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Redactioneel

Onder de indruk
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ben onder de indruk van de 
manier van werken van onze baancommissie. Het aanleggen van 
een vrijwel geheel nieuwe 9 holes baan gaat natuurlijk gepaard met 
hinder voor onze leden, maar we kunnen wél blijven golfen. Door een 
erg uitgekiende werkwijze is de commissie erin geslaagd de leden 
toch aan het golfen te houden. En eerlijk is eerlijk het is nog leuk ook. 

De niet zo rijk getalenteerde leden kunnen op ons provisorische ‘baantje’ met de gehan-
teerde puntentelling nu ook eens met meer dan 36 Stableford punten binnenkomen. Laten 
we er met zijn allen dan ook voor zorgen dat in ruime mate wordt deelgenomen aan de 
door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden.

Wat we inmiddels ook kunnen zien is dat er een erg mooie, volwassen 9-holes baan wordt 
aangelegd. We kunnen ons zo langzamerhand gaan verheugen op de mooiste ‘stadsbaan’ 
van Nederland. Als het weer wil meewerken, zou het zo maar eens kunnen dat we al in 
oktober de eerste wedstrijd op onze geheel vernieuwde baan kunnen spelen.

Het eerste nummer van onze Evergreen van het nieuwe redactieteam is in april positief 
ontvangen. Dank voor de ontvangen complimenten, maar we zijn er nog niet en ‘we moeten 
nog veel leren’. We zoeken nog naar een manier om de leden nog meer bij de inhoud van het 
clubblad te betrekken. We ontvangen graag suggesties en bijdragen. Dankzij Bert ter Heijne 
en Jackey van Melis hebben we onze kwaliteit weten te behouden. In de zomer gaan we 
evalueren hoe we verder gaan. Uw reacties zijn daarbij zeer gewenst. Laat van u horen!  

Fons Jacobs, voorzitter redactiecommissie

Sponsoren

BOUWMANAGEMENT 
& ADVIES BVEen collage van Klaartje Majoor
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Voorwoord van de voorzitter

We zijn in de eindfase
Ongeveer een jaar geleden stelde het bestuur zich nog de vraag wanneer we eindelijk 
konden beginnen aan de baanuitbreiding. Nu zijn we zover dat de eindfase is bereikt en de 
natuur haar werk kan gaan doen. De nieuwe greens en tee-boxen liggen er prachtig bij en de 
fairways kleuren langzaam weer groen. 

Het is een geweldige klus geweest en ik heb dan ook veel bewonde-
ring voor de inzet en het vele werk dat is verricht door de Commissie 
Baanuitbreiding en de medewerkers van De Enk. Als alles voorspoedig 
blijft gaan, kunnen we na de vakantieperiode de (her)opening gaan plan-
nen van de ‘Mooiste stadsgolfbaan van Brabant’. Het bestuur is blij dat 
de leden begrip hebben getoond tijdens de beperkte bespeelbaarheid 
van een aantal holes vanwege de baanreconstructie. Met veel ‘kunst 
en vliegwerk’ is de commissie er elke keer in geslaagd om iedereen 
steeds te kunnen laten spelen. Aan het eind van het jaar krijgen we er 
een prachtige uitdagende baan voor terug. Fantastisch!

Kampioenen !!
In april hebben we de NGF competitie afgesloten en wederom met een 
bijzonder resultaat. Het Dames I en het Dames Senioren I team werden 
kampioen met daarbij een promotie naar de Hoofdklasse respectievelijk 

de derde klasse. Tijdens een gezellige receptie op 26 juni hebben we 
deze ambassadrices voor de golfsport en onze Golfclub ‘Overbrug’ in 
de bloemen gezet. Ik wil hen nogmaals feliciteren met dit geweldige 
resultaat. Als u dit leest is de President’s Cup al gespeeld en zijn de 
voorrondes van het Matchplay kampioenschap in volle gang. Dat kan 
natuurlijk niet allemaal zonder de inzet van de wedstrijdcommissie die 
het, ondanks de beperkingen van de baan, is gelukt alle wedstrijden te 
laten plaatsvinden en een aantrekkelijk zomerprogramma te maken. 
Dank daarvoor. 

Ik wens u allen een mooie golfzomer toe en hoop u vaak op onze gezel-
lige golfbaan te ontmoeten.  

Uw voorzitter, 
Mario Janssen. 

w w w . h e l m o n d - p r e c i s i e . n l    v e r k o o p @ h e l m o n d - p r e c i s i e . n l
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Geef door die pen

Door: Klaartje Majoor 
Dankjewel Yvonne voor het doorgeven van de pen. Omdat er in de vorige 
Evergreen al een stukje is geschreven over mij als golfster van het jaar, 
hoef ik me denk ik niet meer voor te stellen. Heel kort dan...

...geboren en getogen in Helmond. Jongste 
dochter van Frits Koolen en Gerrie Koolen-van 
Beurden. Heb vijf broers en één zus.
Ik zat op ‘De Rijks’ en studeerde aan de 
Katholieke Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding in Tilburg. Al 29 jaar getrouwd 

met Rob. twee zonen: Jos (24) en Wout (23). 
Dat golf mijn hobby is, hoeft ook niet meer 
benadrukt te worden, maar waar zal ik het 
dan over hebben? Daarom hier iets over mijn 
andere hobby, fotografie waarin ik mijn crea-
tiviteit kwijt kan.

Fotografie als tweede hobby
Sinds de intrede van de digitale camera ben 
ik me gaan verdiepen in fotograferen. Na 
een aantal jaren met een compact camera 
te hebben gewerkt, ben ik overgestapt naar 
een spiegelreflexcamera. Nu ging ik pas echt 
fotograferen! Op Internet heb ik veel websites 
bezocht waar je feedback kreeg op je inge-
zonden foto’s. Met die opbouwende kritiek 
ben ik me verder gaan ontwikkelen en kwam 
ik erachter in welke tak van de fotografie mijn 
voorkeuren liggen. Dat is namelijk portret en 
macro. Thuis verbouw ik regelmatig de huis-
kamer tot fotostudio en dan kan de fotoshoot 
beginnen. Met macrofotografie is het werken 
juist op de millimeter gericht. Heerlijk om 
daarmee bezig te zijn.

Een tweede aspect van het fotograferen is het 
bewerken op de computer. Door veel geduld 
en oefenen ben ik daar redelijk in gevorderd. 
Uren bezig zijn om de foto’s tot een perfect 
plaatje te krijgen. 

Vijf jaar geleden ben ik lid geworden van 
Fotoclub Helmond ‘Wa Kiekte Gai’. Elke eer-
ste dinsdag van de maand is er een bijeen-
komst. We delen daar elkaars kennis en kunde 
en de foto’s van de maandopdracht worden 
besproken.

Ik heb al enkele keren de winnende foto 
gemaakt. Die worden dan gepresenteerd op 
de jaarlijkse expositie. Bijgaand de winnende 
selfie van de maandopdracht ‘Doe eens gek’. 
Extreem fotoshopwerk, wat fotografen door-
gaans verafschuwen. Fotoshoppen mag, het is 
de kunst om het niet te overdrijven! Dat mocht 
bij deze opdracht dus wél!

Nieuwsgierig naar mijn werk? Kijk maar eens 
op mijn website: www.klikmetklaartje.nl 

Klaartje Majoor 
 

Ik geef de pen door aan Leon van Zon, 
voorzitter van de WECO.

Winnende selfie van Klaartje: ‘Doe eens gek’
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Door de baan… 

Nieuws van de baancommissaris
De baan ligt er, voor zover mogelijk, prachtig bij. 
Een redelijk nat voorjaar gevolgd door groeizaam weer 
waren hier debet aan. 

Hevige regen spelbreker fase 2 baanuitbreiding
Dit jaar staat de baan in het teken van de ingrijpende reconstructie. 
Maar zoals al eerder gezegd, ‘wie mooi wil zijn, moet pijn lijden’. We 
krijgen er iets prachtigs voor terug, iets waar we de komende decennia 
mee vooruit kunnen. Afhankelijk van de natuur zal in het najaar op een 
bepaald moment de ‘Nieuwe Baan’ worden opengesteld. Het Course 
Rating team van de NGF bezoekt onze baan op maandag 19 septem-
ber a.s. voor de bepaling van de nieuwe Course Rating en Slope Rating 
(Handicaptabellen).

De oude holes zijn inmiddels aangepast (surroundings en bunkers) en 
de bewerkte grond is inmiddels ingezaaid. De vijver rondom hole 6 is 
uitgezet, de grond die hier nog moet worden verwijderd, gaat naar elders. 
Deze werkzaamheden worden in de komende maanden uitgevoerd en 
hebben geen invloed op de voortgang van de overige werkzaamheden 
of het speelklaar zijn van de aanpassingen.

Door de natte weersomstandigheden in de maand juni heeft het werk 
enige vertraging opgelopen. Deze regen heeft echter ook goede kanten 
gehad, op diverse plaatsen in de oude baan is geconstateerd dat de 
afwatering beter moet. De drainage wordt hier aangepast. De natte, 
oude hole 3 (nieuwe hole 5) die is opgehoogd, heeft zich tijdens de 
regenperiode heel goed gehouden.

Graag rekenen wij weer op uw medewerking
De ingezaaide gebieden, zowel rond de greens als elders in de 
baan zijn gur. deze gebieden niet betreden. de golfballen die hierin 
terechtkomen worden door de greenkeepers verzameld en bij de 
caddiemaster gedeponeerd. hier kunt u ballen terugkrijgen.

Zoveel mogelijk zal, afhankelijk van de technische toegankelijkheid, 
gebruik worden gemaakt van de bestaande zomergreens van de huidige 
holes 1, 2, 6, 8, 9 en de puttinggreen.
Via extra nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over de ontwik-
kelingen van de ‘Nieuwe Baan’. De Cie Baanuitbreiding houdt u op de 
hoogte van de verdere vorderingen en wil graag uw op- en aanmerkingen 
ter harte nemen.
De greenkeepers Herbert en Wibo zorgen ervoor dat de baan, zover 
mogelijk tijdens de verbouwing van de baan, er gedurende het seizoen 
weer ’spic & span’ bij zal liggen, natuurlijk met de medewerking en het 
begrip van onze leden.

Rest mij op dit moment om namens de baancommissie en het gehele 
uitvoeringsteam u een fijne zomervakantie toe te wensen. 

Wim van de Westerlo 
Baancommissaris
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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

Wat ons verder nog ter ore kwam
Registratie lid
Het is bij HGC ‘Overbrug’ ook mogelijk om 
alleen registratie lid te worden. De kosten hier-
voor bedragen € 30 per jaar. Meer informatie 
hierover kunt u vinden op onze website.

Lid van verdienste
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 
april 2016 zijn Rob Stockx (twintig jaar voor-
zitter van de WECO en negen jaar bestuurslid) 
en Bert ter Heijne (o.a. vijftien jaar voorzitter 
van clubblad Evergreen) vanwege hun werk-
zaamheden voor de vereniging benoemd tot 
Lid van Verdienste. 

Namens de redactie van harte proficiat met 
jullie benoeming!

Een blijvertje 

Etiquette
Vaak hoor je op de baan uitdrukkingen over 
etiquette. Wat denk je hiervan: steeds meer 
leden geven de wedstrijdleiding door dat men 
niet met die of die in de flight wil zitten. Maak 

hier geen gewoonte van en speel gewoon met 
degenen bij wie je bent ingedeeld. En wat te 
denken op de Dodavo avond: iemand moest 
drie keer wachten voordat hij kon spelen. De 
regel van de Dodavo is dat men speelt in 
volgorde van aankomst bij de hole 1 en niet 
in teams die vooraf 
(vaak in het clubhuis, 
maar ook al eerder) 
hebben afgesproken.

Ook dít is etiquette, 
hou je daar dan ook 
aan!

Tweede hands 
golfattributen
Vorige keer stelden 
wij voor om via een 
rubriek met kleine 
advertenties leden 
in de gelegenheid 
te stellen niet meer 
gebruikte clubs, tas-
sen, golfkarren enz. 
aan te bieden aan 
andere clubleden. 
‘Gun uw spullen een 
tweede leven’.

Er kwam bij de redactie geen enkele aanbie-
ding binnen. Het is goed te horen dat ieder lid 
alle spullen nog zelf gebruikt. Dat is nog eens 
duurzaam! 

Redactie Evergreen

Bert ter Heijne Rob Stockx
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De smaak van
Recept: Chocolademousse
Een hemelse chocolademousse bestaande uit maar vier ingrediënten

In deze versie van ‘De smaak van JUIST!’ een recept dat ideaal is om op zo’n verloren of regenachtige dag 
samen met je (klein)kinderen te gaan bereiden. Ontzettend lekker, korte bereidingstijd en het kan (bijna) niet 
mislukken. Veel plezier ermee en vergeet ook deze keer niet om mij de foto’s van de resultaten door te sturen.

Ingrediënten:
 ½ 150 gram chocolade (puur)
 ½ 25 dl slagroom
 ½ 75 gram eiwit
 ½ 75 gram suiker 
 ½ 1 citroen

Materiaal:
 ½ Mixer + 2 beslagkommen
 ½ 2 spatel of houten lepel om te mengen
 ½ Spuitzakken (anders scheppen)
 ½ Kleine pan of bakje voor de chocolade
 ½ Pan met kokend water 

Bereiding:
 ½ Klop de slagroom op tot yoghurtdikte 

(dik vloeibaar en zeker niet stijf kloppen) 
en bewaar die in de koelkast voor later 
gebruik.

