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Van de redactietafel 
We hebben een flinke tegenvaller moeten incasseren bij de uitgave van 

ons septembernummer zoals de lezers wel zullen hebben gemerkt. 

Door problemen bij de uitgever ADREM 

hebben we zes weken vertraging opgelopen. 

Het spijt ons maar we waren machteloos. Met 

de publicatie van het proefnummer op het 

publicatiebord in het clubhuis en tevens op 

de website van HGC ‘Overbrug’ hebben we 

getracht om het nieuws toch te verspreiden. 

Uiteindelijk heeft de uitgever een zwart/wit 

uitgave (zonder omslag) kunnen produce-

ren. Helaas moesten we tevens het geplande 

kerstnummer laten vervallen. Ondertussen 

heeft er een gesprek plaats gevonden tussen 

de uitgever en ons bestuur. Daarin werd door 

ADREM beloofd dat de problemen zouden 

worden opgelost. Echter de follow up van 

hun kant was dermate onbevredigend dat 

besloten is het contract met ADREM te 

verbreken. We prijzen ons gelukkig dat we 

Jackey van Melis bereid hebben gevonden 

ons voortaan te helpen bij de opmaak van 

de Evergreen. Met hem hebben we een 

oplossing gevonden waarvan U het resultaat 

voor U ziet liggen. Rest ons nog iedereen een 

gezond en sportief golfjaar toe te wensen. Wij 

zullen proberen U daarvan op de hoogte te 

houden. •
Redactie

Forewoord 
van de voorzitter 
Wat jammer dat het met de vorige uitgave van ‘Evergreen’ zo misgelopen 

is.  Financiële  problemen bij de uitgever en als gevolg daarvan verstoring 

in de relatie tussen uit gever en drukker waren hiervan de oorzaak. 

Door ’t uitvallen van de vierde editie 2002 

kwamen de eindejaarswensen en de nieuw-

jaarswensen aan onze leden in ’t gedrang. 

Alsnog wens ik bij deze - en zeker niet 

minder van harte gemeend - alle leden een 

heel gelukkig en gezond nieuwjaar toe met 

veel golfgenoegen. We kunnen met z’n allen 

terugzien op een buitengewoon goed verlo-

pen jaar waarin we meestentijds met mooi 

en vaak zonnig weer van onze sport hebben kunnen genieten. De wedstrijden konden 

zich weer in een grote belangstelling verheu-

gen en een woord van dank aan de organisa-

toren mag dan ook, zoals gebruikelijk, niet 

achterwege blijven. Het zou te ver voeren hier 

iedereen die zich het afgelopen jaar voor het 

goed reilen en zeilen van de club heeft ingezet 

met naam en toenaam te vermelden. Ik volsta 

dan ook met een woord van dank namens 

het gehele bestuur en namens alle leden van 

onze club aan alle vrijwilligers voor hun niet 

aflatende inspanningen.

Als u dit leest liggen de jaarwisseling en onze 

gebruikelijke receptie op 1 januari alweer 

achter ons en gaan we ons erop voorbereiden 

van 2003 opnieuw een voortreffelijk golfjaar 

te maken. •
Het ga u allen goed!

Hans Verstappen
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Storm laat golfers ongemoeid maar spaart het dak 
van het clubhuis niet.

Stormachtige 
mosselwedstrijd
De mosselwedstrijd op 23 october zal door de deelnemers nooit worden 

vergeten. Op deze dag raasde er namelijk een van de ergste stormen van 

de laatste jaren over Nederland. 

Voor niet deelnemers ongelooflijk dat er toch 

gespeeld werd en voor de spelers een kwel-

ling of juist een unieke ervaring? Terwijl de 

Kanaaldijk ter hoogte van de golfbaan was 

afgezet vanwege het gevaar voor omvallende 

bomen, vochten de golfballetjes in lucht een 

gevecht uit met de wind.

Toen na een vroegtijdig einde van de wed-

strijd beschutting werd gezocht in hole 

negentien, haalde de wind nog eens extra 

uit en blies een gedeelte van het dak van het 

clubhuis eraf. Onze fotograaf was ter plekke 

om dit vast te leggen. •

De winnaars van de mosselwedstrijd 

Geef door die pen
Het lot heeft mij aangewezen… maar tsja… ben ik nu wel de meest 

geschikte persoon? Als ik naar de foto’s in de laatste uitgave van 

‘Evergreen’ kijk dan zie ik grote groepen golfers die over hun successen 

kunnen vertellen. Gelukkigen, die regelmatig prijzen winnen in 

wedstrijden of  ‘holes in one’ slaan. 

