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Redactioneel

Discriminatie!
Het overkwam mij laatst. Ingedeeld bij een wedstrijd (overigens 
niet bij onze club) in een flight met drie zichzelf keigoeie spelers 
noemende golfers (handicap omstreeks 16). Och ja, als ze afgeslagen 
hadden werd er meteen aanstalten gemaakt om weg te lopen.  

Oh ja, ik moest, vanzelfsprekend als laatste, ook nog afslaan. Ik was al blij als ik na twee 
slagen bij hun afslag lag. Niet één keer, maar bijna steeds, moest ik vragen, als zij naar hun 
bal liepen, om even op te letten; ik moest mijn tweede slag nog doen. Bont maakten zij het 
op een gegeven moment toen zij hadden uitgeholed en meteen wegliepen; ik moest zelfs 
vragen of ik ook nog mocht putten. Gênant was het dat men zich achttien holes lang geen 
moment afvroeg hoe ik, als hogere handicapper, mij voelde. Ik voelde mij nog minder dan 
gedoogd. Nee, ik voelde mij gediscrimineerd. Het zo mooie golfspel is bedoeld voor alle golfers, 
ongeacht de hoogte van de handicap. Je speelt ook vooral tegen jezelf, je eigen handicap én de 
baan. Daardoor blijft er ook altijd ruimte voor sociaal contact en begrip. Ook als je de eer hebt 
om met deze keigoeie te spelen, mag je toch verwachten dat ook zij in jou zijn geïnteresseerd.

Ik had al gezegd dat dit niet bij onze eigen golfclub gebeurde, maar tóch. Onze mooie 
stadsbaan is straks wel wat moeilijker geworden. Het kan dan ook zijn dat er bij sommige 
wedstrijden grote verschillen zijn in de kwaliteit van de flightgenoten. Geef ook aan de hoge 
handicappers het gevoel dat ze erbij horen.

Oh ja, er was toch een moment dat ik mij gewaardeerd voelde, namelijk na afloop toen ik het 
eerste rondje gaf. Vanaf dat moment hoorde ik erbij!  

Fons Jacobs,  
voorzitter redactiecommissie

Sponsoren

BOUWMANAGEMENT 
& ADVIES BV
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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

Voorwoord van de voorzitter

Onze nieuwe 
stadsgolfbaan is klaar
Een jaar geleden zijn we begonnen met de aanleg van de nieuwe greens op het 
maïsveld. We hebben tot mei jl. nog kunnen spelen op de ‘oude baan’.  
In zes maanden tijd is de hele baan verbouwd en zijn alle nieuwe greens weer aangesloten.  
Een waar huzarenstuk om in een dusdanig korte tijd de hele baan te verbouwen, terwijl er steeds negen holes 
in het spel zijn gebleven. Dit is niet alleen de verdienste van onze baanarchitect Frank Pont, met zijn enorme 
ervaring in het herconstrueren van golfbanen, maar zeker ook van onze baancommissaris Wim met zijn 
Commissie Baanuitbreiding. Ook onze greenkeeper Herbert met zijn mannen en de aanlegploeg van De Enk 
hebben een uitzonderlijke prestatie geleverd en ervoor gezorgd dat we steeds konden blijven spelen. Allemaal 
hartelijk dank voor jullie enorme inzet. Het resultaat is geweldig. 

We hebben, na een moeilijke periode in de eerste helft van dit jaar, 
ook afscheid moeten nemen van onze horeca-uitbaters Iris en Gijs 
Verstappen. Maar, zoals het bestuur al heeft laten weten tijdens de 

laatste ALV, was er geen andere oplossing dan op 1 juli te stoppen 
met de exploitatie. Wij zijn Iris en Gijs veel dank verschuldigd voor hun 
inzet, waarmee ze de horeca in ons clubhuis gedurende zo velen jaren 
hebben verzorgd. Het bestuur is verheugd dat Gijs inmiddels ook weer 
een nieuwe uitdaging in zijn leven heeft gevonden. 

We zijn gestart met het ‘in eigen beheer’ van de horeca. Dit staat los van 
de verenigingsadministratie, maar we hebben nu als club de volledige 
zeggenschap en de controle over alles wat er in/met de horeca gebeurt. 
Twee jonge enthousiaste medewerkers, Noor en Bram, werken er hard 
aan om u allen van dienst te zijn en ze hopen ook de keukenactivitei-
ten binnen niet al te lange tijd weer te kunnen opstarten. Ik wens hun 
daarbij heel veel succes.

Er breekt een nieuw tijdperk aan voor de onze golfclub. Met een prach-
tige en uitdagende stadsgolfbaan kunnen we de toekomst met vertrou-
wen tegemoet zien. Het bestuur is van mening dat we een uitbreiding 
naar 480 leden zouden moeten kunnen realiseren, maar dat vraagt wél 
ons aller aandacht. Onze leden zijn tenslotte onze beste ambassadeurs.

Met nog een paar wedstrijden te gaan loopt het golfseizoen langzaam 
ten einde. 
Ik denk dat velen van u nog menigmaal willen spelen op onze prachtige 
nieuwe baan.

Ik wens u allen nog een heel mooi golfnajaar toe, zodat we volop kunnen 
genieten van het geweldige werk dat het afgelopen jaar is verzet. 

Uw voorzitter, 
Mario Janssen
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Geef door die pen

Leon in actie 
Na eerst wat oude Evergreens te hebben doorgelezen over hoe anderen 
deze opgave hebben opgelost, dank ik Klaartje om mij de eer te geven 
om een stukje te schrijven. Ik zal beginnen me voor te stellen voor 
diegenen die me niet kennen, ik ben Leon van Zon en golf ongeveer acht 
jaar bij HGC ‘Overbrug’. Ik heb nog op de wachtlijst gestaan om lid te 
mogen worden.

Na eerst, samen met mijn golfmaat Frans, 
het GVB te hebben gehaald bij Sander zijn we 
als groentjes begonnen met een wedstrijd op 
de zaterdagmorgen om onze handicap wat 
naar beneden te krijgen. De animo voor deze 
wedstrijden was zo gering dat na een jaar 
deze wedstrijden van de wedstrijdagenda zijn 
gehaald. Intussen waren we al een paar punten 

gezakt en durfden we het ook om aan de wed-
strijden op zondag mee te doen. Ik herinner me 
nog goed dat we toen werden aangesproken 
door een mede golfer die ons meedeelde: ‘Daar 
heb je die fanatieke golfers die er nog weinig 
van kunnen’. Wat later bleek dat mijn buur-
man te zijn. Door veel te spelen en elke winter 
gebruik te maken van de aanbieding van Sandy 

beheers ik nu het spelletje wat beter. En gol-
fen houd je jong, want ondanks dat ik dik 50+ 
ben, word ik nog regelmatig aangesproken 
met ‘jongen’. Bij de meeste sportclubs ben 
je op deze leeftijd een senior, oudgediende of 
gewoon n’n ouwe. Ik ben benieuwd of ze dit 
nog steeds doen na het lezen van dit stukje.

Hoe lid geworden van de Weco?

Doordat Frans en ik vaak meededen, werden 
we een paar jaar geleden door Christien Jacobs 
benaderd of we interesse hadden om lid te 
worden van de Weco. Wedstrijden mee organi-
seren en prijsuitreikingen doen enz. en nu doe 
ik al een paar jaar met veel plezier. De meeste 
clubleden die op zaterdag, zondag of de Dodavo 
spelen kennen me onderhand wel. Dit jaar is het 
voor de Weco ook een apart jaar vanwege de 
baanuitbreiding, waardoor de wedstrijden toch 
wat anders zijn dan vorige jaren, maar het einde 
komt in zicht en de opening van de nieuwe baan 
staat al op de agenda. Ook ik ben erg benieuwd 
hoe de nieuwe baan straks er uitziet en hoe die 
is om te spelen. En dat we af zijn van GUR, GUR 
en nog eens GUR. Wat ik me afvraag is waar al 
die GUR ballen blijven. Ik behoor nog tot de wer-
kende klasse en speel meestal in de weekenden 
en heb menig balletje in de GUR achtergelaten. 
De emmer bij de caddiemaster is echter altijd 
leeg en waar zijn de ballen gebleven? Toch 
maar eens op marktplaats gaan kijken welke 
Hellemonder/ster golfballen aanbiedt? Of zien 
we straks net als in Spanje dat er mensen in de 
sloot naast de baan ballen aanbieden? Kan je 
mooi je eigen ballen terugkopen.

Maar wat zal bij iedereen het korte spel ver-
beterd zijn door een half jaar hoofdzakelijk te 
chippen en te pitchen. Maar binnenkort mogen 
we de driver weer uit de tas halen. Hoe zullen 
we de nieuwe baan ervaren met twee holes 
par 5, nieuwe waterhindernissen en bunkers. 
En hoe snel vallen we weer terug in onze oude 
gewoonte van klagen over te veel water, te 
diepe bunkers en ballen die buiten de baan vlie-
gen. En als dit en als dat was gebeurd was, was 
mijn score nog in de buffer geweest enz. enz. 

Maar dit laat ik over aan de Antonie Fransen 
aan wie ik de pen doorgeef. Antonie succes! 

Leon van ZonLeon in actie
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Door de baan… 

Nieuws van de baancommissaris
De ‘nieuwe’ baan ligt er prachtig bij. De greenkeepers 
hebben hard gewerkt om de baan tijdens de 
verbouwing in topconditie te houden, chapeau. 
Inmiddels naderen we het moment dat we de baan 
winterklaar maken. Evenals afgelopen jaar zal er, 
zolang het weer het toestaat, gespeeld kunnen 
worden op zomergreens. Dit kan alleen als de baan 
en vooral de greens in goede conditie verblijven. U als 
golfspelers heeft daar een belangrijke bijdrage in!

Baanuitbreiding
Het afgelopen jaar heeft de baan in het teken gestaan van een ingrij-
pende reconstructie. Maar zoals al eerder gezegd, ‘wie mooi wil zijn, 
moet pijn lijden’. We hebben er iets prachtigs voor terug gekregen waar 
we de komende decennia mee vooruit kunnen.
Het Course Rating team van de NGF heeft onze baan 19 september jl. 
bezocht voor de bepaling van de nieuwe Course Rating en Slope Rating 
(Handicaptabellen). Verwachting is dat deze eind oktober bekend zijn.

‘Hevige regen spelbreker 
fase 2 baanuitbreiding’

‘Groen, Groener, Groenst’

‘Wat een regenbui kan doen!’

‘De laatste loodjes...’ 

Uitspraken die de afgelopen maanden het gehele uitvoeringsteam heeft 
bezig gehouden. Maar goed, uiteindelijk is de baan zondag 2 oktober jl. 
onder grote belangstelling geopend. Chapeau!

Van deze plaats wil ik nogmaals iedereen bedanken die een steentje 
heeft bijgedragen aan de realisatie van onze nieuwe baan, maar we zijn 
nog niet klaar. 
De komende maanden wordt er verder aandacht besteedt aan de schuil-
hut, de aanplanting en mogelijke andere aanpassingen die naar voren 
komen tijdens het golfspel. De Commissie Baanuitbreiding houdt u op de 
hoogte van de verdere vorderingen en wil graag uw op- en aanmerkingen 
ter harte nemen.

