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Van de redactietafel

Hortsedijk 106

HELMOND

Aalsterweg 100, 5615 CJ Eindhoven. tel (040) 212 26 22, fax (040) 212 63 54.

Forewoord van de voorzitter 

Het oktobernummer bevat zoals gebruike-

lijk veel informatie over de wedstrijden die 

vooral gedurende de zomermaanden gepland 

zijn. Dus veel foto’s en wedstrijdverslagen. 

Daarnaast informatie over de veranderingen 

in de baan die voor ons allen interessant zijn 

en die nu in volle gang zijn. Helaas hebben 

we door plaatsgebrek het aantal foto’s van 

wedstrijden moeten beperken. Ook hebben 

we de kopij die niet op tijd binnen was, moe-

ten doorschuiven naar het volgende nummer. 

Daarom houden wij het kort, en sluiten wij af 

met een salut aan de prachtige zomer. •
Redactie ‘Evergreen’

Het echte seizoen 2003 zit er weer zo 

ongeveer op. We hebben een schitte-

rende zomer achter de rug waaraan 

we als golfspelers ons hart hebben 

kunnen ophalen en ook het najaar 

mag er zijn. 

De wedstrijden hebben ons dit jaar waardige, 

volledig terechte en soms ontroerende kam-

pioenen gebracht. Mooi om erbij te zijn en 

schitterend om als toeschouwer deze wed-

strijden bij te wonen. Echt de moeite waard.

In een apart artikel in deze ‘Evergreen’ heeft 

onze secretaris alle vermeldenswaardige bij-

zonderheden vermeld over de aanpassing van 

onze baan; ik heb daar ook niets meer aan 

toe te voegen. Mijn voorwoord zal daarom 

kort zijn.

De greenkeepers 

hebben er de afge-

lopen dagen hard 

aan gewerkt de 

waterpartijen win-

terklaar te maken. 

Bij het schonen van 

de oevers kwamen, 

zoals gewoonlijk, 

honderden ballen 

uit het water tevoorschijn waaronder, ook 

zoals gewoonlijk, weer tal van driving range 

ballen! Leren we ’t dan nooit?

Na deze laatste hartenkreet rest mij nog u een 

goeie voortzetting van dit jaar toe te wensen 

met veel golfplezier. •
Hans Verstappen

Ook de redactie in het zonnetje gezet
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Toelichting op de golfregels

Vraag:  Mag een speler zijn bal die op de 
green ligt draaien zodat de merknaam 
de richting aan geeft van de gedachte 
speellijn?

Antwoord:  ja, als de de bal van tevoren 
gemarkeerd is. Draaien mag ook als 
de bal is opgenomen en weer is terug 
geplaatst mits de bal nog steeds gemar-
keerd is. (decision 18-2a/33)

Een bal mag voorzien worden van een lijn 
of een kruis die gebruikt kan worden om 
de gedachte speellijn aan te geven.

HaReco
Tijdelijke Local Rule

In verband met de werkzaamheden voor de 

uitbreiding van de baan is met ingang van 

heden de volgende tijdelijke local rule van 

kracht:

Om het ballennet en de grond in bewerking 

op hole 8 (en hole 17) te ontwijken is een 

Ground Under Repair (GUR) gebied inge-

steld. Dit GUR gebied is gekenmerkt door 

blauwe paaltjes. Vanuit dit gebied mag de 

bal niet worden gespeeld. Ontwijken van dit 

gebied kan gedaan worden door een bal te 

droppen binnen één stoklengte buiten het 

gebied en haaks op de positie waar de bal 

ligt (niet dichter bij de hole). Een bal die 

is terechtgekomen in dit bewerkingsgebied 

(achter het net gezien vanaf de tee van hole 

8) mag er niet uit worden gehaald, op straffe 

van uitsluiting van gebruik van de baan. Dit 

gebied is gekenmerkt door blauwe paaltjes 

met het opschrift GUR.

Indien hole 8 moet worden ingekort van-

wege de werkzaamheden is de baan niet 

meer qualifying.

Van het ICT front
1.  De website van HGC ‘Overbrug’ is voort-

aan te bereiken via de eigen domeinnaam 

http://www.hgcoverbrug.nl. Intussen 

heeft de website per 7 augustus j.l. zijn 

10.000ste bezoeker (zie de teller rechts 

bovenin de site) mogen verwelkomen, 

vanmorgen 8 oktober stond de teller 

alweer op 12.033 bezoekers. Hieruit moge 

blijken dat de website bij voornamelijk de 

leden in een behoefte voorziet.

2.  De ontwerper van het programma, dat 

wordt gebruikt bij HGC ‘Overbrug’ voor  

handicap- en ledenadministratie, heeft 

het nu zodanig uitgebreid dat de score-

kaarten voortaan direct afgedrukt kun-

nen worden met alle wedstrijdgegevens. 

Dit i.p.v. gebruik te maken van etiketten. 

Thans wordt nog gewerkt met een bèta 

(probeer) versie. Dit gedeelte van het 

programma is, na het eerste gebruik, al 

heel wat verbeterd.

3.  Ook is in het programma (ook in een 

bèta versie) voorzien om gegevens uit 

te wisselen met de NGF via het internet. 

In het verleden werd dit verwezenlijkt 

via periodieke diskettes (eenmaal per 

maand) en jaardiskettes (tweemaal per 

jaar). Nu worden nagenoeg dagelijks 

alle mutaties uitgewisseld, inclusief de 

handicaps. Dit houdt o.a. in dat op de 

website www.ngfhandicaps.nl voortaan 

de laatst behaalde exacte handicap kan 

worden nageslagen.

Jaarlijkse handicaprevisie 
komt eraan
Nu we langzaam uitkijken naar het einde 

van het seizoen komt de aanpassing van 

handicaps (eindejaarsprocedure) weer aan 

de orde. Daarom hier in het kort nog even 

de regels:

1.  De hcp van een speler die één scorekaart 

heeft ingeleverd in de buffer of daarboven 

wordt niet verhoogd.

2.  De handicap van een speler die gedurende 

het jaar geen enkele score heeft ingeleverd 

wordt verhoogd met 3 punten.

3.  De speler die gedurende 2 jaren geen 

scorekaart heeft ingeleverd verliest zijn 

handicap.

4.  De handicap van een speler die 4 of meer 

scorekaarten heeft ingeleverd, maar geen 

enkele keer in de buffer of beter, wordt 
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Vincent van Goghstraat 84
5671 GZ   Nuenen

T 040 - 283 17 05
E info@dicksevers.nl
W www.dicksevers.nl

Mededelingen van het bestuur

Namens HaReco en tevens Webmaster

Fred Boogaarts 

Geslaagd voor 
golfexamens

GVB theorie voor jeugd
Sabine Legtenberg, 

Jacqueline van den Heuvel, 
Willem Huijbregts 

en Michiel Breukers.

