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Van de redactietafel

Forewoord van de voorzitter 

Verder in dit nummer aandacht voor de jeugd. 
Deze dreigt ons inziens een beetje een onder-
geschoven kind te worden ondanks de grote 
aandacht die ze van onze Pro Sander Prinsen 
krijgt. Daarom in dit nummer prominente 
aandacht voor de jeugd middels de cover-

foto van het blad en een rapportage van hun 
wedstrijd. Verder weer veel wedstrijdnieuws 
van onze baan. 
Wat Nobra en NGF competitie betreft hebben 
we, uitgezonderd een bijdrage van de Dames 1 
NGF, weinig gehoord. Wellicht zijn de presta-

ties niet om over naar huis te schrijven. Maar 
toch... ook bij mindere wedstrijden gebeuren 
vaak leuke dingen die nieuwswaarde hebben. 
Dus competitiespelers en speelsters laat ons 
meegenieten.

Tevens vindt u in dit julinummer zoals 
gebruikelijk het verslag van de Algemene 
Ledenvergadering die gehouden is op dins-
dag 18 mei. We raden u daarom aan vooral 
dit nummer van de Evergreen te bewaren 
voor de voorbereiding op de vergadering 
van volgend jaar. Rest ons om u een mooie 
voortzetting van het golfseizoen toe te wen-
sen. •

De redactie

Nog een aantal nachten slapen voor de nieuwe hole negen in gebruik 
wordt genomen en dat lijkt ons dan ook het belangrijkste nieuwsfeit voor 
deze tijd. Daarnaast gaat het golfleven zijn alledaagse gang al moeten 
we een uitzondering maken voor het vrij plotselinge overlijden van onze 
golfvriend Joop Cranendonk waarover u in dit nummer een ‘in memo-
riam’ vindt. Met Joop verliezen we ook een uitstekende tekstschrijver die 
met zijn eigen geestige stijl de lezers van dit blad wist te boeien.

Ë

Zoals u ook 
heeft kunnen 
zien zijn er 
weer werk-
zaamheden 
aan het club-
huis gestart. 
Nu gaat het 
om nieuwe 
onderkomens 

voor onze greenkeepers en hun machinerieën 
én de opslagruimte voor onze buggy’s. Ook 
aan de nieuwe afslaghut wordt hard gewerkt 
en hopelijk is die op het moment van ver-
schijnen van deze editie van ‘Evergreen’ al 
in gebruik genomen. Als de voortekenen 
niet bedriegen zullen bijna alle, zo niet alle, 
bouwactiviteiten achter de rug zijn als de 
feestelijkheden bij gelegenheid van ons derde 
lustrum in september beginnen. 

Wij hopen dat de NGF dan ook het rapport 
van de baan rating klaar heeft zodat alle 
zorgen met betrekking tot de baan dan ook 
achter de rug zijn. Als de weersomstandig-
heden maar willen meewerken: regen op 
z’n tijd (liefst ’s nachts, natuurlijk!) en wat 
groeizamere temperaturen. Gedetailleerde 
gegevens over de feestelijkheden in septem-
ber worden zo snel mogelijk bekendgemaakt, 
misschien nog wel in dit blad en anders via de 

En, hoe vindt u ons nieuwe terras er uitzien? De moeite waard, of niet? 
Dick Severs heeft, denk ik, eer van z’n werk! Jammer dat de weersom-
standigheden nauwelijks hebben meegewerkt om van de aangepaste 
terrasvorm gebruik te maken en, na afloop van je rondje golf, in de zon-
neschijn te genieten van een drankje. Maar laten we optimistisch blijven; 
de zomer duurt nog lang en de vakanties moeten nog beginnen.
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Ë mededelingenborden in het clubhuis.
De landelijke en regionale competities 
(N.G.F. en Nobra) zijn inmiddels al 
weer lang achter de rug en elders in dit 
blad vindt u hiervan de uitslaggegevens. 
Onze eigen clubcompetities (match play, 
Dodavo, maandbeker) zijn nog in volle 
gang en ik wil alle deelnemers daaraan 
voor de komende maanden veel speelple-
zier en succes wensen. •

Hans Verstappen

Geef door die pen
Geïnspireerd door de schrijver van de vorige ‘geef door die Pen’, Rien 
Klaassen, heb ik besloten iets te schrijven over golf en andere zaken 
waar ik iets van af weet n.l. cijfers en getallen. Daarnaast ook nog enkele 
ideeën.