Tot zover het nieuws van de baancommissaris.
Ik wil u namens de Commissie Baanuitbreiding en het gehele uitvoe-
ringsteam een mooi en golfbaar najaar toe wensen op onze vernieuwde 
9-holes golfbaan. 

Wim van de Westerlo 
Baancommissaris
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Wat ons verder nog ter ore kwam
Driving range                        
Een vernieuwde baan en een nieuwe uitstra-
ling. Daar hoort natuurlijk ook een nieuwe 
sponsor bij voor onze driving range. Geen 5700 
meer, maar bij een sieraad van een baan hoort 
ook een sieraad van een sponsor namelijk Zinzi, 
de mooiste zilveren sierraden en stijlvolle hor-
loges. Opgericht in 2003, in 13 jaar tijd uitge-
groeid tot een internationaal fashionmerk voor 
sieraden. Balletjes en aankleding van onze 
driving range zullen dan ook deze sierlijke 
uitstraling krijgen.

Zinzi (iedere dag weer zin in zilver), met eigen 
Nederlandse designers, is onder andere bekend 
van de jaarlijkse gift aan Pink Ribbon en het 
Tv-programma Hollands Next Topmodel. Zinzi 
werkt samen met Dutch design topontwerper 
Mart Visser. Wil je meer weten over Zinzi ga 
dan naar zinzi.nl. Daar vind je ook de juweliers 
in de regio waar deze sieraden te koop zijn.

Dankbetuiging
Mede namens onze Fred wil ik iedereen bedan-
ken die op een of andere manier belangstelling 
heeft getoond bij mijn ziekenhuisopname en 
daarna thuis. Het was ook niet niks om bij een 
ongelukkige val mijn rechterheup te breken. 
De chirurgen van de orthopedische afdeling 
hebben mij geopereerd met het plaatsen van 
een nieuwe heup, dit vooral door mijn vitaliteit. 
Het was hartverwarmend en genezend dat vele 
bezoek, telefoontjes, e-mails, brieven en wat 

het ook moge zijn. Het heeft mij goed gedaan. 
Ik ben behoorlijk aan de beterende hand en heb 
mijn golfclubs al één keer gebruikt op onze baan.

Rieky Boogaarts 

Een wonderbaarlijke hole-in-one
Tijdens een golfpartijtje op een maandagmor-
gen in augustus sloeg Herbert Beekmans op 
de provisorische hole 7 een hole in one. 
Vanwege de ingezaaide tijdelijke GUR vlak voor 
de hole en het ruwe grasveld erom heen is dat 
een mirakel. Natuurlijk sloeg Herbert een 
mooie bal, maar onze ervaringen met eerdere 
afslagen op deze hole was dat dit geen garan-
tie was voor een goeie ligging. Daarom ging de 
zoektocht naar de bal naar GUR en het hele 
gebied daarom heen, zonder resultaat. Pas 
toen iemand anders de vlag eruit wilde halen 
om uit te putten werd de bal gevonden. 

Laat nou enkele weken later Herbert weer een 
hole in one slaan! Nu op de provisorische 3. 

...en nóg één!!
Tijdens de Domigo (ja, die op donderdagmid-
dag) overkwam Jean Louis Aben hetzelfde. 
Oók hij sloeg een fraaie bal recht richting de 
pin en zag die in de goede richting doorrol-
len, maar was al blij dat de bal waarschijnlijk 
daarbij in de buurt zou eindigen. Toen hij zich 
omdraaide om zijn club op te bergen, werd hij 
door Christien Jacobs attent gemaakt op het 
feit dat dit wel eens een hole-in-one zou kun-
nen worden. Hij draaide zich om en zag, samen 
met zijn flight-genoten, nog nét dat de bal viel.

Laatste GVB examen 
op de oude baan
Op 1 oktober heeft Sandy het laatste examen 
afgenomen op de oude baan.

Geslaagd met HCP 54 als resultaat feliciteren 
wij Maud van de Heuvel! 

Redactie Evergreen
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De smaak van
Recept: 
CRÈME BRULÉE met Licor 43

Crème brulée is een dessert dat altijd indruk maakt na een lekker en gezellig etentje. Serveer die van jou eens 
met een scheut Licor 43 er in en prikkel de smaakpapillen van je vrienden.

Ingrediënten:
 ½ 300 ml slagroom 
 ½ 1 vanille stokje 
 ½ 1 ei 
 ½ 3 eierdooiers 
 ½ 75 gram basterdsuiker 
 ½ 100 ml Licor 43 
 ½ Wat suiker voor het karamelliseren (het 

liefst rietsuiker)

Instructies:
 ½ Verwarm de oven voor op 160 °C (alleen 

onder en bovenwarmte, dus geen hete 
lucht indien mogelijk).

 ½ Snijd het vanillestokje open en schraap er 
met de achterkant van een schilmesje de 
binnenkant uit.

 ½ Verwarm de room op laag vuur, samen 
met het vanilleschraapsel en het vanil-
lestokje. Zet het vuur uit en dek de pan 
af om vervolgens de vanille minimaal 20 
minuten te laten intrekken.

 ½ Klop in een schaal het ei samen met de 
eierdooiers en de suiker luchtig.

 ½ Haal het vanillestokje uit de room.

 ½ Voeg vervolgens, onder voortdurend roe-
ren, de Licor 43 en het eiermengsel toe aan 
de pan met warme room.

 ½ Verdeel het mengsel over zes kleine 
schaaltjes en plaats deze in een oven-
vaste schaal.

 ½ Vul de schaal met kokend water totdat 
de kleine schaaltjes ongeveer half onder 
staan.

 ½ Zet de schaal in de oven en bak gedurende 
45 minuten. Laat de schaaltjes daarna 
afkoelen en zet ze in de koelkast om verder 
af te koelen.

 ½ Strooi er net voor het opdienen nog wat 
(riet)suiker overheen en laat deze goud-
bruin karamelliseren met behulp van een 
brander of onder de hete grill.

JUIST!

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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Door de baan… 

Zeldzame Indische  
ganzen op ‘Overbrug’
De vernieuwing van de golfbaan heeft nu ook al nieuwe bewoners 
gebracht, namelijk een paar Indische Ganzen (Latijnse naam Anser 
indicus). Vanaf dit voorjaar verblijven deze gevleugelde vrienden bij de 
vijver op (de oude) hole 2. Ze schijnen zich daar goed thuis te voelen.

Dachten we eerst met de uit Afrika afkomstige 
Nijlgans te doen te hebben, die sinds de zestiger 
jaren van de vorige eeuw in Nederland snel is 
ingeburgerd, blijken het Indische ganzen te zijn. 
Ze broeden vanaf 1986 in ons land. Het gaat 
vermoedelijk om nakomelingen van losgelaten 
of ontsnapte vogels. Voor de jaren 2012-2015 
wordt het aantal paren voor Zuidoost-Brabant 
op één tot drie geschat. Kortom, ook deze zeld-
zame vogels weten onze vernieuwde baan in 
wording nu al te waarderen.

De hopplant (Latijnse naam Humulus lupulus)

De hop is een plant die zich om de bomen 
slingert, altijd met de wijzers van de klok mee. 
Uit de wortel komt elk jaar een nieuwe stengel 
die zichzelf 5 à 6 meter omhoog werkt. De 
toevoeging van lupulus in de Latijnse naam 
betekent ruwbladig. De bladeren van de hop 
doen denken aan die van de wijnstok. De hop 
is tweehuizig, wat wil zeggen dat de mannelijke 
en vrouwelijke bloemen groeien op gescheiden 
planten. Op de foto ziet u de vrouwelijke plant. 
In september/oktober zijn de vrouwelijke bloe-
men gerijpt tot de zogenaamde hopbellen. De 
kliertjes van de hopbellen worden in de bier-
bereiding gebruikt als smaakstoffen. De hop 
is in de 13e eeuw in onze streken ingevoerd, 
monniken gebruikten die voor de bierfabricage.
Ook vindt (vond) hop medische toepassingen. 
Het in de hopbellen voorkomende lupuline 
schijnt een kalmerend middel te zijn. Zo wordt 
in de ‘Gids voor geneeskrachtige planten’ aan-
geraden om bij slapeloosheid te gaan liggen op 
een kussen van hopbellen.

Het handboek van de homeopathische Materia 
medica stelt: ‘Hop is een goed middel tegen 
ondermijning van het zenuwstelsel, gepaard 
gaande met misselijkheid, duizeligheid en 
hoofdpijn na een wilde nacht’.

Kortom beste lezers, indien u bellen wilt pluk-
ken dan is nu (september) de tijd. De plant komt 
veelvuldig voor op onze golfbaan bv. klimmend 
tegen het hek langs de Aarle Rixtelse weg. 

Met de golfgroeten, 
Bert ter Heijne/Otto Smithuis

De hopplant aan het hek langs de 
Aarle Rixtelse weg

De Indische gans 

9

NUMMER 55 - OKTOBER 2016



Nieuws van de 
Op het moment dat de nieuwe 
Evergreen bij u is gearriveerd, 
golfen we al even op de nieuwe 
baan, is de winnaar van de 
BUSINESS TROPHY 2016 bekend 
en heeft waarschijnlijk ook al de 
slotwedstrijd plaatsgevonden.

Het einde van een seizoen, waarin het vanaf 
1 mei voor iedereen ‘afzien’ was op de 
geïmproviseerde golfbaan. Toch verdienen 
de Baancommissaris en zijn medecommis-
sieleden, alsmede de greenkepers een groot 
compliment, omdat we, ondanks alle zo ingrij-
pende werkzaamheden, wel een complete 
Business competitie hebben kunnen spelen. 
En... met een goede bezettingsgraad tijdens 
alle wedstrijden. Hulde aan al onze Business 
leden, die ondanks alles hun relaties bleven 

uitnodigen en hen door het jaar heen lieten 
zien wat hen bij een eventuele volgende uit-
nodiging te wachten staat.

Zoals de zaken er in de competitie voor staan 
op het moment waarop ik dit stuk produceer, 
zijn er inmiddels vijf wedstrijden gespeeld 
en gaat het team van WESSELMAN 2 aan de 
leiding, op de voet gevolgd door HAROTEX en 
GROEP 5700. Maar ook de subtop is zeker nog 
niet kansloos. Met nog twee wedstrijden te 
gaan, waarvan de laatste op de nieuwe baan, 
is er nog van alles mogelijk.
Wij, de sponsorcommissie, kijken met voldoe-
ning terug op een facilitair moeilijk jaar, waarin 
we goed op sterkte zijn gebleven en een prach-
tig beeldscherm hebben gerealiseerd in de hal 
van ons clubhuis. Elk Sponsor en Business lid 
krijgt daar de aandacht die ze verdienen voor 
hun belangrijke bijdrage aan onze golfclub. 
In de toekomst zal dit medium een bron van 
informatie zijn voor alle leden.

Graag hopen wij dat na de prachtige nazomer 
ook de herfst ons goedgezind zal zijn en er dus 
volop kan worden geprofiteerd van de nieuwe 
baan. 

Namens de Sponsorcommissie, 
Willem van de Ven

Businessdag nummer 6
De zonovergoten dag zorgde 
voor een goede opkomst van 40 
deelnemers Allen waren ruim op 
tijd en kwamen binnen met een 
brede smile. Iedereen had er zin 
in en na het welkomstwoord van 
Claudia waren we dan ook snel op 
de betreffende holes en werd in 
twee uur de wedstrijd gespeeld.