GVB theorie voor senioren
Frans en Rina Huijbregts 

en Rob Hubregtse

NGF regelexamen
Inge van Melis, 
Annie Heessels, 

Frederieke Beijderwellen, 
Heidi de Greef, 
Henk Jongen, 

Max de Voogd, 
Peter Wasser
Gert-Jan en 

Maarten Dicker.

GVB praktijkexamen voor jeugd
Michiel Beukers

afhankelijk van zijn scores verhoogd met 

maximaal 3 punten.

5.  Een speler die 3 of minder scorekaarten 

heeft ingeleverd, maar geen in de buffer of 

beter, ziet zijn handicap afhankelijk van 

zijn score nog wat sterker oplopen. Ook 

hier een maximum van 3 punten.

Let wel: de club heeft niet het recht deze 

bepalingen buiten werking te stellen! • 

Sluiting clubhuis op maandag.
Onze uitbater heeft gedurende afgelopen 

periode van april tot en met september 

gezorgd voor barbezetting op maandag. 

Echter vanaf 1 oktober is de bar op maan-

dag weer gesloten.

Het clubhuis, toiletten, lockers en kleed-

kamers zijn op maandag wel geopend en 

wel ’s morgens vanaf de komst van de 

greenkeeper. Sluiting vindt plaats door 

de greenkeeper omstreeks 15.30 uur. Van 

09.00 tot sluitingstijd is een caddiemaster 

aanwezig. Houdt u rekening met de slui-

tingstijd door kledingstukken, schoenen 

etc. tijdig weg te halen en uw golfcar tijdig 

in uw locker op te bergen.

Profielcommissie
Zoals toegezegd tijdens de algemene 

ledenvergadering op 27 mei 2003 zou 

een commissie worden ingesteld voor het 

vaststellen van een Profiel waaraan een 

voorzitter van de Helmondse Golfclub 

‘Overbrug’ moet voldoen.

Het bestuur heeft de heer Eugène Cosijn 

aangezocht deze commissie te formeren. 

Eugène heeft inmiddels de volgende per-

sonen benaderd om er zitting in te nemen: 

Marianne van Eijck, Marre Praasterink, 

Chris Liebreks en Hub Bozon. Deze com-

missie van vijf personen is inmiddels voort-

varend van start gegaan en hoopt op korte 

termijn een concept te kunnen voorleggen. 

Mocht u ideeën hebben die van nut kunnen 

zijn voor de werkzaamheden van de commis-

sie dan kunt u deze zeker kwijt bij een van de 

commissieleden.

Regels voor gebruik van handicart 
en buggy
De regels die in het vorige nummer zijn ver-

meld bevatten een onduidelijkheid, daarom 

hier nog eens:  

•  Handicarts en buggy’s na gebruik s.v.p. 

terugzetten in de karrenloods en aanslui-

ten op de oplader.

•  De sleutel s.v.p. inleveren bij de caddiemas-

ter of, indien deze niet meer aanwezig is, 

achter de bar.

•  Op maandag is slechts beperkt gebruik 

van de handicarts of buggy’s mogelijk. De 

sleutels dienen uiterlijk voor sluitingstijd 

ongeveer 15.30 uur bij de caddiemaster te 

worden ingeleverd.

Accomodatiecommissaris 
Ter invulling van de ontstane vakature van 

accommodatiecommissaris heeft het bestuur 

de heer Dick Severs bereid gevonden om deze 

functie wederom te gaan invullen.

Het bestuur wenst Dick veel succes in deze 

functie.

Opzeggen lidmaatschap van 
HGC ‘Overbrug’
Het bestuur wijst de leden op artikel 8, lid 3 

van de Statuten waarin de Regels met betrek-

king tot het opzeggen van het lidmaatschap 

zijn omschreven. 

‘Opzegging van het lidmaatschap door het lid of 

door de vereniging moet schriftelijk geschieden 

tegen het einde van een verenigingsjaar en met 

inachtneming van een opzeggingstermijn van 

vier weken.’

Opzegging kan derhalve plaatsvinden tot 

uiterlijk 2 december 2003 aan het adres van 

de secretaris. • 
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Clubkampioenschappen
Strokeplay kampioenschap
Dames

1. Ellen Swinkels

2. Mieke Soons

3. Marianne van Eijck

Heren

1. Carel Martin

2. Gijs Verstappen

3. Hub Bozon

De vier besten met vlnr Mieke Soons, Ellen 
Swinkels, Carel Martin en  Gijs Verstappen

Carel eindelijk op het hoogste niveau!

Tevreden winnaars van de derde prijs Frans Vinke 
en Marianne van Eijck

Matchplay kampioenschap
Dames

1. Paula Goossens

2. Ellen Swinkels

Heren

1. Hub Bozon

2. Frans Jansen

Verslag van de 
dames-matchplay kampioen
Ik mag graag golfen en doe het dan ook 

regelmatig, misschien wel te veel, waar ik 

twee goede redenen voor heb. Één ervan is 

dat ik zo goed speel en niet kan wachten om 

het morgen nog beter te doen. De andere is 

dat ik vaker nog slecht scoor en mezelf de 

volgende dag wil bewijzen dat ik het toch 

echt wel beter kan. 

Maar hittegol(f)en… da’s niks voor mij… 

dan blijven mijn stokken in mijn tas. 

Puffend in Noord Frankrijk op een strand-

stoel en met mijn voeten bungelend in het 

warme zeewater zat ik te mijmeren, hoe ik in 

godsnaam mijn matchplay halve finale met 

deze zinderende hitte ging overleven. Om nog 

maar niet te denken aan de mogelijkheid van 

winnen en ’s middags door te moeten voor de 

finale. Bijna had ik een gegronde reden gehad 

om me alsnog van de lijst te schrappen, maar 

de verwonding van manlief ’s hoofd door een 

golfbal bleek gelukkig toch minder erg te zijn 

dan het zich aanvankelijk liet aanzien. Na een 

hele week bezig te zijn geweest om ons terras 

dat aan de golfbaan grenst veilig te maken 

voor rondvliegende golfballen, reden we 

zaterdagavond laat pas terug naar huis. 

