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Voorwoord van de voorzitter

‘Blik Vooruit’
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. 

In de volgende Algemene Ledenvergadering 
wordt het nieuwe beleidsplan ‘Blik Vooruit 
2019-2024’ gepresenteerd.  Het uitgangspunt 
zal blijven dat wij als HGC Overbrug een echte 
‘verenigingsbaan’ wensen te blijven. Tradities 
moeten in ere blijven, maar dit kan alleen wan-
neer we ons blijven ontwikkelen.
Onze club is klaargestoomd om in ledenaan-
tal te groeien, waarbij kwaliteit behouden 
wordt en boven kwantiteit staat. Het spelen 
op de baan en de gezelligheid in het club-
huis moet voor iedereen aantrekkelijk blijven. 
HGC Overbrug weet zich te onderscheiden ten 
opzichte van omliggende banen en mag zich 
met recht gezellig, ongedwongen, tolerant en 
beschaafd noemen. Dat mag niet veranderen.
Op de eerste plaats voor de bestaande leden, 
maar ook voor nieuwe leden. De drempels om 
lid te worden zullen worden verlaagd, zonder 
concessies te doen aan de eisen van golfvaar-
digheid van de spelers en de gedragsregels. In 
dit kader maak ik graag van de gelegenheid 
gebruik om een beroep te doen op uw ambas-
sadeurschap voor onze club: laat mensen in 
uw omgeving weten wat voor moois we te 
bieden hebben en nodig ze uit om kennis te 
komen maken met HGC Overbrug. 

Wedstrijden
Tot mijn genoegen heb ik mogen constate-
ren dat de wedstijden het afgelopen seizoen 
over het algemeen goed zijn bezocht. Nu het 
golfseizoen ten einde is, maak ik tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie graag de ‘Golfer en Golfster 
van het jaar’ bekend. Spannend!
Op 16 september jl., tijdens de opening van 
het clubhuis, vonden onder prachtige weers-
omstandigheden de finalewedstrijden van 
de Matchplay kampioenschappen plaats. 
Een spannend competitie waaruit Marianne 
de Kimpe en Peter de Wtitte als winnaars 
naar voren kwamen. Beide van harte gefeli-
citeerd met deze topprestatie! Tevens felici-
taties voor Jeroen van Ganzenwinkel die met 

Talentscoutz de felbegeerde ‘Business Trophy’ 
in ontvangst mocht nemen. Het doet me een 
genoegen u te mogen mededelen dat Jeroen 
met ingang van 2019 het voorzitterschap van 
de Sponsorcommissie overneemt van Claudia 
van Hout. 
Graag neem ik van de gelegenheid gebruik 
Claudia hartelijk te danken voor haar inzet de 
afgelopen vier jaar. 
Laatste felicitaties gaan naar Walter van de 
Wassenberg. Hij won de ‘Helmond Open’ en 
mag op 29 september 2019 zijn titel verdedi-
gen. Walter; van harte gefeliciteerd.

Op zoek naar een nieuwe GolfPro
Begin deze maand bereikte ons het bericht dat 
Sandy van Griensven te kennen heeft gegeven 
haar taak als GolfPro van HGC Overbrug per 
eind maart 2019 te beëindigen. Sandy zal 
haar taak niet elders voortzetten, maar vol-
ledig stoppen als GolfPro. Graag dank ik Sandy 
langs deze weg hartelijk voor haar inzet en 
betrokkenheid en wens haar het beste voor de 
toekomst. Het bestuur heeft inmiddels een sol-
licitatieprocedure opgestart voor een nieuwe 
GolfPro. Zodra er ontwikkelingen zijn, hoort 
u van ons. 

Tenslotte
Zoals reeds aangekondigd wordt op maandag 28 
januari 2019, in de  Algemene Ledenvergadering, 
het nieuwe beleidsplan ‘Blik Vooruit 2019-2024’ 
aan u gepresenteerd. Ik hoop u dan ook in grote 
getalen te mogen begroeten.
Ik wens u veel speelplezier tijdens de winter-
maanden en ontvang u graag op onze traditi-
onele en gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op 
zondagmiddag 6 januari aanstaande. 
Rest mij u, mede namens het bestuur, fijne 
feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 
2019 toe te wensen! 

Uw voorzitter,  
Wim van de Westerlo

Sponsoren

UNIEKE LOUVER SYSTEMEN
SUNSHIELD
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De lekkerste bal komt van 
Keurslagerij Goossens!

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

Redactioneel

Kom op dames…
Als ik dit stukje schrijf is het jaar 2018 al weer bijna 
voorbij. Wat is er veel gebeurd binnen onze mooie 
golfclub. Top als het gaat om onze vrijwilligers, veel 
wedstrijden, goede organisatie, veel zorg voor de 
baan tijdens de lange warme en droge zomer en een 
uitstekend vernieuwd clubhuis. Alleen maar positieve 
zaken.  

Is er dan toch geen kritische kanttekening te maken bij dit zo mooie golf-
jaar voor onze club. Ja, toch wel. Het moet mij van het hart dat een van 
onze mooiste wedstrijden en in ieder geval de oudste wedstrijd, geen 
winnaar heeft kunnen opleveren. De wedstrijd om de Rijn Schellekens 
Trofee kende dit jaar geen winnaar omdat er... van dameszijde te weinig 
deelnemers waren. Symptomatisch lijkt het wel omdat de damesoch-
tend op dinsdag ook al zo slecht wordt bezocht. Kom op dames, neem 
in het nieuwe jaar revanche en zorg ervoor dat ook de dinsdagen weer 
vol bezet zijn met onze golfende dames. Kom op zeg!!! 

Fons Jacobs, 
Voorzitter redactiecommissie Evergreen
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• Cementdekvloeren
• Coating-, epoxyvloeren
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Door de baan...

Nieuws van de golfende 
baancommissaris
De dagen worden korter en de bladeren aan de bomen zijn bijna 
helemaal verdwenen. De herfst is in volle gang, de winter in aantocht? 
In dit jaargetijde ziet de baan er weer heel anders uit en worden er weer 
plaatsen zichtbaar waarvan je was vergeten dat ze er waren. 

Inmiddels zijn de wintergreens gereed en 
wanneer de vorst zich aandoet, kunnen ze in 
gebruik worden genomen. Zolang het weer 
het toelaat blijven we spelen op zomergreens 
en zal de baan qualifying zijn. Dit kan alleen 
als de baan en vooral de greens in goede con-
ditie blijven. U als golfspelers heeft daar een 
belangrijke bijdrage in!!!! Divots terugleggen, 
pitchfork gebruiken, en bunkers harken en 
vanuit de lage kant betreden en er uit stappen.

Uitholen op de wintergreen
Er blijkt enige discussie te bestaan hoe te han-
delen bij het aanwezig zijn van wintergreens. 

Kort gezegd komt het er op neer dat alleen de 
green verplaatst is in verband met de kwets-
baarheid van de zomergreens. De manier van 
uitholen blijft dus hetzelfde: gewoon uitholen 
met de vlag eruit, zoals men dat ook doet op 
de zomergreen. Dus NIET uitholen met de vlag 
erin, NIET oprapen binnen 1 meter met een 
slag erbij, NIET oprapen binnen 1 stoklengte 
met 1 slag erbij of een andere vinding, maar 
gewoon uitholen.

Tijdens de wintermaanden worden de planten-
vakken en de bomen onderhanden genomen. 
Ook zal er gedurende het winterseizoen hier en 

daar in de baan nog het een en ander worden 
aangeplant.

Voor zolang het weer het toelaat wens ik u 
allen nog veel golfplezier toe. Tenslotte wil ik u, 
namens de baancommissie en het hele uitvoe-
ringsteam, prettige feestdagen en een goed, 
gezond en voorspoedig 2019 toewensen. 

Wim van de Westerlo 
Baancommissaris

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

www.vandenheuvelbouw.nl
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N.B.  Wij zijn nog steeds op zoek 
naar een wat jonger lid om 
onze redactie te versterken.

Geef door die pen!

Wat er komt kijken 
Deze rubriek kon in deze kersteditie bijna niet doorgaan, omdat de laatste ‘doorgever’ geen schrijvers kon 
vinden met genoeg interesse om een stukje te schrijven. Daarom moet u het deze keer met mij doen.

Aangezien ik deel uitmaak van de redactie 
van ons clubblad ga ik van deze mogelijkheid 
gebruik maken om u te laten weten wat er 
komt kijken om 4x per jaar dit blad bij u op de 
mat te krijgen.
Allereerst wordt er een inhoudsopgave gemaakt 
met de verschillende onderwerpen en rubrieken 
die aan de orde zijn. Tijdens de eerste vergadering 
worden dan de taken verdeeld onder Fons, Arie, 
Jean Louis en mij. Degenen die benaderd worden 
om een bijdrage te leveren krijgen een email met 
daarin de deadline voor het aanleveren van de tek-
sten en de foto ś. Ook belangrijk is dat de commissie 
Businessclub de verschillende mutaties doorgeeft 
van de adverteerders en sponsoren.