De Helmond Sport supporters waren er vrij 
snel vandoor, maar dat mocht de pret van 
de prijsuitreiking niet drukken. De Neary was 
voor Marcel Zijp en de Second Neary voor Wim 
van de Westerlo. De tweede prijs ging naar de 
Rabobank met Mark Relou en Arno Vervoord 
en de eerste prijs was voor groep 5700 van 
Marcel Zijp en Ben Manders. 
Uiteindelijk werd er door 30 deelnemers deel-
genomen aan het mooie Italiaanse pasta buf-
fet verzorgd door Bram en Noor en werd de 
avond gezellig afgesloten.

Sportieve golfgroet 

Hein en Claudia
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Nieuws van de Pro

Nieuwe golfbaan, nieuwe slagen 
Onze nieuwe baan is per 2 oktober geopend, en heeft  langere holes 
en dus langere slagen. Er zijn dan drie slagen die er echt toe doen: de 
slag met de driver, die met de wedge en de putt. Leer deze slagen te 
beheersen en uw scores gaan gegarandeerd omlaag.

Eigenlijk heb je genoeg aan een goeie afslag, 
een wedge naar de green en een putt die dood 
bij de hole uitkomt. En niet onbelangrijk, met 
deze drie basisslagen kun je overal uit de voeten. 
Je hoeft niet met een boog om je driver heen 
te lopen; dat is je beste vriend. Je hoeft niet 
iedere tweede slag op een par4/5 op de green 
te komen, want je wedgespel is goed genoeg. 
Ook hoeft niet iedere slag met een ijzer dood 
bij de pin te liggen, want je putt zo goed naar 
de hole dat je niet bang hoeft te zijn voor een 
3-putt.

Deze keer enkele tips voor de driver

‘Lang, langzaam, wijd 
en in balans naar 

achteren (opzwaai)’ 

Richt je op twee punten. Ten eerste: zorg voor 
een lage en langzame beweging bij het weg-
gaan van de bal. Het clubblad moet wegglij-
den van de bal, waarbij de handen en armen 

moeiteloos samen werken. Til de club dus niet 
op, want dat betekent een gehaaste backswing, 
waardoor het hele ritme en dus de timing van 
de downswing verloren gaat. Die lage en lang-
zame start van de swing staat aan de basis 
van het tweede punt: maak een wijde draai 
waarbij de balans bewaard blijft. Zorg dat de 
linkerschouder achter de bal is op de top van 
je opzwaai, zonder dat je naar achteren schuift 
(swayen). Zo wordt het een solide beweging, 
met minder kans op fouten en dus: vanaf de 
eerste klap tel je mee.

Heel veel succes met oefenen. 

Sandy

Vlekkeloos 
          geregeld!

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

NOTARISKANTOOR SPOORMAKERS

Winteraanbieding 
8 lessen 6 betalen

of
12 lessen 9 betalen

Voorwaarden:
 ½ Alleen in de periode november tot en met maart
 ½ Het totale bedrag bij de eerste les betalen
 ½ Men kan zelf de lessen inboeken
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Als enige gebrouwen
met zuiver mineraalwater.

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

Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

DE ‘TIEN’ GEBODEN 
 1  Zet luidruchtigheid niet boven de sport, 

uiteindelijk zijt Gij hier om te golfen.

 2  Gedenk de dag dat het regent 
en Gij droog in het clubhuis zit.

 3  Gij zult het personeel eren 
en niet voor Uw beurt bestellen.

 4  Gij zult niet stelen, 
noch de glazen van ’n ander ledigen.

 5  Gij zult Uw naasten liefhebben 
en bij vriend en vijand aanschuiven.

 6  Drinkt het goddelijk vocht, 
maar niet zoveel dat Gij vergeet te betalen.

 7  Wie het kleine van de keukenbrigade niet eert, 
die moet maar thuis gaan eten.

 8  Gij die vloekt en hard kwekt, 
krijgt ’n rode kaart.

 9  Gij zult geen valse getuigenis afgeven 
door te sjoemelen met de wedstrijdkaarten.

10  Gij zult Uw flightgenoten niet begeren, 
ook al wordt Gij hiertoe uitgedaagd.

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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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

Even weer aandacht 
voor de afslagplaats 
De laatste tijd is vanwege de baanvernieuwing gespeeld vanaf nogal 
provisorische afslagplaatsen, waarbij hier en daar flink geïmproviseerd 
moest worden. Nu de baan bijna klaar is wordt het zaak om de regels voor 
het afslaan weer eens door te nemen. 

We beginnen met een 
samenvatting van regel 11 die 
voor de afslagplaats geldt

Op straffe van twee slagen moet de speler 
de bal spelen binnen de afslagplaats van 
de te spelen hole. Deze is twee stoklengtes 
diep vanaf de voorkant van de tee-merkers. 
De speler mag om de bal te spelen daar-
bij buiten de afslagplaats staan. De tee-
merkers mogen niet worden verplaatst 
ook al hinderen ze de speler. Hierop staat 
een straf van twee slagen volgens regel 
13-2 (verbetering van ruimte voor voorge-
nomen swing).

De bal hoeft niet per se van een tee te worden 
geslagen, van de grond mag ook, waarbij men 
zelfs vrij is een bultje te zoeken of te maken. 

Als de bal op de afslag bij het adresseren (of bij 
elke andere beweging die niet de intentie heeft 
om de bal te spelen, zoals een oefenswing) van 
de tee valt, mag de bal zonder straf opnieuw 
worden opgeteed. Immers, de bal was nog niet 
in het spel omdat er nog geen slag was gedaan. 
Wanneer echter een slag naar de bal wordt 
gedaan (of een airshot wordt geproduceerd), 
ongeacht of de bal hierbij beweegt of niet, dan 
is de bal in het spel en telt de slag, maar volgt 
er verder geen straf. De bal moet nu gespeeld 
worden zoals hij ligt. Wanneer de bal naast de 
tee is gevallen, moet hij van de grond gespeeld 
worden anders volgen twee strafslagen. 

Regelneef
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Er zit muziek in de club... 

De eerste beginselen werden 
bijgebracht met ‘De Kindervriend’ 
Wist u dat een piano 88 toetsen heeft (52 witte en 36 zwarte) en bestaat uit 7 octaven? Een groep van 7 witte 
en 5 zwarte toetsen vormen samen een octaaf. De overige 4 extra toetsen zijn aangebracht ter vermindering 
van resonantie van de overige toetsen. Rond 1880 zette de populaire pianofabrikant Steinway de standaard van 
88 toetsen. Tegenwoordig is er zelfs een superpiano met 102 toetsen, die maar liefst 300.000 dollar kost. 

Na deze inleiding stel ik u graag voor aan Gré de 
Heer. Zij is in de hongerwinter geboren als twee-
de kind uit een gezin van zes. Van haar achtste 
tot haar zestiende ging ze wekelijks op pianoles 
bij mevrouw Pronk. De eerste beginselen wer-
den bijgebracht met ‘De Kindervriend’ en de 
nieuwe noten aangewezen met een breinaald.
Na de HBS volgde zij een opleiding voor 
Modeontwerpster aan de Gerrit Rietveld 
Academie in Amsterdam. Zij leerde daar ook 
haar man kennen, trouwt met hem op haar 21ste 
en samen krijgen ze twee dochters, Barbara en 
Olga. Zij verhuizen naar Sint-Oedenrode en op 
4- en 5-jarige leeftijd gaan de meisjes op ballet-

les. Al snel wordt Gré gevraagd om de lessen 
muzikaal te begeleiden en krijgt ze daarvoor bij 
de muziekschool een vaste aanstelling. Dat is 
zij blijven doen, ook toen haar kinderen allang 
niet meer op balletles zaten.

Gré gaat scheiden in 1985 en begint met een 
collega een confectiebedrijf in Eindhoven. Er 
valt na een paar jaar niet meer op te boksen 
tegen de tarieven in lagelonenlanden en zij 
gaan verder met een ander product, nl. de 
kinderzakken voor de Maxi Cosi. Na 22 jaar 
verdwijnt deze hele productielijn naar China en 
zijn zij genoodzaakt de knip op de deur te doen.

Een paar jaar geleden pakt zij de pianobegelei-
ding van de balletschool weer op en speelt nu 
weer regelmatig in Den Bosch tijdens lessen en 
balletexamens. Bovendien geeft zij thuis nog 
privé pianoles aan een paar leerlingen.

Weer terug in Helmond
Gré heeft ook tien jaar in België gewoond, 
maar sinds 2013 is zij weer teruggekomen 
naar Helmond. Ze is vanaf 1996 lid van HGC 
‘Overbrug’ en doet regelmatig mee aan wed-
strijden. Ondanks haar ervaring van 20 jaar 
golfen blijft haar handicap hangen op 36. No 
problem for Good Old Gré... Zij is bij uitstek een 
echte recreatie-golfster. Als Caddiemaster en 
redactielid van de Evergreen voelt Gré zich erg 
betrokken bij onze golfclub.

Elke dinsdag van half twee tot half drie neemt 
zij als vrijwilligster plaats achter de vleugel in de 
hal van het ziekenhuis. Hoewel zij zelf ook in het 
bezit van een vleugel is, geniet zij van de akoes-
tiek daar en speelt daar bij voorkeur Evergreens, 
zo nu en dan afgewisseld met modern-klassiek, 
onder andere van Erik Satie. Een van de speci-
alisten van het ziekenhuis is inmiddels al een 
tijdje een van haar trouwste leerlingen. Zolang 
de handjes nog willen zal zij in het ziekenhuis 
blijven spelen.

Wilt u zelf eens komen luisteren, kom 
dan gewoon een keer op dinsdagmiddag 
naar de hal van het ziekenhuis. 

Dank je wel Gré dat wij een tipje van de sluier 
van jouw leven hebben mogen oplichten.  

Paula Goossens
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Nieuws van de jeugd 

De jeugdkampioenen van 2016
Het jeugdteam van onze club heeft een bijzondere prestatie neergezet 
met hun kampioenschap in de jeugdcompetitie. Nadat we vorige jaar 
alle spelers voor de eerste keer hebben laten proeven van het spelen 
van competitiewedstrijden hadden we dit jaar een mooi team met enige 
ervaring. Met Joep, Yash, Pim, Jitze, Loek, Gijs en Lars hadden we nog 
steeds een van de jongste teams van de competitie, maar ze hadden er 
allemaal veel zin in.

Het was vanaf dag één een echt team toen 
ze als gastheer op De Golfhorst na het star-
ten van de laatste flight achter de wedstrijd 
aan 9 holes hebben getraind in aanloop naar 
hun eerste competitiedag. Deze eerste wed-
strijd was meteen op de moeilijke baan van 
Stippelberg en ook meteen tegen Land van 
Thorn, die uiteindelijk tweede zijn geworden. 
Gijs, Lars, Pim en Jitze wisten, ondanks twee-
maal de schuilhut wegens onweer, de eerste 
winst binnen te halen. Dit was voor Gijs zijn 
eerste 18 holes wedstrijd, die hij meteen met 
40 Stableford punten heeft gewonnen. 
Een week later zijn we afgereisd naar het 
Land van Thorn en wat kan de rough hoog 
zijn. Dit keer met Joep, Pim, Yash en Lars tegen 
Crossmoor, waar Joep in de tweede negen 
helemaal op dreef kwam en daarmee zijn 
punten pakte en Lars iedereen verbaasde door 
met 50 Stablefordpunten (toen HCP 28) bin-
nen te komen. 

