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Voorwoord van de voorzitter

Die mooie zomer  
van 2018���
De afgelopen maanden zijn alle weerrecords gebroken. Tropisch warm, 
ongekende hitte. Het was voor de greenkeepers geen gemakkelijke 
tijd. Gebrek aan regen en tóch de baan speelbaar houden. Via deze weg 
maak ik dan ook graag van de gelegenheid gebruik onze collega’s te 
complimenteren met hun werk. De afgelopen weken heeft de regen 
ervoor gezorgd dat de baan - en met name de fairways - zijn hersteld en 
we weer onder goede condities kunnen genieten van onze prachtige baan. 

Clubhuis TIEN
Op 16 september jl. is ons mooie ‘nieuwe’ 
clubhuis heropend. Ik wil de verbouwings-com-
missie en haar vele vrijwilligers heel hartelijk 
danken voor hun geweldige inzet. Dankzij jullie 
mogen we onze leden en gasten ontvangen 
in een prachtige accommodatie, passend bij 
de identiteit die HGC ‘Overbrug’ wenst uit te 
stralen. Bob en Madeleine Boasson leiden het 
horecateam, graag heet ik jullie namens het 
bestuur van harte welkom en wens jullie veel 
succes toe met deze mooie uitdaging. Elders in 
deze uitgave meer over Clubhuis Tien. 

Wedstrijden
Tot mijn genoegen heb ik mogen constate-
ren dat de wedstrijden over het algemeen 
goed bezocht worden. Het golfseizoen loopt 
langzaam ten einde. De laatste punten voor 
de ‘Golfer en Golfster van het jaar’ worden 
verdeeld, het blijft een spannende strijd!
Tijdens de opening van het clubhuis zijn de 

finalewedstrijden van de Matchplay kampioen-
schappen gespeeld; een spannende competitie 
met de nodige verrassingen, zoals we van 
Matchplay gewend zijn. Winnaars: van harte 
gefeliciteerd met deze prestatie!
Ook onze Businesscompetitie loopt nog volop 
en is ongekend spannend. In oktober volg de 
ontknoping en is bekend wie met de felbe-
geerde ‘Business Trophy’ naar huis gaat.

Tenslotte
In de najaarsvergadering presenteer ik u, 
namens het voltallige bestuur, graag het nieuwe 
beleidsplan 2018-2023. Ik hoop u allen hier te 
mogen begroeten.
Ik wens u een mooie nazomer toe en hoop u 
vaak op onze mooie stadsparkbaan te ontmoe-
ten. 

Uw voorzitter,  
Wim van de Westerlo

Sponsoren

UNIEKE LOUVER SYSTEMEN
SUNSHIELD

De nieuwe jacks voor onze jeugdcoaches. Met dank aan Helmond Precisie!
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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

Trots en toch…
Het is weer een genot om gasten uit te nodigen om 
met jou een rondje te lopen op onze prachtige baan. 
Maar ook even koffiedrinken of nablijven in onze 
Horeca maakt dat de gasten zich snel thuis voelen. 
Ik zou zeggen probeer het eens, nodig vrienden en 
bekenden uit om eens met je mee te gaan. 

Wat je dan hoort is: “Wat mooi... Wat gezellig... Wat een goede kwa-
liteit... De moeite waard om weer terug te komen...”. Dit is wat onze 
nieuwe voorzitter bedoelt met trots, en leden als ware ambassadeurs 
voor de club. Maar we kennen ze ook: de leden die maar al te graag op 
de afslagplaats gaan uitleggen hoe het was en waarmee de gasten nu 
rekening moeten houden. De rondjes duren daardoor langer en anderen 
worden opgehouden. Ikzelf heb al enkele keren deel uitgemaakt van zo’n 
flight met zo’n ‘baanprofessor’. 

Laten we dat nou niet meer doen. Vooraf en achteraf, onder het genot 
van een consumptie, is er tijd genoeg om deze wetenswaardigheden 
uit te wisselen. Zorg vooral dat bij een drukke baanbezetting de door-
stroming niet onnodig wordt belemmerd. Dat is ook reclame voor onze 
vernieuwde baan. 

Fons Jacobs, 
Voorzitter redactiecommissie Evergreen
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Door de baan...

Nieuws van de golfende 
baancommissaris
Waar blijft de regen… Tijdens de tweede fase van de baanuitbreiding 
in 2016 was hevige regen spelbreker in de realisatie. Nu, twee 
jaar verder, hebben we last van enorme droogte. De wisselingen 
van het klimaat blijft de komende jaren een uitdaging voor ons 
uitvoeringsteam onder leiding van Herbert. 

De droogte in de baan heeft voor u als golfer 
ook verrassingen gebracht. Elk nadeel heeft 
ook weer zijn voordeel. U als geoefend golfer 
slaat de golfbal verder dan ooit, records 
werden gebroken.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is 
er nog weinig neerslag gevallen, maar ik 
voorspel u dat we water gaan krijgen, wel-
licht meer dan ons lief is.
Inmiddels naderen we het moment dat we 
de baan winterklaar maken. Evenals afgelo-
pen jaar zal er zolang het weer het toestaat 

kunnen worden gespeeld op zomergreens. 
Dit kan alleen als de baan en vooral de 
greens in goede conditie verblijven. U als 
golfspelers heeft daar een belangrijke bij-
drage in!!!!
Ik wil u namens de baancommissie en het 
gehele uitvoeringsteam een mooi en golf-
baar najaar toe wensen op onze 9-holes 
golfbaan. 

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!

Golftaal 
Met dank aan vriend Tom Ballering is het nu aan mij om een stukje te schrijven in ons clubblad de Evergreen. 
Stiekem heb ik gehoopt dat dit aan mij voorbij zou gaan, maar dit is dus niet gelukt. Weken liep ik rond met de 
vraag ‘waar ga ik in godsnaam over schrijven’. Er is immers al zoveel geschreven over onze prachtige koninklijke 
baan en waanzinnig mooie nieuwe clubhuis. Uiteindelijk werd ik getriggerd door een ‘ace’ van Walter van de 
Wassenberg toen ik met hem in een wedstrijd liep.

Een ace in het golf is een score van ‘1’ op elke 
hole (par 3, 4 of 5) maar meestal op een par 
3. Met andere woorden ‘ace’ is een andere 
benaming voor een hole-in-one. Het woord ace 
komt uit de wereld van het kaartspel waar een 
aas (ace) de hoogste kaart is, kaart nummer 1.
Het mooie van het golfspel is dat elke golfer 
van elk niveau een ace kan maken, het gaat 
uiteindelijk om dat ene lucky shot. Voor mij zou 
dit een ultieme droom zijn, maar de werkelijk-
heid is anders en de meesten van ons zullen 
nooit dit geluk hebben. De kans op een ace is 
namelijk: 12.500 op 1.

De mooiste competitie
Ik heb de eer om deel te mogen nemen aan de 
mooiste competitie van Nederland te weten: 
Bavaria om het vat. Tijdens deze tour spelen 
we op alle banen in Nederland en België waar 
Bavaria bier wordt geschonken en gedronken. 
Tijdens deze wedstrijden heb ik veel golfter-
men gehoord die voor mij volledig onbekend 
waren. 

Hier komen ze���

Yips
De benaming voor iets waar ikzelf gigantisch 
last van heb. Tijdens het putten, net voor je de 

bal gaat raken gaan je armen een erg vreemde 
samentrekkende cilindrische beweging maken; 
ook gaat een van de benen omhoog en begin 
je als het ware naar voren te vallen. Het gevolg 
is dat een put van nog geen 30cm (inside the 
leather) ergens 4 meter achter de cup terecht-
komt. (Herkenbaar Perry??)

Stripe
De benaming voor iets wat me ook niet zo vaak 
lukt. Bij het afslaan raakt men de bal dusdanig 
goed dat de bal midden fairway land en mid-
den fairway blijft na de rol.

Yank (ofwel pull of jerk)
De benaming voor iets wat me wat beter 
afgaat. De bal maakt na de afslag op de tee-
box een heel sterke zwaai naar links (voor de 
rechtshandigen) en beland met zekerheid op 
een plek waar je absoluut niet wilt liggen.

Reload
Vaak gevolgd na een yank. Ik hoor het veelvul-
dig en het betekent zoiets als doe nog maar 
een keer jongen; die bal vinden we nooit meer 
terug.

Spoon
Men adviseerde mij een bal te spelen met de 
spoon. Ik had geen idee waar men het over had, 
maar het bleek een houten 3 te zijn.

Pot bunker
Ik lag laatst in een bunker die zo hoog was en 
steil dat ik niet over de rand kon kijken, laat 
staan er een bal de eerste keer (of überhaupt) 
uit te spelen. Dit noemt men een pot bunker.

Nineteenth hole
Voor mij een totaal onbekend begrip en ik snap 
de betekenis nog steeds niet. Men heeft het al 
vaak proberen uit te leggen tijdens een biertje 
of een Irish coffee in het clubhuis.
Resumé. Ik denk met recht te kunnen zeggen 
dat HGC “Overbrug” veruit de mooiste baan 
is van Helmond en zeer zeker de gezelligste. 
Ik wil mijn bewondering uitspreken voor ons 
bestuur en alle andere vrijwilligers die zich 
voor onze baan inzetten. Jullie mogen hier 
bijzonder trots op zijn.
Ik geef de pen door aan Jan Pieter de 
Monnink. 

Harm Drouen
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De smaak van
Patisserie met de (klein)kinderen!
De herfst is weer in aantocht en dus worden 
de dagen korter, zoals we dat noemen. De 
klok wordt verzet en het in de (vroege) avond 
golfen zit er dan een tijdje niet meer in. Dat 
geeft gelukkig ook weer tijd om die dingen te 
doen waar je de afgelopen maanden niet of 
minder aan toegekomen bent. Wat dacht je 
van gezellig met de (klein)kinderen de keuken 
induiken en wat lekkere koekjes bakken of 
dessertjes maken. In deze versie van De smaak 
van JUIST! besteden we dan ook aandacht aan 
een dessert dat met de (klein)kinderen van alle 
leeftijden eenvoudig samen kan worden bereid.