Wist U dat:
•  Het baanrecord van onze baan op 67 

slagen ligt. Jos van der Hurk heeft dit 
gespeeld in een pro-Am wedstrijd dd 06-
09-2002.

•  Dit zichtbaar is in ons clubhuis.
•  Het baanrecord van eigen leden gemaakt 

is door Carel Martin tijdens de stroke 
play kampioenschappen in 2003 met een 
rondje van 69.

•  Ik niet weet wat het baanrecord voor 
dames is.

•  Deze 69 gelijk is aan het maximum aantal 
slagen wat ik ooit heb meegemaakt op een 
Dodavo avond.

•  Het theoretische maximum op een 
Dodavo 7 x 9 + 2 x 5 = 73 slagen is.

•  Korte approaches en puts in 75 % van de 
gevallen te kort gespeeld worden. 

•  Als de hole op de green scheef gestoken 
is, de bal in 80 % van de gevallen aan de 
onderkant van de hole langs gaat.

•  Dit door sommigen een amateur put 
genoemd wordt.

•  De totale tijd – in een rondje golf van 18 
holes – dat men daadwerkelijk een golf-
ende beweging maakt niet meer dan 90 
seconden bedraagt.

•  Het mij bekende maximum aantal slagen 
op een hole in een officiële strokeplay 
wedstrijd op 27 slagen ligt.

•  Golf al sinds jaren de snelst groeiende 
sport is in Nederland.

Is het misschien een goed idee om:
•  Eens een wedstrijd te organiseren om te 

kijken  wie het snelst een rondje van 9 
holes kan spelen (incl. uitholen)? 

•  Via de HGC website informatie te delen 
over positieve of negatieve ervaringen van 
golfvakanties in het buitenland? 

•  De baanrecords van eigen leden (mannen 
en vrouwen) in het clubhuis zichtbaar te 
maken?

•  Het golfboek van Bobby Rusher verplicht 
te maken voor alle leden? Dit boek met 
als titel ‘How to line Up Your fourth 
Putt’ behandelt vragen als (sorry voor 
het Engels):  

 a.  How to hit a Top Flite from the rough 
when you hit a Titleist from the tee.

 b.  How to avoid the water when you lie 8 
in the bunker.

 c.  How to get more distance out of a 
shank.

 d.  Using your shadow on the greens to 
maximize earnings.

 e.  When to suggest swing corrections to 
your opponent.

 f.  Etc.

Om een internationaal tintje aan deze rubriek 
te geven wil ik graag de pen door geven aan 
Peter Norman. •

Frans Vinke

Cijfers en getallen
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Koninginnedag stijlvol gevierd met 
traditionele vlaggetjeswedstrijd

Oranjebitter geserveerd op het terras

Het weer liet ons zoals gewoonlijk op koninginnedag niet in de steek 
waardoor de traditionele vlaggetjeswedstrijd soepel en gezellig verliep. 
Altijd weer leuk al die vlaggetjes die op het eind van de wedstrijd in de 
baan staan. Ook in het clubhuis had Gijs met toepasselijke versieringen 
weer voor de nodige ambiance gezorgd. En na de wedstrijd werd op het 
terras oranjebitter geserveerd naar goed Hollands gebruik. Dit laatste 
was weer een duidelijke stimulans tot het aanheffen van en het uit volle 
borst meezingen van het Wilhelmus. En dat gaf ons weer dat oranje-
gevoel.

Wedstrijdverslag van de winnaar
Wat als een ontspannen en fijne dag moest 
beginnen ontaarde in stress situatie toen 
onze planning werd verstoord door het ver-
geten van een accu voor de golftroley van 
mijn vrouw Marianne. Onze intentie was 
om keurig op tijd om 8.45 aanwezig te zijn 
voor mijn afslag om 9.06 uur. Vertrokken 
vanuit Mierlo om 8.30 en aangekomen bij 
het UPC gebouw aan de Helmondweg, vroeg 
Marianne mij of ik haar accu had ingeladen. 
Nee dus. Omgedraaid en full speed terug naar 
huis, accu halen en weer op weg. Dus stressen 
want we zijn te laat. Mijn flight bestaande uit 
Annie Lubbers, Elise Boelhouwer en René 
van de Waarsenburg stond inmiddels al klaar. 
‘Ik kom eraan’ riep ik terwijl ik mijn schoenen 
aantrok. Snel haalde ik een bal en een ‘hout’ 
uit mijn tas om na René af te slaan. Geen 
van beiden produceerden wij een perfecte 
bal, maar we waren over het water. Ook voor 

