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Met dank aan alle personen die behulp-

Telefoon: 0492 - 52 78 77
Fax: 0492 - 47 59 23
E-mail: hgcoverbrug@hetnet.nl

zaam waren bij het totstandkomen van
deze uitgave.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of openbaar
gemaakt worden zonder toestemming van de redactie
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Van de redactietafel
Voor ons is een clubblad vooral een communicatiemiddel dat de leden
tot nut strekt en daarnaast nog eens helpt de club een imago te geven.
Communicatie naar de leden moet gaan over wat leden moeten weten
of wat ze belangrijk of interessant vinden zoals de golfregels en etiquette,
de techniek van het golfen, de toestand van de baan, het gebruik van de
baan, de plannen van het bestuur, de plannen van de commissies, de
uitslagen en wederwaardigheden van de wedstrijden, commentaren van
leden, ervaringen van leden op andere banen en vele andere zaken die
zich in de golfwereld afspelen.
De informatie die hiervoor nodig is komt
van bestuur, commissies en vooral van leden.
Deze laatste laten het ondanks beloften nog
wel eens afweten. En dat is weer jammer voor
de andere leden.
Een van de onderwerpen waarover naar onze
smaak onvoldoende wordt gecommuniceerd

en waarvan de pogingen tot nu toe zijn
gestrand, is de toepassing van regels en etiquette. Hoe vaak komt het wel niet voor dat
we het in de baan gewoon niet meer weten
en dat we maar ter plaatse wat oplossingen
bedenken. En laten we wel wezen, het is ook
niet eenvoudig om al die regels te onthouden.

Forewoord van de voorzitter
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van een
Vereniging is meestentijds een redelijk formele aangelegenheid. Er worden wat mededelingen gedaan, de
notulen van de laatste Vergadering en wat ingekomen
stukken worden behandeld, een jaaroverzicht wordt
voorgelezen, de penningmeester doet verslag van het
afgelopen jaar en ziet zijn begroting voor het lopende
jaar (meestal) goedgekeurd en zo staan er nog een paar formele zaken op
de agenda. Af en toe, zeker in een nog vrij jonge club, lijkt ’t erop dat in
een vergadering wat meer vuurwerk verwacht kan worden. Dat was dit
jaar bij ons zeker ’t geval maar ook dát vuurwerk is met de gebruikelijke
sisser afgelopen. Goed voor de club, denk ik.

Wél ben ik na de vergadering door enkele
leden benaderd die te kennen gaven het te
betreuren dat leden eigenlijk alleen maar tijdens zo’n vergadering in staat worden gesteld
vragen te stellen aan het bestuur of opmerkingen te maken over de gang van zaken in
de club of opheldering zouden willen hebben
over bepaalde genomen maatregelen.

deze brievenbus binnenkomt wordt in de
eerstvolgende bestuursvergadering behan-
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Daarom lijkt het ons een goed idee om in
dit blad regelmatig de meest voorkomende
of gewoon interessante regel problemen te
behandelen. We hebben van redacties van
andere clubbladen gehoord dat deze problematiek bij hun ook leeft. Dit heeft ons mede
gestimuleerd tot een poging om tot een vaste
rubriek te komen over golfregels.
Als aftrap en om hiervoor gevoel op te
bouwen hebben we de redactie van het
‘crossmoremagazine’ gevraagd om een
door hun gepubliceerde regelquiz over te
mogen nemen. We wachten het commentaar van de lezers hierop af voor we verdere
activiteiten in deze richting ondernemen.
Ondertussen bespreken we dit onderwerp
met de HaReco, om te kijken hoe we verder
gaan.

•

Redactie ‘Evergreen’

deld en de schrijver krijgt zo snel mogelijk
daarna antwoord.
Ik hoop dat u in de toekomst meer van deze
mogelijkheid gebruik zult gaan maken. Alles
is beter dan met onbeantwoorde vragen of
onopgeloste problemen te blijven zitten. Ik
ben ervan overtuigd dat een snel antwoord
op zaken waarmee leden kennelijk in de
loop van het jaar geconfronteerd worden
de duidelijkheid in de club ten goede zal
komen en veel, dikwijls onjuiste, geruchten
zal voorkomen.
Verder zou ik iedereen willen verzoeken
de mededelingenborden wat vaker te raadplegen. Het is me duidelijk geworden dat
bestuursmededelingen die op deze borden

Ik wil er daarom hier graag de aandacht op
vestigen dat al sinds de verbouwing van ons
clubhuis in de hal een speciale bestuursbrievenbus is waarin ieder lid zijn of haar vragen
of opmerkingen kwijt kan. Alle post die via
3

Geef door die pen en dan ben je hem!
Ik heb het niet zo op dit soort spelletjes. En dat had ik ook niet op het
golfspelletje. lk ben er tijdens mijn jeugd in Drente ook niet mee opgegroeid. Laat ik het zo zeggen, ik ben opgegroeid met wat minder verfijnde
spelletjes, iets primitiever misschien, maar ze hadden toch hun charme.
Als je dit van nature niet meegekregen hebt is het wellicht iets moeilijker
de lol ervan te begrijpen.
Laat ik één spelletje eruit lichten. Het heet
‘hoartien top’ en je komt er snel achter
waarom dit zo heet. (red; hoartien in drents
betekent haartje) De spelregels zijn als volgt:
lemand (noem het een speler) snijdt een stuk
van een appel, prikt dit aan de punt van een
flink scherp mes, houdt dat omhoog en
roept; ’hoartien top’. Dan komt de volgende
speler(ster) in het spel. Hij/zij graait, niet
zonder gevaar, het stuk appel van het mes,
steekt het in zijn/haar mond en zet het direct
op een kauwen en lopen. Beide zo hard en
snel mogelijk. De andere spelers rennen
achter de appeleter aan met de bedoeling
om hem te pakken. Het voelt ongeveer aan,
en ik kan het weten, als zeg maar een soort
ongeduldig briesende flight achter je met
opgeheven clubs. Immers de achtervolgers

worden gepubliceerd door velen niet of nauwelijks gelezen worden.
Tot slot nog dit: onmiddellijk na de ALV
van 27 mei heb ik contact opgenomen met
de architect van onze baan en met De Enk,
het bedrijf dat in 1996 onze baan heeft aangelegd en nog steeds onderhoudt. Er is een
plan gemaakt voor de aanpassing van de
baan. Misschien hebt u op het mededelingenbord de tekening al kunnen bestuderen.
In deze ‘Evergreen’ vind u de nodige informatie over het plan waarover reeds contacten
met de gemeente geweest zijn. Het is nog niet
definitief, maar eventuele wijzigingen zullen
beperkt zijn.
Rest mij nog u een voortreffelijk golfseizoen
te wensen met voortzetting van het fantastische weer waarvan we de laatste tijd zo
overvloedig hebben kunnen genieten.

•

Hans Verstappen
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hebben het recht ( zo bepalen de spelregels)
om, als ze de appeleter te pakken krijgen
deze, zo hard als ze kunnen, aan het haar te
trekken en wel net zo lang tot de appeleter
zijn/haar open mond laat zien waarbij het
bewijs geleverd wordt dat er geen flinter
appel meer in zit.
Als appeleter had je ook het recht om het hele
stuk appel in een keer door te slikken, maar
dat kon leiden tot bijna sneeuwwitje-achtige
taferelen. Och en zo leefden wij ons op elkaar
uit. Toch niks mis mee?

grip op het korte werk (van de kapper).
Leeftijdgebonden spreekt eigenlijk voor zichzelf. Op een bepaalde leeftijd kuier je met een
karretje achter je aan (of voor je uit) over de
fairway in plaats van elkaar de haren uit de
kop te trekken. Dat laatste doe je enkel en
alleen bij jezelf, indien nodig.
‘Hoartien top’ was een typisch spelletje met
bijzondere regels. Maar is golf dat dan niet?
Wat te denken van deze regel voor de meisjes:
‘Zonder kraagje mag wel, maar dan moeten
mouwtjes en zonder mouwtjes mag wel maar
dan moet een kraagje’. Och eigenlijk is het
allemaal een kwestie van aanpassen.
Ik wil deze pen doorgeven aan ons oudste
spelende lid, mevrouw Phil Mann, die
onlangs negentig!!! jaar is geworden en op
vele damesochtenden zeer actief haar balletje
slaat. Chapeau!!!

•

Frida de Jager
In tegenstelling tot ons potje golf was het
‘hoartien top’ een leeftijdgebonden spel en
zeker geen voorbeeld van emancipatie. De
meisjes waren namelijk duidelijk achtergesteld. Dit kwam doordat er slechts één kapper was die twee coupjes tot zijn beschikking
had; kort voor de jongens en langer voor de
meisjes. Dus voor ons meisjes geen goede

Naschrift van de redactie:
Phil Mann heeft de pen al ter hand genomen
en haar artikel vindt u elders in dit blad. Op
haar beurt heeft Phil de pen doorgegeven
aan Annie Lubbers met wie ze zo vaak in de
Handicart zit.
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Informatie van de HaReco
Bij de organisatie van golfopleidingen zien we dat het aantal kandidaten op een veel lager niveau ligt
dan enkele jaren geleden.
De vele nieuwe leden na de opening van
onze baan zijn ondertussen ervaren golfers
geworden terwijl nieuwe leden tegenwoordig
vaak hun GVB reeds gehaald hebben bij een
andere club dikwijls als ‘witte golfer’. Het
opleidingswerk is daardoor kleinschaliger
geworden en gebeurt soms op individuele
basis. De samenstelling van de HaReco is
veranderd. Joop Cranendonk is gestopt en
Herbert Beekmans is als nieuw commissielid
binnengekomen.

