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Van de redactietafel
Aan het eind van het jaar kunnen we de balans opmaken van het afgelopen golfseizoen. Heeft het ons die sportieve prestatie of dat plezier
gebracht wat we verwacht hadden? Of is er misschien een restje frustratie overgebleven omdat we de beoogde handicap niet hebben bereikt of
omdat we de techniek maar niet onder de knie kunnen krijgen? De winter
en de feestdagen nodigen uit tot herbezinning en nieuwe voornemens.
Weliswaar is de winter niet het meest opwindende jaargetij voor een golfclub. Maar toch
er zijn ook leuke dingen zoals; kerst-, mossel- en snertwedstrijd, het bezoek van Sint
Nicolaas en de Nieuwjaarsreceptie. Voor
de redactie van het clubblad is er dus nog

werk aan de winkel. Verder liggen er nog
restanten van het seizoen 2004 en moeten
we al weer vooruitkijken naar het komende
seizoen 2004.
Geen vaste rubriek ‘door de baan’ deze keer
omdat de greenkeepers niets te melden heb-

Forewoord van de voorzitter
Omdat door omstandigheden deze uitgave van ‘Evergreen’ later verschijnt dan in de bedoeling lag komen
mijn goede wensen voor het nieuwe jaar eigenlijk een
beetje als mosterd na de maaltijd. Desalniettemin
wens ik alle leden van de Helmondse Golf Club ‘Overbrug’ alsnog een uitstekend 2004 toe met veel gezondheid en alles wat u er verder van verwachten wil.
U hebt met eigen ogen kunnen aanschouwen dat de aanleg van de nieuwe negende
hole voortvarend ter hand is genomen. Het
weer heeft ons daarbij onwaarschijnlijk goed
geholpen; droogte en groeizame temperaturen gedurende een groot gedeelte van de aanleg en, bijna niet te geloven, de juiste hoeveelheid regen op het moment dat die gewenst
was. Ter geruststelling van een aantal leden

dat zich zorgen maakt over een plas op de
nieuwe hole en het enigszins afkalven van
een stukje in de buurt van het parkeerterrein: ik heb hierover uiteraard contact met
De Enk gehad en, nadat de zaak ter plekke
is gecontroleerd is mij verzekerd dat deze in
hun ogen redelijk kleine onvolkomenheden
geen blijvende problemen opleveren. Al in
januari worden maatregelen genomen om de

ben. Verder hebben we de kandidaatschrijver van ‘geef door die pen’ Rien Klaassen
toestemming gegeven om zijn verhaal de
volgende keer te vertellen. Met extra verwachtingen kijken we hier naar uit.
Met enige tevredenheid kijken we terug op
het afgelopen jaar waarin we met de huidige
opzet van de Evergreen zijn begonnen en
waarbij we de doelstelling van vier nummers
hebben bereikt. Wij danken al diegenen die
ons hierbij geholpen hebben en vooral Jackey
van Melis door wiens hulp het blad een professionele uitstraling heeft gekregen.
Rest ons om alle lezers een gelukkig en
gezond golfjaar toe te wensen.

•

Redactie Evergreen

zaak bij te werken. Als ’t weer ons een beetje
mee blijft zitten kunnen we de nieuwe hole
naar schatting midden 2004 in gebruik gaan
nemen.
Tot slot: u weet dat ik in de laatste Algemene
Ledenvergadering toegezegd heb een commissie in het leven te zullen roepen die als
taak zou krijgen een profielschets te maken
van de voorzitter van onze club. Ik heb ons lid
Eugène Cosijn (geen onbekende op dergelijke
terreinen) bereid gevonden zo’n commissie te
formeren. Hij heeft met een aantal door hem
geselecteerde leden deze zaak enthousiast ter
hand genomen en u kunt in deze Evergreen
hun bevindingen tegemoet zien.
–
Tenslotte wens ik u allen een heel goed golfseizoen toe en ik hoop u vaak in de baan of in
ons clubhuis te mogen ontmoeten.

•

Hans Verstappen

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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Finale VOLVO Foursomes op ‘de Nunspeetse’
Op 5 oktober waren we als HGC winnaars van de
VOLVO Foursomes naar ‘de Nunspeetse’ getogen om
samen met 78 andere gelukkigen uit geheel Nederland een finalewedstrijd te spelen. Voorafgaand nog
wat regenkleding gekocht bij Nevada Bob, want de
weersvooruitzichten waren niet zo best. Daar wist
Pete Norman ons te vertellen hoe ‘de Nunspeetse’
met smalle banen en omzoomd met bomenpartijen
gespeeld moest worden.
De ontvangst met koffie en VOLVO gebak was professioneel, de balletjes welkom en de sfeer op wedstrijdniveau. In onze flight speelden
we met/tegen Willem en Claire foursomes stableford. Willem had
handicap 15 en Claire handicap 21,2. Dus wij konden wat vuurwerk
verwachten. Tijdens het spel hebben we verschillende goede en slechte
momenten gehad, overigens Willem en Claire ook. Wij hebben de
eerste negen onvoldoende gescoord, en konden in de tweede negen
onze score enigszins ophalen, maar kwamen uiteindelijk met slechts 21
punten uit de strijd. Willem en Claire met nog minder, dus we hadden
niets meer te verwachten. De eerste prijs op deze ‘Volvo Verwendag’
was een reis naar Valderrama, die uiteindelijk in een play off gewon-

nen werd door spelers van de ‘oud-Amsterdamse’, die met een score
van slechts 32 punten het toernooi wisten te winnen.
Als bijzonderheid valt nog te vermelden dat we een uitnodiging van
Volvo Helmond kregen, om zaterdag voorafgaand aan het toernooi
een nieuwe S80 type D5 op te halen zodat we in Volvo stijl zondag
naar Nunspeet konden gaan. HGC bedankt voor de gelegenheid en
Volvo voor de verwennerij.

•

Jan en Rosemarie Martens

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 verpakkingswerkzaamheden is Profi Pack uw partner.
Neem vrijblijvend contact op met
Dhr. H. Prick of Dhr. F. v.d. Heuvel.