Laat hen maar eens beschrijven hoe het voelt 

als je bal onder de ogen van al je medespelers 

in één keer in de hole verdwijnt en je daarna 

de bewondering in de ogen van de dames 

kan af lezen als bekend wordt waarom je 

weer eeen rondje geeft… Nee, helaas, mijn 

golf loopbaan is een aaneenschakeling van 

pech, tegenslag en erger… ik heb ooit inder-

daad een ‘hole in one’ geslagen op ons eerste 

HGC golf baantje op hole één… maar ja ik 

speelde solo en daarom waren er natuurlijk 

geen getuigen… Ik heb in het prille begin 

van mijn golf loopbaan ruimte op onze 

schouw gereserveerd voor prijzen. De aan-

leiding daartoe was een twaalfde prijs: een 

‘f loating ball’, die ik in mijn tweede golfjaar 

won. Nadat deze prijs enkele jaren daar had 

geprijkt zonder dat er prijzen bij kwamen 

heb ik hem maar weggeslagen, want het was 

gewoon te vernederend om elke keer weer te 

moeten antwoorden dat dit mijn hele prijzen-

hoekje was… 

Knikkeren en golfen
Op de oude baan van HGC ‘Overbrug’… 

daar voelde ik mij thuis… met waterpartijen 

waarover je kon lopen… Ik kreeg daar nog 

eens de opdracht van baancommissaris Hein 

om het water te verlevendigen met een meng-

sel van veldbloemen. Ik heb toen in februari, 

onder de deskundige leiding van Harry Aarts, 

het zaad met enige zorg tussen de beijzelde 

grassprieten van het virtuele water verdeeld. 

Jammer toch dat het niet opgekomen is, maar 
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ja… dan hadden ze het toch maar omgespit 

voor de aanleg van de huidige baan. Het 

fantastische van onze golfbaan in 1994 

was het feit dat je er met de beste wil van 

de wereld geen bal kon kwijt raken. U mag 

rustig weten dat ik er een hekel aan heb om 

mijn bal in het water te zien verdwijnen en 

hem zo kwijt te raken. Waarschijnlijk is dit 

negatieve gevoel al vroeg ontwikkeld bij het 

knikkeren en is daarna nooit meer overge-

gaan. Ik kreeg van Oom Adriaan menigmaal 

van die mooie glazen stuiters, van een soort 

die je vandaag niet meer tegen komt, omdat 

het, zoals bij veel verdwenen mooie dingen, 

niet economisch meer is om ze te fabriceren. 

Door dat mijn geniepig vriendje Kareltje 

mij begon uit te dagen moest ik ze wel bij 

het knikkeren inzetten. De blik waarmee 

Kareltje ze in zijn zak stak als hij gewonnen 

had zal mij altijd bij blijven en vervolgt mij 

nog steeds als één van mijn mooiere ballen 

voorgoed in het water verdwijnt. Volgens mij 

heeft de NGF voor mannetjes zoals Kareltje 

die strenge golfregels gemaak, want ik kan 

mij levendig voorstellen hoe het nu zou zijn 

om met hem te golfen. 

Ballen vissen
Als je menig maal ballen in het water hebt 

zien verdwijnen, bekruipt je langzamerhand 

toch het gevoel of het niet mogelijk zou zijn 

om ze weer op te vissen. Het water tussen de 

heren en dames tee op hole één moet toch 

al redelijk gevuld zijn met golfballen. Een 

waarneming op wat langere termijn leert 

dat de gemiddelde speler, die daar afslaat 

0,065 ballen in het water doet verdwijnen. 

Wanneer er per jaar 32000 keer op deze tee 

wordt afgeslagen dan is het resultaat van een 

eenvoudige rekensom dat er na één jaar 2080 

ballen in deze plomp liggen en na twee jaar… 

De beste tijd om ze er uit te halen lijkt mij 

in de warme nachten van begin augustus… 

de nachten worden dan al wat langer en het 

water is nog lekker warm. 

Let wel op bij het te water gaan in de buurt 

van de dames tee (waar de meeste ballen 

liggen) vanwege het gevaar dat als je op de 

ballen op de bodem stapt, je kans loopt om 

naar het diepste gedeelte van de plas door 

te rollen. Ik heb een tijd gedacht om deze 

operatie zelf uit te voeren, maar bij nader 

inzien stel ik voor om de caddymasters dit  

voorrecht te geven. 

De pen weer doorgeven
Nu ik de mij gegunde ruimte in ons club-

blad bijna gevuld heb realiseer ik mij dat het 

mijn voorrecht is te bepalen aan wie ik de 

pen doorgeef. Ik doe dat aan Paula van der 

Zwaag. Paula behoort ook bij mijn herinne-

ringen aan onze golfbaantje in 1994 en zij is 

zeker in staat nog iets van het romantische 

verleden te verwoorden. Bovendien kan zij 

ook uit de doeken doen hoeveel slapeloze 

nachten zij gehad heeft om mensen zoals ik 

te begeleiden.  •
Joop Cranendonk

Vossenbeemd 1, 5705 CL  HELMOND
tel. 0492 - 535711  fax. 0492 - 533181

www. deco-lichtreclame.nl
info @deco-lichtreclame.nl

ontwerp, vergunning, productie, montage en onderhoud.
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Spannende Golf-Bridge wedstrijd

De trotse winnaars van de Bridge-golf

Blijdschap ook voor het tweede koppel

Op deze zondagmorgen geen 

beschuit op bed, geen gekookt eitje, 

nee vlug, vlug aankleden en naar 

HGC om maar net op tijd voor het 

golfen aan te komen. 