NGF regelexamen
Voor wat betreft de NGF regelexamens willen we er nogmaals op wijzen dat deelname
hieraan bij onze club slechts mogelijk is voor
GVB-ers die handicap 37 bereikt hebben. Na
geslaagd te zijn hiervoor is de voortgang als
volgt:
1. binnen een jaar minimaal 3 kaarten
inleveren over 18 holes uitgaande van
handicap 36
2. minimaal 3 scores van 36 of meer stableford punten
3. scores moeten zijn gemaakt op de eigen
baan (homeclub) onder qualifying condities
De hoogste score (hoogste aantal stableford
punten) wordt gebruikt voor het vaststellen
van de EGA Handicap. Voor een compleet
overzicht zie ‘Procedure voor een beginnend golfer’ in het handicapboek bij het
publicatiebord.

strijdcommissie of de referee kunnen worden
voorgelegd. Deze beschikken dan over een
soort bijbel waarin antwoord gegeven wordt
op alle ooit voorgekomen regelproblemen
in de baan. Dit tijdens wedstrijden in die
landen, die de regels van de Royal Golfclub
of St. Andrews volgen. Ze zijn uitgeplozen
door de golfdeskundigen en gelden als een
soort jurisprudentie voor de golfer. Dit boek
bevat honderden golfsituaties en wordt regelmatig bijgewerkt. Het wordt uitgegeven door
de Royal Golfclub en ligt ter inzage in ieder
clubhuis. De decisions zijn ook te vinden op:
http://www.usga.org/rules/rules_2002_03/
index.html

Joop Cranendonk bedankt voor acht
jaar inzet voor de HaReco!
In een feestelijke bijeenkomst heeft de HaReco
afscheid genomen van Joop Cranendonk die
het na acht jaar commissielidmaatschap tijd
vond om het estafettestokje over te dragen.
Bij deze gelegenheid werd hem door de
voorzitter van de Hareco Fred Boogaarts een
herdenkingsbeeldje aangeboden. Joop’s vaardigheid kwam vooral tot uiting bij het voor
de gewone golfer toegankelijker maken van
de als moeilijk ervaren golfregels. Door zijn
aanpak, gelardeerd met humor en gemoedelijkheid wist hij o.a. les- en examenkandidaten op hun gemak te stellen.
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Geslaagd voor golfexamens
§ GVB theorie voor jeugd

Claire Jansen, Evelien de Wit,

Michelle Ham, Nathalie Ham,
Michel Dicker, Eveline Dicker,
Maarten Dicker.

§ GVB praktijk voor jeugd

Maarten, Michelle en Evelien Dicker,

Michelle en Nathalie Ham, Evelien de
Wit, Claire Jansen en Anita Vinke.
§ Ngf regelexamen voor jeugd

Pelle Meulendijks en Koen Groot

§ GVB theorie voor senioren
Inge van Melis

§ GVB praktijk voor senioren
Rob Geerts, Trees Geerts, …

..van Mierlo en Inge van Melis.
§ NGF regelexamen voor senioren

Toon Dingen, Rob van Thiel, Wim

van Herpen, Anthonie Jansen en Jan
Ankersmit

Allen van harte proficiat!
Op de foto hierbij zien we de voorzitter van
de HaReco Fred Boogaarts het beeldje aanbieden aan Joop.

•

HaReco

Decisions of the rules of golf
Iedere golfer is bekend met het regelboekje
van de NGF dat tot de uitrusting van een
golfer moet behoren. Hierop kan men altijd
terugvallen in geval van een meningsverschil
of regelprobleem in de baan. Er zijn echter
situaties die zelfs niet door de inhoud van
het regelboekje volledig worden gedekt en
die na afloop van wedstrijden aan de wed5

Wie durft? Regelquiz

b. A mag alleen de 3 opties van de onspeelbare bal toepassen, daar waar de bal (tussen de wortels van de boom) ligt.

Soms,moet je even het regelboekje raadplegen. Belangrijk is dan dat ieder
Vraag 5.
de weg weet in het regelboekje. Het alfabetisch en trefwoorden register
Strokeplay. Speler A slaat van buiten de
achter in het regelboekje helpt u op weg. Vijf regelvragen die uw hersens aan afslagplaats de bal buiten de baan.Vervolgens
slaat hij een andere bal binnen de afslagplaats.
het werk zetten. Let goed op het verschil tussen matchplay en strokeplay.
Vraag 1.
De bal van speler A ligt in een bunker en
helaas ook nog in een grote plas water. Hij
dropt zijn bal in de bunker op een plaats waar
hij het minste last heeft van het water. Dan
komt hij tot de conclusie, dat hij beter af was
geweest wanneer hij de bal buiten de bunker
had gedropt met één strafslag.
a. A mag dit alsnog doen
b. A moet de gedropte bal spelen.

geslagen had, brengt de bal in het spel en slaat
hem. Daarna vindt hij toch nog zijn eerste en
originele bal in-bounds. Wat nu?
a. de eerste bal is nog steeds in spel en speler
A verliest de hole voor het spelen van een
verkeerde bal
b. de bal die A out-of-bounds heeft gevonden is de bal in het spel geworden met de
straf van ‘stroke and distance’ (slag en
afstand).

Vraag 2.

Vraag 4

Matchplay. Speler A haalt de vlaggenstok uit
de hole, legt deze achter de hole op de green en
gaat putten. Zijn tegenstander denkt dat A’s
geputte bal de vlaggenstok zal raken en neemt
hem weg. Hoe beoordeelt u deze situatie?
a. A verliest de hole
b. De tegenstander verliest de hole
c. Er gebeurt niets, want de handeling van
de tegenstander was toegestaan.

De alslag van speler
A komt tussen een
paar boomwortels te
liggen. Hij maakt een
mislukte slag naar de
bal, maar de bal blijft
liggen. Hij verklaart
zijn bal onspeelbaar
en gaat terug naar
de afslagplaats en
speelt een andere
bal. En toen?
a. A heeft juist
gehandeld.

Vraag 3.
Matchplay. A vindt een bal out-of-bounds
onder de struiken. Hij denkt dat het zijn bal
is, gaat terug naar de plaats waar hij de bal

Hoeveel strafslagen krijgt speler A?
a . 2 strafslagen
b. 3 strafslagen
Oplossing op pagina 25. De eventueel van
toepassing zijnde beslissingen vind u ook
in het Decisionboek 2002-2003, dit boek
ligt ter inzage in clubhuis of is te vinden op
www.usga.org. (surf op deze pagina naar
‘Rules on Golf ’ en daarna naar ‘Rules on
Golf and Decisions 2002-2003’).

•

Met dank aan Crossmore en
Gilion van Lierop HaReco

WA S S E R A U T O M A T E R I A L E N B .V.
Automaterialen • Gereedschappen • Garageuitrusting • Rem- en frictieservice • Reinigingsmiddelen

Helmond, Europaweg, tel. 0492 - 53 54 30
Veghel, Marchallweg 3, tel. 0413 - 36 20 01 / 35 0 6 78
Eindhoven, Woenselsestraat 354, tel. 040 - 246 14 10

architektenburo joosten b.n.a.
lage dijk 29f, 5705 bx helmond
tel. 0492-663621, fax 663195
e-mail
info@archjoosten.nl
internet www.archjoosten.nl

woningen - kantoren - bedrijfsgebouwen - verenigingsgebouwen - restauraties
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BO3 GOLF

clubmatching
custom clubs
= Als praktiserend fysiotherapeut,
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 Gripdikte, 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, vernieuwen van de grips e.d.
behoren ook tot de mogelijkheden.
= Laat uw natural swing eens doormeten en maak vrijblijvend een
afspraak met Golfsmid Bozon.

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

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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De Handicartwedstrijd
2003 een groot succes
Tweede Pinksterdag 2003, de weergoden hadden ons wederom niet in
de steek gelaten. Prachtig Golfweer. Nog steeds dank aan de wedstrijdcommissie om deze dag, nu en in de toekomst, te reserveren voor de
Handicart-clubwedstrijd.
Het maximum aan deelnemers werd vrijwel
bereikt en 72 leden (18 flights) begonnen met
heel veel enthousiasme aan de wedstrijd die
over 18 holes gespeeld werd.
De Mulligans waren ook dit jaar weer in trek
en werden in grote aantallen door de deelnemers afgenomen. Een zeer gezellige wedstrijd
met een geweldig financieel resultaat.
Bracht de inschrijving en de verkoop van de
Mulligans reeds een bedrag op van € 885, de
dag kreeg nog extra glans. Dit door een, na de
wedstrijd, door Greet Joosten en Hub Bozon

geleide Amerikaanse verkoop van een door
dhr Bos (ACM) beschikbaar gestelde putter,
een door Ben Goossens aangeboden varkensbil en een, door het Nederlands voetbalelftal
gesigneerde bal, welke door Hub Bozon werd
ingezet. In de door de veilingmeesters Greet
en Hub geleide levendige strijd van loven
en bieden deden de aanwezige deelnemers
hun best om deze fel begeerde prijzen binnen te halen. En dat resulteerde erin dat
respectievelijk Roderick van den Bogaard,
Frans Vinke en Jeanne Verstappen met deze
prijzen naar huis gingen.

Vrnl eerste prijs winnaar Jan Martens, wedstrijdleider Jan Gottenbos en Nol
van der Kant als de grote animator achter de Handicart

8

En speciale actie van de enthousiaste deelnemers Jackey van Melis, Hans Verstappen,
Albert van der Meijs, Peter Heesels, Harry
Verstappen en Frans Vinke om minimaal het
bedrag van vorig jaar te halen plus een speciale schenking van Jan van Hout maakten
van het geheel een geweldig succes. Aan het
einde van deze zeer enerverende dag konden
we een bedrag van € 2156.00 overmaken aan
de ‘Stichting Handicart’.
Nestelde HGC ‘Overbrug’ zich vorig jaar met
een bedrag van € 1745,00 reeds in de absolute
top van opbrengsten bij deze wedstrijden in
Zuid Nederland (2e plaats), dit jaar staan we
zeker in het topklassement in Nederland.
Veel dank is verschuldigd aan al die sponsoren, die er weer voor zorgden dat er, naast
de wisseltrofee, zoveel prachtige prijzen te
winnen waren met de golfwedstrijd: 35 deelnemers gingen met een prijs naar huis. De
sponsoren waren in willekeurige volgorde:
Randstad, Bavaria, Francine en Ronald
Christophersen, Leny en Chris Liebreks, Iris
en Gijs Verstappen, Traffic Design, Willem
van de Ven, fa.Stockx, fa.ACM, Pete Norman,

nummer

Jeanne Verstappen krijgt de tweede prijs
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De derde prijs wordt Cees van Dijk overhandigd.