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

�� ���������
����������
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
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Ladies day

Phil Mann plant haar boompje

In de Evergreen nr. 3 van juli 2003 hebben we u geïnformeerd over het
idee om Phil Mann voor haar negentigste verjaardag een boom te laten
planten in de baan. Op haar wens worden dat drie berken met een relatie
naar drie maal Berkvens; haar eerste man en de twee zonen die ze samen
kregen.

Op dinsdag 18 november was het zover. Na
de wedstrijd van de ladies heeft Phil Mann
de eerste van de drie berken geplant op de
nieuwe hole 9. Ze werd geassisteerd door een
groot aantal familieleden en vrienden.
Ans van der Elst als ladies’ captain en voorzitter Hans Verstappen spraken haar kort
toe, waarna het hele gezelschap naar buiten
toog. Buiten was het guur, er stond een stevige bries, maar Phil schepte er lustig op los.
(zie foto) Binnen was het nog lang daarna
uiterst gezellig.

•

Aalsterweg 100, 5615 CJ Eindhoven. tel (040) 212 26 22, fax (040) 212 63 54.
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Onverwachte hoofdprijs in slotwedstrijd
In de prijzen vallen, zonder daarop te rekenen, is een wel heel bijzondere ervaring.
En dat nu juist overkwam mij op dinsdag 21 oktober jl. na de slotwedstrijd van de Ladies day, toen de captain van de damescommissie Ans van
der Elst mij naar voren haalde. Felicitaties voor de eerste plaats en een
mooie schaal met inscriptie.

Een leuke herinnering aan het seizoen 2003
en in het bijzonder aan de flightgenoten
voor hun sportieve bijdrage aan het door mij
behaalde resultaat. Verder lof aan de nummers twee en drie, Heleen Senden en Ans van
der Elst en aan Bep Verstappen voor de door
haar gewonnen aanwezigheidsprijs. Tevens
dank aan Herbert en zijn crew voor hun inzet
om de baan in topconditie te houden en aan
Gijs en zijn clubhuisbemanning waardoor
met hole 19 de dinsdagen gezellig konden
worden afgesloten.
Een apart woord van dank aan de damescommissie, waardoor we zo vele uren golfplezier
hebben beleefd.
Dank, dank, dank en…
tot volgend jaar.

•

Toni Rotteveel.
V.l.n.r.:
Heleen Senden
Ton van Tiel
Bep Verstappen
Ans van der Elst
Toni Rotteveel
Cecile van den Broek (onder)

Wat ons verder nog ter ore kwam
Accuservice voor leden

Voorbereiding op de competitie

De nieuwe accommodatie manager Dick
Severs is voortvarend begonnen. Voor leden
met een electro-trolly die gebruik maken
van een locker in het clubhuis is sinds vorige
maand een extra service ingevoerd. Daarvoor
is achter in het clubhuis een kast gemaakt
waarin de accu’s voor het opladen geplaatst
kunnen worden.
Op deze wijze
hoeft men niet
meer met accu’s
heen en weer te
slepen.

De leden van de twee damesteams in de NGF
competitie nemen dit jaar de competitie heel
serieus. Reeds op zaterdag 10 januari waren
ze bijeen gekomen in het clubhuis om de
voorbereidingen te treffen voor de geplande
competitie wedstrijden. Waarnemers constateerden, naast een gedrevenheid om er iets
van te maken, een ontspannen sfeertje dat
zelfvertrouwen uitstraalde. Dit stemt ook
ons tot optimisme.
Mede gezien het
talent dat in de
teams aanwezig is,
mogen we toch wel
eens een kampioenschap verwachten!

De accu
weer opladen.
6

Nieuwe versie van het ‘golfboekje’
op komst
Één keer in de vier jaar brengt de Royal
& Ancient een nieuw regelboekje uit.
Binnenkort verschijnt de Nederlandse versie
die dan gratis af te halen is bij de club. In
het nieuwe regelboekje staan ruim veertig
definitie- of regelwijzigingen die de regels
duidelijker en logischer moeten maken.
Binnenkort is er een door de NGF georganiseerde vergadering, die
ook door onze HaReco wordt
bijgewoond, waarin de wijzigingen worden toegelicht. In
de volgende Evergreen zal
hier aandacht aan worden
geschonken.

•
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Drie weken Indisch eten in Afrika
Ik heb drie weken gewerkt in Kenia in een textielfabriek, uitgezonden
door PUM. (Programma Uitzending Managers; red).
Joseph was de Afrikaanse kok die had
geleerd gerechten uit India te bereiden. Hij
werd geïnspireerd door de leiding die uit
India kwam alhoewel geboren in Kenia.
Joseph kookte voor mij en de staf overdag
een vegetarische lunch. Daarnaast kwam hij
iedere avond prompt om zeven uur in mijn
appartement. Hij kookte dan op de twee
overgebleven elektrische spiralen van het
fornuis een ‘curry’ met vlees. Meestal kip en
soms, uiterst taai maar heerlijk rundvlees. Hij
toverde er ook steeds ‘naan’ bij, het bekende
Indiase brood dat je ook bij ons kunt kopen.
Ik hielp hem daarbij. Hij gebruikte een potje
met eigen gemaakte ‘Garam Masala’. Dit is
hét kruid in de Indiase keuken en iedereen
maakt dat op zijn eigen manier. Er zijn recepten voor maar je kunt het ook in Nederland
kant en klaar kopen.

Ik geef u het kiprecept, dat ik van hem
kreeg. Ik gebruik hiervoor niet de meestal
ondefinieerbare brokken die ik kreeg om te
kluiven. Ik doe het wat eleganter met pootjes.
Wel haal ik het vel er zoveel mogelijk vanaf,
maar dat is niet noodzakelijk.

Voor 4 personen heb je nodig:
200 gram yoghurt, 3 tenen knoflook, een
stukje gemberwortel, 1 kg kippenpootjes, 1
theelepel komijnzaad, 4 kardomoms (gemberachtige plant; red), 6 rode pepers, 2 tomaten in kleine blokjes, 5 uien fijngesneden, 1
theelepel garam masala en 1 eetlepel verse
fijngesneden koriander.

fijngesneden rode pepers met het komijnzaad
en de kardomoms even aan en voeg de uien
toe tot ze goudbruin zijn. Laat vervolgens de
tomaten 5 minuten meestoven.
Voeg daarna de kippenpootjes en de marinade toe onder goed roeren. Giet er 2 deciliter
heet water bij en de garam masala. Deksel
op de pan en ongeveer 30 minuten zachtjes
laten stoven tot het vlees gaar is. Schep er de
koriander door en dan warm opdienen met
een stuk naan.
Als groente was daarbij meestal een salade
van fijn geraspte wortel, plakjes tomaat en
ui ringen. Joseph deed er geen dressing over
maar ik wel. En zo ging dat drie weken lang
met steeds andere currygerechten. Ik heb die
keuken echt leren waarderen.