Om 09.00 uur klonk het gunshot en probeer-

den we allemaal met onze bridge-partner 

zoveel mogelijk punten op 9 holes bij elkaar 

te scrabbelen. Wat een schitterende dag, van-

uit het westen van het land werd slecht weer 

gemeld, terwijl wij in het zuiden een blauwe 

lucht en het zonnetje hadden. Op zo’n mooie 

herfstdag had iedereen eigenlijk het liefst wel 

18 holes willen lopen. 

Mijn partner Lia en ik scoorden 20 stable-

fordpunten, hetgeen ons een gedeelde 

dankzij haar feilloze biedingen, wisten we 

op het nippertje met een paar tiende procent 

verschil de beker binnen te halen. Dank aan 

Henriëtte en Ans, voor het organiseren, elk 

jaar weer opnieuw, van deze supergezellige 

bridge-golfdag. Het was weer zeer geslaagd. 

En volgend jaar zullen we met plezier onze 

titel wederom proberen te verdedigen. •
Paula Goossens

derde t/m vijfde plaats (vertaald naar een 

bridgescore van 52%) opleverde. Pieter 

en Peter waren met 24 punten veruit de 

koplopers. Maar wetende dat zij met 

bridgen nogal eens op de goktoer willen 

gaan, voelden we ons niet echt kansloos.                                                                                           

      

Na een overheerlijke Brabantse koffietafel 

met bloedworst, appel, peperkoek, allerlei 

soorten brood en noem maar op, begonnen 

we aan ons ‘denktank’-spel. Mijn maatje 

Lia is een geweldige goeie ‘bridge-ster’ en 
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Geslaagd voor Examens
Na de sluitingsdatum (16 september) van de laatste Evergreen zijn de les- en examen-
activiteiten snel afgenomen. De volgende examens zijn nog afgewerkt:

m  GVB praktijk voor jeugd op 28 september.  
Geslaagd: Marloes en Tim Brinkman, Lonneke Geerts, 
Loïs v.d.Laar, Rochelle v.d.Looy, Chris Vinke en Hans de Witte.

m  GVB praktijk voor senioren op 16 oktober.  
Geslaagd:Fred van Dongen en Josje Meijer.

m  NGF regelexamen in october.  
Geslaagd: Henny van Hout, Fred Boetzkes, Koos van der Elst, 
Eric Bouwman.

m   GVB theorie examen in november.  
Geslaagd: Trees en Rob Geerts.

Vermeldenswaardig is tevens het slagen van Bert ter Heijne voor het examen 
‘Regelcommissie’ van de NGF.

Allen van harte proficiat!

Dinsdag – Ladies Day

Sint toont interesse in het golfspel
Sinterklaas zorgde voor een echte surprise 

door in hoogst eigen persoon, vergezeld van 

zijn ondeugende Piet, de dames op dinsdag 

3  december met een bezoek te vereren.

Na een aantal oefenswings op de baan en een 

kort bezoek aan een aantal f lights hield de 

Sint het buiten voor gezien.

Na de wedstrijd, gewonnen door Marian 

Jansen, werd iedereen bij de Sint geroepen 

om, vergezeld van enige wijze woorden, 

een presentje met gedicht, in ontvangst te 

nemen. De aanwezigheid van Sint Anneke 

en Piet Els en de inventiviteit en creativiteit 

van de dames maakten het een zeer geslaagde 

Sinterklaasviering. 

Foto’s van deze dag staan inmiddels op de 

website.        

Eigen pagina voor de ladies op de 
website!!!!
Vanaf nu beschikken wij over een eigen 

pagina op de website van HGC ‘Overbrug’.

Hoe wij die in de toekomst nuttig kunnen 

gebruiken zal de ervaring ons leren. Wij 

denken o.a. aan informatie over bijzondere 

wedstrijden en starttijden voor de zomer-

competitie.

Wij staan nog in de startblokken. Tips zijn 

van harte welkom. Natuurlijk houden wij 

daarnaast ons eigen publicatiebord in ere.

Als bijzondere service kun je op onze 

Sint en Piet begroeten Paula en Will in de baan

website ook de foto’s van onze geweldige 

Sinterklaasviering bekijken (en eventueel 

bij Ans bestellen).

Ben je nieuwsgierig, ga dan naar:  

www.surf.to/overbrug en klik op ‘Ladies’ 

in de derde balk. De rest wijst zich dan 

vanzelf.  •
De damescommissie 

Vriendinnendag
Dinsdag 22 september de jaarlijkse vriendin-

nendag die de mogelijkheid biedt om een 

golfende vriendin van buiten onze club uit 

te nodigen. Mijn vriendin Coby Lutterman 

kwam uit den Helder en moest daar al om 

half zes vertrekken. Na bij mij thuis ontbe-

ten en wat bijgekletst te hebben vertrokken 

we naar de baan. Heerlijk zonnetje en een 

harde wind, en die is Coby wel gewend in 

den Helder. Na ‘n aangeklede kop koffie of 

thee te hebben genuttigd en fruit te hebben 

gekozen uit de door de damescommissie rij-

kelijk gevulde mand, startten we om elf uur. 

