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Voorwoord van de voorzitter

Trots op onze club…

Sponsoren

Laat ik beginnen met het bedanken van alle leden voor het in mij
gestelde vertrouwen. Ik ga deze uitdaging met veel plezier en
enthousiasme tegemoet. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om
een tipje van de sluier op te lichten over de koers die het bestuur zal
gaan voeren, maar niet voordat ik als Voorzitter van onze mooie club
Mario Janssen hartelijk wil bedanken voor al zijn bewezen diensten de
afgelopen jaren.

Hij heeft als Voorzitter de club naar een niveau
getild waar we nu staan en heeft zich de afgelopen jaren enorm ingespannen onze club op
de kaart te zetten, hiervoor ben ik, maar ook
de andere bestuursleden, hem zeer erkentelijk.

Nieuwe koers
Nu de baan is uitgebreid, het clubhuis is
verbouwd, zie ik het met het bestuur en de
commissies als mijn voornaamste taak golf
weer centraal te stellen. Deze uitdaging ga ik
met veel plezier en vertrouwen de komende
jaren aan en ik ben dan ook verheugd dat we
Willy Giesbers bereid hebben gevonden zitting te nemen in het bestuur als bestuurslid
‘Golfzaken’. In de najaarsvergadering presenteer ik u, namens het gehele bestuur, graag
het nieuwe beleidsplan 2018-2023.
Ons uitgangspunt zal blijven dat wij als
Helmondse Golfclub Overbrug een ‘echte verenigingsbaan wensen te blijven’. Tradities moeten behouden blijven, maar dit kan alleen door
te blijven veranderen, mee gaan met de tijd.
Onze club is klaargestoomd om in ledenaantal
te groeien, maar uitgangspunt moet blijven
dat kwaliteit boven kwantiteit moet blijven.
Het spelen op de baan en de gezelligheid in
het clubhuis moet voor iedereen aantrekkelijk
blijven. Op de eerste plaats voor de bestaande
leden, maar ook voor nieuwe leden. Ik maak
daarom graag van de gelegenheid gebruik om
een beroep te doen op uw ambassadeurschap
voor onze club: laat mensen in uw omgeving
weten wat voor moois we samen te bieden
hebben en nodig ze uit om kennis te komen
maken met HGC Overbrug.

Clubhuis TIEN
Vanaf deze plaats wil ik de verbouwingscommissie met haar vele vrijwilligers hartelijk dan-

ken voor de geweldige inzet. Zonder jullie inzet
was de totale reconstructie van het clubhuis
en het daarmee gepaarde prachtige resultaat
niet gelukt. We zullen zondag 16 september
het ‘nieuwe’ clubhuis openen, informatie hierover volgt later.
Een belangrijke rol van betekenis voor persoonlijke aandacht en optimale kwaliteit is goede
horeca. Het ambassadeurschap waar ik u om
verzocht kunnen we alleen bereiken door het
creëren van een ‘huiskamer’ voor onze leden.
Een belangrijke pijler is naast de golfbaan ook
de accommodatie, maar horeca betekent nog
zoveel meer. Ik wil van deze plaats dan ook
onze nieuwe exploitant Simol veel succes toe
wensen.

Sportief Beleid
Daarnaast willen we onze leden met een gedegen beleid een sportief aanbod bieden waarmee we de activiteitendeelname willen verhogen. Dit willen we onder andere doen door een
commissie Sportief Beleid samen te stellen
voor onze verschillen doelgroepen. We voelen
ons verantwoordelijk voor alle leden; onafhankelijk van leeftijd of handicap. Iedereen is
welkom en iedereen moet zich thuis voelen
om trots te zijn op onze club.
Kortom; het bestuur heeft er enorm veel zin in.
We gaan er iets moois van maken!
Tenslotte wens ik u allen een mooie golfzomer
toe en hoop u vaak op onze mooie stadsparkbaan te ontmoeten. 

SUNSHIELD
UNIEKE LOUVER SYSTEMEN

Uw voorzitter,
Wim van de Westerlo
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Redactioneel

Een metamorfose

Waar zouden we als golfclub zijn zonder vrijwilligers?
Als we de klok twee jaren terugzetten zouden we dan
nog zo trots zijn op de mooiste stads (park) golfbaan
van Nederland? Wat er in deze afgelopen twee jaren
is gepresteerd maakt ons trots.
De totale reconstructie van zowel de baan als het clubhuis is een
ongeëvenaarde prestatie die ons als leden van deze prachtige golfclub
met dankbaarheid tot gepaste trots stemt. Maar ook nu weer mag de
geweldige inzet van een grote groep vrijwilligers onder aanvoering van
Frank Raijmakers en Hank Hagelaar eens extra worden genoemd. De
totale reconstructie van ons clubhuis was zonder de inzet van deze
vrijwilligers, binnen het beschikbare budget en beschikbare tijd, nooit tot
stand kunnen worden gebracht. Een dank je wel voor onze vrijwilligers
is dan ook op zijn plaats. Soms realiseren we ons als leden onvoldoende
dat wanneer we geen leden vrijwilligers zouden hebben de club ook niet
zou kunnen bestaan. Maar laten we ons ook eens realiseren dat het niet
alleen gaat om onze accommodatie maar ook om de gezelligheid en het
clubgevoel. Het zijn de leden zelf die de cultuur van de club dragen. Door
deelname aan wedstrijden, bezoek aan het clubhuis voor en na het spelen, de noodzakelijke inzet bij voorkomende werkzaamheden en ook het
uitdragen van onze naam als Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ zullen we
allen deze clubcultuur vormgeven. In dat geval zullen wij allen nog vele
jaren samen kunnen genieten van deze prachtige accommodatie. 

De lekkerste bal komt van
Keurslagerij Goossens!

Fons Jacobs,
Voorzitter redactiecommissie Evergreen
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Goossens, keurslager
Steenweg 31, Helmond
Tel. 0492 - 522 273
info@keurslagergoossens.nl
www.keurslagergoossens.nl
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Door de baan...

Nieuws van de golfende
baancommissaris

De baan ligt er prachtig bij. Een mooi voorjaar gevolgd door
groeizaam weer waren hier debet aan. Het uitvoeringsteam probeert
zo goed en kwaad als het kan de zeer groeizame (semi) rough bij te
houden.
Verder wil ik nogmaals benadrukken dat ik
zeer grote waarde hecht aan een wezenlijke
bijdrage van u als actief golfer van het in
stand houden van de goede conditie van de
baan. Het is een kleine moeite om divots
in de baan terug te leggen, uw pitchfork op
de green te gebruiken en de bunkers aan
te harken. Ik herstel regelmatig zelf 6 tot 8
pitchmarks op één green, met alle respect
dit moet niet kunnen.

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

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

www.vandenheuvelbouw.nl
Weth. den Oudenstraat 3

Helmond

0492-522931

info@vandenheuvelbouw.nl
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Geef door die pen!

Foutloos golfen,
op je eigen niveau

Allereerst wil ik Tonne bedanken voor haar idee om de pen aan mij door
te geven, not! Maar OK, wat moet dat moet dus bij dezen. Dank je Tonne,
ondanks deze foute inschatting blijf ik fan van je. Vorig jaar heb ik het op
dit forum al over mezelf gehad dus laat ik het eens over iets echt interessants hebben: GOLF!
Hierbij de de tips en tricks van Tommy, weliswaar geleerd uit een boekje in plaats van
zelfstudie, maar met mijn handicap kan dat
ook niet anders. Misschien dat het u helpt om
een completere speler/speelster te worden en
met grote regelmaat uw handicap te spelen.

Geen fouten
Golf is een sport, in tegenstelling tot andere
sporten, waarbij het erom draait geen fouten
te maken. De winnaar van een tournooi is de
man of vrouw die het minste fouten maakt.
Elke fout is een denkfout. Een foute uitvoering
van een slag heeft als oorzaak een denkfout.
Voorbeeld: wanneer je vaak in de grond slaat
denk je ik wil netjes onder de bal komen om
hem hoog te krijgen. Dat is dus de denkfout,
want je kunt alle kanten van de bal proberen
te raken, maar niet de onderkant. De bal ligt
immers op de grond. Wat is dan de juiste
gedachte? Gewoon nergens aan denken en
tegen de bal slaan.

Golfen is tegen de bal slaan
Waar herken je een goede golfer aan? Aan de
nonchalance waarmee die over het spelletje
spreekt. Het gaat niet om de perfectie van de

slag, maar de perfectie van de gedachte. In
elke slag zit een toevalsfactor. Betekent dit
dat er niets beters bestaat dan gewoon tegen
de bal slaan? Klopt, de rest is vervuiling van
de gedachte en zal ertoe leiden dat je gekke
dingen gaat doen.
Er zijn misschien maar twee manieren om golf
echt goed te kunnen spelen. De eerste is dat je
dom genoeg bent om niet logisch na te denken.
De tweede is dat je slim genoeg bent om tot
de essentie van golf te komen. Zelf houd ik me
vast aan de eerste variant, wat tot nu toe niet
altijd tot het gewenste effect leidt...

Golf gaat in tegen je intuïtie
De fout: je denkt ik ga de bal zo dicht mogelijk
bij de vlag slaan. Dat is wat je intuïtie zegt.
Maar golf gaat tegen je intuïtie in op een aantal punten. De moeilijkheid en de essentie van
golf is dat we dingen moeten doen die tegen
ons gevoel ingaan, tegen dat wat wij willen
als resultaat. Wij zijn erop gericht om vooruit
te kijken en te handelen. De meeste sporten
zijn daarop gericht. Onze ogen staan vooraan
in ons hoofd en we doen al onze dingetjes
voor ons, zelden naast ons. De meeste sporten zijn daar ook op gericht. Voetbal, tennis,
fietsen, lopen, allemaal voorwaartse bewegingen. Maar golf is helemaal anders, golf speelt
zich lateraal af. We moeten een ongeoefende
beweging uitvoeren en dat dan nog onnatuurlijk goed coördineren. Golf is dus meer voor
krabben. Houd de actie voor je.

Niet manipuleren
De contradicties bij golf: putten, als je kijkt
naar waar de bal gaat, dan trek je hem naar
6

links, je moet je bedwingen om niet te kijken.
Afslag: als je wilt kijken hoe mooi en waar de
bal naartoe vliegt, dan top je de bal en hobbelt
hij net voor je voeten. Als je probeert de bal te
richten, dan trek je hem links weg of je sliced.
Als je chipt en je wilt de bal omhoog scheppen
dan lukt dat niet. Om hem omhoog te krijgen,
moet je hem naar beneden slaan. Om controle
over je club te houden bij impact, moet je
bereid zijn de controle over je club los te laten
op het einde van je backswing.
Het belangrijkste is dat je niet alles moet proberen te beredeneren. Tegen de bal slaan is
iets anders dan de bal wegslaan. Je kunt de
bal niet manipuleren. Je stand en grip bepalen
de richting.