Daarna een lange reis naar Zuid-Limburg, waar 
de donderdag ervoor de storm had huisge-
houden en de baan met vele vijverbunkers en 
omgewaaide bomen een extra handicap voor 
alle teams was. Hier heeft Loek in zijn eerste 
18 holes wedstrijd dapper strijd geleverd en 
heeft Jitze, die wereld-drives sloeg, ondanks 
het naderende onweer en de stromende regen, 
het hoofd koel heeft gehouden en zijn partij 
gewonnen. En daarmee het gelijkspel tegen 
Stippelberg wist binnen te halen.

Een spannend slot
Zo konden op de laatste dag nog drie teams 
kampioen worden. Met Pim, Yash, Joep en 

Lars was het spannend tot de allerlaatste 
flight. Onze captain Pim die al de hele compe-
titie stabiel speelde pakte opnieuw 6 punten 
en ook Lars pakte zijn 6 punten, waarmee 
het gelijkspel binnen was. Echter, alleen bij 
winst hadden we alles in eigen hand, want 
Land van Thorn had inmiddels dik gewon-
nen. Maar dan hebben wij Yash, die ondanks 
een geweldige eerste negen helaas nog geen 
punten kon pakken, maar uiteindelijk met een 

meesterlijke chip en een put op de 18e met 1 
Stablefordpunt verschil de winst en daarmee 
het kampioenschap binnenhaalt.

Als begeleider van dit team ben ik verschrikke-
lijk trots op wat deze jongens hebben gepres-
teerd en hoe ze gedurende de gehele competi-
tie als een hecht team hebben gevochten voor 
een mooi kampioenschap.

Tot slot ook een woord van dank aan de ouders 
die hebben meegeholpen om deze mannen 
naar alle golfbanen te rijden.  

Groeten, 
Marcel van Rossum
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Dodavo competitie 2016   
De Dodavo competitie is weer succesvol verlopen ondanks wat minder deelnemers dan in 2015. 
De belangstelling voor alle wedstrijden is dit jaar minder en we weten allemaal dat dit komt omdat de baan 
dit jaar door de reconstructiewerkzaamheden minder aantrekkelijk is. Maar de opening van de nieuwe baan 
is aanstaande op het moment dat ik dit stukje schrijf. Waarbij we gedurende de competitie twee opvallende 
veranderingen hadden, nl. de overgang van de oude naar de tijdelijke baan - waardoor de scores zowat 
verdubbelden - en de wisseling van de horeca-uitbater, wat de gezelligheid overigens niet heeft gedrukt.

De laatste wedstrijd van de competitie speel-
den de best geklasseerde vier dames samen in 
één flight en de best geklasseerde vier heren 
ook. Bij de dames waren dit Klaartje Majoor 
met 239 punten, Fabine Colen met 237 punten, 
Karin Asmussen met 230 punten en outsider 
Angela Coolen met 213 punten. Hoe de dames 
de wedstrijd onderling hebben gespeeld is mij 
niet bekend maar omdat de drie kanshebsters 
allen nog een mindere score konden weg-
strepen, hebben ze allemaal hun totaalscore 
kunnen verbeteren. Klaartje met twee punten, 
Fabine met één punt en Karin zelfs met zeven. 
Voor Klaartje was dit voldoende om haar titel 
van 2015 te prolongeren. 

Hoe ging het bij de heren?
Bij de heren gingen Pete Norman met 254 pun-
ten, Leon van Zon met 251, Dries Swinkels met 
250 punten en Frans Hermans met 248 punten 
de finaleronde in. Frans had een super start met 
birdy, eagle, birdy score op de eerste drie holes. 
Pete en Leon bleven in buurt met goede scores 
en bij Dries zat vooral het putten tegen. De bal 
raakte enkele keren de lip van de hole, maar 
viel niet en Dries zag zijn kansen verdampen. 
Met nog twee holes te gaan was alles nog 
open, maar Pete en Frans maakten allebei een 
bogey op 8 en Leon een birdy. Op hole 9 was 
de afslag van Leon net op de green. Mogelijk 
door de spanning sloegen zowel Pete als Frans 
hun bal in het riet en haalden ze allebei op 
die laatste hole geen punten. Pete verbeterde 
zich met één punt, Leon met vier en Frans met 
drie, waardoor Pete en Leon na 22 wedstrijden 
samen de eerste plaats deelden met 254 pun-
ten, derde werd Frans met 251, die daarmee 
Dries naar de vierde plaats verdrong. Volgens 
het Dodavo wedstrijdreglement is de speler met 
de laagste handicap winnaar, maar Leon wilde 
Pete uitdagen voor het spelen van een beslis-

sende hole. Met alle draagbare verlichting die 
voorhanden was zijn Pete en Leon op de oude 
hole 8 de strijd met elkaar aangegaan. Pete zijn 
eerste chip was veel te kort. 
Leon topte zijn bal bij de 
chip, maar had alle geluk 
van de wereld dat zijn bal 
tegen een lantaarn op de 
green op één meter van de 
pin tot stilstand kwam. Na 
deze meevaller voor Leon 
kon Pete niet meer winnen. 

In een feestelijke sfeer wer-
den alle prijzen uitgereikt 
en werd er nog flink nage-
praat over de spannende 
afloop. We bedanken alle 

sponsoren voor de prijzen die we 22 weken heb-
ben mogen uitreiken, nl Golfstore Eindhoven 
voor de birdies, Mevi voor de ballen voor de 
neary en second neary, Meulendijks dranken-
handel en Wijnhuis Helmond wekelijks voor de 
wijn voor de beste dame en heer en Clubhuis 
Tien voor de bon voor de Dodavohap voor de 
dagwinnaar. Hopelijk mogen we volgend jaar 
opnieuw een beroep op jullie doen.

Ook alle medewerkers van Tien willen we 
bedanken met daarbij nog een extra bedankje 
voor Walter van de Wassenberg, die de moeilijke 
taak had om de Gijs op te volgen als bereider 
van de Dodavo hap. De Dodavo hap was goed 
en is goed gebleven met als hoogtepunt het erg 
lekkere Italiaanse buffet op de laatste speeldag. 

Volgend jaar hopen we jullie allemaal te zien 
op de donderdagavonden. Scores van 25 
Stableford punten of meer zullen dan veel min-
der worden gehaald, maar de uitdaging zal des 
te groter zijn. 

Namens de wedstrijdleiding, 
Leon van Zon

De winnaars!
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Caddiemaster golfwedstrijd
Onder geweldige weersomstandigheden hebben Chris Geugies en Willie-
Jan Verspaget een golfwedstrijd georganiseerd voor de caddiemasters 
van onze golfclub. Aan deze golfwedstrijd namen 16 caddiemasters deel 
en de wedstrijdvorm was Texas Scramble/Stableford met uiteraard de 
Neary en de Longest. 

Het uiteindelijke doel was een goed onderling 
contact en het uitwisselen van ervaringen. We 
hebben een geweldige, sportieve golfwedstrijd 
gehad en dat heeft de volgende winnaars opge-
leverd:
Eerste prijs:  Lenie Ras.
Tweede prijs:  Frank de Wit.
Derde prijs:  Lidy Hülck.
Neary:  Jean Louis Aben.
Longest :  Leo van Veghel.

De prijzen bestonden uit een Hologram met 
golfer, wijn en golfballen gesponsord door 
Willie-Jan Verspaget, namens EAG Mercedes 
Eindhoven-Venlo.

We hebben een geweldige golfmiddag gehad en 
zijn prima verzorgd door Bram en Noor met kof-
fie en gebak en andere drankjes en hapjes. In de 
gezellige nazit heeft Walter van de Wassenberg 
voor een uitstekende BBQ gezorgd met een keur 
aan diverse soorten vlees. Chapeau!

We kunnen terugzien op een geweldige golfmid-
dag en het verdient navolging in eigen gelede-
ren, maar misschien ook met andere golfclubs 
in onze regio. 

Arie de Vries

Wedstrijduitslagen
Maandbeker Strokeplay IV – 25 juni
1 Frans Vinke 56 slagen

2 Aljosa Studen 57 slagen

3 Klaartje Majoor-Koolen 58 slagen

President’s Cup – 26 juni
1 Riny Oosthoek

Maandbeker Stableford IV – 3 juli
1 Hans van de Wassenberg 52 punten

2 Loek van Poppel 51 punten

3 Annemarie Ottenheijm 50 punten 

Couples Cup I – 7 mei
1 Karin Asmussen

Hein Gruijters
26 punten

2 Marianne van der Leeuw
Frans Vinke

26 punten

3 Willem Schiffers
Rob Toll

22 punten 

Maandbeker Strokeplay V – 16 juli
1 Hans van de Wassenberg 55 slagen

2 Hans Reemers 56 slagen

3 Leon van Zon 56 slagen

Business Club V – 22 juli
1 Ton Huisman

René Smits
24 slagen

2 Marlie de Wilde
Ger de Wilde

24 slagen

3 Marco de Hondt
Pim Wagenaar

26 slagen

De Koppeltjeswedstrijd – 24 juli
1 Leo van Veghel

Ruud van de Vliert
53 slagen

2 Miranda van der Putten
Leon van Zon

53 slagen

3 Pete Norman
Frans Vinke

48 slagen

Maandbeker Stableford V – 31 juli
1 Hennie van Houdt 52 punten

2 Frans Vinke 50 punten

3 Pete Norman 49 punten 

Maandbeker Strokeplay VI – 13 aug
1 Aljosa Studen 55 slagen

2 Frans Vinke 56 slagen

3 Leon van Zon 56 7lagen

Maandbeker Stableford VI – 28 aug
1 Hein Ottenheijm 52 punten

2 Dries Swinkels 51 punten

3 Pete Norman 45 punten 

Ouder-Kind wedstrijd – 4 sep
1 Peter Heessels

Jeroen Stockx
56 slagen

2 Jean Louis Aben
Pieter de Koning

56 slagen

3 Margreet Vossen
Jaap Vossen

60 slagen

Dodavo 2016 Dames –  8 sep afsl.
1 Klaartje Majoor-Koolen 240 pnt

2 Fabine Coolen 238 pnt

3 Karin Asmussen 237 pnt 

Dodavo 2016 Heren –  8 sep afsl.
1 Leon van Zon 255 pnt

2 Pete Norman 255 pnt

3 Frans Hermans 251 pnt 

Matchplay Dames
1 Tonne Knaapen

2 Marianne de Kimpe

3 Claudia van Hout

4 Christien Jacobs

Matchplay Heren
1 Ruud Bouwman

2 Dries Swinkels

3 Frans Vinken

4 Walter van de Wassenberg

Vrijwilligerswedstrijd – 28 sep
1 Bert ter Heijne 

Willem van de Ven 
24 slagen

2 Lidy Hülck 
Loek van Poppel 

26 slagen

3 Claudia van Hout  
Willem van Zantvoort

26 slagen
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering 
van de Helmondse Golfclub ‘Overbrug’
Op maandag 4 juli 2016 in het Golfclubhuis ‘tien’.  
Aanwezig volgens presentielijst: 114 personen. Bericht van verhindering: 11 personen

1 Opening
  De voorzitter de heer Mario Janssen opent de vergadering. Hij heet 

iedereen van harte welkom, speciaal onze ereleden de heren Wim 
Martens, Bert Hendriks en Loek van Poppel en de leden van verdien-
sten Fred Boogaarts en Jan van der Zwaag.

