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Voorwoord van de voorzitter

‘Het en De laatste’…
Als u dit leest staat Pasen 2018 alweer voor de deur. En zoals 
aangekondigd, ga ik in de ALV van eind mei het stokje overdragen 
aan mijn opvolger. Dit is dus het 24e en 
laatste voorwoord van deze voorzitter, die op 
dit moment nog druk bezig is met de laatste 
loodjes. 

Natuurlijk kijk je dan terug op de periode dat 
je voorzitter mocht zijn van de Helmondse 
Golf Club ‘Overbrug’. Ik weet nog als de dag 
van gisteren dat Bob Grijpstra mij in decem-
ber 2011 belde met de mededeling dat ik 
bovenaan de ‘short-list’ stond van de selec-
tiecommissie, die bezig was met het zoeken 
naar een opvolger voor Rob van Thiel. Of ik er 
eens over wilde nadenken... Na een gesprek 
met de commissie heb ik om wat bedenktijd 
gevraagd.

Ik was niet zo’n gedreven golfspeler, maar 
ik vond het wel een bestuurlijke uitdaging. 
‘Onze club op ons baantje’ klaar te gaan sto-
men voor de toekomst. Dus zei ik ja, maar 
hoe pak je dat aan? De ontwikkeling van de 
golfsport in de omgeving van Helmond was, 
met de opening van diverse banen in de 
directe omgeving, natuurlijk een bedreiging, 
maar ik zag het vooral als een uitdaging. 
We hadden natuurlijk een prachtige vereni-
ging met vele vrijwilligers en op en rond 
onze baan heerst(e) een geweldige sfeer. 
Het ledenaantal en de financiën waren op 
orde en vanuit die sterke punten, wilde ik, 
samen met mijn medebestuursleden, verder 
gaan nadenken over de toekomst van onze 
golfclub.

Dus eerst een inventarisatie gemaakt van 
de bestaande situatie en dan nadenken 
over ‘Waar we met z’n allen naar toe wil-
len’. Alleen kun je niets, maar samen kun je 
alles. Het beleidsplan 2013-2018 hebben 
we met de leden opgesteld en in december 
2012 vastgesteld. Dat was de leidraad voor 
de toekomst. Als eerste moesten de proble-
men in de Horeca worden aangepakt en dan 
gaan kijken naar de mogelijkheden, om onze 

9-holes baan vol-
doende attractief 
te maken. Met 
de uitgangspunten het waarborgen van 
de sociale gezelligheid op en rond de baan, 
waar oudere en jongere spelers, fanatieke en 
recreatie-golfers, maar ook de businessleden 
en gasten, zich thuis kunnen voelen.
Als we daarin zouden slagen, moest ook ons 
clubhuis onderhanden worden genomen. We 
hadden immers een gebouw uit 1970 over-
genomen van de hockeyclub, wat dringend 
moest worden gerenoveerd.
Nu zijn we bezig met de laatste loodjes van 
deze plannen en hopen we eind mei ons 
gerenoveerde clubhuis te kunnen openen. 
Dan denk ik dat we klaar zijn met de plan-
nen uit ons beleidsplan 2013-2018 en is 
‘Overbrug’ klaargestoomd voor de toekomst. 
Dat kun je alleen bereiken als je vele hard-
werkende bestuursleden, vele geweldige 
vrijwilligers hebt en heel veel medewerking 
van de leden hebt gekregen. Daarvoor ben 
ik iedereen dan ook heel dankbaar. Want 
nogmaals: alleen kun je niets, maar samen 
kun je alles. 

Nu breekt er voor onze golfclub een nieuwe 
periode aan van consolidatie. Waarbij het 
accent zal komen te liggen op de golfsport 
en het meer onder de aandacht brengen van 
onze prachtige baan. 

Het karwei is nooit af 
Ik wil iedereen en vooral mijn medebestuurs-
leden in al die jaren en onze vele vrijwil-
ligers, nogmaals hartelijk danken voor hun 
geweldige inzet en medewerking, die ik de 
afgelopen zes jaar heb mogen ondervinden 
en wens de Helmondse Golf Club ‘Overbrug’ 

Sponsoren
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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: ........................................................

De lekkerste bal komt van 
Keurslagerij Goossens!

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

Redactioneel

Nostalgie
De verbouwing van ons clubhuis is in volle gang. Elders in dit clubblad 
zien en lezen we daar meer over. Over een maand zal ook in dit geval het 
leed weer geleden zijn. 

Och, is er wel sprake van leed. De hele winter 
zitten we samen in het oude gedeelte van ons 
clubgebouw. Oude tijden herleven en dat gaat 
dan ook weer gepaard met verhalen uit de oude 
doos. Helaas heb ik die tijd niet meegemaakt. 
Helaas omdat deze duidelijk geromantiseerde 
beelden uit het verleden vol anekdotes en 
belevenissen een sfeer oproepen waarnaar je 
(terug) verlangt. Maar met de jaren zijn ook de 
herinneringen niet meer zo duidelijk aanwezig 
en worden de gaten in het geheugen positiever 
ingekleurd. Tja, als je dat zo hoort hebben de 
meeste toch meer verleden dan toekomst - en 
daar gaat het nou juist om. Willen we een vitale 

club blijven dan is het goed het verleden niet te 
vergeten, maar ook te bouwen aan de toekomst. 
Deze mooiste 9-holes stadsbaan van Nederland 
verdient een clubaccommodatie die ook aan-
spreekt bij het vernieuwde publiek. Goed dat 
we de winter in gezelligheid zijn doorgekomen, 
goed dat we ons verleden niet vergeten, maar 
prima dat we die stap hebben gezet naar een 
mooie toekomst.
Laten we ons er snel 
bij thuis voelen en dat 
ook laten blijken bij 
de vele (gezelligheid)
wedstrijden die ook dit 

jaar weer worden georganiseerd. Doe mee en 
schrijf mee aan een nieuwe clubhistorie. 

Fons Jacobs, 
Voorzitter redactiecommissie Evergreen

alle goeds en een prachtige toekomst toe. Ik hoop u allen nog vaak te 
ontmoeten op onze prachtige Stadsgolfbaan en ik ben trots en dankbaar, 
dat ik de afgelopen zes jaar uw voorzitter was en leiding heb mogen geven 
aan een geweldige vereniging. 
Ik wens u allen een mooi en sportief golfseizoen 2018.  

Uw voorzitter, Mario Janssen
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Door de baan...

Nieuws van de golfende 
baancommissaris
Het begint alweer te kriebelen, de temperatuur wordt langzaam hoger, 
de dagen beginnen te lengen en het gras begint weer groeien, wij zijn er 
klaar voor…

Tijdens de wintermaanden zijn de plantvakken 
en bomen onderhanden genomen. Tevens is er 
nog wat aangeplant aan de zijde van de Aarle 
Rixtelseweg en zijn er bomen verplant uit de 
tuin van het clubhuis.
Koning Winter heeft zijn sporen nagelaten. 
Medio maart nog matige vorst, maar we heb-
ben hogere temperaturen nodig, zodat de groei 
ervoor zorgt dat onze baan er weer fraai bij 
komt te liggen.
De greenkeepers Herbert en Wibo zorgen ervoor 
dat de baan er weer spick & span bij zal liggen 

in het nieuwe seizoen. Dit natuurlijk met de 
medewerking van onze leden die alle plaggen 
netjes terugleggen, pitchmarks altijd repareren 
en bunkers strak aanharken! 

Rest mij u namens de baancommissie en het 
hele uitvoeringsteam een prachtig golfseizoen 
toe te wensen, met vele mooie uurtjes op onze 
mooie, unieke en gezellige stadsparkbaan. 

Wim van de Westerlo 
Baancommissaris

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

www.vandenheuvelbouw.nl
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Geef door die pen!

Schrijven is mijn hobby 
niet, golfen wel 
Nou Hans, dat je nu de pen aan mij moest doorgeven!! Bedankt!!! Jouw 
verhaal heb ik met veel plezier gelezen. Echt vol humor... Hoe heb je het 
allemaal bij elkaar gevonden. Ik denk dat ze in de rij hebben gestaan voor 
je spreekuur en dat je internetsite overbelast is geweest.

Ik denk niet dat ik te verwaand ben als ik 
denk dat bijna alle leden van de club (op de 
nieuwe leden na natuurlijk) mij al kennen. 
Bijna iedereen weet dat ik de partner van ben, 
bijna iedereen weet dat ik een dochter heb en 
bijna iedereen weet dat ik inmiddels oma ben 
van een tweeling. Tja, waar zullen wij het dan 
nu eens over hebben. Mijn dochter bracht mij 
op een idee.

Mentaliteit
Ja, dit onderwerp past wel bij mij, is mij op het 
lijf geschreven. Dikwijls word ik door enkele 
dames uit mijn team ‘De Pitbull’ genoemd. 
Veel spelers trainen wel hard op techniek, 
maar verwaarlozen daarbij de vaardigheden 

in concentratie en waarnemingsvermogen op 
te bouwen. Uiteindelijk is golf voor 90% een 
mentaal spel. Elke meer of minder geoefende 
speler zal dit constateren en erkennen. Maar 
wanneer je aan topspelers vraagt hoeveel tijd 
van het oefenen ze aan de mentale aspecten 
van het spel besteden, is het antwoord meest-
al een percentage dat niet ver boven de 5 of 
10 uitkomt. Vreemd zou je zeggen. Mentaliteit 
is dan ook, volgens mij op het kunnen golfen 
na natuurlijk, het belangrijkste aandachtspunt 
om een wedstrijd te kunnen winnen.

Golf is deceptively simple and endlessly com-
plicated; it satisfies the soul and frustrates 
the intellect. It is at the same time rewarding 
and maddening and it is without a doubt the 
greatest game mankind has ever invented.

Ik herinner mij een golfbaan in Spanje, waar 
ik tijdens een rondje golf een bal in de bomen 
aan de linkerkant van de fairway had geslagen. 
Iedere keer wanneer ik die baan weer speelde, 
dacht ik onwillekeurig: je moet die bal niet 
links in de bomen slaan! Met als gevolg dat 
de bal naar links vloog of juist overgecom-
penseerd naar rechts en op de andere fairway 
terechtkwam. Hoe negatiever ik dacht, des te 
groter was de kans dat mijn negatieve gedach-
ten de swing beïnvloedden. Toen heb ik mij 
bedacht: dit spel moet ik anders gaan spelen. 
Met veel meer...

Positiviteit
Om een goed rondje te golfen moet je echt 
heel positief zijn ingesteld. Je negatieve 
gedachten omzetten naar positieve is moei-

lijk, maar mogelijk. Een bal die 5 meter van 
de hole ligt niet benaderen met de gedachte 
‘hier geen drie putts alsjeblieft’, maar met de 
gedachte: ‘die gaat erin’.
Als je geblokkeerd raakt door slagen over water 
of bunker is het goed je bij die slag af te vragen: 
wat kan ik zien als ik de bal sla, zie ik de divot, 
het clubblad of het gras als de bal weg is, waar 
denk ik aan als ik sla. Door dit vaak te herhalen 
denk je niet meer tijdens de hele slag ‘sla de 
bal niet in het water’ of ‘is mijn bal in het water 
terecht gekomen?’ 
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Ga er niet voor om die par-5 in 3 slagen te 
halen... als je een par-5 in 4 haalt, heb je ook 
kans op een par... sterker nog, ik denk dat je 
die par vaker maakt dan de keren dat je voor 
een birdie gaat een 2-put maakt. Ik denk dat 
er maar één ding telt en dat is geloven in jezelf. 
‘Wat een mooie bal heeft hij of zij geslagen. Dat 
kan ik ook’. Deze gedachte helpt mij heel vaak. 
Wat geweest is kun je niet meer veranderen. 
Ook in golf kun je geen tweede bal slaan. Wél 

kun je met een goed herstelschot alsnog je 
doel halen.

Ons lesje geleerd
Dit zijn lessen die wij in de jaren hebben meege-
kregen van onze Pro’s en waar ik ook echt mijn 
les uit heb geleerd. Maar al onze opmerkingen, 
aanmerkingen en berekeningen moeten onze 
passie voor ons spelletje golf, ons genieten op 
onze mooie baan, de gezelligheid op onze club 

en hopelijk dadelijk ook in ons nieuwe clubhuis 
niet verstoren.

Verder wens ik jullie een heel mooi golfjaar toe 
met veel mooi weer, goede resultaten, maar 
vooral veel plezier en gezelligheid.

Ik geef de pen door aan Tom Ballering. 

