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Voorwoord van de voorzitter

En nu de A-status
voor ons clubgebouw

Sponsoren

Tijdens de presentatie van de plannen voor het
clubhuis op 7 november heeft de commissie
bestaande uit Dieke Sengers, Willem van
Zantvoort, Frank Raijmakers en Hank Hagelaar
ons de mogelijkheden laten zien die er zijn
om te komen tot een duurzaam en eigentijds
clubgebouw.
Ook de noodzaak van de aanpak werd uitgebreid toegelicht. Omdat de financiële middelen beperkt zijn, moeten we ons beperken
tot een grondige renovatie met vervanging
en aanpassing van de technische installaties.
Tijdens de ALV op 27 november heeft de
vergadering ingestemd met de plannen en
de voorgenomen financiering hiervan. We
kunnen aan het werk.
Omdat we geen verdere vergunningen nodig
hebben, streven het bestuur en de commissie ernaar om de plannen deze winter te
realiseren en voor de aanvang van de golfcompetitie 2018, in elk geval, het horecagedeelte klaar te hebben. Dit zal niet zonder de
nodigde strubbelingen en ongemakken gaan,
maar wij rekenen op de medewerking van al
onze leden. Wie mooi wil zijn...
Tijdens de ALV hebben wij ook bekend
gemaakt dat we de exploitatie van onze
horeca anders willen gaan aanpakken.
De huidige opzet met onze BV ‘De Kleine
Overbrug’ is een veel te hoge belasting voor
de verantwoordelijke mensen en levert qua
serviceniveau te weinig op voor onze leden.
Wij hopen op korte termijn hiervoor een
partner te hebben gevonden, die ons zal
helpen tijdens de verbouwperiode en daarna
de exploitatie zal gaan doen op het niveau
zoals we dat gewend zijn bij onze gezellige
golfclub.

Meten is weten
Nu onze prachtige baan nagenoeg klaar is
en ons ledenaantal stijgt, is het noodzakelijk
dat we komen tot een optimalisering van

onze baanbezetting. Natuurlijk willen we
altijd kunnen blijven spelen zonder vooraf
gereserveerde starttijden. We weten allemaal dat het op dinsdag en donderdag erg
druk is op onze baan door de Dames- en de
Herenochtend en andere activiteiten op die
dagen. Maar naar wat er precies gebeurt
en op welke tijdstippen het altijd rustig is
op de baan kunnen we slechts gissen. Het
bestuur heeft al eerdere pogingen gedaan
om te komen tot een goede registratie
van wat er op de baan gebeurt. E-Golf4U,
ons automatiserings-systeem, had slechts
een T-time reserveringsmodule, maar daar
zijn we niet voor. Afgelopen zomer heeft
E-Golf4U uit deze module een registratiemodule ontwikkeld en die hebben we inmiddels
aangeschaft. Hiermee kun je direct de drukte
op de baan zien en registreren. Zo kunnen de
leden en de gasten vooraf kijken of het druk
is. Ook kunnen we dan zien op welke dagen er
een onderbezetting van de baan is, zodat we
de baanbezetting en ook de horeca kunnen
optimaliseren en verbeteren.
Daar hebben we de hulp van u als leden voor
nodig. De data die uit het systeem komt is
alleen betrouwbaar als iedereen zich aan de
spelregels houdt en zich vooraf registreert bij
de caddiemaster.
Het systeem wordt getest tot 01-01-2018 en
moet dan operationeel worden. Verder op in
deze uitgave vindt u een bericht van Frank de
Wit, hoe u zich moet registreren. Ik reken op
de medewerking van al onze leden, want het
is ook een extra service voor u. Ik wens u veel
speelplezier tijdens de winteractiviteiten van 
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Redactioneel

Kerstnummer

Voor u ligt het Kerstnummer van onze golfclub. We sluiten dit eerste
volle jaar op onze vernieuwde golfbaan af met een feestelijk en stemmig
clubblad.
Een mooi Kerstverhaal van onze voormalige
stadsdichter Bert Kuipers. En ook weer een
aantal artikelen over het wel en wee van onze
prachtige golfclub. Lezenswaardig, maar vooral
ook bedoeld om elkaar wat beter te leren kennen. We noemen ons de gezelligste golfclub
van het zuiden. Maar is dat ook zo? We zijn
met elkaar niet in staat gebleken ons clubhuis
financieel overeind te krijgen. Ja natuurlijk is de
kwaliteit en de inrichting van ons clubhuis niet
bepaald uitnodigend. Pluim voor degenen die
de komende tijd daar dan ook echt verandering in gaan brengen. Maar wij allen als leden
zijn de dragers van deze gezelligheid. Niet de
accommodatie maar wijzelf, de mensen en niet

de stenen, bepalen de clubcultuur en dus de
gezelligheid. Dit kan tot uiting komen in de deelname aan de vele door de wedstrijdcommissie
georganiseerde (gezelligheid) wedstrijden. Of
door deelname aan de diverse taken binnen het
bestuur en de commissies.

een A-status, een bijzonder fijn golfjaar met
vooral veel plezier binnen de club. Af en toe was
aanpassen aan de noodzakelijke werkzaamheden. Steentje voor steentje verder bouwen
aan de ‘gezelligste’ golfclub van het zuiden op
de mooiste stadsbaan van Nederland. Daarbij
speelt ieder lid zijn of haar eigen rol. En…pak die
rol ook eens op als het gaat om de vele noodzakelijke werkzaamheden binnen jouw club. De
redactie van de ‘Evergreen’ kan bijvoorbeeld ook
nog wel enige versterking gebruiken. Ben je jong
en handig met ICT meld je dan aan bij ondergetekende. Samen maken we de club! 
Fons Jacobs,
Voorzitter van de redactiecommissie
Evergreen

De vele vrijwilligers krijgen niet altijd waardering voor hun inzet maar blijven samen het
enthousiaste hart
van onze club. Ik
wens iedereen het
komende jaar, waarin
ons clubhuis op weg
gaat naar eveneens

De lekkerste bal komt van
Keurslagerij Goossens!

 de Weco en hoop u allen te mogen begroeten op onze traditionele en
gezellige nieuwjaarsbijeenkomst.
Allen een gelukkig en voorspoedig 2018 gewenst.



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

w!

501wwwwww
wwww!
P
P
PPP
PP
P

NUMMER 60 - DECEMBER 2017

Geef door die pen!

Golf en wetenschap

Ik heb van Jan van Hout de pen doorgekregen en daar ben ik maar wat blij mee. KAN IK EINDELIJK M’N VERHAAL
KWIJT! Even vooraf: Waar hierna vermeld staat HGC bedoel ik daarmee de Helmondse Golf Club “Overbrug”.
Allereerst zal ik mezelf even voorstellen: Hans Derison. Geboren op 17 april in Helmond in de Veestraat
(pand van vroeger van Haaren). Overigens (niet onbelangrijk) ook prins Maurits is op 17 april geboren!
Echter, in verband met de steeds toenemende
invloed in de binnenstad van de bende van
‘De Sassenheimers’ waren wij min of meer de
eerste bootvluchtelingen van Helmond en
vluchtten naar de andere kant van ‘de Knaal’
naar een No-go Area tussen het Haagje en de
Warandebuurt, namelijk de Mierloseweg (aan
de even kant). Pa begon hier een groentezaak
en ik moest van jongs af aan flink meewerken
(spruiten schoonmaken, kisten lossen enzovoort; veel te hard werken naar mijn idee). Dus
dan maar wat studeren.
Na de HBS-A (Carolus) gaan studeren voor
Registeraccountant. Vervolgens 15 jaar gewekt
bij van Dien en Co/ PWC in Eindhoven. En passant getrouwd met Fanny (golft helaas niet
meer); twee dochters en vijf kleinkinderen.
Daarna zelfstandige accountantspraktijk opgebouwd en weer later gefuseerd met Baker Tilly
Berk, waar ik ook weer zo’n 15 jaar vennoot
ben geweest. Inmiddels al een paar jaartjes
gestopt.