Elegant, verfijnd, fluweel-
zacht en héél erg lekker
Bavarois is het perfecte dessert om te berei-
den met uw (klein) kinderen maar ook een 
ideaal besluit van een feestelijk etentje. En 
leuk: het is een klusje van niks. Zeker niet als 
je de tips van JUIST! goed opvolgt.
Bavaroises kunnen we indelen in twee soor-
ten: op vruchten basis en op melkbasis. Op 
melkbasis is iets lastiger te bereiden omdat 
we daarbij ook gebruik maken van eidooier. 
Vandaag beperken we ons tot de wat mak-
kelijkere versie, maar zeker niet minder lekker, 
de bavarois op vruchtenbasis.

Met bavarois kun je in opmaak en presenta-
tie variëren naar hartenlust. Zo kun je er een 
mooie taart mee maken, maar je kunt de bava-
rois ook een dag van tevoren perfect bereiden 
en die gelijk in dessertglaasjes gieten. Plakjes 
cake gebruiken als bodem van een taart of in 
een dessert glaasje (op maat uitsteken), enz.

Recept
 ½ 250 gram vruchtenpuree*) naar keuze
 ½ 35 gram  suiker
 ½ ½ eetlepel citroensap
 ½ 4   gelatineblaadjes
 ½ 150 gram slagroom

*)  bij de Hanos of Sligro in het vriesvak hebben 
ze de perfecte vruchtenpuree van het merk 
Boiron, maar je kunt natuurlijk ook bij de 
supermarkt om de hoek de puree inkopen. 
Deze zal echter meestal al gezoet zijn

LET OP!  Bij gezoete vruchtenpuree geen 
suiker meer gebruiken

Werkmethode:
 ½ Gelatineblaadjes weken in koud water.
 ½ Vruchtenpuree vermengen met suiker en 

citroensap en deze vervolgens op laag vuur 
verhitten tot ongeveer 75ºC. Regelmatig 
roeren met een garde. Koken is niet nodig 
maar minimaal 70ºC is nodig om de gela-
tine goed te laten oplossen. Haal vervolgens 
de pan van het vuur!

 ½ Knijp de gelatineblaadjes licht uit en voeg 
deze toe aan de vruchtenpuree.

 ½ Roeren met een garde en opletten dat alle 
gelatine goed is opgelost.

 ½ Giet de massa over in een kommetje en 
plaats dit in een grotere kom met (ijs)koud 
water. Roer regelmatig door zodat de massa 
gelijkmatig gaat geleren (als je niet of niet 
goed roert zullen de zijkanten als eerste 
gaan geleren en kun je klontjes krijgen).

 ½ De slagroom ondertussen opkloppen tot 
yoghurtdikte (NIET dikker).

 ½ Als de vruchtenmassa hangend (lobbig) is 
de slagroom er door spatelen. Gebruik geen 
garde want dan verlies je lucht.

 ½ Laat de bavarois minstens één uur in de 
koelkast opstijven bij glaasjes en zes uur 
bij een taart!

Gelatine stolt pas onder de 20ºC. Indien 
je per ongeluk de vruchtenpuree, bij het 
geleren, niet goed hebt geroerd en er 
dus klontjes zijn ontstaan, verwarm de 
puree dan opnieuw tot 70ºC. De gelatine 
lost weer op en je kunt de massa weer 
opnieuw koud zetten om deze te laten 
geleren.

LET OP!  Dit lukt alleen als je de slagroom 
nog niet hebt toegevoegd!

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
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Er zit muziek in de club... 

‘Umdekker zo van haaw’  
Omdat Loekie al op heel jonge leeftijd wat liedjes uit een 
‘mondmuziekske kreeg, zat er met Sinterklaas een blokfluit in zijn schoen. 
Hij was toen 7 jaar. Zijn moeder stapte naar de school, naar meneer 
Mertens, de dirigent van het kerkkoor en vroeg hem of hij ons Loekie niet 
een beetje wegwijs op die blokfluit wilde maken. Dat wilde hij wel doen 
tot Kerstmis, drie weken dus.

17 jaar later (en dus niet na drie weken) zijn 
de blokfluitlessen gestopt, toen Loek in dienst 
moest. Intussen hadden er al concerten plaats-
gevonden met piano- of spinetbegeleiding. 
Natuurlijk was hij al die tijd ook lid van het 
kerkkoor en had hij vanuit het Theo Driessen 
Instituut hoorn leren spelen. Die hoorn speelde 
Loek ook in de Helmonds Symfonie Orkest.  Niet 
echt lang, want Loek vond een begeleidend 
instrument niet echt iets voor hem.

De Bovendommers
Met de collega’s van de Goede Herderschool (de 
onderwijzers noemden zich de Bovendommers) 
stond Loek bij de Keiebijters vijf jaar op het podi-
um de mooiste liedjes over Helmond te zingen. 
Nu 45 jaar later worden sommige liedjes nog 

steeds gezongen. ‘De Camping is zo’n evergreen 
en ‘Umdekker zo van haaw’ is een lied dat op 
feesten èn begrafenissen wordt gezongen. De 
teksten waren allemaal van Loek.
Na de Bovendommers heeft Loek met zijn vol-
leybalteam van Polaris ook nog zes jaar mee-
gedaan aan de Keiebijtersavonden. Een mooie 
tijd. Eerst ’s middags in Gouda of Den Haag een 
wedstrijd spelen, als het kon maar drie sets, 
want ze moesten ’s avonds in zaal Traverse op 
tijd zijn om te zingen. Ook met Polaris haalde 
hij grote successen.

Na zijn volleybalcarrière heeft hij samen zijn 
vriend Cor Verbakel en pianist Edwin van de 
Kerkhof onder de naam ‘Kielekiele nog een jaar 
of drie het optreden in zaal Traverse voortgezet.

Een CD
En toen werd het even stil op muzikaal gebied. 
Niet al te lang, want Hans Manders, ja de Hans 
Manders lid van onze club, vond dat een aantal 
liedjes, die Loek had geschreven en gezongen 
op CD moest komen om te bewaren voor het 
nageslacht. Hij stond garant voor de kosten. Een 
kleine 3.000 exemplaren zijn ervan verkocht, 
dus Hans liep niet veel risico. Deze CD is intus-
sen ook alweer 20 jaar oud. En soms is er nog 
steeds vraag naar.

Op dit moment is Loek op muzikaal gebied al 
acht jaar met veel plezier actief als tenor bij 
Mannenkoor Lambardi en speelt hij thuis nog 
wel eens op de piano en op de blokfluit. De 
blokfluit is een erg ondergewaardeerd instru-
ment. Je kunt er de mooiste muziek op spelen. 
Ga maar eens luisteren bij hem. Dan kun je 
meteen zien dat er allerlei instrumenten in de 
kamer liggen of staan: fluiten, een schuiftrom-
bone, een trompet, een viool en een piano. En 
overal tovert hij liedjes uit. Een mondmuziekske, 
waar het verhaal mee begon, heb ik niet gezien.
Mooie bijkomstigheid: Bram Bosmans, de suc-
cesvolle pianist van Striepke Veur, kreeg als 
zevenjarig buurjongetje bij Loek blokfluitles en 
is zo zijn muzikale carrière begonnen. 

Arie de Vries en Loek van Poppel
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Wat ons verder nog ter ore kwam���
Een opsteker?
Gelukkig, hij staat er weer, onze sigarettenau-
tomaat. De laatste in een kantine of clubhuis 
van een sportvereniging. Compliment voor 
het bestuur!

Hole in one
Maandag 20 augustus kwam Wim van Kuijk, 
lid op De Gulbergen, op onze baan spelen. Wat 
hem op De Gulbergen niet lukte, gebeurde 
wel op onze baan: een hole in one op hole 6! 
Proficiat Wim.

Een vrouwenoverschot
De maandbeker van 30 juni had meer vrouwe-
lijke dan mannelijke deelnemers.
Een unicum, dus zeker deze foto waard!

Vissen 
Een paar weken geleden zijn al onze verloren 
vijverballen opgevist door duikers en mochten 
wij raden hoeveel de opbrengst was. De win-
nares was Annemarie Ottenheim, die er het 
dichts bij was, een kleine honderd meer!
Als prijs kreeg zij een zak schoongemaakte 

ballen en een gratis startbewijs voor ons 
Helmonds Open op 30 september a.s.

Diëswedstrijd
In de week van 2 tot en met 9 september vier-
den we de verjaardag van onze club. Alweer de 
zesentwintigste. Naast de Herenochtend met 
uitgenodigde vrienden, was op de verjaardag 
zelf de afsluiting met de wedstrijd om de Jan 
Rommebus, het hoogtepunt van de feestweek. 
Maar het zal je maar gebeuren. Je nodigt onge-
veer 400 mensen uit om de verjaardag mee te 
vieren en er komen er 36! Maar die hebben wel 
genoten van een mooie wedstrijd met uitste-
kend golfweer en veel gezelligheid na afloop. 
Deze naar de eerste voorzitter van onze club 
genoemde trofee was de inzet van deze dag. 
De Jan Rommebus kwam met 38 Stableford 
punten terecht bij Frank Raijmakers, op de 
voet gevolgd door Charlotte Beekvelt met 
37 punten. De deelnemers konden terugzien 
op een mooi verjaardagsfeestje en een leuke 
wedstrijd. Liesbeth Wolters, Leon van Zon en 
Frans Coolen completeerden (in die volgorde) 
de top vijf.