Dropbox
Alles wat ik binnenkrijg via de mail 
sla ik op in mijn Dropbox, waar 
ook de andere redactie leden 
inzage in hebben. Aan 
het eind heb ik dan 
zo’n 30 mapjes 
met tekst en 

foto’s. Jean Louis controleert alles nog een 
keer op taalfouten en leestekens. Dit sla ik op 
in 1 map, de betreffende editie, zet ik op een 
USB Stick en breng dit naar Jackey van Melis. 
Hij is de opmaker van ons blad en maakt er 
dus een mooi geheel van. 

De volgende stap
Hij stuurt het eindresultaat naar de drukker 
waarna ik het weer terugkrijg voor de laatste 
controle en de definitieve opdracht. Na de 
bevestiging van de drukker verstuur ik ook ons 
meest recente adressenbestand dat ik toege-
stuurd krijg van Karin. Altijd weer een zucht 
van verlichting als hij op tijd op de mat valt!

De pen geef ik graag door aan iemand die de 
uitdaging aan wil gaan! 

Gre de Heer
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Natuur in de baan...

Wetenswaardigheden 
van onze greenkeeper
Het groeiseizoen loopt ten einde dus tijd om de baan zo optimaal 
mogelijk de winter te doen ingaan. In het laatste clubblad hebben 
we u bijgepraat over de te nemen maatregelen om de droogteschade 
op de fairways te laten herstellen. Op het moment van schrijven zijn 
alle fairways doorgezaaid. Dus nu de tijd om alle baanonderdelen te 
beluchten, zodat water goed de grond in kan en greens zo snel mogelijk 
droog worden bij flinke regenval.

Ook klepelen we in deze periode de rough 
(dat lange gras) eraf, omdat in het verleden is 
gebleken dat wanneer we dit vroeger doen de 
nodige kikkers in de opvangbak terecht komen 
en dit natuurlijk nooit de bedoeling kan zijn.
Graag wil ik u wat meer vertellen over het ver-
tidrainen. We hebben een lichte machine voor 
de greens tees en voorgreens en een zware 
machine voor de fairways. Deze machines kun-
nen werken met zowel vaste of holle pennen. 
De werking is exact hetzelfde

De beworteling
Vaste pennen om te beluchten en holle pen-
nen om bijvoorbeeld vilt te bestrijden. Je haalt 
materiaal uit de toplaag waarna je dit gebruikt 
om te bezanden (dressen). De machine laat 
de pennen recht de grond in gaan, maar wrikt 
onderin de grond waarna de pennen recht-

standig de grond uitkomen. Ik zie wel eens 
mensen kijken achter de machine en dan lijkt 
het of de pennen maar zo’n10 cm de grond 
in gaan, maar dat is gezichtsbedrog. De pen-
nen gaan ongeveer 25-30 cm diep, de ideale 
bewortelings diepte. Ook wordt de beworteling 
gebroken, waardoor die beter kan uitstoelen 
en zorgt voor een dichtere mat. Dus zorgen 
we ervoor dat het grondwater kan worden 
geborgen; bij vorst zal het water de grond 
doen kapotvriezen, zodat er een beter lucht/
waterhuishouding wordt gecreëerd.

Waarvoor die vlaggetjes?
Voor fairways kiezen we in deze periode meest-
al voor 24 millimeter en voor greens en tees 
voor 12 millimeter dikte. De vlaggetjes die we 
bij sproeiers, putten en overige vaste obstakels 
zetten is om te voorkomen dat bijvoorbeeld 

sproeiers kapot worden geprikt. Niet raar, 
omdat het beluchten van de fairways gebeurt 
bij een snelheid van 1 km/uur en de greens en 
tees met 600 mtr/ uur. Redelijk slaapverwek-
kend, maar dus zaak om toch alert te blijven. 
Gedurende het seizoen beluchten we de greens 
zo’n vijf tot zes keer met 8 millimeter vast of 
holle pennen in combinatie met het bezanden 
(dressen)van de greens. Dit doen we met een 
zelfrijdende procore. Hiermee beluchten we 
alleen de toplaag en is er nauwelijks schade 
aan het greenoppervlak. Deze machine is daar-
door ook behoorlijk sneller en belucht in een 
normale werkdag alle greens. Ter vergelijking 
met het vertidrainen van onze fairways: daar 
zitten dik 32 draaiende uren werk in.
Het is best ongemakkelijk om de baan een 
week in de ban van het onderhoud te laten 
zijn en daarom proberen we dit ook zo laat 
mogelijk in het jaar te doen en plukken we 
ook de vruchten ervan mocht het nog lang 
mild blijven.

Nu hopen op regen want de fairways schreeu-
wen nog steeds om water.  

Herbert van Hout 
Hoofd Greenkeeper

De kleine vertidrainDe grote broer
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Er zit muziek in de club... 

���en nog veel meer!  
Margriet Kuijpers is een echte Helmondse dame en is opgegroeid in 
de Nachtegaallaan in een gezin met vijf meiden en één jongen. In haar 
thuissituatie was zingen en toneelspelen aan de orde van de dag. Overal 
werd gezongen – eventueel met de tweede stem – en we hadden in 
ons gezin al een piano. Dus de liefde voor de zangmuziek is me met de 
paplepel ingegoten en vormde de rode draad in ons gezin. 

Ik heb in Helmond gewoon de lagere school 
en het middelbaar onderwijs gevolgd. Al snel 
daarna hadden we een zang- annex cabaret-
groepje gevormd en hebben we overal opge-
treden, zoals in sanatorium Sint Jozefsheil in 
Bakel. Ook hebben we opgetreden voor Omroep 
Brabant en voor KBO-Binderseind. Het mooiste 
was een toneelstuk zelf schrijven en het ook 
met ons cabaretgroepje opvoeren. Je kwam er 
dan snel achter of jouw bedenksel ook goed kon 
worden opgevoerd als een toneelspel.

Het Cabaret
Ik ben getrouwd met de alom bekende Bertje 
Kuijpers (wie kent hem niet!). Ik heb ook met hem 
veel opgetreden, zoals met de Prinsenzangers 

van de Keiebijters en het Docentencabaret van 
het Carolus Borromeuscollege. Ook ben ik nog 
actief in het zangkoor Priamore in Stiphout. 
Op de achtergrond heb ik ook veel voorberei-
dend werk gedaan voor het cabaretgroepje van 
Bert. Zo gaf ik in diverse dag- en nieuwsbladen 
onderwerpen aan voor het cabaret van mijn 
partner, Bert.

Naast al deze activiteieten hebben we ook de rol 
van Oma en Opa en dat vergt vanzelfsprekend 
veel tijd, maar dat hebben we als pensionado’s 
natuurlijk genoeg!

Ik heb in het verleden veel aan sport gedaan( 
tennis- en gymclub) en ik ben vanwege het, door 

allerlei blessures, uiteenvallen van mijn tennis-
groepje in aanraking gekomen met de golfsport 
bij golfclub ‘De Stippelberg’ in Milheeze. Door 
mijn vriendin Toos van Asten ben ik bij HGC 
‘Overbrug’ terecht gekomen. Als het mogelijk is, 
doe ik graag mee aan de Damesochtend. 

Arie de Vries

Lady of the Year 2018  
Dinsdag 30 oktober jl. werd ik tijdens de eindejaars vergadering van 
de Ladiesday tot ´Lady of the Year 2018´ gebombardeerd. Een hele eer 
natuurlijk. Een prachtige zomer lang iedere dinsdag weer ploeteren 
om het betere spel uit mezelf te halen. Vooral toen ik meer dan tien 
wedstrijden had meegedaan. 

Daarna is het de bedoeling om de dag met 
de minste punten te kunnen vervangen met 
een beter resultaat, want immers de beste 
tien wedstrijden tellen mee voor deze bokaal. 
Bovendien was ik ook nog winnaar van het 
birdie-klassement, wat me een leuke rode birdie 
opleverde. 

Wat was het heet!
Onze prachtige baan en de spelers hadden 
het de afgelopen zomer moeilijk. De hitte had 

deze beide behoorlijk in de ban. Af en toe wat 
stuiterballen van links naar rechts en met een 
beetje geluk rolde de bal de goede kant op. De 
klachtenstroom over het weer: ‘Pfff, wat is het 
heet’ zou toch wel groter zijn geweest wanneer 
we de hele zomer ‘Pfff, wat is het nat’ hadden 
moeten horen. Ik heb genoten van deze tijd. 
Bovendien hebben we met z’n allen meteen het 
nieuwe terras goed uit kunnen buiten.
Ik wil nog even de dames flightgenoten door de 
zomer heen bedanken. Ze hebben mij immers 
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Wat ons verder nog ter ore kwam���
De cover
De cover van deze kersteditie is bedacht en 
ontworpen door ons gewaardeerde lid Klaartje 
Majoor. Zij heeft al heel wat foto’s voor ons 
verzorgd en daar zijn wij blij mee! Bedankt 
alweer voor de mooie bijdrage, Klaartje!