Golf
Onlangs vroegen enkelen zich af wat ik plots
op HGC-toernooien kwam zoeken! We gaan
terug naar 17 april 1994, het ‘hoge handicappers’ toernooi en naar zondag 30 oktober 1994,
het ‘lage handicappers’ Strokeplay- toernooi
op golfbaan de Gulbergen glansrijk gewonnen!
KAN GEEN TOEVAL ZIJN!
Ook nog verassend, in dat jaar, In de Verenigde
Staten uitgeroepen tot Player of the Year (foto),
met special interviews in het weekblad GOLF!
Ik had namelijk na uitgebreid onderzoek speciale golftechniek-elementen ontdekt en won in
dat jaar, zoals vermeld, zowel het hoge als wel
het lage handicap-toernooi op de Gulbergen
(alwaar wijlen Joep Vergroesen toen helaas
tweede werd). Dus wel topniveau!
Het kan dan overigens ook weer geen toeval

zijn dat ik, toen ik lid werd van HGC, meteen bij de (binnen HGC hoog aangeschreven)
golfgroep: ‘De Greenhoppers’ werd ingelijfd!
Veel avonden ‘voorlichting’ gegeven… Enfin
vooruit dan.

De aanpak
Naast de u zonder meer bekende factoren,
zoals linguïstisch programmeren van het
onderbewustzijn, weersomstandigheden,
alcoholpromillage, nachtrust, noem ik een
drietal vaak onderschatte elementen die van
wezenlijk belang zijn bij een juiste evenwichtige uitvoering van het golfspel:
A Luchtdrukgradiënt (schommelingen)
B Stelling van Pythagoras
C Luchtweerstand.

volgens de formule: dp = -9 pdx (statische
vergelijking). In het voorjaar zal door onze
golfclub een tweetal cursussen, waarin de
effecten van luchtdruk op verschillende hoogten op de bewegingen van een golfbal worden
uiteengezet, worden verzorgd. U zult begrijpen
een belangrijk element bij het juist uitvoeren
van een golfswing.

B. Pythagoras (575 voor Christus)
Zoals u allen bekend, was Pythagoras een
Grieks wijsgeer en bekend van onder andere
de leer van de verhuizing (dat wil zeggen overgang na de dood in andere lichamen) van de
onsterfelijke ziel. Hiervoor moet men reinheid
van de ziel nastreven en respect hebben voor
alles wat leeft, want daarin kan ook een ziel

Bij uitvoering van de swing
dient men bovengenoemde
factoren/wetten op juiste
wijze te interpreteren (empirisch onderzoek vereist).
Hierna meer…

A. Luchtdrukgradiënt
Luchtdruk is de druk die
door de atmosferische lucht
wordt uitgeoefend (deze is
dus elke dag anders!). Een
goede barometer kan hier
uitkomst bieden. In feite is
de luchtdruk heel eenvoudig
niets anders dan het gewicht
van de verticale luchtkolom
met eenheid van doorsnede
die zich boven de plaats van
waarneming bevindt! Hieruit
zal het iedereen duidelijk
zijn dat deze luchtdruk met
toenemende hoogte (golfbal) afneemt! Een en ander
5

aanwezig zijn. Reinheid van ziel kan onder
andere worden bereikt (volgens Pythagoras)
door filosofie (= streven naar inzicht en deskundigheid). Hoewel een golfbal waarschijnlijk
geen ziel heeft, denk ik: ‘toch belangrijk’, (dus
wil het weleens helpen tegen je balletje te
praten).
Uit deze filosofische instelling is onder andere
de u allen bekende stelling van Pythagoras
ontsproten. Deze stelling is, zo heb ik ontdekt,
uitermate behulpzaam bij het juist uitoefenen
van het golfspel. In algebraïsche vorm luidt de
stelling: als a en b de lengten van de rechthoekzijden van een rechthoekige driehoek in
een enclitisch vlak voorstellen (dus de gemiddelde vlucht van een golfbal) en c de lengte
van de schuine zijde (= de afstand); let op!!,
dan is A2 + B2 = C2 (voor oplossen van deze
vergelijking (voor het bepalen van de afstand
c) is wel degelijke kennis van ‘worteltrekken’
(√) noodzakelijk).
De oude wijzen maakten al gebruik van de
evenredigheden tussen de lengte van de lijnstukken in een rechthoekige driehoek (knikpunt
van de golfbal!).

(de laterale (voorwaartse) lichaamsbeweging,
gecombineerd met explosieve polskracht).

Tot slot

Inslaghoek = uitvalshoek (vertrekpunt bal) loft
van de club bepaalt lengte b.

C. Luchtweerstand
Wellicht kunnen piloten onder ons ledenbestand ongetwijfeld bevestigen dat luchtweerstand een wezenlijke factor is bij de
vlucht van een object (golfbal, vliegtuig
enz.). Luchtweerstand kan eenvoudig worden
omschreven als de component van de resulterende luchtkracht op een lichaam (golfbal) in
de richting, tegengesteld aan de voorwaartse
snelheid (met name dit aspect wordt door de
meeste golfers zwaar onderschat, c.q. men
houdt er geen rekening mee!).
De luchtweerstand bestaat in het algemeen
uit drukweerstand en wrijvingsweerstand. Bij
een golfbal moet de luchtweerstand worden
overwonnen door de trekkracht van de dimples
in de golfbal en de stuwkracht van de swing

Ik begrijp uiteraard dat de hiervoor vermelde
(tussen haakjes niet volledige) onthullingen
bij u vragen oproepen. Ik heb gemeend ook
u te moeten laten delen in de door mij vergaarde kennis en ervaring heb dan ook een
speciaal telefonisch informatienummer (061230104) dat vanaf 1 april as. (opening nieuw
seizoen) door iedereen gratis kan worden
geconsulteerd. Bezoek ook mijn internetsite:
Ikwilookwelsnelzogoedalshanskunnengolfen.nl
Eveneens zal ik bij voldoende belangstelling regelmatig op zaterdagen, tijdens het
winterseizoen vanaf 16:00 uur, een speciaal
spreekuur openen in het clubhuis. En voor
diegenen die het nou helemaal niet meer zien
zitten citeer ik Arnold Palmer: “THE ROAD TO
SUCCES IS ALWAYS UNDER CONSTRUCTION”.
Ik hoop dat jullie er je voordeel mee kunt doen…
Ik geef de pen door aan Tonne Knaapen 
De groeten en prettige feestdagen,
Hans

www.vandenheuvelbouw.nl
Weth. den Oudenstraat 3
6

Helmond

0492-522931

info@vandenheuvelbouw.nl
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Natuur in de baan
Wie zegt dat in de herfst/winter onze golfbaan niet mooi is? Helaas dit
keer, vanwege gezondheidsredenen, geen bijdrage ‘Natuur in de baan’
van Bert en Otto.
Het komende jaar hopen wij dat dit duo in staat
zal zijn de pen weer op te pakken. Vandaar
nu een aantal foto’s van Wim van den Broek.

Ook in de winter de mooiste stadsbaan van
Nederland. 
De redactie

7

Door de baan...

Nieuws van de golfende
baancommissaris

De dagen worden korter en de bladeren aan de bomen zijn bijna
helemaal verdwenen. De herfst is in volle gang. De winter in aantocht?
In dit jaargetijde ziet de baan er weer heel anders uit en worden er weer
plaatsen zichtbaar waarvan je vergeten was dat ze er waren. De ‘nieuwe’
baan ligt er prachtig bij.
Wintergreens
Inmiddels zijn de wintergreens gereed en wanneer de eerste vorst zich aandoet, kunnen ze in
gebruik worden genomen. Zolang het weer het
toelaat blijven we spelen op zomergreens en
zal de baan ‘qualifying’ zijn. Dit kan alleen als
de baan en vooral de greens in goede conditie
blijven. U als golfspelers heeft daar een
belangrijke bijdrage in! Divots terugleggen,
pitchfork gebruiken en bunkers vanuit de
lage kant betreden en harken.
Er blijkt enige discussie gaande hoe
te handelen bij het aanwezig zijn van
wintergreens. Kort gezegd komt
het erop neer dat alleen de green
verplaatst is door de kwetsbaarheid van de zomergreen. De manier
van uitholen blijft dus hetzelfde,
gewoon uitholen met de vlag eruit
zoals men dat ook doet op de zomergreen. Dus NIET uitholen met de vlag
er in, NIET oprapen binnen 1 meter met
een slag erbij , NIET oprapen binnen

8

1 stoklengte met 1 slag erbij of een andere
vinding, maar gewoon uitholen.