Welke club?
Als je de juiste club hebt gekozen, met de juiste
loft, je neemt hem correct vast en je lijnt goed
op zowel ten opzichte van het doel als van de
bal en dan kun je nog maar één ding doen...
Tegen de bal slaan. Hoogte en afstand hangen
af van de club die je hebt gekozen. Je kunt niet
anders doen dan tegen de bal slaan. Ik hoop
dat deze tips u zullen helpen beter te spelen,
nog meer plezier en minder frustratie in uw
spel te krijgen. Mij heeft het niet geholpen, tot
nu toe ben ik dit jaar zeven tiende gestegen...
Maar met de zomer en het prachtige nieuwe
clubhuis in het vooruitzicht blijft het een
gezonde bezigheid om van te genieten!
Ik wens jullie allen veel plezier , mooi weer en
vooral veel gezelligheid toe!
Ik geef de pen door aan Harm Drouen. 
Tom Ballering
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De smaak van

Fregola

Fregola is geroosterde broodkruim-achtige pasta van het eiland Sardinië en wordt
gemaakt van de beste harde tarwe. Fregare
betekent ‘wrijven’ en deze fregolapasta is
gemaakt door het wrijven van grove griesmeelpasta met water om kruimels te creëren.
De pasta wordt daarna bijna een volle dag
gedroogd. Na het drogen worden de fregola
in de oven geroosterd. Dat zorgt voor een rijke,
aardse smaak aan de pasta. De korrels zijn wat
groter dan couscous en heeft daardoor een
stevigere beet.

½½
½½

1 teentje knoflook
			red Thai curry olijfolie
(van Valderama)

½½

½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½

gekookte fregola
			
geraspte Parmezaanse kaas
40 gram gerookt ontbijtspek
			
bouillon (kip)
			
bosui
1 stuks	rood pepertje
(zonder de zaadjes)
			
geslagen room

½½

½½
½½

Gevulde tomaat met fregola

Bereidingswijze:

In deze versie van ‘de smaak van JUIST!’ richten we ons op een super lekkere bijlage voor
zowel vis als vleesgerechten. De smaak van
Sardinië zal u zeker bevallen!

½½

Ingrediënten voor 4 personen
½½ 8 stuks tomaten
½½ 			
knoflook
½½ 			
vers gemalen zwarte peper
½½ 			
grof zeezout

½½

½½

½½

Kook de fregola gaar in water met zout.
Afgieten en op een plateautje laten afkoelen.
Het ontbijtspek fijnsnijden en uitbakken
in een beetje zonnebloemolie. Afgieten en
laten uitlekken op een stukje keukenpapier.
Snijd de bosui in fijne ringetjes en het
pepertje fijn (zonder de zaadjes).
Ontvel de tomaatjes (zie eerdere versie
van de smaak van JUIST!) en snijd het
kapje eraf. Hol het tomaatje uit en laat
uitlekken op een stukje keukenpapier.

½½

Marineer de binnenkant van de tomaatjes
met knoflook, peper, zout en een paar
druppeltjes van de Thai curry olijfolie.
Breng een klein beetje bouillon aan de
kook en doe daar de gekookte fregola in.
Goed warm roeren, de geraspte Parme
zaanse kaas bijvoegen, daarna de bosui
ringetjes, de rode peper en een paar lepels
geslagen room toevoegen, tot dat een
mooie “lopende” massa ontstaat.
Als laatste een beetje van de uitgebakken
spekjes naar smaak toevoegen.
Vul de tomaatjes met de Fregola en rasp
er nog goed wat Parmezaan over.
Plaats de tomaten voor ongeveer 5 minuten in de oven op 180°C.

Ik ben benieuwd naar uw bevindingen. Laat
een reactie achter op social media. 
Walter van de Wassenberg
 www.facebook.com/juistcatering
 Juist! catering
 Juist_catering

Walter van de Wassenberg

7

Er zit muziek in de club...

Harmonie Amicitia

Van de 22 uitsluitend vrouwelijke commissarissen van harmonie Amicitia
uit Helmond-Brouwhuis zijn er vijf lid van onze golfclub: Maria de Kimpe,
Mieke Kuijken, Rionne Obers, Hennie van Oirschot en Netty van Poppel.
Met twee van hen zat de redactie van de Evergreen om de tafel voor een
interview.
Maria de Kimpe en Netty van Poppel zijn
echte ‘Hellemondse’ dames. Maria heeft haar
geboortegrond in de Veestraat - Muziekhandel
van Beeck- en Netty in de Burgemeester van
Houtlaan. Ons clubblad, Evergreen, wil graag
beide dames voor het voetlicht brengen, omdat
zij naast hun reguliere werkzaamheden toch
een belangrijke bestuursfunctie bekleden.
Ze zijn namelijk commissaris van harmonie
Amicitia uit Brouwhuis. Hoe je dat wordt en wat
je daarvoor moet doen bespreken we aan het
einde van dit artikel.

Wat betekent de muziek voor hen?
Even wat achtergronden van de beide
dames: Maria heeft de Sint Annaschool en
Carolus bezocht en heeft daarna 30 jaar bij
Artex in Aarle-Rixtel gewerkt. Netty heeft
op de Bernadetteschool gezeten en na de
kweekschool ook haar praktijkstage op de
Bernadetteschool volbracht. Dit was zo goed
bevallen dat Netty als kleuterjuf werd aangenomen. Kortom Netty heeft meer dan 50
jaar bij de Bernadetteschool onderwijs gevolgd,
praktijkstage gelopen en lesgegeven. Inmiddels
is Netty aan het genieten van haar welverdiende
pensioen.
Maria komt uit een zeer muzikale familie met
zelfs een eigen familie-orkest. Ze moest naar
pianoles en dat gebeurde toen zo! Netty kreeg
op de opleiding blokfluitles om de muzieklessen aan de kleuters leuker te maken. Verder
bespeelt Netty geen instrument. Wel zingt ze,
tezamen met Loek, bij bijzondere gelegenheden.

Het golfen

Netty en Maria
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Maria heeft bij tennisclubs Carolus en de
Warande getennist en is ook nog even lid
geweest bij een hockeyclub, maar dat viel erg

tegen en daar is ze ook snel mee gestopt. Netty
heeft kort bij tennisclub HTV getennist, maar
uiteindelijk zijn ze allebei bij onze golfclub
terechtgekomen; Netty in 1996 en Maria in
2002. Ze vonden het wel handig om het GVB
te gaan halen, maar superenthousiast waren
ze niet. Maria woont in feite aan de golfbaan,
maar heeft heel vaak geen tijd of er zijn andere
prioriteiten. Netty werd door Loek mee naar de
golfbaan genomen en al snel vond ze het erg
leuk en gezellig.
Maria heeft met haar partner Ari twee dochters
en vijf kleinkinderen. In 1991 is Ari thuis in een
kamer van 3x3 meter begonnen met wat nu
is uitgegroeid tot Ariza, met hier 30 en in hun
Turkse vestiging 40 medewerkers in het hoogseizoen. Op termijn zullen de twee dochters het
bedrijf gaan overnemen en krijgen Maria en Ari
meer tijd om te gaan golfen. Netty heeft Loek
als partner en Loek heeft een zoon: hulliën Bas.

De harmonie
Commissaris van de harmonie zijn vinden de
dames leuk. Ze vinden het hun maatschappelijke plicht om deze functie uit te oefenen. Maria
is voorzitter van de grote groep commissarissen,
22 intussen en allemaal vrouwen. Iets wat uniek
is in de harmoniewereld. Beschermvrouwe is
Tonia van den Broek, de vrouw van Sjef van den
Broek van Albema-Robema. De vijver van mannelijke commissarissen is al aardig leeggevist
door de andere harmonieën in de stad. Vandaar
het geweldige idee om vrouwen te vragen.
Wat doen commissarissen en hoe word je het?
Je wordt het omdat je ‘ja’ hebt gezegd tegen
de vraag of je het wilt worden. En dan steun
je de harmonie met adviezen aan het bestuur
(gevraagd en ongevraagd). Je steunt de vereniging zowel moreel als materieel. Daarnaast
wordt van de commissarissen verwacht de
harmonie op representatieve wijze te vertegenwoordigen naar alle externe contacten. En
als de harmonie uitrukt, marcheren ze mee.
Er wordt gezellig en niet al te strak vergaderd
en er heerst een erg fijne sfeer. De buitenwereld
zou de indruk kunnen krijgen, dat het met 22
vrouwen tegelijk spreekwoordelijk ‘slecht kerseneten is’. Zowel Maria als Netty weerleggen
met klem deze bewering! 
Arie de Vries.
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De natuur in de golfbaan…

‘Green Deal’
In de vorige Evergreen werden de
technische hulpmiddelen onder de
aandacht gebracht, nu gaan we de
afspraak “Green Deal” bespreken
en wat de gevolgen kunnen zijn
voor de Helmondse Golfclub
Overbrug.

Chemievrij beheer, beter bekend als Green
Deal, staat in de groensector hoog op de agenda. In de nabije toekomst is het een essentieel
onderdeel in het onderhoud van uiteenlopende
groenprojecten. De afspraak Green Deal voor
sportvelden is sinds 31 maart 2016 van kracht
voor (half)verharde oppervlakten en vanaf 1
januari 2017 ook voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen op alle overige oppervlakten.
De sportveldensector, waaronder de sector
‘golf’ ressorteert, mag bij wijze van uitzondering en onder strikte voorwaarden tot 2020
nog gebruikmaken van pesticiden voor nietagrarisch gebruik. De garantie dat deze regeling ook na 2020 van kracht zal blijven, is er
niet en zelfs niet als we het gebruik van bestrijdingsmiddelen sterk zullen gaan terugdringen
en het eventuele gebruik van bestrijdingsmiddelen met goede argumenten onderbouwen.
Bij de Enk Groen & Golf ziet men Green Deal
daarom liever als een kans. Een kans om het
‘groen’ van hun opdrachtgevers gezond te houden met kennis en kunde in plaats van met
chemische bestrijdingsmiddelen. De Enk Groen
& Golf heeft daar een verantwoordelijkheid
in en streeft dan ook naar een 100 procent
chemievrij en duurzaam beheer.

creativiteit en innovatiekracht in en zij willen
ook de samenwerking met andere partijen
optimaal benutten. Op de Helmondse Golfclub
Overbrug hebben we de laatste jaren al minimaal gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Duurzaamheid en speelkwaliteit zullen een
steeds grotere rol gaan spelen en dat niet alleen
voor de baan, maar ook voor alles daaromheen.
Hierbij valt te denken aan onkruidbestrijding,
bemesting, hoe de afvalstromen(plastic, metalen, papier, olien en vetten) worden verwerkt,
CO2-uitstoot en het energieverbruik. Er zijn
vele factoren, die van invloed zijn op de gezondheid van het gras. Je kunt er het hele clubblad
Evergreen mee vullen.
Met Precisie Turfmanagement verzamelt de
Enk Groen & Golf reeds de noodzakelijke data,
die zij kunnen gebruiken om invloed uit te
oefenen. Apparatuur die ziektes in een vroegtijdig stadium kunnen detecteren. Het doden van
schimmels met UV- licht? Was het maar zo
eenvoudig dat de antwoorden al klaar liggen.