onze twee lady-competitors een slecht begin. 
Zij sloegen diverse malen in het water en had-
den dus op de eerste hole al heel wat slagen 
gebruikt. Het stralende weer vergoede veel en 
omdat we de tweede flight waren hadden we 
ook geen last van mensen voor ons. Dat is een 
groot voordeel als je vroeg moet starten. 
Het geluk had ik deze dag aan mijn zijde. Ik 
kon mooie rechte slagen maken en wonder-
wel ging het putten ook erg goed. René en ik 
sloegen vaak even ver en lagen regelmatig 
samen met evenveel slagen bij de hole, maar 
omdat René handicap 14 heeft en ik 26 was 
mijn score beter.

De voorspelling kwam uit 
De beide dames raakten ook langzaam warm 
gedraaid, en gingen steeds beter spelen. Hun 
spontane en sportieve aanmoedigingen 
deden mij goed. Op hole 7 sloeg ik met mijn 
eerste slag in de rechter bunker, van daaruit 
met een 8 een lange chip richting vlag, die 
geraakt werd. De bal bleef op 30 centimeter 
van de vlag  liggen. Dit werd mijn eerste birdy. 
René voorspelde toen al dat ik een grote kans 
maakte om te winnen, maar ik dacht steeds, 
er komen er nog genoeg na ons, die beter 
golfen dan ik.
Op hole 14 sloeg ik af met een keurige rechte 
slag. De bal kwam op een halve meter van 
de hole tot stilstand en raakte bijna Chris 
Liebreks. Hij had de green reeds had verlaten 
en was onzichtbaar voor ons. Hij wilde zijn Oranjebitter geserveerd op het terras Ë
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vlaggetje nog even in de vlaggenstok steken. 
Wij waren enorm geschrokken maar Chris 
zei later dat hij goed opgelet had en de bal 
had gezien.

Dit werd uiteindelijk mijn tweede birdy. Na 
het uitholen op hole 18 had ik nog 8 slagen 
over. Met deze 8 slagen ben ik halverwege 

hole 20 gekomen. En dat bleek uiteindelijk 
de verste afstand en dus de zege.

Nadien hebben we nog heerlijk op het ter-
ras kunnen genieten van het zonnetje, niet 
beseffend dat er ’s avonds zulk een noodweer 
zou ontstaan. De organisatie had prachtige 
prijzen beschikbaar gesteld, o.a. mijn prijs, te 

weten een prachtige aspergepan gevuld met 
overheerlijke asperges. Organisatie hartelijk 
bedankt. Ook gaat mijn dank uit naar mijn 
drie flightgenoten die mij zo sportief en lief 
hebben aangemoedigd en gestimuleerd. •

Harrie Engels

Winnaars vlaggetjeswedstrijd vlnr Trix van de Loo, Jan Gottenbos, Rob Stockx, Harrie Engels, Bart van Beurden, Wim Martens, Rosemarie Martens en 
Frits Verspaget

Ë
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NGF competitie

Goede prestatie 
van Dames 1 
De eerste officiële wedstrijd op 30 maart, ging niet door. Vanwege de 
begrafenis van Juliana heeft de NGF besloten op deze dag alle competitie 
wedstrijden te af te blazen. Wij, Trix van de Loo (captain), Ellen Swinkels, 
Gerry Curfs, Els van Wylick, Margret van Dijk, Ellen Claessen en onder-
getekende waren er helemaal klaar voor; mentaal hadden wij ons inten-
sief voorbereid op deze wedstrijddag. Bovendien scheen de zon volop. Alle 
ingrediënten voor een goede start voor de competitie. Helaas. 