Nieuwe aanplant
Tijdens de wintermaanden zullen de plantvakken en bomen onderhanden worden genomen.
Ook wordt er gedurende het winterseizoen hier
en daar in de baan nog het een en ander aangeplant.
Voor zolang het weer het toelaat wens ik u
allen nog veel golfplezier toe. Tenslotte wil ik
u, namens de baancommissie en het hele uitvoeringsteam, prettige feestdagen en een goed,
gezond en voorspoedig 2018 toewensen. 
Wim van de Westerlo
Baancommissaris
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Wat ons verder nog ter ore kwam...
Afscheid

Reserveren Handicart

Wegens gezondheidsredenen gaat Harry van
Eyck zijn werkzaamheden als hoofd caddiemasters per 1 januari beeindigen. Harry heeft
in 2014 het stokje overgenomen van Loek van
Poppel en in de afgelopen 3 jaar hebben er
ingrijpende veranderingen plaats gevonden,
zoals een nieuw roostersysteem voor de caddiemasters, het pinnen en m.i.v. 1 januari komt
er een andere aanmeldingsprocedure.

Gezien het rumoer over de reservering van de
handicarts plaatsen we hier nog een keer de
spelregels.
Het reserveren van een handicart door gasten
en clubleden is mogelijk.

Een rondje maken

Frank de Wit gaat zijn plaats innemen en hij
wenst hem dan ook veel succes met de werkzaamheden!

Na afloop van de Herenochtend op 2 november kwamen Jan en Paula van der Zwaag naar
de club om een rondje te golfen. Ik vond het
mooi om te zien hoe Jan Paula in de buggy
hielp. Beiden zijn vele jaren trouwe golfers
geweest en al dik in de tachtig!

Groeten, Harry van Eyck
Theo van Bragt

Wel gelden onderstaande regels:
½½ reserveren gebeurt op tijd
½½ de handicart is een kwartier voor en een
kwartier na de reserveringstijd beschikbaar
½½ komt men buiten de gereserveerde tijden
dan kan men alleen aanspraak maken op
een handicart wanneer andere carts niet
gereserveerd en dus beschikbaar zijn.
½½ bij officiele wedstrijden regelt de wedstrijdleiding de inzet van handicarts
Handicart consul, Nol van de Kant

Helmonds Open
Geen hole-in-one voor Willie-Jan.
Dan deze maar... 

Nog een afscheid
Op de caddiemaster vergadering van 14
november j.l. heeft ook Michel van de Berg op
89 jarige leeftijd afscheid genomen na 15 jaar
als caddiemaster werkzaam te zijn geweest.
Bedankt Michel!
De redactie
9

JUIST!

De smaak van

Consommé double van ossenstaart,
een klassieker voor de feestdagen
Een consommé is niets anders dan een heldere
bouillon. Met helder bedoelen we dan ook dat
deze, door de techniek van het clarifiëren toe
te passen, ontdaan is van troebele eiwitdeeltjes, waardoor de bouillon een nog mooier
aanzicht heeft tijdens het presenteren.
Double staat voor ‘dubbel getrokken’ wat
we bereiken door twee keer zoveel vlees en
groenten te gebruiken op één maal het recept
aan water. Het gevolg is een serieus krachtige
bouillon vol met authentieke smaak en perfect
passend in een, over het algemeen, veel te
zwaar feestmenu.
De heldere bouillon van ossenstaart zit vol met
klassieke Franse technieken en termen dus
technisch gezien ook een heel mooi gerecht.

Ingrediënten:
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½

2 ½ kilo ossenstaart
6 stelen selderij, grofgesneden
4 middelgrote wortelen, geschild en in
stukken gesneden
1 extra wortel en een stuk knolselderij voor
het garnituur
1 ui, in grove stukken gesneden
1 steel prei, grofgesneden
5 eetlepels tomatenpuree
1 theelepel zwarte peperbollen
2 laurierblaadjes
4 takjes rozemarijn
350 gram rundsgehakt
6 eiwitten
100 gram fijngesneden selderij en prei

Bereidingswijze
Verwarm de oven op 200 graden. Snij de selderij, wortelen, prei en uien en verdeel deze over
de bodem van een braadslee.
Leg hierop de stukken ossenstaart en mocht je
over kalfsbotten beschikken, dan mogen die er
ook bij. Zet de braadslee gedurende anderhalf
10

NUMMER 60 - DECEMBER 2017

uur in de oven, tot het vlees een mooie bruine
kleur heeft. Roer eventueel halverwege eens
om zodat het vlees en de groenten aan alle
kanten kunnen kleuren (dit kleuren in de oven
noemen we ‘pinceren’). Op het einde – de laatste vijf minuten – mag je er wat zwarte peperkorrels, een beetje rozemarijn, een laurierblad
en de eetlepels tomatenpuree toevoegen). Let
op dat de tomatenpuree niet verbrandt, hij
dient enkel mooi te karamelliseren. Roer goed
en tijdig om.
Blus de braadslee af met water en giet de
inhoud van de braadslee over in een grote
soeppan. Vul aan met ongeveer vier liter water.
Breng aan de kook, verminder dan het vuur
en laat tot vier uur zachtjes trekken zonder
deksel. Het water zal langzaam verdampen
dus indien nodig dien je dit tijdens het trekken
aan te vullen.
Na minimaal vier uur trekken haal je de soep
van het vuur. We gaan nu de groenten en
stukken ossenstaart verwijderen en het vlees
van de benen halen. Zeer gemakkelijk en zonder moeite, want het zou er gewoon vanaf
moeten vallen. Gebruik een schuimspaan of
giet de soep door een fijne zeef. De bouillon
mag afkoelen en een nachtje rusten. Het vlees
mag in kleine stukjes en zet ook dit weg tot de
volgende dag.

Bouillon clarifiëren
De volgende dag gieten we de bouillon door
een neteldoek. Vroeger werden deze doeken
van brandnetels gemaakt; vandaar de naam,
maar tegenwoordig zijn ze in de handel als
passeerdoek. Heb je die geen tot je beschikking spoel dan een theedoek heel goed uit om
zeepresten (en dus een zeepsmaak) te verwijderen. We gaan de soep nu verder afwerken
en we beginnen met ze te clarifiëren en te
ontvetten. Ossenstaart bevat veel vet en collageen en dat gaan we verwijderen door een
clarifique te maken. Belangrijk is te vertrekken
van een koude bouillon (zie kopje ‘Wist u dat’).
We maken de clarifique door selderij of prei
fijn te snijden en te mengen met rundergehakt. We hebben ook eiwit nodig. Ik gebruik
ongeveer 350 gram gehakt (ongeveer 100
gram per liter), een handjevol prei en een
handjevol selderij. En drie eiwitten per twee
liter soep. Meng dit door elkaar en doe de
clarifique in de koude basisbouillon. Breng
nu al roerend aan de kook (blijf goed roeren
totdat de bouillon kookt). Verminder het vuur
en laat de clarifique een tijdje zijn werk doen
(stollen en troebele deeltjes uit de bouillon
aan zich binden).

Na een aantal minuten komt het gestolde
eiwit bovendrijven met daarin de laatste stukjes ‘vuil’ (gestolde eiwitdeeltjes uit het vlees).
Je kan het gestolde eiwit gemakkelijk verwijderen met behulp van een schuimspaan.
We gaan de soep nog eens zeven. Eerst door
een fijne zeef en dan nog eens door natte
neteldoek. Controleer de smaak van de consommé en breng op smaak met versgemalen
peper en zout.
De consommé van ossenstaart is klaar om
op te dienen. Verdeel wat van het vlees over
de soepborden of kommen en eventueel wat
in fijne julienne gesneden wortel en knolselderij en giet er de dampende soep over.
Garneren met wat fijngesneden groene kruiden. Smakelijk. 

Wist je dat
½½

½½

De bouillon moet koud zijn voor het clarifiëren omdat het toegevoegde eiwit, tijdens het stollen, de troebele eiwitdeeltjes
vanuit het vlees kan binden. Deze troebele
deeltjes komen dan met het gestolde eiwit
bovendrijven zodat ze makkelijk te verwijderen zijn. Gevolg: een kraakheldere
bouillon.
We voegen gehakt en extra groenten toe
aan het eiwit om smaakverlies tijdens het
clarifiëren te voorkomen. Als we alleen
eiwit zouden gebruiken, wat technisch
gewoon zou kunnen, neemt het eiwit
tijdens het stollen ook een deel van de
smaak mee naar de oppervlakte.
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Nieuws van de


Twee keer ‘Volle Bak’ bij de laatste twee competitiedagen.