Tonne Knaapen

Golf Alliantie 
Ontstaansgeschiedenis
Het idee voor een samenwerking tus-
sen 9-holes banen is in 2013 bij de GC ‘De 
Dorpswaard’ ontstaan. De golfwereld was aan 
het veranderen en het was niet meer vanzelf-
sprekend dat nieuwe golfers lid werden van 
een club. Het ledenbestand was fors aan het 
vergrijzen, wachtlijsten waren verdwenen en 
er was een actief acquisitiebeleid nodig. Per 
01-01-2014 wilden er 7 clubs meedoen. Dat 
waren toen:

 ½ Old Course Loenen;
 ½ De Schoot;
 ½ Albatross;
 ½ Nieuwegeinse;
 ½ Kromme Rijn;
 ½ Kurenpolder en
 ½ Dorpswaard.

De samenwerking bestond hieruit dat alle 
leden van deze clubs tegen introductietarief 
op de andere banen mochten spelen. Deze 
constructie was een beperkt succes.
Vertegenwoordigers van de zeven verenigin-
gen kwamen een aantal keren bij elkaar om 
te brainstormen. Iedereen was ervan door-
drongen dat er iets moest gebeuren om de 
bestaande leden te binden en potentieel 
nieuwe leden aan te trekken. Na vele discus-
sies werd gekomen tot een opzet, waarbij alle 
leden van de aangesloten clubs, in principe 
onbeperkt en gratis, op alle banen mochten 
spelen.
De Schoot haakte helaas af zodat de Golf 
Alliantie met zes deelnemers van start ging op 

1 januari 2015. Er ging een pers-
bericht uit en er werd een eigen 
website opgetuigd; er werden 
spelregels opgesteld en afspra-
ken gemaakt over registratie 
van deelnemers. Iedere club 
deed een inleg van € 1.000 
voor met name marketing 
doeleinden.

Structuur Golf Alliantie
Belangrijk uitgangspunt van 
de samenwerking is dat 
een aangesloten club vol-
ledig autonoom is en dat 
de Golf Alliantie niet een 
aparte rechtspersoon hoeft 
te zijn. Besluiten worden 
genomen door de plenaire 
vergadering, waarin van 
iedere aangesloten club 
een vertegenwoordiger zit. Bij cruciale beslis-
singen, zoals uitbreiding met nieuwe leden, 
heeft iedere club een vetorecht. Besluiten 
worden voorbereid door een stuurgroep 
bestaande uit drie tot vier personen van de 
aangesloten clubs met bij voorkeur een onaf-
hankelijke voorzitter. Besluiten genomen door 
de plenaire vergadering zijn bindend, zodat er 
consistent beleid kan worden gevoerd. Iedere 
club kan zich per kalenderjaar terugtrekken 
uit de Alliantie zonder opgaaf van redenen. 
De stuurgroep legt verantwoording af aan de 
plenaire vergadering over de besteding van de 
gelden en het gevoerde beleid. 

Proefjaar 2015
2015 werd tot proefjaar uitgeroepen en vol 
verwachting werd gestart met zes clubs. Er 
werd boven verwachting gebruik gemaakt van 
de mogelijkheden. Na acht maanden, tot en 
met augustus 2015 dus, waren er gemiddeld 
775 bezoekers per club en dus ook gemiddeld 
775 uitgaande leden. Als we dit corrigeren voor 
seizoensinvloeden, komen we per jaar uit op 
gemiddeld 100 bewegingen per club. Als we 
uitgaan van gemiddeld 500 leden per vereni-
ging betekent het dat ieder lid gemiddeld twee 
keer per jaar gebruik maakt van de regeling. 
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 4841 KG Prinsenbeek

( 076  - 541 94 49( 076  - 541 94 49

GOLFCLUB
Nieuwegeinse 

golfclub
 Heemsteedseweg 32-0001 3992 LS Houten 

 030 - 604 21 92



(

GOLFCLUB
Nieuwegeinse 

golfclub
 Heemsteedseweg 32-0001 3992 LS Houten

 030 - 604 21 92

 Heemsteedseweg 32-0001 Heemsteedseweg 32-0001 3992 LS Houten
 3992 LS Houten

( 030 - 604 21 92( 030 - 604 21 92

 

GOLFCLUB
Old Course 

Loenen
 Rijksstraatweg 171 3632 AC Loenen a/d Vecht  

 0294 - 23 76 00



(

GOLFCLUB
Old Course 

Loenen
 Rijksstraatweg 171 3632 AC Loenen a/d Vecht  

 0294 - 23 76 00

 Rijksstraatweg 171 Rijksstraatweg 171 3632 AC Loenen a/d Vecht
 3632 AC Loenen a/d Vecht

( 0294 - 23 76 00( 0294 - 23 76 00

 

 Verliefd Laantje 3a 5707 LG Helmond

 0492 - 52 78 77


(

 

GOLFCLUB
De Strijensche 

Golfclub
 Molenwegje 2b  3291 CG Strijen

 078 - 674 45 64



(

GOLFCLUB
De Strijensche 

Golfclub
 Molenwegje 2b  3291 CG Strijen

 078 - 674 45 64

 Molenwegje 2b  Molenwegje 2b  3291 CG Strijen
 3291 CG Strijen

( 078 - 674 45 64( 078 - 674 45 64

GOLFCLUB
Helmondse 

Golfclub 
Overbrug

 

GOLF- & 
COUNTRYCLUB

De Tongelreep
 Charles Roelslaan 15 5644 HX Eindhoven 

 076  - 541 94 49



(

GOLF- & 
COUNTRYCLUB

De Tongelreep

Charles Roelslaan 15 5644 HX Eindhoven

 076  - 541 94 49

 5644 HX Eindhoven
 5644 HX Eindhoven

( 076  - 541 94 49( 076  - 541 94 49

 

GOLFCLUB
De Dorpswaard

 Piekenwaardweg 3 5331 PD Kerkdriel 
 0418 - 63 48 03



(

GOLFCLUB
De Dorpswaard

 Piekenwaardweg 3 5331 PD Kerkdriel

 0418 - 63 48 03

 Piekenwaardweg 3 Piekenwaardweg 3 5331 PD Kerkdriel
 5331 PD Kerkdriel

( 0418 - 63 48 03( 0418 - 63 48 03

 

GOLFCLUB
De Kurenpolder

 Kurenpolderweg 33 4273 LA Hank

 0162 - 40 28 20



(

GOLFCLUB
De Kurenpolder

 Kurenpolderweg 33 4273 LA Hank

 0162 - 40 28 20

 Kurenpolderweg 33 Kurenpolderweg 33 4273 LA Hank
 4273 LA Hank

( 0162 - 40 28 20( 0162 - 40 28 20

 

GOLFCLUB
Kromme Rijn

 Sportlaan 6
 3981 HP Bunnik 
 030 - 656 20 51



(

GOLFCLUB
Kromme Rijn

 Sportlaan 6
 3981 HP Bunnik

 030 - 656 20 51

 Sportlaan 6 Sportlaan 6
 3981 HP Bunnik
 3981 HP Bunnik

( 030 - 656 20 51( 030 - 656 20 51
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 Uiteraard waren er ook knelpunten tijdens het 
proefjaar. Door de verschillende tarieven van 
de deelnemende clubs was er vooraf angst 
dat er mensen zouden zijn die lid worden bij 
de goedkoopste vereniging en dan frequent 
gaan spelen op een baan in de buurt, of zelfs 
opzeggen bij hun eigen club, elders goedkoper 
lid worden en dan toch weer op de oude club 
gaan spelen. Dit heeft zich een paar maal voor-
gedaan, maar op in totaal 3.000 aangesloten 
leden is het bij incidenten gebleven. Er is een 
gentleman’s agreement afgesproken om in 
dit soort gevallen overleg te hebben en hier 
maatregelen op te nemen; in het uiterste geval 
door zo’n lid te weigeren.
Bij het begin van 2015 is afgesproken dat er 
dat jaar geen uitbreidingen zouden zijn, dat De 
Schoot, indien men dat wenste, in 2016 weer 
zou mogen aansluiten en dat iedere club veto 
heeft over nieuwe leden.
Omdat het traject voor deelname voor ieder-
een veel tijd vergt is in mei 2015 besloten 
om met een aantal potentieel nieuwe clubs 
te gaan praten en te zien of een beperkte 
uitbreiding zou kunnen worden gereali-
seerd van maximaal vier clubs. In 2016 zijn 
Golfclub Thorn en Strijen aangesloten bij de 
Golf Alliantie. Per 1-1-2018 zijn Overbrug en 
de Tongelreep aangesloten. Golfclub Thorn 
is gestopt.

Huidige deelnemers Golf Alliantie
Toetredingscriteria:
1. A status.
2. Contributie minimaal € 650.
3.  Binnen een straal van 75 km minimaal 3-5 

banen.
4.  Positief advies van de stuurgroep naar aan-

leiding van een bezoek.

Deelnemende banen per 01-01-2018:
 ½ Old Course Loenen,
 ½ Albatross,
 ½ Nieuwegeinse,
 ½ Kromme Rijn,
 ½ Kurenpolder,
 ½ Dorpswaard,
 ½ Strijen,
 ½ Overbrug en
 ½ DE Tongelreep.

Negen volwaardige 9-holes golfbanen. De 
leden hebben de gelegenheid om met 1 speel-
recht 81 holes te kunnen golfen.

Toekomstvisie
De huidige structuur lijkt redelijk te voldoen. 
Alle clubs zijn en blijven autonoom. De Golf 
Alliantie is een sterke en exclusieve positio-
nering ten opzichte van concurrenten. Zij wil 
aantrekkelijk zijn voor nieuwe leden en de 

eigen leden binden. Ieder golfclublid bepaalt 
zijn eigen tariefstructuur en contributie; daar-
in kunnen ook geen regels worden gesteld. 
De samenwerking is gebaseerd op dezelfde 
overtuiging dat het concept uniek is en grote 
kansen biedt. Tegelijkertijd vraagt dat ook om 
een zekere solidariteit, iedereen profiteert van 
het geheel en zal dan ook soms wat moeten 
toegeven. Er blijft een stuurgroep bestaan 
(misschien nog beperkt uit te breiden), die de 
dagelijkse gang bewaakt en zo nodig stuurt 
en besluiten voorbereidt. De plenaire verga-
dering, waarin gemandateerde vertegenwoor-
digers van alle deelnemers zitten, neemt de 
besluiten, indien afgesproken met vetorecht. 
Genomen besluiten zijn bindend voor de hele 
groep. Individuele leden zijn vrij de Alliantie te 
verlaten per de eerste januari van elk nieuw 
kalenderjaar. 

Daarnaast is een afgeleide doelstelling het 
verhogen van efficiëntie in met name kosten-
beheersing door (op vrijwillige basis) meer en 
meer samen te werken bij het aangaan van 
materiële contracten dan wel de uitvoering 
van specifieke taken. Te denken valt hierbij aan 
onderhoud van de banen, horeca exploitatie, 
sponsoring, afvalverwerking enz. 

Wim van de Westerlo
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De smaak van

De koningin van de groenten versie 2
Het is lente is in aantocht! Net als vorig jaar 
weer tijd om de koningin van de groenten, de 
asperge, weer centraal te stellen. Deze keer 
wil ik jullie een recept aan bieden dat perfect 
te gebruiken is voor een heerlijke amuse of 
voorgerechtje. Van belang is dat je in het bezit 
bent van een zogenaamde ‘sifon’. Heb je die 
niet en wil je het recept toch een keer proberen 
dan kun je bij mij altijd een sifon te leen krijgen. 
Jullie weten me daarvoor te vinden!

Espuma van asperge met ei  
en/of Hollandse garnaaltjes
Een culinaire bereidingswijze die werd bedacht 
door chef-kok Ferran Adria (ElBulli). Het prin-
cipe is vrij eenvoudig: je mengt vloeibaar voed-
sel met room of gelatine en spuit dit op onder 
druk van lachgas. Dit vormt samen een luchtig 
schuim.
Espuma kan zowel in hartige als in zoete 
vorm worden bereid, zowel koud als warm. 
In tegenstelling tot een mousse wordt een 
espuma relatief snel vloeibaar en is daarom 
niet geschikt om langere tijd op tafel te staan, 
bijvoorbeeld bij buffetten. Bovendien is de con-
sistentie niet zo stevig als die van een mousse.

Ingrediënten voor 6-8 personen
 ½ 250 gram asperges
 ½ 1  stuks eidooier
 ½ 1 stuks ui
 ½ 1 theelepel Dyon mosterd
 ½ 1  scheutje  zeer goede olijfolie 

(Valderama is een aanrader)
 ½ 2,5 dl slagroom
 ½ 4 stuks eieren
 ½ 75 gram  Hollandse garnaaltjes 

tuinkers of bieslook

Bereidingswijze:
 ½ Schil de asperges en snijd de kontjes van 

de asperges (1-1,5 cm) (bij geschilde 
asperges van de boer is dit meestal niet 
meer nodig, omdat die tijdens het schil-
len worden verwijderd). Snijd de asperges 
in stukjes.