Zeer onvoorbereid en moe van al het geregel 

(maar intussen was de temperatuur wel ’n 

stuk gedaald) was ik de zondagmorgen om 

10 over 9 present om de halve finale tegen 

San Jansen te spelen. Het was een leuke partij 

die op de 19de hole pas beslist werd. Na een 

kop heerlijke zoute soep, ’n lekker broodje en 

zelfs wat regendruppels begon ik vol goede 

moed aan het duel tegen Ellen. En wat voor 
De winnaars met vlnr Frits Verspaget (wedstrijdleider), Paula Goossens, Frans Jansen, Ellen Swinkels en 
Hub Bozon
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PROFI PACK BV
montage, in- om- & verpakken

Buitendijk 10 - 5705 CD Helmond - NL
Tel. +31 (0)492 536 405 Fax +31 (0)492 477 771
Internet: www.profipack.nl E-mail: info@profipack.nl

Probleem? Opgelost!
Een mailing moet met spoed de deur

uit, maar u kunt u heeft niet de mensen en
middelen om dit te organiseren?

Geen probleem als u Profi Pack BV kent.
Een product moet omgepakt of ingepakt worden,

maar u weet niet hoe?
Wij lossen het voor u op.

Voor handmatige en machinale verpakkings-
werkzaamheden is Profi Pack uw partner.

Neem vrijblijvend contact op met
Dhr. H. Prick of Dhr. F. v.d. Heuvel.
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Op vertoon van deze advertentie:
• Gastvrije ontvangst met koffi e 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

Dagje golf op

een partij! Zo spannend! Je houdt het niet 

voor mogelijk! De Eriks (onze mannen dus) 

durfden zich al niet meer in ons gezichtsveld 

te vertonen en stonden verdekt in de bosjes 

opgesteld om onze score op de voet te volgen. 

Het maakte ons ook niet meer uit wie zou 

winnen. 

Het wachten was op een eerste fout van een 

van ons beiden… En jawel hoor, daar ging 

ik voor de bijl… Ik zag mijn afslag op de 21ste 

(hole 3) hartstikke in het water verdwijnen. 

En omdat Ellen echt bijna nooit iets fout 

doet, sloeg ik eigenlijk meer voor de fun een 

nieuwe bal, die straight en ver op de fairway 

belandde. Toen Ellen haar tweede slag links 

in de fairway-bunker sloeg (en vraag me niet 

waarom ze niet voor safe-spel ging, want ze 

hoefde daar helemaal niet te komen) rook 

ik toch weer een klein kansje om misschien 

de hole nog te halfen. De zenuwen gierden 

door mijn keel, maar ik liet natuurlijk niets 

merken en pakte nonchalant mijn ijzeren 

acht en legde de bal vol zwier pinhigh voor 

4 op de green. Toen Ellen haar vierde bal 

niet op de green, maar in de bunker zag 

verdwijnen, wist ik dat ik op het punt stond 

om na 40 holes alsnog de overwinning bin-

nen te halen. 

Ik ben er heel blij mee dat het me gelukt is 

en bedank Ellen nogmaals voor de geweldige 

pot golf die we samen op zondagmiddag 17 

augustus hebben neer gezet. Wat mij betreft 

zijn we allebei kampioen! Ook dank aan de 

organisatie en aan iedereen die ons op deze 

dag mentaal gesteund heeft. •
Paula Goossens
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VOLVO Foursomes competitie
Hoe de winnaars het beleefden. 
Bij de inschrijving werd mij duidelijk, dat het een landelijke competitie 

was voor een goed doel, waarvan de winnaars in een later stadium een 

onderlinge strijd aangaan. Ter illustratie van de wedstrijdnaam stond er 

een VOLVO S60 en een VOLVO xc90 op de golfbaan. Natuurlijk ging al 

snel een verhaal rond, dat de hole-in-one speler mocht kiezen welke hij 

wilde hebben. Overigens bleef het bij een verhaal want een formele uit-

spraak hierover kwam er niet.

Wij liepen deze keer met Fred en Rieky 

Boogaarts en Piet-Hein en May Rox. Elk 

koppel moest om en om met de door één 

van de spelers afgeslagen bal verder spelen. 

Leuk, als je afslag goed gaat, en je partner 

de bal daarna rechts of links het bos in slaat. 

Niet echt dus. In het begin was het even wen-

nen aan elkaar, en aan elkaars reacties, maar 

gaandeweg ging het beter. Rosemarie en ik 

liepen redelijk stabiel, en nadat we een birdie 

gemaakt hadden, kon het niet meer op. Waar 

ik de bal niet dicht genoeg bij de hole had 

gelegd, was Rosemarie resoluut in het afma-

ken. Andersom hoopte ik toch wel steeds dat 

zij de bal wat prettiger neer zou leggen.

Wat overigens in mijn optiek zeker zo belang-

rijk is, is de rust van je medespelers. Er werd, 

los van de beginsituaties geconcentreerd 

gespeeld, waarvoor dank aan onze medespe-

lers. Allengs werd duidelijk dat de score goed 

moest worden, zonder te weten natuurlijk, of 

het voldoende zou zijn voor een ereplaats. Na 

9 holes vertelde onze marker Fred mij hoe-

veel punten we al gehaald hadden, waarop 

Rieky tegen Fred zei; ‘niet tegen Rosemarie 

zeggen, want daar wordt ze zenuwachtig 

van, dat wil ze niet weten’. Enfin, de tweede 

9 gingen nog iets beter, waardoor we met 

een bijzonder mooie score van 41 punten 

binnenkwamen. Met dank aan Rosemarie 

voor haar degelijke spel.

Bij de prijsuitreiking door Wim van 

Kemenade van VOLVO-Helmond bleek dat 

het een close-finish was waarbij Harry en 

De winnaars van de VOLVO foursome
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Ë Marianne Engels dezelfde superscore neer-

zetten. Onze betere tweede ronde gaf de 

doorslag. Als prijs mochten we een prachtige 

VOLVO golftas in ontvangst nemen, plus de 

uitnodiging om op 5 oktober de landelijke 

wedstrijd te spelen tegen de winnaars van 

andere golfclubs. Een bijzondere uitdaging 

moet  ik zeggen. Wij doen dan in ieder geval 

Laten we eens een peertje stoven
Maître Cours du Moulin adviseert: ‘gepocheerde peren met mascarpone’
Dit recept kreeg ik van een vriendin, die haar roots in Noord Italië heeft. 

Vandaar het vleugje Italiaans in dit heerlijke nagerecht. 

Wat is hier voor nodig?
4 sappige handperen, 4 dl. droge witte wijn, 

4 eetlepels (klaver)honing, 4 kruidnagels, 

1 theelepel aceto balsamico, 250 gram 

mascarpone, een eetlepel Vechio Romagna 

(of brandy of cognac), 3 tot 4 italiaanse bit-

terkoekjes.