Bob Grijpstra, August Curfs, Martin en Els
Verbakel, Ben Goossens. En last but not least
dank aan onze veilingmeesters Greet Joosten
en Hub Bozon.
Ook dank aan de leden van de wedstrijdcommissie Jan Gottenbos en Wim Martens,
die uw consul voor en tijdens de wedstrijd
met raad en daad bijstonden.

voorzitter in een van de laatste clubbladen,
toch nog aan de magere kant: 20% van onze
leden is donateur terwijl 50% normaal is in
de golfwereld.

4. Albert van der Meijs 41 pnt. (hcp. 16.2)
5. Ben Goossens
41 pnt. (hcp. 28.5)
(3, 4 en 5 door de resultaten op de laatste
9 holes)

Kom op HGC`ers er is nog wat te doen, zeker
voor diegenen die niet meespeelden!

Ook hebben zich deze dag wederom een aantal nieuwe donateurs van de Stichting gemeld,
maar het blijft, ondanks de oproep van onze

1. Jan Martens
2. Jeanne Verstappen
3. Cees van Dijk

We wensen Jan Martens en Jeanne Verstappen
veel succes op 18 augustus wanneer zij op de
Wouwse Plantage HGC ‘Overbrug’ vertegenwoordigen bij de Regio finale . Hopelijk zijn
ze net zo succesvol als de winnaars van vorig
jaar en bereiken ze de landelijke finale op 26
september op Toxandria.

De Uitslag over 18 holes
46 pnt. (hcp. 29.1)
43 pnt. (hcp. 28)
41 pnt. (hcp. 24)

•
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Wijnhuis Helmond: voor al uw wijnen en
(non)alcoholische dranken.

NOTARISKANTOOR
SPOORMAKERS

Als u van plan bent een feest te geven,
dan bent u bij ons aan het goede adres.
Wij voorzien uw gehele feest van drank,
taps en eventuele tafels en stoelen!
Tevens verzorgen wij uw relatiegeschenken,
deze kunt u zelf samenstellen of u kunt een
keuze maken uit het al bestaande assortiment.
Bezoek onze internetsite voor meer informatie:
www.wijnhuis-helmond.nl
Of kom eens langs!
Mierloseweg 22
5707 AM Helmond
Tel. (0492) 53 56 70
Fax. (0492) 53 62 45

Hurksestraat 9
5701 GX Helmond
Tel. (0492) 53 82 60
Fax. (0492) 57 40 06

�� ���������
����������

Kromme Steenweg 3 • 5707 CA Helmond
Postbus 243 • 5700 AE Helmond • Internet: www.spoormakers.com
Tel. (0492) 50 93 33 • Fax (0492) 52 88 75
E-mail: notaris@spoormakers.com
���������������������������������������������������
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‘Le coq est mort’
Maandenlang heeft hij zich laten bewonderen op de afslag van hole 1 als
enige nazaat van de familie Fien en Harry Raijmakers die woonden in
de boerderij naast de golfbaan. Nu is de haan dood! Daags ervoor heeft
Joop Cranendonk er nog deze prachtige foto van gemaakt.
Nee, het is niet de vogelpest die hem de dood
in dreef. Hij heeft de dood een beetje over
zichzelf afgeroepen door zijn agressief gedrag
aanvankelijk vooral tegenover de vrouwelijke
golfsters. Volgens Joop, die het gedrag van de
haan nauwkeurig bestudeerd heeft, had dat
te maken met de golfballen en zag de haan
deze naar alle waarschijnlijkheid aan voor
eieren waarbij de kleur van de bal zijn reactie
bepaalde. Van een rode bal zou hij agressief
geworden zijn en van een witte juist kalm.

Maar ja… op een gegeven moment werd de
agressiviteit zo erg dat het afslaan op hole 9
soms onmogelijk gemaakt werd. Naar men
zegt is bij weer zo’n aanval de haan aan een
flinke tik met een ijzeren zeven bezweken.
Ofschoon we van een stuk ongemak bevrijd
zijn is er toch sprake van enige droefnis.
Immers de haan stond er helemaal alleen
voor na het overlijden van de eigenaars en …
bezorgde ons ook wel een stukje afleiding bij
het regelmatig wachten op hole 9.

•

Van de wedstrijdcommissie

Vincent van Goghstraat 84
5671 GZ Nuenen
T 040 - 283 17 05
E info@dicksevers.nl
W www.dicksevers.nl

Mededelingen van het bestuur
Regels voor gebruik van handicart en buggy
•

Deze moeten vóór 16.00 uur te worden ingeleverd. Handicarts en buggy’s na gebruik

•

De sleutel s.v.p. inleveren bij de caddiemaster of, indien deze niet meer aanwezig is,

•

s.v.p. terugzetten in de karrenloods en aansluiten op de oplader.
achter de bar.

Op maandag is slechts beperkt gebruik van de handicarts of buggy’s mogelijk.

Door de toename van het aantal geïnteresseerden in de wedstrijden op zondag raken de
inschrijflijsten op het publicatiebord sneller
vol. Om niet te laat te zijn nemen vele leden
kennelijk het zekere voor het onzekere door
bij voorbaat reeds hun naam in te vullen
wetende dat deelname ook weer gemakkelijk afgezegd kan worden in geval van verhindering. Hierdoor komt het voor dat er op
de startlijsten die vanaf donderdag voor de
wedstrijd geplubiceerd worden nadien nogal
wat afmeldingen genoteerd worden waardoor
de wedstrijdcommissie geconfronteerd wordt
met noodzakelijke aanpassingen van flights
en starttijden. Dit aanpassen is zo storend
geworden dat de commissie gemeend heeft
een nieuwe regel in te moeten stellen die als
volgt luidt:

Afmelden voor wedstrijden nadat de
startlijst is opgemaakt betekent dat u,
ongeacht de reden, de eerstvolgende
wedstrijd niet ingedeeld wordt.
Niet aanwezig zijn bij de wedstrijd
betekent 4 wedstrijden niet ingedeeld
worden.
11

Het oudste lid van HGC ‘Overbrug’ is 90 jaar geworden

Een boom planten als geschenk
Op 19 juni 2003 werd Mevr. Phil Mann 90 jaar. Zij is daarmee het oudste
spelende lid van HGC Overbrug. De dames van de Ladiesday vonden dat
dit unieke feit niet onopgemerkt mocht blijven.
Het idee ontstond om door mevr. Mann
een boom te laten planten op de golfbaan.
Daartoe is geld ingezameld. Ook het bestuur
stond sympathiek tegenover deze gedachte
en heeft zijn steun toegezegd. Aangezien
juni echter geen geschikte maand is om een
boom te planten heeft Ans van der Elst, als
ladies captain, Phil tijdens een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 1 juli j.l. op de hoogte
gebracht van de actie en haar symbolisch
de boom overhandigd door het aanbieden
van het bord, dat bij de door haar te planten
boom zal komen te staan. Voorzitter Hans
Verstappen bracht de felicitaties over van het
bestuur en de leden van onze golfclub.
In de loop van de zomer zal, in overleg met
de betrokkenen, de baanarchitect en de
greenkeeper, een keuze worden gemaakt
voor wat betreft boom en plaats, en zal een

datum worden vastgesteld waarop Mevr.
Mann daadwerkelijk haar boom zal kunnen planten.
Ans van der Elst

Phil Mann over haar sportieve leven
Er is mij gevraagd de pen op te nemen en
een artikel in ons blad te zetten. Ze denken zeker dat ik als 90 jarige veel verhalen
kan vertellen. Hier dan in het kort mijn
geschiedenis.
Ik werd al vroeg aan het sporten gezet door
mijn ouders. Vanaf mijn zevende levensjaar
was ik bij een turnclub, ging ik met hen
schaatsen en zwemmen. De gymnastiek
deed ik tot ik mijn eerste man leerde kennen.
Mijn moeder dacht dat ik braaf turnde maar
ik ging stiekem met hem naar de lunchroom
van Verheugen en dronk chocolade met
slagroom, een hele traktatie in die tijd.

Bloemen voor de negentigjarige

Toen we echt verkering kregen gingen we
samen bij de kanoclub met ons bootje
Emphi (Emiel en Phil). We trouwden, kregen vijf kinderen en de sport werd een tijdje
op de lange baan geschoven. Wat Yoga en
later ook nog wat tennis, nooit echt fanatiek,
maar toch.
Toen mijn eerste man stierf en ik met vijf
pubers achterbleef werd het sporten wat erg
moeilijk. Tot een vriendin van me over golf
vertelde en me mee nam naar de Eindhovense
golf. Daar werd ik meteen enthousiast en ben
daar lid geworden. Ik bleef lid tot mijn zeventigste jaar maar kon daarna door een zware
operatie geen lange banen meer lopen. Dus
zegde ik op en dacht nooit meer te kunnen
De Ladies day ploeg met in hun midden Phil
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golfen. Tot mijn zoon Rob me zei op zondag
naar de Helmondse golf te komen omdat
dat wel een baantje voor mij zou zijn, lekker
kort en dus te doen. Ik er dus heen, hij geeft
me een stok in de handen en we startten op
hole een.
Rond die hockeyvelden hebben we wat afgelopen. Daarna naar Sevenum en vervolgens
weer terug naar Helmond waar ik nu al een
aantal heel fijne jaren heb gespeeld. Het leukste waren de ouder-kind wedstrijden waar ik
met mijn zoons van 59 en 64 aan deelnam
tussen al die ouders met kinderen van tien
tot vooraan in de twintig.
Op mijn oude dag (ik was al 87 jaar) sloeg ik
mijn eerste officiële hole-in-one. Je ziet je
bent nooit te oud om te leren. Nu ik negentig ben zal het wel ongeveer afgelopen zijn
want mijn rug heeft het een beetje begeven.
Nu kom ik nog lekker een kop koffie en een
glaasje drinken maar als het kan sla ik nog
wel een balletje.
Phil