	Spannende
	GW

ontknoping op de laatste wedstrijddag.

Leidingtechniek winnaar HGC Business Trophy 2017.

	Oergezellige

sluiting van de Business Competitie in
‘OCTOBERFEST’ stijl.

De voorlaatste wedstrijd om de HGC Business
Trophy werd gespeeld op 22 september en
kende, zoals trouwens het gehele seizoen, een
groot aantal deelnemers. Voor de wedstrijdleiding weer een hele klus om alles in goede
banen te leiden, maar inmiddels weten ze
daar prima mee om te gaan. Onder alweer
prima omstandigheden gingen 25 teams de
baan in voor de wedstrijd die werd gewonnen door Biemans Belasting Advies (Henry en
Wessel Knapen), met als runner up Harotex
Gordijnenatelier (Toine en Jeanne Verstappen).

en Walter van de Wassenberg), op de voet
gevolgd door GW Leidingtechniek (Wim van
de Westerlo en Hans van de Wassenberg).
Hierdoor werd GW Leidingtechniek de winnaar
van de Businesscompetitie 2017, op één punt
gevolgd door van Hout Worldwide 2.

van de Trophy, die op zijn geheel eigen wijze
deze ceremonie voor zijn rekening nam en, hoe
kan het anders, het geheel amusant lardeerde
met cijfers, waaruit eens en te meer bleek
hoe goed de wedstrijden werden bezocht en
hoe belangrijk de Business Club is voor HGC
‘Overbrug’. Eenmaal binnen werd de feestelijke
sluiting voortgezet onder het genot van nog
meer pullen bier en een heerlijke maaltijd,
die ons waarachtig in Duitsland deed wanen.
Hulde hiervoor aan het personeel van TIEN en
natuurlijk de keuken. Tijdens het diner zorgde
Striepke Veur met een weer op de aanwezigen
afgestemd programma dat de stemming er
prima in bleef. Het bleef nog lang druk en
gezellig in clubhuis TIEN en aan het einde van
de avond keerde iedereen met een voldaan
gevoel huiswaarts.

Spanning in het klassement
In het vorige verslag werd al vermeld, dat
de spanning in de top van het klassement
wel erg was opgelopen na de vijfde wedstrijd,
na afloop van de zesde editie werd nam die
nog verder toe. Het had nog anders kunnen
lopen als de leidende teams goed hadden
gescoord, maar dat was zeker niet het geval.
GW Leidingtechniek scoorde ‘slechts’ een
vijfde plek en ook van Hout Worldwide 2 had
een matige dag. De derde kanshebber, Puur
Bouwadvies, was verhinderd en aldus gingen
we de slotwedstrijd op 13 oktober in met 4
punten verschil tussen de nummers 1 en 3.
Die laatste wedstrijd van het business seizoen
was er een met, geheel in stijl, 54 deelnemers.
Onder prachtige omstandigheden werd, vanwege de invallende duisternis, gestart om
14.30 uur. De top drie van de competitie hadden de messen geslepen en gingen in dezelfde
flight met elkaar de strijd aan op hole 1 en
dat leidde tot een voor hen erg spannend
verloop. De uiteindelijke dag winnaar was het
team van Hout Worldwide 2 (Claudia van Hout
12

De Sponsorcommissie wenst eenieder gezellige feestdagen en een fantastische jaarwisseling. 

De prijsuitreiking
De prijsuitreiking, op het terras, werd bij
afwezigheid van onze voorzitter gedaan door
Willem van Zantvoort, ooit de eerste winnaar

De Sponsorcommissie,
Claudia van Hout, Hein Ottenheim,
Willem van de Ven, Mark Verkoelen,
Willem van Zantvoort
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Het bestuur stelt zich voor...

Dieke Sengers: bestuurslid

(Accommodatie en Caddiemasters)

Naam:
Dieke Sengers- Praasterink
Leeftijd:
51 jaar
Partner:
Ton Sengers
Woonplaats: Helmond
Kinderen:
Boud (24) en Bern (22)
Hobby’s: 	beide partners houden van golf, skiën, fitness en vakanties
Werkzaam: 	Eigenaresse van vijf damesmodewinkels in Helmond, Uden,
Weert, Deurne en Valkenswaard. Franchise-ondernemer
met als merken Street One en Cecil
Ton is eigenaar directeur van Stand-In
Handicap:
15,7

Waarom golf?
Dieke is opgegroeid met de hockeystick. Ze heeft vele jaren deel uitgemaakt van diverse teams van HMHC. Opa Praasterink was lid van de
Eindhovensche golfclub, waar later ook haar vader en haar zusjes zouden
gaan spelen. Dieke bleef echter trouw aan haar directe omgeving. Nadat
ze in 1997 haar GVB haalde op de Gulbergen duurde het toch nog tot
2005 voor Dieke lid werd van onze golfclub “Overbrug”. De kinderen
waren wat groter en daardoor kreeg ze wat meer tijd om te golfen. Haar
zonen waren niet direct tot deze mooie sport aangetrokken, hoewel
Boud, studerende in Tilburg, zes jaar geleden het GVB heeft gehaald.
Bern, inmiddels ICT-medewerker van VB&T, is actief in de sportschool.

Vlekkeloos
geregeld!

Dieke is, na een HBO-opleiding Management en 20 jaar ervaring in
de uitzend- en outplacement branche, via haar schoonfamilie in de
kledingsector terechtgekomen. Een sector die man Ton in 2014 heeft
verlaten om bij Stand-In in de tentoonstellingsbouw terecht te komen.
Hun gezamenlijke hobby golf brengt hen nu vaak samen op onze
prachtige golfbaan.

De toekomst van onze club
Dieke is van mening dat we net op tijd een goede investering in de baan
hebben gedaan. Maar dan moeten we nu ook doorpakken door verder te
investeren in ons clubhuis. We krijgen meer lockers (in afwachting van
vergunning), waardoor het mogelijk wordt dat meer leden op de fiets
naar onze prachtige stadsbaan kunnen komen. Wat moet blijven is toch
de gezelligheid. Een ‘gezellige stads golfclub’ zal ook in de toekomst
ons uithangbord blijven.

NOTARISKANTOOR

SPOORMAKERS

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

Boodschap
We moeten vooral trots zijn op wat we hebben bereikt en dat ook met
elkaar delen. Kritiek omzetten in een positieve grondhouding met onze
leden. En vooral de blik op de toekomst richten. 
Fons Jacobs
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Nieuws van de Jeugd...

HGC Overbrug Jeugdbokaal

Op zondag 6 oktober 2017 vond, samen met de finales van de laddercompetitie, de jaarlijkse wedstrijd om
de Jeugdbokaal plaats. Er werd gespeeld in twee categorieën : 18 holes voor jeugdspelers met Handicap 36
of lager en 9 holes voor onze jeugdgolfers met baanpermissie of handicap 54-36. De eerste groep startte om
11.30, de tweede om 14.30 uur. Om 17.30 vond de prijsuitreiking plaats.
Voor iedereen was een prijs en de Winnaars
Erik Toll en Bob van Beeck kregen de wisselbekers. Met speciale dank aan Slagerij-Traiteur
Romenesco voor de overheerlijke worstenbroodjes.

Uitslag 9 holes
1 Erik Toll

25

2 Joppe Dijkstra

22

3

Fons van Mierlo

17

4

Freek Vernooy

14

5 Nickel van de Kerkhof

13

6 Max Aarts

12

7 Frederick Romenesco

8

Sinterklaaswedstrijd
Op zaterdag 25 november
2017 was het weer zover.
Een groep jeugdspelers was
naar onze golfclub gekomen om deel te nemen aan
de traditionele Sinterklaasactiviteit met golfen in het
donker. Er stond een tafel
met speculaas, pepernoten,
boterletter en ander snoepgoed klaar. De teams werden door Sandy ingedeeld
en een aantal jeugd competitiespelers zorgde voor
de begeleiding. Voorzitter
Peter had ervoor gezorgd
dat de vlaggen op de greens van hole 7, 8 en
9 goed zichtbaar waren met rood knipperende
lichten en ook de teebox, die voor deze gelegenheid op zo’n 100 meter van de green was
geplaatst, was goed zichtbaar door lichtjes.