Maak knoflook en gember zeer fijn en meng
met de yoghurt, schep de kippenpootjes
daardoor en laat twee uur marineren. Bak de

•

Maître Cour du Moulin.

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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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.

NOTARISKANTOOR
SPOORMAKERS

�� ������������ �������������� �������
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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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Nieuwjaarsreceptie

Met uitreiking van de trofee voor golfer van het jaar
Alhoewel de opkomst wat tegen viel was de traditionele nieuwjaarsreceptie op nieuwjaarsdag toch een geanimeerde bijeenkomst.

Tijdens het samenzijn bracht de voorzitter Hans Verstappen een toast uit op het
nieuwe golfjaar gevolgd door een rondje van
het bestuur.
Tijdens de bijeenkomst werden door de voorzitter traditiegetrouw de trofees voor de golfer en de golfster van het jaar 2003 uitgereikt.
De golfer van het jaar werd August Curfs met
als tweede Jackey van Melis en als derde Piet
Bosmans. Golfster van het jaar werd Margret
van Dijk gevolgd door Marianne van Eyck
op de tweede en Ellen Claessen op de derde
plaats.

•

De bestuursleden Wim Martens, Bert Hendriks, Frits Verspaget, Hans Verstappen en Dick Severs tosten
op het nieuwe golfjaar. Henriëtte van Dongen kon wegens een reis niet aanwezig zijn.

Proficiat Margret en August !

Hortsedijk 106

HELMOND

De trotse winnaars met vlnr Margret van Dijk en August Curfs
9
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Herenochtend

Hoe de slotdag van het zomerseizoen beleefd werd

Het tellen gaat me slecht af

Maar hoera… het blijkt dat de leiding van de
Herenochtend de behoeften van ons mannen
aanvoelt. Althans op dit gebied. Dus werd ons
op 30 oktober, een wedstrijdvorm aangeboden die het hart sneller deed kloppen omdat
er zoveel uitdagingen inzaten die te vergelijken waren met het slaan van je bal over het
huis van de buurvrouw! ‘Crosscountry’ heet
deze spelvorm in goed golf ABN. Mevrouw,
kunt u zich indenken welk een opwinding
zich van ons mannen meester maakte toen
wij van de tee van hole negen naar de green
van drie mochten slaan? Ja…, denkt u daar
maar eens even over na! Nog spannender
hadden Jan en Wil het gemaakt toen we
vanaf de driving range naar de green van
negen mochten spelen. Ja u heeft het goed,
de speellijn…liep over het clubhuis, een waar
speelgenot!! Absoluut niet te vergelijken met
achttien hooltjes ‘spelen’.

Dorstige kelen
Deze wedstrijd was georganiseerd als afsluiting van het seizoen en werd besloten met
een maaltijd en een drankje in ‘Hole 19’.
Het moet mij van het hart dat de geboden
spijs buitengewoon smakelijk was en bovendien door attractieve dames uit het areaal
van Gijs werd geserveerd. Met de voor
hen gewone vooruitziende blik had onze
Herenochtendleiding voorspeld dat er na
afloop van de wedstrijd vele dorstige kelen
zouden zijn die dringend en overvloedig
gelaafd zouden moeten worden. En… en ook
daar slaagden zij weer in. Bij binnenkomst
reikte Kees een ieder een roze zakje met tien
muntjes aan, het deed mij even denken aan
onze plaatselijk Chinees die in hetzelfde
soort zakje sambal aanreikt bij de afhaal

Golfen kan leuk zijn. Maar soms wil je als man toch meer dan altijd de
nette afgepaalde hooltjes spelen. Barend Jonker en ik hebben wel eens de
mogelijkheid bediscussieerd om golf te spelen vanuit onze beide tuinen
over het huis van de buurvrouw heen. Uiteindelijk hebben we dit plan
laten varen omdat we beiden tot de conclusie kwamen, dat onze slagen
nog niet voor honderd procent zeker waren zodat er toch een kansje
bestond dat wij een bal door de ruit van deze buurvrouw sloegen. Tot nu
toe is die honderd procent zekerheid van slagen voor geen van ons beiden
bereikt zodat we het plan maar in de koelkast hebben gezet totdat wij op
een hoger niveau golf zijn aanbeland.

Winnaars en leiding; vlnr Is Jacobs (voorzitter), Jan Klomp (3e), Rob Berkvens (organisator), vooraan
Bert Hendriks (1e), achter Herbert Beekmans (2e), Wil Adriaans (4/5e), Joop de Greef (4/5e)

rijsttafel. Uiteraard was ik enthousiaster
over de inhoud van de zakjes van Kees dan
die van de Chinees. Voor elk muntje konden
wij namelijk gratis een pilsje krijgen!

De poedelprijs
Ik voel aan dat mijn opdrachtgevers voor dit
stukje nu ongeduldig beginnen te worden
en denken: ‘wanneer komt ie nou es met de
echte feiten’. Ik wacht echter nog even met de
uitslagen. Eigenlijk zou ik helemaal geen uitslagen in dit stukje willen opnemen om het
simpele feit dat ons blad er in het algemeen
mee overspoeld wordt en waarbij het mij
opvalt dat slechts een klein percentage van de
leden daarin voorkomt. Ik wil wel even ver-

melden dat, hoewel ik bij het grotere percentage behoor, ik deze keer bij de ‘cross country’
een prijsje gewonnen heb, namelijk de derde
prijs op de poedelranglijst. Onze voorzitter
van de Herenochtend Isidoor was wel met
de hoofdpoedel prijs aan de haal gegaan.
Een buitengewoon sexy en een nogal krap
bermudaatje met uitnodigende tekst, die hij
weigerde ter plaatse aan te trekken.