Hondeweer op de eerste speeldag
Onze eerste wedstrijd was nu op 6 april tegen 
Haverleij op de golfbaan van de Nieuwegeinse 
die we na twee uur file eindelijk bereikten. De 
lucht zag eruit alsof de wereld elk moment 
kon vergaan. De fikse regenbuien onderweg 
waren slechts een voorbode van wat ons die 
dag nog te wachten stond. In de stromende 
regen werd er gestart. Bij de eerste tee ont-
stond enige hilariteit bij de opmerkingen: 
‘we zien er niet uit’, ‘een schoonheidsprijs 
krijgen we zeker niet’, ‘goh, ik heb wel zes 
lagen over elkaar aan’  en ‘jee, dit is toch 
geen weer om te golfen. Als ik morgen vertel 
dat ik vandaag in dit hondeweer gegolft heb, 
verklaren ze mij voor gek’. Een van de dames 
die ons lieten starten had zelfs een muts met 
oorwarmers op! 

Bij regen en een forse wind bleef het niet. Ook 
fikse hagelbuiten stortten op ons neer. Na de 
4BBB (Matchplay Four Ball Better Ball) kon 
even de natte kleding op de verwarming en 
kwamen we op temperatuur met een warme 
krachtige bouillon, onderdeel van een goed 
verzorgde lunch. Dan opnieuw de baan 
in waar de blauw/zwarte lucht plaats had 
gemaakt voor een dikke grijze lucht. Leverde 
de 4BBB slechts 2 punten op, ’s middags 
klaarde niet alleen de lucht op, maar ook het 
gezicht van Trix, die tot haar grote verbazing 
hoorde dat wij bij de singles 7 punten bij 
elkaar gestreden hadden. Eindstand 9-9 dus.

Succes op de Lingewaelsche
Bij de tweede wedstrijd op 13 april tegen 
Kurenpolder had ons team met enkele bles-
sures te kampen, te wijten aan dikke olifan-
ten en onbekende voetproblemen. Gelukkig 
waren Brigitte Bozon en Anneke Theunissen 
van het tweede team bereid bij ons in te vallen. 
Even leken de weergoden  zich weer tegen ons 
te keren, maar het bleef beperkt tot een enkele 
regendruppel zodat ons mooie, door onszelf 
gesponsorde tenue, voor allen zichtbaar werd. 
Na enkele winstpuntjes uit de 4BBB bleken 
we ook ’s middags stand te kunnen houden 
met de singles. Eindstand 13-5. Een prima 

resultaat en Trix was erg in haar nopjes met 
onze inzet en de positieve bijdrage van onze 
invalsters.

Els speelt een thriller 
De derde wedstrijd ging tegen de 
Lingewaelsche op de mooie 18 holes baan 
van Haverleij. Zowaar de zon kwam ook te 
voorschijn. Gestimuleerd door de vorige zege 
startten we vol goede moed weer de eerste 
partijen. Na winst, verlies en gelijke stand 
in de 4BBB werden er goede singlepartijen 
gespeeld waardoor het eindresultaat 11-7 voor 
ons werd. De singlepartij die Els speelde, was 
een ware thriller, die op de 18e hole beslist 
werd en door ons, van achter een lekker 
drankje op het terras gade werd geslagen. 

’s Avonds wilde Els en haar tegenstandster 
persé naast elkaar aan tafel plaatsnemen, 
omdat zij tijdens hun partij door de concen-
tratie niet in de gelegenheid waren geweest  
met elkaar te praten.

Het dames 1 team

Ë

7

nummer 7 - juli 2004



 Keurslager:  de beste kwaliteit vlees en vleeswaren
 Traiteur: heerlijke soepen en maaltijden.
 Broodjes: de lekkerste belegde broodjes warm en koud.
 Kip: warm gegrilde haantjes, poten en vleugeltjes.
 Barbecue: vlees, saus, salades, borden en bestek.
 Catering: eten en drinken bij u thuis

Keurslager
Ben Goossens

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

Hurksestraat 9
5701 GX Helmond

Tel. (0492) 53 82 60
Fax. (0492) 57 40 06
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Net niet naast de (vuile) schoenen 
lopen
Ook de vierde wedstrijd op Kurenpolder 
tegen de Nieuwegeinse werd een succes. Na 
de goede resultaten van de eerste wedstrij-
den was het vertrouwen in onszelf gegroeid. 
Ook was de sfeer prettig geworden in het 
team waarin gelukkig geen storende ele-
menten te bespeuren waren. Houden zo! Op 
de baan veel zoekwerk door het lange gras 
naast de fairway en dus langdurende partijen. 
Gelukkig sloten we de eerste partijenreeks 
met maximale winstpunten af en gingen 
we nog net niet naast onze (vuile) schoenen 
lopen. Ook de singles ’s-middags verliepen 
goed. Niet een van de vijf partijen verloren. 
Trix was trotst op ons, maar wij waren allen 
ook erg trots op Trix, toen bleek dat zij haar 
zenuwen te baas was gebleven. Op het terras 
werden de drankjes even op tafel gezet en 
gingen tien oranje mouwen en armen de 
lucht in, toen ook Trix de laatste partij naar 
zich toe wist te trekken. Uitslag 18-0. 