WiFi
Voor gasten en bezoekers is een Wifi code 
ingesteld:
Inlognaam: Overbrug-gast
Wachtwoord: Overbrug89
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Wedstrijduitslagen
De Koppeltjeswedstrijd – 22 juli
1 Janneke Goossens

Ben Goossens
48 punten

2 Marianne van der Leeuw
Marie-Jose Wijnen

46 punten

3 Margreet Vossen
Ben Manders

44 punten

Business competitie Ringerscore (9 holes) – 1 augustus
1 Wim van de Westerlo 17 punten

2 Claudia van Hout 16 punten

3 Marc Fransen 16 punten

Maandbeker Strokeplay IV – 5 augustus
1 Margreet Vossen 69 slagen

2 Therris van de Westerlo 70 slagen

3 Mieke van den Heuvel 70 slagen

Zomerwedstrijd – 12 augustus
1 Udo Oidtmann 38 punten

2 Anthony Weenink 36 punten

3 Leon van Zon 35 punten

Vrijdavo jeugd – 17 augustus
1 Joost Schiffers 23 punten

2 Joep van Lieshout 17 punten

3 Nickel van de Kerkhof 14 punten

Couples Cup II – 26 mei
1 Esmee van Lieshout

Ad Van Lieshout
24 punten

2 Tony Schellekens
Rijn Schellekens

22 punten

3 Sandy van Griensven
Jitze Saasen

21 punten

Business Club V – 24 augustus
1 Ruud Bouwman

Daan Simons
23 punten 

2 Wim van de Westerlo
Harm Drouen

21 punten

3 Marco de Hondt
Henny van Moll

20 punten

Maandbeker Stableford V – 26 augustus
1 Charlotte Beekvelt 39 punten

2 Huub Bozon 37 punten

3 Walter van de Wassenberg 34 punten

Familie wedstrijd 9 holes – 2 september
1 Rob Toll

Erik Toll
20 punten

2 Willem Schiffers
Joost Schiffers

19 punten

3 Leon Buys
Thomas Buys

12 punten

Familie wedstrijd 18 holes – 2 september
1 Huub van der Vrande

Niels Van der Vrande
42 punten

2 Leo van Veghel
Fienie Kieviets

40 punten

3 Loek van Poppel
Bas van Poppel

39 punten

Dodavo – Eindstand
1 Willie-Jan Verspaget 179 punten

2 Leon van Zon 173 punten

3 Huub Bozon 171 punten

Vlekkeloos 
          geregeld!

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

NOTARISKANTOOR SPOORMAKERS
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Nieuws van de 
Op 27 juni vond de jaarlijkse Sponsor dag van het bestuur plaats. Na 
de traditionele feestelijke ontvangst met koffie en gebak en het 
welkomstwoord van onze voorzitter werd de groepsfoto gemaakt en 
vertrok iedereen goed gemutst onder perfecte weersomstandigheden 
naar de Tee’s om te beginnen aan de 18 holes Texas Scramble wedstrijd. 
Gedurende de dag werden de spelers en speelsters ruimschoots voorzien 
van een hapje en een drankje, verzorgd door het team van Simol.

De wedstrijd werd gewonnen door het team 
van Neways1 met Huub en Christine van der 
Vrande, gevolgd door ICM met Ton Sengers 
en Huub Bozon, terwijl de derde plaats werd 
ingenomen door onze laatst toegetreden spon-
sor Sunshield met Joost Bogaers en Marcel 
van Lierop.

Samen zingen!
Tijdens het diner werden we verrast met een 
optreden van Theo en Geert van Gerwen, die 
op geheel eigen wijze invulling gaven aan de 
doelstelling van de dag, het vermaken van 
onze trouwe sponsors. Zij slaagden er onder 
andere in om iedereen aan het zingen te krij-
gen met het lied ‘Als ik golf dan golf ik...’ Al 
met al wederom een geslaagde dag die tot in 
de kleine uurtjes duurde.

De vierde Business wedstrijd vond plaats op 
6 juli en werd gespeeld met 56 deelnemers. 
Alweer een prima deelnemersveld en idem 
omstandigheden. De wedstrijd werd gewon-
nen door VDE Adviseurs met Frank van den 
Elsen en zijn gast Henk Sanders. De tweede 
plaats was voor het team van Talentscoutz 
met Jeroen van Ganzenwinkel en zijn gast 
Thomas Kuilenburg, terwijl de derde plek 
werd opgeëist door Break Management met 
Hans Brekelmans en zijn gast Walter van de 
Wassenberg. Op 24 augustus werd de vijfde 
wedstrijd gespeeld met 42 deelnemers, iets 
minder dan wat we gewend zijn, maar de 
vakanties zullen hier wel de oorzaak van zijn. 
Het lijkt erop dat we een patent hebben op 
goede weersomstandigheden, want wederom 
waren de condities perfect. De winnaars van 

die vijfde wedstrijd waren DS4 Vastgoed met 
Daan Simons en zijn gast Ruud Bouwman. De 
tweede plaats was voor GW Leidingtechniek 
met Wim van de Westerlo en zijn gast Harm 
Drouen. Wesselman Accountants met Marco 
de Hondt en Henny van Moll legden beslag 
op de derde plaats. Het traditionele diner 
werd voor de eerste keer verzorgd door Bob 
en Madeleine Boasson, die het gezelschap een 
fantastische Indische rijsttafel voorschotelden. 

De strijd om de eerste plaats
Er volgen nu nog twee wedstrijden die bepa-
lend zijn voor de eindstand van de Business 
Competitie. De vijf beste resultaten van zeven 
wedstrijden tellen voor de uiteindelijke rang-
schikking en zoals het er nu uitziet maakt 
Technet B.V. een goede kans om dit jaar in het 
bezit te komen van de Business Trophy 2018. 
Maar naar verwachting zullen de nummers 2 
en 3 van het klassement (IJsland op z’n puurst 
en Adriaans Bouwgroep1) met zwaar geschut 
aantreden om te proberen aan de top van de 
lijst te komen. In de volgende Evergreen leest 
u hoe het allemaal is afgelopen en wie dus 
uiteindelijk als eerste is geëindigd.
Tot de volgende keer.  

De Sponsorcommissie, 
Claudia van Hout, Hein Ottenheim,  

Willem van de Ven, Mark Verkoelen
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Matchplay kampioenschap 2018
Op zondag 16 september vonden de finales plaats van de matchplay 
kampioenschappen van onze club. Zonovergoten, prima golfweer en een 
grote belangstelling van onze leden. De finalisten genoten duidelijk van 
de aandacht die men kreeg, hetgeen ook resulteerde in mooie prestaties. 
Nadat op zaterdag de halve finales hadden plaats gevonden werd 
duidelijk wie de finales op zondag zouden spelen. Bij de dames ging de 
finale tussen Marianne de Kimpe en Els van Wylick. De dames Heidi de 
Greef en Diny van Zuidam streden om het brons. Bij de heren ging de 
finale tussen Peter de Witte en Dries Swinkels. De strijd om het brons 
ging tussen de twee ‘Huuben’, Bozon en Van de Vrande.

De strijd om de titel
Het werden vier mooie wedstrijden die in het 
voordeel werden beslist van de “oude” kam-
pioenen Marianne de Kimpe en Peter de Witte. 
Evenals vorig jaar was het begin niet bepaald 
in het voordeel van Marianne, maar geleidelijk 
aan trok ze toch het initiatief naar zich toe. 
Op de zestiende hole werd het pleit beslist in 
haar voordeel. Peter trok vanaf het begin het 
initiatief naar zich toe, maar Dries bleek toch 
erg taai te zijn, zodat pas op de zeventiende 
hole voor Peter prolongatie van zijn titel een 

feit was. De strijd om het brons werd beslist in 
het voordeel van Heidi en Huub Bozon.

De voorzitter kon dan ook aan het einde van 
deze dag de vier finalisten in de bloemetjes 
zetten zodat deze feestelijke dag, vanwege 
de opening van het clubhuis, op een positieve 
mannier kon worden afgesloten. Het was weer 
een voor onze golfclub gedenkwaardige dag 
met twee verdiende clubkampioenen. 

Fons Jacobs

De finalisten

De twee kampioenen
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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

Strokeplay kampioenschap 2018

De finalisten

De twee kampioenen
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Caddiemasters houden 
hun periodieke vergadering 
Nagenoeg alle Caddiemasters waren aanwezig en Frank de Wit vindt het een goed teken dat de opkomst zo 
hoog is. Slechts een enkeling was afwezig door Caddiemasterdienst, resp. ziekte. Frank memoreert, dat alle 
verbouwings- en renovatieperikelen zienderogen afnemen en dat het dagelijkse ritme weer de overhand gaat 
krijgen. Onze golfclub heeft inmiddels de felbegeerde A-status verworven en dat betekent ook de A-status in 
service- en dienstverlening. We gaan in dit traject flinke stappen maken!

Men ziet wel een aantal aandachtspunten in 
hard - en software zoals:

 ½ E-range voor onze ballenautomaat bij de 
oefenaccommodatie;

 ½ T-timemodule voor reservering en afre-
kening;

 ½ Golfalliantieleden uitsluitend 9 holes laten 
reserveren en ter plekke bekijken door de 
Caddiemaster of een tweede ronde kan 
worden toegestaan. De praktijk leert dat 
het bij een aantal alliantiegolfclubs al 
zo werkt. Ook de reserveringstijd vraagt 
de nodige aandacht. De belangstelling is 
groot en dat is natuurlijk een goed teken 
voor onze Golfclub en natuurlijk ook voor 
het paviljoen TIEN.

 ½ Openingstijden van het caddiemasterkan-
toor. Nergens in onze regio is een cad-
diemasterkantoor tot 20.30 uur geopend, 
resp. bereikbaar. Je krijgt een keurig ant-
woordapparaat of je wordt doorgeschakeld 
naar de Horeca.

