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Sponsoren HGC

Redactioneel

Waar blijven onze opvolgers?
Voor u ligt misschien wel de laatste Evergreen. Met een beetje weemoed
hebben wij, Frida, Jean Louis, Bert, Rob en ik deze misschien wel laatste
Evergreen gemaakt. Wij hebben de afgelopen jaren de Evergreen gemaakt
tot een van de mooiste golfclubbladen van ons land. Daar is heel wat van
onze tijd in gaan zitten, maar dat hebben we met heel veel plezier gedaan
en daar zijn we trots op. Wellicht behoren wij tot de laatste generatie golfers
die het heilig vuur hebben om sfeer en clubgevoel te creëren via een papieren
clubblad.
We geloven, met vele collega´s bij andere clubs,
echter nog steeds in het belang van een clubblad voor onze club en we hopen dat er in de
komende weken zich nog opvolgers aandienen,
om nog door te kunnen gaan. Zo niet, dan zit
het er op en blijft er voor de club niets anders
over dan de blik te richten op de toekomst,
waarin het Internet ook haar in zijn greep
gaat krijgen. Of dit net zo leuk is valt nog te
bezien, maar het zal ongetwijfeld weer andere
én nieuwe uitdagingen met zich meebrengen.
In dit nummer de gebruikelijke rubrieken
en verslagen van wedstrijden en competities.
Daarin valt ons in het bijzonder op de prestaties van onze baancommissaris, Wim van de
Westerlo. Hij heeft een sportief topjaar en dat

is vooral bijzonder omdat dat gepaard gaat met
zijn enorme inzet voor de nieuwe baan, waar
we nu met zijn allen al van genieten. Wim,
chapeau!!! Je lijkt wel een supermens.
Verder blikken we, zoals dat hoort bij een
afscheid, nog eenmaal terug op het mooie
verleden van de Evergreen.
Tenslotte bedanken wij u, de lezer, want
zonder u was ons werk zinloos en nutteloos
geweest.

•

Namens de redactie van de Evergreen,
Bert ter Heijne
Voorzitter Redactiecommissie

P.S. Dank aan Jackey van Melis voor zijn inzet om de opmaak van vorige en deze Evergreen mogelijk te maken na het plotselinge stoppen van Ton van Poppel als opmaker. Naar een definitieve
oplossing wordt nog gezocht.

Sponsored by
Obers Beheer b.v.

BOUWMANAGEMENT
& ADVIES BV
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Voorwoord van de voorzitter

Het is weer bijna Kerstmis
Nu 2015 weer naar het einde loopt, kijken we terug op een jaar waarin we de start hebben
kunnen maken van onze baanuitbreiding. De vertraging die we hadden opgelopen in het
administratieve traject is mede door het goede weer ingelopen, maar dat is niet zo maar
gebeurd. De Commissie Baanuitbreiding, onder leiding van Wim van der Westerlo en onze
architect Frank Pont, hebben een bijzondere prestatie verricht en ik wil hen hartelijk
bedanken voor hun inzet. Het wordt inderdaad ‘de mooiste stadsgolfbaan van
Brabant’. Tijdens de druk bezochte ledenvergadering op 16 november, hebben we
de plannen voor 2016 besproken en hebben we samen geconcludeerd dat het geen gemakkelijk jaar zal worden.
Maar als we er met zijn allen de schouders onder zetten moet het gaan lukken. Het bestuur doet er alles aan
op onze baan zo goed mogelijk bespeelbaar te houden. We hebben het entreegeld en de greenfee’s voor 2016
aangepast en hopen volgend jaar op een goede bezetting van de baan. De Wedstrijdcommissie werkt al weer
aan het programma voor 2016 en we hopen dat we opnieuw een gezellig golfjaar kunnen gaan beleven.
Is dit de laatste uitgave?

Tijdens de ledenvergadering heb ik bij de aanwezigen aandacht
gevraagd voor ons clubblad. Zoals u waarschijnlijk wel weet trekt
de huidige redactiecommissie al gedurende vele jaren de kar voor
de verzorging en, gedeeltelijk, de inhoud van onze Evergreen. Een
aantal van de redactieleden heeft geruime tijd geleden al aangegeven
het stokje te willen overgeven aan anderen. Bert Hendriks en Rob
Berkvens gaan stoppen na respectievelijk 17 en 13 jaar redactiewerk.
Ze zijn op zoek gegaan naar mogelijke opvolgers. Tot op heden heeft
alleen Gré de Heer hierop positief gereageerd en zal de commissie
komen versterken. Maar dat is niet voldoende. We zijn met name op
zoek naar iemand die Bert ter Heijne wil opvolgen, die na ruim 14
dienstjaren, terecht, als voorzitter wil gaan stoppen.
Het bestuur is van mening dat ons prachtige clubblad moet blijven
bestaan. Het is niet alleen een informatiebron voor de leden, maar ook
een bindmiddel in de club, wat niet te vervangen is door bijvoorbeeld
een digitale nieuwsbrief. De inhoud voor en door onze leden houdt
u op de hoogte van wat er leeft in onze club. Ook de bijdragen over
de natuur, de golfsport en hobby’s van leden worden graag gelezen.
Daarom doe ik bij dezen nogmaals een oproep aan al onze leden om te
kijken of ze hieraan hun medewerking kunnen én willen geven of dat
ze iemand weten die dit ambieert. Op diverse plaatsen in deze editie
wordt er aandacht voor dit probleem gevraagd en ik hoop van harte
dat we dit probleem gezamenlijk kunnen oplossen. Men kan altijd
contact opnemen met mij of met Bert ter Heijne. Het zou heel jammer
zijn als dit inderdaad de laatste uitgave van ons prachtige clubblad is ! !

2016

De winter staat voor de deur en de Golfsoos komt er aan. Zoals gebruikelijk zal op zondag 3 januari om 16.00 uur weer onze traditionele en
4

gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst worden georganiseerd, waarvoor ik
u allen van harte wil uitnodigen. Bij deze gelegenheid is het voor mij
altijd weer een eer om de Golfster en Golfer van het jaar 2015 bekend
te mogen maken en ik hoop dan met u het glas te mogen heffen op de
gezondheid van de HGC ‘Overbrug’, op haar leden en op de toekomst
van onze prachtige baan.

•

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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Golfregels: blijf er mee bezig

Golfregels

Wijzigingen golfregels!

en Amateursta
tus Regels 20
12 – 2015

We hebben weer wijzigingen in de golfregels doorgekregen van de NGF.
Deze bestaan uit twee delen:
1.
Aanpassing van sommige regels.
2.
Wijzigingen in het EGA systeem.
Hieronder vindt u informatie hierover; ook hebben we op verzoek van
velen nog eens de tabel `Handicap Aanpassing` opgenomen.
Aanpassing van sommige golfregels

Die zijn zoals gewoonlijk nauwkeurig en uitvoerig beschreven. Omdat
de aanpassingen betrekking hebben op situaties die een doorsnee golfer zelden tegenkomt, hebben we ze hieronder summier weergegeven.
Voor de detailbeschrijving verwijzen we naar de informatie op onze
website onder Hareco.

Regel 6-6d Verkeerde score voor een hole

Wanneer een kaart met lagere score(s) wordt ingeleverd, wordt je op
een bepaalde wijze gediskwalificeerd of gestraft.

Regel 14-1b Verankeren van een club

Spelers mogen een langere club, bij een slag, niet meer verankeren
tegen het lichaam (bijvoorbeeld buik, borst of kin (zie foto).

Regel 14-3 Afstandsmeters

Wijzigingen
in het EGA handicap systeem

Hierin staan wijzigingen in het EGA systeem waarmee de meerderheid van de golfers echt te maken krijgt. Daarom hebben we deze
integraal opgenomen in het artikel hierover elders in dit blad. Het
gaat hier om regels die het spelen van qualifying wedstrijden of
qualifying kaarten versoepelt. De helft van de 375.000 bij de NGF
geregistreerde leden speelt namelijk praktisch nooit qualifying rondes.
Met het gewijzigde systeem krijgen golfers met een handicap tussen
54 en 37 een officiële EGA handicap en kunnen ze voortaan overal
aan wedstrijden deelnemen.

Tabel Handicap Aanpassing

Na iedere qualifying wedstrijd of qualifying kaart wordt de handicap
van de speler aangepast. Hieronder vindt u de tabel waarin u kunt
zien hoe deze aanpassing wordt berekend.

•

Een speler mag een afstandmeter meenemen onder voorwaarde dat
hij het slechts gebruikt om de afstand te meten. Dus niet voor windsnelheid en hoogteverschil.

Regel 14-3 Kunstmatige hulpmiddelen

Het gebruik hiervan is niet toegestaan. Voorbeelden: een pols om
een golfclub vast tapen en een gewicht aan een club toevoegen bij een
oefenswing om bij de slag het gevoel te krijgen dat er met een lichtere
stok wordt geslagen.

HCP cat. Exact HCP Bufferzone Bufferzone Minder STF-punten dan
18 holes
9 holes
buffer, verhoging met:

Voor ieder punt meer dan 36
STF, verlaging EHCP met:

1

tot 4.4

35-36

N.v.t.

0.1

0.1

2

4.5-11.4

34-36

N.v.t.

0.1

0.2

3

11.5-18.4

33-36

35-36

0.1

0.3

4

18.5-26.4

32-36

34-36

0.1

0.4

5

26.5-36.0

31-36

33-36

0.2

0.5

Regelneef
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Geef door die pen

‘Aan sport heb ik altijd veel tijd en
energie besteed’
Ja, ik voelde het al aankomen toen Niek Zijp een stukje ging schrijven in
de Evergreen, wat hij overigens goed heeft gedaan.

Mijn naam is Ben Manders en ben al een jaar of acht lid van HGC ‘Overbrug’. Wij hebben
al bijna 30 jaar een tegelzetters bedrijf en ik denk dat velen mijn groene bus wel kennen. Wij
werken voor aannemers en particulieren, maken complete huizen, badkamers, terrassen en
we doen ook renovatiewerk, met begeleiding van A tot Z. Ik woon in Aarle-Rixtel, waar ik
in 2000 ook nog eens Prins carnaval ben geweest. Ook heb ik daar optredens gedaan met de
Aarlese Revue en liedjes gezongen met de groepen Gadz en Kiepevel, die er helaas niet meer
zijn. Daarnaast heb ik nog eens zo´n twaalf jaar aan toneel gedaan.

Aan sport heb ik altijd veel tijd en energie
besteed. Voor voetballen ga ik naar alle
thuiswedstrijden van Helmond Sport, terwijl
handballen en tennis bij mij de voorgangers
van golf zijn geweest. Toen er bij Helmond
Sport een golf clinic werd gegeven, kreeg ik
de smaak te pakken, zeker toen die golfpro
dan ook nog zei dat ik talent had. Ik heb daar
met Marcel Zijp, mijn buurman, over gesproken en we zijn toen met vijf personen ons
GVB gaan halen op ‘Overbrug’, dat was in
2007. In het begin ging het heel snel en won
ik wel eens wat prijzen, maar dan houdt het
op en wordt het echt golf zoals nu: op en neer.
Ik stond vier à vijf keer in de week op de golfbaan en ze vroegen me of ik er woonde. Nee
mensen dat niet, mijn huis staat in de Albers
Pistoriusstraat in Aarle-Rixtel waar ik woon
samen met Liesbeth. Wij hebben twee kinderen, een zoon en een dochter. Zoon Jeroen
met zijn partner Rianne hebben een zoontje,
Stijn. Dochter Ilona en partner Jurgen, die
beide ook golfen, hebben twee zoontjes Jens
en Loet. Dus heb ik drie kleinzonen, die
straks als ze groot genoeg zijn met opa mee
kunnen gaan golfen. Immers, ik hoop dat ik
dat nog lang mag blijven doen. Als ik straks
weer wat meer tijd krijg, zien jullie me weer
veelvuldig op de golfbaan, die er al mooier
en mooier gaat uitzien.
Alle medegolfers, hartelijk dank voor het
fijne golfseizoen van afgelopen jaar. Voor
iedereen fijne feestdagen en een goed en mooi
golfjaar in 2016 toegewenst.
De pen wil ik graag doorgeven aan Yvonne
van Gerwen.