Houd het geheel 8 tot 10 minuten aan de 

kook. Neem met een schuimspaan de peren 

uit de pan en laat ze afkoelen.

Zeef het vocht en laat het in een klein pan-

netje indampen tot een stroperig sausje. Roer 

er de aceto balsamico en de Vechio Romagna 

doorheen en laat dit ook koud worden.

Doe de mascarpone in een kom. Sla er een 

eetlepel honing krachtig met een lepel door-

heen en klop de mascarpone daarna f link 

met een garde. Laat alles verder goed koud 

worden in de koelkast.

Leg de peerhelften op de bordjes, schep de 

mascarpone in de peerholten, schep het saus-

je rond de peren en bestrooi de mascarpone 

met de verkruimelde bitterkoekjes. •
Succes!

Maître Cours du Moulin

Schil de peren, halveer ze en haal er het 

klokhuis uit. Snij van de bolle kant een klein 

schijfje. Hierdoor kun je later de peren beter 

schikken op de bordjes.

Breng in een wijde pan wijn en honing aan 

de kook, voeg de kruidnagelen toe en leg de 

peerhelften in de hete wijn. 

wederom ons uiterste best, en gaan HGC met 

verve vertegenwoordigen!

Tot slot; VOLVO bedankt, Frits en Wim 

bedankt voor de organisatie, Fred, Piet-Hein, 

Rieky en May bedankt voor jullie ondersteu-

ning en aanmoedigingen, en Cees bedankt 

voor de leuke foto’s. •
Jan en Rosemarie Martens

9

nummer 4 - oktober 2003



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

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

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.

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

NOTARISKANTOOR
SPOORMAKERS

��� ������ �
�� ���������
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Dames en Heren strijden opnieuw
om de Rijn Schellekens trofee
Eens per jaar komen de deelnemers van Ladiesday en de Herenochtend 

bij elkaar voor een wedstrijd en een gezellig samenzijn nadien met een 

glas en een hap. Deze dag is een traditie geworden die begonnen is in 

1989. In die tijd toen er nog op het oude baantje werd gespeeld. 

Er bestond toen al een Herenochtend en een Ladiesday maar golf had nog 

niet dat gemengde karakter als hedentendage. 

Het was Rijn Schellekens die het initia-

tief nam om de integratie van manne-

lijke en vrouwelijke golf te bevorderen door 

Ladiesday en Herenochtend bijeen te bren-

gen in een gezamenlijke golfwedstrijd. Om 

deze wedstrijd een wat uitdagend karakter 

te geven werd er door Rijn een trofee uit-

geloofd die later door het leven ging als de 

‘Rijn Schellekenstrofee’. 

Dinsdag 2 september waren het de dames die 

als ’gastvrouw’ fungeerden. Zij waren er echt 

op gebrand om na een jarenlange dominan-

tie van de mannen de trofee eindelijk eens 

in de wacht te slepen. En het moet gezegd 

worden, ze hebben er voor gestreden en het 

was een spannend gevecht. Toen uiteindelijk 

bleek dat het weer de mannen waren die met 

miniem verschil hadden gewonnen waren 

de druiven zuur voor de dames. Maar de 

nederlaag werd op sportieve wijze gedragen 

en snel weer vergeten toen via aperitief en 

een goede maaltijd de stemming er goed in 

zat. Voor Rijn was het een genot te kunnen 

constateren dat de doelstelling van het tref-

fen geheel werd vervuld. 

Voor de statistieken zij nog vermeld dat de 

individuele prijzen van de stablefordwed-

strijd gingen naar de twee f lightgenoten 

Adriënne Bloemen en Bert Hendriks.

De overwinning van de trofee door de heren 

had tot consequentie dat dit verslagje werd 

geschreven door... •
...een heer

Rijn Schellekens (rechts) reikt de trofee uit aan Bert Hendriks als vertegenwoordiger van de Herenochtend 
in aanwezigheid van Ans van der Elst

Old
Drie golfspelers op leeftijd hadden

voortdurend wat te mopperen.

‘De fairways zijn te lang’, zei de een.

‘De heuvels zijn te hoog’, klaagde de ander.

‘De bunkers zijn te diep’, zeurde de derde.

Maar een tachtigjarige benaderde de zaak 

vanuit een heel ander perspectief. ‘In elk 

geval bevinden wij ons nog aan de goede 

kant van het gras!’

Jacques Duimelinck
11
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Ladiesday 
Vriendinnendag 2003 
Dinsdag 23 September om 07.20 uur gaat de 

telefoon. Mijn vriendin Coby uit Den Helder 

belt dat ze op dat moment langs de golfbaan 

rijdt en of de koffie al klaar staat. Hoezo 

vroeg?? Rijkelijk vroeg is ze uit Den Helder 

vertrokken om voor de files uit te kunnen 

rijden. Deze sportvrouw stond al om 05.00 

uur naast haar bed. Op dat tijdstip droomde 

ik nog van de hole-in-one. Coby gelooft dat 

daar de kracht van haar spel ook in zit en dat 

bleek weer eens tijdens de wedstrijd.   

Het weer was aanvankelijk prima maar tij-

dens de tweede negen holes waren de weer-

goden ons minder goed gezind. Regen en kou 

speelden ons toen parten. Gelukkig was daar 

onze Gijs  met een warme versnapering. Dit 

kwam ons spel ten goede zodat ook de twee-

de negen holes lekker bleven lopen waardoor 

we ons goed konden meten met onze sterke 

f lightgenoten Paula, Marie-Louise, Marlies 

en Toos. Met hen hebben we een fijne dag 

gehad. Na afloop van de wedstrijd  gezellig 

geborreld met daarna een heerlijk buffet van 

Gijs. Bij de prijsuitreiking bleek dat Coby en 

ik eerste waren geworden wat ons een super 

de luxe ‘Connoisseur’ opleverde (voor de 

leken onder ons een flessenopener). Verder 

in de de avond was er nog een optreden van 

Lies Slits terwijl er veel gedanst en gelachen 

werd. Damescommissie bedankt voor deze 

vlekkeloos verlopen dag. •
Rosemarie Martens

Winnaars van de Vriendinnenwedstrijd

Herfstimpressie op onze baan met een vraag aan de HaReco; wat doen we met deze situatie?
Winnaar van de Vossenjacht Paula Goossens krijgt 
van Henriëtte van Dongen de vos overhandigd

13
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 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.