 ½ Snipper de ui.
 ½ Doe de asperges en de gesnipperde ui in 

een passende pan en vul deze aan met 
koud water. Voeg een beetje zout toe en 
eventueel een schepje suiker om de licht 
bittere smaak tegen te gaan en breng 
het geheel aan de kook. Laat zo’n 15-20 
minuten koken totdat de asperges goed 
gaar zijn.

 ½ Gooi de inhoud door een fijne zeef en 
spoel met koud water om verdere garing 
te voorkomen.

 ½ Doe de asperges en de ui in een keuken-
machine en voeg de eidooier, de olie en 
de mosterd toe. Blender het geheel fijn en 
glad. Breng op smaak met peper en zout.

 ½ Druk de inhoud met de bolle kant van een 
(soep)lepel door een fijne zeef om alle 
harde stukjes te verwijderen. Voeg aan de 
gezeefde aspergepuree de slagroom toe 
en meng het geheel goed.

 ½ Giet de inhoud in een sifon en draai er 
twee gaspatronen in. Laat in de koelkast 
liggen voor minimaal 30 minuten.

 ½ Kook ondertussen de eieren gaar, pel deze 
en scheid de dooier en het eiwit van elkaar. 
Hak zowel de dooier als het eiwit fijn.

 ½ Neem passende glaasjes of mooie schaal-
tjes en leg onderin wat van het fijngehakte 
eiwit. Spuit hierop espuma van asperges.

 ½ Leg hierop wat van de fijngehakte eidooier 
en spuit hierop weer espuma van asperges.

 ½ Garneer met Hollandse garnaaltjes en de 
tuinkers (of bieslook)

Veel plezier met de bereiding! 

Walter van de Wassenberg

JUIST!
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Januari Zondag elke Overbrug Golf SOOS start vanaf 12.00 tot 13.30
Zondag 7 Nieuwjaarsreceptie geen Golf SOOS
Vrijdag 12 Business golf nieuwjaarswedstrijd 13,30 uur Shotgun, 9 holes

Februari Zondag elke Overbrug Golf SOOS start vanaf 12.00 tot 13.30
Zondag 11 Carnaval geen SOOS

Maart April Mei Juni Juli
Zondag 11 Seizoensopening 0 - 36 Q neary
Vrijdag 16 Business wedstrijd seizoen opening 13,30 uur Shotgun, 9 holes
Zaterdag 17
Zondag 18 Maandbeker Stableford 1 0 - 36 Q
Zaterdag 24
Zondag 25 Voorjaarswedstrijd 0 - 36 Q neary

April Zondag 1 Eerste Paasdag
Maandag 2 Paaswedstrijd 0 - 54
Donderdag 5 Start DODAVO
Zaterdag 7 Maandbeker Strokeplay 1 0 - 36 Q
Zondag 8 NGF Competitie Speeldag 1, Dames 1
Zaterdag 14
Zondag 15 NGF Competitie Speeldag 2, Heren 2
Vrijdag 20 Business golfwestrijd 1 15,30 uur Shotgun, 9 holes
Zaterdag 21 Couples cup 1 16.00 uur Shotgun, 9 holes
Zondag 22 NGF Competitie Speeldag 3, Heren 3
Donderdag 26 NGF Competitie Speeldag Dames Senioren
Vrijdag 27 Oranjewedstrijd 0 - 54 Vlaggetjes 
Zaterdag 28
Zondag 29 NGF Competitie Speeldag 4, Heren 1

Mei Vrijdag 4
Zaterdag 5 Maandbeker Stableford 2 0 - 36 Q
Zondag 6 NGF Competitie  Speeldag 5, Dames 2
Maandag 8
Donderdag 10 Hemelvaart Pro Cup 0 - 54 Vossenjacht
Zaterdag 12

moederdag Zondag 13 reservedag competitie
Vrijdag 18 Business golfwestrijd 2 15.30 uur Shotgun, 9 holes

Pinksteren Zondag 20
Maandag 21 Handicart Wedstrijd 0 - 54 Mulligans 
Zaterdag 26 Couples cup 2 16.00 uur Shotgun, 9 holes
Zondag 27 Maandbeker Strokeplay 2 0 - 36 Q

Juni Zaterdag 2
Zondag 3
Zaterdag 9 Maandbeker Stableford 3 0 - 36 Q
Zondag 10
Vrijdag 15 Business golfwestrijd 3 15,30 uur Shotgun, 9 holes
Zaterdag 16 Bavaria om het Vat 0 - 36 Q, HEREN

vaderdag Zondag 17
Zaterdag 23 Couples cup 3 16,00 uur Shotgun, 9 holes
Zondag 24 Strokeplay Kampioenschap 08.00 uur Q, Ranking
Woensdag 27 Sponsordag op uitnodiging bestuur 14.00 uur Shotgun, 9 holes
Zaterdag 30 Maandbeker Strokeplay 3 0 - 36 Q

Juli Zondag 1 NGF Competitie jeugd
Vrijdag 6 Business golfwestrijd 4 15,30 uur Shotgun, 9 holes
Zaterdag 7
Zondag 8 President cup 0 - 36 Q neary
Zaterdag 14

Wedstrijdkalender 2018
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Zondag 15 Maandbeker Stableford 4 0 - 36 Q
Zaterdag 21
Zondag 22 Koppeltjes Wedstrijd 0 - 54 Greens.Sblf.
Zaterdag 28
Zondag 29

Augustus Zaterdag 4
Zondag 5 Maandbeker Strokeplay 4 0 - 36 Q
Zaterdag 11
Zondag 12 Zomer Wedstrijd 0 - 36 Q neary
Zaterdag 18 Couples Cup 4 16.00 uur Shotgun, 9 holes
Zondag 19
Vrijdag 24 Business golfwestrijd 5 15,30 uur Shotgun, 9 holes
Zaterdag 25
Zondag 26 Maandbeker Stableford 5 0 - 36 Q

September Zaterdag 1 0 - 36 Q
Zondag 2 Familie wedstrijd Greensome Stableford
Donderdag 6 Sluiting DODAVO
Zaterdag 8
Zondag 9 Dies wedstrijd Jan Rommebus 0 - 36 Q neary
Vrijdag 15 Business golfwestrijd 6 15.30 uur Shotgun, 9 holes
Zaterdag 15 Halve Finale Matchplay
Zondag 16 Finale Matchplay
Zaterdag 22 Maandbeker Strokeplay 5 0 - 36 Q
Zondag 23
Woensdag 26 Vrijwilligersdag 14.00 uur Shotgun, 9 holes
Zaterdag 29
Zondag 30 Helmond Open

Oktober Zaterdag 6 Maandbeker Stableford 6 0 - 36 Q
Zondag 7 Jeugdbokaal en Finale ladder competitie
Vrijdag 12 Business golfwestrijd 7, afsluiting seizoen 15,30 uur Shotgun, 9 holes
Zaterdag 13 Couples Cup 5 16.00 uur Shotgun, 9 holes
Zondag 14 Maaandbeker Strokeplay 6 0 - 36 Q
Zaterdag 20
Zondag 21 Seizoensluiting + mosselen 0 - 36 Q neary
Zaterdag 27
Zondag 28

November Zondag 4 Wild wedstrijd 0 - 54 Wildprijzen 
Zondag 11
Zondag 18 Opening Soos met Sint en Piet 0 - 54
Zondag 25 Overbrug Golf SOOS 1 start 12.00 golfballetjes

December Zondag elke Overbrug Golf SOOS start 12,00 tot 13.30 uur
Januari Zondag elke Overbrug Golf SOOS 12.00 uur tot 13.30 uur

zondag 6 Nieuwjaarsreceptie geen Golf SOOS

DODAVO Do 5 April t/m Do 6 Sept 2018 zie reglement

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

Beide Standing bij start en doorkomst

Alle wedstrijden onder voorbehoud
ALLE Q WEDSTRIJDEN TUSSEN HCP 36 EN 54 STARTEN VANAF 36.
VRIJDAVO JEUGD, elke vrijdag of zondag morgen van april tot 
september, voorstel jeugdafdeling afwachten

STARTTIJDEN DIVERSE WEDSTRIJDEN 
Maandbeker strokeplay hcp 0-26.4 op zat. of zon. vanaf 10.00 uur
Maandbeker stableford hcp 0-36.0 op zat. of zon. vanaf 10.00 uur 
Gezelligheidswedstrijden hcp 0-54.O starten tussen 10.00 en 11.00 uur
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Er zit muziek in de club... 

Peter is naar eigen zeggen geen echte 
muzikant, maar��� 
Peter de Witte (58 jaar) is fanatiek golfer en lid van het eerste uur, nl. 
1989 - het oprichtingsjaar van onze Golfclub. Toen werd er gegolfd 
rondom de hockeyvelden van HMHC en als er hockeywedstrijden waren 
mocht er niet worden gegolfd. Dat was behelpen geblazen en anno 
2018 niet meer voor te stellen. Wij zijn nu gezegend met een fraaie, 
volwaardige Stadsgolfbaan. 

Peter is naar eigen zeggen geen echte muzi-
kant, maar hij had al op zijn zevende jaar in 
Scheveningen een eigen bandje met de instru-
menten mondharmonica, gitaar, accordeon 
en ukelele. Eenmaal in Helmond heeft hij ook 
muziekles genoten bij het Theo Driessen 
Instituut. Zijn voorkeur ging uit naar drumles, 
maar dat was tot vreugde van zijn ouders op dat 
moment niet mogelijk en het werd uiteindelijk 
accordeonles. Hij vindt alles relatief, want in 
zijn gezin, met partner Marijke en zijn drie kin-
deren, is Peter het ‘minst muzikaal’ begaafd. De 
gezinsleden reageerden dan ook verbaasd op 
het verzoek van de redactie van de Evergreen: 
’Waarom willen ze met jou in hemelsnaam 
praten over muziek?’ Toch vindt Peter het geza-
menlijk muziek maken het mooiste wat er is. In 
het operagezelschap ‘Tutti Contenti’ mag hij 

als verteller optreden en af en toe een zinnetje 
meezingen. Peter blijft er heel nuchter onder, 
want hij kent zijn talenten en zijn beperkingen.

Van Scheveningen naar Helmond
Peter is geen rasechte Hellemonder want hij 
is in Scheveningen geboren en is in 1970 naar 
Helmond verhuisd. Een groot gedeelte van zijn 
jeugd heeft hij dus in Helmond doorgebracht. 
Hij heeft op de Wilhelminaschool gezeten en 
ging daarna naar de Rijks-HBS (tegenwoordig 
het Jan van Brabant College). Voetbal was 
toen zijn passie. Peter heeft bij MULO in de 
jeugdhoofdklasse gespeeld! Na de middelbare 
school volgde hij zijn studie fysiotherapie aan de 
hogeschool in Den Bosch. Wat hem muzikaal is 
bijgebleven uit die tijd zijn optredens als zanger 
van het gelegenheids- coverbandje ‘Pete and his 

Toothbrushband’, met posters van de optredens 
aangeplakt door heel Den Bosch. Na zijn studie 
heeft Peter drie jaar zijn vak uitgeoefend in 
IJsland, waar hij zijn hart heeft verloren aan de 
prachtige natuur en sindsdien nog regelmatig 
terugkeert. 

IJsland
Hij spreekt de taal van het land goed en is 
daar met golfen begonnen bij de Húsavíkur 
Golfclub, een fraaie 9-holes baan op een steen-
worp afstand van de Poolcirkel. De driving range 
was een weiland, waar je de ballen zelf met 
de hand weer moest zoeken en ophalen. Dat 
maakte oefenen uitdagend (en vermoeiend) en 
stimuleerde tot accuratesse.
Terug in Nederland heeft Peter gezondheidswe-
tenschappen gestudeerd in Maastricht en heeft 
zijn carrière in die richting voortgezet. Hij was 
nog een aantal jaren lid bij Golfclub ‘Haviksoord’ 
in Leende, maar koos uiteindelijk voor HGC; 
uiteraard vanwege zijn schoonvader, voorzitter 
Hans Verstappen, en de reisafstand. 

De musical
Terug naar de muziek. Peter bekleedt in zijn 
vrije tijd een aantal bestuursfuncties bij kunst 
en muziek gerelateerde organisaties. Onder 
andere bij Stichting de Helmondse Musical, die 
de musicals ‘Berry The Musical’ en ‘Het verhaal 
van de Knaal’ op de planken heeft gebracht 
en nu werkt aan ‘De uitvinders van het trai-
ningspak’ dat in december wordt uitgevoerd; 
tien keer een uitverkocht huis en tien keer 
veel muzikaal plezier! Hij is net gestopt als 
bestuurslid van De Cacaofabriek, inmiddels het 
culturele pareltje van onze stad en recent is hij 
voorzitter geworden van HMC (het Helmonds 
Muziekcorps). Besturen vergt tijd, maar Peter 
vindt het zijn maatschappelijke plicht om zich 
voor de stad in te zetten en beleeft er vooral 
ook veel plezier aan.
Resumerend, zowel golfen als muziek maken 
het leven aangenaam. 