•

Harry Engels met winnares bij de dames

Helga Grijpstra met winnaar bij de heren

Nobra competitie

In de Nobra-competitie zijn geen opzienbare klasseringen in de eindstand van de competitie of deelname aan één van de finales te vermelden.
Wel is opzienbarend dat twee van onze deelnemers de dagprijs hebben gewonnen in de
finale dag van hun poule. Hieraan konden
alle deelnemers van de teams uit die poule
deelnemen. Op Welschap waren dat Harry
Engels en op Welderen Helga Grijpstra die
respectievelijk alle mannelijke en vrouwelijke
deelneemers van de finaledag op achterstand

zetten. Bijgaande foto’s ontvingen wij van de
organisatie van Nobragolf.
In oktober/november komen de inschrijvingslijsten voor volgend jaar op het prikbord
in het clubhuis te hangen. Waarschijnlijk
wordt de matchplay wedstrijdvorm voortgezet maar dan met handicapverrekening.
Cees van Dijk

•

Ans van der Elst biedt symbolisch de boom aan

Voorzitter Hans Verstappen feliciteert Phil
13

Door de baan

De baan heeft er het hele voorjaar mooi bijgelegen met dank aan de
greenkeepers. Echter ondanks de af en toe wat heftige buien is het
volgens greenkeeper Herbert nu toch te droog. De greens die tot nu
toe fantastisch waren beginnen wat te lijden onder dollarspot. Dit
zijn lichte kleine plekjes zo groot als een dollar en veroorzaakt door
een schimmel. Ook wordt er door de greenkeepers nog geklaagd
over de vele niet gerepareerde pitchmarks. Zij blijven de golfers hier
aandacht voor vragen!!
Het gras is op sommige plaatsen hoog en moeilijk. Dit is meestal
functioneel d.w.z. het behoort bij de karakteristiek van de baan.
In sommige gevallen zoals bij randen ligt het aan de beperkingen
van de maaimachines. Tussen hole 6 en 5 zijn de wilgenstruiken
verwijderd. Deze waren besmet met de wilgkever en waren ten
dode opgeschreven. Op de fairway van acht zijn enkele dure bomen
met een plank beschermd tegen inslagen van ballen. Dit mag niet
uitgelegd worden als aangepaalde boom (vast obstakel).
Verder hebben we, behalve in het voorjaar even, de witte zwanen
gemist bij de holes 2 en 3. Volgens Herbert heeft dit te maken met
het wegspuiten van klaver op de baan. De zwanen zouden voor hun
jongen hierop aangewezen zijn. Dit toont weer eens aan hoe een en
ander in de natuur met elkaar in evenwicht is.

makelaars b.v.

Prins Hendriklaan 25
5707 CJ Helmond
tel. 0492 - 53 78 73
fax. 0492 - 54 13 19
www.vbtgroep.nl

MAKELAARS b.v.
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Onvergetelijke golftrip
naar Killarney - Ireland
Een achttal vrienden van de Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ vlogen eind
mei j.l. met Ryanair naar Zuid-west Ierland.
Dagen begonnen met prachtige ochtendwandelingen in de ongerepte natuur in
gezelschap van herten, vossen en vogels,
waarna overgegaan werd tot het spelen van
spannende wedstrijddagen op banen als
Mahoney’s Point, de Killeen, the Beaufort
Golf, Dooks Golfclub en Dingle Bay.

De Ring of Kerry met fascinerende uit- en
vergezichten over land en water, je proeft het
zout in de lucht.
’s Avonds op de dis verse oesters, krab, lamsbout en irish stew vergezeld van een stevige
pint Guinness, is een absolute aanbeveling.
Daarna... pubs, muziek, friendship, lachen
gieren en... wonderschone lelijke vrouwen.

Just another year

15

Verslag van de Paaswedstrijd
Wat kun je nu eigenlijk over een wedstrijd schrijven als je met een stel
gezellige mensen plezierig gegolft hebt? Het zou toch een veel leuker stukje
worden als je kon berichten over de inzet van politiehonden na het uitbreken van onlusten op hole 1 of kon beschrijven hoe tijdens het noodweer
de bliksem met krakend geweld insloeg in de kastanjeboom op hole 8.
Maar niets van dat alles. Het was mooi weer,
de flight was leuk, de organisatie klopte en ik
heb gewonnen dus wat willen we eigenlijk nog
meer? 42 Stableford punten. Schaamteloos

veel maar toch ternauwernood genoeg om
mijn trofee, een keramische voorstelling
van een Zwangere Zeemeeuw, uit handen
van Pieter Driessen te houden. Een vondst

van
de
organisa tie om met
Pasen een zeemeeuw
als hoofdprijs in te zetten.
Ik heb zodanig diep over de mogelijke symboliek hiervan nagedacht dat ik verzuimd
heb een dankwoord te spreken. Zoiets kan
gebeuren zou je denken. Maar woensdag na
Pasen moest ik in het Eindhovens Dagblad
lezen dat ik niet meer aan wedstrijden mee
mag doen. Ik vind dat eerlijk gezegd nogal
overdreven en blijf hopen op clementie.

•

Willem van Riesen

Maître Cours du
Moulin adviseert
Afrikaanse stoofschotel van vis

Dagje golf op
Op vertoon van deze advertentie:
• Gastvrije ontvangst met koffie en gebak.
• U speelt op de prachtige 18 holes baan.
• U geniet aansluitend een 3 gangen diner
na uw eigen keuze.
Maandag t/m vrijdag: prijs Compleet € 45,Zaterdag en zondag: prijs Compleet € 55,Graag vooraf een starttijd reserveren !!
Goed gesorteerde golfshop
Mühlenhof Golf & Country Club · Greilack 29 · D-47546 Kalkar nabij Kleve
Telefoon 0049 28 24 92 40 92 · Fax 0049 28 24 92 40 93 · www.muehlenhof.net
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In het vorige nummer is geschreven over
de reis van de Maître naar Kameroen.
Van de drie aanbevolen afrikaanse recepten die hij meegebracht had hebben
we reeds de ‘gebakken avocado’ en de
‘avocadosoep’ gepubliceerd. Hier volgt
nog zijn derde gerecht de ‘stoofschotel
van vis’.
Kies een stevige vissoort. Ik kreeg meerval voorgeschoteld. Heerlijk maar barstensvol graten.
Benodigd:1 kilo verse vis, 1,25 liter pindaolie of een andere olie soort, 1 klein blikje
tomatenpuree, twee goede tomaten, een
flinke ui (de helft van de ui snipperen en
de andere helft pureren), 2 rode peper ,1
eetlepel bloem, 1,25 liter bouillon, 1 theelepel nootmuskaat en zout naar smaak.
Maak de vis schoon en snij hem in mooie
moten. Verhit de olie en bak daarin de
vis mooi bruin aan beide kanten. Haal
de vis uit de pan en houdt hem warm.
Verwijder de pitjes uit de rode pepers
en pureer die. In Kameroen laat men de
pitjes zitten, Daarom mag men ook 2
eetlepels sambal pakken. Bak de halve
gesnipperde ui en de tomaten. Voeg
de gepureerde andere halve ui toe met
de peperpuree, tomatenpuree en zout.
Bloem daarover verstuiven en even alles
bakken onder voortdurend roeren. Voeg
de bouillon toe en laat de saus zachtjes
pruttelen tot deze indikt. Voeg de gebakken vis toe en laat alles nog 10 minuutjes
op een klein pitje stoven.
Serveren met rijst en gekookte bakbananen.
Hierna eet je een heerlijke fruitsalade.
Maître Cour du Moulin
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Rob van Thiel
Van winnaar tot duikboot op zevenmijlsIn het geweldig mooie voorjaar dat we hebben gehad was koninginnedag
laarzen
een vreemde eend in de bijt. Konden we tot dusver de wedstrijden onder
Vlaggetjes wedstrijd op koninginnedag

welhaast perfecte weersomstandigheden afwerken, op koninginnedag
was Pluvius weer eens een dwarsligger.
Vooral de laatste flights hadden te kampen
met hevige buien die veel tijdelijk water
veroorzaakten. Zo was de vlaggestok op
hole 7 enige tijd geheel in tijdelijk water
gesitueerd.
Net als vorig jaar met vlaggetjesdag was Rob
van Thiel weer sterk op dreef. Hij werd weer
de winnaar en zijn laatste slag werd gespeeld
op hole 20. Na hem waren er twee spelers die
nog eenmaal op hole 19 mochten afslaan. Jan
van den Eijnde (tweede) en Bert ter Heijne

(derde). In zijn dankwoord na afloop nam
Rob zich voor om zijn handicap van 36 te
verlagen door op korte termijn drie kaarten
te lopen voor zijn NGF kaartje. Dit is ondertussen met goed gevolg gebeurd wat hier
naast geïllustreerd is. Wij zijn benieuwd of
Rob onder deze omstandigheden volgend
jaar met koninginnedag voor de derde maal
in successie kan winnen. Dus Rob hier ligt
een uitdaging!

Na de Vlaggetjeswedstrijd heeft Rob
van Thiel het er niet bij laten zitten. Op
zevenmijls laarzen is hij door het handicapsysteem gestapt waardoor hij een ferme
duik heeft gemaakt van handicap 36 naar
19! Voorwaar een geweldige prestatie van
deze ‘duikboot’.

•

•

Bert ter Heijne

De winnaars van de vlaggetjeswedstrijd met vlnr;Jan van den Eijnde, Karin Severs, Rob van Thiel, Bert ter
Heijne, Peter Verhees en Ceciele van den Broek

Rob van Thiel stapt in zijn zevenmijlslaarzen voor
zijn tocht door het handicapsysteem

alb. van der meijs
schilderwerken bv
Nijverheidsweg 12 5421 WN Gemert | T 0492 - 36 29 19 | F 0492 - 36 71 40 | info@vdmeijs.nl
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Wedstrijduitslagen
1 Voorzitterkeuze
1.