 ½ Maak de mixers en een beslagkom héél 
goed vetvrij. Dit kan door goed en zorg-
vuldig af te spoelen met kokend water en 
daarna koud te spoelen of door gebruik 
te maken van citroen. De kom NIET meer 
afdrogen met een doek want dan wordt 
deze weer vet!

 ½ Voeg het eiwit toe en klop dit met een 
handmixer stijf. 

 ½  Voeg nu 1/5 van de suiker toe en zorg 
ervoor dat de suiker volledig wordt opge-
nomen. Herhaal dit 4 keer totdat alle suiker 
is opgenomen. Het eiwit dient nu volledig 
stijg geklopt te zijn. De ultieme test is om 
de kom boven uw eigen hoofd of dat van 
uw (klein)kinderen te houden. Loopt het 
eiwit er niet uit dan is het stijf genoeg. Zo 
niet, haren wassen en opnieuw begin-
nen!

 ½ Voeg de chocolade in een passende kom 
en hang die boven een pan met kokend 
water. Zet het vuur uit en laat de choco-
lade rustig smelten door de hete stoom die 
tegen de kom aankomt. Roer zachtjes door, 
maar voorkom dat er water uit de pan in 
de chocolade gaat spatten.

 ½ Meng de chocolade snel en luchtig met 
het eiwit met behulp van een spatel (geen 
garde, want dan roer je de lucht eruit). 
Zorg ervoor dat alles netjes is gemengd. 
Roer goed over de bodem, want daar 
zal de chocolade als eerste gaan stollen 
en mogelijk voor klontjes kunnen gaan 
zorgen (dan verkoop je het gewoon als 
straciatellamousse)

 ½ Voeg direct de slagroom toe en meng snel 
tot een glad geheel (geen slagroom stre-
pen meer aanwezig)

 ½ Stort de chocolademousse in glaasjes en 
zet die in de koelkast om verder op te 
stijven. Laat de kinderen de mousse naar 
eigen inzicht garneren met bijvoorbeeld 
M&M’s, hagelslag, vlokken of de garne-
ringen van Dr. Oetker (voor meer uitdaging 
kun je het glaasje meer aankleden door 
gebruik te maken van dunne plakjes cake 
of kapsel, frambozencouillis, etc.

JUIST!
TIPS voor een geslaagd resultaat:

 ½ Gebruik verse eiwitten of liever nog gepas-
teuriseerd eiwit (verkrijgbaar bij bv. Albert 
Heijn).

 ½ Ontvet de kom en de gardes goed bij het 
opkloppen van het eiwit (NIET voor de 
slagroom).

 ½ Smelt de couverture rustig en laat deze 
zeker niet te warm worden (lauw is vol-
doende).

 ½ Laat geen water bij de couverture komen.
 ½ Gebruik bij het opkloppen van de eiwitten 

een metalen of glazen schaal (kunststof is 
moeilijker vetvrij te krijgen).

 ½ Voeg de suiker pas toe als de eiwitten 
stijf zijn.

 ½ Voeg de suiker rustig in 4 à 5 etappes toe.
 ½ Klop de slagroom niet verder dan yoghurt-

dikte.
 ½ Meng m.b.v. een spatel (geen garde!).
 ½ Meng luchtig en snel.
 ½ Gebruik eventueel een spuitzak om de 

glaasjes makkelijk en zonder te knoeien 
te vullen.
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Door de baan… 

Natuur op de golfbaan
De nieuwe redactie van Evergreen heeft te kennen gegeven deze rubriek 
gaarne te willen continueren. Daaraan wil ik heel graag voldoen om 
daarmee aandacht te blijven vragen voor de kleine natuur-dingetjes 
om ons heen, om je te blijven verwonderen over alles wat groeit en 
bloeit, met name dicht bij huis: op de golfbaan. De vorige redacteur van 
Evergreen, Bert ter Heijne, heeft aangeboden me voortaan hierbij te 
willen assisteren. Vandaar dat de rubriek voortaan ons beider signatuur 
draagt.

De koekoek
Tijdens een van onze golfrondes in onze baan 
begin mei (en elders) klonk plotseling weer 
het verdragende heldere geluid van deze, uit 
tropisch Afrika of Zuid-Azië teruggekeerde, 
vogel. Prachtig is dit kenmerkende geluid van 
het koekoeksmannetje. Het vrouwtje komt 
niet verder dan een hinnikend ‘kwiekwiekwie’. 

Met zijn klankvolle koekoeksroep probeert 
het mannetje in de baltstijd het vrouwtje te 
verleiden.
De koekoek roept dus zijn eigen naam en 
wordt dan ook met deze klanken aangeduid 
in vele talen: coucou (Frans), Kuckuck (Duits), 
cuckoo (Engels), kukulka (Pools) enz. De koe-
koek is schuw en leeft verborgen. Mannetje en 
vrouwtje lijken sterk op elkaar, hun vlucht (de 
vogelvlucht) komt overeen met de vlucht van 
roofvogels als valk en sperwer. De koekoek is 
ongeveer zo groot als een stadsduif.

Wonderlijk voortplantingsgedrag
Koekoeksvrouwtjes bouwen niet zelf een nest-
je, maar leggen een ei in het nest van een 
andere vogel, die er op gaat broeden en het 

jong grootbrengt. Als het gastvrouwtje even 
van haar nest met eitjes vliegt, dan glipt het 
koekoeksvrouwtje naar binnen en legt binnen 
amper tien seconden haar eitje, gelijkend op 
dat van de gastvogel, in het gastnest. Het 
koekoeksei komt meestal als eerste uit en het 
koekoeksjong werkt vervolgens alles wat naast 
hem ligt het nest uit. Vijf weken lang zwoegen 
de pleegouders zich rot om het koekoeksjong 
te voeden, dat vaak veel groter is dan zijzelf.

Eigen waarneming
Een van ons beiden heeft op natuurtocht op 
het eiland Texel eens waargenomen dat een 
koekoeksjong opgroeide in het nest van een 
winterkoninkje. Nu moet u weten dat het 
winterkoninkje praktisch het kleinste vogel-
tje is dat Nederland kent. Het wordt niet 
voor niets in het Twents (tegenwoordig de 
Nedersaksische taal) Klein Jantje genoemd. 
Bovendien is het nest van dit vogeltje geheel 
rond, een ronde bol met slechts een klein rond 
gaatje erin (zie foto hieronder). 

Hoe het veel grotere koekoeksvrouwtje hier 
haar eitje in krijgt, het is bijna onbegrijpelijk?

Dus beste lezers, blijf u met ons verwonderen 
door de natuur. 

Otto Smithuis en Bert ter Heijne 

Winterkoninkje

Nest van winterkoninkje

Koekoek, zo groot als een stadsduif
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Nieuws van de 
Beste golfers, we hebben sinds het verschijnen van de laatste 
Evergreen alweer drie wedstrijden gespeeld met de Business club om de 
felbegeerde ‘BUSINESS TROPHY 2016’. Deze wedstrijden werden allemaal 
heel erg druk bezocht, waar wij natuurlijk erg content mee zijn, want 
het was ook voor ons afwachten hoe de leden zouden reageren op de 
tijdelijke aanpassingen in de baan.

Persoonlijk vind ik het iedere keer weer een 
enorme uitdaging om op dit kleinere, maar 
pittige, baantje de nodige punten bij elkaar 
te slaan.. Vooral ook omdat nu de wat hogere 
handicappers hun slag kunnen slaan.
De eerste twee wedstrijden was de baan nog 
in de ‘oude’ staat en speelden we op vrijdag 1 
april 2016 met 50 personen met als winnaar 
van de dag Van Hout Worldwide BV (32 netto). 
Vier weken later op vrijdag 29 april 2016 speel-
den we met 42 personen en won Wesselman 
Accountants en Belastingadviseurs (31 netto).
De derde wedstrijd op vrijdag 27 mei 2016 
was dus de eerste keer op de aangepaste 
korte baan, maar de baancommissaris en de 
greenkeepers hadden ervoor gezorgd dat de 
baan er schitterend bijlag. Dat het allemaal 
wat korter was, bleek wel uit de uitslag: VB&T 
Projectmanagement BV won die middag met 
een netto score van 25!

Na de wedstrijden werd, onder het genot van 
een drankje en een lekkere businessplate, nog 
lang nagekletst over de behaalde resultaten 
en natuurlijk zijn hier en daar ook weer wat 
zakelijke contacten tot stand gekomen. Dat 
is ook het interessante en aantrekkelijke van 
een sponsor- of businesslidmaatschap. Op 
een ongedwongen manier zakendoen tijdens 
een gezellig spelletje golf. Zowel tussen de 
leden als de gasten, die de leden voor deze 
wedstrijden mogen uitnodigen.

Uitwisseling Riel
We hebben voor de eerste keer sinds het 
bestaan van de Business Club een uitwisse-
ling gedaan en wel met de Business Club van 
Riel (Geldrop). Ondanks dat het aantal inschrij-
vingen erg laag was, hebben we op dinsdag 
10 mei jl. in Geldrop een ontzettend leuke 
middag gehad. Met gemengde flights van de 

beide Business Clubs hebben we op hun moei-
lijke smalle 9-holes baan een leuke wedstrijd 
gespeeld. Helaas bleven de prijzen in Geldrop.
Na de wedstrijd hebben we gezellig geborreld 
en genoten van een heerlijk buffet. 

Om 20.00 uur was de middag/avond daar 
ten einde en konden we terug kijken op een 

gezellige, sfeervolle dag. Volgend seizoen zul-
len wij golfclub Riel verwelkomen op onze 
nieuwe baan en ervoor zorgen dat de prijzen 
in Helmond blijven.

Rest mij u nog een hele prettige (warme) golf-
zomer toe te wensen… 
Langzaam maar zeker neemt de nieuwe baan 
steeds duidelijkere vormen aan en we kijken er 
bijzonder naar uit deze te gaan spelen. 

Sportieve golfgroet 

Claudia van Hout 
Voorzitter Sponsor- en Business Commissie 

HGC ‘Overbrug’

De winnaars van BC wedstrijd op 29 april De winnaars van BC wedstrijd op 1 april
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Een businessclublid aan het woord... 

Mark Verkoelen 
In deze Evergreen bieden we het 
woord aan: ons Businessclublid 
Mark Verkoelen van NICO BERKERS 
KANTOOREFFICIENCY. dé 
eigentijdse kantoorvakhandel in 
Helmond. 

Het Businessclub lidmaatschap van HGC 
‘Overbrug’ bevalt mij prima. De golfsport en HGC 
‘Overbrug’ lenen zich uitstekend om op infor-
mele en ongedwongen wijze nieuwe (zakelijke) 
contacten op te doen en bestaande contacten 
te onderhouden. De ontspannen en gezellige 
sfeer binnen onze (Business)club spreekt mij 
hierin bijzonder aan. 
Ik ben een fervent deelnemer aan de goed 
bezochte Businessdagen. De daarin gekozen 
spelvorm Texas Scramble en 4BBB geeft je als 
gast het gevoel dat je samen een sportieve 
prestatie neerzet. Als het resultaat dan toch wat 
tegenvalt, zal de borrel des te gezelliger zijn!

HGC ‘Overbrug’ is een club volop in ontwikke-
ling. Als straks de nieuwe baan in gebruik wordt 
genomen, zal de club een extra positieve impuls 
krijgen. Ik kan niet wachten om al die nieuwe 
uitdagende holes te gaan spelen!

Bezoek onze showroom aan de Vossenbeemd, 
waar ik ons bedrijf en mijzelf graag aan u wil 
voorstellen! Hieronder vast een introductie. 

Hartelijke groeten, 
Mark Verkoelen

Wat kan NICO BERKERS u bieden? 

Bent u geïnteresseerd in een nieuw interieur, 
wenst u een sluitend advies omtrent uw docu-
mentenstroom, heeft u kantoorartikelen direct 
nodig of wilt u volledig worden ontzorgd: bij 
ons bent u aan het juiste adres!

De juiste partner voor uw 
documentenstroom
Bent u op zoek naar nieuwe ‘multifunctio-
nals’ of wilt u uw documentenstroom goed in 
kaart gebracht hebben? Nodig ons uit voor een 
geheel vrijblijvende inventarisatie. Wilt u uw 
printkosten beheersbaar maken en er wellicht 
op besparen? Sluit een all-in service overeen-
komst af en u bent voor de komende jaren 

verzekerd van probleemloos printen tegen 
een vooraf met u overeengekomen tarief. Wilt 
u een ongewenste storing direct verholpen 
hebben? Nico Berkers heeft in Helmond een 
eigen technische servicedienst.

Eigentijdse showroom
Hebt u nieuwbouwplannen voor uw kantoor of 
wilt u uw bureaustoelen vervangen? Bij Nico 
Berkers krijgt u een passend advies. Een team 
van gekwalificeerde adviseurs staat klaar om 
samen met u tot een ergonomisch verant-
woorde en sfeervolle inrichting te komen. De 
eigentijdse showroom aan de Vossenbeemd 1 
bevat alle ingrediënten om tot het gewenste 
eindresultaat te komen.