•

Golfgroeten,
Ben Manders
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Therris van de
Westerlo-Prinssen
aan het woord
Eigenlijk ga ik er vanuit
dat de meeste mij wel
kennen, als de dochter
van Jacques en als de
vrouw van Wim... Al bijna
90 jaar is ons bedrijf Prinsen
Hair Design gevestigd in het
Helmondse. In 1927 opende mijn
opa, samen met zijn vrouw, de
deuren van deze kapsalon in
Helmond. Ook hun zoon Jacques
bleek dit mooie vak te ambiëren
en samen met mijn moeder
heeft hij vanaf 1965 Helmondse
inwoners gesoigneerd. Inmiddels
ben ik sinds 1995 als derde
generatie aan het roer van
Prinssen Hair Design en wie
weet volgt ook een vierde.
De consumenten en de markt zijn veranderd, zo ook ons bedrijf. Inmiddels
zijn wij uitgegroeid tot een modern kappersbedrijf met klantgerichte aandacht
en creatieve vaktechniek om tegemoet
te komen aan de wensen van de hedendaagse consument. Een ervaren team
van enthousiaste topstylisten staat voor
u klaar. Kortom, uw haar verdient onze
zorg!!

Gezelligheid staat centraal

Sinds twee jaar ben ik Businesslid van
HGC ´Overbrug´ en als golfers zijn wij
redelijk fanatiek en behoorlijk betrokken
bij de club! De keuze om Businesslid te
worden was dan ook snel gemaakt. Met
collega-ondernemers een mooi einde van
de week in een heerlijke no-nonsense
ambiance waar niet ´het pak´, maar de
gezelligheid centraal staat.
Al is vrijdag voor mij niet helemaal de
dag om lekker te gaan ballen, ik heb

Nieuws van de

De laatste Evergreen van dit jaar ligt alweer voor u. Ons gezellige
clubblad dat ons vier keer per jaar op de hoogte brengt van allerlei
informatie betreffende onze golfclub HGC ‘Overbrug’. Als voorzitter
van de Sponsor- en Businessclub houd ik u graag op de hoogte van deze
afdeling en kan ik zeggen dat wij als commissie met een tevreden gevoel
terugblikken op het afgelopen seizoen.
Door de grote groei van het aantal
Businessleden hebben we in januari van dit
jaar gekozen voor een aantal wijzigingen in
het programma, zoals meer wedstrijddata en
verandering van de aanvangstijd naar 15.00
uur. Om tegemoet te komen aan de reguliere
leden hebben we dit tijdens het seizoen toch
maar weer teruggebracht naar 16.00 uur. De
eerste wedstrijden vond ik qua opkomst wat
slapjes, maar het aantal deelnemers groeide
naarmate het seizoen vorderde en de laatste
wedstrijden waren erg goed bezocht.

geschonken. De winnaar van vorig jaar, DS4
Vastgoed, schonk ballen met opdruk, wat een
traditie is geworden binnen de Businessclub.

Spannende competitie

Als winnaar van de Businessclub Graag geef
ik hierna de pen aan Therris van de WesterloPrinssen om haar mooie zaak in het licht te
zetten en haar reden om te kiezen voor een
lidmaatschap van de Businessclub.

Tot de allerlaatste wedstrijd bleef het spannend wie er dit jaar vandoor zou gaan met de
felbegeerde Business Trophy. De laatste wedstrijd werd gespeeld op vrijdag 16 oktober
met alleen de leden van de Businessclub, zonder gasten erbij. Met drie punten voorsprong
werd, na een erg sterk seizoen, de strijd
gewonnen door Prinssen Hair Design! Door
Nico Berkers kantoor efficiency werd aan
onze winnaar een prachtige luxe pennenset

gelukkig wel een geweldige vervanger die
voor mijn bedrijf alles uit de kast haalt om
die felbegeerde bokaal te winnen. Af en toe
sluit ik zelf aan en spelen we samen als team
Prinssen Hair Design. Graag wil ik ook mijn
man Wim bedanken voor zijn inzet tijdens
deze spannende competitie.

Wij bedanken de bedrijven die ons ook dit
jaar weer hebben geholpen met het beschikbaar stellen van leuke prijzen, zoals golfballen, shirts, handdoekjes, wijn enz. Wij hopen
dat we ook in 2016 kunnen blijven rekenen
op de steun van onze sponsoren en businessleden, want zij zijn erg belangrijk voor de
toekomst van onze club.

•

Sportieve groet,
Claudia van Hout
Voorzitter Sponsor en Business Club
HGC Overbrug

Ook de commissie wederom bedankt voor
de organisatie van dit seizoen.
Ik kijk uit naar een mooi nieuw seizoen met
een prachtige nieuwe baan in het vooruitzicht!

•

Therris van de Westerlo
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Herenochtend sluit af als een ware vriendenclub

De Franken domineerden de competitie
Het seizoen zit er op en voorafgegaan door koffie met gebak is op donderdag 22 oktober de laatste wedstrijd
gespeeld een Texas Scramble wedstrijd over 18 holes waaraan, ondanks het miezerige weer, negen teams van
vier spelers mee deden.
´s Avonds was in D´n Dimpel het traditionele afsluitingsdiner. Tussen de gerechten door was er de prijsuitreiking door de
Herenochtend voorzitter Harrie van de Rijdt,
waarvoor de seizoenwinnaars naar voren
werden geroepen. Allereerst de winnaar van
de Ringerscore en birdie king Frank Wolters
en vervolgens de competitie-winnaars: Frank
de Wit (kampioen), Frank Raaijmakers (runner-up) en Joop de Greef (derde).

Vlnr de Franken: Frank Raaijmakers, Frank de
Wit en Frank Wolters

De eerste plaats in de Texas Scramble
wedstrijd op de slotdag was voor het team
bestaande uit Harrie van de Rijdt, Jan
Meulendijks, Will Gidding en Frank Wolters.
Zij werden ieder geëerd met een fles wijn.
Op de tweede plaats eindigde het team met
Wout Tersmette, Frank Raaijmakers, Herbert
Beekmans en Leo van Veghel; voor hen echter geen prijs. Dit was voor het een na oudste
lid van de Herenochtend, Wout Tersmette (87
jaar), de aanleiding om het woord te nemen.

Eindelijk toch nog een prijs
voor Wout Tersmette

Na zijn lof te hebben uitgesproken over de
Herenochtend, die volgens hem als een vrienden club functioneert, hield hij ons voor dat
dit voor de eerste keer in de geschiedenis
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Wout Tersmette eindelijk de prijs

Wout met Riny Oosthoek

van de club is, dat een lid op zijn leeftijd in
de prijzen valt (de tweede nog wel), terwijl
hijzelf gedurende al die tientallen jaren lidmaatschap nog nooit eerder een prijs gewonnen had. Vandaag was het dus eindelijk zover
en dan … die teleurstelling dat je tóch geen
prijs krijgt.
Met betraande ogen hoorden we het verhaal
aan en het was zeer bevrijdend toen op dit
ontroerende moment spontaan de winnaars
uit het eerste team naar voren schoten om
hun fles wijn aan Wout te overhandigen. Met
drie flessen wijn in zijn armen liep hij af op
Jan van der Zwaag. Jan, die nog net iets ouder
is dan Wout, kreeg spontaan een van de flessen in de hand geduwd. Vriendschap ten top!

De winnaar van de Herenochtendcompetitie aan het woord

Zelf zat ik aan tafel naast Wout en tegenover mijn teamgenoot Riny Oosthoek, het
jongste lid van de Herenochtend. Tijdens
onze gesprekken bleek dat Riny indertijd
door Wout Tersmette, toen huisarts in AarleRixtel, ter wereld is gebracht. Dit was voor
Riny het moment om, weliswaar wat laat, dit
nóg eens te vieren met een door hem aangeboden fles witte wijn, die we ons, na een toast
op de vrienden van de Herenochtend, goed
lieten smaken.

•

Herenochtend-lid Bert ter Heijne

In 2007 heb ik mijn GVB gehaald. Golfen
kost veel tijd en daarom ben ik pas in 2013 lid
geworden van een golfclub, ‘De Swinkelsche’
in Someren, omdat we daar toen woonden.
Na onze verhuizing naar Helmond zijn we
hier, bij HGC ‘Overbrug’, lid geworden. Wij
wonen op de Groene Loper en kunnen binnen een paar minuten met de fiets op de
baan zijn.
Ik doe voor het tweede jaar mee met het
spelen op de Herenochtend en dat bevalt
mij erg goed. Ik schrijf in het begin van de
week in en dan hoor ik op donderdag, voor
de wedstrijd begint, met wie ik speel. De
Herenochtend-commissie regelt elke week de
indeling van de flights en dat doen ze prima.
Voor de deelnemers aan de competitie is het
lekker makkelijk en zo heb je afwisselend
gezelschap om mee te golfen. Als iedereen
klaar is met spelen wordt de uitslag berekend en bekend gemaakt en elke week zijn
er winnaars. Toen ik in 2014 bij HGC begon
had ik handicap 28, nu is dat 20.3. Door het
vele spelen is mijn handicap flink verlaagd.
Ik heb vaak meegedaan en uiteindelijk ben
ik eerste geworden in deze competitie, mede
door een geweldige donderdag in september
met een score van 40.
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Door de baan…

Nieuws van de golfende
baancommissaris
De dagen worden korter en de bladeren zijn bijna helemaal van de
bomen verdwenen. De herfst is in volle gang, de winter in aantocht?
In dit jaargetijde ziet de baan er weer heel anders uit en worden er weer
plaatsen zichtbaar waarvan je vergeten was dat ze er waren.
Inmiddels zijn de wintergreens gereed en wanneer de eerste vorst zich
aandoet, kunnen ze in gebruik worden genomen. Zolang het weer het
toelaat blijven we spelen op zomergreens en zal de baan ‘Qualifying’
zijn. Tijdens de wintermaanden zullen de plantenvakken en bomen
onderhanden worden genomen.

Baanuitbreiding

De eerste fase van de baanuitbreiding zit er inmiddels op. Er zijn vier
nieuwe greens aangelegd, diverse T-boxen zijn klaar en een gedeelte
van de fairways is afgerond. Dankzij het extreem goede en warme
najaar is het uiteindelijk gelukt om in 2015 de eerste fase af te ronden,
ingezaaid en wel. In twee maanden is door de uitvoering aannemer
De Enk het werk van de eerste fase geklaard. Een topprestatie. Dank
aan u als leden van HGC ‘Overbrug’ voor het geduld en het begrip dat
u heeft weten op te brengen. Maar we zijn er nog niet. In de komende
wintermaanden zal de nieuwe beregeningsinstallatie verder worden
aangelegd. Ook zullen de nodige bomen en plantvakken worden
gerooid. Dit ter voorbereiding op fase 2 (start 2 mei 2016) om dan de
bestaande baan onder handen te nemen en de aansluiting op de al
aangelegde fairways af te ronden. In deze fase zal ook de vijver verder
worden uitgegraven. Fase 2 zal vier tot zes weken duren; hierna zal
de natuur haar werk moeten doen.
De Commissie Baanuitbreiding houdt u via nieuwsbrieven op de
hoogte van de ontwikkelingen.

Voor zolang het weer het toelaat wens ik u allen nog veel golfplezier
toe. Tenslotte wil ik u, namens de Commissie Baanuitbreiding en
het hele uitvoeringsteam, prettige feestdagen en een goed, gezond en
voorspoedig 2016 toewensen

•

Uw Baancommissaris,
Wim van de Westerlo

Wijnhuis Helmond: voor al uw wijnen en (non)alcoholische dranken.
Als u van plan bent een feest te geven,
dan bent u bij ons aan het goede adres.
Wij voorzien uw gehele feest van drank,
taps en eventuele tafels en stoelen!
Tevens verzorgen wij uw relatiegeschenken,
deze kunt u zelf samenstellen of u kunt een
keuze maken uit het al bestaande assortiment.
Bezoek onze internetsite voor meer informatie:
www.wijnhuis-helmond.nl



Graag wil ik de vele mannelijke leden van HGC, die nog nooit hebben
meegedaan aan deze donderdagcompetitie, uitnodigen om eens mee
te doen. Proef de sfeer en ontdek dat het een relaxte, leuke wedstrijd is!
Verder ben ik heel blij met de wisseltrofee en ben van plan om nog
vele jaren met de Herenochtend mee te doen.

•

Frank de Wit

Of kom eens langs!
Hurksestraat 9
5701 GX Helmond
Tel. (0492) 53 82 60
Fax. (0492) 57 40 06
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De smaak van

Recept: Iedereen kan risotto maken...