Werken aan een chemievrij beheer

Wat gaan we doen?

Golf en natuur

Op korte termijn willen we het gebruik van
bestrijdingsmiddelen zo sterk terugdringen, dat
er in 2020 helemaal geen bestrijdingsmiddelen
meer nodig zullen zijn om binnen een acceptabel budget een kwalitatief goed resultaat te
behalen. Bij de Enk Groen & Golf is de afgelopen
tijd hard gewerkt aan het opzetten van een
programma, dat antwoord moet geven op de
vraag hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. De
Enk Groen & Golf zet haar ondernemerschap,

½½

In kaart brengen van alternatieven en
mogelijkheden, die nu al op de markt zijn.
½½ Toepassen van resistente grasrassen en
een grotere genetische diversiteit creëren
voor minder kwetsbaarheid.
½½ Samenwerken met scholen, docenten en
studenten om het continue proces van
nieuwe ontwikkelingen bij te blijven.
½½ Een interne opleiding starten in samenwerking met HAS-kennistransfer om

Met een GEO–certificaat laat je zien, dat je op
een duurzame manier het terrein beheert. Na
een totale inventarisatie van het gebied, kun
je gaan werken aan een beheersplan voor de
lange termijn. Het zou ook zomaar kunnen,
dat in de toekomst als een golfbaan geen GEOcertificaat heeft er ook geen NGF- wedstrijden
mogen worden gespeeld 

½½

½½
½½

½½

½½

ervoor te zorgen, dat het personeel over
alle noodzakelijke kennis beschikkt om
toekomstige ontwikkelingen op de voet
te kunnen volgen.
Kijken naar de ontwikkelingen en de mogelijkheden in o.a de agrarische sector, die
we kunnen toepassen in onze sector.
Oplossingen zoeken in de natuur, zoals het
inzetten van natuurlijke ‘vijanden’.
Deelnemen aan werkgroepen in de branche, die zich ook bezighouden met de
Green Deal Sportvelden.
Inventariseren van kansrijke mogelijkheden en methodes voor chemievrij groenbeheer en de effectiviteit ervan – na
toestemming – testen op verschillende
groenelementen.
Omarmen, ontwikkelen en doorontwikkelen van de nieuwste technieken zoals precisiebemesting, robotmaaien, taakkaartenmaken en plaatsspecifieke bewerking
na een ‘fieldscan’.

Herbert van Hout/Arie de Vries.
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Wat ons verder nog ter ore kwam...
Voorzitterslint

Gehoord op ons nieuwe terras

Tijdens de ledenvergadering van 11 juni jl.
kwam onze afscheidnemende voorzitter Mario
Janssen met een nieuwtje. Hij vond dat de
voorzitter bij vergaderingen en officiële gelegenheden beter herkenbaar moet zijn. Hij heeft
onze club een voorzitterslint aangeboden met
daarop vermelding van alle eerdere voorzitters.

“Zou de uitbater weten dat er bij de
Sligro nog een maat kleinere koekjes
zijn voor bij de koffie? Ja maar die
mag je op het terras niet serveren,
want die waaien zeker weg.”

(Waar heb ik dat meer gezien?). Een advies
aan de nieuwe voorzitter Wim: ‘hou hem niet
om met golfen’.

Herbert is heilig verklaard! Hij kan op water lopen
Foto Frida de Jager
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Broedende eend met golfbal. Bijna een birdie
Foto Toon Geerts

Een nieuwe vijver op hole 5 ontstaan na een nacht zware regen

Zomaar een mooie foto van een stukje van de baan

Foto Liesbeth Wolters

Foto Els van Wylick

NUMMER 62 - JULI 2018

Nieuws van de
Sinds het verschijnen van de laatste Evergreen zijn er 3 wedstrijden van
de Businesscompetitie gespeeld. De eerste wedstrijd op 20 april werd
met 58 deelnemers, onder schitterende omstandigheden, gewonnen
door het team van HAROTEX GORDIJNENATELIER. Toine Verstappen en
zijn gast Antoine van Bragt scoorden 21 punten en werd met 20 punten
op de voet gevolgd door GW LEIDINGTECHNIEK. De derde plaats was
voor het team van NICO BERKERS KANTOOREFFICIENCY. Ook zij scoorden
20 punten. Het was de eerste keer dat de catering in verband met de
verbouwing van het clubhuis werd verzorgd door onze bordsponsor
‘DE SCHEVELINGSE INLOOP’. Zij maakten hun goede naam in de regio
volledig waar. Zowel de baancatering als het traditionele borreluurtje en
het daaropvolgend diner werd door iedereen zeer gewaardeerd.

in deze ambiance niet misgaan. Gezegend met
alweer prachtig weer werd de derde wedstrijd
van het seizoen gewonnen door het team van
TECHNET B.V.
Noud van der Vorst scoorde met zijn gast Hans
Dinkelberg 22 punten, met als tweede het 22
punten scorende team van STEEGAA INTERIOR.
VAN HOUTGROEP WORLDWIDE 2 legde met
21 punten beslag op de derde prijs van de dag.
Het SIMOL TEAM onder leiding van Harm
Severien presenteerde zich voortreffelijk met
heerlijk hapjes tijdens de ronde en een voortreffelijk Italiaans Buffet. De standaard is voor
wat betreft de Businessclub gezet en wij wensen Harm en zijn team veel succes!

Naar de overburen

Tot de volgende keer.

Op 18 mei volgde de tweede wedstrijd onder
alweer mooie weersomstandigheden. Ditmaal
bestond het deelnemersveld uit 50 personen. De prijsuitreiking werd bij afwezigheid
van onze voorzitter Claudia op geheel eigen
wijze gedaan door de penningmester van HGC
Overbrug Willem van Zantvoort. Hij reikte de
prijzen uit aan het team van RABOBANK1.
Ton Appel en zijn gast Marcel Balkenstein vergaarden 23 punten en werden daarmee de
besten van de dag. De tweede plaats was voor
het team van TALENTSCOUTZ met 22 punten,
terwijl de derde prijs werd uitgereikt aan DE

WIT B.V die met 21 punten net iets minder
scoorden. Ook nu werden we weer verrast met
een uitmuntend Aspergediner als afsluiting
van onze uitstapjes naar onze overburen. Wij
danken de directie van de Schevelingse Inloop
voor de genoten gastvrijheid en service.



De Sponsorcommissie,
Claudia van Hout, Hein Ottenheim,
Willem van de Ven, Mark Verkoelen

Naar ons nieuwe clubhuis
De derde wedstrijd werd gespeeld op 15 juni.
Voor de eerste keer konden de 58 deelnemers
kennismaken met ons geheel verbouwde clubhuis en natuurlijk de prestaties van de nieuwe
horeca- exploitant SIMOL. De verwachtingen
waren hooggespannen, maar eigenlijk kon het
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Wedstrijduitslagen
Vrijdavo Jeugd – 4 mei
1

Couples Cup II – 26 mei

Loek Mooren

24 punten

2

Joost Schiffers

23 punten

3

Joep van Lieshout

22 punten

Maanbeker Stableford II – 5 mei

1

Karin Asmussen
Willie-Jan Verspaget

34 slagen

2

Joep van Lieshout
Yash Jagesar

35 slagen

3

Mieke van den Heuvel
Jeanne Verstappen

35 slagen

1

Loek van Poppel

38 punten

2

Harrie van de Rijdt

34 punten

Maandbeker Strokeplay – 27 mei

33 punten

1

3

Hein Ottenheijm

Businessclub II – 18 mei
1

Ton Appel
Marcel Balkestein

23 punten

2

Jeroen van Ganzenwinkel
Nick de Graaf		

22 punten

3

Willem van Zantvoort
Steef Deimann

21 punten

Frans Jansen

71 slagen

2 Therris van de Westerlo

73 slagen

3

74 slagen

Fred Berkers

Maanbeker Stableford III – 9 juni
1

Peter de Witte

37 punten

2

Leon Buys

36 punten

3

Margreet Vossen

34 punten

Businessclub III – 15 juni

Handicartwedstrijd – 21 mei
1

Jacco Colen

36 slagen

2

Hans Theunissen

38 slagen

3

Miranda van der Putten

40 slagen

Overbrug Golf Soos IV – 4 februari

1

Noud van der Vorst
Hans Dinkelberg

22 punten

2

Lucien van der Aa
Ruud van den Heuvel

22 punten

3

Claudia van Hout
Bram van Luijtelaar

21 punten

1

Huub Bozon

42 punten

2

Leon van Zon

38 punten

Bavaria om ’t Vat – 16 juni

3

Annette Oidtmann

37 punten

1

Leon van Zon

36 punten

2

Walter van de Wassenberg

35 punten

3

Huub van der Vrande

34 punten

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

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.
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 Zachte vloerbedekkingen;
Naaldvilt, tapijt etc.
 Binnen-, buitenzonwering
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Damesuitstapje naar ’t Woold
Op dinsdag 5 juni jl. was weer het jaarlijks damesuitstapje. Als winnende flight van vorig jaar mochten Anneke,
Nelleke, Louise en ik het dit jaar organiseren. Een prachtige baan. Gastvrij onthaal en heerlijk eten.
We speelden Texas Scramble. Iedere flight had ongeveer evenveel
slagen, prima uitgerekend door Mieke. Geweldig golfweer en
iedereen had het naar de zin.
Op de tweede plaats eindigde de flight van Margreet, Anneke
en Adjan.
De winnaressen van de dag en tevens de organisatoren voor het
volgend jaar, waren Trix, Joke en Jenny.
De neary was voor Trix en de longest voor Mieke.
Alles voor herhaling vatbaar. 
Els van Wylick

Vlekkeloos
geregeld!

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

SPOORMAKERS

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

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.