Gastvrij??
Wil jij ook jouw tas onder de kiosk zetten?
Als je denkt dat je er nog langs kunt dan leggen 
we er gewoon nóg een golftas neer!

Brrrrrrr���
Het leven van onze caddiemasters gaat niet 
over rozen! Ons nieuwe kantoor is mooi, maar 
koud. Maar we houden de moed erin. Lidy heeft 
aan Sinterklaas een kacheltje gevraagd. Nu 
maar hopen dat haar schoen groot genoeg is!

Sinterklaaswedstrijd van de dames
Dinsdag 4 december vond de jaarlijkse 
Sinterklaaswedstrijd plaats van de Ladies.
Winnares was Annelies Schoonemans met op 
de tweede plaats Trix van de Loo. De derde 
plaats was voor Joke van Bracht.

´positief ingestraald´ om tot dit resultaat te 
komen. En natuurlijk de damescommissie ook 
mijn dank. Iedere dinsdag toch weer aan de bak 
om het de Ladies naar hun zin te maken! 

Els van Wylick

Vlekkeloos 
          geregeld!

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

NOTARISKANTOOR SPOORMAKERS
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Als wedstrijdcommissie zijn wij van mening dat er op een 9-holes 
golfbaan een toonaangevende 9-holes wedstrijd voor onze leden hoort te 
zijn. Een wedstrijd die recht doet aan het verenigingsleven gevoel binnen 
onze golfclub, waarbij golfplezier en competitief de sport beoefenen 
centraal staan en die voor wat betreft gevoel en beleving wel heel 
dicht tegen onze bekende ‘schildjes’ wedstrijden aanzit (wie weet in de 
toekomst …)!

Mixed Matchplay kampioenschap
Zoals de naam al zegt gaan we een 9-holes 
Matchplay wedstrijd organiseren, waar 
dames en heren tegen elkaar gaan strijden 
voor de titel ‘Mixed Matchplay’ kampioen(e) 
van het jaar. Met het organiseren van het 
‘mixed Matchplay kampioenschap’ zijn wij 
van mening dat we een prachtige en eervolle 
wedstrijd aan de wedstrijdkalender van 2019 
kunnen toevoegen. 

Er wordt gespeeld in twee categorieën (HCP 
22-54 en HCP 0-21,9; handicap per 31 maart) 
zodat we allemaal op of rond ons eigen golf-
niveau die prestatie kunnen gaan leveren 
die ons binnen HGC ‘Overbrug’ onsterfelijk 
kan maken.

De inschrijving staat per direct open en eindigt 
op 31 maart 2019.

Op de volgende pagina vindt u meer informatie 
over hoe de wedstrijd wordt georganiseerd in 
de vorm van het wedstrijdreglement.

Mixed matchplay kampioen-
schap wedstrijdreglement

 ½ Alleen leden van HGC ‘Overbrug’ kunnen 
deelnemen.

 ½ Twee categorieën: HCP 22-54 en HCP 
0-21,9 (handicap per 31 maart 2019).

 ½ Dames en heren worden zoveel mogelijk 
evenredig door elkaar gemixt.

 ½ De wedstrijd wordt gespeeld over 9-holes 
(hole 1 – 9) en heeft geen standing.

 ½ We spelen volgens de regels van 
Matchplay en er vindt geen handicapver-
rekening plaats.

 ½ Bij ‘all square’ doorspelen tot er een win-
naar is.

 ½ Dames spelen van rood, heren van geel.

 ½ Inschrijven kan tot en met 31 maart 2019.
 ½ Spelers worden verdeeld over een x aantal 

poules met een x aantal spelers per poule 
(doelstelling is vier spelers per poule).

 ½ De winnaar van een gespeelde wedstrijd 
krijgt 2 punten, de verliezer 0.

 ½ Start van de competitie (de poulewedstrij-
den) is 15 april 2019 en loopt tot en met 
28 juli 2019. De eerste twee (afhanke-
lijk van het aantal spelers en poules) van 
iedere poule gaan door naar de volgende 
ronde. Hiervoor worden nieuwe poules 
gevormd met een x aantal spelers (doel-
stelling is vier spelers). De tweede ronde 
start op 5 augustus 2019 en eindigt op 30 
september 2019.

 ½ De finalewedstrijden (halve finales en 
finales) worden gespeeld op zondag 6 
oktober 2019.

 ½ De poule-indelingen worden de eerste 
week van april 2019 bekend gemaakt 
(zoals aangegeven is de grootte van de 
poules afhankelijk van het aantal inschrij-
vingen).

 ½ Na de wedstrijd de score doorgeven via de 
mail aan mixedmatchplay@ziggo.nl.

 ½ Bij een gelijke stand in de poules telt het 
onderlinge resultaat. Indien dit niet vol-
doende is om de poule winnaar(s) aan te 
wijzen, wordt er gekeken naar het aantal 
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+ ups per speler. Degene met het hoog-
ste aantal + ups gaat door. Indien ook 
deze stand gelijk is, gaat de speler met de 
hoogste handicap door (datum HCP is de 
datum op het moment dat de onderlinge 
partij is gespeeld).

Punten golfer/golfster van het jaar
De winnaar, per HCP categorie, krijgt 10 punten 
voor het klassement van golfer/golfster van 
het jaar. De nummer 2 krijgt 8 punten, de 
nummer 3 krijgt 6 punten en de nummer 4 
tot slot 4 punten.  

Namens de Weco HGC ‘Overbrug’, 
Walter van de Wassenberg

Waarom golf 
Na jarenlang te hebben getennist en na 
vele golfclinics begon het me steeds meer 
te trekken en kreeg ik Tonny en de kinderen 
tien jaar geleden zover om samen op te 
gaan voor het GVB. Na het behalen hiervan 
zijn Tonny en ik direct lid geworden bij 
HGC ‘Overbrug’ en haakten de kinderen af. 
Dochter Monica heeft inmiddels de draad 
weer opgepakt en loopt regelmatig een 
rondje mee. Uiteraard doen we regelmatig 
mee aan allerlei wedstrijden die door de 
Weco worden georganiseerd. Daarnaast 
speel ik met veel plezier competitie met 
het gezelligste team. Tenminste dat vin-
den wij van Heren III.

Ik ben opgegroeid in Eindhoven, waar mijn 
ouders meer dan 35 jaar een café hadden, 

in geen gezin met zes kinderen. Na lagere- 
en middelbare school ben ik allereerst in 
militaire dienst gegaan waarna ik een aan-
tal jaren bij Ahold heb gewerkt. Eind 1976 
werd ik door mijn oom, via mijn ouders 
zoals dat toen nog ging, gevraagd of ik 
interesse had om bij Adriaans in Stiphout 
te komen werken. Zo zijn Tonny en ik in 
het ‘Helmondse’ terecht gekomen. Na ruim 
veertig jaar actief te zijn geweest heb ik in 
2016 afscheid genomen van de dagelijkse 
beslommeringen. Jammer dat Adriaans 
Bouwgroep in de problemen gekomen 
is, zoals iedereen dit via de media heeft 
vernomen.

Binnen het bestuur heb ik de portefeuille 
golfzaken en ben ik aanspreekpunt voor 
onder andere de navolgende commissies, 

Jeugd, Weco en Hareco. Nadat de baan en 
het clubhuis de afgelopen jaren de volle 
aandacht op hebben geëist, gaan we nu 
terug naar de basis: golf op onze baan in 
de meest ruime zin voor onze leden en 
gasten. Het is belangrijk dat zowel leden 
als niet-leden zich thuis kunnen voelen op 
de baan en in het clubhuis, het bestuur en 
allerlei commissies doen er alles aan om 
het iedereen naar zijn of haar zin te maken. 
Gastvrijheid en sportiviteit leveren een 
grote bijdrage aan de uitstraling van onze 
club en de verantwoordelijkheid hiervoor 
ligt niet enkel bij het bestuur en de vele 
vrijwilligers maar bij alle leden. 

Willy Giesbers / Fons Jacobs

Het bestuur stelt zich voor... 

Willy Giesbers
Naam:  Willy Giesbers

Leeftijd:  66 jaar

Partner:  Tonny Giesbers

Woonplaats:  Helmond

Kinderen   Maarten (34) partner Viviane, Michiel (32) partner 
Lonie en Monica (30) 

Kleinkind  Bo (2)

Hobby’s  golf, vele andere sporten en vakanties

Werkzaam     gepensioneerd maar wel actief in diverse bestuurs- 
en adviesfuncties.
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Onze jeugdleden bij 
Swinkelsche Jeugd Open 2018

Op zaterdag 13 oktober 2018 was HGC ‘Overbrug’ met vier jeugdleden 
goed vertegenwoordigd op de Swinkelsche Jeugd Open 2018. Pim, Joep, 
Jitze en Loek deden mee aan de 18-holes wedstrijd. Het was geweldig 
weer en de baan lag er ondanks de droogte goed bij. Loek heeft een 
mooie tweede plaats gehaald.