Arie de Vries.
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Vlekkeloos 
          geregeld!

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

NOTARISKANTOOR SPOORMAKERS

Wedstrijduitslagen
Nieuwjaarswedstrijd Businessclub 12 januari
1 Frank van den Elsen 20 punten

2 Mark Verkoelen 18 punten

3 Toine Verstappen 18 punten

Overbrug Golf Soos I 14 januari
1 Leon van Zon 36 slagen

2 Fred van Dongen 36 slagen

3 Leo van Veghel 38 slagen

Overbrug Golf Soos II 21 januari
1 Leon van Zon 32 slagen

2 Leo van Veghel 36 slagen

3 RenŽ Stockx 38 slagen

Overbrug Golf Soos III 28 januari
1 Jacco Colen 36 slagen

2 Hans Theunissen 38 slagen

3 Miranda van der Putten 40 slagen

Overbrug Golf Soos IV 4 februari
1 Dries Swinkels 36 slagen

2 Leon van Zon 40 slagen

3 Marc Fransen 40 slagen

Overbrug Golf Soos V 18 februari
1 Albert van der Meijs 35 slagen

2 Pete Norman 35 slagen

3 Christien Jacobs 36 slagen

Overbrug Golf Soos VI 25 februari
1 Anneke Theunissen 35 slagen

2 Annemarie Ottenheijm 37 slagen

3 Willem Schiffers 37 slagen

Seizoensopening 11 maart
1 Charlotte Beekvelt 48 punten

2 Wim van de Westerlo 38 punten

3 Piet de Jager 37 punten
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Weco nieuws
Als ik dit stukje schrijf staan we voor de start van een nieuw golfseizoen. 
De wedstrijdkalender kunnen jullie vinden op de site. We hebben als 
Weco wat zaken veranderd voor komend seizoen om de wedstrijden nog 
aantrekkelijker te maken en we hopen dan ook op veel inschrijvingen.

De maandbeker wedstrijden
De maandbeker wedstijden Strokeplay en 
Stableford zijn terug gebracht van 7 naar 6 
wedstrijden waarbij de resultaten van de beste 
4 uitslagen tellen voor het competitie klas-
sement. De reden hiervan is om de wedstrijd-
kalender wat minder druk te maken zodat 
Moederdag en Vaderdag vrij zijn en we meer 
tijd krijgen om van de Golf Alliantie gebruik 
te maken.

Verder hebben we de maandbekers Strokeplay 
en Stableford verdeeld over elk 3 zaterdagen 
en 3 zondagen zodat de golfers die zaterdag 
werken ook aan Strokeplay wedstrijden kunnen 
meedoen. En als laatste hebben we voor de 
Strokeplay de handicap verhoogd naar 36 ipv 
26.4 zodat ook de hogere handicappers kun-
nen meedoen en alle wedstrijden meetellen 
voor de competitie golfer van het jaar. Voor 
alle Qualifying en Niet-Qualifying wedstrijden 
wordt de wedstrijduitslag bepaald door de 
zogenaamde Matching Card methode. Bij een 
gelijke stand wordt gekeken naar het resultaat 
van de laatste 9 holes, 6, 3 of 1. Uitzondering 
hierop zijn de maandbeker Strokeplay wedstrij-
den, want hierbij geldt bij gelijke uitslag dat de 
speler met de laagste handicap wint. 

De Dodavo
De Dodavo wordt opengesteld voor niet-leden, 
zodat nog meer golfers aan deze gezellige 
competitie kunnen meedoen. Vraag je vrien-
den die geen lid zijn om een keer mee te doen 
zodat zij even enthousiast worden als wij voor 
deze wedstrijd en onze baan. Het inschrijfgeld 
is echt aantrekkelijk, namelijk een speciale 
greenfee-prijs van € 10, hierbij komt wel € 2,50 
wedstrijdinschrijfgeld. De horeca is hier niet 
bij inbegrepen, maar de Dodavo-hap is voor 
iedereen ook voor de niet leden die aan de 
wedstrijd meedoen.

De Matchplay competitie
De Matchplay-competitie gaan we, om deze 
competitie uitdagender te maken, wat anders 
doen dan de afgelopen jaren. De halve finalis-
ten van het afgelopen jaar worden geplaatst 
als de nummers 1 tot en met 4, zoals de com-
petitie-uitslag was. De winnaar op plaats 1 en 
de runner up op plaats 2 enz. Daarbij gaan we 
minder spelers plaatsen, afhankelijk van het 
aantal inschrijvingen worden er 8 of maximaal 
16 geplaatst en de rest van de indeling wordt 
geloot. We denken hierdoor meer leden met 
een hogere handicap voor deze competitie 
warm te krijgen. We zijn benieuwd wie deze 
uitdaging aangaan.

De couples cup blijft ongewijzigd en blijft open 
voor niet-leden om deze mix-wedstrijd op de 
zaterdagmiddag gezellig te houden.

De Weco wenst jullie een mooie golfcompetitie 
2018 en hebben jullie ideeën om wedstrijden 
nog aantrekkelijker te maken, schroom dan 
niet en benader een van de Weco-leden. 

Uw Weco-voorzitter, Leon van Zon

Deelnemers die HGC ‘Overbrug’  
vegenwoordigen in de NGF 
competitie 2018 

Heren I
 ½ Peter de Witte
 ½ Huub van de Vrande
 ½ Alex IJsseldijk
 ½ Wim van de Westerlo
 ½ Jacky van MelisH
 ½ Hans Brekelmans

Heren II
 ½ Ruud Bouman
 ½ Ton Bouwman
 ½ Fred Boekhorst
 ½ Fred Boetzkes
 ½ Piet Schueler
 ½ Reinder Zuidhof

Heren III
 ½ Willem van Zantvoort
 ½ Steef Deiman 
 ½ Fred van Dongen 
 ½ Willie Giesbers 
 ½ Frans Hermans 
 ½ Guido Sampon 
 ½ Frank Wolters 
 ½ Leon van Zon. 

Dames I
 ½ Therris van de Westerlo 
 ½ Ellen Claessen 
 ½ Claudia van Hout 
 ½ Christien Jacobs 
 ½ Marianne de Kimpe 
 ½ Tonne Knaapen 
 ½ Heidi de Greef 

Dames II
 ½ Karin Asmussen
 ½ Yvonne van Gerwen 
 ½ Fabine Colen 
 ½ Esmee van Lieshout 
 ½ Klaartje Majoor 
 ½ Anne Schueler 
 ½ Marieke van Bragt 

Dames Senioren I
 ½ Diny van Zuidam 
 ½ Brigitte Bozon 
 ½ Angela Coolen 
 ½ Annemarie Ottenheijm 
 ½ Margreet Vossen 
 ½ Els van Wylick. 
 ½ Mieke van den Heuvel 
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Nominatie voor de golfster en 
golfer van het jaar
Het was gezellig op de Nieuwjaarsreceptie van onze golfclub op 7 januari 2018. Maar toen de namen van de 
genomineerden voor de golfer en golfster van het jaar werden genoemd, was het even schrikken. Mijn naam werd 
vernoemd en ik was mij geheel niet bewust dat ik bij deze groep zou behoren. 

Wat onwennig en verbaasd vroeg ik aan Fred 
Boogaarts of dat geen vergissing was. Ik had 
toch niet aan zoveel wedstrijden meegedaan 
en ook niet zo goed gepresteerd, dacht ik. Maar 

hij verzekerde mij dat hij het bij het rechte eind 
had. Toen alle genomineerden ook nog een 
plaats kregen en mijn naam op de derde plaats 
terecht kwam, was ik wel erg trots. Ik had hier 
helemaal geen rekening mee gehouden.

De winnaar!
Tussen de nummers een en twee was het ook 
nog heel spannend. Uiteindelijk werd Wim van 
de Westerlo uitgeroepen als de golfer van het 
jaar en werd Frans Hermans een goede tweede. 
Wim wilde niet met de vorig jaar ingezette 
traditie breken en gaf nog een half uur gratis 
drinken na de twee uur durende receptie. Dus 
weer feest!!!! Wim van harte gefeliciteerd, het 
is je van harte gegund. Uiteindelijk ben jij het 
hele jaar al constant geweest. Je hebt zelfs 
vorig jaar ‘het vat’ niet verloren. Wat al een 
geweldige prestatie is.

Ik ben wel geïnspireerd geraakt door deze 
derde plaats, dus ga ik dit jaar mijn uiterste 
best doen om volgend jaar tijdens de receptie 
opnieuw tot de genomineerden te behoren en 
misschien wel een hogere plaats te bereiken 

dan de derde. Want wat is er mooier dan uit-
geroepen te worden tot golfer van het jaar?

De winnares!
Bij de vrouwen werd Marianne de Kimpe golf-
ster van het jaar. Ook voor haar mijn welge-
meende felicitaties.

Wel ben ik benieuwd hoe uiteindelijk de bere-
kening van deze prijs wordt vastgesteld. Ik 
geloof dat alleen Fred Boogaarts dat weet. Met 
dank aan hem. 

Leo van Veghel

Heren vlnr:  Leo van Veghel, Frans Hermans, Huub Bozon, Wim van de Westerlo 
en Leon van Zon.

Dames vlnr:  Ellen Claessen, Marianne de Kimpe, Tonne Knaapen en  
Els van Wylick.
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De Soos-
competitie
Afgelopen winterperiode hebben we wederom de Soos-
competitie gehouden met een wat andere wedstrijdvorm 
en een ringerscore-competitie. Gedurende het seizoen 
zijn er door de weersomstandigheden twee wedstrijden 
van de totaal 15 wedstrijden niet doorgegaan. Met een 
gemiddelde van 19 deelnemers hadden we een goede 
opkomst. De afsluiting nadien in ons clubhuis was na elke 
wedstrijd weer een gezellige bijeenkomst door met zijn 
alle samen te gaan zitten nakeuvelen.

Waar afslaan?
Als competitie hadden we de ringerscore, waarbij de heren verplicht 
van geel en de dames verplicht van rood afsloegen. In onze evaluatie 
is dit later toch niet als positief beoordeeld, omdat steeds meer heren 
bij voorkeur van rood afslaan. Voor de volgende soos-competitie nemen 
we dit mee als verbeterpunt omdat we zo min mogelijk belemmeringen 
willen hebben, maar streven naar een zo groot mogelijke wedstrijddeel- name. Hoe we de soos-wedstrijden komend seizoen gaan spelen, wordt 

later dit jaar beslist in een volgende Weco-vergadering.
Opvallend bij de ringerscore is dat op hole 1 door maar twee spelers 
een par is gescoord en verder alleen bogies of minder. Hole 1 blijft 
een lastige hole, maar ook de holes 2 en 5 waren deze winter pittig 
want hierop werden geen birdies gescoord. De langere baan door de 
wintertee-positie in combinatie met de weersomstandigheden maken 
onze baan lastig, maar ook uitdagend.

De winnares bij de dames
Bij de dames is Marianne de Kimpe winnares van de competitie gewor-
den door in de openingswedstrijd een score neer te zetten die later door 
niemand meer is verbeterd. Met drie birdies op negen holes en een bruto 
score van 37 slagen had Marianne een score neergezet die buiten bereik 
bleef voor de andere dames. Op plaats 2 eindigde Karin Asmussen met 
een score van 38 en op plaats 3 Tonne Knaapen. Vierde en vijfde werden 
Angela Coolen en Claudia van Hout met een totaal van 39. 

De winnaar bij de heren
Bij de heren was de competitie spannender en eindigden Willem 
Schiffers en Leon van Zon gezamenlijk op de eerste plaats met een 
score van 35. In een onderling duel trok Willem aan het langste eind 
en is dus winnaar geworden. Op plaats 3 eindigde Leo van Veghel met 
een score van 36 en opvallend hierbij is dat Leo op alle holes een par 
heeft gespeeld. Wie is de andere die een par op hole 1 heeft gescoord?
Winnaars proficiat met jullie prijzen en we hopen jullie allen en nog veel 
meer terug te zien bij de volgende Soos competitie. 

De Soos wedstrijdleiding

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

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

Magis
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Het bestuur stelt zich voor... 

