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Van de redactietafel

De voorpagina op de schop

Ook verenigingen ontkomen in de huidige tijd niet aan veranderingen die
veelal vooruitgang betekenen. Vooral op dit moment zijn veranderingen
actueel bij onze club. Vernieuwd clubhuis, nieuwe hole erbij, prachtig
nieuw terras en wie weet wat er nog meer in het vat zit. Ook de redactie
van het clubblad ontkomt niet aan de neiging tot verandering.
Deze keer gaat het om de voorpagina of
‘cover’ die tot nu toe een kopie was van een
aquarel, een rustiek golflandschapje voorstellend, en jaren geleden geschilderd door
ons gewaardeerde lid Annie Lubbers. Het
schilderij hangt in het clubhuis aan de muur
naast de bar en straalt daar rust en traditie
uit. Het voorstel is om na de inhoud nu ook
de cover van het blad – dat ook een beetje

het gezicht van onze club is – op de schop te
nemen. De ingang van de nieuwe serie van
vier nummers voor de adverteerders lijkt
ons een goed moment om hiermee te starten. Voorlopig als experiment om de lezers
de kans te geven hun oordeel hierover te
geven. Ons voorstel is om per nummer de
cover te verfraaien met een wisselend object
(‘eyecatcher’) dat de aandacht vestigt op stijl-

Forewoord van de voorzitter
Het kan niet altijd meezitten! Uit kostenoverwegingen
en gebaseerd op de ervaringen in de tijd dat er nog
hockeyvelden lagen hebben wij bij de aanpassingen
in onze baan in nauw overleg met De Enk het besluit
genomen geen drainage aan te brengen op de nieuwe
driving range.

volle bewegingen of standen van de golfer of
bepaalde aspecten van onze club zoals de
natuur door de baan, de holes of het clubhuis. We zijn benieuwd wat u er van vindt.
Annie Lubbers, die we van tevoren hierover
geraadpleegd hebben, vond het jammer om
het vertrouwde landschapje los te laten maar
zag ook wel in dat je veranderingen niet kunt
tegen houden.
In dit nummer verder aandacht voor de golfregels en etiquette. We zijn van mening dat
de kwaliteit en het plezier in het golfspel in
belangrijke mate daarvan afhankelijk zijn.
Gelukkig heeft de NGF de regels hier en
daar wat vereenvoudigd. In het nieuwe regelboekje is dat zichtbaar. In dit nummer vindt
u een overzicht van de veranderingen in de
regels.
De redactie

•

Toen het écht begon te regenen bleek dit,
ondanks de eerste indrukken en mijn uitspraken in het januarinummer van ‘Evergreen’,
een verkeerde beslissing te zijn geweest; in
een ommezien vormde zich een waterzee die
zelfs onze zwanen bij hun terugkeer op ons
terrein op het verkeerde been zette. In plaats
van op de waterhindernissen van hole 1 en 3
landden zij gracieus op de nieuwgevormde
plas!
Hernieuwd overleg met De Enk heeft ertoe
geleid dat, zodra de weersomstandigheden
dat toelieten, de nieuwe driving range alsnog
gedraineerd is. U hebt dat allemaal met eigen
ogen kunnen aanschouwen. Gelukkig verzekeren de geleerden ons dat deze gang van
zaken geen of nauwelijks invloed zal hebben
op het moment waarop onze nieuwe negende
in gebruik kan worden genomen. De nieuwe
beplanting is inmiddels aangebracht.

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

Ook de entree van het clubhuis en ons terras
zullen onderhanden worden genomen zodat
u allen bij het echte begin van het voorjaar op
het aangepaste terras kunt genieten van het
uitzicht op onze nieuwe hole en alles daaromheen. Hopelijk is dit allemaal klaar of zo
goed als klaar als deze ‘Evergreen’ uitkomt.
De diverse competities zijn intussen van Ë
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Geef door die pen

Hoeveel lichaamsbeweging
is gezond?
Een antwoord op de vraag hoeveel, hoe vaak en hoe lang men aan
lichaamsbeweging moet doen voor een gezonde ontwikkeling van jong tot
oud is van groot belang voor ouders, opvoeders e.a. Natuurlijk heeft ook
iedere volwassene die diezelfde verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid neemt, belang bij een antwoord.

Rien Klaassen

In Nederland leven we steeds langer. Als
gevolg van deze veroudering neemt het aantal mensen met een of een aantal ziekten
toe. Gezondheid (welzijn, ziekte, sterfte) en
lichamelijke fitheid (uithoudingsvermogen,
spierkracht, lenigheid en coördinatie) worden niet alleen bepaald door aanleg en omgeving, maar ook door leefstijl.
Eén van de te beïnvloeden leefstijlfactoren
is de mate van dagelijkse lichamelijke activiteit.
Door voldoende te blijven bewegen kunnen
gezondheid en lichamelijke fitheid in stand
worden gehouden, dan wel worden bevorderd. De mate van lichamelijke activiteit die
leidt tot meer fitheid, leidt ook tot een betere
gezondheid.

Ë start gegaan (NGF, Nobra, Maandbeker,
Dodavo) en ik wil alle deelnemers daarbij
veel genoegen en natuurlijk veel succes
wensen.
Tot slot wens ik alle leden (zowel competitiespelers als recreanten) een heel goed
seizoen toe met – hopelijk – even mooi
weer als verleden jaar.

•

Hans Verstappen
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Wat is hier voor nodig?
Voor het verbeteren van de lichamelijke
fitheid en de gezondheid is een dagelijkse
activiteit van tenminste 200 kilocalorieën
nodig. Deze hoeveelheid energie kan bereikt
worden door 30 minuten wandelen (met een
gemiddelde snelheid van 6 km/uur) of 15
minuten hardlopen (met een snelheid van 10
km/uur). De dagelijkse lichamelijke activiteit
hoeft overigens niet in één keer en binnen
een aangesloten periode te worden uitgeoefend. De activiteit mag verdeeld worden
over een aantal keren bijv. 3 keer 10 minuten
wandelen of 2 keer 10 minuten hardlopen.
Door regelmatig gebruik te maken van de
trap (thuis of op het werk), de fiets (voor
woon-, school- of werkverkeer) of de benenwagen voor boodschappen en hond uitlaten,
kan men ook deze minimale duur van extra
lichamelijke activiteit bereiken.
Bij inactieve personen zal verhoging van het
activiteitenniveau een groter effect hebben
op de fitheid en gezondheid dan bij personen
die al actief zijn. Uit onderzoek blijkt tevens,
dat te weinig lichamelijke activiteit de kans
verhoogt op vroegtijdig sterven als gevolg
van hart- en vaatziekten.

Nederlandse norm:
‘Gezond Bewegen’
Deze norm heeft betrekking op minimale
richtlijnen voor bewegen. Voor jeugdigen
Jongeren (minder dan 18 jaar) dienen dagelijks één uur matig intensief lichamelijk actief
te zijn, waarbij de activiteiten minimaal tweemaal per week gericht zijn op het verbeteren
of handhaven van lichamelijke fitheid.

Voorbeelden van lichamelijke activiteiten ter
verhoging van de lichamelijke fitheid zijn:
– roeien, wielrennen, lange afstandsporten
(uithoudingsvermogen) – turnen, vechtsporten en de technische nummers bij atletiek
(spierkracht) – yoga, turnen, taekwondo
(lenigheid) – alle teamsporten en spelen
(coördinatie).