Team Gijs Verstappen

2 Langste dag
1.

Marianne van Eijck (met Eagle)

2.

Liliane van de Waarsenburg

3.

Piet Bosman

3 Rabbits
1.

Yvonne Westerhout

2.

Hans van Kuijen

3.

Marijke de Witte

1

7

4 Paaswedstrijd
1.

Willem van Riesen

2.

Pieter Driessen

3.

Claire Wolters

5 Seizoensopening
1.

Christine van der Vrande

2.

Arthur Luijben

3.

Jan van den Broek

2

6 Vlaggetjeswedstrijd
1.

Rob van Thiel

2.

Jan van den Eijnde

3.

Bert ter Heijne

7 Pro-cup
1.

Loek van Poppel

2.

Berti Luijben

3.

Dick Severs

3

8 Bavaria om het vat
1.

6

Frans Vinke

8
9

9 Dauwtrap
1.

Albert van der Meijs
Roderick van den Boogaart

10 Presidents Cup
1.

August Curfs

2.

Agnes van Nimwegen

3.

Ellen Swinkels

4

11 Rabbits
1.

Bart Spoormakers

2.

Stef van Heugten

3.

Jan Ankersmit

Uitslagen maandbekers in het volgende
nummer.
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NGF competitie
Heren
Het eerste team is als voorlaatste geëindigd
in de Heren Open tweede klasse Tegen het
eerste team van ‘De Gulbergen’ werd gelijk
gespeeld terwijl de andere drie wedstrijden
verloren gingen. Het tweede team deed het
beter met een mooie tweede plaats in de
Heren Handicapafdeling na drie overwinningen en een nederlaag. Helaas hebben we
geen verder nieuws onvangen.

Dames
De competitie is voorbij ook voor het eerste
damesteam bestaande uit Ellen Swinkels,
Gerry Curfs, Els van Wylick, Toos de Vries,
Tony Schellekens en Trix van de Loo. Wij
vooral hadden de spanning er in gehouden,
want de kampioenen ‘Dorpswaard’ hebben
dankzij ons de strijd gewonnen.
Op 1 april speelden we op ‘De Lingewaelsche’.
Na een maand lang schitterend weer werden

we hier verrast door storm en regen. Wel een
gezellige dag maar helaas verloren van ‘De
Gulbergen’.
Op 8 april naar ‘Dorpswaard’, de prachtige
baan aan de Maas. Goed weer, maar ook deze
partij tegen ‘Welschap’ helaas verloren.
Op 16 april gingen we naar de ‘De Gulbergen’,
een baan die een uitdaging was. We hadden
een prachtige zonnige dag, 22 graden. En wij
maar spelen in die hitte, heuvel op en heuvel
af. Tegen ‘Dorpswaard’. Weer verlies. Bij mij
kwam de bal in een boom. Na lang zoeken
eindelijk gevonden en daar hing hij. Wat nu?
Onbespeelbaar verklaard en met een strafslag
verder gespeeld. Dit was een vermoeiende,
maar leuke dag.
Na Pasen moesten we als gastvrouw fungeren op onze geweldig verzorgde baan
HGC-‘Overbrug’. Het blijft altijd jammer
dat we zelf niet mee mogen spelen, maar
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van de andere kant kunnen we onze gasten
dan extra goed in de watten leggen. Heerlijk
gegeten en een lekker glaasje gedronken.
Iedereen was even enthousiast.
De laatst competitiedag was zeer spannend.
‘Dorpswaard’ en ‘De Lingewaelsche’ stonden
na 3 partijen gelijk bovenaan.
‘De Lingewaelsche’ had natuurlijk gedacht
van ‘Overbrug’ te winnen, Ik weet niet hoe
het gebeurde, maar we hebben met het hele
team gestreden om toch niet als laatste te
eindigen en dat is gelukt. We wonnen van
de ‘De Lingewaelsche’ en ‘Dorpswaard’ was
kampioen. Onze ‘champions met bal’ vielen
goed in de smaak. ‘Dorpswaard’ mag nu de
promotiewedstrijd gaan spelen in Zwolle.
We hebben een fijne competitie gehad en
veel genoten.

•

Hopelijk volgend jaar weer!!!!
Trix van de Loo.

Golfen is ondernemen
Golfen heeft veel raakvlakken met ondernemen. Een goed inzicht is vereist, er
moet een taktiek uitgestippeld worden en beslissingen moeten genomen worden op
basis van de juiste informatie.
Met uw golfspel kunnen wij u niet helpen, met ondernemen wel.
De Berkadviseurs kunnen u ondersteunen bij het maken van keuzes en het nemen
van beslissingen. Zij kennen de weg en helpen u dan ook graag bij het overtuigen
van de bank of bijvoorbeeld het regelen van belastingzaken. Zij geven uw plannen
een cijfermatige onderbouwing. Cijferwerk dat precies het verschil bepaalt tussen
het meer of minder slagvaardig benutten van kansen. En daarrin ligt hun kracht en
toegevoegde waarde.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Hans Derison, Chris Ketelaars of
Eric van Gerwen, telefoon (0492) 53 69 69.

ACCOUNTANTS EN BELASTINGSADVISEURS

Panovenweg 2
5708 HR Helmond
Telefoon: (0492) 53 69 69
Fax: (0492) 52 84 88
E-mail: helmond@berk.nl
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Accountants en
Belasting Adviseurs
ONDERNEMEND IN ZAKEN
Europaweg 160
5707 CL Helmond
Telefoon: (0492) 50 67 00
Fax:
(0492) 50 67 99
www.deloitte.nl

De productiemogelijkheden
van Helmond Precisie B.V. zijn:
• het seriematig centerloos slijpen van uw
producten die door U worden toe geleverd
• het vervaardigen van complete producten,
volgens Uw specificatie van grondstof tot
eindproduct

Helmond Precisie B.V. • Postbus 419 • NL-5700 AK Helmond • Burg. Krollaan 83 • NL-5707 BB Helmond
Telefoon: +31 492-539885 • Telefax: +31 492-527305
www.helmond-precisie.nl
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Herenochtend
Herenochtend op stap naar
Genderstein

Donderdag 10 april vond het
eerste uitstapje van de Herenochtend naar Genderstein plaats.
Dit keer niet met de bus maar met
eigen vervoer. Voor ons ‘Overbruggers’ is dit een zeer moeilijke baan
met lange holes waaronder een
aantal blinde holes.
Daarbij kwam nog dat de greens erg slecht
waren. Gewend aan de prachtige greens op
onze baan lag het woord ‘gatenkaas’ op onze
tong. De resultaten waren dan ook pover.
Behalve voor Wim de Koning die met een
fantastische score van 40 stablefordpunten de
wedstrijd van zijn leven speelde. Tweede werd
Hans Verstappen en derde Bert Hendriks.

Winnaars Genderstein vlnr Hans Verstappen, Bert Hendriks en Wim de Koning

Verder zij vermeld dat het diner na afloop
prima was en dat we voldaan huiswaarts
keerden.

Maandwinnaars

Op de foto
Na de wedstrijd op donderdag 10 juli heeft
onze fotograaf Cees de hele aanwezige groep
op de foto gezet.

•

De maandwinnaars tot nu toe waren in april
Peter Verhees, in mei Bert Hendriks en in
juni Bert ter Heijne.
Herenochtend donderdag 10 juli
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Jaarlijks uitstapje

Ladies Day
Dinsdag 24 juni hadden we met de
dames ons jaarlijkse uitstapje naar
een grote baan.
De keus was door Tonny Rotteveel en Mieke
van den Heuvel (de organisatrices) gevallen
op de Peelse Golf. Vanaf 11.30 werden we
met koffie en vlaai verwelkomd en een uur
later vertrok de eerste flight van vier dames.
Het duurde wel even voor iedereen vertrokken was, echter zitten op het terras van deze
prachtige baan is ook een feest, vooral met
dat stralende weer.
Het werd een lange middag op een moeilijke
baan, maar ik denk dat iedereen fijn gespeeld
heeft.
Nadat iedereen zich opgefrist had, wachtte
ons een heerlijk diner. Vòòr het dessert werden de prijzen bekend gemaakt. Marianne

Vlnr Mieke van den Heuvel (medeorganisatrice Marianne Engels (winnares), Janie Meijerink (winnares),
Will ter Heijne (neariest) en Els van Wylick (longest)

Engels had gewonnen (en hoe) bij de lage
hcps en ik bij de hoge. Daarmee was meteen
de organisatie voor het uitstapje van volgend
jaar op onze schouders geladen. Dames van
de organisatie van deze dag heel veel dank.

Ik heb genoten van deze dag en met mij
iedereen hoop ik.

•

Janie Meijerink

Keurslager
Ben Goossens
Keurslager: de beste kwaliteit vlees en vleeswaren
Traiteur: heerlijke soepen en maaltijden.
Broodjes: de lekkerste belegde broodjes warm en koud.
Kip: warm gegrilde haantjes, poten en vleugeltjes.
Barbecue: vlees, saus, salades, borden en bestek.
Catering: eten en drinken bij u thuis
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Wat ons verder
nog ter ore kwam
• De aan Phil Mann geschonken boom
zal op haar wens gerealiseerd worden
in de vorm van drie berken. De redenering hierachter is: Haar eerste man
heette Berkvens en daarvan had ze
twee zonen. Dus in totaal drie maal
Berkvens.
• Henriëtte van Dongen heeft het op
de heupen. We wensen haar een
voorspoedige revalidatie.
• Onze Pro Sander heeft een zoon
gekregen. Sindsdien verwisselt hij
zijn golfkar regelmatig voor de kinderwagen en wordt hij hiermee zo nu
en dan gesignaleerd.