Ontknoping bij HGC ‘Overbrug’
Dit keer ontvangen wij de vier overige teams 
zonder mee te spelen. Het wordt een span-

nende dag. Zelf hebben we het niet meer 
in de hand en zijn we afhankelijk van de 
resultaten van de anderen. We hebben ons 
best gedaan en de medekanshebber voor het 
kampioenschap, Haverleij, moet het waar 
zien te maken. Winnen zij met 15-3, dan 
zijn zij kampioen. Winnen zij met 14-4, dan  
kunnen wij ons kampioen noemen. Erg span-
nend dus. De 4BBB-partijen worden glans-
rijk gewonnen door Haverleij. Tussenstand 
6-0. Na de eerste twee singlepartijen heeft 
Haverleij twee puntjes ingeleverd. De span-
ning stijgt nu met de minuut en enkele nagels 
krijgen het zwaar te verduren. Intussen wordt 
een derde singlepartij beslist op de 18e hole 
en gewonnen door Haverleij. Ook de vierde 
singlepartij moet beslist worden  op de 18e 
hole. Een delegatie van het HGC bestuur  
zet hun zojuist beëindigde bestuursverga-
dering op het terras voort, zich niet bewust 
en onwetend welke spannende taferelen 
zich op dat moment afspelen in en rond de 
baan. (Dachten wij even dat de aandacht 
op dames I gericht was!) De tegenstanders 
van Haverleij laten het nu liggen. Een lange 
put valt en een korte put wordt bovendien 
gemist; dus ook de vierde single gaat naar 

Haverleij. Dan volgt er gejuich vanuit de baan 
waar ook de vijfde en zesde singlepartij voor 
ons nadelig beslist zijn. Haverleij wint met 
16-2 en is kampioen! Zij behalen in totaal 53 
punten, wij 51.

Resultaat door teamgeest 
Een mooie tweede plaats voor ons, maar het 
was echt even slikken. Een leuke en span-
nende competitie werd hiermede beëindigd. 
De sfeer binnen het team was optimaal. Dank 
aan Han voor zijn betrokkenheid als compe-
titieleider en aan Sander, die ons op koude 
regenachtige ochtenden op voortreffelijke 
wijze les heeft gegeven. Captain Trix heeft 
geweldig veel werk verzet om alles perfect 
te regelen. Chapeau! De overige teamleden 
Ellen S, Ellen C,  Margret, Gerry en  Els, 
bedankt voor de vele gezellige en sportieve 
uurtjes samen. Met veel genoegen kijk ik 
terug op deze leuke en spannende compe-
titie. •

Marianne van Eyck

Ë

Door de baan
Droogte speelt ons parten
Omdat het voorjaar weinig regen heeft 
gebracht, zijn we al vrij snel in het seizoen 
aan het bijregenen. Door een beperkte 
pompcapaciteit, zijn alleen de tee’s en 
green’s voorzien van sproeiers. Dit heeft 
te maken met vergunningen  en met de 
inrichting van het gebied. Wel hebben we 
verschillende aftappunten in de baan, in 
geval van nood.
Onze grondlaag is leemhoudend, dus van 
een tekort aan water op niet beregende 
gebieden, zal niet zo snel sprake zijn. 
Wanneer er uitdrogingsverschijnselen 
zichtbaar worden vooral sommige voor-
greens overdag besproeid met slangen op 
driepootjes. Soms moet er ook handmatig 

gesproeid worden als door de wind de berege-
ning er kompleet afwaait. De fairways kunnen 
we eventueel bijregenen met een haspel. Het 
rendement hiervan is zeer laag maar voor ons 
is het zaak om het gras in leven te houden. De 
fairway van de nieuwe negen heeft door de 
droogte moeite met opstarten.