Voor volwassenen
Volwassenen (18 tot 55 jaar) dienen op tenminste vijf, bij voorkeur alle dagen van de
week een half uur matig intensief lichamelijk
actief te zijn.
Voorbeelden: wandelen 5-6 km per uur of
fietsen 15 km per uur.

Voor 55 plussers
Ouderen dienen op ten minste vijf, bij voorkeur alle dagen van de week, matig intensief
lichamelijk actief te zijn. Voorbeelden van
matig intensieve lichamelijke activiteiten
voor ouderen zijn: wandelen met 4-5 km per
uur en fietsen met 10 km per uur.
De winst aan zowel lichamelijke fitheid als
gezondheid zal groter zijn maarmate men
langer, intensiever en vaker beweegt!
P.S. Frans Vinke heeft aangegeven de pen
graag te willen hebben. Nou Frans, bij
deze.

•

Rien Klaassen
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Ans van der Elst: opgewekte wedstrijdleider

Carnavalswedstrijd

Een week voor carnaval werd de traditionele carnavalswedstrijd gespeeld.
Met een mooi voorjaarszonnetje was het een genot om de achttien holes
uit te spelen.

Henriëtte van Dongen: reclame voor de Evergreen

Er was een prijs te verdienen voor de origineelste hoed waarbij er naar werd gekeken
of die ook tijdens het golfen gedragen werd.
Winnaar werd Will ter Heijne die een hoedcreatie (met bijpassend jack) had gemaakt
onder het motto ‘Fan van HGC’. Vanwege de
wintergreens maar ook door de goede conditie van de baan waren de wedstrijdscores
hoog. Zo had de winnaar Piet Korenman een
score van 46 stableford punten.

Na afloop werd het weer gezellig en toen
later de carnavalsmuziek pittiger werd kwam
de stemming er weer goed in. Onder die
omstandigheden heeft onze fotograaf een
aantal foto’s weten te schieten met de nadruk
op de hoedjes. Het viel op dat het vooral de
dames waren die met de leukste creaties voor
de dag kwamen.

•

Redactie

Annie Lubbers: onder ‘Oosterse’ invloed

Marijke Bosmans: bloemen maken de vrouw

Will ter Heijne: fan van HGC

Winnaars v.l.n.r.: Harry van Eyck, Marieke Deimann, Ben Joosten, Arthur Luijben, Piet van Lierop en
Piet Korenman

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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Nieuws van de HaReco
Mutaties in het HaReco bestuur
Op haar verzoek heeft Mieke Kuijken afscheid
genomen van de HaReco. Wij bedanken haar
voor haar jarenlange hulp. Haar plaats is
ingenomen door Herbert Beekmans. De
samenstelling en een globale rolverdeling in
de HaReco is nu als volgt:
m Fred Boogaarts; voorzitter, handicapadministratie (met hulp van Frits Verspaget)
en toezicht op de qualifying status van de
baan.
m Bert ter Heijne en Herbert Beekmans;
organisatie van golfopleidingen en examens
m Loek van Poppel; het geven van golflessen.

eens in de vier jaar. De nieuwe boekjes zijn
gratis te verkrijgen bij de caddiemaster. Om
de golfspelers een overzicht te geven van de
veranderingen zijn deze (mede op verzoek
van de NGF) integraal afgedrukt elders in
dit blad.

EGA Handicap Systeem aangepast

Aangepaste golfregels

Ook het EGA Handicap Systeem is veranderd.
De Europese Golf Associatie heeft vier jaar
na invoering het EGA Handicap Systeem
aangepast zonder ingrijpende wijzigingen in
het systeem door te voeren. De aanpassingen
heeft de NGF in de Nederlandse editie opgenomen. Deze ligt ter inzage in het clubhuis.
Ook zijn ze weergegeven op onze website. De
interessantste punten voor de clubgolfer zijn
kort samengevat:

Zoals in het vorig nummer reeds aangekondigd zijn de golfregels zoals die in het NGF
regelboekje staan aangepast. Dit gebeurt

m Voor het verkrijgen van een handicap moet
één van de drie in te leveren scores 36 of

meer Stablefordpunten zijn (voorheen had
u 3 scores van 36 of meer nodig).
m De formule voor de bepaling van een
nieuw verkregen handicap is veranderd:
36 – (het hoogste aantal Stablefordpunten
– 36) x (113 : Slope Rating).
m Jeugd tot 14 jaar hoeft geen NGF-regelexamen af te leggen voor het verkrijgen van
een EGA Handicap. Na die leeftijd wel.
m Scores gemaakt op buitenlandse banen
kunnen onder bepaalde omstandigheden
en voorwaarden worden verwerkt.
Elders in dit blad vindt u het complete overzicht van veranderingen door de NGF.

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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•

HaReco
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Ladies day

Einde van de Snertcompetitie
Deze competitie is gestart op dinsdag 28 oktober 2003 en eindigde op 16
maart 2004. In die periode werden in totaal vijftien wedstrijden gespeeld.
Voor de einduitslag van de competitie worden de zes hoogste scores bij
elkaar opgeteld. Hier een verslagje van de slotdag van de snertcompetitie
op dinsdag 16 maart.

Om tien uur gingen er negen flights, met in
totaal zeven en twintig dames, van start. De
weersomstandigheden waren heerlijk en het
werd een mooie golfdag die afgesloten moest
worden met snert. Alvorens de uitslag bekend
werd gemaakt en om de spanning erin te
houden, kregen we dus eerst een heerlijke
kop erwtensoep aangeboden, natuurlijk met
roggebrood en spek.
De eerste prijs in de competitie werd gewonnen door Jeanne van der Meulen met 241

punten, een gemiddelde score van 40 punten.
Met één punt verschil volgde als tweede Gerry
Curfs. Proficiat voor deze dames! Omdat
Jeanne met vacantie was, zal haar de trofee
later worden aangeboden. De bij de prijzen
behorende ‘snertmanden’ gingen daarom
naar ondergetekende als derde en Rietje
Cavazza als vierde.
We kunnen terugzien op een gezellige wintercompetitie en namens alle speelsters, wil
ik dan ook graag de dames van de wedstrijdcommissie hartelijk danken voor hun inzet.
Laten we de gezellige traditie van de dinsdagochtenden ook deze zomer voortzetten.

•

Berdy Bekx
Riet (l) en Berdy met de snertmand

Hortsedijk 106

HELMOND
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Molenstraat 158 - 5701 KK Helmond - Telefoon 0492 - 53 92 91

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

Keurslager
Ben Goossens
Keurslager: de beste kwaliteit vlees en vleeswaren
Traiteur: heerlijke soepen en maaltijden.
Broodjes: de lekkerste belegde broodjes warm en koud.
Kip: warm gegrilde haantjes, poten en vleugeltjes.
Barbecue: vlees, saus, salades, borden en bestek.
Catering: eten en drinken bij u thuis
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Verslag biljartcompetitie
D’n Dimpel winter 2003 - 2004
Evenals vorige winter is er
’s woensdagsavonds in ons clubhuis
gestreden om het biljartkampioenschap van onze vereniging.
Nadat in het vorig seizoen het kampioenschap werd behaald door Chris Liebreks,
werd deze keer na een spannende strijd de
titel veroverd door Jan van den Eijnde. Na
een gezellige jaarlijkse feestavond werd de
beker aan Jan uitgereikt.
Onze vereniging bestaat momenteel uit 15
leden. De nieuwe competitie start op 6 oktober. Hebt u zin om volgende winter mee te
doen neem dan even contact op met Piet
Korenman of ondergetekende.