Jeugdbokaal 2018 ging niet door
Op 7 oktober 2018 stond de Jeugdbokaal op 
de agenda. Helaas kon deze wedstrijd niet 
doorgaan, omdat er te weinig aanmeldingen 
waren. Achteraf bleek de datum geen goede 
keuze, omdat een aantal van onze jeugdleden 
in die periode een schoolreisje of andere acti-
viteiten hadden. De jeugdcommissie gaat op 
zoek naar een andere datum – eerder in het 
seizoen – en hoopt dan dat alle jeugdleden aan 
deze clubwedstrijd zullen meedoen.

JIBB Herfstvakantie: grote belang-
stelling voor HGC ‘Overbrug’
In het kader van de vakantiesportactivitei-
ten van JIBB Helmond konden kinderen zich 
inschrijven voor diverse sporten. Op dinsdag 
16 oktober 2018 was er gelegenheid om kennis 
te maken met de golfsport. De belangstelling 
was zo groot dat er uiteindelijk een extra groep 

is gemaakt. Onder leiding van onze golfpro 
Sandy met ondersteuning van de jeugdcoa-
ches hebben in totaal 60 kinderen aan onze 
clinic deelgenomen.

Debby bedankt
Debby heeft aangegeven dat ze gaat stoppen 
met de jeugdcommissie. Wij danken haar voor 
de jaren die zij als vrijwilligster zich heeft inge-
zet voor de jeugdgolfers van onze vereniging.

Sinterklaas voor de Jeugd weer 
in het teken van Glow Golf
Op zaterdag 24 november 2018 heeft de 
jeugdcommissie de jaarlijkse Sinterklaas acti-
viteit voor de jeugdgolfers van HGC Overbrug 
georganiseerd. Ook dit jaar werd er weer een 
golfwedstrijd in het donker gehou-
den waarbij met glowgolfbal-
len werd gespeeld op enkele 
holes met verkorte lengte. 
Fakkels markeerden de 
Teeboxen en de vlag in 
de hole op de wintergreen 
was zichtbaar door knip-
perlichtjes. De greens werden 
verlicht met paddenstoel lampjes.

Helaas konden Sinterklaas en de Pieten niet 
aanwezig zijn. Sinterklaas was de jeugd niet 
vergeten. Bij terugkomst in het clubhuis stond 
warme chocomel en een worstenbroodje klaar 
en kregen de kinderen ook nog een kadoo-
tje en een gedicht. Hiermee werden ook de 
nieuwe golfregels 2019 onder de aandacht 
gebracht. 

Namens de jeugdcommissie  
Ben van Lieshout
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Sinterklaas bij de 
Golfsoos
De Sinterklaaswedstrijd van 18 november 2018 was een mooie 
golfwedstrijd . Het was prachtig maar koud weer en ik had een geweldige 
flight met Joke Bekx en Marieke van Bragt. Vrouwen onder elkaar, dus 
kletsen maar! Na negen holes hadden we het toch wel een beetje koud en 
Joke Bekx kwam met het idee een Jaegermeister te nemen en dat hebben 
we dus maar gedaan.Volledig opgewarmd zijn we aan de tweede ronde 
begonnen. 

Bij Sinterklaas op schoot!
Sinterklaas heeft de holes aangewezen waarop 
de prijzen gaan vallen en ik was de geluk-
kige winnares. Alle winnaars, Toos de Vries, 
Willie-Jan Verspaget, Frans Vinke, Annemarie 
Ottenheijm en Marieke van Bragt, mochten 
met de Sint op de foto en ik mocht als winna-
res bij hem op schoot. Zoals gebruikelijk had 
de Sint voor een aantal deelnemers een hartig 
woordje of een boodschap!
Met dank aan de wedstrijdleiding voor de 
goede organisatie! Dank ook aan de Sint, Theo 
van Gerwen, en zijn ‘veeg’pieten, Yvonne van 
Gerwen en Pete Norman. 

Toos de Vries

Beste Jeugdgolfer
Sint heeft dit jaar liggen dromen:
Hoe moeten de nieuwe golfregels bij de 
kinderen komen?

Maximaal drie minuten zoeken 
in alle hoeken
en droppen vanaf de knie
Da wisse ze nog nie

De vlag mag voortaan blijven staan
en READYGOLF voor tempo in de baan

PENALTY AREAS in plaats van 
waterhindernissen
en ook de nieuwe bunkerregels mogen ze niet 
missen.

De Sint kreeg een idee, echt geniaal:
Het moest natuurlijk digitaal.

Met YouTube filmpjes op een PC
Daar kunnen de golfkinderen wat mee

OK, een usb stick als cadeau
Dan komen ze er zo

Doe de stick in een PC
Klik op ‘golfstart’ en begin er mee

Of ga naar golf.use2.nl
Ook daarmee kom je er wel

Zo heb je in de winter mooi wat te doen
Sint wenst je veel golfplezier in het nieuwe 
seizoen.

De Sint
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Afsluiting zomerseizoen Herenochtend 
Op donderdag 1 november hebben we met een prachtige feestdag de 
zomercompetitie van de Herenochtend afgesloten. Vanaf 11 uur werden we 
in ons mooie clubhuis Tien ontvangen met koffie of thee en een heerlijke 
punt gebak. De spelregels voor de fun-wedstrijd werden door onze 
voorzitter Harrie uitgelegd, waarna negen flights van elk vier personen bij 
het gunshot om 12 uur precies aan de 18 holes wedstrijd begonnen. Na 
een minuut of 10 startten de beide 9 holes flights op de holes 1 en 5 ook 
aan hun wedstrijd. Volle bak: 44 golfers op onze schitterende stads-park-
golfbaan.

Chapeau!
Zo kon het gebeuren dat de flight met Kay 
Hordijk, Jan Meulendijks, Geert Swinkels en Jos 
van Zuidam met 172 punten de fun-wedstrijd 
naar zich toe trokken. Dat is toch 43 punten 
gemiddeld per persoon en dit terwijl de laat-
ste 7 holes bij wat regen werden gespeeld. 
Chapeau mijne heren; driewerf chapeau! Na de 
wedstrijd uiteraard de nodige gezelligheid in 

Tien (na de 18 holes eigenlijk NegenTien Nog 
vlug even badderen, schone droge kleren aan 
en precies om 18.00 uur begonnen we aan een 
voortreffelijk driegangendiner.

Tussen de soep en het hoofdgerecht verzorgde 
Harrie van de Rijdt de prijsuitreiking van de 
fun-wedstrijd en de uitreiking van de trofeeën 
van de zomercompetitie.

Spannend tot het 
laatste moment
De zomercompetitie is tot op het 
allerlaatste moment uiterst span-
nend gebleven. Het is een compe-
titie waaraan zo’n dikke 50 golfers 
deelnemen en waarbij de 12 beste 
scores van het zomerseizoen bij 
elkaar worden opgeteld. Na een 
wedstrijd of 15 begon er tekening 
in de strijd te komen: Anthony 
Weenink en ondergetekende wis-
selden elkaar aan de leiding van het 
klassement verschillende keren af 
om op de allerlaatste dag exact 
gelijk te eindigen! Een ware thriller; 
bloedstollend spannend tot aan de 
laatste seconde… 426 punten ex 
aequo! Dat is over 12 wedstrijden 
35,5 Stableford-punten gemid-
deld. De lange warme zomer, met 
de droge baan waarop de ballen 
extra grote afstanden aflegden, 
moet daar debet aan zijn geweest. 
Anthony kon niet bij het diner en de 
prijsuitreiking aanwezig zijn en ont-
breekt dus op de foto maar ere wie 
ere toekomt: onze namen staan voor 

het seizoen 2018 allebei op de wisseltrofee. 
Omdat het voor mij het derde achtereenvol-
gende jaar is dat ik op de eerste plaats sta, 
vind ik dat de wisseltrofee maar van de hal 
in mijn huis moet verhuizen naar een mooie 
plaats in het interieur van Anthony. En oh ja, 
met 418 punten maakte Fred van Dongen het 
ereschavot compleet.
Een Ringerscore is de competitie, waarbij over 
het hele zomerseizoen per hole de laagste 
score in slagen wordt genoteerd, waarna het 
aantal slagen over de 18 holes bij elkaar wor-
den opgeteld. De Ringerscore met afslag op de 
gele teebox was ook al bijzonder spannend. De 
competitie eindigde ook hier in een ex aequo 
met Frank de Wit en Frank Wolters, allebei 
met 67 slagen, op de eerste plaats. Over alle 
24 wedstrijden gemeten speelden zij daarmee 
vier slagen onder de baan! De derde plaats 
was hier voor Rinus Jansen met 68 slagen 
en drie onder de baan. De Ringerscore met 
afslag op de rode teebox was met 66 slagen, 
vijf onder de baan, voor mijzelf. De spanning 
ging hier vooral uit naar de strijd om de tweede 
plaats. Zowel Bert Hendriks, Jan Meulendijks 
als Hein Ottenheijm eindigden met 70 slagen 
als tweede, één onder de baan,.