De cracks bij de heren
Ondanks mijn tegenzin om uitslagen te
noemen moet ik toch even de heroïsche
seizoenzege van Bert Hendriks hier kwijt.
Gehandicapt door een zeer lage hcp wist
hij de talentvolle vertegenwoordiger van
11

Aan tafel voor de maaltijd

de opkomende jonge generatie golfers,
Herbert Beekmans achter zich te houden.
Beide coryfeeën van onze Herenochtend
hebben in deze vreselijke worsteling om de
overwinning niet één ochtend in het seizoen
overgeslagen waardoor mijn tafelgenoot Piet
Schriks terecht opmerkte: ‘ze hebben dit echt
verdiend’. Joop de Greef is ook zo iemand
die wij in de toekomst moeten blijven volgen.
Die viel dan ook weer in de prijzen: één prijs
als birdie koning en één voor een gedeelde
vierde en vijfde plaats met Wil Adriaans. Ik
besluit deze opsomming met een waarschuwing aan Bert en Herbert om volgend seizoen
vooral toch ook Jan Klomp in de gaten te
blijven houden. Deze betrekkelijk jonge ster
aan het firmament, zoals altijd bescheiden en

bijna onzichtbaar op de achtergrond blijvend,
maakte zich als een echte ‘runner-up’ meester
van de derde plaats met slechts acht punten
verschil met de eerste.

Herenochtend in opspraak
Rob Berkvens, één van de zeer strenge doch
gelukkig wel rechtvaardige bestuursleden
van de Herenochtend, wist de uitdeling van
de prijzen met de nodige humor te begeleiden. Het werd echter beklemmend stil toen
hij aankondigde nu de drie prijzen voor de
grootste smokkelaars te willen uitreiken.
Somber beschreef hij de waargenomen vormen van golfbedrog tot in het kleinste detail.
Het zal voor de leden van de damesochtend
een verademing zijn dat deze vormen van

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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laaghartig bedrog daar gelukkig (nog)
onbekend zijn. Dames spelen geen golf met
een broek waarin gaten zitten om een bal
door te laten! Ook zullen die nooit een bal
doorschoppen en van plaats laten veranderen
en uiteraard gebeurt het tellen van het aantal
slagen bij hen op een véél hoger niveau dan
bij mannen, die heel hun leven al op allerlei
manieren hun plaats in de maatschappij
moesten zien te veroveren.

Spannende momenten
Alle aanwezigen schenen meer dan een
gewone belangstelling aan de dag te leggen
voor de genomineerde vijf kanshebbers. De
spanning werd bijna ondraaglijk toen Rob
mededeelde dat de numero’s vier en vijf
van de genomineerden geen prijs kregen
omdat ze vals speelden! De leiding van de
Herenochtend schijnt dus bijzonder goede
informatiebronnen te hebben, waarschijnlijk “undercover” neem ik aan! Als derde
prijs loofde Rob een Pinocchio uit, bekend
uit ons aller jeugd omdat bij elke leugen zijn
neus langer en langer werd. Als tweede prijs
een dagtocht naar de bedriegertjes en de
hoofdprijs was de Gouden Schaamlap. Op
het moment dat iedereen dacht dat hij nu de
namen bij deze prijzen ging noemen deelde
Rob de toehoorders mede toch te moeten
wachten tot volgend jaar omdat de grootste
smokkelaar nog moest worden betrapt.
Hij hoopte dat dit voor betrokkenen een
aansporing zou zijn tot eerlijkheid in het
spel.

•

Joop Cranendonk
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Vrijwilligers beloond voor hun inzet
Het was voor de vrijwilligers verzamelen om 11.30 uur in het clubhuis,
daar stonden koffie en een lekkernij klaar die er goed in gingen. Dus een
goede start voor deze dag die de vrijwilligers werd aangeboden door het
bestuur. En, als je zo rond keek, dan besefte je pas hoeveel vrijwilligers er
nodig zijn om onze club draaiende te houden.

Een (bescheiden) Jan Gottenbos temidden van Kees Takkenberg (r) en René van de Waarsenburg

De wedstrijd begon bij droog weer en we
hoopten dat de verwachte regen niet zou
komen. Onze flight bestond uit vier personen: Toon, Trix, Coen en mijn persoontje.
Wij vertrokken op hole 2. Onze eerste

afslagen waren niet allemaal vlekkeloos
maar naarmate de wedstrijd vorderde werd
het resultaat beter. Geweldig mooie slagen
die volop complimenten oogstten. Echter
ook de grootste ‘flutters’ zoals twee ballen

achter elkaar in het water van hole 1. Maar
het belangrijkste was dat de sfeer goed bleef.
Als er een prijs was geweest voor de hoogste
bal dan was hij in ons gezelschap terechtgekomen. Zo waren we ook dicht bij de neary
en de longest maar dan is 20 centimeter weer
erg ver. Er vielen wel twee birdies en al met
al waren we zeer tevreden over deze heerlijke
golfmiddag.
Toen de punten geteld en gecontroleerd
waren bleek dat de eerst prijs voor mij was.
Een complete verrassing. Na een woord van
dank door de voorzitter en de prijsuitreiking werd de dag besloten met een heerlijk
warm buffet met degelijke Hollandse kost
in de vorm van zuurkool- wortel- en boerenkoolstamppot dat iedereen zich goed liet
smaken En zo eindigde een heerlijke golfdag
uiteindelijk zonder regen en voor mij met de
eerste prijs. René van de Waarsenburg werd
tweede en Kees Takkenberg derde. Nogmaals
dank aan de organisatie en mijn geweldige
flightgenoten.