Onze f light bestond uit: Noortje, Corinne, 

Gonnie, Toos, Coby en ik. Op hole 3 was 

Kees Takkenberg present om zoals gebrui-

kelijk een leuke groepsfoto te maken.

Gijs kwam tussendoor nog wat warme 

worstebroodjes brengen, heerlijk. Bij het 

inleveren van onze scorekaart hadden we 

het over een matige score van 31 stableford-

punten. Na een gezellige zit zowel binnen als 

buiten en aangekleed met een lekker drankje, 

vond de prijsuitreiking plaats. En Coby en ik 

hoorden tot onze verbazing dat we de eerste 

prijs hadden gewonnen. Onze dag kon niet 

meer stuk.

Gijs had voor een heerlijk diner gezorgd en 

de wedstrijdleiding had alles perfect geor-

ganiseerd. Alle lof voor iedereen die er voor 

heeft gezorgd dat deze vriendinnendag 2002 

zo vlekkeloos is verlopen.

Graag tot volgend jaar. •
Rosemarie Martens
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Vrijwilligersdag 
een smaakvolle 
gebeurtenis

aangeboden snacks (waarvoor nog onze 

dank). En hierbij hoorde ook een toepas-

selijk dankwoord van Hans Verstappen 

aan de aanwezigen voor hun inzet. De als 

‘eenvoudig doch smaakvol’ aangekondigde 

hap bestond uit een aantal voortreffelijke 

stampotten die er goed ingingen. Al met al 

een dag die naar meer doet smaken en ons 

zeker zal stimuleren om als vrijwilliger door 

te gaan. •
Een vrijwilliger

Na de koffie met gebak werd een Texas-

scramble wedstrijd gespeeld die gewonnen 

werd door het team bestaande uit Frans 

Jansen, Nol van der Kant en Riet Cavazza met 

als tweede het team met Elise Boelhouwer, 

Jan Gottenbos en Pieter Driessen en als derde 

dat van Cecile van den Broek, Sanne Jansen 

en Herbert Beekmans.

Na de wedstrijd was er een gezellig borrel-

uurtje gegarneerd met door Peter Verhees 

Altijd weer een bijzondere gebeurtenis dat hele leger vrijwilligers waarop 

de club drijft. Eenmaal per jaar worden ze gefêteerd met een gezellig 

dagje golfen op onze baan en vrijdag 18 october was het weer zo ver. 

We hadden weer leuke bediening

Peter Berends de grote man achter de woensdag-
vrijwilligersploeg

Buffet op het billard

Borrelen na afloop van de wedstrijd
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Le Maître adviseert: 

‘Bagna Cauda’ 
We maken deze keer een typisch fonduegerecht uit 
Piemonte. Een prachtige streek in Italië  rondom Turijn. 
Het gerecht bestaat uit groentestengels, die gedoopt 
worden in een pikante saus.

We hebben nodig voor 6 personen:
1  komkommer in 6 lange stelen gesneden
2  winterwortels, idem in lange stukken gesneden
1   rode en een groene paprika in schijfjes gesneden
6   selderijstelen
6   steeltjes van lente-uitjes

Leg de groente in een schotel met ijsklontjes om ze 
stevig te houden tot het opdienen. Droog ze af en gar-
neer ze op een grote schotel met slablaadjes, kersto-
maatjes en schoongemaakte kleine champignons. Dek 
de schaal af met plastic folie en zet hem in de ijskast.
Zet ook alvast een grote beker klaar met de typische 
Italiaanse broodstengels ‘grissini’ genaamd.
Neem vervolgens twee kopjes slagroom en kook die in 
een roestvrijstalen pan tot de helft in.
Neem nu een vuurvaste schotel, die men op een 
rechaud kan zetten.

In een pan smelt je 4 eetlepels boter bij matige hitte. 
De boter mag niet bruin worden. Voeg daarbij 8 afge-
depte en fijngehakte ansjovisfilets en een fijngehakte 
grote teen knoflook. Giet daarop de ingedikte slag-
room en voor de liefhebbers een fijngehakte witte 
truffel. Dat laatste is wel heerlijk maar niet nodig en 
breng de saus al roerend tegen de kook. Hij mag niet 
koken !!!

Giet de saus in de vuurvaste schotel en plaats hem op 
een rechaud. Serveer direct met de groente en de gris-
sini. Dip de groente steeds in deze heerlijke saus.
Mocht de boter zich tijdens het eten gaan scheiden 
van de slagroom even doorkloppen met een slag-
roomklopper.

Maître Cour du Moulin

VERTAX
TAXI
Wij zijn er

24 uur per dag
voor u!

HELMOND

0492

543 000
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Muzikale afsluiting van de competitie en afscheid van Jacques Duimelinck

Herenochtend sluit seizoen af 
Het herenochtend zomerseizoen werd op donderdag 17 october afgesloten 

met de gebruikelijke slotdag. Het bijzondere hieraan was hierbij dat het 

deze keer samen viel met het afscheid van Jacques Duimelinck die na vele 

jaren lid van de herenochtend te zijn geweest bij het bereiken van de leef-

tijd van 80 jaar zijn club aan de ‘vlaggestok’ wilde hangen. 