De birdies
Het birdie-klassement kende ook al een 
spannend verloop met drie spelers die ieder 
zeven birdies scoorden. Zowel Dirk Jan Boer, 
Frank Wolters als ondergetekende gingen hier 
gedrieën met een trofee aan de haal. Met in 
totaal drie eerste plaatsen en evenveel uitge-
reikte trofeeën voelde ik me zo trots als poes, 
dat zult U begrijpen! Natuurlijk gaat veel dank 
uit naar de commissie onder leiding van Harrie 
van de Rijdt, die onze Herenochtend altijd 
maar weer in goede banen leidt. Fons, Harrie, 
Harrie en Hein bezorgen ons iedere week weer 
veel golfplezier en daar zijn we allemaal heel 
verguld mee! De afgelopen twee jaren eindigde 
ik dit stukje met de opmerking ‘dat ik er het 
volgende jaar weer volledig voor zou gaan’. 
Welnu, dat is ook na drie jaren op rij met de 
eerste plaats niet anders: ook in 2019 zal ik er 
bij leven en welzijn weer vol voor gaan! 

Toon Geerts
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Nieuws van de 
In de vorige editie van de Evergreen kon u lezen dat er, met nog twee 
wedstrijden voor de boeg, nog een aantal teams aanspraak kon maken op 
de felbegeerde HGC Business Trophy 2108. Technet, IJsland op z’n puurst 
en Adriaans Bouwbedrijf waren in onze ogen de grootste kanshebbers. 

Verrassende ontknoping 
van de 2018 competitie
Welnu, het is anders gelopen dan wij dachten. 
De zesde wedstrijd op 14 september werd met 
23 punten gewonnen door het team van Puur 
Bouwadvies, met op de plekken twee en drie 
ex aequo IJsland op z’n puurst en Talentscoutz. 
Deze uitslag maakte dat er plotseling nieuwe 
potentiële kandidaten voor de eindoverwin-
ning in beeld kwamen. Maar uiteindelijk bleek 
slechts één van die kandidaten, Talentscoutz 
(die tot dan toe nog maar vier uitslagen op de 
lijst had staan), met een stabiele score van 20 

punten de winnaar van de competitie 2018 
te zijn geworden in een wedstrijd die op 12 
oktober onder ideale weersomstandigheden 
werd met 25 punten gewonnen door het team 
van Wesselman Accountants I, met als tweede 
en derde de teams van Burgtbouw en AON, 
die respectievelijk 23 en 22 punten wisten 
te scoren.Aan de competitie van 2018 deden 
gemiddeld 50 deelnemers mee en gaat de 
geschiedenis in als een van de best bezochte 
sinds de start.

Groots afscheid van Claudia 
en Mark, welkom Jeroen!
Tijdens het afsluitende diner kondigde Claudia 
van Hout aan dat het, na de Businessclub 
gedurende drie jaar met volle inzet en heel 
goede resultaten te hebben voorgezeten, tijd 
was om het voorzitterschap over te dragen aan 
Jeroen van Ganzenwinkel. Jeroen kon, vanwege 
verblijf in het buitenland, niet zelf aanwezig 
zijn, maar introduceerde zichzelf via een video 
boodschap aan de aanwezigen en zal daar bin-

nenkort zeker een vervolg op geven. Wij felici-
teren Jeroen, die met zijn bedrijf Talentscoutz 
al enige jaren lid is van de businessclub, van 
harte en wensen hem veel succes in deze 
functie die hij start als winnaar van de HGC 
Business Trophy 2018.

Het kon niet anders, 
dan dat Theo van 
Gerwen die voor ons 
wederom een gewel-
dig optreden ver-
zorgde, afsloot met 
een spetterend lied 
dat maar EEN refrein 
kende, maar talloze 
malen werd herhaald:  
C L A U D I A A A A A H !

Ook Mark Verkoelen kondigde aan dat hij zijn 
werkzaamheden voor de sponsorcommissie 
beëindigde. Zeer spijtig, want hij wist altijd 
op een ludieke wijze de aandacht te vesti-
gen op de wedstrijden van de Businessclub 
en was een altijd een stimulerend lid van 
de Commissie. Gelukkig zullen we ze beiden 
terugzien tijdens de competitiedagen in 2019.
Rest ons nog u allen prettige Kerstdagen en 
een in alle opzichten zowel privé als zakelijk 
voorspoedig 2019 toe te wensen.

Tot het volgend jaar!! 

De commissie
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Open Helmonds 
Golfkampioenschap
Als je op ‘onze’ golfbaan een bijzondere prestatie hebt verricht weet je 
dat er ergens, tussen al die felicitaties door, een berichtje in je mailbox zit 
van de redactie van de Evergreen. ‘Walter, van harte gefeliciteerd met je 
kampioenschap. Zou je, nu de wedstrijd nog vers in je geheugen zit, z.s.m. 
een stukje voor de Evergreen willen aanleveren’. Getekend: Gré de Heer! 

En ik kan het waarderen ook! Deze mensen die 
stilletjes en vrijwel onzichtbaar op de achter-
grond bezig zijn presteren het toch iedere keer 
weer om ons clubblad te voorzien van mooie 
stukjes, interessante nieuwtjes en weetjes en 
niet te vergeten prachtige illustraties. 
 
Na het begrip ‘z.s.m.’ toch een week of 8 te 
laten voor wat het was ontkwam ook ik er niet 
aan om achter mijn Macbook te kruipen. Gré 
stuurt namelijk op tijd een eerste reminder en 
als je daar niet heel snel op reageert direct een 
tweede (gevolgd door een telefoontje).   
 
Tja, 30 september 2018. Het 2e Open 
Helmonds Golfkampioenschap. De eerste 
editie heb ik helaas niet mee kunnen doen 
omdat ik toen 150 spelers en aanhang van 
een uitgebreid Italiaans buffet mocht voorzien 

maar dit jaar was alles anders. Op tijd inge-
schreven, inschrijfgeld overgemaakt en fris 
en vol goede moed in afwachting van de flight 
indeling. En laten we eerlijk zijn, als het golfen 
niet helemaal naar wens gaat is een fijne flight 
toch een pleister op de wonde. Nou hoop ik dat 
mijn flight genoten er ook zo over denken want 
anders hebben die wel een hele vervelende 
dag gehad. Yvonne van Gerwen wist op hole 
1 al dat ze niet voor de prijzen in aanmerking 
kwam, Frans Jansen speelde niet slecht (wat 
wil je ook met zo’n techniek en balgevoel) 
maar ook zeker niet voldoende en Erwin de 
Koning begon werkelijk fantastisch maar had 
vanaf hole 4 meer ballen in het water en bos 
liggen dan er een tijdje geleden uit de vijver 
zijn gehaald (en we speelden maar 9 holes).  

De prijsuitreiking
En dan mijn eigen rondje. Tot en met hole 5 
liep ik zeker geen super ronde. Ik kon de scha-
de, het was immers strokeplay, wel redelijk 
beperkt houden maar aan winnen had ik nog 
geen seconde gedacht. Constant 1-2 slagen 
boven mijn handicap maar zoals ik al eerder 
aangaf, de flight was gezellig dus heel erg aan 
het mopperen was ik deze keer niet. Vanaf hole 
6 zat het opeens allemaal mee. Een easy par 
op hole 6 en 7, een put van 3 meter op hole 8 
voor par en een put van 4 meter op hole 9 voor 

birdie zorgde er uiteindelijk voor dat ik met een 
keurig nette score van bruto 4 boven de baan 
binnen kwam. Tas in de auto, drankenkaartje 
wat we hadden ontvangen van TIEN in de 
broekzak en op naar het al gezellig volle terras 
(de duur verkochte primetime flights waren 
immers al allemaal binnen) om de keurig door 
de marker getekende en gecontroleerde sco-
rekaart in te voeren. Gelukkig was er eindelijk 
Sambuca ingekocht dus met wat borreltjes e.d. 
achter de kiezen konden we rustig achterover-
leunen en wachten op de prijsuitreiking.  

Natuurlijk hoor je links en rechts wat de scores 
van anderen zijn maar zeker ben je nooit tot-
dat... je naam niet als derde prijswinnaar wordt 
genoemd (toch knap gedaan Jacco Colen) en 
ook niet als tweede prijswinnaar (toch een 
fantastisch resultaat Patrick Verhorevoort, je 
mag je runner-up noemen). In een split second 
weet je dan al voldoende en met een grote 
smile op mijn gezicht hoor ik onze voorzit-
ter de winnaar van het 2e Helmonds open 
golfkampioenschap bekend maken. En dat is 
de simpele reden dat u nu net een heel stukje 
van mij hebt mogen lezen! 