Kantoorartikelen bestellen 
en PostNL Businesspoint
Zit u verlegen om juist dat éne kantoorartikel 
of is uw cartridge leeg en pakt u mis? Bestellen 
kan eenvoudig op www.nicoberkers.nl, maar 
ook direct ophalen in ons afhaalcentrum aan 
de Vossenbeemd 1 behoort tot de mogelijk-
heden! Wij hebben een ruim assortiment op 
voorraad. Op het PostNL Businesspoint kunt u 
direct al uw postzaken regelen.
 
Dit alles verpakt in een ‘afspraak=afspraak’ 
beleid, gevoerd door Mark en Madelon 
Verkoelen, geeft u al méér dan dertig jaar 
de zekerheid van een kwalitatief hoogwaar-
dige partner. Kortom: compleet, deskundig en 
dichtbij! 

t 0492 55 22 55 | www.nicoberkers.nl

Kantoorartikelen

Kantoormachines

Multifunctionals/printers

Kantoorinrichting

Eigen servicedienst!
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Vlekkeloos 
          geregeld!

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

NOTARISKANTOOR SPOORMAKERS

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

Nieuws van de Pro

Je kijkt te snel op 
Vaak hoor ik, dat de mensen, als ze een slechte bal 
hebben geslagen of ‘getopt’, tegen elkaar zeggen dat 
ze te snel opkijken! Wist u dat dat niet eens kan. Vaak is 
het zo, dat als u te lang naar de bal blijft kijken u de bal 
daardoor juist minder goed raakt. 

Een golfclub raakt met een gemiddelde snelheid van met 120 km/u de bal. 
Ons hoofd kan op zijn snelst naar links (voor de rechtshandige) met een snel-
heid van 45 km/u. Dit betekent dus dat het niet eens mogelijk is! In de16 jaar 
dat ik golfles geef, heb ik nog nooit iemand zien opkijken voordat hij/zij de 
bal heeft geraakt. Laat u uw slag maar eens opnemen op video en u ziet het 
bewijs. Kijk dus mee op het moment dat u de bal raakt. U ziet dan uiteindelijk 
ook waar de bal heen gaat, blijf je te lang naar de grond kijken, vliegen de 
ballen meestal naar links en krijg je het volgende probleem. 

Sandy

DUS: GEWOON DE BAL VOLGEN !
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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: ........................................................

Golfregels: blijf er mee bezig

Beantwoording 
van enkele vragen 
De werkzaamheden aan de nieuwe baan, met de nodige GUR en 
provisorische greens, nopen ons om te improviseren bij het spelen van de 
holes. Toch moeten we het spel volgens de regels blijven spelen. Daarom 
wil ik nog even ingaan op twee vragen, die ik onlangs kreeg tijdens een 
wedstrijd voor de Herenochtend met Strokeplay als spelvorm. 

Droppen bij bal in de GUR
Een speler plaatst een bal, die in de GUR lag, 
daar waar hij eigenlijk zou moeten droppen. 
Mag de speler deze bal opnemen en zonder 
straf de bal alsnog droppen?

Antwoord:
Dat mag hij niet alleen, hij moet dat zelfs. 
Als hij dat niet doet, krijgt hij volgens Regel 
20-6 twee strafslagen. Als een bal verkeerd is 
geplaatst (of gedropt), dan moet deze, voordat 
deze wordt gespeeld, worden opgenomen en 
alsnog correct worden geplaatst (of gedropt), 
zonder straf.

Bewaken van de vlag
Mag de vlag ook worden bewaakt als de bal 
buiten de green ligt?

Antwoord:
In Regel 17-1 (vlaggenstok bewaakt, weggeno-
men of omhooggehouden) staat in de eerste 
alinea: “Voordat de speler een slag doet, waar 
ook op de baan, mag hij de vlaggenstok laten 
bewaken, wegnemen of omhooghouden om 
de plaats van de hole aan te geven.” Dus ja, 
dat mag. Let wel, In regel 17-3 staat onder 
kop a dat de bal de bewaakte vlaggenstok 
niet mag raken. Dus als je de vlaggenstok laat 
bewaken en de bal raakt de vlag (geldt ook 
voor de bewaker), dan heb je twee strafslagen. 

Dit geldt zowel voor als de bal van buiten de 
green wordt gespeeld als voor een slag op de 
green. 

Regelneef
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Procup: eerste wedstrijd op 
verkorte baan 
De eerste wedstrijd op de verkorte baan was de Procup. Sandy zette samen met de winnaar van vorig jaar, Rob 
Majoor, de par voor de Vossenjacht van dit jaar. Het weer was geweldig en waardering voor de baancommissie, 
die de nieuwe holes duidelijk had aangegeven. 

De oplossing om na de eerste ronde te wachten 
tot alle 60 deelnemers waren gestart, had tot 
gevolg dat ook de tweede ronde redelijk goed 
kon worden doorgelopen.
Ik speelde in de eerste flight samen met Huub 
Bozon, Hans Reemers en Jan Meulendijks. Mede 
dankzij de motivatie van mijn flightgenoten, 
kwam ik tot een goede score.

Bij de uitslag waren er twee mensen met 36 
Stableford punten en jammer voor Rob Stockx 
dat ik eerste werd en Rob, op basis van han-
dicap, tweede. Esmee van Lieshout en Leo 
van Veghel werden gedeeld derde met 35 
Stableford punten. De neary werd gewonnen 
door Alex van IJsseldijk.

Ik verheug mij erop om volgend jaar met Ruud 
van der Vliert, die de beste score behaalde 
nl. 40 Stableford punten de Procup te mogen 
voorspelen met Sandy. 

Mieke van den Heuvel

Weco zomer nieuws 
Met een geweldige ‘Adieu Old Course’ hebben we afscheid genomen 
van onze vertrouwde baan. Vanaf 2 mei hebben we de baan wekelijks 
zien veranderen naar de nieuwe status. Bergen zand zijn verzet, de 
waterhindernissen en bunkers krijgen langzaam hun definitieve 
vorm. Ver weg zien we de nieuwe greens en afslagplaatsen steeds 
groener worden. Dichterbij zien we vooral veel GUR ontstaan die wordt 
klaargemaakt om opnieuw te worden ingezaaid. 

De baan is telkens anders en het is elke keer 
weer spannend waar de vlaggen van de negen 
holes staan. De baan blijft bespeelbaar en 
de echte greens worden zoveel mogelijk in 
het spel gehouden. Een compliment aan de 

Commissie Baanuitbreiding dat we onze wed-
strijden kunnen blijven spelen. 

Het is alleen jammer dat de wedstrijddeel-
name minder is als in eerdere jaren. De voor-

gaande jaren waren de inschrijflijsten snel vol 
en hadden we zelfs te maken met wachtlijsten. 
Dit jaar zijn de inschrijvingen een stuk min-
der en bij enkele wedstrijden zelfs onder 24 
inschrijvingen. Volgens het wedstrijdreglement 
kan de Weco de wedstrijd afgelasten bij te 
weinig inschrijvingen. Tot op heden hebben 
we alles door laten gaan om de goedwillende 
golfers niet te straffen. Binnenkort is dit een 
agendapunt in de Weco-vergadering. Daarom 
aan iedereen de oproep om zoveel mogelijk 
deel te nemen aan onze wedstrijden. 

Dan blijven wij ons best doen om leuke wed-
strijden te organiseren! 

Bestuur Weco

De winnaars!
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Wedstrijdkalender 2016
Juli 1 Vrijdag Jeugdwedstrijd

3 Zondag Maandbeker Stableford 4 0 - 36 Q
9 Zaterdag Couples Cup 3 16.00 uur Shotgun, 9 holes
10 Zondag Strokeplay Kampioenschap 08.00 uur Ranking
16 Zaterdag Maandbeker Strokeplay 5 0 - 26.4 Q
17 Zondag Jeugdwedstrijd
22 Vrijdag Businessgolf 6 16.00 uur Shotgun 9 holes
24 Zondag Koppeltjes Wedstrijd 0 - 54 Greens.Sblf. ( Horeca )

31 Zondag Maandbeker Stableford 5 0 - 36 Q
Augustus 7 Zondag

13 Zaterdag Maandbeker Strokeplay 6 0 - 26.4 Q
14 Zondag Zomer Wedstrijd 0 - 54 Q + Neary ( Horeca )
21 Zondag
27 Zaterdag 
28 Zondag Maandbeker Stableford 6 0 - 36 Q

September 4 Zondag Ouder-Kind Wedstrijd Greensome Stableford
6 Dinsdag Vriendinnendag Dames
7 Woensdag Sponsordag Bestuur Sponsorleden
8 Donderdag Sluiting DODAVO
9 Vrijdag Jeugdwedstrijd
10 Zaterdag Couples Cup 4 16.00 uur Shotgun 9 holes
11 Zondag Dies wedstrijd Jan Romme bus 0 - 54 
17 Zaterdag Halve Finale Matchplay
18 Zondag Finale Matchplay
23 Vrijdag Businessgolf 6 16.00 uur Shotgun, 9 holes
25 Zondag HGC Jeugdbokaal JEUGD
28 Woensdag Vrijwilligersdag 14.00 uur Shotgun, 9 holes

Oktober 1 Zaterdag Maandbeker Strokeplay 7 0 - 26.4 Q
8 Zaterdag Couples Cup 5 16.00 uur Shotgun 9 holes
9 Zondag
14 Vrijdag Businessgolf 7 15.00 uur Shotgun, 9 holes
16 Zondag Maandbeker Stableford 7 0 - 36 Q
23 Zondag Seizoensluiting 0 - 54 Q + Neary
29 Zaterdag Halloween 0 - 54 start 18.00

November 6 Zondag Mossel Wedstrijd 0 - 54 Mosselen ( Horeca )
13 Zondag Wild Wedstrijd 0 - 54 Wildprijzen ( Horeca )
20 Zondag Opening Overbrug Golf SOOS 2017 0 - 54 Golfballetjes
27 Zondag Overbrug Golf SOOS 2017 12.00 uur tot 13.30 uur

December elke Zondag Overbrug Golf SOOS 2017 12.00 uur tot 13.30 uur
25 Zondag Kerstmis Geen SOOS

Januari 1 Zondag Nieuwjaar Geen SOOS

DODAVO Do 7 April t/m Do 8 Sept. zie reglement

DAMESOCHTEND Elke Dinsdag Starttijden vanaf 9.00 uur
HERENOCHTEND Elke Donderdag Starttijden vanaf 9.00 uur

Beide Standing bij start en doorkomst

Alle wedstrijden onder voorbehoud
Alle wedstrijden tussen hcp 36 en 54 starten met de handicap zoals 
Aangegeven bij de betreffende westrijd
Starttijden diverse wedstrijden

Maandbeker strokeplay hcp 0-26.4 op zaterdagen vanaf 11.00 uur
Maandbeker stableford hcp 0-36.0 op zondagen vanaf 10.00 uur 
Gezelligheidswedstrijden hcp 0-54.O starten tussen 10.00 en 11.00 uur
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Er zit muziek in de club... 

De ‘Swing is Everything’, 
hoe toevallig kan 
het zijn! 
Ik stel hem graag aan u voor: Carel Martin, geboren in Oss en aldaar 
opgegroeid in ‘n muzikaal gezin met vijf kinderen. Vader speelde 
goed piano en Moeder kon goed zingen, dus was muziekonderricht als 
vanzelfsprekend. De pianoleraar kwam aan huis om de kinderen al vroeg 
het pianospelen bij te brengen op de grote vleugel, die midden in de 
huiskamer stond. Maar buiten voetballen of knikkeren, landjepik spelen, 
hinkelen en haktollen met de kinderen uit de buurt was op die leeftijd 
toch meer zijn ding. 

Op 12-jarige leeftijd leerde hij zichzelf uit ‘n 
boekje met akkoorden de Banjo-Ukelele te 
bespelen. Hij mocht toen naar de muziek-
school en volgde daar twee jaar een klassieke 
opleiding gitaar. Toen de Beatles hun intrede 
deden, ging hij zelf aan de slag met het spelen 
van meer moderne muziek. 

Hockeyen bij Keep-Fit in Oss ten tijde van de 
middelbare school en daarna de opleiding 
Tandheelkunde in Nijmegen liet verder weinig 
ruimte over voor de muziek. Nadat hij zich in 
1975 in Aarle-Rixtel als zelfstandig tandarts 

had gevestigd, trouwde hij met Els en zij kre-
gen 2 zonen, Bram en Pim. Al snel pakte hij de 
muziek weer op. Hij schaft zich een Tenor-Banjo 
(4-snaren) aan en begint zich te verdiepen in 
dixieland muziek op de gitaar en de banjo. Via 
de hockeyclub in Asten komt hij in contact met 
diverse jazzmusici en wordt hij gevraagd om te 
komen spelen in de Evergreen Jazzband, waar 
hij zich bij aansluit en waarin hij ruim twintig 
jaar actief is geweest, met soms wel dertig 
optredens per jaar. Hij heeft in de tussentijd 
ook nog een gelegenheidsbandje opgericht met 
alleen maar Aarlese muzikanten (de Aarle Rixie 

Dixie Jazzband). Vanaf 2007 tot nu speelt hij in 
de Dixie Swing&JazzBand met ongeveer tien 
optredens per jaar. Een van de hoogtepunten is 
het Jazzfestival in Domburg in september. Voor 
de liefhebber zeker de moeite waard om eens 
naar toe te gaan. Ook bekleedt hij al zes jaar een 
bestuursfunctie bij de Wim Beeren Jazz Society, 
waar al erg veel goede professionele jazzmusici 
hebben opgetreden. 