De dag begon met een greensome wedstrijd 

die gewonnen werd door het koppel Bert ter 

Heijne en Maarten Mertens met als tweede 

koppel Is Jacobs en Bert Hendriks. 

Tijdens de gezellige borrel die voor één 

keer naar de avond was verzet, werden we 

compleet verrast door een bezoek van De 

Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia 

die door de zij-ingang naar binnen mar-

cheerde met in het kielzog commissarissen 

en de beschermheer 

van de harmonie. 

Nadat het gezel-

schap haar 

muzikale meesterschap had bewezen en de 

beschermheer van de harmonie Jan Swinkels 

(tevens lid van HGC) het woord nam werd 

duidelijk dat hun bezoek gold voor Jacques 

Duimelinck, het 80 jarige erelid en vroeger 

jarenlang voorzitter van deze harmonie, die 

op deze wijze werd beloond voor al zijn goede 

diensten.

Jacques en z’n schoonzus 
bewonderen een 
geschonken trofee

De serenade
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1.  Bert Hendriks
2.  Herbert Beekmans
3.  Peter Verhees
4.  Joop de Greef 
5.  Fons Boekema
6.  Nol van de Kant
7.  Will Adriaans
8.  Jack Meijer
9.  Jan de Jager/Will Giddink

Medeleden van de herenochtend kijken toe

Het was een uitstekend initiatief om dit 

eerbetoon samen te laten vallen met de 

sluitingsavond van de herenochtend ook 

al omdat hierdoor voor het uitbundige hul-

De winnaars

Uitslag van de 
Heren zomercompetitie 

digingslied ‘lang zal hij leven’ een koor van 

senioren aanwezig was (weliswaar met een 

hoog basgehalte) dat samen met de harmonie 

het puntdak van ons clubhuis deed pieken. 

Na de toespraken van Is Jacobs namens de 

herenochtend en Jan Swinkels namens de 

harmonie bedankte Jacques alle aanwezi-

gen en nodigde ons uit voor een glas dat 

vervolgens werd geheven op de gezondheid 

van Jacques en zijn vrouw Anna... Jacques het 

ga je goed en we zullen je missen!

Nadat het glas nog vele malen werd gevuld 

was het tijd voor een uitstekend buffet ter 

afsluiting van deze avond.

Tijdens de bijeenkomst werden ook de prij-

zen uitgereikt voor de beste golfers van de 

zomercompetitie. Eerste werd Bert Hendriks 

met op de tweede plaats Herbert Beekmans 

en als derde Peter Verhees.

De start van het buffet

Het competitieseizoen liep van 1 april tot 

17 october. In totaal hebben 62 heren een 

of meerdere malen meegespeeld ofwel 

27% van alle mannelijke leden.

Namens de herenochtend commissie

Is Jacobs

Commissieleden bedankt voor jullie inzet 

tijdens de zomercompetitie en voor de 

geslaagde slotavond. •
Bert ter Heijne
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Door de baan
Het is weer winter en de baan is 
aangepast aan deze omstandigheden. 
Alle sloten en vijvers zijn weer netjes 
schoongemaakt zodat in het voorjaar 
de natuur weer vrij spel heeft.  Weinig 
dieren te zien, zelfs geen wespen meer. 
Jammer dat we zo weinig wild meer 
zien zoals fazanten, patrijzen en hazen. 
Het lijkt er op dat de jagers hun werk 
goed hebben gedaan of zou er een 
roofdier in het spel zijn? Hun plaats is 

naar het zich laat aanzien ingenomen 
door de roeken die in grote aantallen 
onze baan bestoken. Zij zijn naar 
we gehoord hebben op zoek naar 
enger lingen (larven van meikevers) en 
deze zitten kennelijk in de grond. 
Vandaar de grote stukken omwoelde 
grond bij een aantal holes die de indruk 
geven van een echte aanval. Gelukkig 
dat ook de politiek zich er mee bemoeit 
gezien een wetsvoorstel in de Tweede 

Kamer dat er in voorziet dat het in 
de  toekomst mogelijk moet zijn 
bescherm de roeken af te schieten. 
Misschien een suggestie voor de jagers 
onder ons om volgend jaar roeken te 
gaan schieten, of is dat te roekeloos in 
verband met de golfers op de baan? 
Maar dan hebben we geen prijzen 
meer voor onze wildwedstrijd in 
november. Wie eet er nou roek? Dan 
maar een potje engerlingen? 

Wedstrijduitslagen Truckers Day Stiphout 
gesteund door HGC ‘Overbrug’

Een verrassing
Het is hartverwarmend dat de contact-

commissie van onze golfclub de gele-

genheid heeft gevonden een bedrag 

ad d 75,00 verkregen door verkoop 

van gevonden en in de kleedkamers 

achtergebleven spullen, te bestem-

men voor de Stichting ‘Truckers Day 

Stiphout 1990’. 