Door de baan
De baan heeft er de gehele zomer 
prachtig bijgelegen. Zelfs in de 
warmste periode was ze uitstekend 
bespeelbaar. Dank aan de greenkee-
pers die dit huzarenstukje hebben 
volbracht.

Zij zijn vervolgens weer aan de 
herfstactiviteiten begonnen met o.a. 
het schoonmaken van de vijvers. Dit 
is een hele klus waarvoor iemand 
met een speciale machine wordt 
ingehuurd. Niet alle gewassen rond 
de vijvers wordt weggehaald. Voor 
het behoud van het leven in de vij-
vers moet een klein gedeelte van het 
groen blijven staan. 
Een interessante bijkomstigheid bij 
het reinigen is het verzamelen van 
de ballen die wij stuntelende golfers 
aan de natuur hebben toevertrouwd. 
Deze zullen ongetwijfeld wel weer 
in de verkoop komen zodat men zijn 
eigen ballen kan terugkopen voor 
nieuwe kansen. Gezien de hoeveel-
heid ballen in de vijvers is het vol-
gens Herbert drukker geworden op 
de baan. Hier dus een interessante 
graadmeter voor baanbezetting en…. 
golfvaardigheid. 

Verder is het nog interessant te weten dat 
in het najaar bij nachtvorst de baan ’s mor-
gens nog wel eens gesloten is totdat de 
bovenlaag van de grond weer ontdooit is. 
Dit is erg vervelend maar is noodzakelijk 

om te verhinderen dat het bevroren 
gras breekt. Als dat gebeurt zien we 
heel de winter de voetstappen of ban-
densporen want in het najaar herstelt 
het gras zich niet meer.

Herbert en Wibo in actie bij de vijvers
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alb. van der meijs
schilderwerken bv

Nijverheidsweg 12 5421 WN Gemert | T 0492 - 36 29 19 | F 0492 - 36 71 40 | info@vdmeijs.nl

Winnaars van onze Handicartwedstrijd meten zich met winnaars van andere clubs

Regionale Handicartwedstrijd 
op de Wouwse Plantage
De dag begon goed, dat wil zeggen, volgens Nederlandse normen. 

Donkere wolken, een beetje wind, ca. 19˚, regenpakkenweer. Wie had 

daar nu op gerekend!! Wij niet in ieder geval. Wij, daar bedoel ik mee, 

Jeanne Verstappen en Jan Martens. Jeanne had zelfs geen regenkleding 

in haar tas zitten, want als je iets uit moet dagen op zo’n dag, is het het 

weer wel.

Enfin, wij zijn, begeleid door onze partners, 

met goede moed naar de Wouwse getogen, 

om onze, met zweet en tranen bereikte, 

resultaten op HGC te verstevigen op dit 

provinciale toernooi. Uit alle hoeken van 

Brabant en Limburg waren vertegenwoor-

digers van de clubs aanwezig, met allemaal 

dezelfde bedoeling,.....winnen.

Onze starttijd om 14.30 uur kwam snel 

dichterbij terwijl en tegen die tijd regende 

het stevig. Onze voorbereidingen op de 

driving range en de putting green gingen 

daardoor ook de mist in. Dus zijn we onvoor-

bereid 5 holes lang in de plensbuien aan de 

slag gegaan. De spelvorm was greensome 

stableford en elke f light had 4 deelnemers. 

Wij waren ingedeeld bij 2 leden van de 

Oosterhoutse, die deze baan al een enkele 

keer gelopen hadden. Zij kwamen goed 

voorbereid aan de start, in het bezit van een 

brief van hun dochter, waarin de baan per 

hole beschreven was, hoe de situatie was, 

welke club te gebruiken, etc. Over advies 

gesproken. Overigens, wij zijn ook niet zon-

der tips van leden vertrokken. Zo wist Hub 

ons te vertellen, dat we beter geen risico’s bij 

bosbanen kunnen nemen, aangezien deze 

redelijk smal zijn. Die raad hebben we maar 

ter harte genomen! 

Alhoewel, ons spel begon gaandeweg stabieler 

te worden, dus een kleine kans moesten we 

toch proberen te pakken. Op de 14e was de 

longest, dus zowel Jeanne als ik namen het 

risico. Mijn driver deed zijn werk, en geluk-

kig lag de bal op de fairway. Ook Jeanne was 

niet te benauwd, en ook haar bal lag op de 

fairway. Op dat moment lag mijn bal het 

verst, dus schreven we op het bordje Jan HGC 

Martens, niet wetende dat er uiteindelijk nie-

mand meer voorbij kwam. Op het moment 

van afslaan vloog er een zwerm (heet dat zo?) 

ganzen over in V-formatie, dus ik denk dat 

een en ander ‘van boven af ’ gestuurd is!

Zo’n succesje konden we goed gebruiken, 

want we hadden een kleine voorsprong 

op onze tegenstander opgebouwd, en die 

moesten we uiteraard zien te handhaven. De 

laatste hole, over het water, mislukte helaas. 

Onze tegenstander lag met 2 op de green (par 

5), wij met 3 achter een dikke boom. Zowel 

Jeanne als ik sloegen de boom zowat aan dig-

gelen, maar de bal bleef er mooi achter liggen. 

Pech dus, en uiteindelijk met een streep van 

de green. Nog erger was het feit, dat onze 

tegenstander met een birdie de green verliet. 

Weg onze voorsprong, weg de zo begeerde 

titel, weg het reisje naar Toxandria, maar 

niet weg... de geweldige dag op een bijzon-

der mooie baan. 

Zoals ik al zei, na hole 5 was de regen gestopt, 

dus de regenkleren konden weer in de tas en 

de paraplu op stok. Daarna konden we ook 

meer genieten van de omgeving. De Wouwse 

heeft bijna alles. Vlak, heuvelachtig, bos, ven-

nen, duinen en afstanden. De baan is 5,8 km 

lang (voor de heren) en ligt in een zeer rustig 

gebied, geen verkeerslawaai, mooi en niet te 

makkelijk aangelegd. De moeite waard om 

eens naar toe te gaan. 

Als afsluiting wil ik nog even kwijt, dat de 

regio-consul van de Stichting Vrienden van 

Handicart die ons ontving, in het bijzonder 

een woord van waardering gaf over Nol van 

de Kant, die bij HGC Handicart-consul is.  

Zo zie je maar, HGC ‘Overbrug’ is bekend, 

én wordt met respect vernoemd! •
Jeanne Verstappen en Jan Martens
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Hier komt de nieuwe green van hole 9.