Carel is een golfer van het eerste uur
Met veel oefenen en aan wedstrijden meedoen, 
wordt hij al snel ‘n lage handicapper. Hij heeft 
zelfs twee club-kampioenschappen (Strokeplay 
en Matchplay) op zijn naam staan. De oudere 
leden onder ons zullen zich hem vast nog kun-
nen herinneren als ‘n precieze en rustige speler 
die alle tijd nam voor zijn afslagen en het put-
ten. Goed werk heeft tijd nodig!

Na 40 jaar heeft hij zijn tandartsenpraktijk over-
gedragen en die is nu gevestigd in het Medisch 
Centrum. Hij kan nu als pensionado nog meer 
gaan genieten van zijn hobby’s. Dus de ‘Swing’ 
heeft voor hem ‘n dubbele betekenis. 

Dank je wel Carel voor je mooie interview. Wie 
weet doet zich gauw een gelegenheid voor dat 
we met z’n allen swingend in het clubhuis naar 
jouw muziek kunnen luisteren.  

Paula Goossens
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De Herenochtend

Een combinatie van 
golfsport en gezelligheid 
De Herenochtend bij onze club betekent altijd een gezellige bijeenkomst. 

’s Morgens al het gezamenlijk koffie drinken en bij binnenkomst het 
uitwisselen van golfervaringen van de afgelopen week en wat er zoal is 
goed gegaan of mis. 

Zelden zijn er problemen met de indeling, wie 
met wie speelt. Op alle niveaus kun je bij ons 
mee golfen, zelfs als je een fysieke handi-
cap hebt. Iedereen helpt elkaar. Alles gaat 

er gemoedelijk en moeiteloos aan toe. Ook 
nu onze baan wordt gerenoveerd, verlopen 
alle donderdagen in pais en vree. Het is mij 
opgevallen dat zich nu golfers aanmelden die 

vroeger alleen aan de competitie meededen, 
maar onze Herenochtend zo waarderen dat zij 
zich bij ons aanmelden. Al met al een leuk en 
gezellig clubje mannen.

Ook de uitstapjes naar andere Golfbanen wor-
den erg op prijs gesteld en dragen bij tot de 
goede onderlinge contacten. Ik ben dan ook 
erg tevreden met het huidige bestuur van 
ons clubje en ook de manier waarop er wordt 
gecommuniceerd. 

Een lid van de Herenochtend

Nieuws van de jeugd 

Geïnspireerd door 
het natte weer
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Handicartwedstrijd met 
een nieuwe handicart
Op 16 mei is de Handicart-wedstrijd 2016 gespeeld en met 51 
deelnemers een groot deelnemersveld. De drie winnaars van de 
Handicart (Frans Jansen, Wim van de Westerlo en Leon van Zon) waren 
in dezelfde flight ingedeeld samen met Bavaria vertegenwoordiger 
Dries Swinkels. 

Na het betalen van het inschrijfgeld en het 
kopen van voldoende Mulligans zijn we de 
wedstrijd gestart. Al op hole 1 werd de eer-
ste Mulligan ingezet om een goede score te 
maken. Na een spannende wedstrijd, waar ik 
op hole 18 mijn laatste Mulligan moest inzet-
ten, kwam ik met een score van 51 punten het 
clubhuis binnen. Na het lessen van de eerste 

dorst werd de uitslag bekend gemaakt door 
voorzitter Mario Jansen. Naast de wisseltro-
fee waren er diverse mooie prijzen beschik-
baar gesteld door diverse sponsoren. Na de 
prijsuitreiking werden nog diverse prijzen per 
opbod verkocht en de totale opbrengst van de 
dag (ongeveer € 1.600) werd overhandigd aan 
Handicart-consul Nol van der Kant. 

Een nieuwe handicart voor onze club
Na de prijsuitreiking werd de microfoon door 
Dries Swinkels ter hand genomen om de nieu-
we handicart officieel te overhandigen aan 
onze golfclub. Tijdens de finale van Bavaria 
om ‘t Vat eind 2015 is deze handicart door de 
afvaardiging van HGC ‘Overbrug’ gewonnen, 
met één punt verschil. Wij waren toen erg 
verbaasd en verrast dat we deze mooie prijs 
hadden gewonnen. 
 

Met veel humor en Lieshouts vocht mochten 
we de prijs binnenrijden, maar helaas was de 
deur te smal om de handicart in het clubhuis 
te parkeren. Vervolgens werden de sleutels 
officieel overhandigd aan onze voorzitter en 
werd Bavaria bedankt voor deze mooie prijs. 
Een mooie golfdag werd zo feestelijk afge-
sloten. Als toetje mag ik deelnemen aan de 
landelijke Handicart-wedstrijd, waar ik naar 
uitkijk. 

Leon van Zon

Ging niet door de deur

Leon van Zon ontvangt beker van Nol van de Kant

Voorzitter Mario Janssen bedankt Dries Swinkels 
voor de handicart.
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Nol van de Kant, 
Mister Handicart
Het lijkt zo gewoon, bij de caddiemaster even je handicart-pasje laten 
zien en je krijgt een buggy tegen een gereduceerd tarief, namelijk € 4 in 
plaats van € 25 à € 30. Toch gaat hierachter een grote organisatie schuil 
met de inzet van vele tientallen vrijwilligers. 

Binnen deze in april 1986 op initiatief van de 
heer Plesman opgerichte Stichting Handicart 
werken in vier districten coördinatoren, consuls 
en andere vrijwilligers samen om diegenen 
die niet in staat zijn op eigen kracht en in een 
behoorlijk tempo een 9- of 18-holes ronde af 
te werken, dit te laten doen met behulp van 
een buggy. Ook in onze club is zo’n handicart-
consul werkzaam, namelijk Nol van de Kant. Hij 
zorgt ervoor dat onze golfclub jaarlijks een sub-
stantieel bedrag kan afdragen aan de Stichting 
Handicart. 

In 2015 was dat in totaal € 10.185, zijnde de 
opbrengst van de 89 donateurs, de gebrui-
kersopbrengst en de opbrengst van de 
Handicart- wedstrijd. Onze club is inmiddels 
in het gelukkige bezit van zes handicarts, die 
worden onderhouden gerepareerd en vervan-
gen door de Stichting Handicart. Dit jaar is de 
zesde erbij gekomen dankzij Leon van Zon, Wim 

van de Westerlo en Frans Janssen, die samen 
namens onze club de finale van het jaarlijkse 
evenement Bavaria om ’t vat hebben gewonnen. 
Hieraan nemen alle clubs deel waar Bavaria 
bier levert aan het clubhuis. De sleutels van de 
door Bavaria geschonken handicart werden na 
afloop van de Handicart-wedstrijd op tweede 
Pinksterdag aan onze voorzitter, Mario Janssen, 
overhandigd. 

Nol van de Kant is bijna vergroeid met de 
Stichting Handicart. Hij nam in 1999 de func-
tie van Martien Kuppers over en organiseerde 
dit jaar voor de zeventiende keer deze gezel-
ligheidswedstrijd. Via de aankoop van zoge-
naamde ‘Mulligans’ kan men de eigen score 
beïnvloeden en de opbrengst van deze dag 
vergroten. Opgeteld met de Amerikaanse ver-
koop van de door Peer Foolen, Pete Norman en 
D’n Dimpel geschonken artikelen, bracht deze 
dag € 1.635 op. 

Voor iedere deelnemer een prijs
Dankzij een aantal sponsoren was er bij de prijs-
uitreiking voor iedere deelnemer een prijs. Ook 
Jan van Hout en Peter Heessels dragen ieder jaar 
bij aan het succes van deze wedstrijd. Nol vindt 
dan ook dat deze namen best eens een keer 
genoemd mogen worden, omdat zij allen de 
Stichting Handicart al jaren ondersteunen. Maar 
ook zelf geniet Nol van deze dag, waarbij hij 
zelf schittert bij de Amerikaanse verkoop. Deze 
van oorsprong hockeyman (hij is nog samen 
met echtgenote Ineke erelid van HCH, onze 
Helmondse Hockey club en lid van verdienste 
van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond) 
heeft zijn hart verpand aan de golfsport in 
het algemeen en de Stichting Handicart in het 
bijzonder. Het deed hem dan ook pijn dat de 
afgelopen jaren het aantal deelnemers aan 
onze wedstrijd afnam van oorspronkelijk 72 
naar 44. Gelukkig was er dit jaar weer een stij-
ging naar 52waarneembaar. Maar volgend jaar 
op 5 juni 2017 gaat hij er vanuit, dat op onze 
geheel vernieuwde baan weer het maximale 
aantal van 72 deelnemers kan worden begroet. 
Hij wil aan het einde van ons gesprek nog eens 
benadrukken dat de Stichting een mogelijkheid 
kent om donateur te worden. Het moet dit jaar 
lukken om het aantal donateurs van onze club 
van 89 naar honderd te brengen. In Nederland 
zijn 18.662 golfers afhankelijk van een buggy. 
Zij kunnen beschikken over 691 handicarts op 
116 banen. Alleen in Nederland bestaat dit 
initiatief mede dankzij 28.191 donateurs. Bent 
u de volgende donateur? Bij Nol van de Kant 
kunt u een inschrijvingskaart krijgen, evenals, 
als dat nodig is, een aanvraagformulier voor 
een handicartpas. 

De redactie
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WECO nieuws
Het nieuwe golfseizoen komt eraan en het zal voor onze club een apart 
jaar worden, omdat de baancondities en de baanlay-out per week 
kunnen wisselen vanwege de baanuitbreiding. Na 2 mei 2016 gaat de 
baanreconstructie van start en dat zal invloed hebben op de wedstrijden. 
Om deze reden heeft de WECO enkele wedstrijdreglementen aangepast. 

De wedstrijdkalender staat op de website en 
we willen alle wedstrijden door laten gaan 
zoals de voorgaande jaren om te gezelligheid 
en de binding binnen de club te behouden. 
Tevens kunnen we zo de baanuitbreiding weke-
lijks volgen en krijgen we meer inzicht in de 
nieuwe baan.

Zolang er nog niet op de nieuwe baan wordt 
gespeeld, zal de telling per hole gelijk blijven 
zoals die nu is, ondanks dat PAR en afstanden 
niet kloppen. De baan is non-qualifying en het 
maakt dan weinig verschil omdat iedereen 
elke wedstrijd onder dezelfde condities speelt. 
Na elke wedstrijd, ongeacht de baanstatus, wél 
de score blijven invoeren in de zuil.

Voor de maandbekercompetitie (Strokeplay 
en Stableford) zal niet de netto score gelden, 
maar een puntenklassement, waarbij de win-
naar 20 punten krijgt, de nummer twee19 
punten enz. Van de maximaal zeven te spelen 
wedstrijden doen de scores van de beste vier 
mee voor de einduitslag. 

Als de baan na 2 mei non-qualifying is en het 
onbekend is hoe de diverse holes zullen zijn, 
spelen de dames verplicht van rood en de 
heren verplicht van geel. Eind april willen we 
met een speciale wedstrijd afscheid nemen 
van de huidige baan ‘Adieu old COURSE’ en 
afhankelijk van de NGF-competitiewedstrijd 
van heren I wordt deze speciale wedstrijd 

gespeeld op 30 april of 1 mei 2016. Houd 
deze datum vrij voor deze speciale golfdag!
We komen met meer nieuws in een volgende 
nieuwsbrief.

 ½ Alle wedstrijden onder voorbehoud
 ½ Alle wedstrijden tussen hcp 36 en 54 star-

ten met de handicap zoals aangegeven bij 
de betreffende westrijd  

Starttijden diverse wedstrijden 
 ½ Maandbeker strokeplay hcp. 0 - 26.4  

Op zaterdagen vanaf 11.00 uur
 ½  Maandbeker stableford hcp. 0 - 36.0  

Op zondagen vanaf 10.00 uur 
 ½ Gezelligheidswedstrijden hcp. 0 - 54.0 

Starten tussen 10.00 en 11.00 uur  

Leon van Zon

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
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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 draai-

en 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

info@deenkgroenen golf.nl

De Enk groen & golf...  de Vernieuwers

GOLF ONDERHOUD | 2.O

Golfpark De Turfvaert  |  05:23 uur_

•  Energiezuinige koel- en vriestechnische  
   oplossingen voor uw producten en 
   productieprocessen

•  Airconditioning installaties voor een 
   optimaal binnenklimaat voor zowel koelen
  als verwarmen

IJskoud de beste
geavanceerde koeltechnische en 
airconditioning systemen

Duizeldonksestraat 24
5705 CA Helmond

Tel. +31 (0)492 555 222
info@vekah.nl
www.vekah.nl

Marlie de Wilde
directeur

úw aanspreekpunt
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Dames 1 volgend jaar hoofdklasse
Na ons kampioenschap van vorig jaar, zijn wij ook dit jaar weer vol 
goede moed de competitie ingegaan. Ons doel een mooie strijd met veel 
gezelligheid ! ! !Twee teams van vorig jaar, de Efteling en Haverleij waren 
samen met ons opnieuw in dezelfde poule ingedeeld. Aangevuld met 
de Eindhovensche en oude bekenden van De Schoot die allebei uit de 
hoofdklasse kwamen.

