren zitten de mannen toch regelmatig 
aan de goede kant van de score en ook dit jaar 
was de beker, zij het met miniem verschil, voor 
de mannen. Maar laten we wel wezen, het 
gaat natuurlijk om de gezelligheid die ook na 
afloop, met een goed dinertje, tot in de late 
uurtjes plaatsvindt. Curieus is dat dit jaar voor 
de eerste keer de individuele score van Rijn zelf 
de beste was. Toch heeft Rijn nog één wens. De 
laatste jaren loopt de belangstelling voor deze 
wedstrijd wat terug. Dit jaar waren er 28 leden 
die deelnamen. Hij hoopt dat dit weer snel naar 
de veertig gaat.

Naaimachines en klokken
Vanuit zijn betrokkenheid bij de door zijn vader 
in 1926 opgerichte naaimachine- handel is ook 
zijn belangstelling ontstaan voor ‘antieke’ naai-
machines. Het begon eigenlijk doordat een klant 
uit Gemert in 1977 belde en zei dat hij twee 
naaimachines had staan uit omstreeks 1600. 
Die wilde Rijn wel zien omdat hij wist dat er in 
die tijd echt nog geen naaimachines bestonden. 
En dat was een juiste inschatting. De ene bleek 
uit 1880 te zijn en de andere uit 1890. Hij kocht 
ze toch alle twee en begon met wat later zou 
uitgroeien naar een verzameling van 300 stuks, 
waaronder een 60-tal kindermachientjes. Naast 
Singer heeft hij ook exemplaren van Husqvarna 

uit Zweden en Bernina en Elna uit Zwitserland. 
Tegenwoordig komen veel machines uit Japan 
(Janoma). Nog altijd springen Tony en Rijn bij in 
de winkel of bij reparaties als hun dochter het 
vraagt. Maar hoe kom je van naaimachines nu 
eigenlijk tot een klokken- verzameling? 

Bij hun huwelijk kregen ze een klokje van de 
ouders van Tony en kort daarna kocht Rijn een 
klok van een teamgenoot van zijn hockeyclub. 
Via veilingen in Londen bij Christy’s, Sotheby 
en Philips heeft hij er een aantal bij gekocht. 
Bezoeken aan veilingen gaven hem veel plezier. 
Hij repareert de klokken zelf en de tien mooiste 
hangen in huis. Op oudejaarsavond staan ze 
allemaal op scherp, zodat het niet kan ontgaan 
dat het nieuwe jaar wordt ‘ingeluid’. 

Internationale vereniging
Oh ja, er bestaat een heuse internationale 
vereniging van naaimachineverzamelaars 
‘Schlingerfänger’, met leden uit vrijwel alle 
Europese landen. Naast Rijn heeft deze vereni-
ging nog één Nederlands lid. Verder is Rijn er 
trots op dat hij vrijwel alle naaimachines kan 
repareren, gezien zijn grote verzameling onder-
delen. Voor een deel dankt hij dat aan zijn vader 
die in de Tweede Wereldoorlog, bij gebrek aan 
materialen, zelf onderdelen fabriceerde.  

Fons Jacobs
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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
Groep 5700 B.V.
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
Livera Dams Helmond Venray
Novashops Dieetvoeding
Meeus Assurantien 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

Een gezellige 
familiewedstrijd 
Met 46 deelnemers is er gestart op een zonnige 
heerlijke golfdag op de golfbaan ‘Overbrug’ die 
er dank zij de greenkeepers perfect bij lag.

De eerste bijzonderheid op deze dag was dat 
30% van de deelnemers uit de familie Goossens 
afkomstig waren: de oudste 81 en de jongste 
24 jaar. In totaal 14 deelnemers en allemaal 
met een gedachte: sport verbroedert. Nou, die 
vlieger gaat natuurlijk niet altijd op, maar het 
gaat onderling bijna altijd heel goed. Wij zijn 
met zeven personen lid en ik kan stellen dat 
de dag zo goed is bevallen dat de kans groot 
is dat er volgend jaar misschien nog een paar 
meer bij zullen gaan komen. Dit zal dan aanwas 
van onderkant zijn (jongeren), want van boven 
gaan er natuurlijk op termijn ook weer een paar 
afvallen. 

Met alle respect voor de wedstrijdleiding (Hein 
& Frans) die alle deelnemers hebben ingedeeld 
en waarvoor de starttijden zijn geregeld. De 
wedstrijd vorm (Greensome Chapman) was 
enigszins verwarrend, waardoor flights gecorri-

geerd werden door andere flights, zowel terecht 
als onterecht.

Deelname
De tweede bijzonderheid was dat het bestuur/
wedstrijdleiding een heel bijzonder tarief had-
den neergelegd voor deelname. Elk lid mocht 
een niet-lid zijnd familielid uitnodigen en samen 
een team vormen, spelen en het gebruik van 
een warme hap voor het Super Sociaal bedrag 
van totaal € 20.
De derde bijzonderheid is de uitslag na zes (!) 
uur door de baan ploeteren:
1. Jacques & Diederik Goossens
2. Loek & Bas van Poppel
3. Ben & Roeland Goossens

Al met al, een zeer geslaagde dag. 

Ben Goossens

Alle deelnemers van de familie Goossens
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Het winnende team

“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-, vermogens- 

en estate planning, is dit een bijzondere vorm van 

bankieren. Private Banking is er voor zowel particulieren 

als directeurgroot-aandeel houders en ondernemers. 

Meer weten? Maak eens een afspraak. Dan zorgen we 

er samen voor dat de bal de goede kant op rolt...

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

“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.”
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