  De voorzitter constateert dat er niet-leden en enige niet-stemgerech-
tigde 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 medelidmevrouw Jet Bakx-van 
Houtum.

  De voorzitter vermeldt dat dit een ingelaste ALV betreft waarin niet 
alle agendapunten van een reguliere ALV zullen worden behandeld.

2 Contractbeëindiging D’n Dimpel
  De voorzitter geeft een korte toelichting van de gebeurtenissen van 

de afgelopen maanden.

  Op 5 februari jl. heeft het bestuur een brief ontvangen van Iris en Gijs 
met daarin de vraag om hulp door de club, in verband met financiële 
problemen ontstaan in 2015 en de te verwachten problemen in 2016 
i.v.m. de reconstructie van de baan.

  Vanaf maart 2016 zijn er toen gesprekken gevoerd om te proberen 
een oplossing te vinden en de problemen aan te pakken. De financiële 
situatie per 31 december 2015 was zodanig, dat er snel gehandeld 
moest worden.

  Na enkele voorstellen over en weer, is er een mediator aangesteld, 
om te proberen uit de impasse te komen.

  De mediator, Bob Grijpstra, heeft gesproken met Peter de Witte 
namens Iris en Gijs en met Willem van Zantvoort namens het bestuur. 
Dit heeft op 15 juni 2016 geleid tot een vaststellingsovereenkomst.

  Deze vaststellingsovereenkomst houdt o.a. in dat per 1 juli 2016 de 
exploitatie-overeenkomst tussen D’n Dimpel en HGC ‘Overbrug’ is 
beëindigd. Verder zijn er afspraken gemaakt in verband met de barfee 
en de overname van de inventaris.

  Uit oogpunt van privacy van Iris en Gijs, die jarenlang de horeca-
activiteiten voor de vereniging hebben verzorgd en uit respect voor 
de wijze waarop de samenwerking is geweest, is het bestuur van 
mening, dat vragen in de financiële en/of persoonlijke sfeer van Iris 
en Gijs niet besproken zouden moeten worden in een Algemene Leden 
Vergadering van de Golfclub.

  De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn met betrekking tot de con-
tractbeëindiging.

2.1  De heer René Hermans geeft aan dat hij de bestuursmededeling m.b.t. 
de contractbeëindiging met D’n Dimpel vooral kil en afstandelijk vindt 
en trekt de zinsnede ‘in goed overleg’ in twijfel. Verder acht de heer 
René Hermans het ver beneden de maat om in één zin te spreken 
over het opmaken van de bartegoeden.

  De voorzitter verzekert de heer René Hermans dat de contractbeëin-
diging met D’n Dimpel wel degelijk in goed overleg is gegaan met 
Iris en Gijs. Op 16 juni jl. zijn de bartegoeden vastgesteld en dagelijks 
gevolgd door onze penningmeester de heer Willem van Zantvoort. 
Het uitgangspunt was dat Iris en Gijs nog zoveel mogelijk baromzet 
konden maken. In de communicatie hierover was het bestuur met 
handen en voeten gebonden, alle communicatie hieromtrent is in 
overleg gegaan met Iris, Gijs en Peter de Witte.

  De heer Willem van Zantvoort benadrukt dat het een nadrukkelijke 
wens van Iris en Gijs was om de bartegoeden in te leveren.

  De heer Theo van Bragt wijst erop dat het bestuur een verzoek heeft 
gedaan en geen verplichtstelling.

3 Hoe nu verder met de horeca en het clubhuis
  Na 15 juni 2016 heeft het bestuur hard gewerkt aan de voortzetting 

van de horeca voor de leden.

  Voorlopig zal HGC ‘Overbrug’ de horeca in eigen beheer gaan uitvoeren.

  Door het bestuur is besloten om tot een oprichting van een B.V. over te 
gaan, met als bestuurders de heer Willem van Zantvoort en mevrouw 
Dieke Sengers-Praasterink. HGC ‘Overbrug’ is de enige aandeelhouder.

  Oprichting B.V. is getoetst door de heer Joop Kuypers van Wesselman 
Accountants | Adviseurs en de oprichtings- acte is reeds gepasseerd 
bij Notaris Bart Spoormakers.

  Het is de bedoeling dat de B.V. separaat wordt geregistreerd. Resultaat 
van de B.V. zal worden geconsolideerd met de resultaten van de 
vereniging. Een en ander zal in de ALV in het najaar aan bod komen.

  De overname van diverse contracten zoals vergunningen, pinauto-
maat, tapwacht en personeel is reeds in gang gezet.

  De heer Wim van de Westerlo heeft 30 juni jl. de aanvraag voor com-
merciële horecavergunning bij de gemeente ingediend. De doorloop-
tijd van deze aanvraag is ongeveer 6 weken, er is slechts beperkte 
horeca toegestaan.

  Mevrouw Dieke Sengers is in samenwerking met bedrijfsbeheerder 
de heer Bram van Luytelaar en assistent bedrijfsbeheerder Noor van 
Dijk druk doende om de horeca zo gewoon mogelijk voort te zetten 
voor de leden.
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De nieuwe leden

  In de maanden juli en augustus zal de ‘natte’ horeca zo goed mogelijk 
worden uitgevoerd, de ‘droge’ horeca zal echter op een wat lager 
niveau zijn. De Dodavo zal zo normaal mogelijk worden voortgezet.

  De openingstijden van het clubhuis blijven vooralsnog ongewijzigd, 
mochten hier wijzigingen in komen dan zal het bestuur dit tijdig com-
municeren naar de leden.

  Het voornemen van het bestuur is de komende maanden de horeca 
stapje voor stapje naar een goed niveau te brengen. Hiertoe zal een 
horecaplan worden opgezet.

4 Rondvraag
a)   De heer Ton Bouwman wil graag weten of deze opgezette B.V. een 

tijdelijke oplossing is.

  De heer Willem van Zantvoort geeft aan dat dit momenteel nog kof-
fiedik kijken is. De B.V. zal pogen om geld te verdienen, als dit lukt is 
het mooi. Voor nu moeten we de resultaten van de komende periode 
afwachten.

  E.e.a. zal nader worden besproken in de volgende ALV.

b)   De heer Fred Boogaarts meent dat het aanstellen van 2 bestuursleden 
als bestuurders van de B.V. leidt tot belangenverstrengeling en stelt 
voor hier een sollicitatieprocedure voor op te starten.

  De voorzitter geeft aan dat de B.V. wordt gecontroleerd door het 
bestuur en een onafhankelijk accountant en dat alle leden op elk 
wenselijk moment de bestuurders van de BV ter verantwoording 
kunnen roepen.

c)   De heer Jan van Hout trekt in twijfel of het bestuur van de B.V. gedaan 
moet worden door leden van het bestuur van de vereniging. Hij wijst 
erop dat geen enkele golfbaan in de regio de horeca in eigen beheer 
heeft.

  De voorzitter geeft aan dat organisatie vooral in handen van Bram 
van Luytelaar zal zijn, met name hiervoor gekozen door zijn horeca-
ervaring en geeft aan dat de B.V. separaat zal functioneren om dit zo 
zuiver mogelijk te houden.

d)   De heer Fridi van Veghel stelt dat als de bestuurders van de B.V. tevens 
bestuursleden zijn van de vereniging, zij hier ‘met twee petten’ zitten 
en acht dit onmogelijk.

  De voorzitter geeft aan dat het bestuur is gestart met het niet 
integreren van de administratie van de BV in de vereniging. Een 
uitgewerkt plan volgt en het bestuur zal alle leden hier deelgenoot 
van maken.

e)   De heer Felix Muijres stelt dat het nooit zo kan zijn dat het bestuur 
van de B.V. wordt gevormd door 2 personen en stelt voor om hier 
een accountant bij te voegen. De heer Muijres acht dit met name 
noodzakelijk voor de momenten dat het niet goed gaat.

  De voorzitter geeft aan dat accountant Joop Kuypers onafhankelijk 
lid is en de B.V. controleert.

  Het bestuur heeft de B.V. in een periode van 10 dagen op moeten 
zetten, de komende periode zal het bestuur e.e.a. verder uitwerken 
en op de eerstvolgende ALV zal hier verder op in worden gegaan.

f)   De heer Fons Jacobs wil weten of het bestuur de statuten en het 
huishoudelijk reglement in acht heeft genomen bij de oprichting van 
de B.V. en verzoekt om een ledenstemming.

  De voorzitter geeft aan dat de statuten en huishoudelijk reglement 
voor oprichting van de B.V. zijn getoetst door notaris Bart Spoormakers 
en deze heeft aangegeven dat een oprichting van de B.V. mogelijk was 
zonder goedkeuring van de leden.

g)   De heer Frans Coolen stelt dat in de statuten zeer expliciet is omschre-
ven dat bij overdracht aan derden er een akkoord van de leden nood-
zakelijk is.

  De voorzitter verwijst naar de toetsing van notaris Bart Spoormakers 
van de statuten en het huishoudelijk reglement en stelt vast dat er 
geen sprake is van overdracht aan derden, omdat de horeca al bij 
derden was ondergebracht.

h)   De heer Chris Geugies vraagt of het bestuur geen stemming aandurft.

  De voorzitter geeft aan hier niets op tegen te hebben. Op de vraag van 
de voorzitter aan de vergadering of er leden zijn die bezwaar hebben 
tegen de oprichting van de B.V., blijkt dat niemand bezwaar heeft. Op 
de vraag of de vergadering dan bij acclamatie kan instemmen met 
de oprichting, wordt met applaus gereageerd. Het bestuur stelt vast 
dat de vergadering bij acclamatie toestemming voor de oprichting 
verleent.

i)   De heer Hans Derison stelt vast dat er dus nog geen begroting is 
gemaakt en wil weten wanneer de leden deze kunnen verwachten.

  De voorzitter bevestigt dat er nog geen begroting is gemaakt en dat 
deze in de eerstvolgende ALV zal worden overlegd.

j)   De heer Felix Muijres wil weten of het bestuur ook een limiet heeft 
gesteld aan de verliezen en of er binnen 4 tot 6 weken een provisori-
sche begroting kan worden voorgelegd.

De voorzitter geeft aan dat het bestuur de werkzaamheden met betrek-
king tot de horeca voort zal zetten.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de ver-
gadering om 20:55 uur.

Helmond, 11 juli 2016/KA
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Presidents Cup
Geluk, ongeluk of gewoon kunnen!

Op 26 juni een enigszins bewolkte, maar (nog) droge, zondagochtend 
rond de klok van negen reed ik naar onze golfclub ‘Overbrug’ vlak over 
de grens van het mooie Aarle-Rixtel, waar ik getogen ben. 