De eerste dag waren wij gastvrouw en hier kre-
gen wij een prachtige kans de andere dames 
teams te analyseren en de tactiek te bepalen 
voor de komende matches.De Einhovensche 
imponeerde, in de eerste damesdubbel legde 
een speelster op hole 1 meteen de bal over de 
sloot net voor de green, maar zoals wij allen 
weten dit zegt niks! Nog 17 holes te gaan…

We hadden na deze dag een mooi beeld van 
onze tegenstanders en maar één conclusie: we 
moesten zwaar aan de bak!

We waren er klaar voor:
Lessen van Sandy  -  check, saamhorig-
heid  -  check, motivatie  -  check. De eerste 
partij speelden we tegen de Eindhovensche, 

een zware tegenstander dus. Na de dubbels 
hadden we een voorsprong van 5-1 dus dat 
bood perspectief. De singles leverden nog eens 
8 punten op dus een klinkende overwinning, 
13-5 een prachtig resultaat en een goed begin, 
aangezien wij hen als favoriet hadden getipt...

Sneeuw, wind, regen, hagel en af en toe wat 
zon trotseerden we tijdens de wedstrijden, 
de tweede partij wonnen we van de Efteling 
met 13-5.

Vervolgens De Schoot, een andere opponent 
om flink rekening mee te houden, een sterk en 
gezellig team. Ook hier weer de tanden erin en 
met een nipte 10-8 konden we deze ook weer 

Verslagen van NGF kampioenschappen 
Liefst 7 teams van Overbrug namen dit jaar deel aan de NGF competitie: Dames 1, Dames Senioren, Heren 1, 2, 
en 3 en Heren Senioren 1 en 2. En de oogst was weer geweldig. Dames 1 kampioen en gepromoveerd naar de 
Hoofdklasse en dames Senioren kampioen.
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bijschrijven. Nog één te gaan, Haverleij. Zij 
staan wel nog zonder punten onderaan, 
maar beter niet overmoedig worden en er 
nog een keer voor gaan 12-6 en jawel we 
zijn poulewinnaar dus kampioen en dat 
voor het tweede jaar op rij.

Ware kampioenen
Opnieuw moeten wij ons bewijzen in een 
promotiewedstrijd, zijn we inderdaad ware 
kampioenen? Er wordt een neutrale baan 
gekozen…en ‘of all places’ moeten wij naar 
Delden onder de rook van Hengelo, twee 
uur van huis…. Hier haakten natuurlijk onze 
trouwe supporters af en moesten we alles 
zelf in de hand houden. Alhoewel, er ston-
den ineens twee bekenden, Frans Vinken 
met zijn Marijke. Waren zij dan toch die 
positieve drive die wij nodig hadden? Nog 
een keer in de ring nu tegen De Dommel 
ook een poulewinnaar en tegenstander 
van vorig jaar.

Op golfbaan de Lage Mors, in de’ middle 
of niks’, spelen wij onze promotiestrijd op 
de meest krappe en moeilijke baan ooit. 
Na de dubbels is er een voorsprong van 
4-2 en bij de singles tikken we nog eens 
8 punten binnen. De overwinning op De 
Dommel met 12-6 geeft ons dus een ticket 
naar de hoofdklasse.

Hoofdklasse… wie had dat nou ooit 
gedacht. We zijn dan ook best trots, trots 
op onze medespeelsters én op onszelf. 
Héééél trots mag je wel zeggen!

We hebben het dan toch maar gedaan en ik 
wil Christien, Ellen, Marianne, Inge, Claudia, 
Heidi en Tonne dan ook graag bedanken 
voor hun inzet en hun gezelligheid. Het 
was weer een waar genoegen om samen 
met jullie aan te treden.

We gaan volgend jaar maar eens proberen 
om ons te handhaven in die hoofdklasse. 
Wie weet? Met onze prachtige nieuwe 
stads parkbaan in het verschiet kunnen 
we mooi en goed voor de dag komen. Op 
naar 2017... 

Captain Dames I, 
Therris van Westerlo-Prinssen,

Dames Senioren (donderdag) 
poulewinnaar

Op donderdag 7 april startte onze competitie. Ons team bestaat uit acht 
dames, namelijk Els van Wylick, Angela Coolen, Brigitte Bozon, Carla Bax, 
Annemarie Ottenheim, Karin Asmussen, Margreet Vossen en mijzelf. Onze 
tegenstanders voor dit jaar waren: Herkenbosch, Geysteren, Zuidlimburge 
en Rijk van Nijmegen.

We zijn gestart op de mooie baan Herkenbosch. 
Na één hagel-/onweersbui wist het mooie weer 
door te breken en hebben we, onder begelei-
ding van een bleek zonnetje, gewonnen van 
de Zuid-Limburgse met 10-8. De volgende 
wedstrijd was op Geysteren tegen de dames 
van Herkenbosch. Het was heerlijk weer en we 
wonnen met 10-8. Wederom tevreden terug 
naar huis. Daarna was onze club aan de beurt. 
Op 21 april mocht ons damesteam als 
gastvrouw fungeren voor de andere teams. 
Ondanks de veranderingen en GUR was ieder-
een zeer te spreken over de baan en kon men 
prima spelen. Al moest er wél rekening wor-
den gehouden met de vele local rules. Het 
weer was geweldig en het eten was goed, dus 
iedereen tevreden.
Op 28 april vertrokken we naar het verre 
Wittem en werden we ontvangen door de 
Zuid-Limburgse. Deze dag hebben we gewon-
nen van het Rijk van Nijmegen, waardoor ons 

team wederom bovenaan in de poule kwam 
te staan. Geysteren stond tweede met maar 
één punt verschil. 

We gingen voor poulewinnaar
De laatste wedstrijd vond plaats op 12 mei en 
was op het Rijk van Nijmegen. Deze dag was 
Geysteren onze tegenstander en als we gelijk 
zouden spelen, was dat genoeg om kampioen 
te worden, maar Geysteren kon ook nog eindi-
gen als poulewinnaar. Kortom, een spannende 
dag. Van de dubbels wonnen we er twee, dus 4 
punten binnen. We moesten 9 punten hebben 
om er als winnaar uit te komen. De singles 
zouden dus bepalend worden. De eerste twee 
werden gewonnen. Dit was goed en opnieuw 
4 punten binnen. De derde werd verloren; nog 
1 punt nodig voor de overwinning. Angela 
bracht de verlossing: zij won en bracht zo 2 
punten binnen, daarna volgde Annemarie met 
ook nog eens 2 punten! We hadden dus 12 
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Verslag NGF competitie Heren 2

IJzersterk moreel 
Met een ijzersterk moreel, een 
complete outfit en zwaar 
gemotiveerde spelers zijn we als 
Heren II dit jaar aan de zondagse 
27-holes-competitie begonnen. 
Loodzware tegenstanders zoals 
Landgoed Bergvliet, Toxandria, 
Gulbergen en niet te vergeten 
Tongelreep waren met ons 
ingedeeld in Poule H253 4e 
klasse NGF. Qua handicap waren 
alle spelers gemiddeld 10 
handicappunten beter dan wij, 
maar dat is in de scores zeker niet 
altijd terug te vinden.

Op zondag 10 april hebben we het spits 
afgebeten op de mooie baan van landgoed 
Bergvliet in Oosterhout met een wedstrijd 
tegen Tongelreep, die we uiteindelijk met 
14-4 verloren. Met tandarts Frank Wolters 
als bankzitter hadden we in ieder geval een 
mooi verhaal te vertellen over zijn precaire 
gevoeligheid; chapeau Frank! Het was prachtig 
weer en een mooie baan, maar qua clubhuis-
beleving valt daar nog wel het een en ander 
te verbeteren. 

Een memorabel gastheerschap
Op zondag 17 april waren we gastheer en 
hoewel de weergoden ons niet de hele dag 
welgezind waren, was het toch een memo-
rabele dag. Het team van Gulbergen had al 
eerder tegen ons gespeeld en de roem van 
onze Helmondse gastvrijheid werd tijdens de 
eerste speeldag al aangehaald, ook verwachtte 
men een bliksembezoek van Rob Scheepers als 
tonpraoter, maar zoals gezegd, verrassingen 
moeten verrassingen blijven en daarom deden 
we dit jaar een keer niets bijzonders! Wel was 
de culinaire verzorging weer 100% in orde en 

punten gehaald en daarmee de winnaar 
van de poule M39.

Na de nodige felicitaties, bloemen en vou-
chers in ontvangst te hebben genomen, 
gingen wij blij en opgetogen terug naar 
Helmond. Hier stond Gijs ons op te wach-
ten om te feliciteren met een glas cham-
pagne. Uiteraard werd het nog gezellig in 
D’n Dimpel, waar de wedstrijd in geuren en 
kleuren werd naverteld. 

Als captain wil ik mijn teamgenoten bedan-
ken voor hun inzet, toewijding en gezellig-
heid gedurende deze competitie. Het heeft 
de winst des te mooier gemaakt! 

Diny van Zuidam
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daarmee weten we als HGC ‘Overbrug’ ook altijd te imponeren. Wat 
ook door de verschillende teams als ‘impressive’ werd ervaren, is de 
enorme lijst van local rules die we – noodgedwongen door de baan-
ombouw  –  moesten hanteren. Helaas was referee Jackey van Melis 
niet aanwezig, maar er waren nogal wat vragen en discussies, die door 
Jackey op afstand telefonisch konden werden opgelost. Gelukkig bleef 
enig handgemeen uit maar het scheelde niet veel!

Tegenvaller bij Toxandria 
Op 24 april speelden we op een van de oudste banen van Nederland, 
namelijk Toxandria. Een prachtige baan met een paar pijnpunten, 
prachtig weer, de captain als bankzitter: het golfverhaal klopte weer 
helemaal. Wat absoluut niet klopte, was de gastvrijheid van het team: 
afgemeten porties bitterballen en langzaam tappende barkeepers. Het 
team van Toxandria nam geen enkele keer deel aan het gemeenschap-
pelijke diner, dus als bezoekende teams hebben we uiteindelijk besloten 
om het diner niet in het Toxandriaanse clubhuis te genieten maar in 
een etablissement in Rijen, lokaal bekend onder de naam ’t Vermaeck. 

Nou, die naam klopte helemaal, want alle teams hebben daar een prach-
tige avond gehad met onze Steef in de hoofdrol als plaatsvervangend 
spreker. Wat is er gelachen over de bloemetjes-outfit van Eric van Oss, 
captain van De Gulbergen. Noot van de Overbrug-captain: wellicht is 
jasje-dasje niet helemaal meer van deze tijd, een jasje zou toch op zijn 
minst verplicht moeten zijn. Prettig om te zien dat gedurende de com-
petitie steeds meer spelers zich daaraan gingen houden. Wel ontzettend 
jammer dat we tegen het team van De Gulbergen met 16-2 werden 
weggespeeld, een hoofdrol voor Willy en Frans die de dubbel wisten 
te ‘half-en’ en Steef die als enige zijn singel in ieder geval niet verloor.

Zondag 1 mei (dag van de arbeid)
Dat zou je dat niet zeggen van al onze spelers, immers Guido had een 
off-day en nam vrijwillig de reserverol over van Leon. We waren te gast 
op De Gulbergen, waar we tegen het ijzersterke team van Landgoed 
Bergvliet moesten. Aangevoerd door kapper Wilbert wist zijn team 
met 16-2 van ons te winnen. Wederom bij ons de hoofdrol voor Willy 
en Frans, die hun dubbel zelfs wisten te winnen. Was Erik van Oss al 
eerder het mikpunt van alle sprekers, deze avond heeft hij zich volledig 
gerehabiliteerd door samen met een prachtige dame, zichzelf begelei-
dend op de gitaar, ons op een prachtig concert te trakteren. Werkelijk 
grote klasse, Eric. Qua horeca-beleving is De Hooghe Berg overigens 
altijd al een prima locatie, goede bediening, leuk personeel, lekker eten….

Zondag 8 mei de laatste dag van onze competitie 
Er werd gespeeld op de 9-holes van GCC De Tongelreep. Prachtig weer, 
mooie baan met wel wat veel autobaan-geluid; een wedstrijd tegen 
de geheelonthouders van Toxandria, die met 10-8 van ons wisten 
te winnen. Een hoofdrol voor – wederom – Frans en Willy, maar ook 
van Guido en Leon die alle vier hun singles wisten te winnen. Steef 
was dit keer de bankzitter en gezien de uitslag – de beste ooit voor 
ons team – gaan we dit een volgende keer weer zo organiseren. De 
organisatie bij de Tongelreep was prima, een bijzonder sympathiek 
team dat werkelijk voor alles had gezorgd, fantastisch weer, heerlijk 

Swinkelsch bier, heerlijke Oosterse catering, PSV landskampioen in het 
voetbal en een soortgelijke rol voor Oranje Zwart in het hockey. De sfeer 
zat er vanaf het eerste moment goed in, ontroerende toespraken van 
alle captains en cadeautjes alom, champagne voor de winnaars, een 
kookboek Heerlijk Helmond voor alle captains. Enfin, de basis voor veel 
nieuwe golfvriendschappen is hier weer gelegd, al dan niet met behulp 
van wat flessen Aperol!