De meesten van u weten mogelijk wel 

dat deze stichting zich middels een 

drieluik inzet voor de gehandicapten 

in onze regio. Dit doet zij door middel 

van het thema ‘Playbackshow’ tijdens 

de carnavalsperiode, ‘Truckers Day’ 

welk evenement halverwege het jaar 

plaatsvindt en het thema ‘Modeshow’ 

in de herfst. Deze thema’s zijn bedoeld 

om de gehandicapten uit onze regio te 

betrekken in de samenleving en hen op 

die manier meer te integreren in onze 

maatschappij.

Het doet ons dan ook deugd dat ook 

de golfclub de stichting door middel 

van deze donatie een steuntje in de 

rug heeft gegeven voor het verwezen-

lijken van genoemde evenementen ten 

behoeve van de gehandicapten.

Wij danken de contactcommissie 

en met name Cecile van de Broek, 

Henriëtte van Dongen en Paula van der 

Zwaag voor hun bijzondere initiatief.

Jan Martens

Voorzitter 

Stichting Truckers Day Stiphout 1990

Winnaars wildwedstrijd

Herfstwedstrijd  6 oktober
1.  Pieter Driessen

2.  Margret van Dijk

3.  Berry de Kort

4.  Peter Verhees

5.   Ellen Claassen 

Golf-bridge 13 october
1.  Paula Goossens

 Lia Möhlmann

2.    Pieter Driessen

 Peter van de Goor

3.    Ans van der Elst

 Henriëtte van Dongen

Rabbitwedstrijd 29 september
1.  Eric Bouwman

2.  Henk Jongen

3.  Wim van Herpen

Mosselwedstrijd  27 october
1.  Peter Verhees

 Piet Bosmans

 Nel Corstens

 Annie Jongen

2.  Harry van Eijck

 Fons Swinkels

 Christine van de Vrande

 Janneke Goossens

Wildwedstrijd  10 november
1.  Greet Joosten

       Peter Verhees
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Sinterklaasbezoek 
in het clubhuis
Op zondag 24 november werd de traditionele Sinterklaaswedstrijd geor-

ganiseerd. Door de grote belangstelling voor deze wedstrijd waren flights 

van zes geformeerd (drie maal twee duo’s) en werd de carrousel spelvorm 

gehanteerd. Hierbij vindt een roulatie van partner plaats in de flights na 

elke drie holes waarbij de beste twee scores van de drie duo’s tellen. 

Na de wedstrijd was het een gezellige boel 

en in afwachting van de Sint galmden de 

sinterklaasliedjes door het clubhuis op 

de piano begeleid door Loek van Poppel. 

De Goedheiligman had aanvankelijk wat 

moeite met de ‘last minute’’ booking door 

de organisatie, echter op voorspraak van 

Sint Ambrosius kon op het laatste moment 

het bezoek toch plaats vinden.

Speciale aandacht van de Sint was er o.a. 

voor Paula van der Zwaag voor ondersteu-

ning van een goed doel door verkoop van 

achtergelaten spullen, Cees van Dijk als 

fotograaf van de Evergreen en Peter Verhees 

die dacht dat jagers voor de wildwedstrijd de 

Winnaars wildwedstrijd

jacht op hem hadden geopend. Sint had een 

praktische oplossing voor hem in de vorm 

van oordoppen.

Vanwege het grote aantal pakjes (iedere deel-

nemer had een pakje meegebracht) was het 

voor de oude Heiligman een heel karwei om 

de prijzen voor de wedstrijd uit te reiken. Sint 

genoot hier zienderogen van en motiveerde 

menige f light tot een lied en menige dame 

tot een kus terwijl Piet er voor zorgde dat de 

heilige stemban-

den gesmeerd 

bleven.

Na vertrek van de Sint 

bleef het nog lang onrustig 

in het clubgebouw. •

Sint en Piet goed gemutst

Paula wordt bedankt voor haar actie

Peter krijgt zijn oordopjes

Een en al aandacht voor de Sint

Het winnende team
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Graag willen we een paar huishoudelijke 
mededelingen doen.

Barfee-pasjes
Ieder contributie-betalend lid heeft een 
pasje met de barfee erop. Het verplichte 
barfee-bedrag van 45,50 euro wordt in 
de eerste weken van januari automatisch 
door ons er op gestort. Uw pasje blijft ieder 
jaar hetzelfde, dus denkt u niet; een nieuw 
jaar dus een nieuw pasje. Alleen het saldo 
op uw pasje wordt aangepast. Het bedrag 

dat over is van de verplichte barfee van 
het voorgaande jaar vervalt. Een eventueel 
later bijgestort bedrag blijft er op staan.

Openingstijden
Voor wat betreft het open zijn van de 
golfbaan is het weer ons de afgelopen 
maanden niet gunstig gezind geweest. 
worden Onder dergelijke omstandigheden 
worden de  openingstijden van het clubhuis 
ook aangepast. Daarom voor alle duidelijk-
heid; als de baan gesloten is en er zijn geen 
lessen dan is het clubhuis gesloten. Op 
vrijdag, zaterdag en zondag is het club-
huis ’s middags wel altijd geopend om een 
kaartje te leggen, te  biljarten en gezellig 
iets te drinken.