Wim van de Westerlo: bestuurslid (baancommissaris)

Naam:  Wim van de Westerlo
Leeftijd:  50 jaar
Partner:  Therris van de Westerlo-Prinssen
Woonplaats:  Helmond
Kinderen:  Bart (23) en Aimee (21)
Hobby’s:  golf, skiën, film en Therris ook lezen
Werkzaam:  Directeur/eigenaar van GW Leidingtechniek
 Therris eigenaar van kapsalon Prinssen
Handicap:  Wim 12,2 en Therris 15,8
 

Waarom golf?
Het is begonnen in 1998 om met een aantal vrienden te gaan 
lessen op De Gulbergen. GVB gehaald ergens in het Westen 
van het land. Het heeft toch nog tot 2008 geduurd, nadat de 
kinderen wat groter waren, om serieus te gaan golfen. Hij is 
toen ook sponsorlid geworden van HGC ‘Overbrug’. 

Een wachtlijst
Gewoon lid worden kon toen niet omdat er sprake was van 
een wachtlijst. In 2011 werd er door een aantal leden druk op 
hem uitgeoefend zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Hij 
moest wel beloven om dan lid te worden. Inmiddels was ook 
Therris serieus begonnen met deze mooie sport. Beiden zijn 
toen lid geworden en Wim volgde in het bestuur Kai Hordijk 
op als baancommissaris. Hij wilde destijds ook een signaal 
afgeven dat het bestuur moest verjongen. Hij had al snel 
door dat als je aantrekkelijk wilt blijven voor nieuwe leden 
dat je dan de baan moet aanpassen. Vijf jaar later ligt er een 
volwaardige 9-holes baan met meer lengte, gevarieerder en 
uitdagender. Hij heeft daar graag zijn steentje aan bijgedragen.

Deze geboren en getogen Helmonder (St. Trudo school en de 
Franciscus Mavo) heeft in 1989, na zijn MTS-opleiding Weg- 
en Waterbouw, zijn werk gevonden in het bedrijf van zijn vader 
en ooms. In 2001 werd hij directeur van de werkmaatschappij 
van de Westerlo, inmiddels onderdeel van Dura Vermeer. In 
2005 heeft hij samen met Pieter Vervoort Westvoort opge-
richt, dat als gevolg van de crisis en niet nakomen van afspra-
ken door een netwerkbedrijf helaas failliet ging. Hij maakte 

een succesvolle doorstart met GW Leidingtechniek. Hoewel 
zijn kinderen wel sportief zijn en Aimee zelfs haar GVB heeft, 
is de golfsport tot nu toe aan hen voorbijgegaan. Overigens, 
Wim zelf heeft nog in het vaandelteam van Stiphout Vooruit 
gevoetbald tot zijn knieën hem in de steek lieten. Dat ver-
snelde zijn belangstelling voor de golfsport.

Toekomst van de club
Nu we over een prachtige volwaardige baan beschikken en 
onze clubaccommodatie er binnenkort even fraai gaat uitzien 
moet alle aandacht uitgaan naar golf. Natuurlijk blijven er nog 
wensen liggen voor een verdere verbetering van de accommo-
datie, zoals meer lockers en aanpassing van de kleedlokalen, 
maar golf moet weer centraal staan. We moeten de club beter 
gaan verkopen en tot draagvlakvergroting komen door meer 
nieuwe leden aan te trekken. Hij pleit voor meer actieve leden, 
meer cachet en vergroting van de gezelligheid.

Boodschap
We hebben een uitstekende en actieve wedstrijdcommissie. 
Laat hen dan ook niet in de kou staan en neem deel aan 
de door hen georganiseerde wedstrijden. De kurk waarop 
onze club drijft zijn de vrijwilligers; zij verdienen dan ook 
alle waardering. Realiseer je wel dat vrijwillig niet betekend 
vrijblijvend. 

Fons Jacobs
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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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Coating-, epoxyvloeren

Harde vloerbedekkingen; 
 Linoleum, p.v.c. etc.
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Binnen-, buitenzonwering
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E-mail: info@totalprojectservice.nl
Doornhoek 3746 - 5465 TA Veghel - Tel.:0413-389060 - Fax: 0413-389061

Correspondentie adres: Postbus 592 - 5460 AN Veghel

 
• Harde vloerbedekkingen; Linoneum, p.v.c. etc.
• Zachte vloerbedekkingen; Naaldvilt, tapijt etc.
• Binnen-, buitenzonwering

UW MEEST KRACHTIGE PARTNER IN
• Calciumsulfaat dekvloeren
• Cementdekvloeren
• Coating-, epoxyvloeren

Nieuws van de Pro

Dood bij de pin 
Als het korte spel goed is, scheelt dat heel wat slagen. Dit geldt niet alleen voor amateurs maar ook 
professionals hebben een uitgebreid arsenaal chip- en pitchslagen achter de hand om goed te scoren.

Hou het simpel
Mijn advies luidt: hou het simpel. De basis bij een chip is, zorg dat de bal dicht bij de rechtervoet ligt, hou de druk op het linkerbeen en voorkom te 
veel actie met de polsen. Varieer met clubs om verschillende afstanden te overbruggen.

Meest gebruikte clubs: Sandwedge of lob-
wedge voor als de bal net buiten de green 
ligt of als je over een hindernis moet spe-
len bijvoorbeeld een bunker.

IJzer-7 voor chip & run, waarbij je de bal 
zoveel mogelijk laat rollen. Hierbij kun je 
ook gebruik maken van ijzer-8 en ijzer-9.

Houten-3 voor als de bal niet lekker ligt de 
ideale club, maar wel dicht bij de green.

5 verschillende slagen:
 ½ Chip & run
 ½ Uit de rough
 ½ Normale chip
 ½ Pitch over de bunker
 ½ Chip met houten 3

Deze keer behandel ik de eerste twee de rest volgt in de komende Evergreens.
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Concentreer je voor dat je gaat slaan op het ladingsgebied. Landingsgebied van de sandwedge is 2/3 vlucht 1/3 rol.

Heel veel plezier met oefenen. 

Groetjes, Sandy

Beginstand 
 ½  Voeten dicht bij elkaar
 ½ Balpositie rechts uit het midden
 ½ Gewicht een fractie op links

Beginstand 
 ½ Voeten dicht bij elkaar
 ½ Balpositie is in het midden van je 

stand
 ½ Gewicht een fractie op links

Achterzwaai
 ½ Achterzwaai armen en polsen zijn 

recht

Achterzwaai
 ½  Het verschil met de slag hiervoor 

is dat in de achterzwaai de polsen 
geknikt zijn

 ½ Doordat je je polsen doet knikken in 
de achterzwaai, komt de club steiler 
naar beneden, waardoor de bal snel-
ler omhoog gaat.

Doorzwaai
 ½ Doorzwaai armen en polsen recht
 ½ Doorzwaai is even groot als de 

achterzwaai

Doorzwaai
 ½ Wees niet bang om door te slaan, 

anders heeft de club te weinig vaart 
en sla je onder de bal door.

Chip & run
Situatie: de bal ligt net buiten de green, je hebt veel green om mee te werken.
Club: ijzer-7, ijzer-8 en ijzer-9

Uit de rough
Situatie: bal ligt in het diepe gras naast de green.
Club: Sandwedge of lobwedge.

Alles blijft passief. Concentreer je, voordat je gaat slaan op het landingsgebied. Landingsgebied voor de ijzer-7 is 1/3 vlucht 2/3 rol.  
Hoe eerder je de laat landen hoe minder kans op fouten.
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Nieuws van de 
½  Voor het eerst:  

de Nieuwjaarswedstrijd

½  7 Nieuwe Businessleden

½  Nieuwe clubsponsor

½  De Winterwedstrijd

Op 12 januari werd voor het eest in het bestaan 
van de Businessclub de NIEUWJAARS wedstrijd 
gespeeld. De commissie was van mening dat 
er te veel tijd lag tussen de afsluiting van de 
Business Competitie en het moment waar-
op we elkaar weer zouden ontmoeten bij de 
Winterwedstrijd. 

Een amusante middag
Dat pakte goed uit, want met groot enthousi-
asme en zeker geen winterse omstandigheden 
werd het een amusante middag. De wedstrijd 
werd gewonnen door Frank van den Elsen, 
op de voet gevolgd door Mark Verkoelen en 
Toine Verstappen. De Nieuwjaarswedstrijd zal 
worden opgenomen in het programma van 
de Businessclub.

Al jaren op rij is onze business club een bijzon-
der succesvolle groep binnen HGC en vol trots 

kan de commissie u melden zeer verheugd 
te zijn wederom 7 nieuwe businessleden te 
mogen verwelkomen, te weten:

 ½ BPM SOFTWARE
 ½ IJsland op zijn Puurst
 ½ Klessens & de Koning
 ½ Technische Unie
 ½ TWIN TOURS 
 ½ Van der Meijs BV 
 ½ Van Moll financiële diensten.

Bovendien verwelkomen we per direct een 
nieuwe sponsor: SUNSHIELD. Zij hebben zich 
voor 5 jaar verbonden aan HGC OVERBRUG.
Wij heten allen van harte welkom en wensen 
hen een prettige en zakelijk succesvolle tijd 
bij onze club. 
Inclusief deze mutaties telt de Businessclub 12 
sponsoren en 48 businessleden. Een aantal om 
echt trots op te mogen zijn!

Winterwedstrijd
Met 30 deelnemers werd op vrijdag 16 maart 
de traditionele winterwedstrijd gespeeld.
Tijdens deze wedstrijd, die jaarlijks wordt 
aangeboden door de commissie, werden de 
nieuwe business leden verwelkomt en heb-
ben zij zich kort voorgesteld waarna we de 

baan in zijn gegaan en in de regen de eerste 9 
holes van het business club seizoen officieel 
geopend hebben.

De regen echter mocht de pret niet drukken 
want na afloop zijn we onder het genot van 
een lekker drankje en een uitstekende catering 
nog lang in ons clubhuisje blijven hangen.
Het feit dat we bestempeld worden als een 
van de allerbeste en gezelligste business clubs 
in de regio werd deze middag/avond nog maar 
eens benadrukt.
De nummers 1 ( Henry Knapen), 2 (Hans 
Dubach) en 3 (Claudia van Hout) mochten ook 
nog eens een mooie cadeaubon van PeeTee 
golf mee naar huis nemen. De neary ging naar 
Mark Verkoelen, de second neary naar Wim 
van de Westerlo en de longest naar Claudia 
van Hout

Al met al bijzonder geslaagd en wij, als com-
missie, gaan weer vol enthousiasme de uitda-
ging aan om ook dit jaar weer te gaan vlam-
men met onze trots! 

De Sponsorcommissie, 
Claudia van Hout, Hein Ottenheim,  

Willem van de Ven, Mark Verkoelen

Wat ons verder nog ter ore kwam���
De openingswedstrijd
Zondag 11 maart is de openingswedstrijd 
gespeeld van het nieuwe seizoen. Er waren 
41 deelnemers. Geen slecht resultaat bij de 
aanvang van het seizoen, maar er is ruimte 
voor meer. Ook was het erg gezellig na afloop 
in onze noodruimte!

De golfalliantie
Onze club heeft zich dit jaar voor het eerst 
aangesloten bij de golfalliantie. Lees hierover 

meer in dit clubblad. Dit houdt in dat we ook 
gasten van andere clubs op de baan kunnen 
ontmoeten. De ervaring leert inmiddels dat 
sommige gasten nooit hebben gehoord van 
gedragsregels. Laten wij ons op de andere 
banen wel als gasten gedragen.

Start van de Dodavo
Op 29 maart eindigde de Domigo competitie. 
De week daarna begint weer de Dodavo. De 
wedstrijd commissie hoopt hier ook weer veel 

leden te treffen. Het is niet alleen een mooie 9 
holes golfwedstrijd, maar ook na afloop is het 
erg gezellig.

Wist u dat…
Wist u dat de Pro in de baan altijd voorrang 
heeft? Ook al moet u dan wat langer wachten 
als zij les geeft in de baan, dan moet u zich 
maar realiseren dat u het ook heeft moeten 
leren. 

De redactie
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Beste leden, langzaam komt HGC ‘Overbrug’ weer uit haar winterslaap. 
De grootste kou hebben we gehad en beetje bij beetje gaan we weer 
richting het zachte lente weer. Aan het begin van deze maand hebben 
we een start gemaakt aan het golfseizoen 2018. Eindelijk komt de 
wedstrijdkalender weer op gang en gaan jullie weer in groten getale de 
baan in. Kortom, de club komt weer tot leven en daar zijn we aan toe. 
De verbouwing is nog steeds in volle gang en hopelijk ook nog altijd op 
koers. Via onze Facebook-pagina proberen wij jullie zoveel mogelijk op de 
hoogte te houden van de ontwikkelingen. 