Dit jaar speelde ik deze wedstrijd voor de 
tweede keer mee, want sinds 2015 ben ik lid 
van deze mooie en vooral gezellige stadsgolf-
baan, waar ik me intussen als, jawel, gebo-
ren Helmonder aardig thuis begin te voelen. 
Ik speelde die dag vooral met de Olympische 
gedachte, ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’! 
Het ging die dag om de President’s cup en met 
maar liefst 60 kandidaten voor de overwin-
ning en ik. Ik maakte me geen illusies om deze 
dag te winnen, want met zoveel gewicht in de 
schaal moest ik toch wel erg veel geluk hebben. 
Samen met Bert Hendriks - een man met vele 
jaren ervaring - en dorpsgenoot Bert ter Heijne 
begaven we ons als eerste spelers naar hole 1 
om mijn opgedane golfervaring en -kunsten ten 
toon te spreiden. De eerste afslag was niet veel 
belovend, maar ik eindigde met een wereldputt 
en liep met een prima gevoel en 4 slagen van 
de green van hole 1.
Enkele dagen ervoor op donderdag had ik op 
hole 2 de bal in één slag op de green liggen en 
ik vermeldde dat ik dat opnieuw zou gaan doen. 

Uiteindelijk door mijn flightgenoten aangemoe-
digd ging ik er op hole 2 eens goed voorstaan 
en met een elastische swing kwam de bal op 
de rand van de green klaar voor een chip en 
een putt en zo geschiedde. De wedstrijd was 
begonnen. Bert en Bert leerden me de kunst van 
stilte en concentratie, iets wat niet mijn sterkste 
karaktereigenschap is. Deze wijze golflessen 
brachten me die dag tot mooie resultaten. Ik 
werd er zo rustig van dat ik vergat waar het 
die dag eigenlijk over ging. Toen we uiteindelijk 
richting hole 17 hadden afgeslagen ging de 
luchthoorn en moest iedereen waar die dan ook 
stond de baan verlaten. Ineens was het druk in 
‘d’n Dimpel’. Het dreigende, donkere weer deed 
wat wij niet hoopten en de regen vloeide mas-
saler dan de drank. 

Het werd een 9-holes wedstrijd 
Uiteindelijk werd door de wedstrijdcommissie 
besloten dat ze de score van de eerste 9 holes 
voor de uitslag gingen gebruiken in verband met 
het dreigende weer, waardoor sommige latere 

starters uiteindelijk na de regen alsnog enkele 
holes moesten uitspelen. Nou dat is zeker geen 
geluk! Toen we eenmaal aan de koffie zaten 
keek Bert ter Heijne me aan en zei: ‘Nou Riny, 
dat kan voor jou wel eens goed uitpakken met 
je score’. Dit werd na enig rekenwerk door Pieter 
Driessen nog eens werd bevestigd.

Plotseling werd het een beetje ongemakkelijk, 
met 32.1 de President’s cup winnen is dat nou 
Geluk, Ongeluk of gewoon Kunnen? Leon van 
Zon kwam met de uitslag en gelukkig werd ik 
maar niet vernoemd totdat er nog maar één 
plek over was: nummer 1, de winnaar. En jawel 
hoor, het jasje van de President’s Cup 2016 
ging naar Aarle-Rixtel. Met een enigszins onge-
makkelijk gevoel ontving ik het jasje van onze 
voorzitter Mario Janssen. 

Ik hield nog een korte speech met toelichting 
op de dag, waarbij ik niet precies wist of ik nu 
dankjewel of sorry moest zeggen. Uiteindelijk 
hebben we met z’n allen op mijn overwinning 
geproost. Ik wil bij dezen Bert en Bert bedan-
ken voor de golflessen en de mentale onder-
steuning die dag. Met gepaste trots kan ik u 
vertellen dat ik de eerste Aarle-Rixtelnaar ben 
die de President’s Cup wint in de historie van 
‘Overbrug’. Over geluk gesproken.

Ik wens eenieder net zoveel geluk en plezier als 
ik op deze dag heb gehad en dank eenieder voor 
de felicitaties. 

Met golfende groet, 
Riny Oosthoek
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Rijn Schellekens Trofee
Een geweldige wedstrijd in een goede ambiance

Onder een stralende zon hebben wij donderdag, 21 juli 2016, alweer voor 
de zesentwintigste keer, om de Rijn Schellekens Trofee gespeeld.  
In de Texas Scramble Strokeplay wedstrijd met zes flights dames 3-bal 
en zes flights heren 3-bal werd uiterst geconcentreerd gespeeld voor 
een goede score.

De baan was voor deze wedstrijd in prima staat 
gebracht door onze greenkeepers. Dat resul-
teerde in goede scores waarbij de dames 319 
en de heren 316 slagen nodig hadden, dus de 
beker blijft ook dit jaar in de prijzenkast van 
de Herenochtend staan.

De hoogste score bij de Dames (49) was 
voor Tonni Rotteveel, Rosemarie Martens en 
Adjan Broeders. Bij de Heren (47) hadden Jan 
Meulendijks, Ruud 
van de Vliert en Sjef 
Beliën de score gezet. 
Zij mochten uit han-
den van Rijn en Tony 
Schellekens de diner-
bon, ludiek verpakt 
in een fles wijn, in 
ontvangst nemen en 
werden ook nog ver-
blijd met een doosje 
golfballen.

Uiteindelijk was de winst voor ons allemaal, 
want behalve de bijzonder mooie en sportieve 
dag, werden wij op het terras uitstekend ver-
zorgd door Bram en Noor met een prima BBQ.

Nogmaals dank aan Tony en Rijn Schellekens 
en graag tot volgend jaar! 

Commissie Herenochtend

Prijs met een 
gouden randje
Alweer enige tijd geleden werd 
bij gebrek aan voldoende dames 
voor de Rijn Schellekens Trofee 
gevraagd om ons alsnog in te 
schrijven, waar goed gehoor aan 
werd gegeven. Het resultaat van 
deze actie was dat de dames 
in de meerderheid waren, maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
Voor mij was het de tweede keer 
dat ik aan deze dag deelnam en 
wederom met veel plezier.

Onze flight bestond uit de dames Tonni 
Rotteveel, Rosemarie Martens en Adjan 
Broeders en de heren Gerrit van Wylick, Wout 
Tersmette en Frank Raijmakers.
De eerste negen holes gingen we gelijk op, maar 
daarna, uiteraard tot grote teleurstelling van 
de heren, gingen de dames aan kop. Maar het 
moet worden gezegd: dit alles in een gezellige 
en ontspannen sfeer, wat blijkt uit het vervolg.
Tot onze grote vreugde bleken we als winnaars 
ook nog een leuke prijs in de wacht te slepen, 
die bestond uit een dinerbon van Kota Radja en 
een lekkere fles wijn.
Maar ja wat doe je daarmee als je met z’n zes-
sen een leuke dag hebt gehad? Delen natuurlijk 
en onder het genot van enkele glaasjes kwamen 
we op het lumineuze idee om gezamenlijk te 
gaan eten. Nog een glaasje verder werd ook 
dit idee verder uitgewerkt en werd het plan 
eten met de flight en alle partners en ook de 
locatie was uniek. Gerrit en Els zijn namelijk de 
bezitters van een onwijs mooie schaapskooi 
op Croy en daar hebben we op de afgesproken 
avond gegeten.
Jammer dat Wout het moest laten afweten 
vanwege verplichtingen elders.
Kortom een plaatje van een onderkomen, goed 
gezelschap, een hapje en een drankje. Wat wil 
je nog meer in het leven!

We hebben genoten van onze prijs en hadden 
een avond met een gouden randje.  

Namens het hele gezelschap 
Adjan Broeders

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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Een  voor  
ons clubhuis

Twee frisse jonge mensen, die in opdracht van het bestuur van onze 
golfclub het clubhuis gaan uitbaten. Noor van Dijk - 28 lentes jong - en 
Bram van Luytelaar - eveneens 28 jaar oud - hebben er zin in. Na het 
vertrek van Gijs en Iris Verstappen leek er even een gat te vallen, maar 
het bestuur is een nieuwe richting ingeslagen en hebben met Bram en 
Noor een koppel gevonden, dat er vol tegenaan gaat om het de leden en 
de gasten van buiten het naar de zin te maken. 

Ervaren duo
Bram en Noor hebben veel ervaring in de 
Horeca. Bram, ja de zoon van René en Beatrijs 
van  Luytelaar, is begonnen in de keuken 
bij St. Lambert op de markt. Via West-Ende, 
De Warande (toen nog René van Thiel), De 
Raymaert (Richard van der Walle), hotelschool 
de Rooi Pannen in Tilburg, een aantal stages 
(Curaçao en Maison de Boer) en De Steenoven 
en De Schevelingse Inloop (Paul van Thiel) is 
hij in ons clubhuis terecht gekomen. Hij hoopt 
daarin zijn ei kwijt te kunnen.

Noor begon al op haar vijftiende in de bedie-
ning van de Horeca. Achtereenvolgens deed zij 
ervaring op in ’t Pakhuis, Cabaret op de Markt, 
Charlie Brown om via Ome Hein (Gruijters) op 
onze golfbaan aan de slag te gaan. Bram woont 
samen met Susanne en hebben samen een 
jonge dochter. Noor, geboren in Aarle-Rixtel 
woont nu samen met Niels Sleegers in Stiphout.  

Moeilijk start
Het is niet meegevallen om tijdens deze 
zomer een start te maken. Mede door de werk-

zaamheden aan de golfbaan viel het aantal 
bezoekers en daarmee de omzet tegen. Maar 
beiden kijken niet om, maar vooral vooruit. 
Vooruit naar de nieuw geopende negen holes 
stadsbaan met zijn unieke uitstraling. Zij zit-
ten vol plannen en ideeën om ons van naam 
veranderde clubhuis ‘TIEN’ tot een succes te 
maken. Langzaam willen zij ook werken aan 
een nieuwe kleine kaart, die het mogelijk moet 
maken om aan de wensen van de gebruiker 
tegemoet te komen. Met name Noor heeft er 
veel zin in om ook de keuken meer en meer bij 
het uitbaten te betrekken. Natuurlijk doen zij 
dit samen met het bestuur. Duidelijk is dat het 
bestuur hen dan ook de ruimte moet geven om 
in de loop van het komende jaar uit te groeien 
tot een volwaardig clubhuis.

Eigen verantwoordelijkheid leden
Onze prachtige vernieuwde stadsbaan 
moet natuurlijk ook leiden tot meer leden 
en greenfee-ers. Wij leden hebben er belang 
bij dat onze Horecavoorziening een succes 
wordt. Natuurlijk is de deelname aan de wed-
strijden, als gevolg van alle werkzaamheden, 
sterk gedaald. Dat daaraan na 2 oktober een 
eind gaat komen, daar zijn ook Bram en Noor 
van overtuigd. Meer deelnemers verhogen 
de vreugde na afloop en zijn goed voor ons 
exploitatieresultaat. Ja hoor, u leest het goed 
uw speelvreugde, het werkgenot van Bram en 
Noor en het financiële resultaat van onze club 
gaan hand in hand. Voorwaar een uitdaging 
voor ons allemaal. Geef ‘TIEN’ een tien en 
draag daar als lid uw steentje aan bij. Zorg 
weer voor een reservelijst bij de georgani-
seerde activiteiten. En ja, de tien geboden (zie 
elders in dit clubblad) worden door Bram en 
Noor met gejuich ontvangen. Naleving hier-
van verhoogt de gezelligheid. Uw gedrag is 
‘Tien’waardig.  