 ½ Elektronische agenda voor een nauwkeu-
rige afspraak met onze gasten. Dit voor-
komt dubbele afspraken en het beheert 
het maximumaantal gastspelers per dag.

 ½ Administratie vraagt veel nauwkeurig-
heid en als het goed gebeurt, bespaart 
het Frank de Wit veel onnodig zoekwerk.

Het bestuur van onze golfclub zal kritisch naar 
deze op- en aanmerkingen moeten kijken en 

waar nodig passende beslissingen nemen, 
want ook het caddiemasterproces is er een 
van de lange adem en de aanhouder wint! 

Arie de Vries

Golfalliantie vraagt extra aandacht vanwege 
de enorme belangstelling van de andere alli-
antiegolfclubs. Denk aan het maximum van 8 
alliantiespelers per dag en dat er uitsluitend 
binnen een periode van 14 dagen mag wor-
den gereserveerd, omdat anders een groep 
greenfee spelers niet meer terecht kan. Ook 
mondelinge toezeggingen, zonder het raad-
plegen van de baanbezettingskalender, resp. 
bureauagenda, leiden tot problemen. 

Frank de Wit

Caddiemasterbijeenkomst 
Vandaag alle caddiemasters in actie! De strijd om de Wisseltrofee

Na de vergadering van ruim een uur zijn 18 
Caddiemasters de baan ingegaan om een 
onderlinge wedstrijd van 9-holes te lopen. 
Vol enthousiasme en met goede zin zijn we 
de wedstrijd ingegaan. De wisseltrofee stond 
ook ter verdediging te wachten op zijn/haar 
opvolger.

Het weer zat ons mee. De temperatuur was 
geweldig en door de lange droogte vlogen en 
rolden de golfballen verder dan wij in eerste 
instantie ingecalculeerd hadden. De stokkeuze 
was dan ook steeds het struikelblok waar wij 
mee werden geconfronteerd.

Na de wedstrijd komt de uitslag en de hoofd-
prijs is dit jaar gevallen op mijn persoontje. 
De wisseltrofee kwam in andere handen. In 
2016 gewonnen door Lenie Ras, in 2017 door 
Aljosa Studen en nu was ik de ‘gelukkige’. Het 
kleinood heeft een mooie plaats bij mij thuis 
in de huiskamer gekregen en blijft er een jaar 
staan tot de volgende uitdaging.

Na de prijsuitreiking zijn we nog met velen 
blijven napraten onder het genot van… Het 
was een hele geslaagde en positieve middag. 

Dank aan de organisatie. 

Maria Vernooy 
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Jeugdnieuws 
Wordt jij de HGC Overbrug 
Jeugdkampioen van 2018?
Alle jeugdleden van HGC ‘Overbrug’ (tot 21 
jaar) met tenminste baanpermissie, kunnen 
gratis aan de jeugdbokaal meedoen. Deze 
wordt gehouden op 7 oktober 2018. Ook al 
speel je nooit een wedstrijd, doe gewoon mee, 
het is gezellig.
1.  Heb je GVB en handicap 36 of lager dan 

speel je 18 holes 
2.  Heb je baanpermissie of GVB en handicap 

36 of hoger dan speel je 9 holes. De start-
tijden worden nog bekend gemaakt.

Meldt je snel aan via E-golf4U als je een GVB 
en handicap hebt of anders via jeugdcom-
missie@hgc-overbrug.nl. (sluitingsdatum 3 
oktober 2017)
Uiteraard zijn je ouders, opa, oma, broertjes, 
zusjes van harte welkom in ons clubhuis. De 
prijsuitkering wordt rond 17.30 uur verwacht.

Oefenen
Op vrijdag 21 september 2018 is er voor de 
jeugdleden met GVB of baanpermissie de 
gelegenheid om te oefenen in een 9 holes 
wedstrijd tijdens de vrijdavo. Hiervoor kun je 
je tot en met donderdag 20 september 2019 
20.00 uur aanmelden. 

Leden HGC Overbrug  winnen 
Golfdag Brandevoort
Op zaterdag 11 augustus werd voor de 14e 
keer de Golfdag Brandevoort georganiseerd. 
Deze wedstrijd voor golfers uit Brandevoort 
en introducees werd jarenlang gespeeld op 
De Gulbergen. De laatste jaren vindt dit eve-
nement plaats op Golfbaan ’t Woold in Asten 
Heusden. Door omstandigheden vond de 

Golfdag Brandevoort plaats in de vakantie-
periode. Hierdoor was het helaas minder druk 
dan de vorige afleveringen die net voor of net 
na de vakantie plaatsvonden. Mede hierdoor 
was een gunshot start en eten in de baan niet 
mogelijk. Dit werd echter ruimschoots gecom-
penseerd door een mooi drie gangen diner aan 
het eind van de dag.

De wedstrijd werd gespeeld in tweetallen, 
waarvan minimaal één deelnemer woonach-
tig is in Brandevoort. De spelvorm is Texas 
Scramble best ball, waarbij iedere deelnemer 
tenminste zes keer de eerste bal gespeeld 
dient te hebben. Tijdens het diner werd de 
uitslag bekend gemaakt. Onze jeugdspeler 
Joep van Lieshout en zijn vader Ben wonnen de 
eerste prijs en kregen daarbij de Wisseltrofee 
en een mooie diner bon. Voor Joep was het de 
eerste keer dat hij aan de Golfdag Brandevoort 
meedeed.
De winnaars deden een oproep aan alle gol-
fers in Brandevoort om volgend jaar, bij het 
derde lustrum van de Golfdag Brandevoort 
aanwezig te zijn.
Meer informatie: www.golfdagbrandevoort.nl
 

NGF Jeugdcompetitie 
2018-4

Tweedplek voor ons jeugdteam
Op zondag 24 juni 2018 was de vierde com-
petitiewedstrijd voor ons jeugdteam. In de 
vroege ochtend reden we naar Kerkdriel om 
bij GC De Dorpswaard te spelen tegen het 
meidenteam van De Gulbergen. Ook nu weer 
kregen de meiden gemiddeld weer een aantal 
slagen extra mee.
Pim, druk in de examenfeesten nadat hij was 
geslaagd, verloor helaas de eerste wedstrijd. 

Loek, Yash en Joep wonnen hun singles waar-
door het na de vier Stableford-wedstrijden 
41-65 voor ons en dus 0-2 kwam te staan.
Tijdens de competitie heeft ons team zich heel 
goed ontwikkeld op de Greensome wedstrijd 
tijdens de tweede 9 holes. Zowel Pim/Loek 
als Yash/Joep wonnen hun Greensome wed-
strijd met groot verschil. Het werd uiteindelijk 
63-102 en dus ook 0-4. Uiteraard werd de 
totale wedstrijd met 0-6 gewonnen.
Voor de laatste dag op 1 juli 2018 stonden we 
bovenaan. We hadden het echter niet meer in 
eigen hand, de andere moesten allemaal nog 
een wedstrijd spelen. 

Uiteindelijk is de eindstand:

Vrijdavo Jeugd
Uitslag 17 augsutus 2018
9 holes individueel stableford

1  Joost Schiffers 23 
2  Joep van Lieshout 17 
3  Nickel van de Kerkhof 14
4  Thomas Buys 14
5  Loek Mooren 13
6  Nick Buys 13

De Laatste vrijdavo wedstrijd is op vrijdag 21 
september 2018. Start 18.00 uur.

Zorg dat je er bij bent. We roepen ook de ouders 
op om mee te spelen. (graag aanmelden)

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
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De Gans, De Birdies,  
De Ballen en De Leut

‘Kom jij me ophalen als we naar het familietoernooi gaan? We zitten in de 
eerste flight jongen, 10.00 uur afslaan’. Oh, ik heb er echt wel weer zin 
in, denk ik. Zeker wanneer ik het weerbericht zie voor overmorgen, zondag 
2 september. Alsof de weergoden, nadat zij toch al zóveel zonnekracht 
hebben aangewend, dit seizoen, dachten: Een lekker warm familietoernooi 
kan er ook nog wel van af!

Om 09.15 stapt ons pap (Loek) in en rijden we 
naar die prachtige 9 holes-baan, die ondanks 
verschroeiend werk van eerdergenoemde 
weergoden toch mooi ‘hergroend’ lijkt te zijn. 
Ik had zelf al even niet meer gespeeld en zag 
de baan - en dus ook dat prachtig vernieuwde 
clubgebouw - dit seizoen voor ́ t eerst… Shame 
on me.
Onze flight bestaat uit Mike (schoonzoon van), 
Pieter, ons pap en ik. Na een bak koffie en 
de onvermijdelijke eerste grappen - echt een 
leuke flight - slaan we de eerste bal om 09.50 
uur richting Aarle. De kop is er af (niet van de 
driver uiteraard, red.).
De eerste 3 holes lijken Pieter en Mike af te 
stevenen op een uiteindelijke totaaloverwin-
ning met onverteerbare voorsprong en ons pap 
zegt: “We zitten alweer in de winnaars-flight 
Bas.” Vooral Mike, docent sport en bewegings-
wetenschap in Nijmegen, is ontketend en slaat 
prachtige ballen. Drie holes later echter is 

alles weer redelijk in balans en zijn we alle vier 
warm gespeeld. Toch mooi hoe het golfspel 
zo voorspelbaar is in al zijn onvoorspelbaar-
heid, denk ik.