Stof!
Wanneer je actief bent op Facebook en het 
leuk vindt om ons te volgen, zoek dan naar 
Golfclubhuis TIEN en druk op ‘Vind ik leuk’ 
dan blijf je altijd op de hoogte van het laat-
ste nieuws. Ontzettend jammer dat de NVWA 
(Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) roet, 

in ons geval stof, in het eten kwam gooien. Dit 
levert zo af en toe een uitdaging op, maar we 
zijn het beslist vergeten als we over een aantal 
weken ons spiksplinternieuwe clubhuis mogen 
gaan gebruiken.
Wij kijken er enorm naar uit. Jullie toch ook?
Over een paar dagen gaat de NGF-Competitie 

weer van start. Dit waren voor ons als horeca 
vorig jaar de leukste dagen om te draaien. Leuk 
volk, leuke praat, lekker eten en toch serieus gol-
fen. Ook dit jaar gaan we er weer alles aan doen 
om alle bezoekende teams te laten ervaren dat 
HGC ‘Overbrug’ écht dé gezelligste club is. Ook 
de Dodavo, de donderdagavond wedstrijd met 
avondhap, gaat weer bijna van start. Hopelijk 
kunnen we dit jaar weer op veel deelnemers 
rekenen en beleven we zo weer veel mooie 
avonden op ons terras. 

In het oude clubhuis
Al een aantal weken bivakkeren we nu in het 
‘oude’ clubhuis, waar het allemaal ooit is begon-
nen. De verhalen van weleer zijn ons inmiddels 
al tal van keren ten gehore gebracht. Die fantas-
tische verhalen zullen we in deze korte periode 
niet kunnen evenaren in ons tijdelijke onder-
komen, maar gezellig is het er wel. Gewoon 
een gezellig knus honk dat binnen de kortste 
keren volledig is gevuld met golfers die na 9 of 
18 holes ínspanning behoefte hebben aan wat 
óntspanning. 

Bram
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Ladies… 

Einde wintercompetitie  

De laatste dag van de wintercompetitie, stralende zon, keiharde wind 
en heel veel deelnemende dames aan deze bijzondere dag. Lekker laat 
beginnen, half 11 en dan alsof je langs het strand loopt in de storm: 9 
holes golfen. Er was natuurlijk een “longest” en ook een “neary” en 
toch wel heel bijzonder dat er van al die dames niet ééntje was die ook 
maar in de buurt van de vlag kwam bij de “neary”. Dat moet aan de baan 
liggen. Niet aan ons.  

Na onze sportieve prestatie met ons allen 
lekker warm in het “clubhuis”, het is wat krap, 
maar heel goed te doen. Koffie, thee, kommen 
soep, broodjes en glazen wijn, het ging alle-
maal gemakkelijk naar binnen. De prijzen wer-
den uitgedeeld, allemaal leuke Paasideetjes. 
Dankjewel damescommissie!

Een TIEN!
Om toch nooit meer te vergeten hoe droevig 
ons clubhuis er nu uitziet, hebben we een 
groepsfoto gemaakt vóór het spetterende 
clubhuis van straks. Heet het dan ook nog 

“Tien”? 

We kunnen niet wachten tot het helemaal 
klaar is, dat wordt genieten en ik weet zeker 
dat er dan ook beslist heel veel animo is om 
op dinsdagochtend weer een echte, gezellige 
damesdag te vieren! Kom op dames laat de 
dinsdag/damesdag niet door de vingers glip-
pen! 

Frida de Jager
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De winnaars van de Seizoensopenings wed-
strijd:

Vlnr:
3. Piet de Jager
1. Charlotte Beekvelt
2. Wim van de Westerlo 

Weco

Winterkalender Dames
Wedstrijden 9 en 18 holes

Datum Wedstrijd Leiding

03-apr Q Diny / Maria

10-apr Q* Maria / Janneke

17-apr Q Josje / Maria

24-apr Q Diny / Janneke

01-mei Q Margaret / Josje

08-mei Q* Maria / Janneke

15-mei Q Diny / Margaret

22-mei Q Josje / Janneke

29-mei Q Margaret / Maria

05-jun Damesuitstapje** Els,Anneke,Louise,Nelleke

12-jun Q* Diny / Josje

19-jun Q Maria / Josje

26-jun Q Janneke / Diny

03-jul Q Margaret / Josje

10-jul Q* Maria / Janneke

17-jul Q Diny / Josje

24-jul Q Maria / Margaret

31-jul Q Janneke / Josje

07-aug Q Diny / Maria

14-aug Q* Josje / Maria

21-aug Q Janneke / Margaret

28-aug Q Diny / Josje

04-sep Q Janneke / Margaret

11-sep Q Maria / Janneke

18-sep Q Margaret / Diny

25-sep Vriendinnendag aanwezige commissieleden

02-okt NQ Vossenjacht Josje / Diny

09-okt Q* Margaret / Janneke

16-okt Q Josje / Maria

23-okt Q Diny / Margaret

30-okt NQ eindejaarswedstrijd/vergadering aanwezige commissieleden

Meivakantie basis/voortgezet onderwijs 28 april t/m 6 mei 2018

Zomervakantie basis/voortgezet onderwijs 7 juli t/m 19 augustus 2018

Bouwvak zuid 23 juli t/m 10 augustus 2018

Herfstvakantie basis/voortgezet onderwijs 13 oktober t/m 21 oktober 2018

*) Q Indeling op handicap
**) Bij voldoende animo
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Dwars door 
Amerika met 
Bart Spoormakers
Met Bart Spoormakers, notaris in Helmond, een uurtje praten over zijn 
fietstocht dwars door de Verenigde Staten is geen straf. Deze sociaal 
bewogen en initiatiefrijke Helmonder spreekt nog altijd enthousiast over 
zijn geslaagde droom om eens op de fiets 5.500 kilometer dwars door 
de VS, door het mooie en afwisselende landschap, te fietsen. Samen met 
een andere Helmonder, David Bakker, en geïnspireerd door zijn voormalig 
collega, Sjaak Jan Morsch, eveneens woonachtig in Helmond heeft hij van 
22 april 2017 tot en met 25 mei 2017 zijn droom waar gemaakt. 

Tijdens een vakantie in 1993, samen met zijn 
vrouw Anousjka en zijn broer Wim met echt-
genote Jacqueline reed hij met een auto van 
Florida naar Californië. Later is bij Bart de 
gedachte ontstaan om de tocht dwars door de 
VS nog eens een keer op de fiets te herhalen. 
Samen met David Bakker, ook bekend van de 
zeer geslaagde sponsortocht vanuit Helmond 
naar de Mont Ventoux in 2011, heeft hij dan 
ook een georganiseerde fietstocht geboekt van 
Los Angeles naar Boston. 31 Etappes lang met 
twee rustdagen en gemiddeld 180 km per dag, 
voorwaar geen kleinigheidje. 

Een zware beslissing
Het dieptepunt van deze reis was in eerste 
instantie op de eerste rustdag de mededeling 
dat zijn schoonvader Jan de Jager een zware 
hersenbloeding had gehad en 8 dagen later 
was gestorven. Overleg met zijn vrouw en 
schoonmoeder Frida leverde op dat zij erop 
stonden dat hij deze tocht van zijn leven zou 
voortzetten en niet zou terugvliegen. Op die 
momenten weet je zelf overigens niet wat 
de juiste beslissing is en doe je het eigenlijk 
nooit goed, welke beslissing jezelf ook neemt, 
aldus Bart.

Een van de hoogtepunten van deze reis was 
het bezoek van Sander van der Lande, voorma-
lig voorzitter van de Koninklijke Stadsharmonie 
Phileutonia, aan Bart in de buurt van Buffalo. 
Deze had, tijdens een beursbezoek in New York, 
via een vlucht van 800 km, Bart bij het eerste 
rustpunt bezocht. ‘s Avonds zouden ze elkaar 
ontmoeten in het hotel voordat Sander de 
terug moest vliegen. Dit ging bijna mis omdat 
juist op deze dag de straffe wind tegen stond 
en Bart te laat in het hotel aan kwam. Slechts 
een zeer snel pilsje samen was daarvan het 
resultaat.

Bart heeft ondanks zijn suikerziekte (diabetes) 
deze tocht volbracht. Dat gold ook voor de 
andere 14 internationale deelnemers. Bart is 
er trots op dat hij alle etappes volledig wist uit 
te rijden; ook de dag dat vanwege een flinke 
tegenwind verschillende overige deelnemers 
het begeleidend busje in stapten.

Een prachtige herinnering!
Wat blijft is de herinnering aan het zeer prach-
tige, uitgestrekte landschap dat je op de fiets 
heel anders beleeft. Daarnaast de ontmoeting 
met veel leuke mensen en de daarmee gevoer-
de gesprekken. Maar boven alles de voldoening 
dat je als diabeet in staat bent deze droom 
van 5.500 kilometer fietsen waar hebt kunnen 
maken. Natuurlijk heeft hij de hele tocht via 
een scan-apparaat zijn bloedsuiker in de gaten 
gehouden en is nooit in problemen geraakt. Nu 
gebruikt hij deze bloedsuiker-scan niet meer: 
‘Anders ben je de hele dag met je ziekte bezig’. 

Oh ja, ondertussen heeft hij via sponsoring ook 
nog eens € 16.000 opgehaald voor de jeugd-
opleiding van Harmonie Phileutonia, waarvan 
hij een trotse commissaris is. 

De redactie
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De natuur in de golfbaan… 

‘Laat de natuur maar haar werk doen, 
want dan komt uiteindelijk alles goed!’ 
We zijn nu op het punt aangeland, dat we niet zomaar kunnen zeggen: 

”Laat de natuur maar haar werk doen, want dan komt uiteindelijk alles 
goed!” Je kunt je natuurlijk afvragen, wat de natuur zoal kan doen met 
zonlicht, wind, regen, vorst, hitte, dag- en nachtcyclus, insecten of vogels. 
Met de huidige technische stand van zaken moet je je afvragen wat 
je aan de natuur kunt, resp. moet, overlaten en waar je de natuur een 
handje kunt en moet helpen. 

We hebben nu al de middelen om extra water 
aan te brengen en/of af te voeren, te bemesten 
en te beluchten. Maar in de dagelijkse praktijk 
komt het erop neer dat het beregenen zoda-
nig uitpakt dat een gedeelte van een green 
een dubbele portie water krijgt en een ander 
gedeelte van diezelfde green krijgt geen of 
nauwelijks water. De green van hole 3 ligt 
maar voor de helft in de ochtendzon, maar 
krijgt van de bestaande beregeningsinstallatie 
toch op verschillende plaatsen teveel ‘over-
lap’. Herbert, hoofd-greenkeeper, verandert 
per twee dagen de vlagpositie en verzamelt 
zo handmatig informatie om tot zijn beslis-
singen te komen. Het blijft een handmatige 
waarneming en van daaruit worden de werk-
zaamheden/handelingen bepaald en verdeeld. 
In de opslagloods worden de werkzaamheden 
op een planbord vermeld en iedereen kan zien 
wat er gedaan moet worden, door wie en op 
welke dag van de week.

Technische hulpmiddelen
Door intensieve samenwerking met de HAS-
Den Bosch (Hoger Agrarisch Onderwijs) heeft 
de Enk Groen & Golf de beschikking over een 
scala aan technische hulpmiddelen/mogelijk-
heden om een aantal zaken veel doeltreffender 
te kunnen aanpakken. We denken hierbij aan 
GP- metingen, digitaal fotograferen, zelfrijden-
de machines, sensoren en alles met als doel 
om uiterst nauwkeurig en tegen lagere kosten 
te kunnen werken. Ook de milieu-aspecten 
spelen hierbij een grote rol, want door die 
moderne methode kan men met minder of 
geen kunstmest en bestrijdings-middelen toch 
hetzelfde of zelfs een beter resultaat berei-
ken.Door het constant verzamelen van data 
(gegevens) kunnen verantwoorde beslissingen 
worden genomen en nu blijkt dat er per hole 
en/of fairway heel uiteenlopende behandel-
plannen kunnen/moeten worden opgesteld 
en de daaruit voortkomende werkzaamheden/

handelingen op een digitaal planbord zullen 
worden aangegeven.

Waar is actie vereist?
Zo is er zowel een bodem- als een gewasscan 
beschikbaar van hole 1 (zie foto) en nu blijkt 
dat een gelijkmatig behandelplan absoluut 
niet meer nodig is en geeft de scan uiterst 
precies aan waar moet worden behandeld en 
waar geen actie is vereist. Door de digitale 
waarnemingen worden bijvoorbeeld ziekten 
in het gras in een heel vroeg stadium ontdekt, 
terwijl het menselijke oog dit absoluut niet 
waarneemt (en dat ook niet kan). Dit alles 
moet gaan leiden naar hogere rendementen 
en hogere kwaliteit, minder gebruik van kunst-
meststoffen en/of bestrijdingsmiddelen en 
een optimale inzet van arbeid. De Enk Groen 
& Golf is een commercieel bedrijf en heeft ook 
belang bij het voorgaande, dus uiteindelijk 
worden we er allemaal beter van en dat zal het 
golfplezier alleen maar verhogen. 