Na de drie holes was het voor de meesten wel
genoeg geweest. Op dat moment verschenen
er twee Pieten die snoepgoed uitdeelden in ruil
voor het zingen van een liedje.

Iedere jeugdspeler en speelster kreeg een speciale ‘glow in the dark’ golfbal. In flights van 3
en 4 spelers ging men de baan in. Gelukkig was
het droog, maar het was wel echt waterkoud.

Birdie: Joppe Dijstra op hole 8

Uitslag 18 holes
1 Bob van Beeck

34

2 Jitze Saasen

32

3 Joep van Lieshout

28

4

26

Pim van Leeuwen

5 Yash Jagesar

26

6 Lars van Rossum

20

Birdie: Bob van Beeck op hole 4,11 en 12;
Yash Jagesar op hole 2;
Joep van Lieshout op hole 12
14

Toen iedereen weer in het clubhuis was,
werd er chocomel of iets anders gedronken
en werden er worstenbroodjes rondgedeeld.
De Pieten lieten Eric en Joppe nog een liedje
zingen en daarna was het nog de beurt aan
de jeugdcompetitiespelers Joep, Jitze en Pim.
Sandy had voor iedereen een surprise die door
de Pieten werden uitgereikt. 
De Jeugdcommissie
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Maandbeker Stableford
competitie

Op zondag 15 oktober vond de laatste wedstrijd plaats voor de maandbeker Stableford competitie van 2017. Zoals
bekend tellen de beste vier resultaten van alle wedstrijden mee voor de maandbeker competitie.
Slechts 1 punt verschil!
In de laatste maandbekerwedstrijd ging het dus nog tussen Ellen en mij.
Het verschil bedroeg slecht 1 punt. Natuurlijk speelden Ellen en ik in
dezelfde flight, zodat we van hole tot hole op de hoogte waren van de
scores. Het zal wel aan de spanning hebben gelegen, want zowel Ellen
als ik hebben onze score in de laatste wedstrijd niet meer verbeterd. Nog
belangrijker is dat we deze laatste maandbekerwedstrijd met heel veel
plezier en sportiviteit hebben gespeeld. Tenslotte spelen we wel om te
winnen, maar is sportiviteit en gezelligheid het allerbelangrijkste. 
Frans Hermans

In de voorafgaande zes wedstrijden was de toon al gezet. Ellen Claessen
en ik hebben in de eerste zes wedstrijden een voorsprong opgebouwd
die in de laatste wedstrijd normaal gesproken niet meer was in te halen.
Voor mij is dit fundament vooral gezet in wedstrijd nummer 6, waarin ik
het onverwacht goede resultaat van maar liefst 42 Stableford punten
heb gescoord.

15

Weco nieuws
Als ik start met het schrijven van dit stukje is het alweer december. Waar zal ik wat over schrijven? Een
terugblik naar het afgelopen golfseizoen of vooruitkijken naar 2018. Toch maar even een korte terugblik naar de
wedstrijddeelname van het afgelopen jaar.
Helaas zien we over de hele lijn een afname in interesse voor de wedstrijden in de weekenden en dit geldt zowel voor de qualifying als voor
de fun-wedstrijden.Waar ligt dit nou aan? Hebben we met zijn allen
minder tijd of minder interesse? Waar we in ledental gelijk blijven of
zelfs licht groeien, zien we dit nog niet terug in de wedstrijddeelname.
Aan de baan ligt het zeker niet nu we meer uitdaging hebben door meer
variatie in lengte en moeilijkheidsgraad. Een hoogtepunt dit jaar was
de Helmond Open met ruim 130 deelnemers en de mogelijkheid om
een auto te winnen.

Maandbeker
We hebben afgelopen jaar voor de maandbeker Stableford de mogelijk
geboden om een 9-holes wedstrijd te spelen. De interesse was zo laag
dat er twee wedstrijden zijn doorgegaan met een minimale deelname
van vier inschrijvingen. Voor de Weco roept dit de vraag op of het meer
organiseren van 9-holes wedstrijden zal leiden tot meer wedstrijddeel-

name. Komende vergadering gaan we hier verder over praten, zodat
we begin volgend jaar de wedstrijdkalender 2018 kunnen presenteren.

De Soos
Momenteel hebben we op de zondag de Soos-wedstrijden waar we na
de wedstrijd gezellig samen zitten. Tot op heden was het weer goed voor
de tijd van het jaar en met een gemiddelde deelname van een kleine 20
inschrijvingen hebben we een mooie groep, maar het mag altijd meer.
Doe een keer mee, het inschrijfgeld is een nieuw golfballetje en de balletjes worden na de wedstrijd verdeeld onder de top-3. Misschien ben
jij het die volgende keer met een zak vol nieuwe ballen naar huis gaat.
We hebben bewust gekozen voor een non-qualifying wedstrijdvorm,
omdat de weers- en de baanomstandigheden erg wisselend kunnen zijn.
En daarbij hoef je niet bang te zijn dat je handicap stijgt. Wél hebben
we een competitie erbij in de vorm van de ringerscore. Op de laatste
wedstrijddag worden de winnaars extra beloond met een mooie prijs.

Uitdaging
Voor volgend jaar gaan we, zoals de afgelopen jaren, opnieuw diverse
wedstrijden organiseren, waarbij we als Weco er alles aan doen om jullie
deelname nog meer te prikkelen. Dit is voor ons de uitdaging in 2018,
maar we zijn wél afhankelijk van jullie allen. Heb je een goed idee om
een wedstrijd nog aantrekkelijker te maken, geef het aan ons door. Wij
zijn hier momenteel ook druk mee bezig.
Maar voor het zo ver is maken we op de nieuwjaarsreceptie de golfer en
golfster van 2017 bekend. Elk jaar weer spannend wie de winnaars zijn
en voor de anderen de uitdaging om komend jaar deze prijs proberen
te bemachtigen. Doe aan zo veel mogelijk wedstrijden mee en de kans
wordt steeds groter. Tenslotte wensen we jullie fijne feestdagen en een
gezond en sportief 2018. 

Monuta Magis.
Voor de uitvaart
die bij uw
dierbare past.
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00
(dag en nacht)
Ook als u niet of
elders verzekerd bent.
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Magis
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Afsluiting zomer
competitie herenochtend
Elk jaar wordt er op onze prachtige stadsparkbaan een competitie voor
mannen gespeeld. Deze competitie is opengesteld voor alle mannelijke
clubleden ouder dan 18 jaar met een exact-handicap van maximaal 36. Je
kunt iedere week tot donderdagochtend 8.30 inschrijven voor, naar keuze,
een wedstrijd over 9 of 18 holes. Dat kan ook als je niet aan de competitie
deelneemt, maar gewoon eens fijn een donderdag wilt meespelen.
Op het ereschavot
De commissie ‘Gents Morning’, bestaande uit
Harrie van de Rijdt, Fons Crooymans, Hein
Ottenheim en Harry van Eyck, organiseert
deze competitie en is verantwoordelijk voor
het goede verloop. Zo zijn er in dit afgelopen zomerseizoen 21 qualifying wedstrijden
gespeeld. Voor elke individuele speler zijn de
resultaten in Stableford-punten in een computertabel opgeslagen. De beste 12 scores van
elke speler in die 21 wedstrijden worden bij
elkaar opgeteld. In totaal waren er deze zomer
55 deelnemers voor de competitie over 18
holes. En ja, na afloop van die competitie is er
dan natuurlijk ook een eindstand met een ereschavot voor de drie beste spelers. Zo eindigde
Will Gidding met 397 Stableford-punten (een
gemiddelde van 33,1) op de derde plaats. De
strijd om de plaatsen 2 en 1 is tot de allerlaatste dag spannend gebleven. Uiteindelijk werd,

ben er oprecht heel verguld mee! Natuurlijk
sluit ik af met het driewerf danken van de
commissie die met zoveel inzet zo’n grote
groep mannelijke golfers van HGC “Overbrug”
intens heeft laten genieten van het golfen op
onze prachtige baan.

Op naar volgend jaar!
Het vorige jaar sloot ik af met de mededeling
dat ik er dit jaar weer voor zou gaan. Welnu,
voor het volgend jaar herhaal ik dat hierbij
maar weer opnieuw:
Ook volgend jaar ga ik er mijn uiterste best
weer voor doen! 

net als vorig jaar, Frank de Wit tweede met
404 Stableford-punten (een gemiddelde van
33,7). Ondergetekende werd opnieuw kampioen met een totaalscore van 409 punten
(een gemiddelde van 34,1).Het was dit jaar
voor mij echt moeilijker om goede resultaten
te behalen, omdat tijdens het toernooi mijn
handicap tot vier keer toe omlaag is gegaan.