Oproep van leden
aan alle leden
Vinden jullie ook dat de baan er prach-

tig bij ligt en dat we dat zo moeten
houden? Voor een gedeelte is dit

afhankelijk van vrijwilligers die onderhoudswerk voor hun rekening nemen

dat niet als baanonderhoud is gekwalificeerd. Dan denken we aan de tuin om

het clubhuis, de parkeerplaats en de

haagjes die bij verschillende afslagen
voor sfeer en veiligheid zorgen.

Als we nu eens zo’n 25 vrijwilligers bij

elkaar zouden kunnen krijgen die ieder
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Vroeg uit de veren voor
‘de Zilveren Ganzeveer’

Op zaterdag 5 juli in alle vroegte met zijn we met zijn tweëen vertrokken
naar de Golf & Country Club ’t Sybrook bij Enschede om mee te dingen
naar de Zilveren Ganzeveer. Dit is een trofee die uitgereikt wordt aan de
winnaar van de jaarlijkse wedstrijd voor redacteuren van golfclubs.

Het doel is om ervaringen uit te wisselen
en onderlinge contacten op te bouwen.
Redactieleden van 27 golfclubs hadden
hiervoor ingeschreven. Het programma
bestond uit: ontvangst met krentenwegge,
een stableford wedstrijd over 18 holes, een
literair gedeelte van twee uur en een diner.
Onze verwachting was dat we in een sterk
literair-getint gezelschap zouden belanden
die golf als bijzaak beschouwden. Niets was
minder waar. Ook hier gewone golfers met
misschien hier en daar een wat serieuze blik.
Dat bleek wel in de wedstrijd waarin we met
twee vrouwelijke redactieleden uit Dronten
speelden. Goede golfsters met lage handicaps,
plezierig gezelschap maar wel serieus.
Met een vierde plaats was het resultaat van
de wedstrijd voor ons niet slecht. Helaas gingen neariest en longest aan onze neus voorbij
maar als er een ‘highest’ geweest was dan had
Cees beslist gewonnen. Hij heeft zo ongeveer
alle bomen van de bosbaan uitgetest en geen
enkele was te hoog voor hem. Zijn ballen
waren kennelijk in de sfeer van de veer.

Bij het literaire gedeelte waren we minder in
vorm. Al bij het eerste gedeelte over ‘turbotaal’ gingen we meteen de mist in. Kennelijk
zijn wij niet bij de tijd omdat we woorden als;
limo, ho, beni, sappo, rufto, e.d. niet konden
thuis brengen. Foute woorden in moeilijke
zinnen vinden ging ons wat beter af, evenals
grammatica. Onze mooie limerick en de creatieve oplossing voor de kruiswoordpuzzel
konden echter in de ogen van de jury geen
genade vinden. Dus gingen we zonder ganzeveer naar huis maar wel vele ervaringen rijker
en, zonder een veer te hoeven laten.
Winnaar van de Zilveren Ganzeveer werd
de redactie van ‘Hooge Graven’ uit Ommen,
waardoor zij de wedstrijd volgend jaar op
hun baan moeten organiseren. Rest ons nog
onze waardering uit te spreken voor de perfecte organisatie en de fantastisch uitziende
en onderhouden bosbaan van ’t Sybrook, een
van de mooiste banen van Nederland.

•

Bert ter Heijne en Cees van Dijk

Poseren voor het clubblad

een stukje hiervan adopteren en het
onderhoud ervan voor hun rekening

nemen dan is de schoonheid van onze
baan gewaarborgd.

We willen allemaal
dat alles in orde is toch?
Zijn jullie bereid ons te helpen bij deze
actie neem dan contact met ons op.
Bel ons:

Karin Hendriks

Bert Hendriks

mhendrik@tref.nl

0492 537670

En al vast bedankt voor jullie hulp.
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Ontwerp van de uitbreiding/aanpassing
van de golfbaan
bij elkaar zijn gesitueerd, tevens is de lay-out
van de baan hierdoor verbeterd.

De huidige oefengreens zijn verkocht aan de gemeente i.v.m. het bouwplan “De Groene Loper”. Hierdoor is, zoals bekend, geld ter beschikking
gekomen om op korte termijn te kunnen overgaan tot aanpassing van de
baan, verlegging van de driving-range, de chipping green en de putting
green.
De huidige hole 9 wordt opgeheven, hierdoor
wordt de kruising van hole 1 (oud) en hole 9
teniet gedaan. De green van de huidige hole
9 wordt in de toekomst gebruikt als putting
green.
Aangelegd wordt een nieuwe hole 9, uitgaande
van de huidige afslagplaatsen van hole 8 met
een kleine dogleg naar rechts en een green ter
hoogte van het voormalige petanqueveld. De
hole krijgt voor de heren een afstand van 312
meter en voor de dames een afstand van 275
meter. Begroeiing en bunkers zorgen voor

de nodige veiligheid in de richting van het
clubhuis/terras en de nieuwe drivingrange.
De driving range wordt out of bounds voor
de fairway van hole 9 (nieuw).
De huidige hole 8 wordt ingekort en krijgt
een lengte van 165 meter voor de heren en 140
meter voor de dames. Hij wordt in gebruik
genomen als nieuwe hole 1. Hiertoe wordt
nog een pad aangelegd vanuit het clubhuis
naar de nieuwe dames/heren afslag van hole
1. De toegang tot de nieuwe hole 1 is aantrekkelijker omdat de damesafslag en herenafslag

Vanuit de green van de nieuwe 1 (huidige 8)
wordt zijdelings naar de nieuwe 2 (huidige
hole 1) gegaan. Het pad langs het water en
de doorgang naar de weg kunnen hierdoor
vervallen, waardoor de toegankelijkheid
voor onbevoegden wordt beperkt. De overige holes 2 tot en met 7 worden vernummerd
naar 3 tot en met 8. Afstanden zijn/worden
als ondergenoemd:
De huidige driving range wordt opgeheven en verplaatst conform de tekening.
Aangelegd wordt een driving range met 6
overdekte afslagplaatsen en mogelijkheden
om uit het gras af te slaan. De driving range
wordt aan beide zijden over een beperkte
lengte afgeschermd door middel van netten
en door begroeiing. De lengte van de driving
range tot aan het bomeneiland is ongeveer

tuin- en cultuurtechnisch bureau

ontwerp
aanleg
onderhoud
van uw
groenvoorziening,
bedrijfsterrein,
kantoortuin,
sportaccomodatie.

Telefoon 026 - 495 91 00
Hoofdstraat 27, 6994 AC De Steeg (Gld.)
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nummer

hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Totaal

par
3
4
4
4
4
3
4
4
4
34

heren
165
341
266
304
360
130
382
248
312
2508

dames
140
290
233
258
325
117
331
228
275
2197

160 meter, de onderbegroeiing van de bomen
wordt verwijderd, de totale lengte van de
driving range is ongeveer 230 meter
Tussen de driving range en de Aarle
Rixtelseweg wordt een chipping/approachgreen aangelegd van voldoende grootte, met
apron en bunkers.
De totale kosten van aanleg zoals hiervoor genoemd wordt begroot op ongeveer
€ 150.000,-- excl. BTW.
Met de gemeente is nog overleg gaande over
de aanleg van een 2e parkeerterrein langs,
doch middels begroeiing afgebakend van,
het Verliefd Laantje ter vervanging van een

hole
10
11
12
13
14
15
16
17
18

par
3
4
4
4
4
3
4
4
4
68

heren
165
341
266
304
360
130
382
248
312
5016

dames
140
290
233
258
325
117
331
228
275
4394

gedeelte van het huidige parkeerterrein (10
plaatsen) alsmede de in het verleden reeds
opgeheven parkeerplaatsen bij het clubhuis.
Door het opheffen van de parkeerplaatsen
wordt het zicht vanaf het terras naar de green
van hole 9 beter.
Omtrent de aanpassing/bijbouw van een
ruimte voor opslag en wasplaats voor
machines t.b.v. De Enk vindt nog nader
overleg plaats met zowel de gemeente als
De Enk.

•

Helmond, 16 juli 2003
Het bestuur

3

-

juli

2003

Oplossing Regel Quiz
Vraag 1. Antwoord B
Regel r25-1b (ii)
Toelichting: een speler die handelt
volgens één optie van de regel, mag na
toepassing hiervan niet wijzigen.
Vraag 2. Antwoord B
Regel 24-1
Toelichting: de tegenstander verliest de
hole. Hij verwijdert een obstakel terwijl
A’s bal in beweging is.
Vraag 3. Antwoord B
Regel r27
Toelichting: de originele bal was verloren
toen A een andere bal in het spel bracht.
Vraag 4. Antwoord B
Regel r28a
Toelichting: de bal werd het laatst
gespeeld toen hij tussen de boomwortels
lag.
Vraag 5. Antwoord A
Regel r11-4b
Toelichting: de bal, die buiten de baan
werd geslagen was niet in het spel, hij
werd buiten de afslagplaats gespeeld.
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Dit zien we maar al te vaak

De normale harkbeweging

Pro-praatje

Harken van de
Bunker geen kunst
Voor de vakantietijd een wat gemakkelijk onderwerp maar wel belangrijk omdat het veel frustratie kan weghalen bij mensen die achter je spelen.
In acht foto’s heb ik getracht de manier van het
harken van de bunkers onder uw aandacht te
brengen.