Herbert van Hout/Arie de Vries.
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‘Wat drijft Frank Raijmakers?’ 

Dat was aan mij de vraag om hierover 
een stuk te schrijven in ons clubblad, 
de Evergreen! Help, zelfreflectie en 
nog meer van dat soort dingen schoten 
door mijn hoofd. Zo zit ik niet in elkaar! 
Maar na nog een paar keer gevraagd 
te zijn door de redactie, ben ik er toch 
maar voor gaan zitten. Wat drijft mij? 
Eigenlijk niet veel! Ben eigenlijk altijd 
meegewaaid op de alsmaar voortdu-
wende wind. ‘Ons’ vader zei steeds op 
de vraag waar ik vandaan kwam: ‘Onze’ 
Frank die is mee komen lopen met de 
harmonie’. 

Ik ben in 1950 geboren in Eindhoven als 
tweede in ons gezin en na een paar jaar in 
Amsterdam te hebben gewoond, nam mijn 
vader de Zenuwartsenpraktijk van dr. Sassen 
in het Helmondse Ziekenhuis over. Op zeven-
jarige leeftijd verhuisden wij naar Aarle-Rixtel, 
waar het gezin gestaag uitgroeide tot een troep 
ongeregeld van vijf jongens en een meisje. Het 
was een zeer onbezorgde tijd. De middelbare 
school was wat zorgelijker. Door mijn gebrek 
aan studiezin werd het kostschool en ik heb er 
drie versleten. Uiteindelijk kwam ik toch nog in 
Helmond terecht en wel op de ‘Rijks’.

Carriere maken
De Rijks HBS was toen de vergaarbak voor hen, 
die nergens anders meer werden toegelaten. Na 
mijn eindexamen ben ik naar een Hotelschool 

in Zuid-Duitsland gegaan.  Mooie tijd gehad en 
een goede basis om daarna jarenlang in grote 
hotels in Amsterdam zoals Hilton en Marriott 
te werken aan mijn carriere. Mijn interesse lag 
al gauw in de commerciele hoek. Bedrijven 
interesseren voor die hotels en het organiseren 
van partijen en diners. Na zo’n 10 jaar werd ik 
gevraagd om voor een farmaceutisch bedrijf 
in Amsterdam te gaan werken. Contacten met 
artsen leggen om congressen en symposia te 
organiseren. Voornamelijk om medicijnen onder 
de aandacht te brengen natuurlijk. Toen nog 
iets waar je trots op was. Na zeven jaar werd ik 
gevraagd om te verhuizen naar het Zuiden voor 
een ander farmaceutisch bedrijf. Heb overal 
gekeken in mijn geliefde Brabant maar natuur-
lijk niet in Helmond. 

Van horeca naar binnenhuisarchitect
Dat had ik afgesloten. Maar een van mijn broers 
wees mij op een leuk huis bij hem op het plein 
in Stiphout. Toch gedaan en geen dag spijt van 
gehad. Na weer zeven jaar wilde ik weer terug de 
horeca in en ben toen gaan werken als bedrijfs-
leider in conferentiecentrum ‘Kapellerput’ in 
Heeze. Daar heb ik o.a. werk gemaakt om het 
ietwat verouderde gebouw te renoveren tot een 
eigentijds Conferentiecentrum. Daar is mijn 
liefde voor het interieur en wat je ervan kunt 
maken, ontstaan. Op mijn 45ste ben ik weer 
gaan studeren en heb de tekenpen leren han-
teren als binnenhuisarchitect.Ik heb daarna 
een aantal jaren een eigen Adviesbureau als 
binnenhuisarchitect gehad. Veelal bij particu-
lieren om samen met hen een mooi en leefbaar 
interieur te maken. De laatste zeven jaar van 
mijn werkzame leven ben ik in Helmond bij 
het Binnenhuis Design van ons medelid Rolf 
van Gemert gaan werken als verantwoordelijke 
voor de designcollectie. Daar kwamen mijn 
commerciele- en interieur kennis  in goede har-
monie samen. 

Het golfen
Na mijn laatste werkdag voor mijn pensioen heb 
ik meteen contact gezocht met de Helmondse 
Golfclub om weer lid te worden. Had 14 jaar 
daarvoor al een jaartje bij de ‘Hellemondse’ 
gegolfd, maar ik had toen niet de rust en de 
tijd om het moeilijke, maar ‘verrekkes’  leuke 
spelletje goed onder de knie te krijgen. Maar nu 
is met mijn pensioen voor mij eindelijk de grote 
vakantie aangebroken, heb ik daar wel tijd voor! 
Althans dat dacht ik in al mijn onnozelheid. Het 
is ‘by far’ de mooiste tijd van mijn leven, maar 
over eigen tijd beschikken, is er niet altijd bij.  
Zoals eerder gezegd, ik word meegenomen door 
de wind en zolang die de goede kant uitblaast, 
laat ik me meevoeren. Allereerst natuurlijk Els, 

en twee schatten van kinderen en aangetrouwd 
en twee heerlijke kleindochters. Dan komt mijn 
tweede leven, de Golf! Het spelletje is altijd uit-
dagend, door de concentratie ben je helemaal 
los van de dagelijkse beslommeringen. Maar 
het dierbaarst vind ik al de contacten, die je 
met jouw flightgenoten hebt. Waar kom je in 
rust en natuur zo vaak nieuwe mensen of oude 
bekenden tegen waarmee je een paar uur ‘rede-
lijk’ ontspannen kunt vertoeven. Een cadeautje 
elke keer weer! Uit deze opgebouwde contacten 
volgde een uitnodiging om caddiemaster te 
worden (het was een zwoele nazomer op het 
terras na een fantastisch rondje op de Bestse 
Golfclub met de Herenochtend na het nuttigen 
van een paar verkoelende pilsjes, dan zeg je 
geen nee!). Niet lang daarna kwam de vraag of 
ik mee wilde helpen de Caddiemasterruimte te 
renoveren. Met een zeer enthousiaste club van 
vrijwilligers zijn we voortvarend aan de slag 
gegaan en we hebben met weinig geld laten 
zien, dat met echte verenigingszin iets moois 
kan ontstaan. Deze verenigingszin is toch wel 
de kurk waarop onze club drijft. Alles wat wordt 
geregeld, geschreven, geprint, georganiseerd 
en geklust, wordt gedaan door onvermoeibare 
vrijwilligers. Hulde! Sorry, maar dat moest ik 
even kwijt! 

Werken aan de renovatie 
van ons clubhuis
Het was ons bestuurslid Accommodatie en 
Caddiemasters, Dieke Sengers, opgevallen 
dat ik best wel werk uit mijn handen kon krij-
gen. Wat mijn ogen zien, kunnen mijn handen 
maken! Vandaar haar vraag of ik samen met 
haar, penningmeester Willem van Zantvoort 
en Bouwkundige, Hank Hagelaar, in een groep 
wilde gaan zitten om de renovatie van het club-
huis te begeleiden. En zijn we allemaal in een 
stevige wind terecht gekomen. Deze blaast ons 
allen naar een nieuwe fase van onze golfclub. 
Een mooi clubhuis, een mooie huiskamer die 
geheel in overeenstemming is met onze fraaie 
golfbaan. En voor mij is dit een klus, waarin ik 
al mijn opgebouwde kennis, kunde en erva-
ring kwijt kan. ’Ons’ vader had nog een spreuk: 
‘Ge moet ‘m kromme om door de wereld te 
komme!’ Hij bedoelde de rug natuurlijk! Van 
werken wordt niemand slechter!

En dank zij het begripvolle thuisfront, nl. mijn 
lieve Els, mag ik zoveel tijd besteden aan mijn 
tweede leven. Wel in de wetenschap dat wan-
neer zij van haar pensioen kan gaan genieten, 
dat zeker ook voor een deel op de ‘Hellemondse’ 
Golf zal zijn.  

Frank Raymakers
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Kennismaken met Hank Hagelaar 

Even voorstellen mijn naam: Hank 
Hagelaar, ik ben geboren en getogen 
in Helmond. De vraag die ik altijd krijg, 
bende gij familie van die slager??? Tja 
Hagelaar is een echte slagersfamilie. 
Mijn opa had vroeger een Slagerij in de 
Marktstraat. Daarna is hij vleesgros-
sier geworden. Deze Vleesgrossierderij 
heeft mijn vader doorgezet en verder 
uitgebreid. Er rijdt nog steeds een 
vrachtwagentje met de naam Hagelaar 
erop door de stad om de slagerijen te 
bevoorraden. Mijn zus is uiteindelijk wel 
in het slagersvak terechtgekomen. Ik 
wilde in eerste instantie ook die kant op, 
maar iets in mij zei echter nee. Het hoge 
woord kwam eruit, ik wilde architect 
worden. Op de MAVO mijn vakkenpak-
ket omgegooid en de techniek in gegaan.

Opleiding
Even in vogelvlucht de opleidingen, die ik heb 
gevolgd. Na de algemene opleiding aan de Mavo, 
de st Joep in de volksmond aan de Hurksestraat, 
heb ik de bouwtechnische kant gekozen. Deze 
bouwkunde opleiding gevolgd aan de MTS aan 
de keizerin Marialaan te Helmond. Daarna 
gestudeerd aan de Hogeschool Eindhoven, 
opleiding Bedrijfskader. Na de militaire dienst-
plicht, die vervuld moest worden, mijn werken-
de carrière opgestart. Verschillende architec-
ten- en ingenieursbureaus zijn mijn werkgever 
geweest. Naast dit werkende leven ben ik blij-

ven studeren en heb ik mijn technische kennis 
vergroot met bouwkundige opleidingen aan HTI 
te Amsterdam.
Zoals je ziet, bleef de techniek harder trekken, 
dan de artistieke kant van het architecten vak. 
Het is Bouwmanager geworden, zoals het met 
een deftig woord wordt genoemd. 
Nu wonend aan de rand van Helmond, in de wijk 
Brouwhuis, ben ik Helmond nog steeds trouw. 
Ik woon daar samen met mijn vrouw Jolanda 
en we hebben 3 kinderen, 2 prachtige meiden; 
Manon en Merel en een stoere knul, Pepijn.

De crisis
Zoals hiervoor al genoemd, heb ik werkend door 
de regio gezworven. Bij verschillende bureaus 
gewerkt maar nooit in Helmond. Tot ik per 
toeval met Kennis bouwadvies in aanraking 
kwam. Ik kon de verleiding van dit Helmondse 
bedrijf niet weerstaan en ben daar aan de slag 
gegaan. Na een kleine 5 jaar met mooie en 
roerige tijden werd de crisis ons te machtig. 
Echter voor mij was juist die tijd rijp om samen 
met mijn compagnon Peter van der Zanden, 
Puur Bouwadvies op te starten. Een bureau 
dat stoelt op twee pijlers: Bouweconomie en 
Bouwmanagement. Samen in de weer zijn om 
voor de opdrachtgevers het beste en dus ook 
het meest efficiënte resultaat te krijgen. Vooral 
de interactie tussen partijen spreekt mij erg 
aan. Krijg en houd  de neuzen dezelfde kant op, 
ook al zijn alle belangen verschillend. Met als 
specialisme de bouwtechnische kennis van het 
proces gecombineerd met projectmanagement, 
staan wij onze opdrachtgevers  graag ter zijde.

Het golfen
Wanneer heeft het golfvirus toe geslagen???
Dit was ergens in de periode van Kennis 
Bouwadvies. Ik denk  acht jaar geleden inmid-
dels. Met 4-en begonnen met lessen bij Sandy. 
In eerste instantie met 2-en GVB gehaald. Peter, 
mijn huidige compagnon, haalde twee jaar later 
alsnog zijn GVB. Ik ben eigenlijk altijd rede-
lijk fanatiek blijven golfen. Eerst met Kennis 
Bouwadvies als sponso lid en nu met Puur 
Bouwadvies als businesslid. Ik speel alle busi-
ness wedstrijden zoals de competitie en de 
ringerscore . Verder spelen we iedere zondag-
ochtend met een vast groepje op onze prachtige 
baan. Nu typend is het weer bar en boos, erg 
koud en verlang ik naar het goede weer om 
heerlijk buiten te zijn en ook s-avonds na het 
eten nog vlug een rondje te doen. Wat hebben 
we toch een mooie verslaving! 
Op een gegeven moment kwam vanuit het 
bestuur de vraag of er tekeningen van clubhuis 
aanwezig zijn. Ja die waren er. Een afdrukje 
hier en een tekeningetje daar. Al bestuderend 

was er één conclusie te trekken geen complete 
tekening. Ik ben het bestaande clubhuis gaan 
digitaliseren zoals dat zo mooi heet. Fototoestel, 
pen, papier, laser en meetlint alles opmeten 
en in kaart brengen. Dit vormen tot een klop-
pende bouwkundige tekening van het clubhuis. 
Daarna kwamen de vragen… Wat doen we met 
groeiend aantal buggy’s... Wat doen we met 
het locker probleem… Wat doen we met onder-
houd…? Daar wat voorstellen voor gemaakt en 
besproken.
Uiteindelijk is besloten, eerst de renovatie van 
de baan en daarna het clubhuis. Toen de baan-
uitbreiding op het einde liep, heb ik de plannen 
mbt buggy’s en lockers, uitbreiding horeca en 
grondruil opgepakt en verder uitgewerkt. Het 
Bestuur is daaropvolgend in gesprek gegaan 
met de gemeente over deze aanpassingen. Dit 
verhaal ligt, zoals jullie eerder hebben kun-
nen lezen in de Evergreen van oktober 2017 
nog steeds bij de Gemeente  Helmond  voor 
besluitvorming.