Eeuwige roem!
Natuurlijk moeten we met zijn allen niet ver-
geten dat er heel veel tijd, energie en geld 
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 nodig is om deze wedstrijd op deze manier 
te organiseren. Het is fantastisch dat wij met 
ons clubje zoveel vrijwilligers en sponsoren bij 
elkaar krijgen die zich belangeloos en vol over-
gave inzetten om alles rondom deze wedstrijd 
in goede banen te leiden of ons van een finan-
ciële injectie voorzien zodat wij, de spelers, 
deze dag kunnen beleven zoals dat alleen op 
ons eigen golfclubke kan. Wel zie ik aankomend 
jaar weer graag de buitentent met bar en de 
muziek erin terug want onze leden houden 
wel van een afsluitend feestje met zang en 
dans (wel beveiliging erbij om Therris van die 
microfoon weg te houden). 

Naast eeuwige roem, je naam op een bord 
aan de muur, mooie woorden van de voorzit-
ter (die is natuurlijk ook blij dat zo’n mooie 
wedstrijd ook een fijne winnaar heeft), een iets 
te klein bekertje voor zo’n wedstrijd en niet te 
vergeten al de felicitaties van jullie heb ik ook 
nog twee fantastische prijzen in ontvangst 
mogen nemen. Hiervoor wil ik dan ook zeker 
Pete Norman van PeeTee Golf bedanken voor 
de mooie cadeaubon (voor de top 3 in alle 
categorieën overigens) en de Rabobank voor 
de 4 greenfee’s van The Duke in Nistelrode. 
Op uitnodiging van Albert van der Meijs heb 
ik daar 1x eerder mogen golfen en ik kijk nu al 
uit naar het voorjaar wanneer ik de gewonnen 
greenfee’s kan gaan verzilveren.  

Uw open Helmonds golfkampioen,  
Walter van de Wassenberg 

Helmond Open editie 2019
Het nieuwe jaar is nog niet begonnen en toch is het organiseren van 
de ‘Helmond open’ al weer gestart. Op zondag 29 september 2019, 
traditioneel de laatste zondag van september, zal dit mooie evenement 
weer plaatsvinden. Zet deze datum dan ook nu al in de nieuwe agenda. 

Terugblik organisatie 2018
De editie 2018 kan zeer geslaagd worden 
genoemd. Ruim honderd deelnemers, twee 
flights voor de jeugd, veel gezelligheid mede 
dankzij de muzikale omlijsting door John van 
der Heijden en een uitstekend buffet. Mede 
door de sponsoring, de verkoop van ballen 
en de bijdrage van de deelnemers was het 
mogelijk ook financieel dit evenement bud-
getneutraal te laten plaatsvinden.

Werkzaamheden commissie
Zoals bij zoveel evenementen kan ook de orga-
nisatie van deze dag niet zonder de inzet van 

vele vrijwilligers gebeuren. Onder leiding van 
de commissie, Willy Giesbers, Hein Ottenheijm 
en Leon van Zon, werden de vele taken verricht. 
Daarbij kan worden gedacht aan aankondigin-
gen van de wedstrijd ook via social media, uit-
nodigingen aan de leden van de Businessclub 
en andere mogelijke doelgroepen, contacten 
met de pers, samenstelling van de prijzen-
tafel en het onderhouden van contacten met 
de sponsoren. Ook het maken van afspraken 
met de Horeca behoort tot de taken van deze 
commissie. Het verzorgen van de wedstrijd zelf 
wordt ook vanuit de Weco ondersteund.

De dag zelf
Tijdens het evenement zelf moet de nadruk 
vooral liggen op gastvrijheid en gezelligheid. 
Dit geldt voor iedereen, maar natuurlijk ook 
voor de eigen leden. We hebben natuurlijk niet 
alleen de mooiste stadsgolfbaan van de regio 
en de mooiste accommodatie, maar zeker ook 
de gezelligste club van Noord-Brabant. Dat 
laten we zien vanaf de ontvangst van de deel-
nemers, het uitreiken van de scorekaarten, de 
begeleiding van de start op hole 1 tot en met 
de prijsuitreiking aan het einde van deze dag. 
Samen zorgen we ervoor dat het na afloop 
nog lang gezellig blijft, zoals dat ook bij de 
voorgaande edities het geval was. 

Fons Jacobs / Willy Giesbers 

17

NUMMER 64 - DECEMBER 2018



Tien... terugblik

Het eerste half jaar zit er op  
Tijd om eens terug te kijken. We wisten, aldus Madeleine en Bob, dat 
we mochten starten in een totaal vernieuwd complex midden in het 
hoogseizoen. Prachtig weer en, misschien wel te mooi, vakantietijd en 
mooie activiteiten. Toch was ook niet alles optimaal. 

De keuken faciliteiten waren nog niet gericht 
op grote gezelschappen, er moest een nieuw 
team worden opgebouwd en de klanten moes-
ten wennen aan de nieuwe uitbaters, maar 
andersom ook. Daarnaast bleek al heel snel 
dat de computersystemen van Simol en de 
NGF niet op elkaar waren afgestemd, waardoor 
lange wachttijden het gevolg waren. Begrijpelijk 
dat dit soms irritatie bij de bezoekers opleverde. 
Helaas was er ook nogal wat verloop onder het 

personeel. Alex wilde een nieuwe stap zetten 
in zijn Horeca-carrière en het werken met stagi-
aires houdt ook in dat men wat sneller verkast. 
Toch kijken Madeleine en Bob terug op een 
bevredigend eerste half jaar. Ook Simol is niet 
ontevreden over deze opstartperiode.

Verbeteringen
Allereerst zullen aan het begin van het nieu-
we jaar de computerproblemen zijn opgelost, 

zodat de administratieve verwerking van de 
bestellingen een stuk sneller kan plaatsvinden. 
Verder wordt er gewerkt aan een uitgebreidere 
menukaart, die per jaargetijde zal verschillen. 
Door een betere uitrusting van de keuken, onder 
andere een warmhoudbuffet bij grotere gezel-
schappen, zal ook de kwaliteit van het eten 
omhoog gaan. Er zal ook meer gebruik worden 
gemaakt van het ‘krijtbord’ en bij wedstrijden 
zal voortaan ook kunnen worden ingeschreven 
voor het eten met een keuze uit twee menu’s. 
Verder zal worden gewerkt aan de samenstel-
ling van een nieuw team, waarbij Anita ook nu 
al als bekend gezicht beschikbaar zal blijven. 
Ook Dominique, Felice en Max zullen regelma-
tig aanwezig zijn. Verder doet Madeleine een 
oproep aan de leden. Als zij kinderen of kleinkin-
deren hebben die in de Horeca ervaring willen 
opdoen, laten zij zich dan melden bij Madeleine.

‘Help TIEN de winter door’
Het is ook in het belang van onze club om 
ook in het minder drukke seizoen in de win-
termaanden zoveel mogelijk gebruik te blijven 
maken van ons clubhuis. Aan de andere kant 
zullen Madeleine en Bob zich inspannen om 
het gebruik ook in deze periode meer te opti-
maliseren. Bijvoorbeeld werd begin december 
door een van onze business leden een eindejaar 
borrel voor het personeel en relaties georgani-
seerd. Dit was zeer geslaagd. In de toekomst 
is dit een mogelijkheid om de omzet verder 
omhoog te krijgen.
Dat er over de openingstijden enig misverstand 
is ontstaan, wordt betreurd. Dat zal voortaan 
duidelijker worden gecommuniceerd. Als regel 
blijft gelden dat er voor grotere gezelschap-
pen, vanaf ongeveer 16 personen, altijd uit-
zonderingen kunnen worden besproken, ook 
op maandagen.

Madeleine en Bob zien onze leden in het nieuwe 
jaar dan ook weer graag in ons mooie clubhuis 
en is er iets wat de sfeer kan verbeteren of zijn 
er klachten over de bediening en de kwaliteit, 
laat het hen dan weten. Samen maken we ons 
clubhuis tot een echte huiskamer van onze 
mooie en gezellige HGC ‘Overbrug’. 

Bob en Madeleine wenst alle leden mooie kerst-
dagen en een sportief en succesvol 2019. 

Fons Jacobs
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Seizoensluiting
Op zondag 21 oktober heb ik meegedaan aan 
de wedstrijd die in de wedstrijdagenda staat als 
Seizoensluiting. De laatste wedstrijd van het seizoen 
2018 dus. We zullen met veel genoegen aan dit 
seizoen denken. Iedereen heeft de voor – en nadelen 
van het prachtige droge zomerweer nog vers in zijn 
geheugen. Wat rolden de ballen ver door!! Gras was op 
veel plaatsen verdwenen, waardoor de slagen niet het 
effect hadden wat we ervan verwachtten. We kwamen 
er niet onder. Het was dagen te warm om te spelen en 
daarom minder bezetting van de baan. Ik heb het hele 
seizoen gespeeld in een korte broek, vandaag voor de 
eerste keer ‘in het lang’. 