Ingrediënten
(tussengerecht voor 4 pers.):
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½

JUIST!

4 stuks kabeljauwfilet
250 gram risotto rijst
1 glas droge witte wijn
8 dl kippenbouillon
100 gram cantharellen
½ potje truffel tapenade
truffelolie
bieslook | peterselie
olijfolie (om te bakken)
olijfolie (picudo van Valderama)
geraspte Parmezaanse kaas
peper
zout

Materiaal
½½
½½
½½
½½
½½
½½

Spatel (hout of siliconen)
Kookpan voor de bouillon
Soeplepel
Snijplank
Sauteuse (koekenpan)
Kookpan met dikke bodem voor de
risotto

Gebruik een risottorijst, zoals Arborio,
Carnaroli of Vailone Nano; andere rijst
heeft niet genoeg bindende kracht.
Welke risottorijst precies de beste is,
wordt per streek betwist, maar elke heeft
zijn eigen kwaliteiten. Na alle soorten
meerdere malen te hebben geprobeerd,
blijf ik toch trouw aan de ‘gewone’
Arborio.
De twee belangrijkste regels om te onthouden bij het maken van risotto zijn:
heb geduld en blijf roeren. Risotto is zo
geliefd door de perfecte garing en structuur, wat je alleen kunt bereiken door
continu kleine porties vocht toe te voegen en (voorzichtig) te blijven roeren.
De risotto is klaar als er een heerlijke
romige massa is ontstaan. Geen soep
en geen stopverf, maar een heerlijke golvende romige risotto, waarin de korrels
nog genoeg beet van zichzelf hebben.
10

Voorbereiding:

Snipper het uitje, maak de cantharellen schoon (niet wassen maar met keukenpapier of speciaal
borsteltje), snij de bieslook fijn en hak de peterselie, bereid verse kippenbouillon (of gebruik
eventueel een bouillonblokje). Weeg tenslotte de rijst af en zet een (droge) glas witte wijn klaar.

Bereiding/afwerking:

Fruit de gesnipperde ui, in een pan met een dikke bodem, op middelhoog vuur glazig in wat
olijfolie. Voeg de risotto rijst toe tot deze ook overgaat van een beetje wit naar glazig.
Blus af met de witte wijn en zorg ervoor dat de rijst de wijn volledig opneemt (zachtjes roeren
en voorkom aanbranden).
Voeg vervolgens de hete bouillon beetje bij beetje (pollepel) aan de risotto rijst toe (laat steeds
de bouillon opnemen door de rijst). Een risotto met de juiste garing zal zo’n 20 minuten nodig
hebben (dit is een richtlijn dus blijf de garing controleren).
Bak ondertussen de cantharellen mooi goudbruin en dep de kabeljauw goed droog.
Na zo’n 15 minuutjes bak je rustig de kabeljauw goudbruin. Breng op smaak met peper en zout.
Breng de risotto vervolgens op smaak met wat truffeltapenade, enkele druppels truffelolie
en de gebakken cantharellen. Roer er tot slot wat picudo olijfolie door en als allerlaatste de
geraspte Parmezaanse kaas. De risotto is klaar als er een heerlijke romige massa is ontstaan.
Maak het bord op door de risotto te dresseren en hier bovenop de kabeljauw te plaatsen.
Garneer naar keuze met bijvoorbeeld verse basilicum en besprenkel ruim met picudo olijfolie.
Kies verder voor een chocoladekwaliteit met minimaal 72% cacaovet. Deze is gewoon verkrijgbaar in repen bij de supermarkt (lees de verpakking) of anders bij groothandels als
Sligro en Hanos.
Eet smakelijk!

•
Walter van de Wassenberg
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Natuur in de baan

De natuur gaat naar een winterstop...
De vruchten kleuren en rijpen aan bomen en struiken, de bladeren verkleuren soms prachtig, zoals bij de
moeras eik. Ook vindt u eetbare vruchten op de baan, zoals de vrucht van de mispel. Insiders binnen onze club
weten waar de mispelstruik te vinden is, bijvoorbeeld aan het einde van hole 8. Daar aangekomen smullen zij
van de erg eetbare vrucht om hun verbruikte energie weer aan te vullen.
De mispelstruik behoort tot de rozenfamilie,
net zoals de appel en de peer. Vooral vroeger
werd de mispelstruik als ‘fruitboom’ geplant,
maar tegenwoordig zie je hem niet veel meer
in de particuliere tuin. In het voorjaar draagt
hij met zijn kronkelige stam witte bloemen,
in het najaar heeft hij bruine appeltjes als
vrucht. Deze smaken pas goed als ze beurs
of rot zijn.
Ondanks de negatieve gevoelswaarde van
de uitdrukking ‘zo rot als een mispel’ zijn
de vruchten pas smakelijk als ze rot zijn. De
vrucht wordt uitstekend verdragen en schijnt
de darmfunctie te bevorderen.

De hoofdredacteur van
Evergreen aan de mispel

De redactiecommissie van Evergreen staat al
jaren borg voor een prachtig, levendig clubblad. Maar nu schijnt zich toch een wisseling
te gaan voltrekken. Is de tijd er rijp voor? In
ieder geval geniet de hoofdredacteur nog
zichtbaar van een rijpe mispel. Al bijna 15
jaar stuurt hij de redactie aan en weet clubleden te stimuleren tot het schrijven van kopij.
Een heel kunststuk binnen een toch wel sterk
individuele sport als golf.

Kijkt u er nog eens goed naar. Hebben wij in ons midden een clublid dat zich laat inspireren tot het
maken van een ode aan deze fier kijkende vogel?

Ook de schrijver van deze rubriek kan
natuurlijk niet tijdloos doorgaan. Moet hij
ook als een vallend blad zijn bijdragen afsluiten en hebben de clubbladlezers voldoende
belangstelling om hem weer te stimuleren om
in het voorjaar weer opnieuw uit te botten?
Gaarne uw mening

De kramsvogel in het clubhuis geplaatst

Eindelijk is onze wintergast uit de winter
2013-2014 nu goed geprepareerd en in het
clubhuis geplaatst . U kunt deze prachtige
lijsterachtige vogel, hier op de golfbaan
gesneuveld op zijn trektocht vanuit het hoge

noorden, bewonderen boven de bar in het
clubhuis.

Borden met natuur of oudheidkundige informatie op de baan?

Diverse leden waren bij een bezoek aan de
Golf- en Countryclub ‘Crossmoor’ onder de
indruk van dit soort borden, geplaatst bij de
diverse holes. Per hole wordt een beschrijving
gegeven van natuur- of andere opmerkelijke objecten (bij ons zou dat bijvoorbeeld
ook informatie over de opgravingen uit de
Romeinse tijd kunnen zijn). Ook vogelgeluiden van op de baan veel voorkomende vogels
zijn aan te klikken op de Crossmoor-borden.
Een idee voor onze golfbaan, na het gereedkomen van de renovatie?
Toch iets om over na te denken!

•

Met de eindejaar groeten,
Otto Smithuis
Fotografie Bert ter Heijne
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We duiken weer in een hobby van een Overbrugger

Wat hebben de Malediven en
Schiermonnikoog gemeen?
Op het laatste eiland is hij geboren en op de eersten gaat hij duiken. Tijdens een vakantie
in Spanje deed hij zijn eerste ervaring op. Bij de Helmonder Emiel Otten haalde hij het
Advanced Open Water certificaat. Hij ging door met het volgen van opleidingen en werd
door de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde benoemd tot sportduikersarts.

Peter Berghuis

nodig waar lucht in- maar ook uitgeblazen
kan worden. Dat is nodig om in het water
een neutraal drijfvermogen te krijgen. Aan
het trimjack kan een persluchtfles worden
vastgemaakt. De zogenaamde ‘self contained
underwater breathing apparatus’. Ook een
computerkompas en een duikers mes behoren tot de uitrusting. Verder heb ik wel begrepen dat een stevige discipline noodzakelijk is.
Daarover later meer.

Klaar voor de duik

Dat houdt in dat hij regionaal duikers keurt
en duikadviezen kan geven. En dat is nodig
ook. Om te duiken moet men namelijk
beschikken over een goede gezondheid en
een perfecte conditie. Ook moet je als duiker
bij de afdaling goed kunnen ‘klaren’. Dat
is niet gelijk aan borrelen. Door de toenemende waterdruk op je trommelvlies moet

je tegendruk naar het middenoor uitoefenen
om geen erge oorpijn krijgen. Dit doe je door,
met gesloten mond, je neus dicht te knijpen
en zachtjes uit te ademen via de buis van
Eustachius.
Uiteraard is een goede uitrusting nodig.
Naast zwemvliezen, duikbril, snorkel, lood en
duikpak van 7 millimeter dik, is een trimvest

Puffer

Zee-egel
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Duiken is je begeven in een omgeving waar
de druk hoger is dan 1 bar (= de druk van één
atmosfeer). Om dat allemaal mee te maken
ga je met enkele mededuikers de boot op.
Die brengt je naar een duikplek. Van vrijwel alle duikplekken zijn kaarten beschikbaar met daarop routes die men kan volgen.
Allereerst wordt met de instructeur/gids een
duikplan gemaakt. Dit plan moet je strikt
volgen. Na het aankleden plonst men in het
water en op een teken van de gids daalt de
groep langzaam af naar het gewenste niveau.
Vroeger was dat 40 meter, nu is dat 30 meter
geworden.
Men volgt de afgesproken route en dit doe je
altijd samen met een buddy. Je houdt elkaar

Koraalduivel
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constant in de gaten en helpt elkaar. Aan het
einde van de tocht stijgt men langzaam op.
Eerst 10 meter per minuut en bij de laatste 5
meter blijf je drie minuten op dezelfde hoogte, de veiligheidsstop. Daarmee verdwijnt het
teveel aan stikstof uit het lichaam en went
het aan de verminderde druk. Doet men dat
niet dan dreigt de caissonziekte; vandaar de
vereiste discipline.

den je groep kwijt raakt. Dan zwem je terug
langs herkenbare plekken of je gaat verder op
je kompas. Raak je je buddy kwijt dan zoek je
een minuut en gaat dan naar boven. Daar zie
je elkaar weer en vervolg je de trip.

Overal heen waar riffen zijn

Onder water raak je niets aan, dus je krijgt
ook geen giftige stekels in je huid of wordt je
gebeten door een opgeschrikt dier. Wat wel
vervelend is wanneer je door omstandighe-

Vaak gaat Peter in de Zeeuwse wateren duiken, maar voor het echte werk reist hij de hele
wereld af. Naar de al genoemde Malediven,
de Filippijnen, de Seychellen, Thailand,
Costa Rica, Oman, Egypte. Kortom, overal
heen waar riffen zijn. Maar heel boeiend was
jet duiken naar het wrak van het oorlogsschip

Annemoonvis

Walvishaai

Vlekkeloos
geregeld!

NOTARISKANTOOR

Thistlegor; zoek dit maar eens op via Google.
Riffen bieden voor wat betreft natuurschoon
onder water de prachtigste ervaringen. De
mooiste kleurrijke vissen, maar ook slakken,
wormen, slangen, koralen, kwallen in allerlei
vormen, maken een reis onder water tot een
bijna verslavende ervaring. Een hele reeks
schitterende foto’s van deze onderwaterwereld komt tevoorschijn op het scherm van zijn
laptop. Een pracht van kleuren en vormen.
Een pracht van een hobby.

•

Rob Berkvens

Witpunt haai

Als enige gebrouwen
met zuiver mineraalwater.

SPOORMAKERS

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

L I E S H O U T

H O L L A N D

Alcohol onder de 16, natuurlijk niet
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Nieuws van de Commissie Jeugd

Overdracht voorzitterschap
Commissie Jeugd
jaren goed gedaan. Maar het op peil houden
van jeugdleden vraagt continu aandacht.

Plezier met elkaar

Essentieel om de vereniging vitaal te houden.
Gelukkig zitten we daar als Commissie Jeugd
op dezelfde lijn als het bestuur. De baan is
voor jeugd op de fiets makkelijk bereikbaar;
HGC ‘Overbrug’ is bij uitstek geschikt om
een echte familiebaan te zijn en daar moeten
we ook mee doorgaan.