Magis
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Heren 3 niet gedegradeerd

vroeg begrip voor de situatie. Uiteindelijk aten
we voornamelijk buiten en bleek de sfeer ruim
op te wegen tegen de beperkingen die de verbouwing ons oplegde. Niet in de laatste plaats
door een hilarische bijdrage in de vorm van
een lied en gedicht van een der gastspelers,
jeugdvriend van Leon van Zon.
Na in Limburg wederom op een zonovergoten
baan te hebben gespeeld, keken we uit naar
de slotavond op Landgoed Nieuwkerk. Sorry.
Heren 3 keek uit naar een spannende slotronde
en zou strijden voor nog een keer winst. Helaas
bleek Overbrug ’s avonds meer waardering binnen te halen dan punten tijdens de wedstrijd
(3-15). We verloren van onze vrienden van de
Schoot maar wonnen de wedstrijd alsnog op
de negentiende hole. Toch weer winst dus!
Wederom werd een lied aangeheven, dit keer
een muzikale terugblik op weer een geslaagd
seizoen. 
Steef Deimann

Ook dit jaar meldde HGC Overbrug zich aan bij de NGF voor de jaarlijkse
competitie met een Heren 3 team. Vrijwel in ongewijzigde bezetting en
na een aantal jaren steeds bekender in de wijde omgeving van Helmond.
Willem van Zantvoort, Leon van Zon, Frans Hermans, Guido Sampon,
Frank Wolters, Willy Giesbers, Fred van Dongen en Steef Deimann. Een
voorwaar divers gezelschap met zeer uiteenlopende kwaliteiten. Een
ding hadden zij echter ook dit jaar weer gemeen. Het team gaat voor
gezelligheid en winst. Terugkijkend op het seizoen 2018 is Heren 3 in
beide opzichten geslaagd.
Meteen in de eerste ronde op de Stippelberg
werd de winst binnengehaald middels een
10-8 overwinning op Hoenshuis. Dit terwijl
de Stippelberg toch niet bekend staat als een
gemakkelijke baan en 18 verschillende holes
ons vreemd is op onze home course. De druk
om in volgende ronden weer te winnen, een
ervaring die Heren 3 ontbeert, werd meteen
door het team gevoeld. Zo ook de plicht om
bij te dragen aan de gezelligheid na afloop,
de andere doelstelling. We kregen allemaal 2
muntjes voor een biertje hetgeen een prachtige start bleek voor steeds meer hilariteit
tijdens volgende avonden.

Aan het bier en de bitterballen
Een week later te gast op de Schoot. Wederom
prachtig weer. Na door de Stippelberg van
de mooie baan te zijn geveegd (15-3) bleek
14

een 9 holes baan meer bitterballen en bier te
serveren, hetgeen een goede start was voor
een gezellig en goed diner. Ware het niet dat
een niet nader te vernoemen team reeds was
gestart met het eten voordat iedereen aan
tafel was geschoven. Voer voor de captains
om tijdens hun speeches hierop te wijzen. En
met resultaat. De eensgezindheid en gezelligheid zou in volgende avonden duidelijk groeien.

Alle begrip voor de beperkingen
Op Overbrug aangekomen, zagen de deelnemers wat betreft het clubhuis niet veel meer
dan een dak. Het was aan Steef, die dit jaar als
captain mocht invallen voor een geblesseerde
Willem, om namens zijn team de culinaire en
sanitaire verwachtingen te temperen. Het voltallige team H3 prees de baan, sprak enthousiast over het nieuwe clubhuis, nodigde uit en

Heren 1
Heren 1 beleefde dit jaar een spannende
competitie. Met tegenstanders als the Duke,
Gendersteyn, de Peelse Golf en Stippelberg
speelden we op mooie banen en de eerste
twee weken stonden we bovenaan de ranglijst door één keer te winnen en één keer de
partij te halven. Op de laatste competitiedag
konden we (in theorie) nog kampioen worden
maar ook nog degraderen. In deze competitie
promoveert de nummer 1, maar degraderen
zowel de nummers 4 als 5. We werden vierde
hetgeen dus degradatie betekende. Dat was
wat zuur maar daarmee vergroten we de kans
op een hoge klassering volgend jaar.
We hebben alle wedstrijden met dezelfde zes
man gestreden, Huub, Alex, Wim, Jackey, Hans
B en ondergetekende. Het was weer een buitengewoon gezellige competitie met leuke
tegenstanders die ook onze nieuwe baan konden waarderen. We hebben de teams uitgenodigd om nog een keer te komen spelen als
ook de horeca faciliteiten optimaal zijn. Rest
ons nu de tijd om ons te beraden op de tactiek
van volgend jaar onder het motto; ‘Succes is
het vermogen om keer op keer te falen zonder
daarbij je enthousiasme te verliezen’. 
Peter de Witte captain Heren 1
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Dames senioren 1
Ieder jaar opnieuw verheugen wij ons erop: de competitie. Ook zijn wij
ieder jaar weer heel benieuwd wie onze tegenstanders zijn en op welke
mooie banen wij deze keer mogen spelen. Voor het zover is krijgen wij
eerst een paar lessen van onze Pro Sandy. Een beetje een opfriscursus,
wat chippen, wat pitchen, de approach wordt nog eens doorgenomen,
wat tips om wat beter te putten en dan gaan we!

Dames 2
In de vroege ochtend van zondag 8 april
2018 stappen we met het team in “onze”
bus om onze eerste competitiedag te spelen op De Dommel. Wij, dat zijn Yvonne
van Gerwen, Klaartje Majoor, Esmee van
Lieshout, Fabine Colen, Anne Schueler en
Karin Asmussen. De sfeer zit er vrijwel
direct in. Nog een beetje zenuwachtig
beginnen we aan onze eerste wedstrijden
tegen de dames van Bleijenbeek 1. Euforie
alom, we weten 2 wedstrijden te winnen
en 1 gelijk te spelen. Tot onze grote teleurstelling kunnen we dit niet vasthouden in
de middag. Alleen Yvonne weet hier nog
punten te pakken en we verliezen uiteindelijk met 10-8. Niet getreurd, we pakken een
borrel. Het is pas de eerste competitiedag.

Nieuwe kansen

Dames donderdag senioren team: Els van Wylick, Angela Coolen, Mieke van den Heuvel, Margreet
Vossen, Brigitte Bozon, Annemarie Ottenheim en captain Diny van Zuidam.

Op 5 april zijn we gestart. De eerste club waar
we speelden was De Dommel. Een mooie baan
en een gastvrije ontvangst. Een minpuntje was
dat het koud en vochtig was, het pluspuntje
was dat we wonnen van Gendersteyn.
De volgende wedstrijd speelden we op
Geysteren, het was heerlijk weer, maar
ondanks een prachtige zonnige dag verloren
we van Midden-Brabant.
Op 19 april naar Gendersteyn. Een dieptepunt
in onze competitie. Nog nooit eerder met 18-0
verloren. Geysteren was werkelijk een klasse
sterker dan wij.

Een beetje behelpen
26 april waren wij de ontvangende club. Het
was fris en zeker voor ons bij het starten erg
koud, dus een dikke jas aan. Het bleef gelukkig
wel droog en daar was iedereen blij om. De

golfende dames waren heel tevreden over de
baan en de ambiance. Wij hadden ze van tevoren gewaarschuwd dat het wat behelpen zou
zijn in ons tijdelijke clubhuis. Maar iedereen
ging tevreden naar huis met de mededeling
dat het goed en gezellig was geweest.

De afsluiting
Op 3 mei de afsluiting op Midden-Brabant.
Een mooie baan, een gezellige club, een leuk
clubhuis en goed weer. Wat wil je nog meer?
Ja, winnen en dat is niet gelukt. Toch zijn wij
best tevreden, want ons streven was niet te
degraderen en dat is ons gelukt. We zitten nog
steeds in de derde klasse.
Geysteren heeft deze poule gewonnen en
promoveren, maar zij speelden duidelijk een
klasse beter. Het was leuk en gezellig en volgend jaar zijn wij weer van de partij. 

15 april stappen we wederom in “onze”
bus richting Bleijenbeek om onze wedstrijden tegen Geijsteren Dames 1 te spelen. Charlotte Beekveld en Marieke van
Bragt, onze reserves, moeten worden
ingeschakeld en dat is maar goed ook. De
dames van Geijsteren maken gehakt van
ons. Alleen Anne Schueler en Charlotte
Beekveld weten hun greensome gelijk te
spelen. We verliezen deze dag met 17-1.
Maar ach, niet getreurd. We pakken een
wijntje, het is pas de tweede competitiedag,
Op 22 april stappen we in “onze” bus
naar De Stippelberg. Lekker dichtbij. Wat
overigens niet wil zeggen dat je er dan
snel bent. Vandaag spelen we tegen De
Dommel. ’s Morgens weten Esmee en ik 2
punten te pakken, ’s middags ziet alleen
Esmee nog kans om hole 18 te winnen en
nog eens 2 punten te pakken. Helaas we
verliezen weer met 14-4. We zien onze
kansen in deze competitie klein worden.
Niet getreurd, we pakken een wijntje.
Misschien lukt het de volgende keer.
Op 29 mei stappen we met ons team voor
onze laatste speeldag in “onze” bus om op
Geijsteren te spelen tegen de Stippelberg.
We hebben allemaal goede hoop op een
overwinning. Dat zou ook wel een keer leuk
zijn. De dag begint druilerig, maar uiteindelijk vallen er nog maar een paar druppels 
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Heren op Landgoed Nieuwkerk
Zoals elk jaar eind april werden de heren door de NGF-competitie weer van de baan verdreven. Maar niet getreurd,
de commissie zocht en vond een erg goed alternatief. Alle18 holes banen waren dicht om dezelfde reden:
competitie. Het werd volgens Leading Courses de ‘hidden gem’ Landgoed Nieuwkerk. Geen woord teveel. Prachtige
9 holes bosbaan onder Goirle, tegen de Belgische grens.
Na de vriendelijke ontvangst met koffie en
gebak en wat inslaan op de driving range
met gratis ballen, startten de eerste flights.
Onze flight bestaande uit Kay Hordijk, Frank
Raijmakers, Jos van Zuidam en ondergetekende startten als een van de laatste flights.

 als wij moeten starten. Naar mate de dag
vordert wordt het weer beter. En zo ook
onze resultaten. We weten vandaag te
winnen met een uitslag van 12-6. Dat voelt
lekker. Helaas weten we al zeker dat wij dit
jaar gaan degraderen. Maar ja, we pakken
een wijntje en gaan ons voorbereiden op
onze rol als gastvrouw.