•

Harry van Eyck

Piet Korenman (r) overhandigt de trofee aan Jan van den Eijnde en een bloemetje aan Jan’s vrouw Hannie

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

Handicart
Op 31 mei a.s. (2e Pinksterdag) is het weer zover. Dan wordt op
onze club wederom een wedstrijd georganiseerd welke in het
teken staat van de ‘Stichting Handicart’.
De fantastische opbrengst van onze wedstrijd in 2003 deed ons
stijgen naar de 1e plaats in het Zuiden en naar de top in Nederland.
Een verslag van onze wedstrijd kon u lezen in het blad dat al onze
donateurs en gebruikers krijgen toegezonden. Dit jaar zullen we
nagaan – indien er plaats is – of we ons carts-bestand nog kunnen
uitbreiden (bijvoorbeeld met een éénpersoons scooter), zodat we
iedereen met een gebruikerspas vrijwel altijd ter wille kunnen zijn.
De wisselbeker is al opgepoetst, de prijzen worden al weer ‘geritseld’ en de ‘Mulligans’ kunnen weer gekocht worden. We moeten met z`n allen proberen dat geweldige resultaat van vorig jaar
minimaal te evenaren. De intekenlijst zal op korte termijn in het
clubhuis worden opgehangen. Wij verwachten weer een geweldige deelname. Ook hopen we dat weer vele van onze leden zullen
toetreden tot de rijen der donateurs van de Stichting Vrienden van
Handicart. We groeien, maar we lopen wat donateurs betreft nog
ver achter bij het gemiddelde in Nederland. Kom op leden!

•

Namens de Handicart Cie. Nol van de Kant
9
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Door de Baan

Baan open of gesloten
tijdens het winterseizoen
Helaas geen voorjaar als vorig jaar. In de tweede week van februari leek
het even lente en we signaleerden toen reeds de vertrouwde witte zwanen
en enkele Egyptische ganzen. Na die tijd werd het koud en nat. De baan
heeft zich echter goed gehouden, ligt er uitstekend bij en werd reeds een
week voor één april qualifying. Als afsluiting van het winterseizoen geeft
onze greenkeeper Herbert ons nog een boodschap mee over het sluiten
van de baan in de wintertijd.
Regelmatig komt het in de winter voor, dat
mensen vragen: ‘waarom is de baan dicht?’.
Aangezien wij ‘de Enk’ op dit moment tien
banen in onderhoud hebben, verspreid over
heel Nederland, klim ik dus in de telefoon
om te vragen welke beslissingscriteria bij de
verschillende banen van toepassing zijn. Al
snel is duidelijk dat er verschil bestaat tussen
commerciële banen en de clubbanen. Daar
waar geld verdiend moet worden gaat men
soepeler om met de openstelling van de baan
en zijn de zomergreens vaker open.
Toch proberen we als ‘de Enk’ om zo veel
mogelijk uniforme criteria te hanteren voor
het wel of niet sluiten van de baan.

Overigens ook bij ons wordt te allen tijde
overlegd met de baancommissie of bestuur,
wanneer de baan gesloten dient te worden.
Uitgangspositie hierbij is de leden zo veel
mogelijk gebruik te laten maken van de baan.
Het zal duidelijk zijn dat ingeval van een
sneeuwdek of bij opdooi de baan gesloten
wordt. We kijken echter dagelijks naar de
situatie. Zo kan het zijn dat na vorst de temperatuur zo langzaam stijgt, dat er amper
sprake is van opdooi. Kortom is er kans op
schade of niet. Want realiseert u zich wel
dat hoe meer schade de winter achter laat
hoe langer het duurt voordat wij de greens,
tee’s en fairway’s in een goede conditie kun-

nen krijgen. En bedenk daarbij dat de druk
toeneemt om het seizoen vroeger te laten
beginnen en dat men hogere eisen stelt aan
de kwaliteit van de greens.

Het weer is een alles bepalende
factor
Elke dag kijken we naar de omstandigheden
en het weer op de lange termijn. Echter niet
alle banen hebben een zelfde grondstructuur.
Banen met zandgrond, zullen niet zo snel
met wateroverlast van doen hebben. Onze
baan heeft een leemachtige ondergrond met
een verloop naar moerasachtig gebied. Dus
onze waterhuishouding is van zeer groot
belang voor de kwaliteit van de baan. Zo
heeft elke baan zijn specifieke zorgen en is
het mogelijk dat de ene baan wel open is en
de andere niet. Ik zeg altijd maar zo: ‘hier
staat een bord van HGC ‘Overbrug’ voor de
deur en niet van welke baan dan ook’.

Draagtassen
Laatst vroeg iemand, hoe zit dat nu met die
draagtassen? Met draagtassen verspreidt
iedereen zich achter de bal aan door de baan.
Met trollies zal men vaker geleid worden
door strepen of afzettingen waardoor men
dezelfde route volgt, dus spoorvorming. Hier
geldt dan ook, is er een risico van schade dan
moet men ingrijpen.

•

Herbert van Hout

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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Bestuursmededeling

Ons
derde lustrum
De Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ werd in 1989

opgericht en dit betekent dat wij dit jaar ons derde
lustrum vieren.

De feestelijkheden rondom dit heuglijke feit zullen in de
maand september plaatshebben. Onderdeel van de feestelijkheden zal ongetwijfeld de officiële ingebruikneming
van onze nieuwe negende hole zijn (waarop overigens
naar verwachting in juli al gespeeld zal kunnen worden).
De exacte gegevens hierover – en over de activiteiten die
in de feestweek zullen worden georganiseerd – krijgt u
natuurlijk nog via het mededelingenbord én de ‘Evergreen’.
Dan kunt u daarmee met uw (vakantie)planning rekening
houden.