De sporen zijn echter te diep

Hortsedijk 106
We gebruiken nu de achterkant
van de hark om het zand strak
te trekken

Succes en een prettige vakantie toegewenst.
Sander Prinsen
Oppervlakte goed glad maken

Laatste beweging nooit naar je toe maar van je
vandaan

Eindstand van de hark

Aalsterweg 100, 5615 CJ Eindhoven. tel (040) 212 26 22, fax (040) 212 63 54.
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de
Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ op dinsdag 27 mei 2003
in zaal het Aambeeld te Stiphout
Aanwezig volgens presentielijst:
Bericht van verhindering:

208 personen
55 personen

1. Opening.
Voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur, verzoekt de leden om
op de eerste 6 rijen niet te roken en wenst eenieder een vruchtbare
vergadering toe. Vervolgens herdenkt hij het overlijden van onze leden
Hans van Keulen en Ruud de Wit, alsmede de echtgenote van een van
onze leden Ineke Berben. Hij verzoek de aanwezigen in een korte stilte
betrokkenen te gedenken.
b)
Voorzitter memoreert dat er naast deze droeve gebeurtenissen ook blijde
tijdingen zijn. Onze pro Sander en zijn vrouw Erna zijn recent ouders
geworden van een zoon, genaamd Steven; proficiat.
Voorzitter heet de heer L. Spoormakers, oud-notaris, welkom die aanwezig is voor de behandeling van het punt over een nieuw huishoudelijk
reglement.
2. Mededelingen
a) Ons erelid en oud-voorzitter Jan Romme heeft recent een ernstige
operatie ondergaan. Namens de ledenvergadering is aan hem een
bloemetje gestuurd.
b) Het aantal leden met beperkt speelrecht is gedaald naar ‘0’.
c) De verkoop van de gronden van de oefengreens heeft inmiddels
plaatsgevonden. Na uitgebreide onderhandelingen door voorzitter en secretaris met de gemeente is inmiddels een bedrag van
€ 740.807,32 op de bankrekening van HGC gestort. Dit bedrag
behelst de overeengekomen prijs vermeerderd met de al door uw
bestuur bedongen 7% rente vanaf 1 januari 2002. Gelet op de diverse
bedragen die in het verleden betaald zijn voor aankoop van de baan,
de oude hockeyvelden en het clubhuis mag dit een alleszins goed
resultaat worden genoemd. Indien de bestaande hypotheken zouden
mogen worden afgelost blijft er nog een bedrag beschikbaar.
d) De aanpassingen in de baan en met name op de oude hockeyvelden
kunnen nu op korte termijn worden gerealiseerd. Uitgangspunt is
dat wij per 1 juli 2004 de huidige oefengreens dienen te verlaten.
Voor die tijd moet de nieuwe accommodatie gerealiseerd zijn.
e) Omtrent de ‘grond van Verschure’ is nog niet veel naders te vermelden. Gesprekken blijven gaande.
f) Aan de gemeente hebben wij medegedeeld te opteren voor een 18holes golfbaan in Helmond. Op het huidige complex zal dit niet
mogelijk zijn en t.z.t. zal dus moeten worden gezocht naar een
andere locatie
g) Op korte termijn zal worden overgegaan tot het vervaardigen van
een nieuw vademecum waarin alle wetenswaardigheden betreffende
onze club zijn opgenomen.
Tot zover deze uitgebreide mededelingen.
3. Ingekomen en uitgaande stukken.
a) Brief van de heer P. Schriks
De heer Schriks geeft aan het niet eens te zijn met de stijl en de
inhoud van de beantwoording. Hij spreekt over arrogantie en het er
zich met een ‘jantje van Martens’ van af maken. Voorzitter geeft aan

c)

d)
e)

het hier helemaal niet mee eens te zijn, de betreffende punten zijn
alle in bestuursvergaderingen behandeld en het zijn onderwerpen
die door de Algemene Ledenvergadering aan het bestuur zijn gedelegeerd en niet ter behandeling op een algemene ledenvergadering
thuishoren. Beantwoording door de secretaris heeft plaatsgevonden
aan de hand van de verslagen van de bestuursvergaderingen waarbij
de secretaris spreekt namens het bestuur.
Daar er geen inhoudelijke vragen gesteld worden, noch door de
heer Schriks, noch door de aanwezige leden, wordt dit punt als
afgehandeld beschouwd.
Ongedateerde brief met bijlagen van de heer T. van Tilburg, c.s., aan
de voorzitter.
Voorzitter stelt voor gezien de inhoud van deze stukken deze te
behandelen bij punt 8b van de Agenda. De vergadering kan zich
hierin vinden.
Secretaris brengt de berichten van verhindering ter tafel, in totaal
55 leden hebben zich afgemeld. Vervolgens leest hij de brieven voor
van enige van deze leden t.w. de heer en mevrouw Van der Zwaag,
de heer F Jonkers, de heer H. van Thiel en de heer W. Kuypers, die
allen positief staan tegenover het huidige bestuursbeleid.
Overige uitgaande stukken, 57 kg post in de vorm van de uitnodiging voor deze ledenvergadering aan 341 geadresseerden.
Brief aan de leden met wijziging van de vergaderlokatie.