Toch maar weer een wijntje...
Op zondag 6 mei stappen we niet in
“onze” bus. We komen vroeg samen om
ons voor te bereiden op de ontvangst van
De Dommel, Geijsteren, Bleijenbeek en De
Stippelberg. Het weer is fantastisch. We
starten de teams, rijden wat rond door de
baan, hangen wat op het terras en delen
wat te drinken uit. Na een lange warme
dag is de uitslag bekend. Geijsteren wordt
kampioen. De Stippelberg en Overbrug
dames 2 degraderen. Jammer, maar niet
getreurd. We maken er uiteindelijk een
hele gezellige avond van. Inderdaad, we
pakken een wijntje en proosten op ons
team.
Voor alle duidelijkheid “onze” bus is de
bus van Rob en Klaartje Majoor. Nogmaals
grote dank dat wij hiervan gebruik mochten maken. Klaartje is alle keren onze BOB
geweest en heeft al die wijntjes moeten
overslaan, hiervoor ook duizendmaal dank
namens Overbrug Dames 2. 
Karin Asmussen captain Dames 2
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Het weer was erg aangenaam, de stemming
ook, de speelprestaties echter nogal wisselend.
Dwars door de baan loopt een verlaagde sloot,
voor golfers die er voor het eerst komen en niet
goed de borden lezen een vervelende verrassing. Hoewel, ook met deze kennis was het
vrij eenvoudig erin te belanden. Het was een
verrassing dat op een bosbaan op zandgrond
toch vrij veel water aanwezig was.

Aan de wijn!
Na de wedstrijd, de borrel en het omkleden,
begon het diner. Uitstekend verzorgd en lekker. Tijdens het diner vond de prijsuitreiking
plaats door onze voorzitter Harrie van de Rijdt.

Winnaar werd Joseph de Greef, Jos van Zuidam
derde en ondergetekende volkomen onverwachts tweede. Vele flessen wijn werden door
de winnaars in ontvangst genomen. We kunnen weer terugzien op een gezellig en goed
georganiseerd heren-uitje.
Graag bedank ik namens de leden het herenbestuur voor hun inspanningen om ons elke
keer weer te verassen. 
Dirk Jan Boer
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Het bestuur stelt zich voor...

Mario Janssen, voorzitter
Naam:

Mario Janssen

Partner:

Jeanne Janssen-Jansen

(tot 11 juni 2018)

Woonplaats: Helmond
Kinderen: 	Marielle (44), Hanneke (42), Teun (27),
Daan (25)
Hobby’s: 	Hockey, Golf, skiën, opa spelen.
Jeanne Heeft als grootste hobby
politiek (Raadslid VVD)
Handicap:

Mario 26,2 en Jeanne 36

Het afscheid staat op het moment van
dit interview voor de deur. Het wordt dus
een wat ander verhaal dan gebruikelijk bij
deze rubriek. Het is meer een soort exit
interview.

Hoe is het begonnen?
Nadat Mario in 2008, na de opheffing van
de wachtlijst, lid was geworden werd hij
in 2011 door de daartoe ingestelde commissie benaderd of hij er iets voor voelde
om voorzitter te worden. In het gesprek
in november 2011 met de voorzitter van
deze commissie Bob Grijpstra bleek dat
zijn naam op de groslijst voorkwam. Als
voorzitter en penningmeester van HMHC
had hij natuurlijk voldoende ervaring
om een sportclub met vele vrijwilligers
te besturen. Hoewel hij inmiddels wat
jaartjes ouder was, toen hij begon in het
bestuur van HMHC was hij 35, moest hij
er toch eens goed over nadenken of hij dit
wel wilde. In 1988 was hij betrokken bij de
oprichting van de golfclub met als doelstelling een gezellige club op een beperkte
baan. Dit paste niet meer bij de huidige tijd
en er moest dan ook veel gebeuren om
toekomst bestendig te zijn. Uiteindelijk zei
hij ja en is in 2012 met vol enthousiasme
aan deze taak begonnen.

Beleidsplan
Samen met zijn medebestuursleden, er
waren er toen 7, begon hij met piketpaaltjes te slaan. Aan de ledenvergadering
werd een beleidsplan voorgelegd om de
totale accommodatie op een hoger peil
te brengen. De vraag werd beantwoord
waar moeten we staan in 2018, als zijn
zes jaren erop zouden zitten. Een gezonde
vereniging, met een integratie van jong
en oud, waarop naast gezelligheid ook
het golfspel voorop dient te staan. Een
uitdaging om met elkaar te streven naar
de mooiste negen holes stadsbaan met
de A-status. Daarvoor dienden rigoureuze
stappen te worden gezet zowel wat betreft
de reconstructie van de baan als ook de
aanpassing van het clubhuis. En dit alles
binnen verantwoorde financiële grenzen.
Voorwaar een ambitieuze opdracht om dit
samen met bestuur en vele vrijwilligers tot
stand te brengen.

Waar staan we nu?
In 1988 was er reeds onderzoek gedaan
naar de uitbreidingsmogelijkheden van
de baan. Onderhandelingen met de erven
Verschuren kostten in het begin veel
tijd. Maar uiteindelijk werd, na plezierige
onderhandelingen in 2013 een doorbraak

bereikt en kon begonnen worden met het
maken van plannen voor de reconstructie
van de baan. Onder leiding van Wim van
de Westerlo werd uiteindelijk anderhalf
jaar geleden onze nieuwe baan in gebruik
genomen. Echt de mooiste negen holes
stadsbaan van Nederland, en met de
A-status! Daarna is begin 2017 begonnen
met, in overleg met de ledenvergadering,
het maken van plannen voor de bouw van
een nieuw of een gerenoveerd clubhuis
voor onze golfclub. De penningmeester
Willem van Zandvoort overtuigde uiteindelijk begin 2018 de ledenvergadering
van de keuze voor een totale verbouw van
het clubhuis. De scheidende voorzitter is
dankbaar dat, ook weer met behulp van
de inzet van onze vrijwilligers, dit clubhuis
nog voor zijn vertrek in gebruik kon worden
genomen.

Hoe ziet Mario de toekomst
voor HGC “Overbrug”?
Mario heeft de stellige overtuiging dat het
spelen op een negen holes baan zowel voor
jongeren als voor ouderen aantrekkelijk is.
Niet altijd heeft men de tijd of de fysieke
kracht om 18 holes te spelen. Zelfs als
men wel 18 holes wil lopen is onze baan
uitdagend genoeg om de leden te prik-
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 kelen. Je ziet nu al dat het ledental weer
groeiende is. Vroeger mochten kinderen
onder de 18 jaar alleen op onze baan
spelen onder toezicht van volwassenen.
Gelukkig is dat voorbij en heeft de jeugd
een volwaardige plaats gekregen binnen onze club. Er is duidelijk sprake van
een verjonging van het ledenbestand.
Hij voorziet een verdere groei van ons
ledental van ca 425 naar 480 leden. Er
komt meer aandacht voor de golfsport
zelf, maar hoopt dat de gezelligheid toch
ook in de toekomst een belangrijke rol
blijft spelen. “Wist je overigens dat nu al
in de golfalliantie wij de meeste gasten
ontvangen”? aldus Mario, die hoopt dat
ook onze leden de komende maanden
meer gebruik gaan maken van het gratis
gebruik op de andere acht banen.

Hoe kijkt Mario terug op
zijn voorzitterschap?
Hij is een trotse afscheidnemende voorzitter. Trots omdat hij samen met zijn
bestuur alle geformuleerde doelstellingen uit het eerste beleidsplan heeft
bereikt. Er breekt nu een nieuwe tijd aan
voor de club. ‘Een nieuwe voorzitter met
nieuwe ambities’. Accenten zullen verschuiven en binnen het bestuur zullen
de taken anders worden ingevuld. Maar
met behulp van vele vrijwilligers uren is
optimaal gepresteerd ondanks dat het
tempo af en toe wat tegen viel. Hij ging
altijd met plezier naar de vergaderingen
en kon rekenen op een collegiaal bestuur
waarin iedereen zijn afspraken na kwam.

Boodschap
De sfeer binnen de club is erg belangrijk. De goede sfeer van nu moet goed
bewaakt worden. Daarin ligt de belangrijkste kracht van onze club. ‘De leden
maken de club’. 
Fons Jacobs

18

WeCo zomernieuws
Als ik dit stukje voor de Evergreen schrijf, zijn we druk bezig met
alle zomercompetities en het verheugt ons dat we een stijging in de
deelneming zien bij de wedstrijden. Voor ons de motivatie om deze
wedstrijden met veel plezier te organiseren. Al heb ik wel een kleine
aantekening hierbij, want het helpt erg als we enkele dagen voor de
inschrijfsluiting een reminder sturen. Krijgen we toch een aantal late
inschrijvingen extra. En na de wedstrijd bijpraten in ons schitterende
clubhuis. We hebben nu niet alleen de mooiste stadsbaan, maar daarnaast
ook het mooiste clubhuis. Bravo voor de commissie die dit heeft
gerealiseerd.
Ik weet niet precies wanneer deze Evergreen
uitkomt, maar de inschrijving voor het
Strokeplay-kampioenschap staat open en bij
de heren hebben we al zo’n twintig inschrijvingen. Bij de dames zitten we nog onder de tien,
wat erg matig is. Of er wordt gewacht tot kort
voor de wedstrijd, omdat de weersverwachting
dan meer bekend is. We wachten geduldig af.
De Matchplay-kampioenschap competitie is
bezig en bij de heren zijn alle wedstrijden voor
de einddatum van de eerste ronde gespeeld.
De discipline om op tijd te spelen ligt bij jullie
zelf en we hebben vertrouwen dat dit zo blijft.
De actuele stand kunnen jullie allemaal op de
site volgen, deze wordt continu geactualiseerd.
Onder Golfbaan en verder door naar Rangen en
Standen, Matchplay.
De ladder competitie is wat traag op gang
gekomen, maar begint te lopen. Daag de speler
boven je op de ladder uit zonder schrik te hebben. Verliezen is geen schande en winnen is de
motivator om nog verder te stijgen.

Het blauwe jasje
Binnenkort gaat de inschrijving voor de
President’s Cup open en de extra prijs voor
de winnaar is een jaar lang geen inschrijfgeld
betalen voor door de WeCo georganiseerde
wedstrijden. Dit naast de eeuwige roem, vermelding op het bord in de hal en het BLAUWE
JASJE. We zijn van plan om deze wedstrijd nog
aantrekkelijker te maken, maar dit zien jullie
zelf bij de wedstrijd. We verwachten daarom
ook een grote wedstrijddeelname.
De vakantieperiode breekt aan. Ieder een fijne
vakantie gewenst en ik hoop jullie nog vaak
te zien bij onze wedstrijden of lekker golfen
op onze baan.
Tot golfs.