•

Creatief zijn met asperges
De redactie vroeg me om het dit keer kort en minder exotisch te houden.
Nou... vooruit dan maar. Het is weer tijd voor de heerlijke asperges.
Hierbij dan een lekker lunchrecept voor 6 personen.
Schil drie kilo asperges en kook ze in licht
gezouten water. Prik in het onderste gedeelte
om te zien of ze gaar zijn.
Giet ze af maar bewaar het kookvocht.
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Maak een Mornaysaus door 75 gram boter,
75 gram bloem en 6 dl aspergevocht tot een
gladde roux te kloppen. Doe er zout en enkele
draaien met de pepermolen bij. Verder even-

tueel een blaadje foelie met een mespunt tijm.
Laat de roux ongeveer 10 minuten doorkoken
en voeg 110 gram geraspte oude kaas toe. Vis
het blaadje foelie uit de saus.
Leg de gekookte asperges in een vuurvaste
schotel, nappeer ze met de dikke Mornaysaus
en strooi nog eens 75 gram geraspte kaas
daarover. Gratineer het geheel onder de gril
of in een oven van 250 graden.
Smakelijk eten.
Maître Cour du Moulin

•
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STICHTING

NEDERLAND

Aan alle grootvaders, opa’s, bompa’s
of hoe u ook genoemd wil worden
Wat is dit voor een stichting?
De stichting Old Grand Dad Club Nederland
(kortweg OGD) is in 1974 opgericht door
een aantal grootvaders van ‘De Kennemer
G&CC’. Ze vormt daarmee een unieke
organisatie binnen het Nederlandse sportleven en in het bijzonder in de golfwereld.
De OGD is zelfs de grootste ‘vereniging’
in de Nederlandse golfwereld. De stichting
heeft een dubbele doelstelling: het onderling
samenzijn van grootvaders door het organiseren van golfwedstrijden en daarmee verbonden: het bijeenbrengen van financiële
middelen waarmee gehandicapte kinderen
in de gelegenheid worden gesteld (meer) aan
sport en spel te doen om zo hun bestaan wat
plezieriger te maken. In de loop der jaren

heeft de OGD al bijna 800.000 Euro aan de
gehandicapte jeugd beschikbaar kunnen
stellen. De Stichting Old Grand Dad Club
Nederland heeft nu ruim 4.000 contribuanten, afkomstig uit zo’n 90 A en B clubs van
de NGF.
Meestal is het zo dat vaders er voor zorgen
dat hun kinderen lid kunnen worden van
een club. Maar bij de Stichting Old Grand
Dad Club Nederland, is dat juist andersom.
Minstens een zoon of dochter moet voor een
kleinkind hebben ‘gezorgd’, voordat men als
contribuant van de OGD kan toetreden.
Over de Stichting Old Grand Dad Club
Nederland kan men ook inlichtingen krijgen
via de website www.oldgrand-dadclub.nl.

Wat zijn de OGD activiteiten binnen
onze club?
Bij HGC ‘Overbrug’ is al een aantal grootvaders bij OGD aangesloten.
Maar...we missen er nog een aantal. De grootvaders van onze vereniging die zich hebben
aangemeld als contribuant van de Stichting
OGD dragen jaarlijks minimaal 20 Euro af
aan de Stichting. Daardoor steunt men niet
alleen het goede doel, maar kan men ook
meespelen in de lokale clubwedstrijd, welke
dit jaar gehouden wordt op zaterdag 29 mei
2004. De deelnemende grootvaders kunnen zich in deze lokale wedstrijd kwalificeren voor de regio-finales om uiteindelijk te
kunnen doordringen tot de landelijke finale
welke dit jaar gehouden wordt op maandag
2 augustus op Golfclub Welderen.
Dus bent u grootvader en nog geen donateur
van OGD, neem dan even contact op met de
clubconsul. Deze kan u ook verder informeren over de mogelijkheid ‘Vriend voor het
leven’ te worden. Uw golfplezier zal met dat
van de andere grootvaders nog verder toenemen en de gehandicapte jeugd zal u dankbaar
zijn. En nogmaals... noteer zaterdag 29 mei
a.s. vast in uw agenda.

•

Fred Boogaarts,
Club-consul HGC ‘Overbrug’
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Mobiva B.V. h.o.d.n.
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• Calciumsulfaat dekvloeren
• Cementdekvloeren
• Coating-, epoxyvloeren
• Harde vloerbedekkingen;
Linoleum, p.v.c. etc.
• Zachte vloerbedekkingen;
Naaldvilt, tapijt etc.
• Binnen-, buitenzonwering
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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
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Golf, snert en de kids
Zondagmorgen 14 maart was een morgen als uit een sprookjesboek.
Heerlijk zonnetje, frisse bries. Vanwege late starttijden kon ik uitgebreid
de krant lezen met verse koffie en zelfgebakken brood. Mijn vrouw vroeg:
‘Naar wat voor een wedstrijd ga je?’. ‘Een snertwedstrijd.’
Waarop zij reageerde met: ‘Waarom ga je er dan heen?’

De snert vergeten
Wat ons als sensitieve golfers opviel was dat
we tijdens onze rondgang te maken hadden
met de wet van de ‘selffulfilling prophecy’.
Je denkt: ‘ik moet niet bij de volgende slag in
de bosjes terechtkomen’ en pats, de bal ligt
in de bosjes. Dan: ‘ik moet niet tegen dat
boompje slaan!’ En ja hoor, klets er tegenaan.
En uiteraard was het arme ding niet aangepaald. Meestal gaat dat zo een paar slagen

Rond elf uur was ik bij HGC ‘Overbrug’ en
maakte kennis met de flightgenoten JeanLouis en Marijke. Net op tijd kwam Marieke
aangestormd.
Zij had last van stress en maakte daardoor
bij de eerste holes enkele missers. Oorzaak
van al dat gehaast? Juist…de kids moesten
nog in het gareel gebracht worden alvorens
ze kon vertrekken.
Gaandeweg ging het beter en beter tot een
elektronisch muziekje onze concentratie liet
verslappen. Juist… de kids. En mama had
weer een dipje maar kwam daar gelukkig ook
overheen. Dus stapten we opgewekt verder.
Het briesje werd geleidelijk aan een windje,
een wind, een flinke wind en eindigde in een
storm. Het petje van Jean-Louis vloog door
de lucht, ballen maakten slagzij, vlaggen verscheurden, maar we hadden veel plezier.
En boven het geraas van de wind klonk
alweer het reeds bekende muziekje. Mama
werd nog eens uit haar concentratie gehaald.
The kids on line. Haar volgende bal vloog

Rob Berkvens met de eerste prijs

prompt langs het putje. Onderweg moest de
mop van de pindarotsjes nog verteld worden.
Marijke verloor daarbij de concentratie.

Winnaars van de snertwedstrijd: vlnr Jan van den Eijnde, Harry van Eyck, Piet van Lierop, Rob Berkvens,
Frank Heystee en Fred Boetzkes.

achter elkaar. Waterhindernissen roepen
overigens ook dat fenomeen op. Piep, piep,
piep… wederom een beroep op het moederschap! Haar moederinstinct volgend verdween Marieke uit het gezichtsveld. Gone
with the wind? Ramp thuis? Nee, de kids...
ze ‘moesten’ papa even spreken. Die zat in de
voorgaande flight. Hijgend kwam Marieke
terug.
Alles bij elkaar is het haar toch nog gelukt om
boven de handicap uit te komen Fantastisch.
In het clubhuis werd bij een lekkere borrel op
de uitslag gewacht en de spanning droeg bij
tot geanimeerde conversaties. Daardoor vergat ik eigenlijk dat er snert was bereid door
Gijs en daar betaal je normaliter voor bij het
startgeld. Waarom dat nu niet is gebeurd? Ik
hoop niet dat hij in de problemen is gekomen
doordat hij met een grote pan snert is blijven
zitten. En da’s zund…

•

Rob Berkvens
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De belangrijkste
wijzigingen in de
Golfregels vanaf 2004

Uw oude Regelboekje is niet meer geldig.
U kunt de nieuwe uitgave op de club krijgen. Niet vergeten!