De tweede ronde
Na het eerste rondje van negen, met zes ver-
dwenen ballen die nog immer liggen te wach-
ten op hereniging met ´t baasje, een trots 
makende chip-in, een birdie, een plasje nabij 
hole 3 en goede gesprekken over werk en 
leven, avontuur en dromen, staan we klaar om 
wederom af te slaan op Hole 10. Allemaal een 
mooie afslag en Pieter is degene die de meest 
onwaarschijnlijke birdie van het toernooi 
maakt vanaf de afslag (!) met zijn driver: het 
is een van de grazende ganzen die verschrikt 
en verward weg hupt wanneer Pieters hazen-
jager het beest na enkele stuiten schampt in 
de flanken. ‘Stoïcijns’ beschrijft het best hoe 
de rest van de beesten reageert… kennelijk is 
de natuur hier, zo mooi verweven met Homo 
Ludens, goed gewend aan het minimale maar 
toch bestaande risico van de te laagvliegende 
bal.

Niet kneuzig eindigen!
In onze flight blijft het lang spannend en gaat 
het goed gelijk op tot aan het eind toe, wan-
neer we klaar staan en allemaal mikken op 
boom en het clubgebouw. Wow, weer allemaal 
een goede drive... ”Wat fijn om niet kneuzig 
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Het bestuur stelt zich voor... 

Wim van de Westerlo onze nieuwe voorzitter (sinds juni 2018)

Nadat we in ons aprilnummer kennis hebben gemaakt met persoon 
en bestuurslid Wim van de Westerlo spreken we nu opnieuw met hem 
als kersverse voorzitter. Met hem spreken is een verademing. Vol 
enthousiasme reageert hij dan ook op de eerste voor de hand liggende 
vraag “Hoe zijn de eerste maanden voorbijgegaan en wat trof je aan?” 
Vooropgesteld dat iedere voorzitterswissel ook een startpunt is voor 
nieuw beleid. Uiteindelijk namen we met het afscheid van Mario Janssen 
ook afscheid van het beleidsplan 2013-2018. Er is sprake van een prima 
sfeer in het bestuur, grote collegialiteit, goede kwaliteit en men is 
berekend voor hun taak. Wim hecht aan een open communicatie zowel 
binnen het bestuur als ook naar de leden.

Beleidsplan 2018-2023
Nadat tijdens de vorige bestuursperiode 
het accent vooral lag op de accommodatie, 
zowel de baan als het clubhuis, is er nu 
weer gelegenheid om te praten over golf en 
onze club. Binnen het bestuur wordt nu dan 
ook inhoudelijk het beleid voor de komende 
jaren bediscussieerd en kan de ledenverga-
dering binnenkort het nieuwe beleidsplan 
vaststellen. Wim wil zijn opdracht vooral 
samenvatten onder de slogan ‘trots op onze 
club’. Hij hoopt dat de leden zich verder ont-
wikkelen als ware ambassadeurs voor onze 
club. Inmiddels is het bestuur uitgebreid 
met Willy Giesbers met als speciale taak 
de aandacht voor het aspect golf binnen de 
club te versterken. Daarnaast zijn vooral ook 
de vrijwilligers, de leden, maar ook de baan 
en de Horeca de pijlers van onze club. In het 
nieuwe beleidsplan zal dan ook aandacht 
worden geschonken aan onderwerpen als 

continuïteit, ecologisch beheer, relatie recre-
atief en prestatief, gebalanceerd ledenbe-
stand, zoals jeugd, businessleden en gasten. 
Wij willen de beste en gezelligste leden/
verenigingsbaan van de regio zijn. Wat is het 
een rijkdom om zo dicht tegen het centrum 
zo’n prachtige golfaccommodatie te heb-
ben. “Waar vind je dit nog in Nederland”, 
aldus Wim.

Hoe ziet de club er in 2023 uit?
Wim zet zich ervoor in dat we tenminste 
10% meer leden hebben, financieel gezond 
en vitaler zijn, baan en accommodatie in 
goede staat en uitgebreid met tenminste 
110 lockers en als het even kan naar 12 
holes. Onze club moet vooral ook aantrek-
kelijk zijn voor de jeugd, voor jonge leden en 
vooral een ledenbaan blijven zonder start-
tijden te moeten reserveren. Het accent zal 
wat hem betreft dan ook niet op een ‘green-

fee baan’ komen liggen. Voor het onderhoud 
van de baan streeft het bestuur, in overleg 
met De Enk, naar een bestrijdingsmiddelen-
vrij en ecologisch verantwoord onderhoud.

Enthousiaste voorzitter
Wim is met veel inzet en energie begonnen 
als voorzitter en heeft een goede visie op 
hoe het met deze club verder gaat. Hijzelf 
is een actieve golfer en hoopt dat op meer 
leden over te brengen, zodat er een grote 
deelname is aan de diverse activiteiten bin-
nen de club. Hij maakt ons nieuwsgierig 
naar de inhoud van het nieuwe beleidsplan, 
waarvan hij in dit gesprek een ’tipje van de 
sluier’ heeft opgelicht.

Veel Succes Wim.  

Fons Jacobs

te eindigen”, denk ik, terwijl we zoekend con-
cluderen dat we Mike ś bal helaas niet meer 
zullen vinden in, of achter, of bij de heg bij 
het terras. Even later: Ja…ja…JA! Onze tweede 
birdie op de laatste hole maakt dat onze zeer 
gewaardeerde en gezellige flightgenoten het 
net afleggen en wij met 39 - en daarmee 
een uiteindelijk derde plaats in het 18 holes 
familie-toernooi - ook nog, even na de welver-
diende biertjes met bitterballen op het terras, 
twee birdieballen mogen ontvangen. De eind-
uitslag van het toernooi, dat uiteraard door 

iedereen op eigen wijze is beleefd en gespeeld, 
is als volgt: 
In het 18 holes familietoernooi zijn dé win-
naars Niels en Huub van de Vrande, op de 
tweede plaats Fienie Kievits en Leo van Veghel 
en op de derde ikke (zei de gek) en Loek van 
Poppel. In het 9-holes familietoernooi is de 
eindstand: eerste Erik en Rob Toll, tweede 
Joost en Willem Schiffers en derde Thomas en 
Leon Buys. Nogmaals gefeliciteerd allemaal en 
een groot compliment voor de organisatie en 
aan alle deelnemers! 

Dit stuk schrijvend en nu bijna eindigend, 
bemerk ik dat ik de hele tijd met een grote 
glimlach en een gevoel van dankbaarheid 
terugblik op dit toernooi, een toernooi waarvan 
ik hoop dat ik het nog vaak mag/kan spelen 
met ons pap of Netty. Tot volgend jaar! 

Bas van Poppel
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Wekelijkse Wedstrijden 
Herenochtend 
Iedere donderdag om half tien wordt er een wedstrijd over 9 holes 
en een wedstrijd over 18 holes gespeeld. Deelnemers zijn mannelijke 
leden van HGC ´Overbrug´ ín de leeftijd van de 21 tot 99 jaar. Men 
slaat naar behoefte af van geel of van rood. De speelvorm is bij een 
competitiewedstrijd Stableford individueel, de startvorm gunshot. 

Iedereen gaat gezellig en vol goede moed ruim 
voor 9.30 uur naar zijn starthole. Het resultaat 
is dan nog onzeker, vorige uitstekende resulta-
ten zijn geen garantie voor opnieuw een hoge 
score. Kennelijk omdat het zo gezellig is spe-
len er ook steeds meer golfers mee die geen 
vast lid van de Herenochtend zijn; vaste leden 
betalen namelijk een jaarlijkse contributie van 

€ 75. Het aantal vaste leden, thans 60, groeit 
nog steeds. Deelnemers die geen vast lid zijn 
betalen per wedstrijd € 2,50. Voor de vaste 
leden is deelname uiteraard gratis.
De uitslagen worden zo snel mogelijk na de 
wedstrijd bekendgemaakt. Daarbij worden 
prijzen en birdieballen uitgereikt. Vanuit de 
scores van de zomerwedstrijden worden een Ringerscore geel en rood, een birdie-klasse-

ment en een competitie overzicht tbv het kam-
pioenschap over 18 en over 9 holes bepaald. 
Uiteraard zijn ook daar weer mooie prijzen aan 
verbonden.

Gezellig napraten
Het is gebruikelijk om na afloop van de wed-
strijd gezellig met de flightgenoten na te 
praten onder het genot van een of meer con-
sumpties. 
2 keer per jaar wordt een uitstapje naar een 
andere baan ondernomen. Ook worden er fun-
wedstrijden ingepland. Met de bijgedragen 
contributie van de vaste leden ontstaat een 
pot waaruit de activiteiten, afhankelijk van de 
omvang van de kosten, geheel of gedeeltelijk 
worden betaald. Jaarlijks wordt het zomersei-
zoen afgesloten met een diner voor de vaste 
leden, ook weer betaald vanuit voornoemde 
pot.
Je ziet, het is voor heren die behoren tot de 
doelgroep de moeite waard om eens deel te 
nemen. Wedden dat je dan besluit ook vast 
lid te worden?
Tot slot nog de volgende opmerking. De com-
missie Herenochtend gaat als contactpersoon 
tussen de golfclub en de Stichting Handicarts 
alle werkzaamheden verrichten die daar bij-
behoren. In de vorige Evergreen is hierover 
onjuiste informatie gegeven. 

Harrie van de Rijdt

Op de foto de winnaars: vader en zoon Van der 
Linden.

Napraten
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Weco 
nieuws
Als ik dit stukje schrijf worden 
de avonden korter en is het bijna 
niet mogelijk om s’ avonds nog 
een rondje te lopen. De meeste 
competities lopen op zijn eind maar 
nog nergens zijn winnaars bekend. 
We hebben nog 4 wedstrijden voor 
het klassement golfer en golfster 
van het jaar en deze competitie is 
nog helemaal open.