Voor de Commissie Jeugd is het belangrijkste
dat de jeugd tussen 8 en 21 jaar plezier beleeft
aan golfen bij HGC ‘Overbrug’. Binding met
de club ontstaat vooral door binding met
leeftijdsgenootjes, kinderen van dezelfde
leeftijd. Ouders of familie, die lid ook zijn
of worden, helpen daarbij, maar vooral het
samenspelen met vriendjes en vriendinnetjes. Plezier met elkaar geeft de binding met
de club.
Als voorzitter bedank ik iedereen voor het
plezier dat ik heb beleefd aan de samenwerking binnen de Commissie Jeugd. Met
natuurlijk Sandy, die al dat talent naar boven
haalt. En Gijs, die zo nu en dan de jeugd iets
lekkers voorschotelt.
Maar het meeste plezier voor mij was toch
wel het zien genieten van de jeugd en de
ouders bij de HGC ‘Overbrug’. We hebben
er al iets moois van gemaakt bij onze club en
het wordt alleen nog maar mooier gezien de
plannen die er liggen.

Vergeleken met de NGF-cijfers over jeugdgolf
hebben we het als HGC ‘Overbrug’ afgelopen

Groet en veel succes,
Marcel Zijp

Vlnr Marcel Zijp, Peter van den Heuvel, Zwarte Piet en Marcel van Rossum

Golfen in het donker

Afgelopen weekend hebben we de laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld, de
Sinterklaaswedstrijd. Met meer dan 25 jeugdleden in het donker de baan in. Fakkels bij
de afslag en bij de greens en verlichte ballen. Schitterend om te zien. Ondanks het
wat mindere weer heeft iedereen genoten en
smaakten de chocolademelk en de worstenbroodjes des te lekkerder.

Afscheid van de voorzitter

Onder het toeziend oog van Zwarte Piet, de
jeugdleden en hun ouders heb ik na een aantal jaren het voorzitterschap overgedragen
aan Marcel van Rossum en Peter van den
Heuvel, die beiden een deel van mijn taken
overnemen. Samen met Annelies Saasen
en Debby Tol vormen zij op dit moment de
Commissie Jeugd.

Even terugkijken

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zeker
bij een golfvereniging want jeugd brengt
ouders tussen de 30 en de 50 jaar mee.
14

Groepsfoto van de jeugd

•
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Wedstrijduitslagen
Business Club IX – 25 september

Business Club X – 16 oktober

1

Henri de Bont
Hans Hertogs

31 slagen

1

Mario Janssen

36 slagen

2

Louis van Asten
Piet Geurts

32 slagen

2

Justin van der Heijden

36 slagen

3

Wim van de Westerlo

37 slagen

3

Jeroen van Moorsel
Daan Simons

32 slagen

Maandbeker Stableford VII – 18 okt
1

HGC Jeugdbokaal
onder HCP 36 – 27 september

Rob Majoor

40 punten

2

Klaartje Majoor-Koolen

36 punten

3

Esmee van Lieshout

34 punten

Winnaars seizoensluiting

1

Bob van Beeck

17 punten

2

Jelle Saasen

16 punten

Seizoensluiting – 25 oktober

3

Joep van Lieshout

12 punten

1

Claudia van Hout

39 punten

2

Esmee van Lieshout

36 punten

3

Frank de Gilde

36 punten

HGC Jeugdbokaal
onder HCP 36.1-54 – 27 september
1

Carlijn Toll

16 punten

2

Gijs Mooren

16 punten

Opwarmer voor ‘Overbrug’
Golfsoos – 22 november

3

Jeroen Wilde

16 punten

1

Maandbeker Strokeplay VII – 3 okt
1

Wim van de Westerlo

69 slagen

2

Christien Jacobs-Geelen

70 slagen

3 Alex van IJsseldijk

71 slagen

Maandbeker Strokeplay –
Eindstand (Best of 4)

Angela Coolen

17 punten

2 Anneke Theunissen

16 punten

3

16 punten

Hein Ottenheijm

Redactie

Winnaars Maandbeker Stableford VI

Maandbeker Stableford –
Eindstand (Best of 4)

1

Leon van Zon

288 slagen

1

Rob Majoor

2

Wim van de Westerlo

288 slagen

2

Klaartje Majoor-Koolen 141 punten

3

Christien Jacobs-Geelen

294 slagen

3

Niels Slegers

151 punten
138 punten

Lars van Rossum ontmoet Joost Luiten
‘Ik ben Lars en ben en al 3 jaar lid op HGC en ik speel op dit moment van handicap 32.
Ik heb een mail gekregen van de jeugdcommissie om een vraag in te sturen voor Joost Luiten
en toen ben ik uitgenodigd voor de kinderpersconferentie in Rotterdam op 2 december.’
De dag ging als volgt:

“Eerst kom je binnen op golfcentrum Seve en kregen we
wat eten. Daarna was de persconferentie met Joost luiten.
Mijn vraag was wat is de meest komische bal die hij in
een wedstrijd sloeg en dat was dat hij een tak raakte en
dat de bal dertig meter achter hem lag.
En een grappige vraag was een blooper en dat was dat
hij in een bunker zijn broek scheurde en 6/7 holes in zijn
onderbroek speelde.

Daarna kreeg ik les van Joost Luiten en dat was super.
Joost luiten heeft daar eigen deel van de driving-range
voor hem alleen. Maar als hij met een houten 3 slaat dan
slaat hij hem er aan de achterkant over het hek.
Daarna was het afgelopen en het was super”.

•
Groeten,
Lars
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Het afscheid van de huidige redactie

Wie neemt het stokje over
Het was een jaar geleden al naar het bestuur en de leden aangekondigd om tijdig opvolgers te kunnen zoeken,
maar nu is het zover. Deze redactie van de Evergreen stopt er mee en dit is ons het laatste nummer. Nieuwe
redactieleden om met het blad door te gaan hebben we, op Gré de Heer na, helaas (nog) niet gevonden, zodat
de toekomst van de Evergreen onzeker is. We vertrouwen erop dat er toch nog nieuwe redactieleden worden
gevonden om dit mooie clubblad te continueren, want eenmaal gestopt maakt het het moeilijker om de draad
weer op te pakken.

Het terugtredend redactieteam vlnr Bert Hendriks, Frida de Jager, Bert ter Heijne, Rob Berkvens en
Jean Louis Aben

Terugblik in de geschiedenis van
de laatste 15 jaar Evergreen

Toen ik zo´n 15 jaar geleden bezoek kreeg
van oud-voorzitter, wijlen Hans Verstappen,
vroeg hij mijn hulp voor één van twee vacatures, Baancommissaris of redactievoorzitter
van de Evergreen. Dit laatste met als opdracht
´het mag niks kosten´ ofwel de kosten moeten
worden gedekt met de opbrengst van advertenties. De vorige redactie die nog met een
eenvoudige zwart-wit opmaak werkte, was
er al mee gestopt en iemand moest de kar
gaan trekken. Met mijn belangstelling voor
communicatie was ik daar snel uit: ik koos
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voor de Evergreen. Wat had ik daar aanvankelijk spijt van toen bij mijn start bleek
dat opmaak, druk en verzenden in handen
was gegeven van een bedrijf in Friesland in
ruil voor de verkoop (met opbrengst) van
advertenties. Dat was een ramp, omdat bij
onvoldoende advertenties het verschijnen
van het blad werd vertraagd of zelfs helemaal
niet gedrukt. Het laatste gebeurde nog al eens
en we hebben ooit de opgemaakte versie op
het publicatiebord in de hal geprikt.
Na deze enerverende beginjaren konden we
gelukkig begin 2002 de opmaak en het drukken voor een geringe vergoeding uitbesteden

aan een professionele opmaker en wel ons
clublid Jackey van Melis. We begonnen met
hem aan editie nummer 1 van de huidige full
colour glossy Evergreen. Ook hebben we de
redactie, waarin toen al Bert Hendriks en
ook Cees van Dijk (onze hoffotograaf) zaten,
uitgebreid met Rob Berkvens en Jean Louis
Aben. Samen met wijlen Riet Cavazza en later
Frida de Jager kwam er een hecht team tot
stand. Dit liep gesmeerd en tijdens de jaarlijks redactiegolfdagen ergens in Nederland
was menige club jaloers op ons clubblad, qua
uitstraling en inhoud. Echter in 2007, na een
ongelukkige eenzijdige opzegging door het
bestuur van de overeenkomst met Jackey,
hield dit op. Gelukkig kon Loek van Poppel
toen zijn broer Ton strikken om het werk van
Jackey voort te zetten. Nu eind 2015 kunnen
we terugzien op een ononderbroken reeks
clubbladen vier maal per jaar met een eigen
stijl en een inhoud die allengs verbeterde
naarmate het enthousiasme van de leden
voor het blad toenam.

Nieuwe rubrieken

In vervolg op het bestaande Geef door die
pen en de Kookrubriek van Maître Cour de
Moulin zijn we met Otto Smithuis gestart
met artikelen over de Natuur in de baan. Dit
omdat we vonden dat een golfbaan ook als
natuurpark moet worden gezien. Als bijdrage
hieraan hebben we toen als redactie de in de
wereld unieke moeras eik Quersus Palustris
Helmond (zie foto) aan de club geschonken.
Deze boom is een variant die in Helmond
voor het eerst is ontdekt. Ze moet overigens
nog steeds door de burgemeester als een
soort clubicoon worden ingewijd. Met artike-
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Winnaars van de Maandbekers
De maandbeker Stableford werd dit jaar
gewonnen door Rob Majoor voor Klaartje
Majoor als tweede en Niels Slegers als derde.
De afloop van de maandbeker Strokeplay was
erg spannend. Leon van Zon en Wim van de
Westerlo eindigden samen op de eerste plaats,
zodat een shoot-out nodig was. Deze werd
gewonnen door Wim. Als derden eindigden
ex aequo Christine Jacobs en Ellen Claessen.
Wim van de Westerlo heeft kennelijk een topjaar. Maandbeker, baankampioen Matchplay
en lid van het kampioensteam heren I.
Daarnaast zagen we hem ook nog op menige
foto van wedstrijdwinnaars.
Indrukwekkend!

•
Redactie



len als Hobby`s van golfers en De geschiedenis van ‘Overbrug, wilden we bijdragen aan
het clubgevoel en de gezelligheid, factoren

Winnaar Rob Majoor

Winnaar Wim van de Westerlo

die bij een verder gaande vergrijzing van het
ledenbestand belangrijk worden.

En dat is belangrijk ! Immers, anderen kunnen met eigen ideeën het blad aanpassen aan
veranderende inzichten om zo met de tijd
mee te gaan. Speciale kennis is niet nodig.
Wel is ervaring met het programma Word
gewenst, alsmede wat taalvaardigheid en …
fantasie. Voordeel is ook dat je midden in de
club staat en daardoor meer deelgenoot bent
van de clubactiviteiten. Voor een voorzitter/
eindredacteur komt daar nog bij wat organisatietalent en belangstelling voor ICT gebaseerde communicatie. Hij stuurt namelijk het
proces aan tot aan de drukkerij.

Mensenwerk gebaseerd op
teamwork, fantasie en humor

Het succes van de Evergreen is te danken
aan teamwork van de redactie met Jean
Louis Aben als taalkundige, Rob Berkvens
als tekstschrijver/interviewer met ook nog
zijn eigen kookrubriek en Bert Hendriks voor
de advertenties en de ICT-link met drukker
Editoo. Wijlen Riet Cavazza en later Frida de
Jager zorgden voor binnenkomst van artikelen en van sommige interviews. Ik heb
het geheel mogen begeleiden als voorzitten
en als eindredacteur met hier en daar wat
eigen artikelen en rubriekjes. Ik ben trots
op het team en de club mag trots zijn op zo´n
redactie. Tenslotte nog een woord van dank
aan eenieder die ons heeft geholpen bij het
verkrijgen van informatie en foto´s en in het
bijzonder aan Otto Smithuis voor zijn prachtige serie artikelen over de natuur in de baan.

Wie neemt het over?
Quercus Palustris Helmond

Nu het voor ons genoeg is geweest, verwachten we dat andere leden het stokje overnemen.

Het spreekt vanzelf dat de aftredende redactieleden bereid zijn om nieuwe leden te begeleiden tijdens het inwerken. Eveneens blijven
Jean Louis Aben en ons nieuwste redactielid
Gré de Heer beschikbaar voor een nieuwe
redactie. Dus collega-clubleden meldt je aan
en zet je in voor de Evergreen want die is er
voor ons allen en… maakt van de leden een
club!