De WeCo voorziiter,
Leon van Zon
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Mister Handicart stopt
Na twintig jaar vindt Nol van de Kant het genoeg geweest. In 1998 nam hij het stokje over van Martin Kappers
en werd consulent van de Stichting Handicart. Een stichting dat zich inzet om golfers die wat minder mobiel
zijn geworden toch aan dit mooie spel te laten deelnemen. Het jaar daarop nam Nol het initiatief om jaarlijks
een wedstrijd te organiseren, waarvan de opbrengst was bestemd om handicarts voor de vereniging te kunnen
exploiteren. Zoals altijd je begint op 0, maar nu, voornamelijk ook door zijn inspanningen, hebben we er zes! “De
zevende is op komst”, zegt hij optimistisch. Jaarlijks is deze wedstrijd niet meer weg te denken en neemt dan ook
een prominente plaats in op onze wedstrijdkalender.
De wedstrijd van 2018
Tweede Pinksterdag, 21 mei, zonovergoten
en een mooie deelname van 58 golfsters en
golfers waren de ingrediënten van wat een
prachtige golfdag zou worden. Om tien uur
gingen de eersten van start nadat de nodige
‘mulligans’ waren gekocht. Allemaal voor het
goede doel, namelijk de exploitatie van de
handicarts. Goed om te weten dat een buggy
per jaar ongeveer € 1.500 kost. In 2017 hebben
onze donateurs (82) € 2.853 bijeen gebracht,
de wedstrijd bracht € 1.927 op en de gebruikers hebben totaal € 6.404 betaald. Totaal is
de opbrengst € 11.184 geweest, dus genoeg
om een zevende buggy aan te schaffen. De
buggy’s blijven eigendom van de Stichting
Handicart, die tevens het onderhoud en eventuele schades voor hun rekening nemen. Zo,
nu weten wij waar we het voor doen. Deze
dag heeft behalve een mooie opbrengst ook

nog een sportieve winnaar opgeleverd. Het
was Huub Bozon die aan het einde van de dag
de eerste prijs in ontvangst kon nemen. Met
4 punten bleef hij Leon van Zon (38 punten)
voor. Zij zullen onze club vertegenwoordigen
bij de regionale wedstrijd. Anette Oidtmann en
Annet Schueler waren goede derde en vierde.
Na de gezellige Amerikaanse veiling bleef het
nog lang onrustig op het geïmproviseerde
terras.

Hoe werkt de Stichting Handicart?
Jaarlijks vindt er bij de deelnemende golfclubs
in Nederland (112) een wedstrijd plaats, waarvan de gehele opbrengst gaat naar deze stichting. Samen met de bijdragen van donateurs
en de gebruikersgelden worden er 700 buggy’s
geëxploiteerd. Er zijn 20.999 kaarthouders
en 24.785 donateurs. Het totale bedrag wat
beschikbaar is was in 2017 € 1.637.000. Nol
heeft in deze landelijke organisatie twintig jaar
onze club vertegenwoordigd. Hij is erg positief
over de ondersteuning en de waardering die hij
heeft gekregen van deze organisatie. Onze club
heeft daardoor in deze twintig jaren € 30.000
kunnen bijdragen.

Komende man
Nol vond dat bij het klimmen van de jaren
het nu tijd is geworden om het stokje over te
dragen aan een nieuwe man. Hij heeft in Hein
Ottenheijm een waardige opvolger gevonden.
En net zoals bij Nol het geval was (hij werd
langdurig ondersteund door Wim Martens) zal
Hein worden ondersteund door Leon van Zon.
Ook de commissie herenochtend heeft toegezegd dat, indien nodig, zij ook beschikbaar
zijn om werkzaamheden te verrichten. Nol is
erg tevreden over het feit dat zijn (levens)werk

op een adequate wijze voor onze club wordt
voortgezet. Het kistje wijn en de bloemen
die hem bij zijn afscheid werden overhandigd
door zijn opvolger, vormen maar een kleine
afspiegeling van de dank die wij als club aan
Nol zijn verschuldigd.
Oh ja, nieuwe donateurs zijn altijd welkom,
maar nu kan men zich daarvoor melden bij
Hein. ‘Vergeet niet te melden dat we dit jaar,
ook door de vele sponsoren, de opbrengst
een recordhoogte bereikt heeft van € 2.400’
waren de woorden die Nol bij het vertrek nog
toevoegde.
Noteer al vast de datum van 10 juni 2019, de
volgende handicart wedstrijd. Ook nu weer
traditioneel op Tweede Pinksterdag en altijd
mooi weer! 
Fons Jacobs
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Mag ik mij even voorstellen:

Harm Severien van TIEN

Daar is hij dan, niet meer Bram, maar Harm. Hij is geboren in Amsterdam, maar na vele omzwervingen over de
wereld, Zwitserland, Duitsland en Australië heeft hij zijn stekkie gevonden in Lieshout. Hij woont daar samen
met zijn vriendin Marjan en twee kinderen (13 en 16 jaar). Oorspronkelijk werkte hij als chef kok, zelfs in een
sterren restaurant in Kessel (Duitsland), en als Horeca manager. Hij was een begenadigd golfer met handicap
van 5,3, maar door gebrek aan tijd inmiddels nog ‘maar’17. Zijn verleden als chefkok kan ons ‘Overbruggers’
nog goed van pas komen. Zeker tot er een nieuwe kok wordt aangesteld begin augustus, zal Harm ook de
keuken bemannen.
Simol.
Binnen het 15 jaar oude bedrijf Simol zal Harm
zich vooral bezighouden met de Golf clubhuis exploitatie. Voorlopig verdeelt hij zijn tijd
tussen de Golfclub Amsterdam en Helmond
‘Overbrug’. Kees Huijboom, ook een aantal
keren aanwezig geweest in ons clubhuis, is
verantwoordelijk voor de hockey tak binnen
Simol. Het gaat daarbij om een zevental clubs
zoals Oranje Rood in Eindhoven, Mop in Vught
en BerkelEnschot te Tilburg. Men werkt met
een flexibele pool van medewerkers die ook
bij drukte bij ons clubhuis kunnen worden
ingezet. Met uitzondering van de maandag
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en dinsdag, alleen lunches op deze dagen, zal
het clubhuis dagelijks open zijn vanaf 10.30
uur tot zonsondergang. Zaterdag en zondag
zal dit voorlopig al vanaf 9.00 uur zijn. Er is
dan sprake van een lunchkaart en een uitgebreidere dinerkaart. Het is de bedoeling dat
naast Harm er een vaste gastheer/vrouw en
een kok in vaste dienst worden aangesteld.
Harm is blij met het geheel vernieuwde clubhuis met zijn smaakvolle en warme inrichting.
Ook hoopt hij dat we snel een nieuwe Horeca
vergunning krijgen zodat ook anderen meer
gebruik zullen kunnen gaan maken van onze
Horeca faciliteiten.

Toekomst
Harm streeft samen met zijn medewerkers
naar een hoog nivo gerechten tegen schappelijke prijzen. De gerenommeerde DODAVO
hap zal ook zijn aandacht krijgen. Hij hoopt
dat de leden zich snel thuis zullen voelen en
dat we er samen het mooiste, gezelligste en
smaakvolste clubhuis van onze regio van kunnen maken. TIEN waardig! 
Fons Jacobs
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De Vlaggetjeswedstrijd
Traditiegetrouw vond op Koningsdag weer de jaarlijkse Vlaggetjeswedstrijd plaats. Bij de start krijgt elke speler
een vlaggetje met zijn/haar naam erop. Op de scorekaarten staat de par van de baan vermeld aangevuld met het
aantal slagen van ieders persoonlijke handicap.
Het is dus een Strokeplay vorm, maar als je
slagen op zijn, steek je je vlag in de grond op
de plaats waar de bal van de laatste slag ligt.
Wie het verst komt met zijn vlag heeft gewonnen. Dit jaar was de winnaar Huub Bozon.
Hopelijk doen er volgend jaar weer veel deelnemers mee aan deze leuke wedstrijdvorm! 
De Redactie

Beste Leden...

Het afscheid

Wanneer deze Evergreen bij jullie op de mat
valt, ben ik waarschijnlijk al begonnen aan
mijn nieuwe uitdaging bij Stout Eten & Drinken
of misschien nog aan het genieten van mijn
vakantie. Op 31 mei jl. had ik mijn allerlaatste
(werk)dag op HGC “Overbrug”. Na mijn allereerste deelname aan een golfwedstrijd ooit
(Dodavo) ben ik enorm verrast door mijn collega’s en zelfs enkele oud-collega’s en hebben
we een feestje gebouwd tot diep in de nacht.
Wat is het clubhuis prachtig mooi geworden.
De afgelopen maanden waren voor eenieder passen en meten in onze tijdelijk horecaruimte. Het viel niet altijd mee, maar over het
algemeen mogen we niet klagen en hebben
we er leuke maanden gehad. Gelukkig hebben
jullie nu een clubhuis dat weer jaren mee kan
en tevens de vereniging op de kaart zal zetten.

In de aanloop naar mijn vertrek ben ik al door
meerdere leden bedankt voor mijn inzet de
afgelopen jaren en heb ik velen van jullie op
de ALV van 11 juni de hand kunnen schudden.
Graag wil ik via deze weg iedereen hartelijk
danken voor de fijne tijd die ik heb gehad op
HGC “Overbrug”. Het samenwerken met de
diverse contactpersonen van onder andere
Damesochtend, Herenochtend, Domigo,
Dodavo, WeCo en uiteraard niet te vergeten
het Bestuur heb ik als zeer prettig ervaren.
Ik heb ontzettend veel mooie dagen gehad,
zoals bijvoorbeeld de opening van de nieuwe
baan en de allereerste editie van het Helmond
Open. Ik hoop in de toekomst, mits de tijd het
toelaat, nog geregeld een balletje te slaan bij
deze fantastische club. 
Veel groeten,
Bram
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De verbouwing
De zomer is aangebroken en ons nieuwe clubhuis, terras, hal, toiletten
en caddiemaster-ruimte zijn totaal vernieuwd. Het is ons gelukt om
deze omvangrijke klus binnen een redelijke tijd te klaren. Nu is ook de
binnenboel helemaal in overeenkomst met de buitenboel. Voor en na
het golfen op onze mooie en uitdagende baan kan er weer door ons en
onze gasten op een aangename manier ontspannen worden. En door de
aanpassingen aan de keuken kan onze nieuwe uitbater Simol weer alle
service verlenen die wij gewend waren of zelfs beter! Kortom, er staat
ons niets meer in de weg om nog jaren te genieten van het golfen in al
zijn aspecten op onze uitbundige Helmondse wijze.

Even terugkijken…
Hoe was het ook alweer:

De haard met daar achter de verlaging naar
de bar.

De bruine wand met de lampjes piano en
de tv.

De ronde verstopte bar.