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2002
Daar er geen opmerkingen zijn van de leden wordt het verslag onder
dankzegging aan de secretaris gearresteerd en vervolgens door voorzitter en secretaris getekend.
5. Verslag verenigingsjaar 2002
Voorzitter doet in dit jaaroverzicht verslag van de gebeurtenissen van
afgelopen jaar. Zo passeren de revue, de totaal nieuwe full colour uitvoering van ons clubblad ‘Evergreen’, waaraan de redactie hard heeft
gewerkt en de wijze waarop een van onze leden, Jackey van Melis, de
lay-out tot een plaatje heeft gemaakt, de resultaten van onze competitieteams in de NGF en NOBRA competitie, de organisatie van de wedstrijden door de WECO waar steeds een groot gebrek is aan voldoende
plaatsen voor de deelnemers, de gewijzigde course- en slope-rating, en
de belangstelling van de vele greenfee’ers. Apart dient vermeld te worden
de steun door onze sponsors zonder wie onze vereniging financieel niet
zou kunnen functioneren. Als laatste dankt de voorzitter eenieder die
belangeloos, met veel inzet, zijn steentje heeft bijgedragen aan het goed
functioneren van onze vereniging. Hetgeen door de aanwezigen wordt
onderstreept met een luid applaus.
6. Financieel jaarverslag 2002 en begroting 2003
Alvorens in te gaan op de financiële stukken brengt de penningmeester
naar voren wat de plannen zijn voor de besteding van gelden die thans
op onze bankrekening staan. Na uitgebreid overleg van penningmeester
en voorzitter met onze huisbankier is het uiteindelijke resultaat dat
gedeeltelijk vervroegde aflossing met terugwerkende kracht vanaf 1
april kan plaatsvinden van de beide hypotheken zonder dat een boete
behoeft te worden betaald. Alleszins een goed resultaat. Desgevraagd
door de heer Cees van Dijk wordt medegedeeld dat de uiteindelijke
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besluitvorming hierover nog in het bestuur ter bekrachtiging zal worden
voorgelegd. De voorstellen als zodanig zijn uiteraard wel tevoren in het
bestuur aan de orde geweest.
a) Resultatenrekening en Balans 2002.
Na enige kleine vragen wordt akkoord gegaan met de resultatenrekening en de balans.
b) Verslag kascommissie
Door de penningmeester wordt het verslag van de kascommissie voorgelezen, waarbij de complimenten worden gemaakt voor
de wijze waarop de financiën zijn beheerd. De heer P. Driessen,
aanwezig namens de kascommissie, onderstreept hetgeen door de
penningmeester is verwoord.
c) Decharge van het bestuur
Met applaus wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde
financiële beleid over 2002
d) Benoeming nieuwe kascommissie
Voorzitter dankt de zittende kascommissieleden, de heer Pieter
Driessen en Broos Swinkels. Zoals gebruikelijk maakt het langstzittende lid, de heer P. Driessen, plaats voor het zittende reservelid,
de heer H. Ottenheijm. Als nieuw reservelid wordt gekozen de heer
B. van Beurden.
e) Begroting 2003.
Penningmeester wijst er desgevraagd op dat de begroting is samengesteld op basis van de per 31 december 2002 beschikbare gegevens.
Uiteraard ziet het financiële plaatsje er nu heel anders uit na de betaling door de gemeente van de verkochte oefengreens. Ten aanzien
van de vraag over de financiering van de Evergreen wordt medegedeeld dat het clubblad nagenoeg geheel uit advertentieopbrengsten
wordt betaald. Vervolgens wordt de begroting goedgekeurd en wordt
het bestuur veel wijsheid gewenst met de financiële invulling van
het thans lopende boekjaar.
7. Aanpassingen in de baan.
a) Voorzitter licht toe welke status de door de baancommissaris te
presenteren plannen hebben. Deze zijn nog niet in het bestuur
behandeld en komen terug in een van de e.v. bestuursvergaderingen. Vervolgens geeft hij het woord aan de baancommissaris.
b) De heer A. van Tilburg, baancommissaris, dankt op de 1e plaats
de leden van de baancommissie en de leden van de groengroep
voor het vele werk wat zij in het afgelopen jaar hebben verricht.
Daarnaast geeft hij aan dat de plannen nog in een vroeg stadium
zijn. Inmiddels ligt er een drietal ontwerpen die nader uitgewerkt
moeten worden, waarvoor begrotingen gemaakt moeten worden, en
waarvoor straks op onderdelen de beschikbare financiën moeten
worden besproken in het bestuur.
c) Drie plannen worden vervolgens aan de hand van tekeningen door
hem toegelicht en vragen van de leden worden beantwoord. In de
plannen wordt aangegeven dat de drivingrange verplaatst moet worden en een behoorlijke lengte moet hebben, de pitch en approachgreens moeten worden verlegd. Waarschijnlijk wordt de huidige
hole 9 opgeheven en verder gebruikt als puttinggreen en kunnen 1
of misschien 2 holes worden aangelegd op de oude hockeyvelden.
In het totale plaatsje dient ook nog rekening te worden gehouden
met de noodzakelijke bouw van ruimte voor de greenkeepers en het
machinepark (thans in een loods bij Kappa - van Dam) en de millieu
goedgekeurde wasplaats voor machines. Gedacht wordt tevens aan
uitbreiding van de paden in de baan zodat ook in de winter gebruik
kan worden gemaakt van onze handicarts en uitbreiding van de
parkeergelegenheid.
d) Voorzitter dankt de baancommissaris voor de uitleg.
e) Op vraag van F. Farkas wordt medegedeeld dat als opleverdatum 1
juli 2004 is gesteld, dit is de datum waarop de grond van de oefen-
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greens moet worden opgeleverd aan de gemeente.
f) De heer G. Swinkels vraagt zich af wat de kosten zullen zijn en of
het bestuur zich niet moet beramen op de optie van een 18-holes
golfbaan op een andere locatie? Dit ook gezien de toename van
het aantal golfers. Voorzitter deelt mede dat er van de zijde van de
gemeente nog geen plannen zijn waarbij onze grond noodzakelijk
zou zijn. Dat houdt in dat aankoop en ontwikkeling eventueel nog
jaren op zich zal laten wachten en dat de leden van HGC reeds nu
moeten kunnen beschikken over een volwaardige accommodatie,
uiteraard met inachtneming van de financiële consequenties.
8. Huishoudelijke Reglement
a) De behandeling van dit agendapunt zal, aldus de voorzitter, plaatsvinden door de secretaris. Deze geeft een korte uiteenzetting hoe
is gekomen tot het huidige voorstel. Aan de hand van voorbeelden
van derden en uitgaande van het feit dat Overbrug thans nog niet
beschikt over een huishoudelijke reglement is het huidige voorstel
ter tafel gekomen. Alvorens het geplaatst is op de agenda heeft onze
huisnotaris Van Thiel-Oidtmann-van Thiel er nog zijn licht over
laten schijnen, wat geresulteerd heeft in de voorliggende tekst. Ten
aanzien van de brief van een 4 tal leden wijst hij op hetgeen in de
toelichting bij dit agendapunt is vermeld.
b) Uitgebreid wordt gediscussieerd over het percentage van de stemmen dat zowel bij aangaan als bij wijziging van het huishoudelijk
reglement nodig zou zijn. In het voorliggende stuk wordt uitgegaan,
op aanwijzing van de notaris, dat dit aantal gelijk dient te zijn aan
het percentage wat noodzakelijk is voor het wijzigen van statuten.
De notariële meningen hierover blijken verdeeld. Besloten wordt
e.e.a. opnieuw op te nemen met onze huisnotaris.
c) De heren van Helden, Schriks, Hubregts, v.d. Elst, Beerens, v.d. Kant
en Holleman stellen vragen over inhoudelijke zaken het huishoudelijk reglement betreffende.
d) De heer F. Vereyken komt terug op de brief van een 4-tal leden over
enige punten voor het huishoudelijk reglement. Secretaris geeft aan
dat beantwoording van deze vragen al heeft plaatsgevonden in de
schriftelijke toelichting bij dit agendapunt en bij punt 8.a.
e) Daar op onderdelen, o.a. artikel 3.3. ‘speelgerechtigden’ (vervalt),
artikel 5 inzake stemming in bestuursvergaderingen (onjuist
geformuleerd), geen overeenstemming is, wordt uiteindelijk door
de voorzitter voorgesteld om dit agendapunt terug te nemen en de
leden voor te stellen om hun opmerkingen over het huishoudelijk
reglement en eventuele toevoegingen ter kennis te brengen van de
secretaris. Zodra mogelijk zal daarna met een nieuw voorstel naar
de leden worden gekomen.
f) Op vraag van de heer R. Koolen wordt nog aangegeven dat,naast
het bepaalde in de statuten, tevens als jeugdlid worden aangemerkt,
personen boven de leeftijd van 21 jaar die een voltijd opleiding volgen in Nederland. Voor hen bestaat de mogelijkheid om, indien zij
tenminste 5 jaar jeugdlid geweest zijn met voorrang door te stromen
naar het normale lidmaatschap. Uiteraard zijn hierbij de normale
inschrijfcondities en contributieverplichtingen van toepassing.
9. Bestuursverkiezing
a) De heer F. Verspaget, bestuurslid, is statutair aftredend en stelt zich
conform artikel 11, lid 2 van de Statuten, herkiesbaar. Daar er voor
deze functie geen andere kandidaten zijn wordt de heer Verspaget
herbenoemd.
b) De heer J. Verstappen, voorzitter, is statutair aftredend en stelt
zich conform artikel 11, lid 2, van de Statuten herkiesbaar. Door
15 leden van de vereniging wordt kandidaat gesteld voor de functie
van voorzitter de heer H. Ottenheijm. De genoemde leden hebben
hiertoe een bindende voordracht ingediend.
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c) Voorzitter vraagt eerst aan de heer Ottenheijm zich voor te stellen
aan de leden die hem nog niet kennen en toe te lichten wat zijn plannen voor de toekomst zijn. De heer H. Ottenheijm geeft een korte
toelichting. Vervolgens draagt de voorzitter, gezien zijn persoonlijke
betrokkenheid bij dit agendapunt tijdelijk zijn functie over aan de
vice-voorzitter de heer W. Martens. Deze gaat over tot het instellen
van een stembureau. Uit de leden stellen zich spontaan beschikbaar
mevrouw M. van Eyck en de heren G. Swinkels en J. Cranendonk.
d) Uit de vergadering komen vragen naar voren of de meerderheid van
het bestuur consequenties verbindt aan een mogelijk afstemming
van de huidige voorzitter. Vice-voorzitter geeft aan wat zijn eigen
visie is en geeft aan dat de beslissing hierover bij ieder individueel
bestuurslid ligt. Van de zijde van de heer F. Vinke T. v.d.Laar en
R. van den Bogaerd worden nog opmerkingen gemaakt waarin tot
uitdrukking komt dat in een bestuur de meerderheid beslist en als
er consequent verschil van inzicht blijft het betrokken bestuurslid/
leden de functie kan teruggeven. Thans is er sprake van een coupe.
De heer F. Boogaarts geeft desgevraagd een korte toelichting op
de kandidatuur en merkt op dat er sprake is van meningsverschillen in het bestuur. Vice-voorzitter kan deze uitspraak van de heer
Boogaarts niet onderschrijven.
e) Vervolgens vindt schriftelijke stemming plaats en de vergadering
wordt tijdelijk geschorst.
f) Bij terugkomst in de zaal geeft de voorzitter van het stembureau
aan dat de uitslag als volgt is: Ongeldige stemmen 6; de heer H.
Ottenheijm 52 en de heer J. Verstappen 140 stemmen. Vice-voorzitter stelt vast dat de heer J. Verstappen is herkozen als voorzitter
van de vereniging, wat onderstreept wordt door een luid applaus en
geeft hem vervolgens wederom het woord.
g) De heer J. Verstappen spreekt zijn dank uit aan de ledenvergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en voor de duidelijke
ondersteuning door de leden van het in de afgelopen jaren gevoerde
bestuursbeleid
h) Er blijft echter een punt van orde inzake de verdere samenwerking
in het bestuur, aldus de voorzitter, besturen doet men op basis
van vrijwilligheid en kan alleen indien van goede samenwerking
sprake is. Reeds langere tijd is dat niet meer het geval De meerderheid van het bestuur heeft zich uitgesproken niet langer te kunnen
samenwerken in de huidige bestuurssamenstelling. Desgevraagd
geven de heren A. van Tilburg, bestuurslid en baancommissaris en
F. Boogaarts bestuurslid verantwoordelijk voor de accommodatie
aan het bestuurslidmaatschap met onmiddellijke ingang neer te
leggen.
i) Voorzitter stelt nu aan de orde het instellen van een commissie die
op representatieve wijze de vereniging vertegenwoordigt met als
taakstelling het uitbrengen van een voorstel met profielschets voor
een nieuwe voorzitter en zo mogelijk het voorstellen van een kandidaat aan de Algemene Ledenvergadering. Aangegeven wordt dat op
korte termijn een voorstel vanuit het bestuur over de samenstelling
van een commissie aan de leden zal worden voorgelegd. Iedereen
kan zich dan over de samenstelling van de commissie uitspreken.
Indien er kandidaten zijn dan wordt verzocht deze ter kennis van
de secretaris te brengen.
10. Rondvraag.
a) De heer C. Liebreks geeft aan content te zijn dat de vrede in het
bestuur thans weer hersteld is. Ook op communicatief gebied dient
er het nodige te verbeteren. Hij wenst de Commissie die zich gaat
bezig houden met de profielschets veel succes.
b) De dames A. v.d. Elst en A. Bloemen vragen aandacht voor mogelijke onzorgvuldigheden in de statuten en verzoeken aandacht
hiervoor.
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c) De heer P. Schriks merkt op dat de algemene ledenvergadering het
hoogste orgaan is in de vereniging. Hij zou graag een uitnodiging
ontvangen voor een gesprek met het bestuur.
d) De heer T. van de Laar feliciteert het bestuur en geeft vervolgens
nadrukkelijk aan dat we lid zijn van een golfclub om daar te golfen.
Onderling gekrakeel draagt niet bij tot goede verhoudingen onder
de leden. Applaus.
e) De heren K. v. d. Elst en Cees van Dijk vragen aandacht voor een
snelle instelling van de profielschetscommissie. Tevens vragen zij
zich af of er ook voor andere punten, b.v. huishoudelijk reglement en/
of statuten niet een aparte commissie zou moeten worden ingesteld.
Voorzitter geeft aan dit mee te nemen in de bestuursvergadering.
f) De heer Ruyssenaars kan zich vinden in de werkwijze van de huidige
voorzitter en onderstreept het belang om de commissie profiel zijn
werk te laten doen.
g) De heer D. Severs vraagt aandacht voor diverse bouwkundige zaken
betreffende het clubhuis zoals daar zijn isolatie van het dak en ventilatie van het clubhuis. Daarnaast is hij van mening dat we het van
nu af alleen maar over golfen moeten hebben.
h) Op vraag van de heer C. Liebreks antwoordt de voorzitter dat
uiteraard, zoals te doen gebruikelijk, te gelegener tijd aandacht
zal worden gegeven aan en op gepaste wijze afscheid genomen zal
worden van de heren van Tilburg en Boogaarts.
i) Mevrouw A. Lubbers vraagt als laatste aandacht voor het onkruid
op de terrassen rond het clubhuis, terwijl mevrouw N. Corstens
graag een klok zou zien in het clubhuis.
11. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 23.35 uur
gesloten met dank voor de aanwezigheid en het in het bestuur gestelde
vertrouwen.
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