Aan de wedstrijd van vandaag doen in totaal 44 golfers mee, ik start 
om 12.00 uur met in mijn flight, Claudia van Hout, Karin Asmussen 
en mijn marker Loek van Poppel. Nu ga ik jullie niet vertellen hoe het 
verloop was, want dat weet ik niet meer. Er bestaan mensen die na een 
wedstrijd nog uren kunnen lullen over hoe die bal dan wel gespeeld had 
moeten worden, eindeloos gaat dat door. Ik dus niet.

Een gezellig team
De flight was een gezellig team en we wilden allemaal scoren. Loek 
vroeg aan mij, toen ik een banaan uit mijn tas pakte, ‘Weet jij hoeveel 
calorieën er in een banaan zitten?’ ‘Nee’, zei ik. ‘Ooohh…’, zei Loek, ‘dan 
vraag ik het aan die andere apen’. Dit om een idee te geven hoe het er 
aan toe ging.

Ik schrijf dit verslag op verzoek van Gré de Heer, gewaardeerd lid van de 
redactie. Gré vroeg mij te schrijven omdat ik als tweede was geëindigd 
en dat Wim van de Westerlo, als eerste geëindigd met 36 punten, toch al 
zo veel schreef in onze Evergreen. Eerst als baancommissaris op een tus-
senblad en tegenwoordig op de voorpagina als voorzitter van onze club.

Eindelijk ook een prijs!
Mijn tweede plaats met 35 punten had ik te danken aan de par op zowel 
hole 7 als hole 8, vertelde mij de wedstrijdleiding, daar hadden mijn 
rivalen, Dries Swinkels (3), Fred Berkers (4) en Tonny Giesbers (5) met 
ook ieder 35 punten een enkele slag meer.

Tot slot wil ik u zeggen dat ik erg verheugd ben ook eens in de Evergreen 
te staan. Els staat er altijd in, komt altijd met prijzen thuis, het stikt thuis 
van de birdies en van die doorzichtige tegeltjes met jaartal, schalen 
van neary en longest en je hebt geen idee van al dat andere spul wat 
je krijgt als je wint. Het huis (toilet) staat boordevol. Ik heb nu als prijs 
een schort, die doe ik aan achter het fornuis en de fles wijn heb ik al op. 
Geen ruimte in huis nodig voor mijn prijzen. 

Tot slot een woord van dank aan de wedstrijdleiding voor de organisatie 
van de geslaagde Seizoensluiting. 

Gerrit van Wylick

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

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

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

Magis
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De jaarlijkse Vossenjacht 
Het is koud, miezerig en er staat een stevige wind. Hoog tijd om na een lange hete zomer de paraplu’s te 
gebruiken waarvoor ze zijn gemaakt en op Vossenjacht te gaan. Een dag waar de dames van de Ladiesday 
ieder jaar weer naar uitkijken.

De wedstrijd kwam voor mij maar moeilijk 
op gang. Op hole 2 sloeg ik een bal tussen 
de bomen. Een chip naar de fairway en weer 
door, zou je denken. De bal raakte echter een 
boom recht voor me en stuitte terug op mijn 
neus. Je kunt golfen of je kunt het niet... Nadat 
de sterretjes waren verdwenen weer gewoon 
verder met de jacht. Resultaat: helaas maar 21 
Stableford-punten.

Gelukkig wachtte ons in het clubhuis een 
warm welkom. De haard brandde en er werd 
getrakteerd op heerlijke koffie of thee. Bij het 

bekendmaken van de uitslag bleek dat Joke 
de eerste en Janneke de tweede dagprijs had-
den gewonnen. De Vos had blijkbaar ook een 
mindere dag: ik had hem namelijk te grazen 
genomen. De trofee – beschikbaar gesteld door 
Henriëtte  –  en een leuk vossenhanddoekje 
mocht ik in ontvangst nemen. Ondanks de 
dikke neus en mede dankzij de support van 
mijn flightgenote Els een dag om snel in de 
agenda van volgend jaar te plannen. 

Josje Verleg

20



Vriendinnendag 
De dag begon om 10 uur. Toen mijn vriendin Heleen en ik arriveerden, stond de koffie met wat lekkers al klaar. 
Er was ook een goed gevulde goodiebag voor iedereen: wat een leuke verrassing!

De weergoden – altijd belangrijk voor een leuke golfdag – waren ons 
goed gezind en we zaten in een leuke flight met Rosemarie en Marian. 
Het was heel gezellig onderweg en we waren aan elkaar gewaagd. 
Onze scores bleven de hele wedstrijd dicht bij elkaar, maar uiteindelijk 

kwamen Heleen en ik als winnaar uit de bus. Het was een fijne en 
sportieve wedstrijd.

De eerste plaats!
Nadat wij ons allemaal even hadden opgefrist, sloten we de dag af met 
een drankje en een heerlijk buffet van Tien. Totaal onverwacht bleek 
tijdens de prijsuitreiking dat onze hele flight in de prijzen was gevallen: 
Rosemarie en Marian waren tweede geworden en Heleen en ik eerste! 
Ontzettend leuk natuurlijk.

Heleen en ik kijken terug op een hele fijne dag. Een speciaal woord van 
dank daarvoor aan onze flight-genoten en zeker ook aan de dames van 
de commissie die deze dag zo voortreffelijk hebben georganiseerd! 

Joke van Bragt
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Stichting ORO/ SWZ  
De Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ houdt al jaren een jaarlijks uitje voor 
de mensen van de Stichting ORO/SWZ in Helmond. Loek van Poppel is 
de drijvende kracht hierachter en hij realiseert, samen met een aantal 
vrijwilligers van onze golfclub, dit geweldige evenement. Voor de 
leiding van ORO/SWZ was het op 9 oktober 2018 de gelegenheid om 
de vrijwilligers van de Helmondse Golfclub eens te laten zien, wat de 
Stichting ORO/SWZ nu precies inhoudt.

ORO staat voor Stichting Othmarus en het 
Rijtven Organisatie en duidt ook op het spaanse 
woordje, wat goud betekent. SWZ staat voor 
Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen 
van de Gemeente Helmond.

De lijfspreuk is van Mens tot 
Mens en met Hart en Hoofd!
Wie komen nu voor deze sociale voorziening 
in aanmerking? Voor ORO zijn dat de mensen 
met een aangeboren verstandelijke beper-
king en zij krijgen via CIZ (Centraal Instituut 
Zorgvoorzieningen) een levenslange toeken-
ning van deze faciliteit. Voor SWZ zijn dat de 
mensen met een niet-aangeboren hersenlet-
sel (NAH) en zij vallen onder de WMO van de 
Gemeente Helmond en zij moeten jaarlijks een 
goedkeuring voor deze faciliteit aanvragen. Wet 
Langdurige Zorg en PGB zijn hiervoor bestemd.

Een zinvolle dagbesteding
ORO/SWZ zorgt voor een zinvolle dagbesteding 
van maandag tot en met vrijdag van 09.00-

16.00 uur en dit kan bestaan uit hout- en 
metaalbewerking, keramiek, mozaïek, textiele 
werkvormen, schilderen, praatgroepen voor 
mensen met afasieproblemen, toneel en nog 
vele andere mogelijkheden. De zelfgemaakte 
producten worden in een eigen winkel ver-
kocht. De begeleiding is in handen van Sociaal 
Pedagogische Medewerkers, die affiniteit, c.q. 
vakmanschap, met de gekozen richting en een 
luisterend oor moeten hebben en vooral men-
taal moeten ondersteunen. Dagelijks komen er 
gemiddeld 40 mensen en de begeleidingsom-
vang is ongeveer 1 op 6. Waar mogelijk helpen 
de mensen ook bij het koffie- en theeschen-
ken en bij de lunch. ORO/SWZ organiseert van 
maandag tot en met vrijdag voor de buurtbewo-
ners een Inloop-eetcafé, waar tegen een kleine 
vergoeding een warme maaltijd kan worden 
genoten. In de Tjerk Hiddestraat is ook nog een 
faciliteit voor het begeleid/zelfstandig wonen.
We hebben een geweldige rondleiding gehad en 
natuurlijk een gezamenlijke lunch. Ik vind het, 
ook namens alle vrijwilligers van onze Golfclub, 
onze morele plicht om deze zaken ook voor 
voetlicht te brengen.Een groot aantal mensen 
is dit overkomen, kan daar verder niets aan ver-
anderen en is dus op ORO/SWZ aangewezen. Wij 
moeten goed voor deze mensen zorgen! 

Arie de Vries
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Nieuws van de Pro
Iedere golfer zou een 
TPI screening moeten doen 

Paar jaar geleden heb ik samen met Huub Bozon de TPI cursus gedaan. 
TPI staat voor Titleist Performance Instituut. Dit is een organisatie die 
onderzoek doet naar eventuele beperkingen in de golfswing.