Etiquette
De paragrafen over gedrag en voorrang, veiligheid en zorg voor de baan zijn behoorlijk
uit-gebreid. Voor het eerst kan de wedstrijdcommissie bij ‘herhaaldelijke overtredingen
van de etiquette’ de straf van diskwalificatie

Elke vier jaar worden de Golfregels herzien onder auspiciën van
de R&A en de USGA. In het nieuwe regelboekje staan ruim veertig
definitie- of regelwijzigingen. Ze hebben tot doel de Regels duidelijker en logischer te maken. Veel van deze wijzigingen zijn het
gevolg van incidenten tijdens de professionele tours. Het taalgebruik is gemoderniseerd en sommige begrippen zijn in het Nederlands veranderd. Het woord ‘match’ (vroeger ‘partij’) blijft nu, onvertaald
match en voor ‘side’ (vroeger ‘kant’) gebruiken we nu partij. Deze samenvatting is bedoeld alleen die wijzigingen toe te lichten die voor de clubgolfer
van belang zijn.
toepassen volgens Regel 33-7. Voorrang wordt
nu uitsluitend bepaald door speelsnelheid
en het vermogen aansluiting te houden bij
de voorgaande groep. Tenzij er bijzondere
maatregelen van kracht zijn behoort iedere
groep die een hole afstand verliest de groep

Bestuursmededeling
Het bestuur van de Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ heeft het genoegen u uit te

nodigen voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 mei 2004 om 20.00
uur in het clubhuis.

De agenda vermeldt de navolgende onderwerpen:
1. Opening
2. Mededelingen o.a. betreffende de aanpassingen in de baan en aan het clubhuis en de
viering van ons derde lustrum.
3. Ingekomen en uitgaande stukken.
4. Verslag van het Verenigingsjaar 2003.
5. Financieel verslag en balans over 2003 en de begroting 2004.
6. Huishoudelijk Reglement.
7. Bestuursverkiezing.
8. Profiel van een voorzitter van HGC ‘Overbrug’ en de verdere procedure.
9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
10. Sluiting.
De agenda met bijlagen wordt u tijdig toegezonden.
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•

achter zich door te laten, ongeacht het aantal
spelers in de groep (dus ook een speler die
alleen speelt).

Definitie ‘verloren bal’
De definitie van de verloren bal is aangepast. De bepaling ‘een nieuwe bal in het spel
gebracht’ is vervangen door ‘een slag gedaan
met een vervangende bal. Tot 1 januari 2004
was het zo: zodra er gedropt werd vanwege
een bal die niet te vinden was, dan was die
oorspronkelijke bal, per definitie verloren. Als
de oorspronkelijke bal na de drop, maar voor
de slag, alsnog binnen vijf minuten gevonden
werd, dan mocht hij niet meer verder worden
gespeeld. Nu is het zo: als er gedropt wordt (de
oorspronkelijke bal wordt vervangen, zie definitie ‘vervangende bal’), dan is de gedropte bal
in het spel. Maar wordt de oorspronkelijke bal
binnen vijf minuten gevonden en de gedropte
bal is nog niet gespeeld, dan geldt Regel 20-6
(bal verkeerd gedropt, ten onrechte vervangen). De speler moet met zijn oorspronkelijke
bal, zonder strafslag, verder spelen. Door de
nieuwe definitie is er geen verschil meer met
de situatie waarbij de speler vanwege een verloren bal terug moet naar de tee. Hier geldt
immers ook: als de verloren bal na het opteeën
– maar voor de slag – alsnog binnen vijf minuten gevonden wordt, dan is het nog niet te laat.
Pas als de bal geslagen is, is het te laat.
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Geven van de volgende slag, de hole
of de match (Regel 2-4)
De hole of de match kan nu ook gege-ven
worden voordat de hole of de match begonnen is.

Twijfel hoe te handelen bij strokeplay
(Regel 3-3)
Als een speler bij strokeplay kiest de hole
met twee ballen uit te spelen omdat hij niet
weet hoe hij volgens de Regels moet handelen
(e.g. hij weet niet of hij het verharde pad mag
ontwijken) moet hij dat altijd melden aan
de Commissie, ook als de scores met beide
ballen gelijk zijn.

Caddie (Regel 6-4)
Vooral belangrijk voor competitiespelers.
Meer dan een caddie mag nog steeds niet,
maar de straf is gewijzigd van diskwalificatie
in verlies van de hole in matchplay (met een
maximum van twee holes) of twee strafslagen in strokeplay (met een maximum van
vier slagen.) Deze straffen gelden ook als het
wedstrijdreglement caddies verbiedt of beperkingen oplegt aan de keuze van een caddie.

Aanraken van zand of water in een
hindernis (Regel 13-4)
Alleen strafbaar als dat gebeurt met de hand
of de stok, afgezien van de uitzonderingen
bij zoeken of het voorkomen van een val. De
uitzondering dat de caddie mocht harken
voordat de speler had geslagen is vervallen.

Aanraken van de puttinglijn
(Regel 16-1a)
De speler mag op elke wijze, bijvoorbeeld
ook met een losse handschoen of een handdoek, losse natuurlijke voorwerpen en zand
op zijn puttinglijn verwijderen mits hij maar
niets neerdrukt. Tot 1 januari 2004 mocht dat
alleen met de putter of met de hand.

Losse natuurlijke voorwerpen
(Regel 18-2c)
Als de speler binnen een stoklengte van de
bal een los natuurlijk voorwerp aanraakte en
de bal daarna bewoog of verrolde, dan werd
de speler geacht de bal te hebben bewogen.
Deze Regel, 18-2c, vervalt en voortaan geldt
ook in die gevallen Regel 18-2a (bal bewogen
door de speler). Er volgt nu alleen straf als

de bal door uw toedoen beweegt. Regel 23-1,
losse natuurlijke voorwerpen, is in die zin
aangepast.

Ontwijken van een vast obstakel
(Regel 24-2b)
Er is een bepaling toegevoegd die de speler
toestaat een vast obstakel in de bunker, met
een strafslag buiten die bunker te ontwijken.
De bal moet dan gedropt worden buiten de
bunker op het verlengde van de verbindingslijn van de hole met de oorspronkelijke ligplaats, zover achter de bunker als u wilt. Deze
bepaling lijkt op het ontwijken van tijdelijk
water in een bunker, R 25-1bii, en is bedoeld
om kunstmatige wanden zoals van rechtopstaande bielzen te ont-wijken. Wel met een
strafslag omdat de speler de bal zelf in de
bunker heeft geslagen en die hindernis niet
zonder offer mag verlaten.

Bal verloren in een obstakel
(Regel 24-3)
Nieuwe toevoeging aan Regel 24 om ook te
beschrijven hoe een bal verloren in een los

obstakel moet worden behandeld. Als uw
bal in een verrijdbare container terecht komt
vol etensresten en andere rommel is het niet
zo aantrekkelijk om de hele zaak om te kieperen en de bal terug proberen te vinden. Het
dichtstbijzijnde punt om de belemmering te
ontwijken moet bepaald worden uitgaande
van het punt waar de bal de buitenste begrenzing van het obstakel kruiste.