Nadelen van beregenen
Aan beregenen zijn ook nadelen verbonden, 
zoals een te hoge PH waarde door vervuild 
water, vorming van vilt, wat de ziektegevoe-
ligheid vergroot en het stimuleren van de 
verkeerde grasrassen, zoals straatgras. Het 
nadeel van beregenen met grondwater is dat 
het eigenlijk te koud is. De bodemtempera-
tuur blijft dan laag en de plant kan geen voe-

dingsstoffen opnemen. Op het moment 
van schrijven hebben we gelukkig een 
paar buien gehad en dat is meteen te zien. 
Nu moeten we de nieuwe beuken nog aan 
de praat zien te krijgen. Er zit tot aan de 
top leven in, maar 
door de droogte 
zijn ze nog in diepe 
slaap. •

Greenkeeper
Herbert van Hout

Dames 1 zoekt nog een vrijwilliger voor het poetsen 
van deze vuile schoenen!
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Vincent van Goghstraat 84
5671 GZ Nuenen

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

Unieke prestatie van het echtpaar van de Waarsenburg

The Presidents Trophy

’Bijgelovig zijn we geen van beiden’
Een dag die wij beiden nog wel een tijd zul-
len koesteren. Volgens de wedstrijdleiding 
een unieke gebeurtenis om als echtpaar als 
eerste en tweede in een wedstrijd te eindigen. 
De vooruitzichten ’s morgens waren voor ons 
persoonlijk niet zo best. Liliane had flink 

last van hoofdpijn en ik had niet veel zin na 
een week vol golf achter me. Dit pesthumeur 
lag zeker niet aan het weer. Schijnbaar is 
dit de remedie om resultaat te boeken. De 

Winnaars Presidents Trophy; vlnr Arthur Luijben, René van de Waarsenburg, Liliane van de Waarsenburg, Harry Verstappen, Rob Stockx, Marianne Jansen 
en de President Hans Verstappen.

Deze wedstrijd voor de voorzitter 
van de club was alleen open voor 
leden met een handicap. (Later in 
het seizoen is er nog een wedstrijd 
die naar de voorzitter genoemd is 
n.l. ‘de voorzitterskeuze’ die open is 
voor alle leden; red.) De voorzitter 
of president had prachtig weer mee-
gebracht en had via het inschrijf-
formulier al aangegeven dat bij de 
prijsuitreiking en het naborrelen 
‘jasje-dasje’ verplicht was. De meeste 
deelnemers hadden hier rekening 
mee gehouden en voorzitter Hans 
Verstappen was hier blij mee. Over 
het algemeen konden ook de aanwe-
zigen het wel waarderen dat er bij 
de club aan stijl wordt gedacht. De 
wedstrijd stond verder in het kader 
van de unieke prestatie van het echt-
paar van de Waarsenburg waarvan 
hier hun verslag.

Ë

verwachtingen zijn laag en dan gebeurt het. 
Zowel Liliane als ik hadden het gevoel na de 
wedstrijd dat het toch wel erg leuk is om een 
keer een perfecte wedstrijd te spelen, als dit 
dan op dezelfde dag gebeurt is het gedeel-
de vreugde. Het heeft niets te maken met 
bepaalde routines voor de wedstrijd zoals 

11
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Hortsedijk 106

HELMOND

werd gesuggereerd, als dat het geval zou zijn 
dan... ach laat ook maar. Bijgelovig zijn we 
ook geen van beiden. Ik heb alleen op hole 3 
mijn appel opgegeten, dat doe ik anders nooit. 
Mijn petje heb ik ook niet opgehad, anders 
altijd. Verder had ik daags voor de wedstrijd 
mijn golfschoenen nog gepoetst. Van Liliane 
hoorde ik dat ze van tevoren niet op de oefen-
green was geweest en dat ze voor het eerst 
koffie voor de wedstrijd had gedronken in 
plaats van thee. Onzin? Ik ga deze ‘rituelen’ 

- dit zal dan nog moeten blijken - in elk geval 
nog een keer herhalen. Flightgenoten en de 

sfeer in de flight zijn wel belangrijk, zeker als 
het merkbaar is dat ze je dit ook gunnen.