Wij van Heren II zijn nu drie jaar in nagenoeg dezelfde samenstelling 
bij elkaar en genieten keer op keer van het spelen met elkaar tijdens 
de competitiedagen en ook vaak op onze club. Hopelijk kunnen we 
komend jaar weer als team deelnemen. Uit het bovenstaande zou een 
oplettend lezer de indruk kunnen krijgen dat wij ietwat bourgondisch 
zijn en wellicht het culinaire prioriteren boven een hoge score op de 
baan en, dat klopt! 

Op bijgaande foto schittert Frank door afwezigheid, hij heeft echter 
hetzelfde mooie pakje als wij. 

Frank Wolters, Leon van Zon, Guido Sampon, Steef Deimann, Frans 
Hermans, Willy Giesbers en Willem van Zantvoort (captain). 

Wijnhuis Helmond: voor al uw wij-
nen 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

Of kom eens langs!

Hurksestraat 9
5701 GX Helmond

Tel. (0492) 53 82 60
Fax. (0492) 57 40 06
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 Heren 2 Senioren 
hebben toch gewonnen
In een enorm goede sfeer zijn wij als team Senioren Heren 2 begonnen 
aan de NGF-competitie. Met de mooiste golfbanen in de directe 
omgeving van Helmond: een geweldig vooruitzicht. Zo mooi als de banen 
waren, zo geducht waren onze tegenstanders. 

Zij speelden uiteraard met zes spelers waar-
van er minstens drie een handicap hadden van 
onder de 15 en drie onder de 20. Bij ons waren 
er twee lage handicappers rond de 15 en vier 
boven de 20. Kortom, we hebben hard moeten 
werken om hier en daar nog wat punten te 
verzamelen. Daar tegenover stond golfen in 
een relaxte sfeer op prachtige banen, waar 
we ook echt van hebben genoten. Ook na het 
golfen was er een Brabantse gezelligheid met 
veel vriendschap en natuurlijk veel plezier. Dit 
allemaal onder het genot van een heerlijk glas 
bier, getapt door een van onze teamleden Geert 
Swinkels.

Waarom dan toch gewonnen?
Mede doordat het op onze baan toch een beetje 
behelpen was, hebben wij als team besloten 
onze gasten op HGC ‘Overbrug’ met een up te 
ontvangen. Daar waar wij de complimenten 
kregen over de baan in revisie (voor Wim van der 
Westerlo ) stalen wij de show met een voortref-
felijk 4-gangen diner, bereid door Gijs, samen 
met ons team en met hulp van Janneke.

 ½ Crostini met gerookte zalm, jambon de 
Parma en tapenade.

 ½ Huisgemarineerde zalm en scampi.
 ½ Verse spinaziesoep met verse munt.
 ½ Gegrilde rib van ’t Iberico varken met gefri-

tuurde aardappeltjes en ratatouille.

 ½ Meringuerol met framboos, mascarpone 
en pistache

Dat was onze overwinning, ongelooflijk lekker, 
gezelligheid ten top en een warme herinnering 
aan de competitie 2016.
Met héél veel dank aan ons team en de inval-
lers, daar waar dat nodig was. 

Ben

NGF competitie Heren 1 
stelt klasse behoud zeker
Nadat zowel Gijs als Leon om medische redenen als gewaardeerde H1 
leden helaas verstek moesten laten gaan, zijn we op 10 april vol goede 
moed en met veel zin naar de Berendonck (Wijchen) gereden. Huub, Wim, 
Jacky, ondergetekende en de twee reserves Peter en Alex (Hans kon niet 
aanwezig zijn vanwege een sneeuwbui in Gerlos) begonnen aan de eerste 
wedstrijd. We traden aan tegen de latere kampioen Gulbergen 1 en 
verloren nipt met 13-5.

De 19e daarentegen hebben we duidelijk met 
de Gulbergen gehalved, hier was geen win-
naar aan te wijzen. Nadat we de daaropvol-
gende week wederom tweede werden in een 
onderlinge wedstrijd tegen Brussummerheide 
1 op de Peelse Golf (12 6) werd al snel dui-
delijk dat de Berendonck zich op het terras 

minstens zo innemend kon gedragen als de 
Gulbergen en ons eigenste Heren I. Een en 
ander werd versterkt door de innige band 
van twee Zeeuwse provinciegenoten, onze 
Alex (inmiddels vast Heren I lid) en Simon 
(Berendonck 2). De stijgende prestatiecurve 
werd vastgehouden, getuige de uitslag tegen 

De Peelse met slechts een verlies van 10-8 
op de Gulbergen. Zondag 1 mei waren we de 
trotse gastheer, het was immers de laatste 
competitiewedstrijd op onze geliefde baan 
‘oude layout’. Zowel qua wedstrijdspanning, 
weersomstandigheden, perfecte horeca als 
gezelligheid hebben we een mooie dag beleefd. 
Tijdens de laatste competitiedag werd ons 
harde werken beloond: op Brunssummerheide 
pakten we het volle pond met een klinkende 
12-6 overwinning tegen de Berendonck, waar-
mee we een vierde plek en klasse behoud 
zeker stelden!

Een prachtig en perspectiefvol 
einde van vijf mooie zondagen
Het vooruitzicht om in 2017 op mooiste 
9-holes baan van Brabant gastheer te mogen
zijn stemt ons nu al tot grote tevreden-
heid! 

Tom Ballering, Captain Heren I

Teamlid: “de brouwer”
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Een geslaagd debuut  
voor het Derde Heren team
En daar stonden we dan met ons goed fatsoen op zondag 10 april 2016, als kinderen zo blij dat de 
golfcompetitie eindelijk zou gaan beginnen… Maar eerst even terug in de tijd en een korte introductie van 
Het Derde, een bijzonder team: Twee Tonnen, twee Fretten, een vader & zoon en een vader met twee zonen. 
Ton Sengers, Ton Bouwman, Fred Boetzkes, Fred Boekhorst, Piet Schueler, Michiel Bouwman, Freek Boetzkes en 
Ruud Bouwman mogen zich tezamen Het Derde noemen.

Na een goede voorbereiding, zeker nog de complimenten voor onze 
Pro Sandy en dank aan het eerste herenteam voor de goede opkomst 
tijdens de oefenwedstrijd, gingen we dan eindelijk van start. De platte 
kar, champagne, bloemen en kampioensshirts waren immers al besteld. 
Er zouden nog drie zaken moeten worden geregeld: de definitieve datum 
van het kampioenschap, wie zou de vijver ingaan en we moesten nog 
een paar potjes winnen… Vooral dat laatste zou lastig worden, maar 
daar over zo meer.

De eerste wedstrijd begon goed
Op De Peelse maakten vier van de zes spelers hun officiële competi-
tiedebuut. De spanning was voelbaar, maar maakte al snel plaats voor 
euforie. Een 4-2 voorsprong na de dubbels, met uitzicht op meer, was de 
algehele conclusie tijdens de lunch. Halverwege de singles stond bijna 
iedereen voor en een overwinning leek in het verschiet te liggen. Nadat 
alle spelers hun rondje hadden gelopen en de scores waren opgeteld, 
moesten we concluderen dat de tweede 9 holes van de singles waren 
uitgelopen op een minidrama: 6-12 was het verlies dat we moesten 
incasseren tegen Het Woold.

Pas na het verlies van de tweede en derde wedstrijd drong het tot ons 
door dat de platte kar, de champagne en andere feestelijkheden plaats 
hadden gemaakt voor het welbekend degradatiespook. Op 8 mei 2016 
werd op Geijsteren tegen directe concurrent De Gulbergen gespeeld, ter-
wijl De Peelse en Het Woold streden om het kampioenschap (De Peelse 
zou later die middag worden gekroond als terecht kampioen). Een 4-2 
voorsprong na de dubbels mocht worden genoteerd. Een tussenstand 
die ons op geen enkele manier geruststelde, gezien het resultaat van de 
eerste wedstrijd. Maar goed, de singles moesten nog worden gespeeld...

Ondertussen werd in Doetinchem en Zwolle gevoetbald om de nationale 
titel en in Amsterdam zou de landstitel om het hockey beslist worden 
tussen OZ en Amsterdam.
Tijdens de singles was er zodoende niet alleen aandacht voor het 
golfspel, maar werden de smartphones regelmatig geraadpleegd voor 
tussenstanden. Er werden wedstrijden stilgelegd om de laatste minuten 
van het voetbalspektakel te kunnen volgen. Freek wist de 6-2 te noteren, 
Ruud de 8-2 en vervolgens Piet de 10-2, lijfsbehoud was een heuglijk 
feit. Fred Boetzkes de 12-2, Ton Bouwman 12-4 en Michiel de 14 4, een 
klinkende overwinning op de laatste speeldag.

En… alsnog de platte kar
De platte kar, champagne en andere feestelijkheden konden als nog 
worden besteld en gebruikt. Niet zoals we hadden gepland in en rond 
Helmond, maar om de landstitels van OZ en PSV te vieren!

Terugkijkend op de golfcompetitie hebben we heerlijke dagen gehad, 
waar plezier en prestatie op een mooie manier werden gecombineerd. 
We mogen spreken van een geslaagd debuut van Het Derde. 

Met vriendelijke en sportieve groet, 
Ruud Bouwman

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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Winnen is toch belangrijk
In het verslag van het seizoen einde van de Herenochtend, in de 
Evergreen van december 2015, kon men lezen dat het op een na oudste 
lid van de club, Wout Tersmette, na zoveel jaren voor de eerste keer 
een prijs won in een wedstrijd. Weliswaar de tweede prijs, maar toch, 
voor hem reden genoeg voor een korte speech met dankwoord aan de 
wedstrijdleiding. 

Zo´n speech van de wedstrijdwinnaar, vaak 
met een kwinkslag, was altijd een prachtige 
gewoonte die we eigenlijk moeten blijven 
koesteren. Zo heb ik jaren geleden een tijdens 
een wedstrijd voor golfbladredacties eens een 
ludieke speech van een winnaar gehoord, die 
me nog steeds is bijgebleven. Ik heb getracht 
om ze hieronder te verwoorden, ter inspiratie 
van toekomstige wedstrijdwinnaars. 

De speech van een winnaar
Wat ben ik blij, dat ik heb gewonnen. Het moest 
een keer gebeuren, anders was ik er aan kapot 

gegaan. Veel meedoen en niet winnen, dat vreet 
aan je en vraagt om ongelukken. Misschien ligt 
hier een grote verantwoordelijkheid voor de 
wedstrijdcommissie om deelnemers, die altijd 
meedoen en er niets van bakken, een keertje te 
laten winnen, anders kan het wel eens verkeerd 
aflopen. Bij de vraag aan zo iemand of het erg is 
nooit te winnen, hoor je steevast; “Nee hoor, ik 
speel voor mijn plezier”. Nou vergeet het maar, 
je moet hem thuis eens horen. Daar gaat hij te 
keer over het vreselijke onrecht in deze wereld 
en reageert dat af op zijn partner. 
Onlangs las ik van een dergelijk geval in Sydney. 

Een wanhopige golfer, die nooit won, komt thuis 
en loopt meteen naar boven. Op zolder opent 
hij een raam en even later staat de arme man 
in de dakgoot. Hij kijkt naar beneden en ziet een 
menigte mensen, want het is koopavond. Hij 
roept met luide stem: “Aan de kant mensen, hier 
komt John”. De massa staart ontzet omhoog, 
maar wijkt niet. Dan buldert hij uit volle borst: 

“Fore”. Het kopende publiek stuift uiteen en de 
golfer springt.

Kijk dat bedoel ik nou. Dat kan er van komen 
als men altijd verliest en daarom dank ik de 
wedstrijdcommissie, dat zij zo vriendelijk was 
mij vandaag te laten winnen. Het hoeft nooit 
weer, maar ik ben u dankbaar. Op mijn vrouw 
zal ik nooit meer afreageren en die dakgoot, die 
hoop ik te vergeten.

Wie van de toekomstige wedstrijdwinnaars doet 
een poging? 

Bert ter Heijne

Caddiemasterworkshop
Op 31 mei werd voor de caddiemasters van onze golfclub een 
Caddiemaster/Marshal Workshop gehouden bij het bedrijf De Wit B.V./
Don Quichotte. Deze workshop werd verzorgd door twee vrijwilligers van 
de NGF, namelijk Janke van der Werf en Jan Dronkert. Aanwezig waren 
Dieke Sengers en een 15-tal caddiemasters. 

Een aantal was met geldige redenen afwe-
zig. Het programma bestond uit twee dagde-
len - met uiteraard een middagpauze - en we 
werden door onze gastheer prima verzorgd.

Ochtendprogramma
Hier werd veel aandacht besteed aan wat een 
Caddiemaster/Marshal moet zijn:

 ½ Baankennis, zoals de rij en looproute en 
baanbezetting.

 ½ Regelkennis.
 ½ Gastheer en hulpverlener.
 ½ Inschrijving/aanmelding/GVB.
 ½ Sociale en communicatieve vaardigheden.
 ½ Empathisch vermogen.