Plaatsen en Winterregels
De R&A geeft aanbevelingen voor Plaatselijke
Regels. De tekst voor Plaatsen is aanzienlijk
uitgebreid en van verschillende strafbepalingen voorzien. Voor nationale wed-strijden, indien Plaatsen noodzakelijk zou zijn,
is deze tekst goed bruikbaar. Voor clubgolf
daarentegen is deze Regel te omslachtig en
naar gevreesd wordt mogelijk aanleiding tot
veel overtredingen zonder dat de ‘Spirit of the
Game’ daarmee gediend is. De NGF beveelt
aan de bestaande tekst voor Plaatsen te handhaven, deze is ook aanbevolen in het EGA
systeem om qualifying condities te behouden
gedurende de zgn. periode voor Plaatsen.

•

Leeftijdsverdeling
leden HGC ‘Overbrug’
Bijgaande grafiek is door Fred Boogaarts (ledenadministratie) gemaakt naar
aanleiding van een vraag van de Gemeente Helmond aan alle sportverenigingen.
Aatal leden
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Vrouwen
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Kleine Menukaart
De langverwachte ‘kleine’ menukaart is een feit. Op het hierboven afgebeelde bord – dat rechts naast de bar hangt – staan de
gerechten die op dat moment in het clubhuis beschikbaar zijn.
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Pro-praatje

A Zijaanzicht van de houding

Uphill-Sidehill ligging
Voor velen blijven slagen vanaf een helling een moeilijke zaak. Daarom
geef ik graag wat aandacht hieraan. Deze keer een slag vanaf een
Uphill-Sidehill ligging waarbij de bal hoger ligt dan mijn voetenstand.

l Pak de grip iets lager vast
l Probeer hierbij je bovenlichaam voldoende laag naar voren te houden
l De druk komt nu op je voorvoeten te liggen

B Frontaanzicht van de houding
De balpositie is iets meer naar het midden
tussen de voeten. Bij het spelen vanaf zo’n
ligging zal de bal de neiging hebben naar
de lage kant van de helling af te wijken. Dus
links van het doel. Daarom oplijnen naar iets
meer rechts van het doel.

C Frontaanzicht van de backswing
Probeer de backswing (opzwaai) niet al te
hoog te maken. Een driekwart backswing
geeft meer controle. Je swing c.q. zwaaibaan
wordt iets vlakker vanwege de oplopende
helling. Vandaar ook die afwijking eerder
naar links.

D Eindstand
Je zult met je handen/club dus lager bij het
lichaam eindigen. Zwaai en draai zo soepel
mogelijk en behoud je balans voldoende op
je voorvoeten. Succes.
Sander

•

A

B

C

D
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Ladies day

Buitenlandse scorekaarten
(en artikelen) best interessant

Een fantastische leuke dag! Niet in de laatste plaats omdat ondergetekenden gewonnen hadden, samen met Bep Verstappen en Noortje Beerens.
Laatstgenoemden in de B-categorie.

Winnaars vlnr Bep Verstappen, Noortje Beerens, Leny Liebreks en Rosemarie Martens

Onder leiding van de damescommissie en
Henriëtte speelden we golf en bridge met 36
vrouwen dat het een lieve lust was. ’s Morgens
eerst de achttien holes met mooi weer en
gezellige mensen. Daarna een heerlijke lunch
van Gijs en zijn team, waarbij de kroketten
er snel doorheen gingen. Met ons buikje lekker rond, gingen we met de kaarten aan de
slag. Voor we het wisten hadden we achttien
spellen gespeeld. Daarbij bleek dat Lies en
Marianne eerste waren geworden met bridgen.

Na nog wat nakaarten, de prijsuitreiking
en het poseren voor de foto, ging iedereen
voldaan huiswaarts. Allen die meegewerkt
hebben aan deze geslaagde dag: van harte
bedankt!
Rosemarie en Lenie

•

We kunnen in het artikel over EGA handicap lezen over het inleveren van buitenlandse kaarten voor de handicapscore.
Echter hoeveel landen zijn er wel niet met
golfbanen waar leden van onze club op
spelen. We zitten in een fase dat de golfende menigte massaal op golfreis gaat.
Overal naar toe: Schotland, Zuid-Afrika
(heel populair tegenwoordig door de lage
Rand), Thailand, Florida, Cuba, Ierland,
Frankrijk, Spanje, Portugal, Cyprus, Bali
en ga zo maar door. Er worden scorekaarten meegebracht van de baan waar men
gespeeld heeft en die vaak een emotionele waarde hebben of die voor de HaReco
bestemd zijn voor handicapdoeleinden.
Dan duikt het fenomeen ‘taalgebruik’ op.
Richten we ons specifiek op de scorekaart
dan weten uit eigen ervaring dat score
card, Scorekarte, carte de score, tarjeta de
juego, en cartoă de marcaçăo hetzelfde
betekenen. Een nadere bestudering van
een aantal buitenlandse scorekaarten
levert het beeld op dat zeer toeristische
commerciële banen vaak tweetalig zijn
(landstaal en Engels), maar dat de clubbanen vaak alleen de landstaal gebruiken.
Misschien leuk om van de vele reizende
golfers eens een scorekaart in een vreemde taal te ontvangen voor het clubblad.
Nog leuker is een artikeltje over jullie
ervaringen in den vreemde voor publicatie in het blad.

•

Redactie

50% KORTING

�

Dames Golf-Bridgedag

KORTING
25%25%KORTING
op ons Wintermenu van € 26,00
nu ook geldig op vrijdag 20 febr.

Gerookte zalm vergezeld van een dille saus
***

Licht gebonden tomatensoep
Op ons 4-gangen
menu marché
***
Gebakken victoriabaarsfilet begeleid door een kreeftensaus
van €Of26,00

maandag met
tot en
donderdag.
GebradenVan
varkenshaas
eenmet
romige
champignonsaus

Gelieve te***
reserveren.
Vanappelstrudel
maandag
tot
enlunch
met
donderdag.
Keuken geopend:
van
ma t/m
Lauw warme
met
rum
rozijnenijs
en vanillesaus
vrijdag vante
12.00
tot 14.00 uur
Gelieve
reserveren.
diner van ma t/m zaterdag van 18.00 tot 21.30 uur

Deze aanbieding is geldig
tot en met
20-02-04,
korting geldt vanaf 4 personen
Restaurant
Zondags
gesloten
van maandag tot
en met
donderdag
en alleen
op het wintermenu.
Feesten
& Partijen
zijn niet
aan bovengenoemde

Overzicht van het bridgen
20

�

�

sluitingsuren en dagen gebonden

steenovenweg 21 5708 hn helmond tel.: 0492-507507
www.restaurantdesteenoven.nl info@restaurantdesteenoven.nl
reserveringen: restaurant@restaurantdesteenoven.nl
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Wat ons verder nog ter
ore kwam
Vergroting van het terras.
Het gehele gebied voor het clubhuis is rigoureus veranderd en heeft de allures
gekregen van een terras van een
Grand Café. Wellicht heeft de ontwerper een toekomstvisioen gehad
van een achttien holes baan.
In elk geval geeft
het een extra
dimensie aan
het clubhuis.

Dagje golf op
Drie maal Huijbregts
De laatste leden die hun GVB gehaald hebben
komen uit één familie. Nadat Frans en zoon
Willem in november 2003 het fel begeerde
kaartje hadden gekregen was het recentelijk
Rina die slaagde voor het examen. Proficiat
allen!

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.