Toon Geerts

De wisseltrofee
Tijdens het sfeervolle en werkelijk uitstekende
feestdiner op 2 november zijn de bijbehorende
prijzen uitgereikt. Voor de derde en tweede
prijswinnaars mooie flessen wijn en voor mij,
B.V. h.o.d.n.
naast de wijn,Mobiva
de wisseltrofee!
Die zal nu voor
het tweede opeenvolgende jaar de sitetable
in de hal van ons huis sieren en opvrolijken.
Nieuw dit jaar was het uitreiken van een bronzen sculptuur als blijvende herinnering aan
het winnend afsluiten van de competitie. Ik
Mobiva B.V. h.o.d.n.

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

• Cementdekvloeren

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

 Zachte vloerbedekkingen;
Naaldvilt, tapijt etc.
 Binnen-, buitenzonwering
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Afsluiting zomer
competitie
damesochtend
’t Is weer voorbij die mooie zomer...
Als ik dit schrijf is het alweer winter bij ons. Ik kijk
met heimwee terug naar de mooie zomer die we
hebben gehad. We hebben heerlijk kunnen golfen
en genoten van de nieuwe baan. Ik heb gewonnen,
maar dat had ik niet verwacht.
De beste tien!
De zomercompetitie gaat over de beste tien
wedstrijden. De laatste tijd speelde ik zo slecht
dat ik niet eens meer gekeken heb naar de
uitslagen. Maar de zomer is lang en het schijnt
dat ik in het begin wat goede resultaten heb
behaald. Eigenlijk is dat winnen ook niet zo
belangrijk. Het meedoen aan de damesochtend is erg leuk. Alles wordt door de damescommissie geregeld. Je kunt 18 holes of 9
holes spelen. Als je 9 holes speelt, kun je ook

18

nog kiezen of je vroeg of laat wilt starten. Ik
heb dan ook veel waardering voor de damescommissie die dit allemaal voor ons regelt.
Wat ik wel jammer vind is dat er eigenlijk te
weinig dames meedoen. Ik zou dan ook een
oproep willen doen aan alle dames van de
club om mee te doen op dinsdag. Het gaat er
niet om of je wel of niet goed kunt golfen. Je
bent welkom. Het is leuk omdat je afwisselend
met verschillende mensen golft. Het gezellig
samenzijn maakt de dinsdag zo leuk. 

’t is weer voorbij die mooie zomer.
Die zomer die begon zowat in
maart.
We dachten dat er geen einde aan
zou komen.
Maar voor we het wisten speelden
we de laatste kaart.

Christien Jacobs
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Winterkalender Dames
Wedstrijden 9 en 18 holes
Datum

Wedstrijd

Leiding

7 november

Eindejaarswedstrijd FUN

Aanwezige commissieleden

14 november
21 november

Margaret, Diny
Bridge na 9 holes golf

Josje, Diny

28 november

Margaret, Josje

5 december

Diny, Margaret

12 december

Decemberwedstrijd

Aanwezige commissieleden

19 december

Bridge na 9 holes golf

Diny, Janneke

26 december

Geen wedstrijd

2 januari

Diny, Maria

9 januari

Margaret, Janneke

16 januari

Bridge na 9 holes golf

Josje, Maria

FUN ???

Janneke, Maria

23 januari
30 januari

Diny, Margaret

6 februari

Josje, Margaret

13 februari

Carnaval (geen wedstrijd)

20 februari

Bridge na 9 holes golf

27 februari
6 maart

Josje, Maria
Margaret, Diny

FUN ???

Janneke, Maria

13 maart

Bridge na 9 holes golf

Josje, Margaret

20 maart

Afsluiting Wintercompetitie

Aanwezige commissieleden

27 maart

Golf / bridge wedstrijd*

Aanwezige commissieleden

3 april

Start Zomercompetitie

*) inschrijven per paar
Start om 10:00 uur
Kerstvakantie (Zuid Nederland)
Carnaval (Zuid Nederland)		
Pasen				

23 – 12 – 2017 t/m 7 – 01- 2018
10 – 02 – 2018 t/m 18 – 02 – 2018
zondag 1 en maandag 2 april 2018
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Helmonds Open,
een groot succes
Op 1 oktober was het dan zover. Voor het eerst in onze clubhistorie werd
er een open Helmonds golfkampioenschap georganiseerd. Een commissie
onder leiding van Peter Heessels, voorzitter van onze PR-commissie, en
Hein Ottenheijm, ging vanaf april aan het werk om dit kampioenschap
te organiseren. Verder zaten in de commissie Joke Bekx, Leon van Zon,
Willie Giesbers en Heidi de Greef.
De doelstelling was om de leden, maar ook
niet- leden een gezellige dag te bezorgen. Nou,
daar is men dan ook zeker in geslaagd. De
ruim 160 deelnemers waarvan 50 niet leden,
hebben kunnen genieten van een mooie dag.
Niet alleen het weer werkte mee, maar ook
de verzorging door ons clubhuis TIEN en de
onderlinge sfeer maakten van dit evenement
een groot succes. Maar dat is niet allemaal
zonder slag of stoot gebeurd. Natuurlijk had
de commissie niet eerder een dergelijk groot
evenement georganiseerd. En hoe bereik je

niet alleen de eigen leden, maar ook leden van
buiten onze vereniging? Ook Jackey van Melis
en Wim Martens hebben geholpen om hieraan
inhoud te geven.

Toekomst van het Helmonds Open
Doelstelling was, naast het genereren van
publiciteit, het aan anderen laten zien dat onze
golfclub niet voor niets de ‘gezelligste’ golfclub
van het zuiden wordt genoemd. En wellicht
zouden er door een dergelijk evenement ook
nieuwe leden kunnen worden geworven. Bij
een terugblik met de twee hoofdrolspelers
van dit evenement ontmoet de redactie dan
ook een groot enthousiasme over het bereikte
resultaat en de wil om ook over de toekomst
van deze wedstrijd te spreken. Daarbij doemen
dan ook vragen op als: willen we hier een
jaarlijks evenement van maken, is het gekozen
tijdstip goed, hoe betrekken we het clubhuis
hierbij, is het gebodene in overeenstemming
met de gevraagde inschrijfgelden, hoe gaan
we om met publiciteit enzovoort. De commissie heeft dan ook voor het bestuur een
uitvoerige evaluatie opgesteld. Het bestuur
zal op basis van deze evaluatie tijdig moeten
besluiten hoe we in de toekomst hiermee verder gaan?

Sponsoren
Wat Peter en Hein in ieder geval kwijt willen is dat zonder sponsoren dit evenement
financieel niet haalbaar was geweest. Maar je
komt dan wel steeds weer bij dezelfde mensen terecht. Ook de door Nobra beschikbaar
gestelde auto voor een ‘hole-in-one’ heeft
bijgedragen aan de aantrekkingskracht op
20
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Sponsoren Helmonds Open

deelnemers aan deze wedstrijd. Als dit een
jaarlijks terugkerend evenement wordt, moet
er ook een plaats op de NGF- kalender worden
geclaimd. Het bestuur moet bereid zijn ook
een bedrag te reserveren op de toekomstige
begrotingen. Gezien de uitstraling van deze
wedstrijd en daardoor positieve effecten op de
ledengroei, is dit dan ook zeker verantwoord.
Ook hier geldt weer dat het vooral een gezamenlijke inspanning moet zijn van onze club.
Zonder vrijwilligers is ook de organisatie van
een dergelijke wedstrijd, met een gezellige en

goed verzorgde afsluiting, niet mogelijk.