•

redactievoorzitter
Bert ter Heijne
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Veranderingen van het EGA Handicap
Systeem per 1 januari 2016
iedere vier jaar worden de golfregels het handicapsysteem herzien . Met dit artikel willen we jullie op de hoogte
brengen van de wijzigingen rond het EGA (European Golf Association) Handicap Systeem dat in Nederland in
gebruikt wordt. De nieuwe periode gaat op 1 januari 2016.
De NGF is zeer positief over de veranderingen , maar wat zijn nu de
voordelen voor jou als golfspeler?

1. E GA Handicap voor iedereen van
54 tot een plus-handicap

Tot nu toe was het EGA Handicap Systeem bedoeld voor golfspelers
met een handicap van 36 tot een plus-handicap. Een plus-handicap is
een handicap onder de nul. Vanaf 1 januari 2016 krijgen de spelers met
een handicap tussen de 54 en de 37 een officiële EGA Handicap. De
term ‘Clubhandicap’ vervalt hierbij. De spelers met een handicap tussen de 54 en de plus-handicap maken allemaal gebruik van het EGA
Handicap Systeem dat geldt voor alle landen in Europa die verbonden zijn aan de EGA. Wij adviseren de clubs de handicaplimiet voor
wedstrijden , die nu vaak 36 is, uit te breiden naar handicap 54 en
wedstrijden te organiseren tot en met handicap 54. Hierdoor kunnen
meer spelers aan wedstrijden meedoen, wat een mooie mogelijkheid
is om meer te spelen en kaarten in te leveren, zodat je je handicap
kunt verlagen. Zeker wanneer je net begonnen bent met golf kan dit
na wat oefening snel gaan.

2. G
 een onderscheid tussen handicaps

De benamingen ‘actief en ‘ inactief verdwijnen . Voor de meerderheid
van de wedstrijden zal dit betekenen dat iedereen aan wedstrijden
mee kan doen ongeacht het aantal ingeleverde kaarten. Wij stellen
geen eisen voor deelname aan de NGF Competitie. Elke golfer met
een handicap van 36 of lager kan deelnemen, specifieke voorwaarden
vanuit de clubs daargelaten . Nu de benamingen ‘actief en ‘inactief
zullen verdwijnen , zal ook het sterretje op de NGF-pas verdwijnen.

3. 9
 -holes Qualifying Score voor spelers met
een handicap tussen de 11.4 en de 4.5

Alle golfers die een handicap hebben tussen de 4.5 en de 11.4 (categorie 2, Stap 7 en 8 van het 9-stappenplan) mogen vanaf 1 januari 2016
9 holes Qualifying Scores inleveren. Deze verandering speelt in op de
beperkte tijd die veel spelers vrij willen en kunnen maken voor golf.
Het spelen van 9 holes is heel populair geworden en het is een mooie
ontwikkeling dat ook de groep spelers met een handicap tussen 11.4
en 4.5 deze mogelijkheid krijgt. Dit zal voor jou als golfer betekenen
dat je wellicht vaker Qualifying Kaarten kunt inleveren, omdat 9 holes
makkelijker in een druk leven in te passen is dan 18 holes. Daarnaast
zullen de 9-holes wedstrijden ook toegankelijk worden voor de golfers
met een handicap tussen de 11.4 en de 4.5.
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4. H
 andicap behalen op korte Par-3 banen

Het wordt op termijn mogelijk om een EGA Handicap te behalen en te
veranderen op Par-3 banen die voldoende lengte hebben (1.375 meter
over 18 holes of 700 meter over 9 holes).
De NGF streeft ernaar dat dit voor aanvang van het wedstrijdseizoen
2016 mogelijk wordt.

5. De jaarlijkse herziening

Voor de jaarlijkse herziening zal een nieuwe formule ervoor zorgen
dat er minder snel een herziening van je handicap zal plaatsvinden.
Een herziening zal nu alleen plaatsvinden als de aanpassing van je
handicap echt nodig is.
De jaarlijkse herziening 2016 zal vanaf volgend jaar aan het einde
van het jaar plaatsvinden . Echter, indien je vindt dat je handicap niet
bij je past, dan kun je altijd naar de handicapcommissie van de club.
Zij kunnen op jouw verzoek je handicap aanpassen naar de juiste
speelsterkte. De herziening kan dus ook gedurende het jaar plaatsvinden, mits er voldoende scores zijn ingeleverd om een aanpassing
op te baseren.

6. Computed Buffer Adjustment (CBA)

De CBA is een rekenmethode die rekening houdt met afwijkende
weers- en baanomstandigheden tijdens wedstrijden . Voor de CBA zal
de nieuwe formule ervoor zorgen dat vaker een CBA van nul zal zijn.

7. Buitenlandse Qualifying Kaarten
gebruiken voor handicapdoeleinden

Het was wellicht al bekend, maar we willen het graag nog een keer
onder de aandacht brengen . Sinds 1 januari 2015 kun je met buitenlandse Qualifying Kaarten uit EGA-landen je handicap veranderen .
Als je aan de grens woont en je speelt veel in Duitsland of België, dan
kun je deze kaarten in Nederland inleveren . Ook als je met vakantie
gaat naar Spanje of Portugal kun je je kaarten in Nederland inleveren.
Meer informatie?
Voor vragen kun je altijd terecht bij de handicapcommissie van je
club.

•

NGF
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IJskoud de beste
geavanceerde koeltechnische en
airconditioning systemen

úw aanspreekpunt
Marlie de Wilde
directeur

• Energiezuinige koel- en vriestechnische
oplossingen voor uw producten en
productieprocessen
• Airconditioning installaties voor een
optimaal binnenklimaat voor zowel koelen
als verwarmen

Duizeldonksestraat 24
5705 CA Helmond
Tel. +31 (0)492 555 222
info@vekah.nl
www.vekah.nl

De Enk groen & golf... de Vernieuwers

GOL F ONDE RHOUD
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Rijsbergen - de vroege zaterdagochtend
05:23 uur_
de eerste zonnestralen_ feloranje horizon_
fris groene grasmat_ een biljartlaken. Straks:
fanatieke golfers_ nog één uur te gaan.
De

geur

van

vers

gemaaid

gras_

hard

gewerkt?_ de nachtploeg? Nee, DynaMow_
maairobot_

volledig

onbemand.

Ontwaakt

zelf_ berekent maairoutes_ is vormvast_
super strakke lijnen_ geen schade van draaien en keren.
07:30 uur_
de vroege ochtend_ uitgeslapen golffanaten_
perfect

getrimde

golfbaan.

Hole-in-one_

alles is mogelijk. De natuur prikkelt_ geur en
kleur_ de belofte van een perfecte golfdag.
De vernieuwers van De Enk groen & golf
stonden

in

2013

aan

de

wieg

van

het

DynaMow-systeem.
Wilt u meer weten over de Vernieuwers of
over ons DynaMow-systeem?
T: 0317 - 72 70 00 [ Gerard van der Werf ]
www.deenkgroenengolf.nl
Golfpark De Turfvaert

|

05:23 uur_

info@deenkgroenen golf.nl
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www.vandenheuvelbouw.nl
Weth. den Oudenstraat 3

Helmond

www.helmond-precisie.nl
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0492-522931
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Nieuws van de wedstrijdcommissie
Couples Cup kampt met terugloop van deelname
Aan de Couples Cup hebben dit jaar 46 verschillende duo’s deelgenomen.
Met 23 couples was wedstrijd dag 2 het drukst bezet en bij alle andere
wedstrijden waren er 16 à 17 duo’s. Ten opzichte van het eerste jaar is de
deelname teruggelopen.
Van ons nu het verzoek aan jullie om ons
te laten weten hoe we wedstrijdvorm, wedstrijdtijd enz. interessanter kunnen maken,
zodat we een stijging krijgen van het aantal deelnemers de komende jaren. De sfeer

tijdens en na de wedstrijden is altijd prima
waarbij ‘D’n Dimpel’ zorgt voor een lekkere
Couples Cup hap.
Na vijf wedstrijden met verschillende dagwinnaars heeft het duo Willem Schiffers en

Rob Tol de eerste prijs gehaald in het totaalklassement. Als tweede eindigden Heidi de
Greef en Frans Vinke en op de derde plaats
Diny en Jos Zuiddam.
Wij danken alle sponsoren voor alle prijzen, Wijnhuis Stiphout, D’n Dimpel, Vivara
Natuurbeschermingsproducten, Prinssen
Hair Design en Van Hout Worldwide.

•

De wedstrijdleiding,
Willem Schiffers en Leon van Zon

Golf Soos weer begonnen
Als deze Evergreen uitkomt zijn de Golf Soos wedstrijden al weer
begonnen. Elke zondag middag van 12.00 tot 13.30 kan er worden gestart
voor deze 9 holes wedstrijd. Wel even inschrijven!
Toch een mooie uitdaging om in de winter
het golfen niet helemaal te verleren. Lekker
uitwaaien op de baan, waarbij we de groei
van de nieuwe baan kunnen bewonderen.

Na de wedstrijd is het gezellig samenzijn in
ons clubhuis, waarbij we regelmatig worden
verrast door Gijs met een lekker winterhapje.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd is, net

als altijd, een NIEUW golfballetje. De prijsverdeling is dit jaar wat anders dan voorgaande jaren namelijk geen verschil meer tussen
mannen en vrouwen. De nummers 1, 2 en 3
krijgen de ingelegde balletjes als prijs.

•

De wedstrijdleiding

Wat ons verder nog ter ore kwam
Vriendengolf

Gelezen op de Website Sportvizier:
Golfbaan ‘t Woold in Asten-Heusen is gestart
met Woold Vriendengolf. De eerstvolgende
middag is woensdag 14 oktober vanaf 14.00
uur. Ieder lid met speelrecht op een van de
banen kan eenmalig een gastgolfer uitnodigen om mee te spelen tijdens een woensdaginvitatiewedstrijd over negen holes op de Vier
Eijkenbaan. De start is via shotgun. Zo wordt
ervoor gezorgd dat iedereen die meedoet
ongeveer op dezelfde tijd terugkomt in het
clubhuis. Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats.

Handicarts netjes achterlaten

Bij de Caddiemasters wordt regelmatig
geklaagd over de toestand waarin de han-

dicarts worden achtergelaten met allerlei
afval, zoals plastic flesjes en sigarettenpeuken. Hierbij dus een dringend verzoek om uw
handicart netjes achter te laten. Het is ook
niet bepaald een goede reclame voor onze
club als greenfee-ers zo’n handicart krijgen
toegewezen.

Windows 10 tips van Fred

de installatie van dit nieuwe besturingssysteem. Je hebt tot 28 juni 2016 de tijd voor
het gratis aanbod en nog steeds ondervindt
Microsoft nogal wat moeilijkheden met het
systeem. Zo is er in de maand november een
grote update aangeboden, die binnen een
paar dagen alweer werd ingetrokken.

•

Redactie

Na al zijn vrijwilligerswerk voor de club
heeft Fred Boogaarts weer tijd voor zich zelf.
Actief als altijd heeft hij zich op Windows 10
gestort. Daar weet hij dan nu ook alles vanaf.
Mochten er leden zijn die hulp nodig hebben
voor het werken met dit nieuwe systeem dan
kunnen ze altijd bij hem aankloppen. Fred
zelf geeft al het advies dat het op dit moment
aan te raden is om nog even te wachten met
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De ladies

De Vossenjacht
Op 6 oktober was het weer zover, de jaarlijkse Vossenjacht werd gelopen.
Mooi weer met een beetje herfst in de lucht. Vol goede moed gingen de
dames op pad. Het is moeilijk een goed speelplan op te stellen. Je speelt
niet alleen tegen de baan, maar ook nog tegen de onbekende vos.
Gelukkig speelde in mijn flight ook Anneke Theunissen, die de Vos vorig
jaar had gewonnen. Anneke mag dan misschien een ex-voswinnares zijn,
zij had haar listen en raffinement van vorig jaar nog niet verloren!
Zo meldde zij mij (en nog wel in rijmvorm):
wees wijzer en neem een ijzer! Of ook wel:
een held blijft in het veld! Deze waardevolle
tips moeten mij geholpen hebben, want na
afloop van de wedstrijd bleek ik dezelfde
score behaald te hebben als de vos Christien

Jacobs, die er alles aan had gedaan om een
listige score neer te zetten van 25 Stableford
punten!

ook dit jaar weer de Vos, maar nu aan mij.
Ik ben er erg blij mee en zal hem een jaar
lang een plaatsje geven waar ik hem elke dag
kan zien!