Drie maal Berkvens
In het vorige nummer hebben we bij het artikel over Phil Mann – die een van de drie
geschonken berken plantte – een verwijzing gemaakt naar haar eerste man en twee
zonen (drie maal Berkvens). Ons kwam ter
ore dat dit niet juist was. Dit moet zijn ‘drie
zonen’.

•

Maandag t/m vrijdag: prijs Compleet € 50,Zaterdag en zondag: prijs Compleet € 60,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

Aalsterweg 100, 5615 CJ Eindhoven. tel (040) 212 26 22, fax (040) 212 63 54.
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Wedstrijduitslagen
Carnavalswedstrijd op 15 februari
1. Piet Korenman
2. Harry van Eyck
3. Piet van Lierop
4. Ben Joosten
5. Arthur Luijben
6. Marieke Deimann

Paaswedstrijd

Snertwedstrijd op 14 maart
1. Rob Berkvens
2. Jan van den Eijnde
3. Frank Heystee
4. Fred Boetzkes
5. Piet van Lierop
6. Harry van Eyck

Seizoensopening op 28 maart
1. Karin Severs
2. Frans Jansen
3. Cees Broos
4. Brigitte Bozon
5. José Gottenbos
6. Jan Gottenbos

Paaswedstrijd op 12 april
1. René van den Heuvel
2. Margriet Stockx
3. Gerry Daelmans
4. Karin Hendriks
5. Frans Jansen
6. Peter Heessels.

•

Winnaars paaswedstrijd vlnr René van den Heuvel, Margriet Stockx, Gerry Daelmans, Frans Jansen,
Peter Heessels en vooraan Karin Hendriks

Zonnig, ontwakende natuur, opdrogende
banen en een fijne flight. Bedankt Cocky,
Dick en Frits. Ik had gewonnen. Dit laatste
was iets nieuws voor mij en… beviel me goed.
Dus organisatie: als het lukt om de volgende
wedstrijd dezelfde ambiance te scheppen lijkt

de winnaar me al bekend. Of heet dit spelletje dat aan het Verliefde Laantje gespeeld
wordt golf?
Bedankt.

•

René van den Heuvel

Tussendoortje
Sommige mensen zijn erg lang van stof.
Dit gaat zeker op voor voorzitters van
golfclubs. Zo gebeurde het onlangs dat
een voorzitter van een golfclub, laten
we hem voor het gemak Jan noemen,
tijdens een vergadering een wel bijzonder lang openingswoord hield.
Toen hij na ruim een uur zei: ‘U moet
het mij maar niet kwalijk nemen als ik
een beetje lang van stof ben, maar ik
ben vanmorgen mijn horloge vergeten
en ik zie hier ook geen klok.’
‘Geeft niet’, zei een van de leden vanuit de zaal, ‘achter je hangt een kalender’.
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Wedstrijd ter opening van het seizoen

Winnaars seizoensopening vlnr José Gottenbos, Claire Wolters, Brigitte Bozon, Karin Severs, Frans Jansen en Jan Gottenbos

Winterslaap doet wonderen
Iedereen zal het kunnen beamen; golfen blijft
een raar spelletje. Soms denk je dat je het

onder de knie hebt, de volgende dag raak je
weer geen bal. Dan kan een winterslaap wel
eens wonderen doen. En als je dan ontwaakt,

de bomen langzaam groen kleuren en bloesemgeuren de lucht vullen dan draagt het
voorjaarszonnetje de belofte van een mooie
dag in zich. Je zou er bijna poëtisch van worden. En dan mag je ook nog de wei in met
een zeer fijne flight bestaande uit Corrie
Litjens, Harry Verstappen, Piet Korenman
en ondergetekende. Dat wordt dus scoren.
Zo zie je maar weer, ideale omstandigheden
halen het beste naar boven in de golfer. Of in
dit geval golfster, want ik won uiteindelijk.
En dat in de eerste qualifying wedstrijd van
het jaar! Visioenen van ‘golfster van het jaar’
doemden onmiddellijk voor mij op en ik zag
het helemaal zitten. Inmiddels is mijn niveau
weer tot ‘normaal’ gedaald en sta ik weer met
beide benen op de grond.
Misschien toch maar het volgende winterseizoen gebruiken om te oefenen.

•

Karin Severs
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IJzer
Zeven

Als heel eenvoudig ijzer Zeven,
Zit ik in deze set.
Ik heb een enerverend leven,
Ik wordt vaak ingezet.
Als ik de tas wordt uitgerukt,
En onverschillig waar,
Is’t voorgaand slagje vaak mislukt,
Voorwaar, sta ik weer klaar.

Mijn baas is eeuwige beginner,
Zijn grip zoekt steeds mijn schachtje.
Hij ziet mij als zijn vaste winner,
En niet mijn neef, het achtje.
Die zit maar wat, met zusje zesje,
Te soezen in zijn vakkie.
Zus zes is ècht een heel oud besje.
Het oudst van’t hele prakkie.

En denkt u ‘Zeven ? Tjéé wat sloom,
is’t leven van dat ijzer’,
Hâ! Krult mijn baas mij om een boom,
Of ramt mij door een vijver!
’k Hap zand en mos en regelmatig,
Gier zoevend ik door’t slijk!
En uren lig ik, na zo’n tater,
Nog in deez’ bag voor lijk!

Die arrogante putter wèl.
Die wordt wèl vaak gepakt.
Maar blijft soms héél lang in het spel,
En wordt dan teruggesmakt.
Hij helpt, die kleine grauwe etter,
Mijn baas in zeven sloten.
Een klapje wordt bij hem een spetter,
Maar ... ’t heeft hem al verdroten!

Zus zes was ooit gevierd en vief ...
Als nestor van ons team,
Was zij baas’ eerste hartedief,
’t Is haar wel aan te zien.
De wereld is haar nu wat strange,
Ze durft zelfs niet te kijken.
Hââr wereld was de driving-range.
... ’t Was al zij mocht bereiken.

Zo anders is het toch gesteld,
Met d’ijzers drie, vier vijf.
Ook acht en negen, welgeteld,
Zijn van het niets-doen stijf.
Vijf roddelt (maar wil’t niet bekennen),
Van en tot ied’re stok.
Praalt ieders ‘lie’ en ‘grip’ te kennen,
Ach praalt zij niet uit wrok?

Zo weet’k nog goed, dat putter-lief,
Weer eens wat langer weg-bleef.
’t Krakeel daarbuiten werd heel vief,
Wat ik het putt-werk aanwreef.
Vanaf de green klonk diep gezucht.
En voorts veel ach’s en weeën.
En toen kwam Putter bij ons terug,
... Maar hij lag mooi in tweeën.

Ook zitten hier drie stoere loeders,
Met kousen op hun kop.
Die noemen mij ‘hun kleine broeder’ ...
Die meesters van de lob.
Maar, ligt de bal diep in’t struweel,
Na’n ram van nummer één,
Reikt weer naar mij, het zwart fluweel,
Ondanks des één’s geween.

Ja, wrok ook zet het driemanschap,
Van wedges aan tot poker.
Wat moet je anders, in zo’n schap,
Als ‘sandy’ of ‘pitch-de-moker’?
‘Pitch’ b.v. vindt een honkbalslag,
Het mooiste in zijn leven.
Maar werkeloosheid is’t gelag,
Als buurman van een Zeven.