•

Jan Gottenbos

Bruisende champagne op de zuurkool
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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

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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Onspannen golfen in den vreemde
Een toevallige gebeurtenis

Er zijn van die zeldzame momenten in je leven die door toeval worden
bepaald. Dat gebeurde ons begin december tijdens onze vakantie in Thailand en wel op het eind van een drieweekse groepsrondreis toen we enkele
dagen aan het strand bij Phataya ( oostelijk van Bangkok ) verbleven.
We hadden nog een dag voor we terugvlogen en we hadden een telefoonnummer van een golfende Nederlander, een zekere Ger die al twaalf jaar
in die streek woonde. Reisgenoot Ad had dat nummer van zijn zus die
de vriendin was van de zuster van Ger. Ad had hem echter nog nooit
ontmoet en wist niet wat hij er mee aan moest. Gefascineerd door de
prachtige ‘golfparken’ onderweg besloot Ad ’s avonds van tevoren toch
maar te bellen. Je weet maar nooit.
Het toeval wilde nu dat Ger – die blij was iets
te horen van de familie – de volgende dag
zou gaan golfen met een vriend. Hij bood
ons, Ad, Will en mijn persoontje, spontaan
aan om mee te lopen. De volgende morgen
om acht uur stonden we voor het hotel om
opgehaald te worden. Na een half uur wach-

ten hadden we de hoop al opgegeven totdat
er plotseling een kolossale Sedan met privé
chauffeur voor kwam rijden. Wij konden
instappen voor een rit van een half uur naar
de golfbaan. Het betrof hier de ‘Royal Navy
Golfcourse’, die zich als een gigantisch park
in de heuvels uitstrekte en die voor een
gedeelte in de jaren
zeventig was aangelegd voor verpozing
van Ameri kaanse
soldaten in Vietnam.

Vrouwelijke
caddies
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De Navy club heeft
de beschikking over
vier banen van negen
holes met op het eind
van iedere baan een
bar waar je bediend
wordt door matrozen.
Ger, die goed Thais
spreekt, is de enige
buitenlander die lid
is van deze club, die
670 mensen in dienst
heeft, inclusief 400
vrouwelijke en 30
mannelijke caddies.
Caddies zijn hier verplicht evenals buggy’s. Een vrouw als
caddy is hier de regel

en heeft iets te maken met de hoge werkloosheid onder de vrouwen waardoor vele jonge
meisjes in deze streek vaak in de prostitutie
(of het sextoerisme) terechtkomen.
Al deze vrouwelijke caddies lopen in standaard tenue: roze jasje, fel blauwe broek en
een witte rijsthoed tegen de zon. Hun handicaps variëren van twee tot tien. Zij krijgen
dinsdags de gelegenheid om op deze baan te
oefenen en te golfen. De chauffeur had tijdens de rit naar de baan via zijn GSM reeds
alles geregeld zodat voor ieder van ons klaar
stonden: een complete golfset, een caddy en
buggy. Gauw wat ballen, handschoen en tees
kopen in de shop en daar ging het gezelschap
(vijf spelers en vijf caddies) van start. De
maximale grootte van de flight is hier zes.

Ontspanning troef
We hebben leuk gegolft in een zeer rustig
tempo waarbij geduld en de beroemde Thaise
glimlach in moeilijke situaties louterend werken. Ook bleek dat golfregels nogal soepel
werden gehanteerd. Zo was de ‘Mulliken’ bij
de eerste hole standaard en werd de laatste
slag op de green altijd gegeven wanneer de
bal binnen een stoklengte (minus de handgreep) van de hole lag. We hoefden dan ook
niet trots te zijn op onze aardige score ook al
omdat de caddies de neiging hadden ons af
en toe te matsen voor de fooi. Het golfen had
hier iets ongedwongens waarbij het vooral de
bedoeling was een relaxed gevoel te krijgen
zoals we ook al ervaren hadden bij de Thaise
massage. Dat werd nog eens gedemonstreerd
toen Ger de hele flight inclusief caddies meenam naar een dichtbij in de jungle gelegen
(onooglijk) karaoke restaurantje. Onder
het genot van een flesje Heineken voor de
Nederlanders en een glaasje sap voor de
inlanders zongen zowel de caddies als de
spelers op een primitief podium ieder hun
liedje. Hierna stond de auto weer klaar om
ons naar het hotel te brengen.
Zo kwam een einde aan een zeldzame golfervaring in den vreemde, een toevallige
gebeurtenis die ons vooral liet zien hoe ontspannend een partijtje golf kan zijn.

•

Bert ter Heijne
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Van de wedstrijdcommissie
Aanpassing van de opzet van de maandbeker

Na een aantal suggesties van deelnemers aan de maandbeker heeft de
wedstrijdcommissie besloten om de opzet van deze reeks wedstrijden
aan te passen. Zo is de handicapindeling gewijzigd. Spelers met een
handicap tussen 0 – 22,4 zijn voortaan ingedeeld in de klasse ‘lage
handicappers’. Zij spelen strokeplay wedstrijden met handicapverrekening.

Spelers met handicaps tussen 22,5 en 36,0 zijn ingedeeld in de klasse
‘hoge handicaps’ en spelen stableford wedstrijden. Alle spelers blijven
tot aan het einde van de reeks wedstrijden in de categorie waarin zij
gestart zijn. De starttijd voor de lagere handicappers is voortaan altijd
zondags om 08.00 uur. De hogere handicappers starten pas als alle
lagere handicappers hole 10 zijn gepasseerd. Het aantal deelnemers
per categorie is 36.
De beste vier van de zeven uitslagen tellen mee voor de einduitslag.
Voor beide categorieën is er een eindprijs voor de winnaar.

Rabbitwedstrijden

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.

Aan de rabbit wedstrijden, die eigenlijk zijn bedoeld voor de spelers
met een handicap van 37,0 – 45,0, kunnen voortaan ook lagere handicappers deelnemen. Van hen wordt dan wel verwacht dat zij als
begeleider optreden.

Hoeveel kaarten werden er in 2003 gespeeld?
Via het golfsysteem heeft Fred Boogaarts een grafiek opgezet van in
2003 gespeelde qualifying kaarten. Hierin wordt per maand aangegeven hoeveel gespeelde kaarten er ingeleverd zijn. Een onderverdeling is gemaakt voor kaarten gespeeld in wedstrijden en individueel
ingeleverde kaarten.
Wat opvalt in de grafiek is dat de meeste qualifying kaarten gespeeld
worden in wedstrijden en dat de maanden april, juni en september
de topmaanden zijn.