De buitenboel

Het casco van de oude “hooischuur” is blijven
staan maar voor de rest is alles rigoureus aangepakt. Het is ruimer, lichter en strakker geworden
zonder de aangename sfeer tekort te doen. We
hebben nu meer zitplaatsen, zeker rond de bar
en op het terras. Er is rekening gehouden met
hoogzitters, gewone tafelzitters en loungezitters, zowel binnen als buiten. Voor elk wat wils.
Uit veel reacties van jongeren onder ons (de 40
en 50- plussers) maar ook de echte jeugd blijkt
dat zij zich meer dan voorheen thuis voelen.
Er is zichtbaar veel gedaan, maar reken maar
dat er ook veel gebeurd is dat niet (meer) te zien
is. Er zijn ongelooflijk veel meters aan bekabeling en vloerverwarming buizen netjes weggewerkt. Ook is er gedegen isolatie op het dak,
in de vloeren en in de muren aangebracht. De
riolering is geïnspecteerd en gereinigd zodat we
hopelijk van nare geurtjes en verstopte toiletten
verlost zijn.
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Op het dak staat een luchtbehandelingskast
die voor een aangename luchthuishouding zal
zorgen. Zomer en winter.

Aan twee zijden buiten op het terras staat nu
een strakke luifel die nu al zijn nut bewezen
heeft. Beschermt tegen zon en regen maar
laat ook lucht en licht door wanneer de louvres
opengekanteld worden. Twee mooie parasols
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en een derde is in aantocht. De plantenbakken
worden nu gevuld met bloemen en planten. De
zichtbare boeiborden vanaf het parkeerterrein
zijn nu ook wit geschilderd.
De rest van de buitenkant zal opgeknapt
worden wanneer de aangevraagde subsidies
worden toegekend wordt. Het huidige platte
dak hangt door, het zijn oude lange balken
waarop het dak met grind ligt. Als hier nog
extra gewicht op komt voor de zonnepanelen
zal de doorbuiging nog voor grotere problemen
gaan zorgen.
Dit dak met de groene boeiboorden zal dus in de
toekomst grondig aangepakt en geïsoleerd gaan
worden. Dan hebben we daar de komende twintig jaar geen omkijken meer naar en besparen
we flink op de energie. Deze exercitie is alleen
dan uit te voeren wanneer de ons toegezegde
subsidie ook daadwerkelijk uitgekeerd wordt.
Hier wordt op hoog niveau hard aan gewerkt.

Ook de toiletten, de hal en de caddiemasterruimte zijn mee opgeknapt.

Wat er nog moet gebeuren
Al functioneert alles, er zijn nog wel wat zaken
die afgehandeld moeten worden. De verlichting en terras verwarming moet goed geprogrammeerd worden voor de bediening van het
touchscreen achter de bar. Er komen nieuwe
kleinere speakers en de beide tv’s worden nog
opgehangen. We missen nog een kleed onder
de lounge hoek binnen. De buitenkussens willen
we graag in kisten buiten kunnen opbergen. Alle
cilindersloten moeten vervangen worden zodat
we minder sleutels nodig hebben en een gedegen sluit- en sleutelplan kunnen uitvoeren. De
WiFi wordt aan deze tijd aangepast met meer
capaciteit. Er wordt ook nog gekeken naar betere zichtbaarheid van traptreden en afstapjes. Er
komen nog twee horizontale louvre screens op
het terras, bij de entree en naar het tijdelijke

clubhuis. Nieuwe bestrating en trap treden buiten het terras worden nu gerealiseerd. Tevens
gaan we het voorterrein en terrein rondom de
caddiemaster bekijken hoe we dit gaan invullen.
Bloembakken, schilderen en mooie belettering
worden daarop aangebracht.
De buitenboel wordt afgewerkt maar heeft nog
de aandacht nodig. De overlast zal daarom
langzaam weg gaan ebben.
Maar dankzij de tomeloze inzet van velen, sponsoren, vrijwilligers, het bestuur, en natuurlijk
ook betaalde krachten is er een nieuw en ook
wel fraai hoofdstuk toegevoegd aan onze HGC
‘Overbrug’. Dat we hier nog jaren van mogen
genieten!
Wij als renovatie-commissie vonden het een
eer om dit voor onze club te mogen doen. Het
was een flinke klus maar we hebben er heel
veel plezier aan beleefd en de interesse en
goede adviezen van jullie tijdens de verbouwing
hebben ons scherp en gemotiveerd gehouden.
Waarvoor dank. 
De renovatie commissie!

Proost op een geweldige
toekomst voor ons clubke!
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Jeugd...
NGF Jeugdcompetitie 2018-1
Na vorig jaar werd prima afgesloten met klasse behoud en dit jaar volgde indeling in de
tweede klasse poule J113. Dit betekent dat
we, in plaats van naar het Limburgse land
af te reizen, het nu meer in noordelijke richting moeten gaan zoeken. Naast de buurverenigingen De Gulbergen en Best Golf brengen we dit jaar bezoeken aan de Utrechtse
Golfclub Amelisweerd en onze Alliance partner
De Dorpswaard. Ons Jeugdcompetitieteam
bestaat uit Pim, Loek, Joep, Yash, Nickel en
Sam.
Op 3 juni 2018 was onze eerste wedstrijddag. Het was vroeg opstaan om op tijd in
Amelisweerd te zijn. Daar aangekomen bleek
dat we tijd genoeg hadden, want de organisatie had alles heel ruim gepland en zelfs
een buffer tussen de beide wedstrijden gezet.
Dit jaar spelen we een nieuwe opzet. Eerst 9
holes individueel Stableford en vervolgens de
tweede negen holes Greensome Stableford.
Even wennen, maar wel leuk.
Onze tegenstander was Best I. Loek wist zijn
individuele wedstrijd te winnen en Pim (tegen
een jeugdspeler met HCP 9,2), Joep en Yash
(tegen een duikboot) kwamen net een paar
punten te kort. Met een eindstand van 58-64
werd het 2-0 voor Best. De beide Greensome
wedstrijden werden door Pim/Joep en Loek/
Yash gewonnen. Na veel getel werd de eindstand 38-31 en kwam de stand op 2-2.
In de eindstand was het verschil slechts één
punt. 96 Stableford punten voor ons en 95
voor Best. Hierdoor zijn wij met 4-2 de uiteindelijke winnaar. Een mooie start van de
competitie.

NGF Jeugdcompetitie 2018-2
Op zondag 10 juni 2018 was de tweede
wedstrijd in de jeugdcompetitie. Onze tegenstander was De Dorpswaard I. Pim en alweer
Loek wisten hun individuele wedstrijd ruim
te winnen. Joep kwam net één puntje te kort
en Sam twee. Met een eindstand van 66-53
werd het 2-0 voor ons. Pim/Joep wonnen hun
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Greensome wedstrijd met één punt verschil.
Helaas wisten de tegenstanders van Loek/Sam
het iets beter te doen. Met de Greensome eindstand van 32-34 38-31 Opm. JL: Even navragen
of hier twee uitslagen moeten staan ! ! ! kwam
de stand op 2-2.
Met een uiteindelijke eindstand van 98-87
waren wij de winnaar van de dag. Na twee
wedstrijddagen staan we bovenaan.

NGF Jeugdcompetitie 2018-3
De derde wedstrijd dag van de NGF
Jeugdcompetitie was op Vaderdag 17 juni 2018
op de golfbaan van De Gulbergen. Ditmaal
was het meisjesteam van Amelisweerd onze
tegenstander. Het was best een lastige wedstrijd. Zowel de meiden als de jongens met
Handicap >18 moeten in de competitie vanaf
rood starten. De meiden krijgen gemiddeld wel

4 slagen extra. Pim, Joep, Yash en debutant
Nickel verloren helaas de stablefort wedstrijd
op de eerste negen holes. Pim/Joep wonnen
daarna overtuigend hun greensome wedstrijd
met 10 punten verschil. Yash en Nickel verloren net met 1 punt verschil, zodat wij toch de
greensome wedstrijd hebben gewonnen.
Helaas kwamen wisten de tegenstanders van
Loek/Sam het iets beter te doen. Hiermee
kwam de stand op 2-2. Helaas was de achterstand die op de stablefort wedstrijd was
opgelopen te groot om de eindzege nog binnen
te slepen. Met een uiteindelijke eindstand van
77-91 hebben we uiteindelijk met 2-4 verloren.
Op 24 juni 2018 de laatste wedstrijd bij De
Dorpswaard in Kerkdriel en op de Gulbergen
en op 1 juli 2018 sluiten we de NGF jeugdcompetitie af als gastteam op onze eigen baan.

Wijziging jeugdcommissie
Helaas heeft Peter van de Heuvel te kennen
gegeven te stoppen met zijn inbreng in de
Jeugdcommissie. Uiteraard respecteren wij
zijn besluit. Peter was als voorzitter van de
jeugdcommissie een drijvende kracht in best
wel lastige jaren en heeft zich ervoor ingezet
dat de belangen van de jeugdspelers binnen
onze vereniging goed werden behartigd. Zijn
netwerken en de manier waarop hij zaken kon
regelen gaan we zeker missen.
Peter, mede namens alle jeugd van HGC
‘Overbrug’, bedankt voor je inzet en de fijne
samenwerking. Inmiddels heeft Leon Buijs
het voorzitterschap van de Jeugdcommissie
op zich genomen.
Interesse om de jeugdcommissie te komen
versterken? Neem even contact op met Ben
van Lieshout.

NUMMER 62 - JULI 2018
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Jeugdcommissie bij Jibb
Schoolbattle 2018
Op dinsdag 29 mei 2018 vond op sportpark de
braak de Jibb Schoolbattle plaats. 1.600 kinderen van 21 Helmondse basisscholen (groep
6,7,8) deden eraan mee. De organisatie was in
handen van Jibb met ondersteuning van heel
veel stagiaires van diverse sport- en bewegingsopleidingen. Het was ook vooral een erg
warme dag.
HGC ‘Overbrug’ was met Sandy en een aantal
leden van de jeugdcommissie ook op deze
sportdag aanwezig. In een wat aangepaste
vorm (voetbalvelden zijn nu eenmaal geen
mooie fairways of green) konden groepen kinderen kennismaken met de golfsport. Swingen
en chippen met aangepaste ballen en putten
vanaf een matje.
Onze golfclub heeft zich weer van zijn beste
kant laten zien. Of het ook nieuwe leden brengt
is afwachten.

Belangrijke data 2018
11 augustus 2018
Brandevoortergolfdag
Ook mogelijkheden voor jeugdgolfspelers
uit Brandevoort om mee te doen. Voor
informatie: https://golfdagbrandevoort.nl/
30 september 2018
Helmondse Jeugd Open
7 oktober 2018
HGC Jeugdbokaal
13 oktober 2018
De Swinkelsche Jeugd Open
Aanmelding en informatie:
https://www.facebook.com/
SwinkelscheJeugdOpen/
Denk ook aan de vrijdavo-wedstrijden.
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Vrijdavo jeugd
Uitslag 11 april 2018
9 holes individueel Stableford
1 Loek Mooren
2 Pim van Leeuwen
3 Yash Jagesar
4 Nickel van de Kerkhof
5 Joep van Lieshout
6 Joost Schiffers
7 Thomas Buys
Uitslag 4 mei 2018
9 holes individueel Stableford
1 Loek Mooren
2 Joost Schiffers
3 Joep van Lieshout
4 Nieck Buys
5 Nickel van de Kerkhof
6 Pim van Leeuwen
7 Thomas Buys
Uitslag 1 juni 2018
9 holes Greensome Stableford
1 Pim van Leeuwen/Joost Schiffers
2 Thomas Buys/Nick Buys
Op de volgende dagen staat er een vrijdavo
gepland (onder voorbehoud)
½½ 29 juni 2018,
½½ 17 augustus 2018 vakantie wedstrijd en
½½ 21 september 2018.
De jeugdcommissie roept alle andere golfers
op om de vrijdavo- en jeugdwedstrijden te
respecteren en ook onze jeugd de gelegenheid
te geven om hun baan te lopen.