•

Henriette van Dongen, gulle geefster van het
beeld van de Vossenjacht 2000, overhandigde

Carla Bax

Diny van Zuidam
‘Lady of the Year’
Na vele jaren oefenen en golfen heb ik dit seizoen de stoute schoenen
aangetrokken en ben ik op de dinsdagochtenden met de dames mee gaan
spelen. Het bleek leuk en gezellig te zijn en ik heb weer heel wat dames
leren kennen.

Het golfen ging ook goed en ik heb een paar
keer een mooie score mogen noteren. Wel
fijn dat ik mijn mindere scores mocht wegstrepen. Het is duidelijk dat mijn handicap
hierdoor ook omlaag ging en dat vond ik
toch wel bedenkelijk, maar dan zei men tegen
mij: “Diny, niet zeuren, je hebt het gespeeld!!”
Op een gegeven moment keek ik op de site
naar mijn plaats in de competitie en tot mijn
verbazing zag ik dat ik in de top drie stond.
Dit was voor mij een stimulans om er helemaal voor te gaan en is het mij zelfs gelukt
om op nummer één te komen. Graag wilde
ik proberen om op die plaats te blijven. De
concurrentie was echter groot en zat mij
dicht op de hielen.
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De laatste wedstrijd van het seizoen naderde
en het bleef spannend met Els zo dicht achter
mij. Ik wist dat ik geen steken mocht laten
vallen, er moest goed worden gespeeld.
Bij de binnenkomst na de laatste wedstrijd
bleek dat ik net iets beter had gescoord dan
Els, dus ik bleef nummer één staan, hoera!!

Na de spanning gezelligheid

Al deze spanning werd vervolgd met een
gezellige seizoen afsluiting. We kregen eerst
een kopje soep, heel fijn, want we hadden
allemaal wel trek in iets lekkers. Daarna volgde de jaarvergadering en de bekendmaking
van de winnaars van de zomercompetitie.
Het resultaat van een seizoen goed mijn best
doen was dat ik werd gehuldigd als ‘Lady of
the Year’.

Els van Wylick werd tweede en birdy-kampioen en Maria Vernooy werd derde. Het is
altijd leuk om te winnen en ik voel mij dan
ook zeer vereerd.
Na de vergadering hebben we nog een lekker hapje gegeten en gezellig wat gedronken.
Rest mij nog om alle dames waar ik mee
heb gespeeld te bedanken voor de gezellige
en leuke wedstrijden. Ook de dames van
de commissie bedank ik, want zij zorgen
er iedere week weer voor dat alles in goede
banen wordt geleid.
Tot slot wil ik zeggen dat ik volgend jaar
opnieuw mijn uiterste best ga doen om de
titel ‘Lady of the Year’ te verdedigen.

•

Diny van Zuidam
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Winterkalender dames 2015 – 2016
Wedstrijden 9 en 18 holes *)
Datum

Wedstrijd *

Leiding

3 november

Start winterseizoen

Janneke / Carla

10 november

Bridge na golf

Annemarie / Josje

17 november
24 november

Diny / Carla
FUN

Janneke / Annemarie

1 december

Josje Carla

8 december

Bridge na golf

Annemarie / Diny

15 december

Kerstwedstrijd

Aanwezige commissieleden

22 december

Diny / Carla

29 december

Annemarie / Janneke

5 januari 2016

Diny / Carla

12 januari

Bridge na golf

Annemarie / Janneke

26 januari

FUN

Annemarie / Diny

2 februari

Bridge na golf

Janneke / Josje

9 februari

CARNAVAL (geen wedstrijd)

19 januari

Josje / Carla

16 februari
23 februari

Josje / Carla
FUN

Janneke / Diny

1 maart
8 maart

Carla / Diny
Bridge na golf

15 maart

Josje / Janneke
Annemarie / Josje

22 maart

Afsluiting Winterseizoen

Aanwezige commissieleden

29 maart

Golf/bridge wedstrijd **

Aanwezige commissieleden

5 april

Start zomercompetitie

De nieuwe leden

*) Als de baan qualifying is, zijn de wedstrijden dat ook
**) Inschrijven per paar
Kerstvakantie (Zuid-Nederland)

19-12-2015 t/m 3-01-2016

Carnavalsweek Helmond

6-02-2016 t/m 14-02-2016

•
Carla Bax

Nieuws van de Pro

WINTERAANBIEDING
Een héél kleine stukje uit
ons assortiment...
...voor de rest zult u even
langs moeten komen in
een van onze vestigingen!

8 lessen en 6 betalen of 12 lessen en 9 betalen!
Voorwaarden:

Alleen in de periode november tot maart.
Het totale bedrag bij de eerste les betalen.
½½ Men kan zelf de lessen inboeken.
½½
½½

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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Van de bestuurstafel
De Algemene Ledenvergadering, waarin vooral over het budget is gesproken, is achter de rug. Dit was mijn
laatste volledige vergadering als uw secretaris, op de komende vergadering zal ik na vijf jaar afscheid nemen en
ik vertrouw erop dat u Karin Asmussen als mijn opvolgster zult benoemen. Zij is al hard bezig zich in te werken
en is nu bezig met alle mutaties van het ledenbestand. In deze tijd verwerken we de opzeggingen, die tot nu toe
in aantallen niet afwijken van voorgaande jaren.
Ook hebben we weer nieuwe leden en proefleden mogen verwelkomen. Het doet goed
dat er, ondanks de komende grote veranderingen aan de baan en de daarbij behorende
beperkte speelmogelijkheden, vertrouwen
is in de toekomst. Hieruit blijkt, dat we een
echte vereniging zijn, waar de leden accepteren dat voor de nieuwe zeer uitdagende
baan even door de zure appel moet worden
gebeten. Toch blijf ik een beroep op u doen
om geïnteresseerden te wijzen op onze baan.
De laatste jaren blijft het aantal leden ongeveer 400, naast de sterk groeiende groep

Businessleden. Ook het aantal jeugdleden
fluctueert sterk, maar in vergelijking met
andere verenigingen doen wij het zeker niet
slecht. Daarnaast wordt het aantal personen
waarvoor de vereniging de handicap bijhoudt
steeds groter, nu 74 potentiële leden. Ik ben
verheugd, dat de Commissie PR het voornemen heeft de komende tijd de zichtbaarheid
van de vereniging te vergroten.
In de vijf jaar dat ik uw secretaris mocht
zijn hebben we grote stappen gemaakt met
automatisering, wat mijn werk eenvoudiger
hebben gemaakt. Nog een paar maanden en

dan ben ik weer een gewoon lid en laat mijn
functie over aan Karin, waarvan ik overtuigd ben dat zij dat prima gaat invullen.
Daarnaast is een extra dame in het bestuur
ook een verrijking. Ik wil afsluiten met u
allen te bedanken voor het vertrouwen en
u alle goeds toewensen voor de komende
feestdagen.

•

Uw (scheidend) secretaris,
Dirk Jan Boer

Ingezonden stukje

Het gebruik van AED
Met interesse heb ik het stuk in de Evergreen gelezen van Peter Berghuis en Otto Smithuis. Het is fijn dat we
(zeker als oudere) clubleden deze informatie krijgen. Met name de informatie over een AED apparaat. Goed om
iedereen erop te attenderen dat er zo’n apparaat in ons clubhuis aanwezig is en dat caddiemasters zijn opgeleid
in het gebruik hiervan.
Dat zal voor velen een geruststellende
gedachte zijn. Ook ik heb als lid van de
NVVE het artikel gelezen over de kans
op een normaal leven na een reanimatie
bij 70 plussers. Het werpt een ander licht
op de situatie wél of niet reanimeren en
voor veel mensen misschien ook de heroverweging van het dragen van de ‘nietreanimeerpenning’.

Ik persoonlijk heb een beetje moeite met
de conclusie. Daarin zeggen jullie... start
zo snel mogelijk met reanimatie en weg
met de ‘niet reanimeerpenning’! Er zullen
echter altijd mensen zijn die, om wat voor
redenen dan ook, willen dat het dragen
van een ‘niet-reanimeerpenning’ wordt
gerespecteerd... ook als zij op de golfbaan
een hartstilstand krijgen.

•

Een “niet-reanimeren”
penningdraagster
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De geschiedenis van de golfsport
nog steeds een raadsel
Hoewel er nog steeds discussies zijn rondom de oorsprong van de golfsport kunnen we er min of meer van uit
gaan dat vroegere vormen van dit balspel voor het eerst in Nederland hebben plaatsgevonden. Het malieveld
in Den Haag heeft zijn naam aan dit spel te danken. De huidige vorm van het golfspel, zoals wij dat nu spelen,
komt vrijwel zeker uit Schotland. Maar of we nu het verhaal moeten geloven dat in 1297 op 26 december in
Loenen aan de Vecht door middel van een ‘colfpartij’ de moord op Floris V herdacht zou zijn of dat de Schotten
door met een kleine bal en op links te spelen het ontstaan hebben gecreëerd van het originele golfspel zoals wij
dat nu kennen… Het zal altijd een punt van discussie blijven.
Ook in oude geschriften van Egyptenaren, Grieken en Romeinen zijn
verwijzingen naar spelvormen die op het golf leken. Uit onderstaand
verhaal moeten we zelfs concluderen dat ook vóór Christus deze vorm
van sport zeer populair was.

The story of Moses, Jesus and a bearded
old man playing golf together

Moses drives a long one which lands on the fairway but rolls directly
towards the pond. Moses raises his club, parts the water and the ball
rolls safely to the other side. Jesus also hits a long one towards the

same pond, but just as it is about to land in the middle of the pond it
hovers above the surface of the water. Jesus casually walks out on the
pond and chips it onto the green.
The drive of the bearded man hits a fence and bounces out and onto
the street. There it caroms off (voor de niet-biljarters: caramboleert,
dus kaatst terug) an oncoming truck and back onto the fairway. It’s
headed directly for the pond, but it lands on a lily pad, where a frog
sees it and snatches it into its mouth. An eagle swoops down, grabs
the frog and flies away. As the eagle and frog pass over the green,
the frog drops the ball and it lands right in the cup for a hole-in-one.
Then Moses turns to Jesus and says: “I hate playing with your dad!”

Nu nog even dit

De Beukums 31 – 5283 XG Boxtel –Tel. 0411-683713

Het adres voor wijnen van hoge
kwaliteit. Wij vinden het een sport
om zeer goede wijnen te leveren
tegen heel aangename prijzen.
Ook levering aan particulieren.
www.bo-ja.nl

Na dit verhaal wil ik gebruik maken van de gelegenheid om de huidige
redactie van harte te bedanken voor het verzorgen van ons clubblad.
Het is voor ons - en ik denk dat ik namens veel golfleden spreek - altijd
weer een fijn moment om de Evergreen in de bus te krijgen. Bij het
laatste clubblad van afgelopen oktober stond nummer 51. Dus meer
dan 50 nummers hebben jullie gemaakt in de afgelopen jaren! En
altijd onder de bezielende leiding van voorzitter Bert ter Heijne. Het
is begrijpelijk dat hij er na 15 jaar een punt achter wil zetten.
Iedere Evergreen ziet er altijd weer goed verzorgd uit… met originele
stukjes… veel informatie en met een fraaie lay-out. Knap hoe jullie
dat elke keer weer voor elkaar krijgen!
Nogmaals hartelijk dank redactie en laten we hopen dat ons clubblad
na jullie vertrek met een nieuw enthousiast team op dezelfde voet
door kan blijven gaan.

•

Els van de Vorst

Uw bestelling aan info@bo-ja.nl
Levering door heel nederland.
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Gents op stap naar uitdagend Crossmoor
De heren van de Herendag gingen op 24 september naar Golf- en Countryclub ‘Crossmoor’ in Weert om daar
hun najaar uitje te houden. Dit begon met koffie met gebak, daarna golfen, borrelen en dineren.
Tijdens het diner werden de
prijswinnaars bekend gemaakt

1. Piet de Jager
31 punten
2. Loek van Poppel	31 punten*
3. Harrie van de Rijdt
30 punten
*) maar minder op de tweede 9
De longest werd geslagen door Geert
Swinkels en de neary door mij.