•

Catering: eten en drinken bij u thuis

WECO

Indeling competitieteams NGF 2004
Dames 1

Ellen Swinkels
Trix van de Loo
Margret van Dijk
Marianne van Eyck
Gerrie Curfs
Ellen Claessen
EIs van Wylick

Hcp

12,6
15,1
17,3
17,8
18,6
18,8
19,2

Dames 2

Anneke Theunissen
Toos de Vries
Chrisje Driessen
Brigitte Bozon
Rosemarie Martens
Jannie Vinke
Annemarie Ottenheim
Lenie Liebreks

Hcp

20,2
20,5
21,9
22,8
23,1
24,5
25,5
26,1

Heren 1

Gijs Verstappen
Huub Bozon
Tom van de Laar
Carel Martin
Albert van der Meijs
Jackey van Melis
Elias van der Meer
Loek van Poppel

Hcp

5,7
8,0
8,4
9,2
11,0
11,6
12,0
12,1

Heren 2

Peter de Witte
Han Hoeben
August Curfs
Jan van den Eijnde
Pieter Driessen
Huub van der Vrande
Arthuur Luijben
Hans Theunissen

Reserves

Cees van Dijk
Rijn Schellekens
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Hcp

12,6
13,5
13,6
14,2
15,5
16.0
15,9
16,5

18,7
18,9
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Sint Nicolaas weer op dreef bij
zijn traditionele bezoek
Jawel, hij was er weer. St. Nico Ambrosius, de goedheilig man, dit jaar
met twee mooie zwarte pieten waarvan natuurlijk de oude getrouwe
‘Jack Jour’.
Voorafgaande aan de samenkomst met de
Sint was er een golfwedstrijd. De inschrijfpremie was een cadeautje, en zodoende kreeg
iedereen, in volgorde van de uitslag, de kans
een geschenk uit te zoeken.

Zoals gewoonlijk had de Sint nogal wat
scherpe uitspraken over de commissie die
een voorzitter moet scheppen en het tellen
van Roderik van den Bogaard. Ook werd
Ellen van Will op de hak genomen en riep
de Sint de voorzitter van de wedstrijd commissie Rob Stockx op het matje. Christine
Jacobs werd gevraagd om te lobbyen voor 18
holes en…er was de vraag aan hoffotograaf
Cees om vooral niet alles van de Swinkels
familie aan Quote door te geven.
Maar een klapstuk was ook het optreden van
Liesje Slits. Ze doet het ook in alle talen.
Luide aanmoediging kwam daarbij van haar
drie dochters; Audrey, Anne en Anouk.
Er werd veel gelachen en daar was het de Sint
en allen die zich inspanden om te doen.

•

Cees van Dijk
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Bestuursmededelingen

Profielschets voor een voorzitter

Tarieven per 1 januari 2004
Jaarcontributie
Jeugd
Proeflidmaatschap jeugd
Entreegeld
Barfee
NGF bijdrage
NGF bijdrage jeugd

€ 560,00
€ 180,00
€ 45,00
€ 1.000,00
€ 45,50
€ 18,00
€ 9,00

Greenfee, 18 holes
Greenfee, 18 holes oranje kaart
Greenfee, 9 holes
Greenfee, 9 holes, oranje kaart
Introductiegreenfee
Oefenfee
Oefenfee, maandkaart
Locker per jaar
Locker pj incl electriciteit

€ 35,00
€ 30,00
€ 27,50
€ 22,50
€ 15,00
€ 3,50
€ 25,00
€ 62,00
€ 75,00

Zoals afgesproken tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 27 mei 2003 is er
een commissie in het leven geroepen om te
komen tot het samenstellen van een profiel
voor de voorzitter van de Helmondse Golf
Club ‘Overbrug’. Deze commissie, onder
voorzitterschap van Eugène Cosijn en met
als leden Marre Praasterink, Marianne
van Eyck, Chris Liebreks en Huub Bozon,
heeft haar werkzaamheden afgerond. De
eindrapportage wordt u in het volgende
artikel aangeboden. Graag vernemen wij
uw opmerkingen, aanvullingen en suggesties zodat behandeling kan plaatsvinden in
de commissie en in de komende algemene
ledenvergadering. Uw berichten kunt u
richten aan onze secretaris, schriftelijk:
Beethovenlaan 76, 5707 PW Helmond of via
e-mail: wim.martens@hetnet.nl

•

Ledenmutaties van 2003-11-01 tot 2004-01-08
Beëindiging lidmaatschap
Adriaans, TCJ (Theo)
Aerle, EJLG van (Eric)
Beek – Smit, JEH van
Budding, L. (Loes)
Christophersen, LGJ (Lars) J
Corstens, PHM (Pieter)
Dekker, ME (Margrèt) S
Farkas, FHN (Ference) S
Geerts, MTH (Lonneke) J
Geerts, SE (Sander) J
Giesen, LGA
Heugten, ThC van (Theo) S
Hoogt, ECW de (Eric) S
Kam, FAJM van de (Frank) S
Kappers, M (Martin)
Koppens – Abels, MGH (Maria)
Looij, PWTM van de (Paul) S
Mann – Verbeek, PhMH (Phil)
Muijres, F (Felix)
Muijres – Defour, V (Valerie)
Oidtmann, MA (Mark) J
Raijmakers, FL (Frank)
Renders, RPC (René)
Rouwette, JPJ (Jean-Paul) S
Scheringa, M (Marcel)
Stockx, JA (Jeroen)
Tilburg AW van (Tom)
Tilburg, MWB (Iny)
Westerlo, JG van de
Westerlo, C van de
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Nieuwe leden
Helmond
Helmond
Deurne
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Tilburg
Helmond
Asten
Helmond
Helmond
Helmond
Gemert
Lieshout
Eindhoven
Portimao
Portimao
Helmond
Helmond
Mierlo
Helmond
Helmond
Helmond
Nuenen
Nuenen
Helmond
Helmond

Bouwman, LMA (Lisa) J
Bouwman – Hertogs, MGH (Monique)
Geugies, CM (Chris)
Gottenbos – Tuin, MJJ (José)
Groot, K (Kim) J
Legtenberg, EG (Eva) J
Meijs, G. van der (Geert) S
Nieuwenhuijse, CHJ (Charl)
Nieuwenhuijse – Sorée, JMJ (Inge)
Obers, EFTG (Engelbert) S
Obers, DFC (Dion) J
Obers, FJE (Filip) J
Obers, FCTM (Frans-Christiaan) J
Obers – van Houts, MAW (Rionne) S
Spoormakers – de Jager, A (Anousjka)

Helmond
Helmond
Helmond
Mierlo
Helmond
Helmond
Gemert
Deurne
Deurne
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond

Overgang van sponsorlid naar gewoon lid
Bertels, LTJ (Rens)
Curfs, AAM (August)
Curfs, GJJ (Gerry)
Hoeks – van Griensven, HA (Lenny)
Prinsen, J (Jan)
Prinsen – Rooijakkers, G (Truus)
Zantingh, GJ (Gert)
Zantingh – van der Linden, J (Jannie)
Zeeuwen, HSJM (Harrie)
J=jeugdlid, S=sponsorlid
Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom!