Veranderingen in de baan, 
eindelijk is het dan zover
In de vorige Evergreen werden de globale plannen op tafel gelegd met 

betrekking tot de diverse veranderingen in de baan. Kort samengevat nog 

even de geschiedenis: In verband met de aanleg van de Groene Loper, een 

uitbreidingsplan van de gemeente Helmond, konden we de grond van de 

huidige oefengreens en het naastliggende natuurgebied verkopen aan de 

gemeente. Hierbij werden twee vliegen in een klap geslagen. Het werd 

mogelijk om de voormalige hockeyvelden in gebruik te nemen en zeker 

van even groot belang, we waren nu in de gelegenheid om het oefencom-

plex (driving range en oefengreens) op een betere plaats te situeren.

Hoe vorderen de werkzaamheden?
Inmiddels is met groot geweld een aanvang 

gemaakt met de werkzaamheden die, dank 

zij het goede weer, gestadig voortgang vinden. 

Voor een leek, en dat zijn we uiteindelijk alle-

maal, geeft dit eerste zandballet aanleiding 

tot vragen. 

Grote bergen zand worden heen en weer 

geschoven en omgezet in een grote wal aan 

de kant van de Aarle-Rixtelseweg. Dit betreft 

het tijdelijk opslaan van een laag zand, de 

toplaag, van het gehele terrein. 

Bij het verwijderen van het kunstgras van 

de hockeyvelden is toendertijd door de 

gemeente grond van mindere kwaliteit 

aangevoerd om de ontstane afgravingen op 

te vullen. Op deze grond is een laag betere 

grond aangebracht waarop uiteindelijk het 

gras is gezaaid en deze grond is tijdelijk opzij 

gezet. Nadat de baan met al zijn glooiingen 

gereed is wordt de toplaag, in een dikte van 

25 cm, weer aangebracht. 

In het kader van de aanleg van de nieuwe 

hole 1 (oude hole 8) is het ook noodzakelijk 

om dames en heren tee’s aan te leggen op 

de voormalige driving range. Deze komen 

niet in een vlakke omgeving doch het 

omliggende gebied wordt aangepast aan de 

glooiingen van de nieuwe 9 en sluit aan bij 

de verhoging achter de afslag van de huidige 

herentee van hole 1. 

De huidige driving range in ingekort tot een 

luttele 95 meter en van netten voorzien te 

bescherming van de werkendlui en om de 

ballen buiten het zand te houden.

Voor de huidige hole 8 is de nieuwe aanleg 

tot GUR-gebied verklaard. Zodra het is inge-

zaaid wordt het aangegeven als beschermd 

gebied dat niet betreden mag worden, dus 

ook niet voor het oprapen van ballen. Zodra 

het ingezaaide gras voldoende sterk is wor-

den de netten weer verwijderd. Uiteindelijk 

komt de driving range op een andere plaats 

(zie tekening in vorige Evergreen en op het 

mededelingenbord). De onderbegroeiing 

langs de huidige driving range is inmiddels 

verwijderd en wij zijn weer in het bezit van 

honderden driving range ballen die in het 

verloop van de jaren in en onder de begroei-

ing terecht waren gekomen.

Het verlaten van de green van de nieuwe hole 

9 en de toegang tot de nieuwe driving range 

en de chip en approach green vindt straks 

plaats via een nieuw aan te leggen pad vanaf 

ons huidige parkeerterrein. Hiertoe wordt 

een stuk van het hekwerk verwijderd. 

Als toegang voor de nieuwe afslagen van 

hole 1 (oude hole 8), wordt een pad aange-

legd vanaf het clubhuis naar die afslagen. Dit 

pad is voorlopig ook het toegangspad naar 

de huidige driving range. Het startershokje 

wordt verplaatst naar de afslag van de nieuwe 

hole 1. Na ingebruikname van de nieuwe 

hole 1 wordt voor bescherming beplanting 

aangebracht.

Het bestuur is graag bereid om verdere 

informatie te geven over de voortgang van 

de werkzaamheden. •
Wim Martens

secretaris

Een zandballet, 
en de tijdelijke zandwal aan de Aarle-Rixtelse weg.
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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

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 

Veranderingen in de baan, 
eindelijk is het dan zover

Nachtwedstrijd 
‘Um d’n Gouwen Dimpel’
Ook dit jaar organiseren wij weer de jaarlijkse Nachtwedstrijd, die dit 

jaar in ‘de nacht’ (lees: avond) van zaterdag 1 november a.s. zal plaats-

vinden. De ontvangst is om 17:00 uur met koffie en iets lekkers erbij, 

daarna gaan we 9 holes spelen op een speciaal verlichte baan met een 

echte ‘nacht-golf-bal’. 

Iedereen die lid is en baanpermissie, GVB 

of een handicap heeft mag meedoen. Na het 

golfen staat er een heerlijk buffet voor u en 

uw eventuele introducés (partner, kinderen, 

ouders, grootouders, buren) klaar. Met gezel-

lige live muziek erbij hopen we er dan weer 

een echte feestavond van te maken.

De kosten voor deze geheel verzorgde avond 

zijn € 40 per persoon. Voor introducés (zon-

der golfen) zijn de kosten € 32,50 en met 

golfen (in bezit van GVB) € 50.

Inschrijven voor deze happening kunt u aan 

de bar of telefonisch bij Gijs of Iris.

In de winterperiode zal het clubhuis zoals 

gewoonlijk tot minimaal een uur na zonson-

dergang geopend blijven. Onze keuken is van 

donderdag tot en met zondag geopend om 

gezellig iets te eten. Mochten de weersom-

standigheden zo zijn dat de baan gesloten is, 

dan zal het clubhuis beperkt geopend zijn.

Het is natuurlijk altijd mogelijk om een op 

uw wensen afgestemd menu te bespreken en 

als er iets te vieren valt kunt u daarvoor ook 

bij ons terecht. Mocht u thuis iets te vieren 

hebben, vraagt dan gerust eens vrijblijvend 

naar de mogelijkheden van D’n Dimpel.

Nu het echte herfstweer zich heeft laten zien, 

zullen wij op de maandag niet meer geopend 

zijn. •
Tot ziens in d’n Dimpel
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Hook SliceHook = omhalen naar links.
Slice  =  snijden naar rechts. 

Deze techniek kun je toepassen bij:
•  Het ontwijken van een natuurlijke hin-

dernis.
•  Met de balvlucht volgen van de baan bij 

een dogleg op bijvoorbeeld een bosbaan.
• Het compenseren bij harde zijwind.

Vanuit de set-up kun je ten opzichte van 
de bal dicht en open gaan staan. Dit geeft 
effect op de balvlucht. Een dichte stand 
een hook en een open stand een slice.