Stijlvol gekleed bij prijsuitreiking 
Voor de prijsuitreiking zijn we snel naar huis 
gereden om ons om te kleden. Het jasje-dasje 
(ook de eerste keer voor de club?) was bij deze 
wedstrijd een must. Ik denk overigens wel dat 
áls je je dan voor deze wedstrijd inschrijft en 
de wens is geopperd om bij de prijsuitreiking 
‘jasje-dasje’ te verschijnen, dat je dat dan ook 
moet doen. Ik ben zelf ook niet zo’n uitge-
sproken stropdassendrager, maar daar kies 

Op vertoon van deze advertentie:
• Gastvrije ontvangst met koffi e en gebak.
• u speelt op de prachtige 18 holes baan.
•  u geniet aansluitend een 3 gangen diner

na uw eigen keuze.
Maandag t/m vrijdag:  prijs Compleet € 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

Dagje golf op

Ë je voor. Als we een schoorsteenmantel had-
den, dan zou de Trophy, in het trotse bezit 
van Liliane, nu op de schouw staan. Liliane 
is vooral blij dat ze zeven slagen zakt in haar 
handicap. Ik ben ook blij. Ik hoef voorlopig 
thuis niet te koken. Samen hadden we 92 
stablefordpunten. Ik denk dat dit record de 
komende weken  nog wel even blijft staan. 
Zo’n feestdag, beste mensen, bedankt. • 

Liliane en René.van de Waarsenburg 
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Herenochtend 

Op bezoek op Mühlenhof
Donderdag 13 mei was het weer zo ver, het eerste uitstapje per bus van 
de Herenochtend dit keer naar Mühlenhof een golfbaan dichtbij Kalkar. 
Om verkeersproblemen met in- en uitstappen ter hoogte van het Verliefde 
Laantje te voorkomen werd deze keer ingestapt bij de Artex in Aarle-
Rixtel. Na wat heen en weer rijden kregen we de bijbehorende molen in 
het oog en konden we ons richten op de golfdag.

Het nuttigen van de koffie met gebak was 
een prima voorbereiding op de tocht door 
de baan. Hele lange holes gelardeerd met het 
nodige water en het kille weer wekten associ-
aties op met een overlevingstocht. Sommige 
holes deden ons denken aan een schaakspel 
waarbij het er om ging om over sloten en op 
eilandjes te spelen om de juiste weg te vinden 
naar de hole. Na de worsteling door de baan 
was het dan ook goed vertoeven in de knusse 
bar van het clubhuis waar het Duitse bier in 
onhollands grote glazen werd getapt.

Verleid door bitterballen
Bij zoveel bier hoort een hapje zal Frank 
Wolters gedacht hebben toen hij zich als jong-
ste van het gezelschap manifesteerde door op 
bitterballen te trakteren. En dat was een vol-
treffer. Al ras bleek dat de oudste in het gezel-
schap niet achter wilde blijven en dus voor de 
tweede keer bitterballen. Ja, en toen hadden 
we de smaak te pakken en kwam de laagste 
handicapper in het geweer voor nog eens bit-
terballen. Inmiddels had de  damescommissie 
van de Betouwse uit Geldermalsen die met 
ons de knusse bar deelden zich verwijderd en 
was er ruimte voor (u raadt het al) nog meer 
bitterballen. Deze keer was het de hoogste 
handicapper die de morele druk niet kon 
weerstaan. Juist op het moment dat de langste 
en de kleinste senior uit het gezelschap met 
elkaar wedijverden over het volgende rondje 
bitterballen kwam de ober ons mededelen dat 
het eten klaar stond. Hij behoedde ons ervoor 
dat het voortreffelijke driegangen menu er bij 
in zou schieten.

Dwars door Amerika
Volgens mijn tafelbuurman (psychologisch 
onderlegd) was de bitterballen rage een com-

pensatie voor het buitensporig verlies van 
ballen in de baan. En dat klonk plausibel 
gezien de matige scores. Zo kon het gebeu-
ren dat de winnaar van de wedstrijd slechts 
29 stableford punten haalde en drie ballen 
verloor. In zijn speech na de prijsuitreiking 
door Fred Boogaarts vertelde de winnaar dat 
de langdurende wedstrijd bij hem associaties 
had opgewekt met iets wat hij recentelijk gele-
zen had n.l. ’n golfer die dwars door Amerika 
golfte van de oostkust naar de westkust. Hij 
deed dat in 128 dagen en had hiervoor 9860 
slagen nodig en 350 ballen.