Namens de redactie, 
Fons Jacobs
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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_

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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Hidden 
Holes
Zomerwedstrijd

De desinteresse in deelname 
aan wedstrijden was ook voor 
deze dag duidelijk te zien, maar 
met 22 deelnemers mochten 
we uiteindelijk niet klagen.

De wedstrijdleiding had door een variant 
op de Stableford vorm (hidden holes) een 
andere beleving aan de wedstrijd willen 
geven, maar had hiermee wel duidelijk 
naast het Weco potje gepiest. Uiteindelijk 
werd het door de vingers gezien.

Omdat het weer meezat, konden we na 
de wedstrijd met z’n allen buiten aan een 
grote tafel zitten met de scorekaart voor 
ons. Door de wedstrijdleiding werd begon-
nen met het gooien van een grote dobbel-
steen en zo werden er 9 holes uitgeloot, 
die niet meetelden voor de einduitslag. 
Een goede overallscore was dus niet perse 
nodig, maar werkte wel in je voordeel. 
Nadat alle niet meetellende holes waren 
doorgestreept en de optelsom van de ove-
rige 9 was gemaakt, waren beide winnaars 
bekend. Daarna ging het zoal gewoonlijk... 
Gezondheid! 

De wedstrijdleiding
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Strokeplay 
kampioenschap 2016
Een hele mooie dag in het vooruit-
schiet. De weer berichten gaven 
aan dat het een hele warme dag 
zou worden met temperaturen 
tot 27°C, met een hoge vochtig-
heidsgraad.

Daags ervoor twee feestjes, dus geen goede 
voorbereiding. Vooral op het laatste feestje 
werd ik door Hans Brekelmans, zonder dat ik 
er erg in had, van flink wat rosé voorzien. Ik 
stond er dit jaar ook anders in. De baan zo kort 
en anders, waarbij ik geen voordeel heb van 
mijn lange spel. Ik ging er vanuit dat dit jaar 
alle deelnemers kans maakten om Strokeplay 
kampioen te worden. Het was bovendien erg 
vroeg in de ochtend (8 uur!) dat Marianne en 
ik als eersten moesten starten. 
We hebben de eerste 18 holes heel relaxed 
en gezellig gespeeld. Weinig fouten gemaakt, 
zodat ik de eerste ronde met een score van 74 
slagen binnenkwam.
Een voorsprong van 6 slagen op Therris, num-
mer twee na de eerste ronde. Twee afvallers: 
Toos en Mieke hebben de cut niet gehaald. 
Het weer werd aangenamer, de benauwdheid 
werd minder. De tweede ronde van 18 holes 
ben ik, samen met Therris en Heidi, in de laat-
ste flight gestart. Weer een gedegen rondje 
gespeeld van 74 slagen, vooral de tweede 9 
gingen goed. Ellen stond erg benieuwd langs 
de kant te kijken met hoeveel slagen wij, de 
laatste flight, zouden binnenkomen, omdat 
ook zij een goede tweede ronde had gelopen 
(75 slagen). Zij kwam hiermee dan ook op een 
mooie tweede plaats terecht. 
Al twee jaar achter elkaar hadden Wim van de 
Westerlo en ik elkaar beloofd samen te zullen 
gaan winnen. Het eerste jaar heeft Wim zich 
niet aan zijn belofte gehouden, maar dit jaar 
wel. We hebben er dan ook samen na onze 
huldiging en ook samen met het jeugdteam, 
dat toen in het zonnetje werd gezet vanwege 
hun behaalde kampioenschap, een drankje op 
gedronken. 

Tonne Knaapen

Zondag 10 juli 2016 was het zover. 
Prachtig weer. Daags ervoor, onder 
het genot van een borrel, wederom 
met Tonne de afspraak gemaakt 
dat we samen de Strokeplay 
kampioen schappen zouden winnen. 
Dat is dus gelukt.

Inderdaad, de baan was kort als gevolg van 
de reconstructie van de nieuwe baan. Volgens 
sommigen was dit ‘kampioen worden op de 
baan van de armoede’, maar hier wordt wél 
duidelijk of je naast het lange spel ook het 
korte spel onder de knie hebt. 

In de ochtend mocht ik in de eerste heren-
flight starten, samen met Frank de Gilde en 
Mark Verkoelen. We gingen alle drie door naar 
de middagronde; goede flight dus. Zelf ging 
ik rond in bruto 65 slagen, waarmee ik de 
basis legde voor het kampioenschap. Mark met 
bruto 73 slagen en Frank met bruto 76 slagen. 
We hadden een heel gezellige flight met volop 
birdy’s en eagles.

In de middag mocht ik in de laatste flight 
spelen met wederom Mark Verkoelen en nu 
met Freek Boetzkes, die in de ochtend bruto 
72 slagen nodig had. Mijn voorsprong van 6 
slagen, opgebouwd in de ochtend, is geen 
moment in gevaar geweest. Met een totaal 
van 137 slagen won ik dit ‘kampioenschap 
van de armoede’. Freek werd tweede. Na een 
prachtige huldiging hebben we nog de nodige 
drankjes en hapjes genuttigd in ons clubhuis 
TIEN.

Rest mij de wedstrijdorganisatie te bedan-
ken, iedereen een mooi en golfbaar najaar toe 
wensen op onze vernieuwde lange 9-holes 
golfbaan. 

 
Wim van de Westerlo

Gerrie Daelmans 
19 september 1952 - 30 september 2016

Op vrijdag 30 september hebben wij na 
een kort maar hevig ziekbed met veel 
verdriet afscheid moeten nemen van 
Gerrie Daelmans, zeer gewaardeerd lid 
van onze golfclub HGC ‘Overbrug’. Voor 
ons zelfs veel meer dan dat… Hij was een 
geweldige vriend, een man waar we altijd 
op konden rekenen, die recht door zee 
was en waar we verschrikkelijk veel mee 
hebben gelachen, kortom een gouden 
vent die wij enorm gaan missen!

Lieve Ger… vaarwel op je allerlaatste reis… 
maak er daarboven net zo’n feestje van 
als dat je hier beneden deed en stuur zo 
nu en dan maar een lieve groet van boven.

Wij wensen Helma, Daantje, Erik, Rik, Tim 
en verdere familie alle kracht toe die zij 
nodig hebben om dit onwerkelijke verlies 
te verwerken.

Claudia van Hout

In het volgende nummer van de 
‘Evergreen’ zullen wij op het overlijden 
van Gerrie uitgebreid terug komen.

I N  M E M O R I A M        
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Ouder-kind 
wedstrijd
Op 4 september werd zoals ieder jaar de Ouder-
Kind wedstrijd gespeeld. De deelname bedroeg 
18 koppels. Om 10.30 uur ging de wedstrijd van 
start en het weer zat ons op de eerste 9 holes 
niet mee. De regen kwam er met bakken uit, maar 
gelukkig klaarde het ’s middags op en werd het 
zelfs lekker weer.

Het aantal deelnemers viel ons een beetje tegen, zeker van onze 
jeugd. Er speelden namelijk maar drie jeugdspelers met hun vader/
moeder mee, wat ons bevreemde, aangezien onze club ‘Committed 
to Jeugd’ is. Ons advies is dan ook dat volgend jaar zowel de jeugd-
commissie als de Weco het deelnemen van jeugd extra stimuleren.
De gezelligheid na de wedstrijd, met een hamburger en friet, was 
groot. Vroeger kwamen er ook veel opa’s en oma’s, wat het allemaal 
nog gezelliger maakt.

Oh ja, de wedstrijd werd gespeeld in een bijzondere wedstrijdvorm, 
nl. Chapman Foursome, wat inhoudt dat beide spelers afslaan om 
vervolgens allebei één slag met de bal van de partner te doen. 
Met de beste bal die dán werd gekozen, moest de speler die hem 
geslagen had verder gaan en vervolgens om en om tot in de hole.
Leuk en creatief van de Weco.

De uitslag is niet belangrijk, want het was gezellig, omdat we één 
grote familie waren. 

Peter Heessels en Jeroen Stockx

Vrijwilligersdag                       
Zoals elk jaar werden ook nu weer de vrijwilligers van 
HGC ‘Overbrug’ in het zonnetje gezet – en deze keer 
zelfs letterlijk! Na koffie en een heerlijk stuk vlaai 
werden we welkom geheten door onze voorzitter 
Mario Janssen, die nóg maar eens benadrukte dat 
zonder vrijwilligers een vereniging geen recht van 
bestaan heeft.

Voor de rest van de 
middag stond er een 
9-holes golfwedstrijd 
op het programma met 
als spelvorm Texas 
Scramble Strokeplay, in 
teams van twee. Samen 
met Lidy Huelck en Loek 
van Poppel (Team 5), 
Peter Verberkt en Harrie 
van der Linden (Team 
18) ging ik samen mijn 
maatje Maria Vernooy 
als Team 2 van start op 
hole 6.
Het begon niet écht 
geweldig voor ons, 
waarschijnlijk omdat 

de juiste teamspirit nog niet was gevonden, maar van hole 7 af zat 
die er wél goed in. Loek en Lidy gingen als een speer, terwijl Peter en 
Harrie jammer genoeg maar geen ritme konden vinden. De rest van de 
wedstrijd verliep soepeltjes én gezellig. Rond een uur of vier, half vijf 
konden we de score gaan invoeren en zittend in de zon, onder het genot 
van een drankje en een hapje, de uitslag afwachten.
Birdy’s en zelfs eagles werden er volop geslagen, maar die werden 
vandaag niet extra beloond. De Neary op hole 9 werd geslagen door 
Ellen Claessen en de Second Neary op hole 8 gezamenlijk door Terris 
van de Westerlo en Hans van de Wassenberg. De winnaars werden 
Bert ter Heijne en Willem van de Ven, die als een echt team ook samen 
het ‘winnaarspraatje’ hielden. De rest van de uitslag is elders in deze 
Evergreen te vinden.

Daarna hadden Noor en Bram gezorgd voor een lekker sateetje met sla 
en frites, terwijl ze ook de al dan niet alcoholische drank rijkelijk lieten 
vloeien. Al met al een dag om met plezier en terug te denken. Rest mij 
nog de wedstrijdleiding in de persoon van Wim Martens te bedanken 
voor de, zoals gewoonlijk, perfecte organisatie. Op naar de vrijwilligers 
dag van 2017! 

Jean Louis Aben
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Profiel Caddiemaster
De Caddiemaster-/Marshall-workshop van 31 mei 2016 heeft ons aan het 
denken gezet. In deze uiterst leerzame bijeenkomst werd snel duidelijk 
gemaakt, dat de beeldvorming bepalend is voor het goed functioneren 
van het Caddiemaster-/Marshall-systeem bij  HGC ‘Overbrug’. Dit was 
meteen de vinger op de ‘zere plek’!

Frank de Wit, Chris Geugies en ondergetekende 
hebben toen besloten om hieraan te gaan wer-
ken. Het eerste doel was om een helder en 
eenduidig profiel te schetsen van de kennis, 
kunde en vaardigheden van de dienstdoende 
Caddiemaster. Inmiddels is een helder profiel 
ontwikkeld, waaraan een Caddiemaster van HGC 
‘Overbrug’  moet voldoen en heeft het bestuur 
daarmee ingestemd.