Voor een goed resultaat moet je letten op:
1 Juiste stappen naar dichte/open stand
2 Zwaaibaan van de club.
3 Bladstand tijdens impact

Uitleg hook concreet:
1  Basis set-up -> recht slagvlak + sterke grip.
2  Voeten + heupen + schouders in dichte lijn 

t.o.v. de bal -> rug meer naar het doel.
3  Zwaaien langs je lichaamsstand, dus goed 

naar binnen draaien in de backswing.
4 Maak je swingaktie zoveel mogelijk af.

Uitleg slice concreet.
1 Basis set-up -> recht slagvlak + zwakke grip.
2 Totale lichaamsstand openen t.o.v. de bal.
3  Zwaaien langs je open lichaamsstand, dus 

meer van buiten naar binnen, om een snij-
effect door de bal te behouden.

4 Maak je swingaktie zoveel mogelijk af.

Dus door je stand in het begin te veranderen 
en je swing te behouden kun je al gaan spelen 
met de balvlucht. Blijf proberen en niet opge-
ven na een paar mislukte ballen. • 

Succes, Sander
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Geef door die pen
Phil Mann heeft de pen aan mij doorgegeven omdat 

we vaak samen op de Ladiesday vanuit de handicart 

ons golfspel uitoefenen. Als we rijden zeg ik tegen Phil 

‘daar gaan we dan weer’ beseffend dat het toch maar 

fijn is om nog mee te kunnen doen.

Problemen met ruggen, knieën en heupen 

zijn toch vaak de mankementen die je, als 

je wilt blijven golfen, in de handicart doen 

belanden. Als het mee zit tijdelijk echter de 

mankementen komen met de jaren.

Wat moet je doen om in geval van een 

fysieke handicap in een handicart te mogen 

rijden? Je vult een speciaal formulier in dat 

verkrijgbaar is bij onze handicartconsul Nol 

van de Kant. 

Dit formulier lever je na ondertekening 

door een huisarts of specialist weer in bij 

de consul met daarbij een pasfoto. Hij regelt 

de goedkeuring van de Stichting Handicart 

die vervolgens een pasje verstrekt voor het 

lidmaatschap van de handicartclub.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 6. Voor 

gebruik van de handicart wordt per speeldag 

€ 3 per persoon aan huur betaald. Daarnaast 

is het vanzelfsprekend dat je ook donateur 

bent. Dit kost € 12,50 minimaal maar het 

mag ook meer zijn. 

Ik hoop dat niemand van jullie lid hoeft te 

worden echter, donateur zou wel heel erg 

fijn zijn.

Velen van jullie hebben op grote banen wel 

eens gebruik gemaakt van een buggy en het 

genot hiervan ervaren. Zij zullen begrijpen 

hoe blij wij zijn dat we op deze wijze nog deel 

kunnen nemen aan het golfspel en aan de 

sociale contacten die het biedt.

Aan wie geef ik deze pen door? Aan hem 

die veel aandacht aan mijn nieuwe knie 

heeft gegeven en wel Rien Klaassen. Mede 

door zijn vakmanschap kan ik weer goed 

lopen. •
Annie Lubbers
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Dodavo competitie een
echt succesnummer
De prachtige zomer van 2003 is er mede debet aan dat de Dodavo 

competitie weer een succes werd. Er werden 10 wedstrijden gespeeld 

en de laatste met liefst 64 deelnemers.

In totaal hebben 165 leden één of meer keren 

meegespeeld. Sportieve en spannende strijd, 

geweldige ambiance en de gezelligheid en 

spontaniteit na af loop waren voor wed-

strijdleider Pieter Driessen de ingrediënten 

van het succes. Vooral de slotavond met de 

traditionele barbecue was weer ouderwets 

met spontane bijdragen van Liesje Slits 

en Albert van de Meijs. Ook Toos de Vries 

droeg bij aan de feestvreugde. Zij presteerde 

het om op de allerlaatste hole een hole-in-

one te slaan en was traditiegetrouw aan alle 

aanwezigen een drankje verschuldigd. Voor 

de winnaars proficiat en voor de verliezers 

volgend jaar een nieuwe kans. •

Winnaars
Dames
1. Ellen Claessen

2. Marianne van Eijck

3. Brigitte Bozon

4. Christine v. d. Vrande

5. Rosemarie Martens

Heren hoge hcp
1. Cees Broos

2. Peter Wasser

3. Rinus Jansen

4. Harry Verstappen

5. Peter Heessels

Heren lage hcp
1. Huub v.d. Vrande

2. August Curfs

3. Rob Stockx

4. Jan van den Eijnde

5. Hub Bozon

Het team van Gijs
dat garant stond voor een perfecte bediening.

Hole-in-one voor Toos de Vries.

Winnaars van de ‘Nearest to the line’ aangeboden door 

Jan Prinsen/Philips; vlnr Marianne van Eijck, Wim 

van de Ven, Jacques Verhappen, Wim Martens en Jan 

Prinsen.

Putter aangeboden door Golfsmid Hub Bozon aan 

Frans Vinke de winnaar van het birdie klassement.

Winnaars heren lage hcp; vlnr Huub van der Vrande, 

August Curfs, Rob Stockx, Jan van den Eijnde, Hub 

Bozon.

Winnaars heren hoge hcp; vlnr Peter Wasser, Pieter 

Driessen (wedstrijdleider), Rinus Jansen.

Winnaars dames; vlnr Rosemarie Martens, Brigitte 

Bozon, Ellen Claessen, Marianne van Eijck, Christine 

van der Vrande. 
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Overzicht van de Maandbeker competitie

Margret (links) en Anneke genietend van de overwinning

Algemene winnaars

Lage handicappers
1. Margret van Dijk

2. Rob Stockx 

3. August Curfs  

Hoge Handicappers
1.  Anneke Theunissen

2.  Rosemarie Martens

3.  Ceciele van den Broek

Winnaars van de 
afzonderlijke wedstrijden
Lage handicappers(0-24,4)

1.  (27 april) Margret van Dijk) 

2.  (25 mei) Arthur Luijben

3.  (15 juni) Margret van Dijk  

4.  (20 juli) Trix van der Loo

5.  (24 aug) August Curfs

6.  (21 sept) Margriet Stockx

7.  (05 oct) August Curfs

Hoge handicappers (24,5-36)

1.  (27 april) Gerrit van Wylick.

2.  (25 mei) Ans van der Elst

3.  (15 juni)  Piet Bosmans

Wedstrijd 1 (27 april) lage hcp.
Vlnr Brigitte Bozon, Ellen Claessen, Margret van 
Dijk, en Han Houben.