Uitslagen
Het was natuurlijk ook de bedoeling om aan
het einde van de dag de prijswinnaars te kunnen huldigen. Er was gekozen voor een 9-holes
wedstrijd. Overigens ook in NGF- verband zie
je de laatste jaren steeds meer 9-holes wedstrijden. Maar in dit geval was het mogelijk
om zoveel mogelijk spelers te laten deelnemen. Behoudens de handicap categorie
0-20 (zij speelden Strokeplay) was het een

Stableford-wedstrijd. Kampioen werd degene
met het minste aantal netto gespeelde slagen. Kampioen werd ons dameslid Marianne
de Kimpe. De andere eerste prijzen gingen
naar Geert Swinkels (categorie 0-20), Liesbeth
Wolters (20-36), Johan van Berkmortel (<36)
en Jitze Saasen (jeugd).
De commissie mag terugzien op een zeer
geslaagd evenement. 
De redactie
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De negen holes ladder
competitie voor iedereen
Na twee seizoenen krijgt de laddercompetitie steeds meer vorm. Het aantal deelnemers is verdubbeld en het
volgend seizoen zal er bij voldoende deelname worden gespeeld in drie categorieën, zowel voor de dames als
voor de heren. Een categorie met hoge handicappers, een met lage handicappers en een categorie daar tussenin.
Een speler uitnodigen
We kennen de laddercompetitie ook al uit
andere sporten. De golfladder wordt ingedeeld
op handicap, waarbij een speler iemand kan
uitnodigen die enkele treden hoger of lager op
de ladder staat. Dus je speelt tegen een golfer
van hetzelfde niveau, waarbij het spelen van
een gezellige wedstrijd voorop staat.
Matchplay is een leuke spelvorm waarbij elke
hole een wedstrijd op zich is. Wie na negen
holes de meeste holes heeft gewonnen, kan op
de ladder stijgen, maar afgelopen seizoen zijn
veel wedstrijden onbeslist geëindigd.

Na een seizoen van vijf maanden en gemiddeld
vijf wedstrijden hebben de kruisfinalisten op 8
oktober jl. de wedstrijden in verschillende categorieën gespeeld. Het was een mooie sportieve
en vooral gezellige dag, waarbij gelijktijdig door
de jeugd ook om de jeugdbokaal werd gespeeld.
De uiteindelijke winnaars, Tonne Knaapen,
Angela Coolen, Wim van de Westerlo en Wim
van Herpen hebben een tegoedbon van Good
Food 33 ontvangen. Voor de tweede prijs was
er een opstapje dat volgend seizoen goed van
pas zal komen.

Inschrijven
Het komend seizoen start de competitie al op
1 maart. Je kunt vanaf half februari tot 1 mei
inschrijven en de eerste wedstrijd dient voor half
mei te zijn gespeeld. Het wedstrijdreglement
kun je vinden op de website. Eerst inloggen vervolgens Commissies>> Wedstrijdcommissie>>
Wedstrijdreglement>> Laddercompetitie.
Heb je suggesties of vragen stuur dan een mailtje naar ladderhgc@gmail.com 

Op de foto: alle winnaars
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Namens de wedstrijdcommissie,
Frans Coolen
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Een kerstverhaal
“Mijn vrouw heeft vanmiddag de auto nodig, maar als jij me ophaalt, vind
ik het wel gezellig, om vanmiddag mee te lopen, zei Willem. ‘”Ben ik er
om kwart voor twee” antwoordde Toon.
Toon en Willem waren al vele jaren min of meer
gezworen golfvrienden en ze gingen sowieso
elke zondagochtend en meestal ook op donderdagmiddag spelen. Deze zaterdag waren de
weersomstandigheden onverwacht aangenaam
dus was een partijtje golfen niet eens zo’n gek
idee. Druk was het niet op deze 24e december:
bijna iedereen was druk met de voorbereidingen
voor het Kerstfeest (vlees voorbraden, naar
de kapper, rood lintje over het witte damast
van de ontbijttafel spannen, stemming kweken
enzovoort).
Toen ze in de auto zaten zei Willem: “Ik heb zo’n
raar voorgevoel; gek, maar het lijkt of er iets
bijzonders staat te gebeuren”. “Och”, zei Toon,
“ik heb dat ook af en toe, maar achteraf is het
dan nooit iets en als ’t iets is, kost het geld, dus
ik geloof niet zo in voorgevoelens”.
Onderweg naar hole 4 begon de lucht te betrekken en toen ze aan hole 5 begonnen, ging het

vrij plotseling heel stevig waaien. Nog geen vijf
minuten later kwam het nat met bakken uit de
hemel. Hun kapot gestormde paraplu’s boden
geen enkele bescherming meer en de weg naar
het verlossende clubhuis was nog onbarmhartig
lang. Toon begon warempel van deze apocalyptische toestanden Kerstgedachten te krijgen en
zei: “Ik hoop, dat de herdertjes van Bethlehem
destijds beter weer hadden, maar dat zal wel,
want zij gingen niet eens naar huis. Zij lagen
bij nachte en dan ook nog in het veld. Nou, en
voordat ik hier ging liggen….!”. Willem lachte
heel toepasselijk wat schaapachtig: “En ’t zal
ook nog wel volle maan geweest zijn, want ze
hadden hun schaapjes geteld en je telt niet hard,
als je geen fluit ziet!”.
Al pratende bereikten ze het warmte en droogte
biedende clubhuis en riepen vrolijk tegen de
aanwezige gasten: “Wij komen tezamen onder
’t sterrenblinken en wij willen wat drinken!”. “Zo,

de Kerststemming zit er al goed in”, riep een
eenzame barklant. “Jullie lijken wel een paar
herders, waar zijn de schapen?”. Toon zuchtte
eens diep en riep: “Op de gourmetplaat! Naast
Flappie”.
Op dat moment zette de barkeeper een vrolijk
stemmende Kerstplaat op en terwijl Toon en
Willem hun pilsje naar binnen klokten, zongen
ze uit volle borst mee: “Nu zijt wellekome!”.
Toon werd steeds olijker en vrolijker en bulderde
door het clubhuis: “Een rondje voor de hele
tent!”, trok aan de bel en zong “Kling klokje,
klingelingeling”. Willem zag dat het mis ging
lopen met Toon en sprak heel wijs: “Kom, Toon,
wij gaan naar jullie Trees, want het weer wordt
steeds slechter”, waarop Toon antwoordde:
“Kan me niks schelen, let it snow, let it snow,
let it snow!!”.
En samen sjokten ze door de inmiddels traag
neerdalende sneeuwvlokken terug naar de auto.
In de verte hoorde je Toon nog zingen ‘We wish
you a merry Chri...’
Kerst brengt soms het beste in de mens naar
boven. 
Bert Kuijpers

Caddiemasters houden hun jaarlijkse vergadering
Op 14 november werd de jaarlijkse Caddie
mastervergadering gehouden. Hierin werd een
aantal zaken aan de orde gesteld, zoals het
bedanken van Harrie van Eyck voor zijn inzet
als hoofd van de Caddiemasters en Michel
van den Berg voor zijn inzet van 15 jaar als
Caddiemaster, dus iemand van het eerste uur!
Zij stoppen met deze functie en worden uitvoerig door Dieke bedankt. Er worden aanpassingen
gedaan in het dagrooster en Toon Geerts meldt
zich als nieuwe Caddiemaster. Als opvolger van
Harrie van Eyck wordt Frank de Wit aangesteld.
Frank de Wit neemt verder het woord en blikt
terug op het jaar 2017 met wat goed is gegaan
en wat voor verbetering vatbaar is. Er zijn
goede vorderingen gemaakt met de renovatie van de hal en de Caddiemasterruimte, de
herkenbaarheid van de Caddiemasters door de
kobaltblauwe jassen, de onderlinge band/sfeer
is goed en de belangstelling van buitenaf is
enorm gestegen en dus sterk gestegen green-

fee-inkomsten. Frank kijkt ook naar het nieuwe
E-Rangesysteem voor de ballenautomaat, het
logboek en de Tee-timemodule voor E-Golf4u
en memoreert dat de functie van Caddiemaster
steeds zal blijven veranderen en het streven
naar uniformiteit altijd door zal blijven gaan.
Telkens wordt gememoreerd dat het alsmaar
een proces is van de lange adem en zich altijd
nieuwe ontwikkelingen zullen blijven aandienen.
Maar ook kunnen onze leden en hun eventuele
gasten goed letten op hun verantwoordelijkheid
bij het spelen op onze prachtige golfbaan en
daar moeten we zuinig op zijn!