Helmond
Mierlo
Mierlo
Asten
Helmond
Helmond
Eindhoven
Eindhoven
Helmond

nummer 5 - januari 2004

Profielschets voorzitter

Voorstel van een Profielschets voor een voorzitter van de Helmondse Golf Club ‘Overbrug’
continuïteit van de club. (zie ook eerder
genoemd uitgangspunt en de hieronder
staande aanbevelingen)

Opdracht aan de commissie en gevolgde werkwijze:
Begin september 2003 heeft het Bestuur van HGC een profielschetscommissie ingesteld,
o.l.v. E. Cosijn. De in de opdracht vermelde suggestie: ‘voorstellen van een kandidaat
aan de Algemene Ledenvergadering’ is door de commissie niet overgenomen. Immers,
gevreesd werd, dat het opstellen van een profiel beïnvloed zou kunnen worden door
kenmerken van mogelijk bekende kandidaten. Daardoor zou de discussie een onnodige
belasting in haar integriteit krijgen van bij voorbeeld: ‘redeneren in de richting van een
gewenst profiel van een concrete kandidaat’.
Wel heeft de commissie in haar aanbevelingen een weg aangegeven, om tot een aantal
geschikte kandidaten te kunnen komen. De commissie heeft in haar werkwijze studie
gemaakt van een aantal bestaande voorzittersprofielen, ontvangen suggesties van leden
en in een aantal vergaderingen over diverse voorstellen gediscussieerd. Via E-Mail is deze
discussie voortgezet en uitgewerkt.
De nu voorliggende rapportage is een neerslag van een unanieme beeldvorming. De commissie heeft in een hoge mate van vertrouwelijkheid kunnen functioneren. Uitgangspunt
voor de commissie was: HGC zal de totstandkoming realiseren van een volwaardige 9
Holes Course, met minimaal een Par 5, om de A-status (volgens de criteria van NGF) te
behalen.

Profielschets Voorzitter HGC

de commissies en de werkorganisatie.
Hieronder verstaan we de (vaste) medewerkers, de Pro, de greenkeepers en de
Horeca.

Noot: waar het begrip voorzitter wordt
gebruikt is zowel man als vrouw bedoeld.
m De voorzitter moet kennis en inzicht
hebben wat betreft de golfsport. (‘een
ziel hebben voor de golfsport’)
m De voorzitter is een belangrijke schakel
tussen bestuur, de vereniging van leden,

m De voorzitter draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van de groeistrategie
(o.a. een 18 Holes Course) van HGC en
zorgt ervoor, dat de vastgestelde doelen
verwezenlijkt worden, met behoud van

m Van de voorzitter wordt verwacht, dat hij
op enthousiaste, betrokken en consistente
wijze leiding geeft aan de diverse clubcommissies. Hij maakt duidelijke afspraken
over doelstellingen en over de te bereiken
resultaten. Hij volgt en corrigeert, waar
nodig, de vorderingen in samenspraak
met de desbetreffende commissies.
m De voorzitter heeft een aantoonbare
kennis van de NGF-etiquette; hij ziet er
op toe, c.q. bevordert, dat de normen en
waarden binnen de vereniging worden
gerespecteerd, uitgedragen en tijdens het
spel op de course worden toegepast.
m De voorzitter onderhoudt een netwerk van
formele en informele contacten op lokaal,
regionaal en landelijk niveau en geeft
daarmede HGC een positieve uitstraling
naar buiten.
m De voorzitter heeft zakelijk inzicht in en
ervaring met het financieel management
van een vereniging. Hij ziet er op toe, dat
er een duidelijke bevoegdheidsafbakening

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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is van zakelijke relaties en verplichtingen
binnen het bestuur, inzake mogelijke
‘conflicts of interest’.

Aanbevelingen:
1) De commissie stelt voor, om de eindrapportage via het Clubblad ter kennis te
brengen ten behoeve van de Algemene
Ledenvergadering, waar nodig, voorzien
van een commentaar van het Bestuur
Immers, het profiel kan dan, na acceptatie
door de Ledenvergadering, als specificatie
dienen bij het identificeren en selecteren
van relevante kandidaten.
2) In dezelfde Ledenvergadering kan
een door het Bestuur voorgestelde
Selectiecommissie worden benoemd, die
in een tijdsbestek van 3 maanden met
een volgordelijst van kandidaten kan
komen ter besluitvorming voor Bestuur
en Algemene Ledenvergadering.
3) Als tijdplan suggereert de Commissie:
Algemene Ledenvergadering in Febr/
Maart 2004; conclusie Selectie commissie Juni 2004; besluit tot benoeming in
Juli 2004; inwerken nieuwe voorzitter tot
eind 2004 en daadwerkelijke start, Januari
2005.
4) Bij het identificeren van kandidaten zal
primair gekeken worden ‘binnen’ de
clubgelederen. Kandidaten van ‘buiten’
kunnen ook in aanmerking komen
5) Kandidaten dienen van onbesproken
gedrag te zijn en hoge ethische standaarden te hanteren.
6) De zittingstermijn van de voorzitter zal
bij voorkeur (via statuten en huishoudelijk
reglement vast te leggen) aan het maximum van twee maal een zittingsperiode
van 3 of 4 jaar moeten worden gekoppeld.
De Commissie ‘Profielschets Voorzitter’; met
sportieve groeten, .