Wedstrijd 2 (25 mei)  lage hcp.
Vlnr Dick Severs, Elias van de Meer, Jackey van 
Melis,  Arthur Luijben.

Wedstrijd 7 (5 oct)  lage hcp.
Vlnr Jan Kersten, August Curfs,  Fred Boogaarts 
(wedstrijdleider) en Jan van den Eijnde.

Wedstrijd 3 (15 juni)  hoge hcp.
Vlnr Jan van den Broek, Riet Cavazza en Piet 
Bosmans.

Wedstrijd 4 (20 juli)  hoge hcp. 
Vlnr Fred Bogaarts (wedstrijdleider), Wim van de 
Ven, Jeanne Verstappen en Jerome Senden.

Wedstrijd 6 (21 sept)  hoge hcp.
Vlnr Bert Sproet, Netty van Poppel en Rinus 
Jansen.

4.  (20 juli)  Jeanne Verstappen

5.  (24 aug)  Janneke Goossens

6.  (21 sept) Netty van Poppel

7.  (05 oct) Cock Sproet
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 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

Keurslager
Ben Goossens
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Golfen is ondernemen

ACCOUNTANTS EN BELASTINGSADVISEURS

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. 

Panovenweg 2
5708 HR  Helmond
Telefoon: (0492) 53 69 69
Fax: (0492) 52 84 88
E-mail: helmond@berk.nl
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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

Nobra golf-
competitie
Vijf teams hebben deelgenomen 

aan de Nobra competitie 2003. 

Vier aan de matchplay-, en een 

aan de stablefordwedstrijden. 

Gemengde gevoelens waren er 

t.a.v. ervaringen en resultaten. 

Voor het ene team een ervaring 

met hele fijne medestrijders, het 

andere wat minder. Onbevre-

digend waren de onderlinge 

handicap verschillen in matchplay 

daar er gespeeld werd zonder 

 handicap verrekening. Bijvoor-

beeld handicap 10 tegen 22.

Nobra 2004 gaat er dan ook aangepast uit-

zien. Er vindt een vorm van handicap ver-

rekening plaats en er komen bepalingen die 

het spelen aangenamer maken. Het proefjaar 

2003 heeft dus wel degelijk als leerjaar zijn 

nut gehad. Verder wordt er op veel banen 

gespeeld, ook ver buiten Noord-Brabant. 

De reden hiervan is dat niet alle banen 

grote groepen zoals Nobra kunnen of willen 

ontvangen. Tijdens de evaluatiedagen wordt 

beslist waar gespeeld gaat worden.

Golfbridge
Een combinatie van een golf- en bridgewedstrijd met tussendoor een lunch 

waren de ingrediënten voor een lange dag van 9.00 uur tot 18.00 uur. 

Deze keer waren er 36 deelnemers die 

paarsgewijs speelden om de prijzen met 

Henriëtte van Dongen en Pieter Driessen 

als organisatoren. Na de golfwedstrijd 

ging het paar Jan van den Eijnde/Hans 

Theunissen aan de leiding. Bij het brid-

gen waren het de echtparen Eric en Ellen 

Swinkels en Bert en Will ter Heijne die samen 

eerste werden. Dankzij een derde plaats bij 

het golfen werden Bert en Will de eindwin-

naars. 

Zij mogen hun naam laten bijschrijven op de 

prestigieuze Golfbridge wisselbeker. •

Winaars en organisatoren

Er zijn bestaande teams waarbij u zich kunt 

aansluiten als er plaats is. Benader hiervoor 

de captain van zo’n team. U kunt zich ook 

als nieuw team of individueel opgeven. 

Inschrijven kan tot medio november via 

het publicatiebord in de hal van clubhuis. 

Nadere informatie is te verkrijgen bij onder-

getekende zijnde de Nobra Coördinator voor 

HGC ‘Overbrug’. •
Cees van Dijk

Tel. 0650 51 27 86
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Telefoon 026 - 495 91 00
Hoofdstraat 27, 6994 AC  De Steeg (Gld.)

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

tuin- en cultuurtechnisch bureau
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06 - 51 10 72 99 / 0492 - 56 55 60

BO3 GOLF
clubmatching
custom clubs

=    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 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 door-
meten en maak vrijblijvend een 
afspraak met Golfsmid Bozon.

Herenochtend zoekt 
uitdaging op Crossmoor
Op maandag 14 september vond het tweede uitstapje van dit jaar plaats. 

De tocht per bus ging naar Weert voor een dagje golf op Crossmoor. 

De omstandigheden waren prima. Stralende zon, perfecte conditie van 

de baan, gezellig terras, koffie met vlaai en een goede maaltijd staan 

natuurlijk garant voor een prettige dag. 

De scores op deze door ons als moeilijk erva-

ren baan waren over het algemeen matig met 

als uitzondering die van één flight van drie 

waarin kennelijk met wat helderziendheid 

vooraf de drie winnaars van de wedstrijd 

waren ingedeeld. Deze f light wist zich aan 

de matigheid te ontworstelen en kwam met 

mooie scores binnen. Zodoende gingen 

Barend Jonker (41 stfp), Rob Berkvens (38 

stfp) en Bert Hendriks (36 stfp) met de prij-

zen naar huis. 

In zijn toespraakje als winnaar richtte 

Barend een dankwoord aan de organisato-

ren en memoreerde hij dat de behaalde trofee 

de eerste was sinds 9 jaar. Daarbij genoot hij 

duidelijk van de gedachte dat hij eindelijk 

zijn kinderen en kleinkinderen kan laten 

zien dat hij als golfer ook wat in zijn mars 

heeft.  •
Maandwinnaars Herenochtend
Juli: Cees Takkenberg

Augustus: Herbert Beekmans.

Op je heupen
Het op je ‘heupen’ krijgendaar maar liever over zwijgen.Om te herstellen

daar valt meer over te vertellen.Clubgenoten die telefoneren en je bezoekenje kaarten sturen, bloemen en ook boeken.Deze genegenheid
bezorgde mij veel blijheid.

Dank Henriëtte

Namens de leiding van de Herenochtend 
overhandigt Fred Boogaarts (rechts) de eerste prijs 
aan Barend Jonker.
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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

VERTAX TAXI
Wij zijn er

24 uur per dag
voor u!

HELMOND

0492 543 000
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Het winnende team
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Neways Electronics International NV

VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • MAKELAARDIJ O.G.

daar word je wijzer van

STAND ʼ IN

Opvallend kreatief
in tentoonstellingsbouw

HGC ‘Overbrug’ Sponsoren

MIERLOSEWEG 86, HELMOND, tel. 0492-535066, fax 0492-551285.