Nieuwe Marshal-buggy
Paul Smeijers heeft ook nog kans gezien om
een vrijwel nieuwe Marshal-buggy op de kop te
tikken en heeft tegelijkertijd twee oude buggy’s
goed kunnen verkopen. Het doel voor 2018
is om de Marshal-buggy goed herkenbaar te
maken en verder op te tuigen, zodat onder alle

weersomstandigheden in onze golfbaan kan
worden gereden. Ook gaat het bestuur proberen
er nog een buggy bij te krijgen. Momenteel zijn
er zes handicarts en één Marshal-buggy!
Volledigheidshalve gaat Frank ook langs de
problemen/misverstanden/missers van het
afgelopen jaar. De regels voor ‘standing’ bij de
Dames- en Herenochtend. Hieruit vloeit voort
het gedrang bij hole 1 door de dinsdag- en
donderdagmiddaggroep en dit gebeurt bijna
elke week! Tijdens de clubwedstrijden de flights
zo indelen, dat alle handicarts zoveel mogelijk
vol zijn geroosterd. Op maandag tijdens de
wintermaanden, als TIEN is gesloten, een potje
maken voor de bijdrage aan de koffie bij de
Caddiemaster.
In de nazit een gezellig samenzijn met een door
TIEN verzorgd hapje en een drankje! 
Arie de Vries
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Beste gasten van TIEN

Allereest wil ik jullie allemaal danken voor het begrip dat jullie hebben getoond omtrent het enorme
personeelstekort dat de afgelopen weken heeft gespeeld en deels nog speelt. Na het snelle vertrek van
Noor konden we niet altijd de service bieden die we graag zouden willen. Door de maandagen gedurende de
winterperiode als sluitingsdag te kiezen kregen we weer wat meer rust in de tent.
Terugkijkend op 2017, mijn eerste volle jaar op
HGC ‘Overbrug’, denk ik dat we een fantastisch
jaar hebben gehad. Enkele hoogtepunten voor
mij waren Bavaria om ’t Vat met zanger Bas,
een Brabantse zanger van wereldformaat. De
NGF-competitie vond ik fantastisch en uiteraard
het Helmond Open. Met name de competitie
vond ik erg leuk om te doen. Het was mooi om
te zien hoe ieder team geheel op eigen wijze de
bezoekende teams ontving. De rode draad door
alle dagen was overduidelijk de Helmondse
gezelligheid en volgens mij heeft elk bezoekend team dat geproefd. De nieuwe baan heeft
het afgelopen jaar ook de nodige spelers van
24

buitenaf getrokken wat voor ons resulteerde
in een hoop arrangementen. De vele groepen,
soms groot soms klein, hebben genoten van ons
driegangen menu.

Op naar de renovatie!
Over enkele dagen luiden we het jaar 2017 uit
en gaan we ons opmaken voor de grote renovatie van ons clubhuis. Met name de eerste maanden van 2018 zullen we met z’n allen moeten
passen en meten om een honk ter grootte van
een kwart van ons huidige clubhuis tot ons tijdelijke clubhuis te maken. Volgens de leden van
het eerste uur moet dit geen enkel probleem

zijn. Zij kijken terug op bijzonder gezellige jaren
met prachtige verhalen, waarbij sommigen het
zelfs ‘zonde’ vonden om te verhuizen van de
kleine, knusse ruimte naar het ‘grote’ clubhuis,
zoals we dat nu kennen.
2018, een speciaal jaar dus, want onze ‘huiskamer’ zal volledig op de schop gaan. De afgelopen weken was de verbouwing zonder twijfel hét
gesprek van de dag. Ontelbaar veel meningen
hebben we voorbij horen komen en evenzoveel
adviezen hebben we gekregen. Gelukkig was het
niet aan ons om al deze ideeën en wensen tot
een kloppend plan te brengen. Bijna dagelijks
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waren ze er, de verbouwingscommissie. Steeds
weer met een andere partij om beetje bij beetje
dichter bij het eindresultaat te komen. Wij zijn
in ieder geval ontzettend benieuwd naar hoe
het zal worden en we gaan ervan uit dat we
in de nieuwe setting net zulke gezellige dagen
zullen beleven als voorheen. Het zijn immers de
mensen die het doen, jullie dus!
Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en
een gezond, sportief 2018!! 
Bram

Inschrijven wordt inloggen...
HGC “Overbrug” gaat de TeeTime module van E-Golf4U gebruiken.
Na het invoeren deze zomer van de E-range, waarmee tikken voor de ballenautomaat worden verkocht, zet HGC
“Overbrug” weer een stap verder in de digitalisering.
Het bestuur heeft de TeeTime module van
E-Golf4U aangeschaft en daar gaan we allemaal mee gaan werken. De introductie van het
programma hebben we eind oktober gehad
en alle caddiemasters hebben november en
december gebruikt om zich het programma
eigen te maken.

Greenfeeërs melden zich met hun NGF-pas bij
de caddiemaster en hij/zij boekt dan voor hen
een tijd, het gewenste aantal holes/arrangement/handicart enz. Met deze module krijgen
we meer inzicht in de baanbezetting en is het
eenvoudiger om greenfeeërs enige tijd na hun
bezoek aan onze baan naar hun bevindingen
te vragen.

Inloggen met je NGF-pas
Vanaf 2 januari 2018 is TeeTime module actief.
Dan moet iedereen, leden én greenfeeërs,
inloggen in het systeem. Leden loggen in op de
zuil in de caddiemasterruimte met hun NGFpas of via hun gebruikersnaam en wachtwoord.
Dan toets je op het logo links onder (G) waarna
je kiest of je 9 of 18 holes wilt spelen en vervolgens een starttijd. Je kiest dus wel een starttijd, maar omdat we als club geen starttijden
hanteren moet je dit zien als ‘richttijd’. Golfers
die 18 holes spelen worden door de module na

twee uur weer op hole 1 genoteerd.
Aan je starttijd in de TeeTime module kun je
geen rechten ontlenen. Bij hole 1 wacht iedereen op zijn beurt. En omdat we als HGC geen
startijden hanteren, kun je thuis niet inloggen.
Voor een handicart of ballen voor op de driving
range ga je naar de caddiemaster. Hij/zij voert
je verzoek uit in de module en je rekent af via
het PIN-apparaat. Op die manier werkt het
programma ook als boekhoudsysteem.

Het is even wennen, maar moeilijk is het
niet. 
Namens de caddiemasters,
Frank de Wit
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Sponsoren
Adriaans Bouwgroep bv
Bavaria N.V.
Helmond Invest
Van Hout Groep Worldwide
Huijbregts Groep B.V.
Neways International Technology
Obers Beheer B.V.
Rabobank Helmond
Wesselman Accountants & Belastingadviseurs
De Wit B.V.

Businessleden
Acconet Business software
Adriaan vd Heuvel Makelaars en Adviseurs
Arroyo BV
Bakx & Wagenaar bedrijfsartsen
Biemans Belastingadviseurs BV
Break Management BV
Burgtbouw
DeurwaarderHelmond
DS4Vastgoed
Furore schoonmaakbedrijf
Goorts & Coppens
GW Leidingtechniek
Groep 5700 B.V.
Harotex Gordijnenatelier BV
Helmond Precisie
Interem Credit Control BV
Van den Heuvel Helmond B.V.
HG Assurantien Brabant BV
Houtse Bazar
HZ Industrial BV
IBAS BV
Kemenade Design
Klessens & De Koning
Koffie Totaal BV
Livera Dams Helmond Venray
Novashops Dieetvoeding
Meeus Assurantien B.V.
vd Meijs: verbeterd vastgoed!
Van Moll Financiele Diensten Aarle-Rixtel
Nico Berkers Kantoorefficiency BV
Puur Bouwadvies
Rechtshuis Advocaten
Remat Chemie
Bouwbedrijf F. Rooijakkers BV
Schooten Advies
Snookertown/ Enjoy it’s all about horeca
Steegaa interieurbouw
Talentscoutz
Technische Unie
TechNet B.V.
VB&T Brandveiligheid en Milieu BV
Vekah
Visser van den Broek netwerknotarissen
De Vereenigde Effecten Compagnie
--Zinzi Silver jewels
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“Gelukkig is mijn vermogen
in betere handen”
Met Private Banking bieden wij onze vermogende
cliënten integrale financiële dienstverlening op maat.
Doordat we ons richten op inkomens-, vermogensen estate planning, is dit een bijzondere vorm van
bankieren. Private Banking is er voor zowel particulieren
als directeurgroot-aandeelhouders en ondernemers.
Meer weten? Maak eens een afspraak. Dan zorgen we
er samen voor dat de bal de goede kant op rolt...

Het winnende team

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

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