Hetzelfde geldt voor de maandbekers 
Strokeplay en Stableford. Mooi dat de com-
petities open zijn en er nog vele potentiele 
winnaars zijn.  Laat deze uitdaging niet voorbij-
gaan en doe mee. Maar wel het verzoek om op 
tijd in te schrijven want we krijgen na sluiting 
van de inschrijf periode toch nog redelijk vaak 
verzoeken om toch nog mee te mogen doen. 
Maar op tijd inschrijven is voor de wedstrijd-
leiding veel prettiger en geeft minder werk. 
Het is een kwestie van de eigen discipline om 
op tijd in te schrijven en daar is verbetering 
zeker mogelijk.

Let op eventuele veranderingen!
Als voorbeeld de Matchplay competitie waar 
we vragen om de uitslag door te mailen naar 
een speciaal daarvoor aangemaakt email 
adres. Helaas vinden we de meeste uitslagen 
op het wedstrijdschema in de hal. Dit email 
adres staat ook op het wedstrijd regelement 
maar wie leest deze wel eens om te controle-
ren of er veranderingen zijn?

Dit moest er even uit maar we hebben nog 
steeds veel plezier in het organiseren van de 
wedstrijden en blijven dit doen. De komende 
tijd hebben we diverse wedstrijden en rekenen 
op jullie deelname, zodat we nog een aantal 
spannende wedstrijden met mooie ontkno-
pingen hopen te verwachten van de diverse 
competities.

Afscheid 3 weco nestors
Op 28 juli hebben we 3 Weco nestors uitge-
zwaaid namelijk Fred Boogaarts, Wim Martens 
en Piet-Hein Roxs samen goed voor ca 75 
jaar Weco ervaring. Vanaf het begin van de 
vereniging hebben deze heren in de wedstrijd 
commissie gezeten en veel zien veranderen.
 In het begin alles nog handmatig zonder hulp 
van e-golf4u. We kunnen het niet voorstellen 
hoe dit is gestart en hoe jullie na de wedstrijd 
alle kaarten handmatig moesten verwerken. 
Nu vullen de wedstrijddeelnemers de scores in 
onder het genot van een biertje met de app of 
aan de zuil. Als weco controleren we de scores, 
een druk op de knop en de wedstrijd uitslag is 
eerder bekend op het terras voordat we terug 
zijn voor de prijsuitreiking.  Daarnaast weten 

jullie zoveel over de vereniging dat jullie voor 
mij vaak de vraagbaak of encyclopedie zijn als 
ik het niet weet. Jullie hebben de sporen ver-
diend voor onze vereniging en daarom staan 
jullie namen op het bord in de hal.

Met een 9 holes wedstrijd en daarna een fees-
telijke avond hebben we afscheid genomen in 
gezelschap van jullie echtgenotes. Mannen 
bedankt voor jullie inbreng in onze vereniging 
namens alle achterblijvers in de Weco.

Tot golfs 

De weco voozitter 
Leon van Zon
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Mogen wij ons even voorstellen: 

Madeleine en Bob gaan 
voor (een) TIEN 
Kennismaken met Madeleine en Bob betekent ook terugkijken naar 
hun avontuur in Costa Rica. Wat bezielt je om, nadat je elkaar een half 
jaar geleden hebt leren kennen in de Noordwijkse hotelwereld, de stap 
te zetten naar het Midden-Amerikaanse Costa Rica. Toch maakten 
Madeleine en Bob Boasson in 1989 de uitdagende stap naar dit mooie, 
maar relatief arme land. Aan de kust in Playa Tamarino, vooral bekend 
bij Amerikaanse en Canadese ‘overwinteraars’ begonnen zij, vanwege de 
opleiding en de kookkwaliteiten van Bob, een restaurant en na één jaar 
ook een hotel met 32 kamers.

Terug naar Helmond
Beiden hadden een verleden in de Horeca, de 
vader van Bob had een bedrijf in Costa Rica 
en Bobs broer woonde er ook. De liefde voor 
de Horeca en voor elkaar maakte het plaatje 
compleet. Na een aantal succesvolle jaren 
besloten ze vanwege de opleidingskansen voor 
hun inmiddels drie jonge dochters in 2000 
terug te keren naar Nederland en wel naar 
de geboorteplaats van Madeleine, Helmond. 
Voor de Hagenees Bob een even grote stap en 
avontuur als de stap naar Midden-Amerika. 
Madeleine, zus van de Helmondse onderneem-
ster Claire Coenen, maar ook Bob, raakten weer 
snel thuis in Helmond en runden onder andere 
Coenen Kookplezier.

Stap naar het clubhuis TIEN
Toen het bedrijf Simol op zoek ging naar een 
kok en Bob daarvan via een hockeymaatje 
kennisnam, bleek al snel dat men ook een 
gastvrouw zocht. Zij werden meteen enthousi-
ast om dit in te vullen. Dicht bij huis (ze wonen 
met hun drie dochters in de Zwanenbeemd) 
en een grote uitdaging voor de toekomst. Bob 
(57) en Madeleine (53) zijn samen dit nieuwe 
avontuur aangegaan onder het motto ‘het 
succes van onze golfclub is ook ons succes’. 
Natuurlijk zal het de eerste tijd nog wennen 
zijn. Wennen aan de leden, maar ook anders-
om het wennen van de leden aan de nieuwe 
aanpak. Samen moeten we de balans zien te 
vinden tussen een ledenaccommodatie en 
een exploitatie, waarbij ook externen nodig en 
gewenst zijn. Het draagvlak voor een gezonde 
exploitatie kan worden vergroot doordat meer 
(nieuwe) leden gebruik maken van onze prach-
tige accommodatie, maar ook door het aan-
trekkelijk zijn voor buitenstaanders. Door het 
aanbieden van kwaliteit zijn Madeleine en Bob 
ervan overtuigd dat de omzet gaat groeien; en 
dat is weer goed voor onze club en voor Simol. 
Bob vult dit aan door te melden dat alles vers 
wordt bereid.

Gezin Boasson
De drie dochters van Madeleine en Bob wonen 
nog altijd thuis, wat beiden zien als een teken 

dat ze het er goed hebben. De oudste, Floor 
van 25, is bekend met onze golfclub, waar 
ze in ons oude clubhuis drie jaar in de bedie-
ning heeft gewerkt. Zij werkt nu bij restaurant 
Naestrium aan de Mierloseweg in Helmond. 
Kimberly (23) is bezig met een eigen kap-
perszaak op te zetten en Robin (22) zit in de 
Zorg. Bob zou graag in de toekomst weer gaan 
golfen, terwijl Madeleine wil gaan starten met 
het halen van het GVB. Hoewel ze in het verle-
den al een aantal lessen heeft gehad, is zij er 
nooit aan toegekomen het GVB te gaan halen. 
Vanwege hun hockeyverleden (Madeleine bij 
HUAC) hebben ze allebei aanleg voor deze 
mooie sport. Wellicht zien we de Boasons 
op niet al te lange termijn ook actief op onze 
golfcourse.
Nadat ze samen Het Pannenkoekschip in 
Helmond hebben opgestart, zien zij in TIEN 
voldoende uitdaging om er samen met de 
leden een succes van te maken. Zij hopen dat 
zij van de leden de kans krijgen om er, samen 
met het team, een gezellig en plezierig club-
huis van te maken, waarbij kwaliteit natuurlijk 
voorop staat. Zij staan er daarbij voor open 
om kennis te nemen van de wensen die leven 
en de vragen die er zijn. De redactie van de 
Evergreen wenst ze daarbij veel succes. 

Fons Jacobs
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Zomerwedstrijd 
Een toepasselijke naam voor een wedstrijd in augustus. Maar eigenlijk zijn de laatste maanden alle wedstrijden 
echte zomerwedstrijden geweest Zoals Gerard Cox lang geleden zong over die zomer die begon in mei. Toen hij 
het zong was die alweer voorbij, maar op 12 augustus in ieder geval nog lang niet.

Schrijvers van stukjes over wedstrijden zijn 
(bijna) altijd de winnaars van die wedstrijd. U 
raadt het al. Ik dus ook.

Eigenlijk zou je de nummer laatst moeten 
vragen om een stukje te schrijven. Dan kan 
die mooi de loftrompet afsteken richting de 
winnaar. Een objectief verslag van een golf-
wedstrijd schrijven is niet mogelijk. Je weet 
alleen uit eigen ondervinding hoe je zelf en 
je flightgenoten hebben gespeeld. Telkens 
terugkerende aspect is natuurlijk het weer (zie 
hierboven). Het was koud/warm/nat/droog en 
het waaide hard/een beetje/niet. En natuurlijk 
de gesteldheid van de baan. De greens waren 
snel/langzaam en het gras op de fairways was 
lang /kort/geen.

Alle hoeken van de baan gezien
Ik bespaar u dat verder. Degenen die aan de 
wedstrijd hebben deelgenomen kennen die 
omstandigheden en omdat ze niet gewonnen 
hebben, hoeven ze daar niet aan te worden 
herinnerd en degenen die niet meegespeeld 
hebben interesseert het geen bal. Oh ja, ik zou 

het haast vergeten: in ieder wedstrijdverslag 
hoor je ook je flightgenoten te bedanken. Dus 
Riny Oosthoek en Peter van der Linden, bij 
dezen.
Ook nog bedankt dat ik dankzij jullie alle hoe-
ken van onze mooie baan, zowel rechts als 

links, heb mogen opzoeken. Vergeleken met 
de variatie die jullie in je spel wisten te leg-
gen was mijn spel -lang en recht, maar uiterst 
saai. 

Udo Oidtmann

Wandfoto in het clubhuis 
Oftewel ‘golf verbindt mensen overal en op elk niveau’. De grote wandfoto in ons vernieuwde clubhuis is een 
afbeelding van een van de spannendste finales ooit gespeeld.