Bij een geringe deelname zal de baan eerder
worden opengesteld, waarbij het niet is toegestaan om de vrijdavo flights in te halen. 
Namens de jeugdcommissie,
Ben van Lieshout
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Golfdag voor cliënten
van het activiteiten
centrum van SWZ/ORO
De damesdag had op 5 juni een uitstapje naar een andere golfbaan.
Het is intussen al een jarenlange traditie, dat op die dag de
oefenaccommodatie en het clubgebouw ‘bezet’ wordt door cliënten van
SWZ/ORO.
Dit jaar was het nog even spannend of het
door kon gaan. Zou de verbouwing van ons
clubgebouw zover zijn dat er rolstoelers het
terras op konden?

Voor hen is dit jaarlijkse uitstapje een soort
“schoolreisje”, waar ze naar uit kijken.
Om 10 uur is het een drukte van belang met
rolstoelvervoersbusjes op onze parkeerplaats.

We praten over rolstoelers en mensen met
een andere beperking, veroorzaakt door een
niet-aangeboren hersenafwijking. Ze kunnen
moeilijk of niet lopen of praten, of zijn halfzijdig
verlamd.

Na de koffie aan de slag!
Er zijn wel 40 deelnemers en de nodige begeleiders. Na de koffie met iets lekkers erbij gaat de
hele meute naar de oefenaccommodatie waar
Sandy erg leuke spullen heeft klaarstaan om

te golfen. Twee cliënten hebben onder leiding
van Sandy hole 9 mogen spelen. En helemaal
niet slecht. Tien slagen en de bal zat in de hole.
Een voor een mogen ze ook meerijden in een
buggy door de baan.
Na de goedverzorgde lunch wordt er geput en
afgeslagen, voor zover dat allemaal kan. Om
drie uur is de prijsuitreiking en dan arriveren de
taxibusjes ook weer.
Met dank voor de assistentie aan Eugène Cosijn,
Arie de Vries, Toon Geerts, Hans Manders, Wim
van Elk en natuurlijk Sandy.

Volgend jaar weer!?
Dan moeten we eerst weer instanties en bedrijven vinden, die zo’n dag financieel mogelijk
maken. Daar gaan we ons best voor doen. 
Loek van Poppel
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Nieuws van de Pro

Tarieven 2018

Onbeperkt golﬂessen
80% KORTING
U heeft de mogelijkheid om het hele jaar door, onbeperkt
met een maximum van 2 lessen per week onder begeleiding
te oefenen tegen zeer geringe en unieke tarieven. Hiervoor
zijn een aantal abonnementen beschikbaar.
OOK NIEUW
Sinds kort kan uw slag met een camera worden opgenomen.
U krijgt een persoonlijke USB-stick mee. Hiermee kunt u thuis zien hoe
uw swing zich door het jaar ontwikkelt.
Ook is apparatuur beschikbaar waarmee voor iedere club uw slag
afstand bepaalt kan worden.
Daardoor kunt u in de baan de juiste clubkeuze maken.
Alles met het doel om constanter in de baan te presteren.

•
•
•

TARIEVEN
Zomer abonnement: van mei t/m oktober
Winter abonnement: van november t/m april, ex januari
Jaar abonnement: instappen het hele jaar door.
10 lessen kaart
Losse lessen

•
•
•
•
•
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ZOMER Abonnement
LOOPTIJD: mei t/m oktober = 26 weken

Indien niet in mei wordt ingestapt maar later, betaalt u evenredig voor het
aantal resterende weken tot november
1 persoon 50 minuten per les

€ 500

1 persoon 25 minuten per les

€ 250

2 personen 50 minuten per les

€ 300

2 personen 25 minuten per les

€ 150

3 personen 50 minuten per les

€ 250

4 personen 50 minuten per les

€ 200

De bedragen zijn per persoon

VOORWAARDEN
Het zomer abonnement dient vooraf te worden voldaan.
Het aantal lessen is ONBEPERKT maar u kunt maximaal 2 lessen per
week boeken.
Voor lessen met afstand analyse wordt € 10 extra per les per persoon
berekend.
U moet de lessen zelf in lesboek registreren. Vol = vol

•
•
•
•
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WINTER Abonnement
8 LESSEN 6 BETALEN

JAAR Abonnement

LOOPTIJD: het hele jaar, ex januari = 47 weken

LOOPTIJD: november t/m april, ex januari = 21 weken

1 persoon 50 minuten per les

€ 650

1 persoon 25 minuten per les

€ 325

Indien niet in mei wordt ingestapt maar later, betaalt u evenredig voor het
aantal resterende weken tot november

2 personen 50 minuten per les

€ 450

2 personen 25 minuten per les

€ 225

3 personen 50 minuten per les

€ 375
€ 300

1 persoon 50 minuten per les

€ 300

4 personen 50 minuten per les

1 persoon 25 minuten per les

€ 150

De bedragen zijn per persoon

2 personen 50 minuten per les

€ 180

2 personen 25 minuten per les

€ 90

3 personen 50 minuten per les

€ 150

4 personen 50 minuten per les

€ 120

De bedragen zijn per persoon

VOORWAARDEN
Het winter abonnement dient vooraf te worden voldaan.
Voor lessen met afstand analyse wordt € 10 extra per les per persoon
berekend.
U moet de lessen zelf in lesboek registreren. Vol = vol
U dient 48 uur van te voren een gereserveerd lesuur te annuleren.
Anders wordt de les in mindering van uw tegoed gebracht.

•
•
•
•

U kunt het hele jaar op een willekeurige datum met het jaar abonnement
starten. Het abonnement is dan tot op dezelfde datum van het volgende
jaar geldig.
VOORWAARDEN
Het jaar abonnement dient vooraf te worden voldaan.
Het aantal lessen is ONBEPERKT maar u kunt maximaal 2 lessen per
week boeken.
Voor lessen met afstand analyse wordt € 10 extra per les per persoon
berekend
U moet de lessen zelf in lesboek registreren. Vol = vol

•
•
•
•

10 LESSEN Kaart

TARIEVEN

LOOPTIJD: het hele jaar, ex januari

1 persoon 50 minuten per les

€ 450

1 persoon 25 minuten per les

€ 225

2 personen 50 minuten per les

€ 270

2 personen 25 minuten per les

€ 135

3 personen 50 minuten per les

€ 225

4 personen 50 minuten per les

€ 180

De bedragen zijn per persoon

VOORWAARDEN
De 10 lessen kaart dient vooraf te worden voldaan.
U kunt maximaal 2 lessen per week boeken.
Voor lessen met afstand analyse wordt € 10 extra per les per persoon
berekend
U dient 48 uur van te voren een gereserveerd lesuur te annuleren.
Anders wordt de les in mindering van uw tegoed gebracht.
U moet de lessen zelf in lesboek registreren. Vol = vol

•
•
•
•
•

Duur
Zomertarief
Wintertarief
Jaartarief

1 persoon
25 min.
€ 250
€ 150
€ 325

50 min.
€ 500
€ 300
€ 650

2 personen
25 min.
€ 150
€ 90
€ 225

50 min.
€ 300
€ 180
€ 450

3 personen
50 min.
€ 250
€ 150
€ 375

4 personen
50 min.
€ 200
€ 120
€ 300

Alle abonnement bedragen zijn per persoon
• Zomertarief geldt van mei t/m oktober
• Wintertarief geldt voor november-december-februari-maart en april
• Jaartarief geldt voor het gehele jaar, exclusief januari

NIEUW

•
•

Tijdens de lessen voor 1 of 2 personen wordt indien u wenst een camera videoanalyse van
uw SWING gemaakt. U krijgt een persoonlijke USB-stick om verbeteringen in de tijd te kunnen
waarnemen.
Tijdens swinglessen kan een afstand analyse voor iedere club gemaakt worden, zodat u
precies van iedere afzonderlijke club weet hoe ver u daar mee slaat. Hiervoor geldt een
meerprijs van €10. Dit kan alleen bij lessen van 50 minuten.

VERDERE VOORWAARDEN

•
•
•
•
•

Alle abonnementen dienen vooraf te worden voldaan.
Het aantal lessen is ONBEPERKT maar u kunt slechts maximaal 2 lessen per week boeken.
U moet de lessen zelf in lesboek registreren. Vol = vol
U dient 48 uur van te voren een gereserveerd lesuur te annuleren. Anders wordt de les in
rekening of van uw tegoed in mindering gebracht.
Indien u het zomertarief niet laat ingaan in mei wordt het tarief evenredig naar gelang de
resterende tijd berekend.

Duur
Zonder videoanalyse
Met afstand analyse
10 lessen kaart

1 persoon
25 min.
€ 25
€ 225

50 min.
€ 50
€ 60
€ 450

2 personen
25 min.
€ 15
€ 135

50 min.
€ 30
€ 40
€ 270

3 personen
50 min.
€ 25

4 personen
50 min.
€ 20

€ 225

€ 180

Alle bedragen zijn per persoon
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Sponsoren
Adriaans Bouwgroep bv
Bavaria N.V.
Helmond Invest
Van Hout Groep Worldwide
Huijbregts Groep B.V.
ICM Projectinrichting
Neways International Technology
Obers Beheer B.V.
Rabobank Helmond
Sunshield Unique Louver Systems
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
BPM Software
Break Management BV
Burgtbouw
DeurwaarderHelmond
DS4Vastgoed
Furore schoonmaakbedrijf
Goorts & Coppens
GW Leidingtechniek
Groep 5700 B.V.
Harotex Gordijnenatelier BV
Helmond Precisie
Van den Heuvel Helmond B.V.
HG Assurantien Brabant BV
Houtse Bazar
HZ Industrial BV
IBAS BV
IJsland op zijn puurst.nl
Interem Credit Control BV
Kemenade Design
Klessens & De Koning
Livera Dams Helmond Venray
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.
Twin Tours (Touringcarverhuur en Reizen)
VB&T Brandveiligheid en Milieu BV
VDE Adviseurs
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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