Al met al een zeer geslaagde dag met dank
aan de Herenochtend commissie voor de
voortreffelijke organisatie.

•

Piet de Jager

Vlnr Loek, Piet, Harry en Geert (vooraan)

Maar liefst 35 heren deden eraan mee.
‘Crossmoor’ is een mooie golf baan met
allerlei uitdagingen, zoals smalle fairways,
doglegs, bunkers, waterpartijen langs en op
de fairways en bomen door de hele baan. Je
moet er goed recht kunnen slaan staat in de
beschrijving van de baan. Dat hebben wij
dan ook allemaal met wisselend succes de
hele dag geprobeerd.
Lastig waren de holes waar op ongeveer 100
meter van de tee een sloot dwars over de
fairway loopt. Je had dan twee keuzes: je legt
de bal voor de sloot en gaat verder met een
slag erover of je neemt een lagere club en je
slaat de bal er vanaf de tee in één keer over.
Al doende kwam ik erachter dat er ook nog
een derde mogelijkheid was, namelijk je slaat
de bal in één keer in het water en gaat dan
verder met een strafslag.
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De mooiste slag van de dag

Wat mij betreft kwam de mooiste slag van
de dag uit mijn flight en wel op hole 18. De
green voor het clubhuis wordt daar bewaakt
door een reusachtige moeras eik van zo’n
meter of twintig hoog en met een enorme
omvang.
Je kon er onder langs, maar je moest niet te
hard slaan want dan zou de bal van de green
aflopen of je kon erover heen slaan. Voor dat
laatste koos Hans Manders. Hij sloeg de bal
met een schitterende lob over de boomtop,
waarna hij midden op de green dood neerviel.
Hans werd er zelf stil van, al was dit maar
voor even. Zo’n slag verhoogt je plezier in het
golfspel en na afloop blijft het hangen. Het
zorgt ervoor dat je minder goede of volledig
mislukte slagen en putts vergeet.
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In Memoriam

Jan Gottenbos is niet meer
Met grote droefenis hebben we kennis genomen van het heengaan van Jan Gottenbos.
Ofschoon we wisten dat het al lang niet goed meer ging met Jan, kwam zijn overlijden toch
nog onverwachts. Al vele jaren was Jan een vaste deelnemer van de Herenochtend en lid van
het Nobra-competitie team. Ook was hij een regelmatige deelnemer aan clubwedstrijden
en -competities, waarin hij vaak tot de prijswinnaars behoorde. Op 1 oktober heeft Jan zijn
laatste wedstrijd gespeeld bij de Herenochtend en op de afsluitingsdag op 25 oktober heeft
hij ’s avonds nog even een klein hapje meegegeten.
Wij kennen Jan als een bekwame en sportieve golfer die voor iedereen open stond en een
geweldige maat was. Met Jan in de flight was het altijd plezierig en een bekende uitdrukking
van hem was ‘we hebben ginne kwaoje praat gehad’.
Hij was altijd actief en in de weer, onder ander voor de kookclub waarvan hij met andere
clubleden lid was. Ook was hij vanaf het begin, in de negentiger jaren, actief in de Nobracompetitie en heeft dit, ondanks het ondertussen afhaken van tientallen medespelers, tot
op het laatst weten vol te houden. Het laatste nu nog Nobra-competitie spelend team is ook
door hem opgericht.
De club heeft een geweldig lid verloren en wij allen een fantastische maat. Jan, we zullen je
missen. Wij wensen José en de kinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Je vrienden van de Herenochtend en het Nobra-team

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

 Calciumsulfaat dekvloeren
 Cementdekvloeren
 Coating-, epoxyvloeren
 Harde vloerbedekkingen;
Linoleum, p.v.c. etc.
 Zachte vloerbedekkingen;
Naaldvilt, tapijt etc.
 Binnen-, buitenzonwering
E-mail: info@totalprojectservice.nl
Doornhoek 3746 - 5465 TA Veghel - Tel.:0413-389060 - Fax: 0413-389061
Correspondentie adres: Postbus 592 - 5460 AN Veghel
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De Vereenigde Effecten Compagnie

Een toekomstig lid van de Business Club aan u voorgesteld
In het verleden hebben we in dit blad via speciale artikelen de voor ons belangrijke sponsors aan het woord
gelaten. Echter, ook de leden van de Business Club zijn belangrijk voor de HGC. Ook hen willen we meer
aandacht geven in de Evergreen, maar dan gekoppeld aan een eenmalige (of vaker) advertentie in ons clubblad.
Daarom waren we aangenaam verrast toen we René Smits, accountmanager van VEC ontmoetten. Hij is een
toekomstig (2016) lid van de Business Club en benaderde ons voor een advertentie in deze Evergreen. Precies het
voorbeeld van wat ons voorstaat. Daarom hier aandacht voor zijn bedrijf.

VEC voor het voor het voetlicht
Wie zijn jullie?

Risicomijdend beleggen
met een goed rendement

Wij zijn de Vereenigde Effecten Compagnie (VEC) met vestigingen
in Helmond/Stiphout, Nijmegen en De Rijp (NH). Ons team bestaat
uit diverse professionals met veel kennis en ervaring op het gebied
van beleggingen. Daarbij hechten wij aan persoonlijk klant relaties;
de klant staat daarbij centraal.

Wat doen jullie?

Dat kan. Wij bewijzen het dagelijks.
Eén telefoontje of e-mail is voldoende voor een vrijblijvend gesprek.
Kantoor Stiphout

Wij leveren diensten aan particuliere beleggers en werken volledig
onafhankelijk en zelfstandig met maatwerk portefeuilles in obligaties,
aandelen en indextrackers.

Ook gevestigd in:
Nijmegen (gld) en
De Rijp (nh)

Wat zijn jullie voordelen?

www.effectencompagnie.nl

Korte lijnen, transparante kostenstructuur en maatwerk. Naast gedegen analyse en slagvaardig handelen zijn dit dé pluspunten van de
VEC.

Wat zijn de zekerheden?

De VEC is een vermogensbeheerder, met alle vereiste vergunningen
(Euronext, AFM, DSI) en legt daarnaast verantwoording af aan De
Nederlandse Bank. Daarnaast zijn wij een niche speler in de markt
van nieuwe emissies; wij zijn bij de eersten die geïnformeerd zijn over
nieuwe leningen die op de markt komen.

Proef op de som?

Stuur een e-Mail naar Rene.Smits@effectencompagnie.nl of bel
06-51700233 of ga naar www.effectencompagnie.nl.
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De Vereenigde Effecten Compagnie

Kloosterstraat 6-8
5708 GM Helmond (Stiphout)
tel. 085-744 0056 / 06-51700233

Afsluitend

Heeft u het idee meer met uw (spaar)geld en beleggingen te kunnen
doen? Dan is dit het goede adres!
Mochten ook andere businessclubleden belangstelling hebben voor
een advertentie in combinatie met een artikeltje, neem dan contact
op met de redactie.

•

Redactie
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Het NoBra team van HGC ‘Overbrug’
heeft versterking nodig
Als lid van onze club kun je uiteraard uitgebreid golfen en aan wedstrijden meedoen. Maar het is best leuk
om ook eens op andere banen te spelen, terwijl je tegelijk deelneemt aan wedstrijden. Dat kan in de NoBra
Golfcompetitie een landelijke (mixed)team golfcompetitie, waarbij de nadruk ligt op gezelligheid.
In deze competitie spelen ongeveer 1.500 golfers mee, verspreid
over verschillende poules, in teams van 8-10 leden, waarvan er per
competitiedag zes spelen. De indeling gaat naar regio en gemiddelde
handicap per team. De competitie vindt plaats in de periode april/
mei en gaat over vijf wedstrijden, die op doordeweekse dagen worden
gespeeld. In juni volgt nog een halve finale- en een finaledag.
In ons mixed team dat Matchplay speelt komen we nog wat spelers
tekort. Graag doen we een beroep op collega golfers en golfsters om
zich bij ons aan te sluiten. Voor jullie een mooie gelegenheid om
op mooie vreemde banen te spelen en in een gezellige sfeer nieuwe
mensen te ontmoeten. Binnen deze competitie leer je nieuwe mensen

kennen, speel je op voor jou nog onbekende banen en neem je deel
aan een sportieve en gezellige competitie!
Heb je interesse of vragen neem dan contact op met Jan Meulendijks
of Harrie van de Rijdt. Kijk voor meer informatie op de site www.
golfbaan.nl. Of stuur een mailtje aan minerva@planet.nl en wij
nemen contact met je op.

•

Met sportieve groet,
Team captain: Jan Meulendijks, telefoon 0492-574709.
Co-captain: Harrie van de Rijdt telefoon 0492-383389.

Een Kerstverhaal

De geschiedenis herhaalt zich
Het zal geen gemakkelijke tocht zijn geweest van Nazareth naar Bethlehem. De vrouw hoogzwanger en gezeten
op een ezel. De man te voet ernaast. Doodmoe aangekomen was er geen opvangplek voor ze. Na omzwervingen
vinden ze een kleine stal. Het kind wordt geboren en in een kribbe gelegd. In de nacht verwarmen een os en de
ezel de stal een beetje.
Niet lang daarna wordt het kind met de dood
bedreigd en weer moeten de ouders vertrekken. Nu is het vluchten. Naar de woestijn van
Sinaï, de bergen. Egypte. Daar zijn ze veilig,
maar niet welkom. En zij zijn niet alleen op
de vlucht, want de heerser bedreigt alle kleine
kinderen en er zal een massale uittocht uit
Israël hebben plaatsgevonden.

hut van bamboestokken en plastic wordt de
plaats waar het kind ter wereld komt. Ook
nu weer dreigt de heerser allen te doden en

worden ze verder gejaagd op zoek naar een
veilig land. Duizenden kilometers verder.
Met hoop voor de toekomst van hun kind en
weer: niet welkom.
Niets is veranderd in 2000 jaar…

•

Rob Berkvens

En nu is er weer een vrouw op de vlucht uit
haar geboortestreek, samen met duizenden
andere vluchtelingen. Hoogzwanger is ze
en ze wordt alleen ondersteund door haar
man. Ook nu is er voor haar ver van huis
geen opvangplek. Een tent, een zelfgebouwde
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Verslag van de
Algemene Leden Vergadering
van de Helmondse Golfclub “Overbrug” op maandag 16 november 2015
in het golf clubhuis D’n Dimpel te Helmond
Aanwezig volgens presentielijst:
personen
Bericht van verhindering:		
personen

7 4
22

1 Opening

De voorzitter de heer Mario Janssen opent
de vergadering. Hij heet iedereen van harte
welkom, speciaal ons erelid de heer Wim
Martens en de leden van Verdienste de heren
Fred Boogaarts, Jan van der Zwaag en Hein
Ottenheijm.
Voorzitter constateert dat er een niet-lid en
enige niet-stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig zijn. De vergadering heeft
hier geen bezwaar tegen.
De voorzitter merkt op, dat de contouren van
de 1e fase van de uitbreidingsplannen zichtbaar worden, de nieuwe greens en T-boxen
worden groen.
Verder merkt hij op, dat er voorlopig 2
Algemene Leden Vergaderingen per jaar
worden gehouden om de voortgang van
de verschillende projecten met de leden te
bespreken.

2 Mededelingen

1	Voorzitter vraagt de aanwezigen 1 minuut
stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan ons overleden medelid mevrouw
Gerry Curfs-van Asten.
2	De voorzitter vraagt de vergadering of er
nog wijzigingen in de agenda nodig zijn.
Het antwoord is negatief.
3	
Aangehouden punt ALV 07-04-2014
(vraag de heer Jan Meulendijks) t.a.v. de
BTW pro-ratio regeling. Er zijn over dit
onderwerp gesprekken geweest met onze
adviseurs. Deze kunnen niet aangeven,
hoe/of het stemrecht van onze business/
sponsor leden kan leiden tot het niet meer
mogen toepassen van deze BTW verre30

kening. Over 2014 en 2015 is de regeling
toegepast bij de aangiften en er zijn geen
problemen ondervonden. Bij verandering,
houden wij de leden op de hoogte.
4	Stappenplan clubhuis. Omdat de financiering belangrijk is, wachten we eerst af tot
de baanuitbreiding gereed is. Wel wordt
op korte termijn naar uitbreiding van de
lockers als service aan de leden gekeken.
Op de volgende ALV zal een plan voorgelegd worden om energie te besparen.
Hiervoor worden subsidie mogelijkheden
onderzocht.
5	Protocol fraudebeperking. Staat op de
website onder bestuursmededelingen.
Belangrijk punt is het voorkomen van
contant geld. Na 1 januari kan er alleen
gepind worden. Alle betalingen worden
door 2 bestuursleden ondertekend voor
betaling. Betaling aan bestuursleden
alleen na overleg van nota’s. Leden kas
commissie zullen in de toekomst direct
benaderd worden voor de ALV.
6	Evergreen. Een groot deel van de redactieleden leggen hun functie na vele jaren
neer. Mevrouw Gre de Heer zal toetreden,
maar dit is te weinig om de uitgave van
ons clubblad te continueren. Wel zal de
december uitgave nog verschijnen, maar
als er zich geen nieuwe redactieleden aanmelden, zal de uitgave noodgedwongen
stoppen. Het bestuur zou dit betreuren
een digitale uitvoering heeft niet haar
voorkeur, daarom doet het bestuur een
dringend beroep op de leden om zich te
melden voor deze voor de club belangrijke
uitgave.