 ½ Kennis van de AED defibrillator en hiermee 
kunnen omgaan/bedienen.

 ½ Veiligheid in de baan bij calamiteiten, 
zoals onweer/noodweer.

 ½ Handelwijze in een conflictsituatie.
 ½ Contacten met greenkeepers.

Middagprogramma
In het middagprogramma werd met rollenspel-
len geoefend in probleemgevallen, zoals:

 ½ Baanbezetting en doorstroming.
 ½ Golf regels en etiquette en local rules.
 ½ Golfkledingvoorschriften.
 ½ Plaatsing van de golfuitrusting/buggy/

trolley.

 ½ Aanharken bunkers en het terugplaatsen 
van de uitgeslagen plaggen.

 ½ Wat is toegestaan op de fairway, de fore-
green en degreen.

Conclusie
Na een dag van intensieve training en ken-
nisoverdracht werd ook nog veel aandacht 
besteed aan de verankering van een goedwer-
kend Marshal-systeem in de reglementen van 
onze golfclub en de beeldvorming hiervan bij 
onze leden. Uit onze golfclub zijn zo ongeveer 
alle bekende kinderziekten verdwenen en kun-
nen we ons nu gaan richten op de toekomst. 
Een compleet vernieuwde, prachtige stads-
golfbaan, de A-status met een verdere profes-
sionalisering van het Marshal-systeem. Het is 
in ieders belang, dat dit systeem goed werkt 
met als doel het genieten van de golfsport én 
van onze prachtige golfbaan door onze leden en 
hun eventuele gasten en. Er is nog wel veel te 
doen,maar stapje voor stapje maken we goede 
vorderingen! 

Arie de Vries
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Onze voorzitter in Oranje

Zoals zovelen in onze club kent onze voorzitter, Mario Janssen, een 
hockey-verleden. Nou ja, verleden; hij is in deze sport nog zeer actief. Hij 
speelt hockey om zijn conditie op peil te houden en golft voor zijn plezier. 

Op de vraag wat zijn voorkeur heeft, geeft hij 
dan ook geen antwoord. Ook zijn echtgeno-
te Jeanne, waarmee hij 26 jaar getrouwd is, 
hockeyt nog altijd veteranen A. Mario speelt 
Veteranen B, weliswaar als oudste, maar niet 
de minste en dit jaar zijn ze gepromoveerd 
naar de Overgangsklasse. Hij vertelt enthousiast 
over zijn lidmaatschap van de Nederlandse 
hockey Club NHC, voor spelers boven de 60 
jaar. Deze club kent ongeveer 500 leden en 
komen tweewekelijks bij elkaar met soms wel 
20 elftallen. In de winterperiode worden selec-
tiewedstrijden gespeeld en de besten gaan naar 
het afwisselend per jaar te spelen WK en EK. En 
ja hoor, na aanvankelijk in het B-team te hebben 
gespeeld, maakt onze Mario thans deel uit van 
het Nederlands A-team 65+. 

Wereldkampioenschappen 
In de leeftijdscategorieën 60+, 65+ en 70+ 
vonden dit jaar de wereldkampioenschappen 
plaats in New Castle, Australië. Op 13 april j.l. 
vertrokken Mario en Jeanne naar Australië en 
arriveerden 15 april j.l. in Melbourne. Voor het 
WK begon, maakten zij een trip via de Great 
Ocean Road naar Port Fery. Van daaruit trokken 
zij het binnenland in voor bezoeken aan een 
aantal Nationale parken, waarvan Grampions 
de meeste indruk op hen maakten. Via Canberra 
(hoofdstad van Australie), de Blue Mountains 
en Sydney kwamen zij op 28 april j.l.weer in 
Melbourne aan, waar de rest van het team zich 
bij hen voegde. Een onvergetelijk trip, waarbij 
de nationale parken en de weg langs de kust 
met de zachte klifsteen een grote indruk heb-
ben achtergelaten. Vooral de door de natuur 
gevormde kunstwerken, met onder andere de 
twaalf apostelen, waren zeer fascinerend.
 
Maar dan, na een kort trainingsweekend begon 
het WK met de openingswedstrijd tegen Nieuw-
Zeeland. Deze wedstrijd eindigde in een teleur-
stelling, doordat Nieuw- Zeeland er in de laatste 
minuut 3-2 van maakte en won. In deze leef-
tijdscategorie behoorden Nederland, Australië 
en Engeland tot de huizenhoge favorieten en 
toen de tweede wedstrijd, tegen Wales, moei-
zaam met 1-1 gelijk werd gespeeld, leek een 

plaats bij de laatste vier onmogelijk. Door in 
de twee laatste poulewedstrijden tegen België 
(5-0) en Zuid-Afrika (3-0) te winnen werd alsnog 
op doelsaldo de halve finale bereikt. Daarin 
werd van de latere wereldkampioen en gast-
heer Australië na 1-1 - en shout outs in twee 
rondes - verloren. Het was volgens Mario wel 
veruit hun beste wedstrijd.

Helaas geen medaille
Volledig gedesillusioneerd werd de strijd om het 
brons tegen die ‘kleerkasten’van Nieuw-Zeeland 
met 3-1 verloren. Zonder medaille moest de 
reis naar Nederland weer worden ingezet om 
tijdig terug te zijn voor de Handicart wedstrijd 
op Tweede Pinksterdag. Na stiekem nog even 
te hebben geoefend op de 9-holes baan van 
New Castle resulteerde dit in een eervolle vierde 
plaats op de eigen baan van Helmond.

Kortom, een prachtige reis met een tegenval-
lend sportief resultaat, maar door de onderlinge 
vriendschap en de prachtige natuur heeft deze 
reis een onvergetelijke indruk achter gelaten. 
Mario heeft voor zijn bedrijf Janssen & Fritsen, 
waarvan hij in 2004 afscheid heeft genomen, 
veel gereisd, maar ook dit keer ervoer hij weer 
het terugkerende verlangen naar ‘zijn Helmond’. 
Het is altijd weer fijn om terug te zijn in de eigen 
omgeving met de vrienden van zowel hockeyen 
als golfen. 

Fons

Prachtige natuur
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Damesuitstapje op 7 juni 
Elk jaar gaan wij met de dames een keer golfen op een andere baan. Dit jaar was Nuenen aan de beurt. 
De winnaars van vorig jaar, Mieke van de Heuvel, Marij Mallant en Mariëtte Dicker hadden deze dag voorbereid 
en zorgden er ook voor dat de dag goed verliep. We speelden Texas Scramble en Mieke had zo gepuzzeld dat 
elke flight 30 slagen meekreeg.

We werden ontvangen met koffie en heerlijk gebak
De eerste negen holes maakten de meeste deelneemsters gebruik van een 
buggy. Voor € 5 voor twee personen kun je daar gebruik van maken. Het 
was geen overbodige luxe gezien het hoogteverschil op de Sprookjesbaan 
en daarbij het warme weer. Voor de dames die hier voor de eerste keer 
speelden of er lange tijd niet waren geweest, was de baan een verrassing. 
Hij is erg mooi, goed onderhouden en vooral op de Libellenbaan was het 
genieten van de mooie natuur. Mooie verschillende soorten bomen met 
veel variatie in kleur en water met gele lissen als kantbegroeiing.

Het golfen in onze flight ging erg goed. We vulden elkaar goed aan. Het 
resultaat was dat we met 51 Stableford punten binnenkwamen en daar-
mee eerste werden. Dit betekent, dat wij het volgende jaar het uitstapje 
moeten organiseren. In onze flight deden mee Marij Mallant, Pia Hermans, 
Anneke Theunissen en ondergetekende.

Tegen het einde van de wedstrijd ging het er onweersachtig uitzien. 
Gelukkig heeft iedereen net de wedstrijd uit kunnen spelen.

Na een gezellig etentje kon iedereen voldaan naar huis, nadat eerst de 
dames bedankt werden voor de organisatie en de damescommissie voor 
de prijzen, die ze beschikbaar hadden gesteld. 

Christien Jacobs

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

www.vandenheuvelbouw.nl
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Een wisseling van de wacht 
Sinds de laatste jaarvergadering 
op 11 april heeft HGC ´Overbrug´ 
een nieuwe secretaris. Haar naam 
is Karin Asmussen en om haar 
iets beter te leren kennen, ben 
ik afgereisd naar Stiphout, 
waar zij woont met haar man 
Frans Hermans. 

Een nieuwe secretaris
Karin is geboren in Velsen (bij IJmuiden) en op 
jonge leeftijd met haar ouders verhuisd naar 
Mierlo, waar zij is opgegroeid. Na de middel-
bare school heeft zij Bouwkunde MTS gestu-
deerd en in die tijd haar man leren kennen. 
Aangezien toentertijd de banen in de regio 

Mierlo niet voor het oprapen lagen, zochten 
zij hun geluk in Dordrecht, waar zij allebei een 
baan vonden. Vijf jaar later verhuisden zij naar 
Nieuwerkerk aan de IJssel en na weer vijf jaar 
kreeg de aantrekkingskracht van Brabant toch 
de weer de overhand. Zij zijn de ouders van 
een zoon en een dochter, inmiddels respec-

tievelijk 19 en 22 jaar oud en studerend. Karin 
heeft lange tijd in verschillende bouw gerela-
teerde functies bij Betonson gewerkt. Nu is zij 
werkzaam bij een bedrijf dat het onderhoud 
verzorgt van pantservoertuigen, een echte 
mannenwereld!

Vorig jaar is zij gevraagd voor de opvolging van 
Dirk Jan Boer, de vorige secretaris. Een half jaar 
lang liep zij ‘stage’ bij hem en op 11 april nam 
zij het stokje van hem over.

Karin heeft altijd graag iets voor de club willen 
doen en is dan ook heel gemotiveerd. Wij wen-
sen haar veel plezier en succes in deze voor de 
club zo belangrijke functie! 

Namens de redactie, 
Gré de Heer

Wedstrijduitslagen
Business Club I – 1 april
1 Jan van Hout

Leon van Zon
32 slagen

2 John van de Beek
Mark Verkoelen

32 slagen

3 Mark Betten
Frank Rooijakkers

32 slagen

Maandbeker Stableford I – 3 april
1 Walter van de Wassenberg 37 punten

2 Dries Swinkels 37 punten

3 Klaartje Majoor-Koolen 36 punten 

Maandbeker Strokeplay I – 9 april
1 Wim van de Westerlo 66 slagen

2 Harrie van de Rijdt 69 slagen

3 Guido Sampon 71 slagen

Oranjewedstrijd – 27 april
1 Tonne Knaapen

2 Hein Ottenheijm

3 Anneke Theunissen

Adieu Old Course – 30 april
1 Huub Bozon

2 Hans Reemers

3 Niels Slegers 

Couples Cup I – 7 mei
1 Margriet Stockx

Rob Stockx
30 punten

2 Marlie de Wilde
Ger de Wilde

30 punten

3 Mieke van Houdt
Hennie van Houdt

30 punten 

Maandbeker Strokeplay II – 21 mei
1 Marianne de Kimpe 57 slagen

2 Martin Lintermans 59 slagen

3 Tom van de Laar 60 slagen

Voorjaarswedstrijd – 22 mei
1 Riny Oosthoek 56 slagen

2 Diny van Zuidam 57 slagen

3 Dries Swinkels 59 slagen 

Business Club III – 27 mei
1 Els Boekhorst

Fred Boekhorst
25 slagen

2 Daan Simons
John Vogels

25 slagen

3 Jan Bakx
Hans Dubach

27 slagen

Maandbeker Stableford II – 29 mei
1 Karin Asmussen 48 punten

2 Jos van Zuidam 47 punten

3 Fred Boogaarts 47 punten 

Maandbeker Strokeplay III – 4 juni
1 Aljosa Studen 58 slagen

2 Anneke Theunissen 60 slagen

3 Marianne de Kimpe 60 slagen

Maandbeker Stableford III – 12 juni
1 Frans Vinke 53 punten

2 Ben Manders 52 punten

3 Claudia van Hout 51 punten 

Redactie
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering 
van de Helmondse Golfclub ‘Overbrug’
Op maandag 11 april 2016 in het Golfclubhuis D’n Dimpel. Aanwezig volgens presentielijst: 67 personen. 
Bericht van verhindering: 14 personen

1 Opening
De voorzitter de heer Mario Janssen opent de vergadering. Hij vermeld 
kort de grote aanpassing van de golfbaan in 2016 en geeft aan, dat hier-
door 2016 geen gemakkelijk financieel jaar zal worden. Hij heet iedereen 
van harte welkom, speciaal onze ereleden de heren Wim Martens, Bert 
Hendriks en Loek van Poppel en het lid van Verdienste de heer Hein 
Ottenheim.
De voorzitter constateert dat er een niet-lid en enige niet-stemgerechtigde 
leden in de vergadering aanwezig zijn. De vergadering heeft hier geen 
bezwaar tegen.
Voorzitter vraagt de aanwezigen 1 minuut stilte in acht te nemen ter 
nagedachtenis aan ons overleden medelid de heer Jan Gottenbos.
De voorzitter vraagt de vergadering of er nog wijzigingen in de agenda 
nodig zijn. Het antwoord is negatief.