Het is 1942 bij de Masters op Augusta in de VS, 
een halfjaar voor de aanval op Pearl Harbour; 
voor de Amerikanen het begin van de tweede 
wereldoorlog.
De finale is tussen Ben Hogan, links op de foto 
en Byron Nelson, rechts op de foto. Beide jonge 
mannen zijn in 1912 in dezelfde wijk geboren, 
in Forth Worth, Texas. In de crisisperiode lukte 
het hen caddie te zijn op de lokale golfclub om 

wat geld bij elkaar te sprokkelen. Zo ontstond 
er een hechte vriendschap. In de jaren die 
volgden hebben zij vaak tegen elkaar gespeeld 
bij de Caddie-Masters (de Masters voor cad-
dies), bij ons natuurlijk een heel ander begrip! 
Byron Nelsen is bijna altijd de bovenliggende 
partij, maar op latere leeftijd is Ben Hogan de 
stabielste golfer gebleken. Later zijn beiden 
doorgegroeid naar het allerhoogste niveau.
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De Jan Rommebus  
Als club is het mooi wanneer je kunt bogen op een aantal tradities. Dat 
maakt een club eigen. Van ons. En deze tradities moet je in ere houden. 
Het is dan ook heel dierbaar dat elk jaar vrijwilligers de tijd en moeite 
nemen om onze geschiedenis verder uit te bouwen. Onze club is in 1989 
opgericht en na ruim een half jaar voorzitterschap van Nol van der Heijden 
is Jan Romme van 1990 tot en met 1997 onze voorzitter geweest. In die 
tijd heeft  hij, als een echte pionier, samen met het toenmalig bestuur een 
begin gemaakt met het opbouwen van een golfclub die niet meer weg te 
denken is uit Helmond. 

Vanaf 2000 is er dan ook ter ere van hem rond 
onze clubverjaardag een wedstrijd naar hem 
vernoemd. De strijd om de ‘Jan Rommebus’. En 
ieder lid mag hieraan meedoen. 

Een melkbus als trofee
De trofee die als wisselbeker uitgereikt wordt is 
een koperen uitgave van een ouderwetse melk-
bus waarin al de namen van de winnaars gegra-
veerd staan. Waarom deze melkbus? ‘Romme’ 

is in ons mooie Brabantse dialect ‘melk’. Sla het 
woordenboek van onze Aarlese Wim Daniels er 
maar op na.

Dit jaar is het mij gegeven om deze bus voor een 
jaar op onze schoorsteen thuis te mogen zetten. 
Het winnen van deze bus overtuigde me weer 
eens dat eerste worden bij golf een combina-
tie is van veel factoren. Natuurlijk een beetje 
golfvaardigheid, maar zeker ook het geluk van 
de dag en een flight die je ook de kans geeft 
in alle rust en overtuiging je spelletje te spe-
len. Daarom dank ik Annemarie en Rinus voor 
hun zeer aangename bijdrage aan deze dag. En 
vooral Annemarie, die nadat ik mijn bal al bijna 
als verloren opgegeven had en wilde teruglopen 
naar de vorige afslag, bleef doorzoeken en mijn 
bal vond. Dat scheelde minstens twee punten. 
Dus de overwinning.

Een vriendschap voor het leven
In de derde en finaleronde staat Ben Hogan op 
hole 17 één punt boven Byron Nelson, maar 
op hole 18 pakt Nelson met één punt verschil 
de overwinning. Het wordt 69-70. En ook deze 
strijd heeft de vriendschap tussen hen beiden 
nooit in de weg gestaan. Het prijzengeld was er 
ook niet naar om ruzie over te maken. De eer-
ste prijs was $1.500 en de tweede prijs maar 
$800. Hiervoor zet je je vriendschap niet op 
het spel! Wij hebben dus echt een historische 
foto in ons clubhuis. Het tafereel speelt zich 
af op hole 8.
Wel moet ik bekennen dat we het geheel een 
beetje geshopt hebben en de waarheid een 
beetje gemanipuleerd. We hebben de foto 

gespiegeld afgedrukt, dus links is rechts en 
andersom. Byron Nelson staat op de foto 
linkshandig te putten, maar is dus in het echt 
rechtshandig. En verder staat op de echte foto 
Ben Hogan dichterbij in beeld en ook wat hoger 
op de green en beide heren staan in het echt 
verder uit elkaar. De originele foto was helaas 
minder geschikt als grote wandfoto, maar 
gelukkig is door het shoppen aan de essentie 
van de foto niets verloren gegaan.

Een beeld van mensen die elkaar hebben 
gevonden in een sport waarin Fair Play hoog 
in het vaandel staat, supergezond is, die ver-
broederd/verzusterd en tot op hoge leeftijd 
met veel plezier kan worden beoefend. 

Sportieve en vriendelijke groeten 

Frank Raijmakers
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De President’s Cup  
Een paar dagen voor zondag 8 juli ontvingen alle leden een bericht van 
de Weco. Alhoewel er voldoende deelnemers waren, was er nog wel 
wat plaats. Een nieuwe voorzitter is toch eigenlijk een goede reden om 
te overwegen mee te doen. In het verleden heb ik aan deze wedstrijd 
meegedaan, maar meer omdat ik mij toen als bestuurslid een beetje 
verplicht voelde. Na overleg met mijn echtgenote deze keer toch 
ingeschreven. Prachtig weer, zoals het hele voorjaar wel lijkt.

Ingedeeld in de negende flight met Angela 
Coolen, Ellen Claessen en Hans van de 
Wassenberg; niet de minste spelers van onze 
club. Voelde me wat klein. Maar niet getreurd, 
uiteindelijk gaat het om de gezelligheid. 
Meedoen is belangrijker dan winnen.

Puntentelling is niet mijn 
sterkste kant…�
Mijn start was niet geweldig, streep, 2 punten, 
streep. Toen als door een wonder birdie en 
par. Gezien mijn handicap 9 punten. Omdat de 
printer het weer had laten afweten waren de 
extra slagen niet aangegeven op het wedstrijd-
formulier. Puntentelling is niet mijn sterkste 
kant, maar Hans gaf aan dat aan het einde 
van de wedstrijd wel te bekijken, alleen slagen 
noteren. Zodoende had ik eigenlijk geen idee 

hoe ik speelde, redelijk dacht ik. Aangemoedigd 
door mij flight-genoten genoten we van de dag 
en de wedstrijd.

Na hole 18 de punten eindelijk maar eens 
geteld. Tot mijn verbijstering 42 punten. Dit 
aantal had ik nog nooit gehaald, maar of dit 
genoeg zou zijn? Op het prachtige terras werd 
duidelijk dat ik een serieuze kanshebber was. 

Een nieuwe jas!
De prijsuitreiking door onze nieuwe voorzitter 
Wim van de Westerlo gaf aan, dat ik inderdaad 
de winnaar van de ‘Blue Jacket’ was. Ik wist niet 
dat ik het in me had. Ik zal het met trots dragen. 
Ik bedank allereerst mijn mede-flight-genoten, 
mijn muzes Ellen en Angela (zoals ik ze noem-
de) en Hans voor de geestelijke ondersteuning, 

de Weco voor de organisatie, onze voorzitter 
voor zijn vriendelijke woorden en natuurlijk alle 
andere deelnemers, die uiteindelijk de dag tot 
een succes maken. 

Dirk Jan Boer

V.l.n.r. voorzitter Wim van de Westerlo, de winnaar 
Dirk Jan Boer en de winnaar van vorig jaar Willie-
Jan Verspaget

Frank, Liesbeth, Charlotte en Frans

Naast de Rommebus kreeg ik van opperspreek-
stalmeester Hein ook romme gerelateerde pro-
ducten als prijs uitgereikt. Een aantal heerlijke 
romige kazen. En een hele mooie fles oude 
port. De perfecte combinatie om op een mooie 
na-zomeravond nog eens terug te denken aan 
een perfecte golfdag. Iedereen die hieraan mee-
gewerkt heeft, bedankt. Zowel de vrijwilligers 
als de medegolfers. Zie jullie graag weer bij een 
volgende wedstrijd. 

En vergeet niet, het mooiste van dit spelletje is 
dat iedereen kan winnen!

Een hartelijk sportieve groet 

Frank Raijmakers
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Natuur in de baan...

Droogteschade
Het seizoen ging voortvarend van start. Het natte voorjaar en de hoge 
temperaturen zorgden ervoor dat we al vrij snel alle baanonderdelen 
goed in de groei hadden. De nieuwe greens, voornamelijk met roodzenk 
gras (een grasras dat toch meer temperatuur vraagt om reactie te geven’ 
waren al vroeg op wedstrijd niveau.

De zomer deed er nog een schepje bovenop. 
Negen weken tropische temperaturen met 
welgeteld 8 hele millimeters hemelwater. 
Zoals het de afgelopen maanden is geweest 
heb ik het ook nog nooit meegemaakt. Blij ben 
ik dan ook met de investering in de nieuwe 
beregening, zodat de kwaliteit van de greens, 
de tees en de voorgreens goed te behouden is. 
Door regelmatig het vochtgehalte op verschil-
lende plekken van de greens te meten en met 
die gegevens de beregening te corrigeren. Daar 
ligt wel een uitdaging, want tot hoe ver kun je 
gaan met de nieuwe of oude greens zonder 
over te beregenen. Te natte greens met hoge 
temperaturen, dat vraagt om schimmelinfec-
ties. Tevens beregenen we met grondwater, 
dus koud water. Om een goede waterverdeling 
in de toplaag te verkrijgen spuiten we met de 
veldspuit een wetting agent. U heeft het vast 
wel ooit gezien, het spuiten van de greens en 
het direct inregenen. Door de warmte en stress 
wordt de bodem waterafstotend, er vormt zich 
een soort waslaagje. De wetting agent breekt 
onder andere de druppelspanning, waardoor 
bodemdeeltjes weer water op kunnen nemen.