Op 2 oktober 2016 zal onze geheel vernieuwde 
golfbaan worden geopend en dat betekent een 
volwaardige professionele golfbaan met de 

A-status. Hierbij hoort ook een goed lopend en 
goed functionerend Caddiemaster-/Marshall-
systeem.

Het bestuur heeft het groene licht gegeven om 
in een aantal stappen aan de slag te gaan, zoals 
het nieuwe inschrijfformulier en een bord in en 
bij de golfbaan, dat wijst op verplichte inschrij-
ving bij de Caddiemaster voor alle gebruikers 
van onze golfbaan. Dus alle leden met hun 
eventuele gasten en alle greenfee-ers moeten 
zich inschrijven voortaan bij de Caddiemaster!
Het betekent ook dat wij goed naar het systeem 

en de invulling daarvan zullen moeten gaan 
kijken. Voorts gaan wij ook binnen de eigen 
gelederen aan de slag om, waar mogelijk, ver-
beteringen en verfijningen aan te brengen. Dit 
is allemaal werk voor de lange adem, maar we 
moeten wel kritisch naar het systeem blijven 
kijken. Voor de toekomst kunnen we nog nieu-
we leden gebruiken voor het Caddiemaster- /
Marshall-systeem en liefst beneden de 70 jaar.
Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met Dieke Sengers of Harry van Eyck. 

Arie de Vries

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

www.vandenheuvelbouw.nl
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Matchplay  
kampioen schappen 
Met 20 dames en 57 heren zijn in het voorjaar de 
Matchplay kampioenschappen gestart. Na vier voorrondes 
bij de heren verrassende namen bij de laatste vier, 
namelijk Ruud Bouwman, Dries Swinkels, Frans Vinke en 
Walter van den Wassenberg. Het meest opvallende hierbij 
is dat van de top-8 na plaatsing niemand de laatste vier 
heeft bereikt. Bij de dames na één voorronde veel minder 
verrassingen. In de halve finale namelijk Tonne Knaapen, 
Marianne de Kimpe, Claudia van Hout en Christien Jacobs.

De strijd in de halve finale
De top-3 van de plaatsingslijst, plus outsider 
Christien, gingen met elkaar de strijd aan in 
de halve finales. De eerste halve finale tussen 
Marianne en Claudia werd redelijk eenvoudig 
door Marianne gewonnen met 4/3. Mogelijk 
dat Claudia niet haar beste spel liet zien door de 
plankenkoorts en dat is dodelijk tegen de erva-
ren Marianne. De tweede halve finale tussen 
Tonne en Christien was nog eerder een gelopen 
koers. Tegen een degelijk spelende Tonne had 
Christien geen kans 6/4.
Bij de heren werd in de eerste halve finale 
gestreden tussen nieuwkomer Ruud Bouwman 
en de ervaren Frans Vinke. Dit was een erg 
spannende wedstrijd, waar Ruud op hole 15 
alle geluk had omdat zijn bal via het net terug 
in baan kwam in plaats van ernaast en met 
een put van 12 meter de hole pakte van Frans. 
Deze voorsprong gaf Ruud niet meer weg en 
won met 1 up. De tweede halve finale tussen 
Dries Swinkels en Walter van de Wassenberg 
was ook best een spannende pot, waarbij Walter 
problemen kende met zijn afslagen en hierdoor 
op elke hole flink aan de bak moest om dit 
recht te zetten. Tegen de ervaren Dries was 
dit net te weinig en met 3/2 trok Dries aan het 
langste eind. Dit ondanks het feit dat Walter 
nog probeerde om Dries uit zijn spel te halen 
door in een shirt van concurrent te gaan spelen.

De strijd om de derde plaats
Op zondag gingen Claudia en Christien de strijd 
aan voor het brons en gedurende de eerste helft 
liep Claudia uit naar een flinke voorsprong van 

5 up. Mogelijk door de zenuwen van Claudia 
(of een dip) kwam terriër Christien terug en 
na 18 holes was de strijd nog niet gestreden. 
Op hole 19 weer gelijk en op naar hole 20. 
Claudia sloeg haar bal in de nieuwe bunker en, 
mogelijk door de druk, sloeg Christien haar bal 
op de fairway en met slag twee naast Claudia 
in dezelfde bunker. De putt-wedstrijd op hole 
20 werd beslist door Claudia en zij werd derde 
en Christien eindigde dus op een hele goede 
vierde plaats.
Bij de heren ging de strijd om de derde 
plaats tussen Frans Vinke en Walter van de 
Wassenberg en na een op en neer gaande wed-
strijd, waarbij beiden kansen op de overwinning 
hadden, besliste Frans op hole 16 de strijd in 
zijn voordeel.

De Finales op zondag
De damesfinale tussen de twee ervaren speel-
sters Tonne en Marianne was een ouderwetse 
strijd tussen twee golfsters die nooit opge-
ven. Na hole 15 was de strijd gelijk, waarna 
Marianne op hole 16 haar bal aan de verkeerde 
kant van de struiken sloeg en haar tweede bal 
ín de struiken, waarbij ze even moeite had met 
zichzelf. Tonne pakte deze kans en won de hole, 
maar Marianne knokte zich op hole 17 terug, 
waar Tonne de pech had dat haar tweede bal 
tegen een boom vloog. Hole 18 werd gelijkge-
speeld en moest de strijd worden voortgezet 
op hole 19, 20 en uiteindelijk zelfs 21, waar 
Tonne door een betere afslag haar bal korter 
bij de pin liet landen en deze thriller in haar 
voordeel besliste. 

Bij de heren ging de finale tussen de nieuwko-
mer Ruud Bouwman en de man in vorm dit jaar, 
Dries Swinkels. Hole 1 werd direct gewonnen 
door Ruud en hij probeerde hiermee de toon 
te zetten. Op hole 2 allebei de ballen naast de 
green, waar Dries met een geweldige chip de 
bal direct in de hole sloeg. Daarna kwam Ruud 
steeds beter in zijn spel en liep uit naar een 
overtuigende overwinning van 6/4.

Alles bij elkaar hadden we twee prachtige golf-
dagen, waar het zaterdag spannend was bij 
de heren en we zondag superspannend bij 
de dames. Tonne proficiat met je zoveelste 
kampioenschap en aan alle dames de oproep 
om volgend jaar Tonne op de nieuwe baan uit 
te dagen. Bij de heren feliciteren we Ruud met 
zijn kampioenschap en als we terugkijken dan 
is de herenstrijd de laatste jaren spannend met 
verrassende winnaars. 

De wedstrijdleiding, Fred en Leon
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Opening nieuwe negen holes golfbaan
‘Eindelijk’ was het dan zover. De door de Commissie Baanuitbreiding 
beloofde opening op 2 oktober is nagekomen. Wat was het een mooie 
dag. Terecht mag dit de mooiste 9-holes stadsbaan van Nederland 
worden genoemd, waaraan ook burgemeester Elly Blanksma in haar 
openingsspeech refereerde. Geflankeerd door René en Willy van de 
Kerkhof zegde zij toe dat de gemeente Helmond als trotse ‘bezitter’ van 
deze baan ook publicitair hiermee meer zal gaan doen. René was blij weer 
terug te zijn in Helmond en vond het een eer als een van de eersten op 
deze baan te mogen spelen. Willy als inwoner van Helmond, stond er wat 
stilletjes bij.  

190 deelnemers
Het was voor de wedstrijdcommissie niet een-
voudig om zoveel leden in één wedstrijd te 
laten starten. Maar toch, na afloop geen enkele 
wanklank, hoewel - en het kon niet anders - er 
toch op enkele holes sprake was van lange 
wachttijden. Na afloop overheerste het posi-
tieve gevoel dat het echt de moeite waard is 

geweest, om ons dit jaar af en toe te behelpen 
met een ‘provisorisch baantje’. Maar tijdens de 
reconstructie is ‘de verkoop gewoon doorge-
gaan’ en hebben we toch menige wedstrijd kun-
nen spelen. De eerste winnaars op de nieuwe 
baan van de Greensome Stableford wedstrijd 
waren Hans van de Wassenberg en onze pro 
Sandy van Griensven.

Commissie Baanuitbreiding
Terecht memoreerde voorzitter Mario Janssen 
in zijn openingstoespraak het vele en goede 
werk van de Commissie Baanuitbreiding onder 
leiding van Wim van de Westerlo. Het was op 
deze zondag verrassend te zien hoe de oude 
baan in de prachtige nieuwe baan is geïncorpo-
reerd. Wat zijn we blij met vier van zulke kan-
jers die vele vrije uurtjes beschikbaar hebben 
gesteld om deze operatie tot een goed einde te 
brengen: Wim van de Westerlo, Wim Martens, 
Willem van Zantvoort en Willem van de Ven. 

Zij hebben een geweldig fundament gelegd 
onder onze vereniging, die door hun inspanning 
een duurzame toekomst heeft gekregen. Laten 
de leden hun dankbaarheid in de toekomst tot 
uitdrukking brengen door deelname aan de 
diverse activiteiten en wedstrijden die gaan 
plaatsvinden. Deze dag met het afsluitende en 
goed verzorgde feest was daarvan een eerste 
voorbeeld. 

De redactie
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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

Herenochtend!
Status aparte?                       

Met dit schrijven zouden wij, de Commissie Herenochtend, graag 
een denkfout binnen de vereniging willen corrigeren, namelijk dat 
Herenochtend een club binnen een club is. 

Zoals gebruikelijk wordt bij deelname aan een wedstrijd inschrijfgeld gevraagd, maar om 
dat wekelijkse ritueel bij de Herenochtend te vergemakkelijken, werd/wordt de mogelijkheid 
geboden om dit voor een heel jaar af te kopen. Zodoende ontstond een groep, die gemaks-
halve de ‘vaste deelnemers’ werden/worden genoemd. En dan rijst snel de gedachte van 
een club binnen de club.

Echter, wat wij perse niet willen is, dat het een besloten clubje is. Als een man(21+), wél lid 
van onze vereniging, zin heeft om op een donderdag mee te doen aan de wedstrijd, kan hij 
zoals gebruikelijk inschrijven voor de wedstrijd en bij binnenkomst het inschrijfgeld à € 2,50 
voldoen, Dus vrijheid blijheid. Van deze mogelijkheid is dit jaar veelvuldig gebruik gemaakt.
Wat betekent het afkopen voor de ‘vaste deelnemer’?

Men betaalt vooraf € 75 voor het hele jaar. Zodoende ontstaat er een aardig potje, waar wij de 
dagprijzen en birdy-ballen uit betalen, ook worden jaarlijkse twee ‘uitjes’ gedeeltelijk hieruit 
betaald. Verder wordt er een openings- en een sluitingsdag georganiseerd. Zodoende is het 
potje aan het einde van het seizoen op een verantwoorde wijze besteed.

De nadruk wordt vooral gelegd op het wekelijks gezellig samen golfen, na afloop een praatje 
maken, wachten op de uitslag, onder het genot van een of meer al dan niet alcoholische 
consumpties. Als er behoefte is aan nog meer informatie kan er altijd contact worden opge-
nomen met een van de onderstaande commissieleden. De inschrijving kan tot ’s morgens 
8:30u en we starten om 9:30u. 

Harrie van de Rijdt voorzitter 
Hein Ottenheijm secretaris 

Fons Crooijmans penningmeester 
Harrie van Eyck lid
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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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