2 Mededelingen
a)   Door de secretaris wordt gemeld dat er berichten van verhindering 

zijn binnengekomen van 14 personen.
b)   E-mail van de heer Fred van Dongen over veiligheid op hole 8. Hij is 

daar geraakt door een afzwaaiende bal. Omdat er geen ‘fore’ werd 
geroepen kon hij zich niet beschermen. Het bestuur wijst alle leden 
nogmaals om op de veiligheid te letten.

c)   De heer Sproet heeft per E-mail het bestuur verzocht om de uitslag 
van de enquête in het verslag van de ALV van 16 november 2015 aan 
te passen. De wijzigingen zullen door het bestuur worden overgeno-
men en het verslag wordt aangepast.

d)   Het bestuur deelt de vergadering mee, dat de horeca een forse 
huurachterstand heeft, waarover het zich zorgen maakt. Dit dient de 
aandacht van de leden te hebben. Er wordt met de uitbater intensief 
over gesproken. Het bestuur kan hier i.v.m. de privacy verder geen 
mededelingen over doen. De voorzitter deelt mede, dat het bestuur 
dit natuurlijk met de grootste zorg zal behandelen, met oog op alle 
belangen, zowel van de vereniging als van de uitbater. Gezien de ont-
wikkeling is het bestuur verplicht de ALV hiervan binnen de grenzen 
haar mogelijkheden, van informatie te voorzien.

  De heer Sproet verzoekt het bestuur meer open te zijn. Het bestuur 
zal, als dit probleem is opgelost achteraf verantwoording aan de ALV 
afleggen over de gevoerde onderhandelingen

e)   Brief de heren van de Westerlo en van Herpen met het voorstel om 
per lid €70 te storten als extra bar-fee voor 2016 om de uitbater te 
ondersteunen. Op dit moment kan het bestuur hier niet op ingaan.

3 Ingekomen en uitgaande stukken
a)   E-mail van de heer Fred van Dongen.

b)   E-mail van de heer Bert Sproet.
c)   Brief van de heer Hans van de Westerlo en de heer Wim van Herpen.
d)   Brief van de heer Cees van Dijk over het stuk in de Eindhovens Dagblad. 

De heer van Dijk biedt zijn verontschuldigingen aan, omdat hij fout 
zou zijn geciteerd. De secretaris heeft de brief op het mededelingen 
bord gehangen.

4  Voorstel tot benoeming tot Lid van Verdienste 
van de heren Rob Stockx en Bert ter Heijne

De voorzitter geeft een korte schets van de bijdrage aan de bloei van 
de vereniging van de heer Rob Stockx. Voorzitter WECO, lid bestuur. Het 
voorstel wordt door de vergadering ondersteund met een groot applaus. 
De voorzitter speldt hem de versierselen op, feliciteert hem namens de 
vergadering en overhandigt hem een mooi boeket, dat hij aan zijn echt-
genote overhandigt. De heer Rob Stockx bedankt de vergadering voor de 
eer, die hem ten deel valt.
Dan verzoekt de voorzitter de vergadering in te stemmen met de benoe-
ming tot lid van verdienste van de heer Bert ter Heijne. Zijn activiteiten 
als voorzitter van de redactie commissie, die elke keer weer kans zag 
ons blad de ‘Evergreen’ uit te brengen gedurende vele jaren wekt ontzag. 
Daarnaast was hij betrokken bij vele activiteiten bij het presenteren van 
de vereniging naar buiten. De voordracht wordt begroet met een luid 
applaus. Ook hem speldt de voorzitter de bijbehorende versiersel op met 
een boeket bloemen, die ook hij doorgeeft aan zijn echtgenote.

5  Notulen Algemene Ledenvergadering 
16 november 2015

Geen van de aanwezigen maakt gebruik van de mogelijkheid om tekstueel 
of inhoudelijk in te gaan op het verslag. Waarna de notulen, met daarin 
opgenomen de voorgestelde wijziging gemeld bij punt 2c, onder dank-
zegging aan de secretaris worden goedgekeurd en door de voorzitter en 
secretaris getekend.

6 Verslag verenigingsjaar 2015
Zie hiervoor de website onder bestuursmededelingen.

7 Financieel jaarverslag 2015
a)   De penningmeester presenteert de resultaten rekening en balans 

2015 ( zie website bestuursmededelingen).
b)   Kascommissie. De heer Rinus Jansen doet namens de kascommissie 

verslag van de kascontrole. Zij is akkoord met de gepresenteerde 
financiële informatie en adviseert de vergadering de penningmeester 
en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De 
vergadering gaat hiermee akkoord.
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De nieuwe leden

c)   Benoeming Kascommissie. De heer Rinus Jansen is aftredend. Het 
reservelid de heer Reiner Zuidhof treedt toe tot de kascommissie, de 
heer Alex van IJsseldijk wordt reservelid.

8 Bestuursverkiezing
Volgens rooster is het mevrouw Dieke Sengers aftredend. Zij heeft zich 
wederom kandidaat gesteld als bestuurslid voor een termijn van 3 jaar. 
Het bestuur heeft in haar een goed en collegiaal bestuurder gehad en 
ondersteund haar kandidatuur. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. 
De vergadering ondersteund haar benoeming.
Volgens rooster in de secretaris de heer Dirk Jan Boer eveneens aftredend. 
Hij heeft te kennen gegeven geen nieuwe termijn te ambiëren. Het bestuur 
heeft mevrouw Karin Asmussen verzocht zich kandidaat te stellen als zijn 
opvolger. Zij heeft al een aantal maanden als toehoorder de vergaderingen 
bijgewoond en een aantal secretariaat werkzaamheden uitgevoerd. Het 
bestuur heeft er alle vertrouwen in, dat mevrouw Karin Asmussen ook 
een goed en loyaal bestuurslid zal zijn en ondersteund haar kandidatuur. 
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. De vergadering ondersteund 
haar benoeming. De voorzitter wenst de benoemde bestuursleden suc-
ces. Hij bedankt namens de vereniging de heer Dirk Jan Boer voor zijn 
inspanningen. Hij overhandigd hem een kistje wijn en bloemen. De heer 
Dirk Jan Boer dankt het bestuur en vooral de leden voor het ontvangen 
vertrouwen. Dan neemt mevrouw Karin Asmussen haar plaats in achter 
de bestuurstafel.

9 Duurzame aanpassingen clubhuis
Mevrouw Dieke Sengers onderschrijft dat de eerste prioriteit momenteel 
bij de baanrenovatie ligt. Een financiële planning voor de verbouwing zal 
worden gemaakt. In de ALV van dit najaar zal er meer informatie m.b.t. 
de verbouwing van het clubhuis kunnen worden gegeven.

10 Voortgang baanuitbreiding
Met behulp van sheets (zie bestuursmededelingen) geeft de heer Wim 
van de Westerlo een overzicht van de stand van de baanuitbreiding. De 
eindprognose 2015 wordt nader toegelicht.
Ontgraven van de vijverpartij wordt gratis gedaan en er bestaat een 
mogelijkheid dat deze grond kan worden verkocht.
De grondruil met de Fam. Kolfschoten kent nog een kleine wijziging, na 
toelichting wordt deze wijziging door de leden akkoord bevonden. Op 
de vraag van de heer Dries Swinkels of er rekening is gehouden met een 
eventuele wijziging van het bestemmingsplan tot bouwgrond antwoord 
de heer Wim van de Westerlo dat hij deze kans erg klein acht.
De 1e fase is afgerond, begin mei 2016 zal gestart worden met de 2e fase.
De routing van de baan tijdens de 2e fase reconstructie baan (zie prikbord) 
wordt besproken, er zal zoveel mogelijk getracht worden om de bestaande 
greens te blijven gebruiken.
De schuilhut, voorzien van toilet, is gepland achter de nieuwe hole 5.
Op de vraag van de heer Frank de Gilde of de schuilhut niet te dicht aan 
de openbare weg ligt, benadrukt de heer Wim van de Westerlo dat hier 
nog een redelijke sloot ligt als buffer.
Tijdens de reconstructie zal de huidige putting green komen te vervallen. 
In deze periode zal de putting green bij de driving range gebruikt kunnen 
worden.

Mocht de pro een clinic hebben dan zal de green van de huidige hole 8 
worden gesloten, zodat deze kan worden gebruikt als chipping green.

11 Rondvraag
a)   De heer Loek van Poppel stelt voor om voor de registratieleden een 

wedstrijd te organiseren om op deze wijze de binding met de club te 
vergroten. De voorzitter zegt toe dit een goed idee te vinden en dit 
met de PR-commissie te bespreken.

b)   De heer Ben van Lieshout vraagt naar de stand van zaken van de 
lockers voor de jeugd.

  Mevrouw Dieke Sengers geeft aan hier druk doende mee te zijn. Deze 
week staat een afspraak met de gemeente Helmond gepland om e.e.a. 
nader te bekijken m.b.t. eventuele vergunningen.

c)   De heer Dries Swinkels vraagt of er wellicht iets bekend is over het 
slecht of niet werken van de NGF pasjes bij de zuil en het kassasys-
teem van de uitbater.

  Mevrouw Karin Asmussen geeft aan dat dit mogelijk te maken kan 
hebben met het bewaren van het pasje bij de mobiele telefoon. Zij 
zal hierover contact opnemen met de NGF.

d)   De heer Dries Swinkels wil tevens weten wat er zou gebeuren als de 
uitbaters de huurachterstand binnen termijn zouden voldoen en of 
het bestuur mee wil denken over de huurprijs. De voorzitter geeft aan 
dat het bestuur bereid is om mee te denken over de huurprijs.

e)   De heer Nol van de Kant vraagt de aandacht voor de Handy-cart 
wedstrijd welke zal plaats vinden op 2e Pinksterdag, 16 mei 2016, 
en roept allen op zich in te schrijven voor deze wedstrijd.

f)   De heer Ben Goossens verzoekt het bestuur goed na te denken alvo-
rens zij stappen nemen ten aanzien van de uitbaters. De voorzitter 
onderschrijft dit zeker te doen.

g)   De heer Bert Sproet overhandigd de brief, welke is ondertekend door 
de uitbaters, waarin zij toestemming geven om tijdens de ALV van 
11 april 2016 de leden te informeren inzake de onderhandelingen, 
gesprekken en correspondentie die op dit moment worden gevoerd.

  De voorzitter neemt deze brief in ontvangst maar moet er toch op 
wijzen dat er momenteel geen uitspraken kunnen worden gedaan en 
geeft aan dat het bestuur de onderhandelingen doet in belang van 
de leden en zeker niet uit eigen belang. Pas na de onderhandelingen 
kunnen er mededelingen worden gedaan.

  De heer Dirk Jan Boer wijst erop dat belangrijke zaken als deze 7 dagen 
voor plaatsvinden van de vergadering gemeld hadden moeten zijn. Dit 
heeft te maken met het feit dat eenieder van de leden op de hoogte 
moet zijn van wat er in de vergadering wordt besproken. Dit staat in 
de statuten beschreven.

h)   De heer Hein Gruijters verzoekt het bestuur het menselijk aspect van 
de uitbaters niet uit het oog te verliezen. De voorzitter zegt hem toe 
dat dit het geval zal zijn.

i)   De heer Hans van de Wassenberg wil graag weten of de situatie met 
de uitbaters is voortgekomen uit de eerder gehouden enquête. De 
voorzitter deelt mede dat dit zeker niet het geval is.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de ver-
gadering om 21:35 uur.

Helmond, 22 april 2016/KA
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Sponsoren
ABN AMRO BANK
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
VB&T Projectmanagement
Wesselman Accountants & Belastingadviseurs
De Wit B.V.

Businessleden
Adriaan vd Heuvel Makelaars en Adviseurs
Architectburo Joosten
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
Goorts & Coppens
Harotex Gordijnenatelier BV
Helmond Precisie
Van den Heuvel Helmond B.V.
HG Assurantien Brabant BV
Houtse Bazar
HZ Industrial BV
IBAS BV
Klessens & de Koning B.V.
Koffie Totaal BV
Le Corbeau part. BV
Meeus Assurantien B.V.
Groep 5700 B.V.
Mevi Fijnmechanische Industrie BV
Nico Berkers Kantoorefficiency BV
Prinssen Hair Design
Puur Bouwadvies
Rechtshuis Advocaten
Remat Chemie
Bouwbedrijf F. Rooijakkers BV
Sengers 
Stand-In
Talentscoutz
Vekah
De Vereenigde Effecten Compagnie

Laatste nieuws

Businessclub wedstrijd
Na de hoosbuien en de extreme temperatuur van donderdag was 
vrijdag 24 juni voor de Business Club een verademing, met rustig en 
droog weer en af en toe een zonnetje. Dit werd mede duidelijk door 
het grote aantal inschrijvingen (40). 

Tijdens de prijsuitreiking werd even stil gestaan bij het afscheid van Gijs en Iris, waarna 
de prijzen vooral terecht kwamen bij Toine Verstappen van Harotex: de neary, de seconde 
neary én de eerste plaats. Hierna mocht de Rabobank bescheiden, maar trots, de tweede 
plaats claimen.

Uiteindelijk een topdag in de zon met aan het einde een goed verzorgde BBQ. 

Claudia

Winnaars

Afscheid van Iris en Gijs
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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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