Bij een goede golfswing voer je op de juiste 
wijze, op het goede moment en in de juiste 
volgordelijkheid bewegingen uit. Hierdoor 
ontstaat met en optimale swing de perfecte 
balvlucht die   ‘Kinematische seqeuncing’  (de 
juiste volgorde van bewegingen in het lichaam 
voor een optimaal resultaat) wordt genoemd.
Huub en Ik  werken hierin samen. Ik analy-
seert de golfswing en kijkt waar de fouten 
voorkomen in de golfswing (dit kan zijn stand, 
setup, grip, houding  enz.) zit de fout van de 
golfswing niet in deze facetten, dan kan een 
fysieke beperking een oorzaak zijn.

Door  een golf specifieke medical screening 
komen we er  achter of een specifieke beper-
king in het lichaam de oorzaak is.
Met deze golf specifieke screening identificeer 
je die gebieden van het lichaam, die je beper-
ken in je spel. Fysieke beperkingen die invloed 

hebben op je  vermogen om een efficiënte 
swing te maken, weerhouden je er  niet alleen 
van de mogelijkheid om je spel te verbeteren, 
maar zijn ook de oorzaak van swingfouten die 
blessures kunnen veroorzaken.

Door de fysieke TPI screening kunt u vervol-
gens:

 ½ Vaststellen of de swingproblemen voort-
komen uit slechte gewoontes of echte 
fysieke beperkingen.

 ½ Alle fysieke beperkingen vaststellen.
 ½ Fysieke mogelijkheden en trainingsadvies 

duidelijk in beeld brengen.

 ½ Trainen met een gericht individueel fit-
ness-schema.

 ½ Efficiënt werken met de fysieke beper-
kingen door dit terug te koppelen met de 
golfprofessional.

 ½ Sneller en meer succesvolle resultaten 
boeken.

 ½ Krachtige, efficiënte golfswing ontwikke-
len, die de kans op blessures verlicht.

Als je de screening hebt gedaan, kun je een 
betere golfer worden, door te werken aan je 
beperkingen.
Bijvoorbeeld  als je zwakke spieren hebt die 
de heupen moeten stabiliseren, dan kun je 
moeite hebben met het gewicht verplaat-
sen in de swing en het draaien in de back-
swing. Door specifieke spierversterkende 
oefeningen te doen, en  vooral de rotatie te 
mobiliseren(draaien van de wervelkolom en 
heupen) kunt u uw golfswing en spel verbe-
teren.

Waar kunt u terecht voor een golf 
specifieke medical TPI screening?
Huub heeft een vervolg cursus gedaan speciaal 
voor fysiotherapeuten. Huub is een gecertifi-
ceerd TPI Medical Professional. 

Huub en Ik zouden graag hierover een infor-
matieavond willen geven, als er voldoende 
belangstelling is. Heb je interesse laat het 
Huub of mij weten. 

Groetjes Sandy
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Herenochtend  
naar de schaapskooi
Het is donderdag 27 september, een prachtige nazomerdag. Rond half 
vijf controleert Gerrit van Wylick een laatste keer of de sauzen op smaak 
zijn. De pannen staan op het vuur, de oven doet zijn werk en Wijnkoperij 
Stiphout heeft de wijnen bezorgd. De lange tafel is keurig gedekt en wacht 
op de gasten.

Dit jaar niet als gebruikelijk een najaarsuit-
stapje naar een andere baan. In plaats daarvan 
spelen de vaste leden van de Herenochtend 
een wedstrijd op HGC ‘Overbrug’. Gerrit en 
vijf andere vaste leden lopen niet mee. Deze 
zes, allemaal kookliefhebbers, zijn druk in de 
weer in de keuken van de prachtig gelegen 
schaapskooi van Gerrit op Croy. Zij bereiden 
een uitermate smaakvol 5-gangendiner voor 
de vaste leden.
Tegen vijf uur arriveren de golfers en wordt in 
de buitenlucht van een drankje genoten. Het 

is direct gezellig! Na een welkomstwoord van 
onze voorzitter Harrie kunnen we naar binnen 
voor het voorgerecht. Het levert onmiddellijk 
enthousiaste reacties op.

De zon schijnt nog steeds, dus de vers getrok-
ken lamsbouillon en de spoom worden buiten 
genoten. Onder het mom van ´vele handen 
maken licht werk´ steken intussen velen de 
handen uit de mouwen en staat het gebruikte 
serviesgoed in een mum van tijd weer schoon 
in de kast. 

Aan tafel!
Nadat Harrie de dagprijzen heeft uitgereikt, 
wordt het hoofdgerecht geserveerd en worden 
we vervolgens verrast met een bijzonder lekker 
nagerecht. Onderwijl, zoals dat hoort bij een 
gezellige club als de Herenochtend, levendige 
discussies, grappenmakerij en veel vissersla-
tijn (of is het golferslatijn?). Iedereen is het er 
over eens: het loont de moeite om vast lid van 
de Herenochtend te zijn!
Rond hal negen spreekt onze nestor Wout 
Tersmette nog enkele inspirerende woorden 
en wordt de zeer geslaagde bijeenkomst afge-
sloten. Uiteraard met dank aan Gerrit voor zijn 
gastvrijheid.
Bankpasjes en geld kunnen op zak blijven, de 
kosten worden gedekt door het in de begro-
ting gereserveerde bedrag voor het najaars-
uitstapje!

Voor de commissie rest de taak om dit succes 
een volgende keer te evenaren. Zeer uitdagend, 
maar we gaan ervoor! 

Fons Crooijmans, 
Penningmeester commissie Herenochtend

24



Een kerstvertelling 
Drie stoere mannen: Bram, Mike en Kasper, trouwe metgezellen, die elke 
week op dezelfde tijd gaan golfen, puur voor de lol en om diepzinnige 
gesprekken te voeren, waarvan ze alle drie vonden dat ze er goed in 
waren. Wijze mannen dus uit Helmond Oost, op zoek naar eagles, birdies 
en bogey’s. Weliswaar geen ornithologen, maar toch.

Na de passage van hole 1 en hole 2 belandden 
ze bij hole 3 en  op het moment dat Kasper 
afsloeg, de afgeslagen bal met zijn ogen volg-
de, bleven zijn ogen plotseling plakken aan 

een klein stukje van het immense uitspansel 
daar in den hoge. Ondanks het feit dat het 
een uiterst heldere, vrieskrakerige dag was 
stond daar plotseling, als een verdwaalde 
bouwlamp op de verkeerde plek, een schit-
terende stralende ster, die Kaspers blik van de 
bal afhaalde en hem als het ware dwong de 
langzame baan van de ster te volgen, richting 
hole 5, waar Kasper nog helemaal niet aan toe 
was. En terwijl zijn perfecte slag resulteerde in 
een totaal onverwachte hole-in-one op baan 
drie, leek dat Kasper totaal niet te interesseren, 
gebiologeerd als hij was door de trage baan 

van de ster, die hem meetroonde naar hole 5. 
Kasper maande – volkomen onlogisch – zijn 
beide metgezellen hem naar baan 5 te volgen, 
maar toen ze daar aankwamen, vervolgde de 
ster zijn baan naar hole 7, rustte daar even 
uit en vloog toen verder naar baan 9, waar hij 
met een lichte schok tot stilstand kwam en 
alsmaar wild knipperde boven een klein hok, 
de driving range. Hij zag er een jong echtpaar 
met wat leek op een pasgeboren kind.  Er liep 
daar ook een aantal schamel geklede man-
nen rond met een paar schapen, die blijkbaar 
onderdak zochten en Kasper dacht: Gôh, wat 
raar; er komen kerstgedachten in mij op! En 
net toen hij die twee anderen zover had, dat 
ze met hem mee naar het hutje wilden gaan, 
schoot hij wakker. Och, dacht Kasper, dromen 
zijn bedrog, maar toen hij op de kalender keek, 
zag hij dat het 24 december was. 

Dus toch, dacht Kasper, ...Kerstgedachten. 

Bert Kuijpers
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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
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IkWoonLeefZorg.nl

Ik leef.

En ik weet dat ik ook straks kan blijven genieten
Ik ga er graag op uit met mijn vriendinnen. En dat wil ik zo lang mogelijk  

blijven doen. Op www.IkWoonLeefZorg.nl heb ik een paar handige tips gevonden, 

zodat ik het ook straks goed heb. Ik wil natuurlijk wel blijven genieten!

Alles over langer zelfstandig wonen op IkWoonLeefZorg.nl

Het winnende team IkWoonLeefZorg.nl

Ik leef.

En ik weet dat ik ook straks kan blijven genieten
Ik ga er graag op uit met mijn vriendinnen. En dat wil ik zo lang mogelijk  

blijven doen. Op www.IkWoonLeefZorg.nl heb ik een paar handige tips gevonden, 

zodat ik het ook straks goed heb. Ik wil natuurlijk wel blijven genieten!

Alles over langer zelfstandig wonen op IkWoonLeefZorg.nl
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