Tot ziens in D’n Dimpel 

Wat ons verder 
nog ter ore kwam
De groene loper
In het Eindhovens Dagblad lazen we 
een ingezonden stuk over ‘de groene 
loper’. Hiermede wordt onder andere 
een natuurgebied bedoeld rechts van 
het pad dat langs de green van hole 1 
loopt, vanaf de oefengreens tot aan 
de kanaaldijk. Volgens de schrijver, een 
beijveraar van behoud van de natuur, is 
het een waardevol stuk grond dat niet 
aangetast mag worden wanneer de 
plannen voor villabouw achter hole 1 
gerealiseerd worden. We herinneren 
ons soortgelijke reacties in het verleden 
bij de realisatie van onze baan.

Sander Prinsen getrouwd
Eind vorig jaar is onze Pro Sander 
Prinsen in het huwelijk getreden. Dit 
betekent ongetwijfeld een taakverzwa-
ring voor hem waardoor zijn bijdrage 
aan dit nummer er bij in schoot. Wij 
wensen Sander en zijn geliefde Erna 
het allerbeste toe in hun gezamenlijke 
leven. 

Berichtje van Floris Joosten
Floris heeft als stageaire gewerkt op 
onze golfbaan en stuurde ons het vol-
gende berichtje:
Beste leden van HGC. Mijn stage bij 
Sander Prinsen op de baan van HGC 
‘Overbrug’ zit er weer op. Per 1 janu-
ari  ben ik begonnen als golfleraar op 
de Peelse Golf in Sevenum. Ik heb de 
Helmondse ervaren als een erg leuke 
en gezellige vereniging en heb en heb 
er prima kunnen samenwerken met de 
leden, de mensen van de Horeca en de 
greenkeepers. Verder heb ik veel kun-
nen leren van Sander.
Graag wil ik bij deze iedereen bedanken 
die mij hebben geholpen mijn stage te 
doen slagen. Ik denk dat ik in de toe-
komst nog regelmatig op bezoek kom 
b.v. om Sander te helpen bij lessen en 
clinics.

Groeten van Floris

Nieuwe scorekaarten
De scorekaar-
ten zijn ver-
nieuwd. De in 
kleuren gedruk-
te kaarten zijn 

zeer functioneel van opzet en prachtig 
uitgevoerd. Het ontwerp is van Jackey 
van Melis. Zijn bedrijf ‘Melis Graphic 
Services bv’ is een van de drie sponsors 
van de scorekaart. De andere twee zijn: 
‘Alb. van der Meys Schilderwerken bv’ 
en ‘v.d. Eijnde  Elektro-Techniek’. 

De Jantjes 
oppermachtig in de 
Nieuwjaarswedstrijd

Voor een aantal spelers dan ook jammer dat 

de Wedstrijdcommissie de wedstrijd na der-

tien holes afbrak vanwege een beginnende 

regen en de kwetsbaarheid van de baan. Voor 

de diehards een tegenvaller. Zij hadden het 

dan ook over de ‘watjeswedstrijd’. Echter, 

de prijsuitreiking was geen ‘watjeswerk’. 

De traditionele oliebollen wedstrijd van Expert Jan Prinsen was de eerste 

wedstrijd dit jaar. Ofschoon er regen voorspeld was viel het weer best mee. 

Sponsor van de dag Jan Prinsen had voor een 

prachtige prijzentafel gezorgd die vele blije 

gezichten maakte. De hoofdprijzen gingen 

naar de mannen. We hoorden een dame 

zeggen dat dat geen verrassing was omdat ze 

van de damestees mochten afslaan. De eerste 

drie prijswinnaars waren allen Jantjes;  eerste 

was Jan van den 

Broek, tweede 

Jan van den 

Eijnde en derde 

Jan Gottenbos. 

Zij deden op 

deze wijze de 

naam van spon-

sor Jan Prinsen 

alle eer aan. •
Cees van Dijk

De eerste drie 
prijswinnaars

Jan Prinsen laat 
zich de oliebollen 

goed smaken

oppermachtig in de 
NieuwjaarswedstrijdNieuwjaarswedstrijd
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Nieuwe leden
Aben, J.L.M. (Jean Louis) Helmond 
Ankersmit, H.J. (Jan)     Beek en Donk
Ankersmit-Boer, H.M.(Helma)         Beek en Donk 
Broek, M.A. van den (Tiny)     Deurne
Colen, J.C.M. (Jacco)     Helmond
Eijck, R.E.H.M. (Rolf)     Helmond
Eijck - Bos, A.C.M.H. (Ank)     Helmond 
Greef, W.F.M. de (Heidi)     Helmond
Legtenberg, S.H. (Sabine)     Helmond 
Mierlo - v. d. Steen, H.W.C.W. van   Helmond
Raijmakers, F.L. (Frank)                  Helmond 
Renders, R.P.C. (René)                  Mierlo
Wit - Majoor, M.C. de (Marja)     Helmond
Wolters, F.P.T.W.J. (Frank)     Helmond