•

Marianne van Eyck,
Marre Praasterink,
Huub Bozon,
Chris Liebreks en
Eugène Cosijn(v)
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Putten

Pro-praatje
In het golfspel besteden

doe je met gevoel

we de helft van de tijd aan
het putten. Naast grip en
houding is vooral gevoel
belangrijk. Daarom hier een
aantal oefeningen voor het
lengtegevoel. Hiervoor nemen
we afstanden die beginnen
vanaf zo’n 8 meter.

A

A Maak een aantal vakken d.m.v.
clubs op de green
• Put naar de verschillende vakken
• Keuze en volgorde veranderen
• Onderhands rollen is goed voor het
doseringsgevoel

B Neem een afstand van zo’n
10 meter van een hole
Als doel gebruik ik een emmer. Je
bent vrij in de keuze waar je gaat
staan op de green.

C Put alleen met je rechterhand
Put een aantal ballen naar de hole.
Sla ontspannen en voel het gewicht
van het slagvlak door de bal heen
komen.

B

C

D

D Put vanaf dezelfde afstand
een aantal ballen
Doe dit met je focus niet op de bal
maar op de hole.
Het doel hiervan is de aandacht te
verplaatsen waardoor minder spanning op moment van raken.

E Put naar verschillende holes
vanuit dezelfde startpositie
Dit met als doel de bal net voorbij de
hole te spelen. Je kunt hierbij kiezen
voor: kijken naar de bal of kijken naar
de hole.

•

Succes!
Sander

E
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Nobra team gaat de grens over naar
België en Golf Atlantique(F)
Begin oktober 2003 ging het Nobra team van Cees van Dijk naar België,
om wedstrijden te spelen op de banen van De Brugse Vaart in Oostburg,
de Damme Golf & Country Club in Brugge en de Koninklijke Golfclub
Oostende in De Haan.

druk aan de teambuilding gewerkt, want
het grootste deel van het team logeerde bij
de familie Swinkels in Blankenberge, waar
Ellen ‘s avonds een geweldig diner en Erik ‘s
morgens een fantastisch ontbijt serveerde.

Nobra finale week

En de weergoden hadden weinig goeds in
petto, maar toch… na storm en stortregen
op dag één en twee tot 11 uur, stopte de regen
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kort voor de afslagtijden en begon zelfs de
zon te schijnen. Alleen op de derde dag is
het wat slechter gebleven. Naast golfen werd

Op 18 oktober vertrok een groot deel van het
team naar Golf Atlantique in Frankrijk, om
daar deel te nemen aan de wedstrijd opgezet
rondom de all-over kampioenschappen van
de Nobra competitie 2003. Iedereen, ook
niet Nobra spelers, konden inschrijven. 70
deelnemers speelden een wedstrijd over vier
dagen en daarnaast leverden de 20 spelers
van de kampioensteams strijd om de allover titel matchplay/stroke play kampioen
2003. (zie ook www.nobragolf.nl)
Ondanks het gure weer (7 dagen eerder was
het nog 22 graden, nu slechts 7!!) was het
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Indeling van de Nobra teams voor 2003
Margret van Dijk
Esther Dusseldorp
Cees van Dijk (captain)
Bob Grijpstra
Helga Grijpstra
Maarten Mertens
Jeanne Mertens
Agnes van Nimwegen
Ellen Swinkels
Eric Swinkels

Herbert Beekmans
Peter Beerens
Harry Engels
Harry van Eyck
Jan Gottenbos (captain)
Bert ter Heijne
Bert Hendriks
Piet Korenman
Chris Liebreks
Hans Verstappen

Cecile van den Broek
Jan van den Broek
Nel Corsten
Christien Jacobs
Jack Meijer
Hans Theunissen (captain)
Anneke Theunissen
Els van Wylick
Gerrit van Wylick

Fred Boogaarts
Riecky Boogaarts
Jan van den Eijnde
Hannie van den Eijnde
Peter Heessels
Annie Heessels
Harry Verstappen (captain)
Jeanne Verstappen

Matchplay

Matchplay

Matchplay

Stableford

woonachtig en actief aan de Atlantische kust
bij Les Sables-d’Olonne.(zie ook www.golfatlantique.com)

Trio Atlantique

een geweldige week. De wedstrijdleiding
was in handen van Els Kerckhoffs, hoofd
van de Nobra. De algemene organisatie en
het geweldige idee voor dit toernooi kwamen
voor rekening van Sonja en Richard Lourens
uit Eindhoven. Zij zijn Golf Atlantique en
daarom tegenwoordig voor een groot deel

Topper van de week was het spelen op de
baan St. Jean de Monts, die ook bekend is bij
een groot aantal HGC spelers. En als klap
op de vuurpijl werd tijdens het slotdiner op
vrijdag de schrijver dezes nog winnaar van
een 8-daagse golfreis naar Portugal/Algarve,
beschikbaar gesteld door GAP reizen te
Kudelstaart.

De organisatoren van Golf Atlantique

De foto’s geven een beetje indruk van een
geweldige week.

•

Cees van Dijk

Landschap in de golfbaan
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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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Sint Nicolaas op een placemat
Op 2 december vierden wij Sinterklaas. Na de Texas Scramble wedstrijd
bleek dat de goede Sint het dit jaar niet haalde om persoonlijk aanwezig
te zijn.

Hij had echter voor voldoende ingrediënten
gezorgd om het ouderwets gezellig te laten
zijn. Als prijzen waren er chocoladeletters
en bij de koffie banket en speculaas. Er werd
gezongen (gebromd), een aangepast ganzenbordspel gespeeld en foto’s van het afgelopen
jaar werden getoond.
Maar als grote verrassing kwam er uit de
zak voor iedereen een heel speciale placemat waarop highlights van het seizoen zijn
afgebeeld waaronder het bezoek van de Sint
vorig jaar.
Het is daarna nog behoorlijk laat geworden. En… nu maar afwachten tot volgend
jaar.

•

Damescommissie

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
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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!

0492 543 000
HELMOND
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Het winnende team

HGC ‘Overbrug’ Sponsoren
daar word je wijzer van

VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • MAKELAARDIJ O.G.

Neways Electronics International NV
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MIERLOSEWEG 86, HELMOND, tel. 0492-535066, fax 0492-551285.

Coranti Vastgoed BV

Garage Obers Helmond

Johan van Nunen
Makelaars o.g. B.V.

Crosstronic Heatshrink Tubing

Total Project Service