Als slechts eenvoudig ijzer Zeven,
Beheers ik dus de set!
Ik heb van al het drukste leven,
’k Wordt overal ingezet!
D’andren staan daar, vol venijn,
Te wachten op beet’re tijden.
Ah, ’t is zo fijn, Zeven te zijn,
En’t baasje te verblijden!

’t Is tussen d’andren haat en nijd,
Om wie’t meest wordt verkozen.
Hoe zinloos die rivaliteit,
Tussen de bollebozen!
Als ik zo zie, hun lege leven,
Ben’k stiekem in mijn sas’je!
Ook ben ik maar eenvoudig Zeven,
’k Heb mooi de meeste krasjes!

En ‘Sandy’, heer van strand en zand,
Waar’t zand aan hoort te kleven,
Wat moet je als telkens toch die hand,
Weer grijpt naar ’t ijzer Zeven?
Of ‘schuine lob’, zijn slag zo steels,
’t Heeft soms zelfs iets gemééns,
Ik wed hier en om nog zo veel :
Ons baas kènt hem geneens.!!

Cabaret De Verwaeyde Sandbergen
(via CopyChain)
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EGA Handicap Systeem aangepast
De Europese Golf Associatie heeft 4 jaar na invoering
het EGA Handicap Systeem aangepast zonder
ingrijpende wijzigingen in het systeem door te voeren.
De aanpassingen heeft de NGF in de Nederlandse
editie opgenomen. Wat houden de belangrijkste
wijzigingen voor de clubgolfer in:
Verkrijgen van een EGA handicap
Voor het verkrijgen van een handicap moet
één van de drie in te leveren scores 36 of
meer Stablefordpunten zijn (voorheen had
u 3 scores van 36 of meer Stablefordpunten
nodig)

Verkrijgen van een EGA handicap
over 9 holes
Voor het verkrijgen van een handicap over 9
holes (voor spelers die in het algemeen niet
meer in staat zijn om meer dan 9 holes te spelen) moet een speler voor het verkrijgen van
een handicap twee scores (van totaal 6) van
18 of meer Stablefordpunten inleveren.

Formule voor nieuwe handicap
De formule voor de bepaling van een nieuw
verkregen handicap is veranderd: 36 – (het
hoogste aantal Stablefordpunten – 36) x (113
: Slope Rating)
Voorbeeld: Een speler maakt drie
Stablefordscores: 38, 25 en 44 punten. De
Slope Rating van de baan is 136. Zijn EGA
Exact Handicap wordt:

36 – (44-36) x (113 : 136) = 36 – 6,6 = 29,4
U zult hiervan niet veel merken, want de
computer berekent aan de hand van deze
formule uw handicap.

Jeugd tot 14 jaar
Jeugd tot 14 jaar hoeft geen NGF-regelexamen af te leggen voor het verkrijgen van een
EGA Handicap. Deze spelers mogen wel als
marker optreden. Voor het einde van het jaar
waarin zij 14 jaar worden moeten zij met succes het NGF Regelexamen afleggen.
Zij moeten 3 scores inleveren ter verkrijging van een handicap, waarvan één score
van 36 of meer Stablefordpunten. Het wordt
aanbevolen in het geval van zeer jeugdige
spelers de jongens van de heren front tees
en de meisjes van de dames front tees te
laten spelen bij het behalen van een EGA
Handicap. Zij krijgen het aantal slagen dat
hoort bij de betreffende front tee. Dit onderwerp kunt u nalezen in Appendix V van het
EGA Handicap Systeem.

Spelers in het bezit van een EGA
Exact Handicap

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

Aanpassing van uw
handicap op grond
van resultaten uit
niet Qualif y ing
wedstrijden. De
Handicapcommissie
heeft de mogelijkheid, op grond van
de bepaling 24 algemene speelsterkte,
(niet de verplichting) om uw handicap aan te passen
op grond van kaar-

ten uit niet Qualifying wedstrijden. U kunt
hier onder meer denken aan resultaten uit
rondes gespeeld in het buitenland of een
strokeplaywedstrijd met handicapverrekening. Deze kaarten kunnen ook nuttig zijn
bij de jaarlijkse revisie.

Deelname aan wedstrijd in
buitenland
1. Land hanteert EGA Handicap Systeem
Op grond van uw EGA Exact handicap
zult u in de tabel van de betreffende club
uw playing handicap kunnen aflezen.
2. Land hanteert EGA Handicap Systeem
nog niet, maar de baan kent wel een Slope
Rating.
U moet een officieel handicapbewijs van
de club kunnen overleggen. Op dit bewijs
moet uw EGA Exact Handicap vermeld
zijn, uw EGA Playing Handicap en de
Slope Rating van de Standard Tees van
uw Home Club.
Uw Playing Handicap wordt als volgt
berekend: EGA Exact Handicap x Slope
Rating : 113.

Buitenlandse scores voor aanpassing
van uw EGA Exact Handicap
De Handicapcommissie moet kaarten uit
officiële Qualifying Wedstrijden uit het buitenland verwerken, mits u een kopie van de
wedstrijdkalender van de betreffende club
kunt overleggen, waarop de wedstrijd als
Qualifying wedstrijd vermeld staat en een
scorekaart met Course en Slope Rating van
de betreffende tees.
Andere buitenlandse scorekaarten kan (geen
verplichting) de Handicapcommissie gebruiken voor aanpassing van uw Exact Handicap,
indien zij daartoe aanleiding vindt.
U kunt voor meer informatie het EGA
Handicap Systeem raadplegen dat in het
clubhuis ter inzage ligt.
Mocht u vragen hebben over (de aanpassingen van) het EGA Handicap Systeem, dan
moet u zich wenden tot de HaReco.

•
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Meer grip op de groei
van uw vermogen...
Rabobank Helmond is een dynamische en toonaangevende bank
in deze regio. Ook op het gebied van Private Banking is onze bank
een speler van betekenis. Als Private Banker kunnen wij u op ieder
financieel terrein echt persoonlijk van dienst zijn. Omdat wij alle
kennis, maar ook alle diensten op het gebied van inkomens-,
vermogens- en estate planning letterlijk in eigen huis hebben.

Met Private Banking bieden wij onze vermogende cliënten
integrale financiële dienstverlening op maat. Doordat we
ons richten op inkomens-, vermogens- en estate planning,
is dit een bijzondere vorm van bankieren. Private Banking is er
voor zowel particulieren als directeurgroot-aandeelhouders
en ondernemers.

Maak een afspraak

Het winnende team

Wilt u weten wat Private Banking specifiek voor u kan betekenen en waarom u juist bij Rabobank Helmond moet zijn?
Maakt u dan een afspraak met ons. Ons telefoonnummer is:
(0492) 59 45 99.

...met de Private Bankers van Rabobank

Rabobank Helmond
Private Banking Kerkstraat 33 5701 PL Helmond Tel. (0492) 59 45 99 Fax (0492) 59 46 98

HGC ‘Overbrug’ Sponsoren
daar word je wijzer van

VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • MAKELAARDIJ O.G.

Neways Electronics International NV

kleur en interieur
MIERLOSEWEG 86, HELMOND, tel. 0492-535066, fax 0492-551285

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