Leden, die lidmaatschap 
hebben beëndigd:
Adriaans - Roelofs, A.T.O. (An)       Helmond 
Beurden, G.J. van (Geert)     Helmond
Beurden, E.M. van (Noor)     Utrecht
Burgers, P.C.C.M. (Pierre)     den Bosch
Burgers, T. (Teun)     Helmond 
Evers, J.A.H.J. (Hans)     Helmond
Evers - Kager, M.H. (Mariëtte)         Helmond
Evers - Vos, A.M. (Anne-Marie)       Helmond
Geenen - Niewerth, C.M. (Christl)    Helmond
Gerritsen, D.J. (Dick) Aarle-Rixtel 
Hurk, Th.H. van den (Theo)            Helmond
Kimmenade, T.L.L. van de (Tim)            Helmond
Klomp Bueters, I.H.E. (René)            Boekel
Klomp Bueters, B.J. (Bart Jan)            Boekel
Knoop - Hensen, C.J. (Corry)            Beek en Donk
Looij, M.P.C.M. van de (Mauro)              Lieshout
Looij, A.P.J.M. van de (Sandro)               Lieshout

Looij, R.M.F.H.M. (Rochelle)            Lieshout
Otten, H.M. (Henk)          Gemert
Otten - Verhappen, J.M.J. (Fien)            Gemert
Ottenheijm, R.F.E.M. (Roos)  Helmond
Roxs, C.M. (Charlotte) Amsterdam
Ruijter, G. de (Gerard) Helmond      
Run, J.M. van (Hans) Helmond
Scheepers, J.H. (Jan) Vught
Scheepers - Nagelkerke, A.S.M.J. (Diny)  Vught
Schellekens, J.A. Lieshout
Schellekens - van ‘t Oost, C.             Lieshout
Strijbos, T.J.M. Helmond
Swinkels, M.J.C. (Maartje) Helmond
Takkenberg - Gijsbers, J.G.P.C. (An)  Helmond
Thiel - Goossens, A.A.M. van (Anneke) Gemert
Velden - v. Rooijen, G.C.M. v. d. (Fridi) Helmond
Waarsenburg, D. van de (Daniëlle) Helmond
Wessels - Bierens, M.G.C. (Monique) Helmond
Wit, R.W.T. de (Ruud) Helmond (overleden)
Witte, J. de (Hans)                           Helmond

De lijst van lidmaatschappen die beëindigd zijn 
lijkt in discrepantie met de lijst van nieuwe leden. 
Daarom de volgende twee opmerkingen;
•  de eerstgenoemde lijst bevat dertien jeugdleden die 

niet als een volwaardig lid stonden geregistreerd
•  op de lijst met nieuwe leden staan niet de dertien 

leden die getransformeerd zijn naar een volwaar-
dig lidmaatschap en die oorspronkelijk een beperkt 
speelrecht hadden of als speelgerechtigde van een 
sponsor functioneerden.

Inschrijving van leden vindt plaats tot het door de 
ledenvergadering gestelde aantal van 425 contribu-
tiebetalende leden is bereikt.

Het bestuur verwelkomt de nieuwe leden en wenst 
hun veel golfplezier bij onze club. 

De leden die opgezegd hebben wordt elders of in 
andere sporten veel plezier toegewenst. •

Nieuwjaarsreceptie

Ledenmutaties 
sinds 1 september 2002

De traditionele nieuwjaarsreceptie op nieuw-

jaarsdag was ook dit jaar weer geanimeerd. 

Weliswaar veelal dezelfde gezichten als in 

voorgaande jaren maar toch een stijlvolle 

en gezellige gebeurtenis goed voor de sfeer 

in de club.

Wij nodigen dan ook de leden die hierbij nog 

nooit aanwezig waren, uit om volgend jaar 

eens acte de présence te geven. 

De trofee voor de golfer van het jaar 2002 

werd tijdens de receptie uitgereikt aan Hub 

Bozon. •

Golfsmid Bozon

06 - 51 10 72 99 / 0492 - 56 55 60

=    Als praktiserend fysio therapeut, 
gespecialiseerd op het gebied 
van de bewegingsleer, is mijn 
ervaring dat ieder individu een 
eigen motoriek heeft, dus ook 
een natural swing.

=  Als golfsmid maak ik een  analyse 
van uw natural swing. Dit geeft 
uitsluitsel over de voor u juiste 
Shaft, Clubhead, Grip en Grip-
dikte, Lie en Loft.

=   Als gediplomeerd ‘Advanced 
Clubmatcher’ maak ik voor u 
een nieuwe set op maat (custom 
clubs), of pas uw eigen golfset 
aan.

=   Reparaties, verlengen of  
 verkorten van de shafts, vernieu-
wen van de grips e.d. behoren 
ook tot de mogelijkheden.

=   Laat uw natural swing eens door-
meten en maak vrijblijvend een 
afspraak met Golfsmid Bozon.
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HGC ‘Overbrug’ Sponsoren