3	Ingekomen en uitgaande stukken.

Door de secretaris wordt gemeld dat er
berichten van verhindering zijn binnengekomen van 22 personen.

4	Notulen Algemene
Ledenvergadering 7 april 2015.

Geen van de aanwezigen maakt gebruik van
de mogelijkheid om tekstueel of inhoudelijk
in te gaan op het verslag, waarna de notulen
onder dankzegging aan de secretaris worden
goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris worden getekend.

5	Benoeming van de heer Loek
van Poppel tot erelid.

De voorzitter zet de heer van Poppel in de
schijnwerper. Vooral zijn didactische gaven
in het opleiden van de beginnende golfers,
waar veel van onze leden gebruik van hebben
gemaakt. Lid Hareco, jarenlang bestuurslid
en vicevoorzitter. Het starten en leiden van
de caddie masters, de gastheren/dames van
de club, die ons geen windeieren hebben
gelegd. Na zijn terugtreden uit het bestuur
blijft hij zich inzetten bij de opleiding van
golfers en blijft lid van de Hareco. De vereniging is hem veel dank verschuldigd, daarom
stelt het bestuur de vergadering voor om
de heer Loek van Poppel te benoemen tot
erelid van de vereniging. De vergadering
ondersteunt dit met een groot applaus. De
voorzitter spelt hem de versierselen behorende bij deze benoeming op. Ook een grote
bos bloemen voor zijn echtgenote, als dank
voor het bereidwillig uitlenen van Loek. De
heer Loek van Poppel dankt de vergadering
voor deze eer.

6 G
 rondruil met de familie Kolfschoten.

Het bestuur is in onderhandeling om ongeveer 600m2 grond, de achtertuin van de
familie te ruilen voor ongeveer 1250m2 aan
de noordzijde van het perceel, achter de oude
green van hole 7. Door deze grondruil wordt
de nieuwe afslag hole 7 veiliger. Het bestuur
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verzoekt de vergadering conform artikel 12.4
van de statuten goedkeuring hiervoor. De
vergadering geeft toestemming om de onderhandelingen verder te voeren in de hoop op
een goede afloop.

7	Voorlopig financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016.

De penningmeester stelt de vergadering voor om de contributie voor het
jaar 2016 met ongeveer 2% te verhogen
naar 690,=. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
½½ Aanpassing entreegeld voor nieuwe
leden naar 100,- per jaar gedurende 10
jaar. Bij opzegging van het lidmaatschap
geen nabetaling verplichting. De vergadering verwelkomt deze aanpassing.
½½ Met behulp van een aantal sheets geeft de
penningmeester uitleg over de cijfers en
verschillen. (De sheets staan op de website onder bestuursmededelingen). De
½½

heer Alex van IJsseldijk heeft een vraag
over de overschrijding van de kosten van
de driving range.
½½ Budget 2016. Het verwachte negatieve
resultaat is conform het meerjarenplan.
In 2016 zullen in verband de beperkte
speelmogelijkheden de greenfee inkomsten dalen evenals het aantal verwachte
proefleden. De vergadering keurt de
financiële cijfers goed.

8	Aanpassing Huishoudelijk
Reglement.

De secretaris deelt mede, dat op verzoek
van de NOC/NSF de NGF alle verenigingen een vertrouwenscontact persoon dienen
aan te wijzen. Dit dient in het Huishoudelijk
Reglement te worden vastgelegd. De vereniging heeft ook een gedrag commissie, maar
die heeft een andere taak. Het protocol en
de invulling bij onze vereniging vindt u bij
bestuursmededelingen. De vertrouwens-

persoon is opgenomen als nieuw artikel 6.
Het bestuur is verheugd, dat mevrouw Ellen
Claessen deze functie op zich heeft genomen.
Een verder aanpassing is bij artikel 11 punt 2.
Aanpassing entreegeld. Om het Huishoudelijk
reglement aan te passen moet dit worden
goedgekeurd door minsten 75% van de vergadering. De vergadering is akkoord en het
aangepaste reglement is goedgekeurd.

9	Pauze
10	Baanuitbreiding.

Met behulp van sheets (zie bestuursmededelingen) geeft de heer van de Westerlo een
overzicht van de stand van de baanuitbreiding. De werkzaamheden conform de planning en de eerste fase is afgerond. De uitvoerenden danken de leden voor het begrip
gedurende hun werkzaamheden. De kosten
voor het hele project zullen waarschijnlijk
een overschrijding kennen van ca. 130 000,=.
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Dit hoofdzakelijk bij het aanpassen van de
huidige baan, daarnaast moest de beregening
installatie van de oude baan vernieuwd worden. Extra kosten zullen ontstaan door het
waterprobleem van hole 3 op te lossen. De
baan zal tussen 1 mei en oktober een PAR 3
uitvoering zijn, waarbij tijdelijke grens zullen
worden ingericht en de lengte kan variëren.
De leden krijgen een nieuwe prachtige baan,
moeten even door de zure appel heen. Totale
verwachte kosten van ca. 1.400.000,= valt
binnen de gehele financieringsopzet.
De heer Loek van Poppel vraagt of de greenfee tarieven worden aangepast gedurende
deze periode. 15, resp. 10.
De heer Ruud van der Vliert vraagt over een
schuilhut. Wordt waarschijnlijk geplaatst
langs de Aarle-Rixtelse weg, achter de nieuwe
hole 5 inclusief een toilet. De waterleiding is
al aangelegd. Er wordt gebruik gemaakt van
een septic tank.
De heer Alex van IJsseldijk ziet graag een
fontein in de nieuwe vijver. Hiervoor zijn
geen middelen, maar sponsors zijn welkom
om dit te verwezenlijken.
Verder zijn er geen vragen, de vergadering is
zeer positief over de werkzaamheden.

11 Enquête horeca voorziening.

Mevrouw Dieke Sengers geeft een korte
terugblik over de plannen voor het clubhuis.
Op de volgende vergadering komt zij hierop
terug als er meer bekend is over de beschikbare fondsen. Een van de punten die van
belang zijn is de verwachting van de leden
over de horeca. De heer Bert Sproet heeft het
bestuur aangeboden om de toekomst van de
horeca en de behoeftes van de leden in kaart
te brengen. Het bestuur heeft dit aanbod met
beide handen aangenomen. De heer Bert
Sproet krijgt het woord. Allereerst geeft hij
een korte uitleg over zijn achtergrond, retail
en horeca in verschillende hoger management functies.
De eerste resultaten. Er zijn 132 formulieren
ontvangen, een geweldig resultaat, dat betekend, dat het onderwerp leeft bij de leden.
Verder hebben leden hiernaast aparte extra
informatie gegeven met wensen en opmer32

kingen. Daarnaast heeft de heer Bert Sproet
met een aantal leden een diepte interview
gehouden. Een goed beeld wat de leden willen. De prestatie van de horeca zou op een
8,5 moeten liggen. 55% vindt, dat dit niveau
al aanwezig is, 25% vindt het redelijk en 20%
vindt het een 4 of minder. Met de uitbaters zijn de eerste resultaten in grote lijnen
besproken. De heer Bert Sproet zal met de
uitbaters een 5 stappenplan maken om zo
naar het gewenste niveau te komen. Er zijn
5 doelstellingen geformuleerd. De heer Bert
Sproet heeft aangeboden de uitbaters te begeleiden, ook nadat het definitieve rapport aan
het bestuur is aangeboden. De vergadering
beloont de werkzaamheden van de heer Bert
Sproet met een applaus.

12 Rondvraag

De heer Joop de Greef heeft op De Stippelberg
gesproken over speciale voorwaarden voor
onze leden gedurende de verbouwing. Naar
aanleiding daarvan heeft het bestuur een
E-mail ontvangen van De Stippelberg. Het
bestuur is echter van mening, dat ook in
deze periode de leden zoveel mogelijk op
onze eigen baan zouden moeten spelen,
zeker gezien ook
de effecten op de
horeca, ondersteunt
dit niet, Echter als
de vergadering een
andere mening heeft
zal het bestuur dit
oppakken. De vergadering is het met
het bestuur eens en
De Stippelberg zal
bedankt worden
voor het aanbod.
De heer Alex van
IJsseldijk heeft een
vraag over de caddiemasters, die wel
speelrecht hebben,
maar geen lid zijn.
De heer Loek van
Poppel beantwoordt
dit, in het verleden
waren er niet genoeg
leden om alle vacatures te vinden. Wel

is het bestuur van mening, dat bij vacatures
de eigen leden voorrang hebben. Om de nietledencaddie masters, die al vele jaren hun
functie vervullen bij voldoende belangstelling van de eigen leden op te zeggen of te
dwingen lid te worden kan het bestuur zich
niet in vinden.
De heer Hein Gruijters verzoekt de aanwezige leden om een kaart te kopen als ondersteuning voor de 60 jaren popconcert van
zaterdag 21 november.
De heer Mark Verkoelen beklaagt zich, dat
de uitbater ondanks verschillende verzoeken geen spaghetti bolognaise op de kaart
wil zetten.
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de
voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng
en sluit de vergadering om 22.00 uur.

•

Helmond, 17 november 2015

nummer 52 - december 2015

Tussen verleden en de toekomst
Het einde van het werk van deze redactie valt op de breuklijn tussen het verleden en de toekomst. Over het
verleden hebben we u doorlopend geïnformeerd via de Evergreen. En, we hebben u ook regelmatig een beeld
gegeven van de toekomst, die er ongetwijfeld anders uit gaat zien. Dit nog even kort samengevat:
Het verleden

Dit was een tijd van pionieren en gezelligheid. Pionieren met zijn
allen aan de baan om ze in een aantal etappes zover te krijgen dat we
tevreden waren met de vorm die ze tot voor kort had. Wat hebben we
daar mooie wedstrijden op gespeeld en wat was Overbrug in trek bij
de potentiële golfers in de regio, getuige de toenmalige wachtlijsten.

Sinterklaas in 2010

Dieswedstrijd in 2006

En het was oergezellig bij de wedstrijden, kampioenschappen en de
vele feesten die we hadden, wanneer er weer eens wat te vieren viel,
zoals b.v. Sinterklaas, Kerstmis en Diës.
Het was ook de tijd van de winters die onze baan tot een sprookje
konden omtoveren. Hierbij enkele foto´s uit die tijd.

Winter 2010

Clubhuis 2007
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De toekomst

De toekomst volgt een weg vanuit het verleden en uit zich gelukkig als een trend. De wachtlijsten zijn allang weg en we moeten ons
inspannen om nieuwe leden binnen te halen. Immers de golfmarkt
is sneller gaan bewegen dan we verwacht hadden. Ook vergrijst de
club en dat heeft weer consequenties voor zowel de sportieve als de
– clubhuisactiviteiten.
Door de snel toegekomen concurrentie in de golfmarkt zij we genoodzaakt om de baan op te waarderen met twee par 5 holes, waardoor

Toekomstige bunkers

Het baanlandschap wordt weidser

ze uitdagender wordt. We gaan nu voor een parkbaan waarin ook
de natuur een hoofdrol speelt. Ook het clubhuis moet met de tijd
meegaan en gaat op de schop. En zo zijn er meer zaken die gaan
veranderen.

Wij als redactie zijn nu verleden geworden maar kijken toch uit naar
de toekomst van onze mooie golfclub

•

Toekomstig landschap rond de baan
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Redactie Evergreen

“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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