De renovatieplannen
Tijdens de algemene ledenvergadering in het 
voorjaar van 2017 werd gevraagd, wie het 
bestuur kon ondersteunen – adviseren over de 
huisvesting. Wat en hoe in de toekomst ? Hierop 
heb ik aangegeven, dit wel te willen en kunnen 
doen. Zo gezegd, zo gedaan. Er is een commissie 
gevormd met in eerste instantie de bestuurs-
leden Dieke Sengers – Willem van Zantvoort 
en leden Frank Raijmakers en Paul Smeijers, 
Paul heeft na aantal sessies afgehaakt. De ver-
schillende gesprekken, studies en berekeningen 
hebben geleid tot de scenario’s, welke we heb-
ben gepresenteerd  op 2 november 2017. Op 
27 november 2017 in de ledenvergadering is 
hier een klap op gegeven. Het voorstel om het 
huidige pand te renoveren, is in gang gezet. Nu 
ben ik in de weer met vele partijen, nieuwe en 
bestaande leden van o. a. de businessclub, om 
te komen tot de renovatie van ons clubhuis. Het 
overleggen met de commissieleden, maken van 
de nodige keuzes, overleggen met de architect 
en het begeleiden van de uitvoering van de 
werkzaamheden, al met al een hele klus waar 
veel vrijwillige tijd in gaat zitten. Maar dit doen 
we graag voor’ ons clubke’.

In mei 2018 zal het resultaat van de vele 
inspanningen zichtbaar worden. 

Hank Hagelaar
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Jeugd���
Jeugcommissie uitgebreid
De jeugdcommissie van HGC “Overbrug” is 
dit jaar uitgebreid met twee nieuwe com-
missieleden.

Peter van de Heuvel (voorzitter), Annelies 
Saassen (secretariaat), Debby Toll, Eric van de 
Kerkhof, Leon Buys en Ben van Lieshout zullen 
samen met onze golfpro Sandy van Griensven 
ook dit jaar weer verschillende jeugdactivi-
teiten organiseren, zoals de kennismakings-
dag, de vrijdavo jeugd, de jeugdcompetitie, 
de jeugdbokaal en de Sinterklaasbijeenkomst. 
Daarnaast zal jeugdcommissie deelnemen 
aan activiteiten om het golfen onder de jeugd 
te activeren. Op 29 mei 2018 is de jeugdcom-
missie bijvoorbeeld aanwezig op de grote JIBB 
School Battle 2018.

NGF Jeugdcompetitie 2018?
Vorig jaar heeft het jeugdteam een knappe 
prestatie geleverd door klasse behoud in de 
tweede klasse. Ook dit jaar zal er weer een 
jeugdteam van HGC “Overbrug” deelnemen 
aan de jeugdcompetitie. 
De competitie wordt op zondagen gespeeld 
en duurt van zondag 3 juni 2018 tot en met 
zondag 1 juli 2018. Op zondag 1 juli 2018 is 
HGC “Overbrug” de ontvangende vereniging. 
Dit betekent dat we die dag zelf niet spelen. Op 
de andere zondagen komt ons team, bestaand 
uit vier spelers per keer, steeds op een andere 
golfbaan in actie. Voor de competitie geldt 
handicap 36 of lager.

Het jeugdteam kan nog aanvulling gebruiken. 
Om mee te kunnen doen wordt verwacht dat je 
zo veel mogelijk de zondagen beschikbaar bent 
en dat een van je ouders minimaal eenmaal 
voor het vervoer kunnen zorgen, waarbij mini-
maal een teamgenoot kan meerijden. Meestal 
kan de begeleidende ouder in de buffer 9 holes 
spelen. Heb je interesse, overleg dan even 
met Sandy.

Het volledige programma vind u op onze web-
site: https://hgc-overbrug.nl/leden/
commissies/weco/ngf-competitie/ .

Golf theorielessen voor de jeugd
Om goed te kunnen golfen is het natuurlijk 
belangrijk dat je weet welke club je moet 
gebruiken, hoe je die club moet vasthouden 
en hoe je moet slaan. Dit leer je allemaal 
tijdens de wekelijks golflessen van Sandy. Het 
is ook heel belangrijk dat je de spelregels van 
golf kent. Sandy besteedt hier tijdens de lessen 
ook aandacht aan, maar daarnaast moet je ook 
theorielessen volgen.

In het voorjaar van 2018 worden ook enkele 
theorielessen gegeven die verplicht zijn om 
uiteindelijk je HCP 54 (Golfvaardigheidsbewijs) 
te kunnen krijgen, wat je nodig hebt om op de 
diverse golfbanen te kunnen spelen en aan 
wedstrijden mee te kunnen doen. Meedoen 
aan de theorielessen is hiervoor verplicht. 

Op Internet kun zelf testen of je de regels al 
kent, bijvoorbeeld op www.ngfgolfregel-
examen.nl. Ook staat een leuke regelquiz op 
golf.nl (zoeken op regelquiz).

Wanneer de theorielessen voor de jeugd wor-
den gegeven, wordt nog via e-Mail meege-
deeld aan de jeugdleden en hun ouders.

Jeugd open jaarkalender 2018
Als je lid bent van HGC “Overbrug” ben je auto-
matisch ook lid van de NGF. Jeugdleden van de 

NGF kunnen mee doen aan open wedstrijden 
op andere golfbanen. Vaak is handicap 54 vol-
doende, soms moet je ook een lagere handicap 
hebben om aan een wedstrijd mee te kunnen 
doen. De wedstrijden gaan meestal over 18 
holes. Het is een mooie gelegenheid om eens 
op een andere baan en tegen andere kinderen 
te spelen. Het inschrijfgeld is vaak beperkt. 
Vorig jaar hebben ook enkele jeugdleden van 
HGC “Overbrug” aan wedstrijden meegedaan 
(Elfteling, Gulbergen, en de Swinkelsche)

Hoe werkt het?
In de jaarkalender op de website van de NGF 
en Golf.nl zie je de data en de golfbanen waar 
een open jeugdwedstrijd wordt gehouden. Er 
zijn wedstrijden in de buurt maar ook verder 
weg. Als je interesse hebt, kun je op de website 
van de betreffende golfbaan meer informa-
tie vinden, bijvoorbeeld over welke handicap 
je moet hebben, in welke categorie je wordt 
ingedeeld, wat de kosten zijn en hoe je je moet 
inschrijven. Na inschrijving ontvang je bericht 
over je starttijd.

Open jeugdgolfwedstrijden 
in de buurt:
23 juni 2018 
 Golfbaan De Stippelberg
 www.golfbaan-stippelberg.com
13 oktober 2018
 De Swinkelsche Jeugd Open 
 www.golfverenigingdeswinkelsche.nl 

En natuurlijk niet te vergeten onze eigen 
Jeug Open wedstrijd op 30 september 2018 
Helmond Jeugd Open. En oh ja, laat ook even 
weten als je een prijsje hebt gewonnen...

Voor vragen kun je bij de jeugdcommissie en 
Sandy terecht.

Golf is cool… kom kennismaken ! 
Onder deze titel heeft de jeugdcom-
missie op zondag 18 maart 2018 een 
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Kennismakingsmiddag voor de jeugdgol-
fers gehouden. Informatie over opkomst en 
ervaringen zijn op het moment waarop deze 
Evergreen is gemaakt nog niet bekend. De 
Kennismakingsmiddag is in de plaats gekomen 
van de Vriendjes- en Vriendinnetjesdag, die 
eerdere jaren is gehouden. De Kennis makings-
middag is wat breder van opzet en biedt ook de 
mogelijkheid aan ouders om samen met zoon/
dochter kennis te maken met de golfsport. Als 
er nog kinderen zijn die graag kennismaken 
met de golfsport dan kunnen ze contact opne-
men met Sandy via goflprosandy@me.com 
of jeugdcommissie@hgc-overbrug.nl 
Ook tijdens het seizoen zal de Jeugdcommissie 
de golfsport bij de jeugd onder de aandacht 
blijven brengen, onder andere met activiteiten 
via JIBB

Vrijdavo Jeugd
Ook dit jaar organiseert de jeugdcommissie 
weer golfactiviteiten op vrijdagavond voor de 
jeugd. Ieder jeugdlid met baanpermissie of 
handicap kan zich aanmelden. De activiteiten 
staan vermeld in de kalender en worden onge-
veer een week van te voren via e-mail bekend 
gemaakt. Je kunt via de website/app of via 
een mail naar de jeugdcommissie inschrijven.  
De start is meestal om 18.00 uur. We gaan in 
groepjes de baan in en spelen 9 holes. 

De baan is dan voor jullie gereserveerd en de 
jeugdcommissie of ouders vormen de buffer. 
Na afloop is het nog even gezellig wat drinken 
in Clubhuis 10.

Op de volgende dagen staat er een vrijdavo 
gepland (onder voorbehoud)

11 april 2018
4 mei 2018 afsluiting meivakantie
1 juni 2018
29 juni 2018
17 augustus 2018 vakantie wedstrijd
21 september 2018

De jeugdcommissie roept alle andere golfers 
op om de vrijdavo en jeugdwedstrijden te res-
pecteren en ook onze jeugd de gelegenheid te 
geven om hun baan te lopen. Bij een geringe 
deelname zal de baan eerder worden open-
gesteld waarbij het niet is toegestaan om de 
vrijdavo flights in te halen. 

Ben van Lieshout 
Namens de jeugdcommissie

Donderdag 8 februari...

���gewoon spelen ? 
Twee dagen voor de aftrap van Carnaval en één dag voor de opening 
van de Olympische Winter Spelen in Pyeong Chang, vond er op de 
golfbaan een ander sportevenement plaats met een carnavaleske 
ontknoping: de Gents Ochtend. 

Ten strijde!
De nachtelijke vrieskou en de wit-uitgeslagen 
golfbaan deerden de 23 deelnemers niet om 
hun gebruikelijke donderdagochtend op een 
sportieve en gezellige manier door te brengen. 
Gewapend met handenwarmers, gekleed 
in meerdere lagen  warmte gevende kledij 
en vol goede moed  trokken de matadoren 
klokslag 10.00 uur  ten strijde. 
Nog wat bijzonderheden van deze onverge-
telijke datum: Willem van Oranje stichtte op 
8 februari 1575 de Universiteit van Leiden 
op, twee jaar geleden gingen carnavalsop-
tochten niet door vanwege stormachtig weer 
en in 1949 werd de Schotse golfer Bernard 
Gallacher geboren, een speler die meerdere 
keren heeft deelgenomen aan de Ryder Cup.

In 2 slagen op de green
Deze 8 februari 2018 werd onvergetelijk , 
getuige de  uitspraken, opgevangen op de 
baan: “Je kunt op hole 1 in 2 slagen op de 
green komen” Buggies zijn niet toegestaan, 
waarschijnlijk omdat ze geen winterban-
den hebben” “het putten was gemakkelijker 
geweest in een emmer” “af en toe moest er 
gekluund worden”.
De strakblauwe lucht, geen wind en uitzon-
derlijk verre afstanden met de verschillende 
slagen  maakten deze ochtend tot een bij-

zondere competitie. Zo ook de prijsuitreiking. 
Vlak voor carnaval, dan wordt de winnaar 
de speler die op de 11e plaats is geëindigd, 
bijgestaan door de plaatsen 10 en 12. Hein 
Ottenheim werd uitgeroepen tot heer van 
Overbrug, bijgestaan door de adjudanten 
Toon Geerts en Anthony Weenink.

Wedstrijdcommissie, complimenten voor 
wederom een prima georganiseerde och-
tend. 

Anthony Weenink
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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
VDE Adviseurs
Meeus Assurantien B.V.
vd Meijs: verbeterd vastgoed!
Van Moll Financiele Diensten Aarle-Rixtel
Nico Berkers Kantoorefficiency BV
PeeTee golf 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

hgc-overbrug�nl
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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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