Een droge vlakte
De sappige groene fairways veranderden in een 
grote droge vlakte. Wat er eigenlijk gebeurt, is 
dat, wanneer het gras langer onder stress 
komt te staan, de plant zichzelf beschermt en 
water onttrekt aan het blad en transporteert 
naar de beworteling om die te laten overleven, 
dus wordt het geel, geen fotosynthese meer. 

Komt er vervolgens weer voldoende neerslag 
dan zal de beworteling weer worden geacti-
veerd en kan het herstel weer beginnen. Voor 
ons is van belang om de grasmat te helpen 
door bijvoorbeeld de bodem op te ruwen of 
te verticuteren om het dode materiaal weg te 
halen en te beluchten en daar waar nodig de 
grasmat door te zaaien, zodat opengevallen 
delen zo snel mogelijk weer door het gewenste 
gras worden bezet.
Daar waar we in het najaar de fairways hebben 
belucht met grote (22 mm) pennen zie je nu 
al goede reactie, omdat het water daar goed 
in de grond kan.

Ook zijn we druk geweest met het watergeven 
van de aangeplante bomen en bosplantsoen. 
Het zal echter nog enige tijd duren voor de 
natuur hersteld is van deze aanslag. Er gaat 
toch echt niets boven gewone regen.  

Herbert van Hout 
Hoofd Greenkeeper

Geverticuteerd en belucht gras dat sneller water 
opneemt

Fairway hole 2 tijdens de droogte

Contrast tussen wel of geen beregening
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Opening gerenoveerde clubhuis

16 September 2018 was het dan zover. Onze kersverse voorzitter kon in 
een feestelijke toespraak het startsein aankondigen van een feestelijke 
opening van het vernieuwde clubhuis. Gelukkig hebben vele leden gehoor 
gegeven aan de uitnodiging van het bestuur deze feestelijke bijeenkomst 
bij te wonen. In zijn toespraak memoreerde hij kort de historie van deze 
huiskamer van onze golfclub.

Een eigen clubhuis
Nadat we de eerste jaren hadden samenge-
woond, of moet ik zeggen ingewoond, bij de 
hockeyclub HMHC werd in 1999 begonnen 

met een eerste verbouwing en inrichting van 
ons eigen clubhuis. Onder het motto “van 
Hockeykantine tot Golfclubhuis”, werd op 7 
oktober 2000 door Loco-burgemeester Hans 

Witteveen ons clubhuis officieel geopend. In 
de loop van de jaren werd, mede onder leiding 
van de architect van het eerste uur, Geert 
Swinkels, een aantal verbeteringen uitgevoerd 
van zowel inrichting als accommodatie. Vooral 
de vernieuwde pui en luifels sprongen daarbij 
in het oog, mede ook met financiering en bij-
dragen van onze brouwer BAVARIA.

Maar we weten allemaal dat ons clubhuis niet 
meer was wat we bij een baan met de A -status 
mochten verwachten. Zeker ook energetisch 
moesten er de nodige veranderingen plaats 
vinden.

Inzet vrijwilligers
Na een jarenlange voorbereiding werd dan 
toch in januari van dit jaar gestart met de 
verbouwing. De voorzitter noemde in zijn 
openingsspeech vooral de inzet van de vele 
vrijwilliger, maar met name de inzet van het 
eigen team dat de verbouwing voorbeel-
dig begeleide. Dieke Sengers, Willem van 
Zantvoort, maar vooral Frank Raymakers en 
Hank Hagelaar hebben vele vrijwilligersuren 
in dit project gestopt. Terecht mochten zij 
dan ook de openingshandeling verrichten. Ook 
werden de namen genoemd van Jos en Arno 
van Adriaans bouwgroep, de medewerkers 
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van “De Enk”, alsmede elektricien Marcel van 
Klessens en de Koning. Ook de vele sponsoren 
en onderaannemers werden hartelijk bedankt. 
Onder leiding van het bouwteam waren er 
ook vele vrijwilligers van onze club  betrok-
ken bij de bouw en inrichting van ons fraaie 
vernieuwde clubhuis.

Trotse voorzitter
Aan het slot van deze officiële opening liet de 
voorzitter duidelijk blijken dat hij trots is op 
onze vernieuwde baan, op ons nieuwe clubhuis 
en vooral op onze leden die dit alles mogelijk 
hebben gemaakt. Kijk naar onze inrichting van 
het clubhuis, de bar, de vloer, het terras, de 
lamellen, de overkapping, onze caddymaster 
ruimte, samen met onze prachtige baan is dit 
alles “de A status” waardig. Hij sluit af met 
de woorden: “HGC Overbrug, een parkbaan 
binnen de stadsgrenzen, bijna 30 jaren jong, 
vaart verder op een gunstige stroom naar de 
toekomst.” 

Fons Jacobs 
Foto’s Klaartje Majoor

Calciumsulfaat dekvloeren

Cementdekvloeren

Coating-, epoxyvloeren

Harde vloerbedekkingen; 
 Linoleum, p.v.c. etc.

Zachte vloerbedekkingen;
Naaldvilt, tapijt etc.

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

UW MEEST KRACHTIGE PARTNER IN
• Calciumsulfaat dekvloeren
• Cementdekvloeren
• Coating-, epoxyvloeren
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Rijn Schellekens 
Wisselbeker  
19 juli was het weer zover. Zonovergoten warm en droog, maar dat is deze 
zomer geen uitzondering geweest en gold dus ook voor deze traditionele 
wedstrijd. Deze keer, inmiddels de achtentwintigste, hadden de jongens 
de meisjes uitgenodigd. Teleurstellend was het dan ook dat slechts 19 
meisjes van de uitnodiging gebruik hadden gemaakt.

Een dieptepunt in de historie. Kom op dames, 
de initiatiefnemers Rijn en Tonnie Schellekens 
verdienen het niet dat jullie voor deze wedstrijd 
zo weinig belangstelling hebben. Zij waren ook 
dit jaar weer erg gastvrij, bezorgden alle deel-
nemers een doosje ballen en stelden ook weer 
de prijzen beschikbaar. Terecht werden zij dan 

ook door de wedstrijdleider Harrie van der Rijdt 
in de bloemetjes gezet.

Wie krijgt de trofee?
De Texas Scramble wedstrijd werd, gedwongen 
door de beperkte damesbezetting, gespeeld 
door drie mannen tegen twee dames. Ondanks 

de handicapverrekening was de score van de 
herenteams beduidend beter dan die van de 
dames. De wedstrijdleiding besloot, gezien de 
beperkte bezetting bij de dames, uiteindelijk de 
wisselbeker dit jaar niet toe te kennen. Volgend 
jaar zal op uitnodiging van de meisjes hen de 
kans worden geboden om nu deze, van een rijke 
historie voorziene, trofee eindelijk weer eens te 
heroveren.

Wel werden de winnende flights beloond 
met een diner bon. Bij de dames waren dat 
Christien Jacobs en Monique de Wit en bij de 
heren Toon Geerts, Ronald Christphersen en 
Rijn Schellekens. 

Fons Jacobs

Rijn en Tonny De meisjes De jongens
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Nieuws van de Pro

Dood bij de pin (deel 2) 

Pitch over de bunker
Situatie:  tussen de bal en de vlag ligt een 

hindernis, bijvoorbeeld een bunker. 
De afstand naar de vlag is ongeveer 
40 meter.

Club:   sandwedge

In de vorig evergreen heb ik de eerste 2 onderdelen behandeld 
dood bij de pin. Nu volgen de laatste drie onderdelen, nl

1.  Pitch over de bunker
2.  Chip met de houten 3
3.  Downhill chip

Chip met de houten 3
Situatie:   de bal ligt niet lekker net buiten 

de green of net op de rand van de 
green en de apron en je hebt last van 
het hoogteverschil tussen green en 
apron.

Club:   houten 3

 ½ Adres-stand iets breder (heupbreedte) dan bij de vorige situaties en balpositie in het mid-
den (foto 1).

 ½ Rechtervoet recht en linkervoet open (foto 1).
 ½ Maak een halve achterzwaai, laat de polsen meedoen en maak de zwaai goed af (foto 2).
 ½ Laat de bal vijf meter voor de vlag landen. Sla overtuigend door de bal heen, anders verdwijnt 

die alsnog in de bunker (foto 3).

 ½ Je neemt de gewone grip of de puttinggrip. De bal ligt bij de rechtervoet (foto 4).
 ½ Maak een korte putt-beweging, de bal gaat iets omhoog en rolt door naar de vlag (foto 5).
 ½ Landingsgebied na 15 cm. Het is een veilige slag, waar eigenlijk niets mee kan gebeuren. Dit 

is een goede optie als de bal ingenesteld ligt (foto 6).
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WINTER Abonnement

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

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

VOORWAARDEN 
• Het winter abonnement dient vooraf te worden voldaan.
•  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 moet u de les extra contant betalen.
• U moet de lessen zelf in lesboek registreren. Vol = vol

1 persoon 50 minuten per les € 300 
1 persoon 25 minuten per les € 150 
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

8 LESSEN 6 BETALEN

Succes met oefenen 

Sandy

Downhill chip
Situatie:   bal ligt downhill dicht bij de green.
Club:   sandwedge.

 ½  Balpositie bij de rechtervoet; zorg dat de schouder parallel aan de helling staat, de linker-
schouder is lager dan normaal, het gewicht is op links (anders raak je eerst de helling en dan 
pas de bal) (foto 7).

 ½ Ga iets breder staan voor meer stabiliteit (foto 7).
 ½ Fixeer de polsen en maak een korte beweging (foto 8).
 ½ Swing met de helling mee, dus laag blijven (foto 9).
 ½ Zorg dat de zwaai recht naar achteren gaat.
 ½ Belangrijk is dat de houding en beweging parallel aan de helling is.
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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

hgc-overbrug�nl

30



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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