Het laatste glas was vervolgens een waardige 
afsluiting van deze inspannende golfdag die 
door de commissie weer prima georgani-
seerd was. Rest mijn nog om u mede te delen 
dat de volgende golfers in de prijzen vie-
len; Rijn Schellekens, Jan van de Zwaag, Jan 
Gottenbos, Frank Wolters en ondergetekende 
die vanwege 29 stableford punten en drie ver-
loren ballen dit verslag moest maken. •

Bert ter Heijne

Good old Jan van der Zwaag weer in de prijzen

De stemming was opperbest
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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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Mobiva B.V. h.o.d.n.

Helmond Precisie B.V. • Postbus 419 • NL-5700 AK Helmond • Burg. Krollaan 83 • NL-5707 BB Helmond
Telefoon: +31 492-539885 • Telefax: +31 492-527305

www.helmond-precisie.nl

De productiemogelijkheden 
van Helmond Precisie B.V. zijn:

•  het seriematig centerloos slijpen van uw 

producten die door u worden toe geleverd 

•  het vervaardigen van complete producten, 

volgens Uw specificatie van grondstof tot 

eindproduct 
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Wat ons 
verder nog 
ter ore kwam

Nieuwe driving range 
wordt al gebruikt
Ook al is hij nog niet geopend, de 
nieuwe driving range is reeds ont-
dekt. Weliswaar nog geen afslaghut 
maar er wordt al afgeslagen. De jeugd 
onder supervisie van de Pro heeft de 
nieuwe afslagplaats reeds in gebruik 
genomen.

Sander Prinsen bokaal een 
evenement voor de Jeugd
Eens per jaar wordt voor de jeugd 
de ‘Sander Prinsen Bokaal’ wed-
strijd georganiseerd. Deze bokaal 
is genoemd naar de Pro. Dit is een 
van de nog overgebleven twee jaar-
lijkse wedstrijden voor de jeugd. 

De deelnemend jeugd werd voor deze wed-
strijd in twee groepen gesplitst. Groep 1; 
degenen met GVB of handicap en groep 2; 
de overigen. De jeugdcommissie had voor 
leuke prijzen gezorgd. Bij de uitreiking 
ervan, waarbij ouders en de redactie van de 
Evergreen ook present waren, roemde Sander 
het goede spel bij de jeugd en hoopte daarbij 
dat velen van hen de golf trouw zullen blij-

ven. De algemeen winnaar van de wedstrijd 
en dus de nieuwe bezitter van de ‘Sander 
Prinsen Bokaal’ werd Koen Groot met 22 
stablefordpunten over negen holes en een 
handicap van 23,7.

Zoals Koen het zag
Na afloop hadden we een gesprekje met de 
twaalfjarige Koen. Hij sprak zijn tevreden-
heid uit over de gezellige flight met Ruben, 
Michiel en Joep. Na een redelijk begin met 
een bogey op hole 1 ging het verder goed 
met o.a. een par op hole 5. Dat hij lengte 
kan maken bleek toen hij met 2 slagen op 
de green van 4 lag. De prijsuitreiking vond 
Koen spannend. Niet omdat hij niet wist 
dat hij eerste was geworden, maar vanwege 
de enorme beker die er stond. Toen hij de 
beker eenmaal in zijn handen had vond hij 
hem wel wat overdreven groot maar hij was 
er wel blij mee. Koen is van plan om door 
te gaan met golfen naast voetbal en gitaar 
spelen. Hij wordt daarbij gestimuleerd door 
zijn moeder, vader en zusje die ook allen 
golf spelen. Verder heeft zijn vader hem een 
driver beloofd wanneer hij handicap 20 haalt. 
Gezien zijn huidige golfvaardigheid en de 

wekelijkse lessen vrijdags moet dat voor hem 
een peulschilletje zijn. Koen succes! •
Uitslag van de wedstrijd 
Groep 1
1. Koen Groot
2. Ruben van Uden
3. Michiel Beukers
4.  Jacqueline 

van Ham
5. Sabine Legtenberg
6. Dion Obers
7. Joep Corstens

Groep 2
1.  Filip Obers
2.  Kim Groot
3.  Frans-Christiaan 

Obers
4. Eva Legtenberg
5. Mimi Verstappen
6. Lisa Bouwman

De deelnemers aan de wedstrijd

De trotse winnaar van de bokaal Koen Groot 
samen met Sander Prinsen

15
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Pro-praatje

Downhill ligging

A

Na de uphill-sidehill ligging van vorige keer nu graag uw aandacht voor de zeer lastige down-hill ligging. 
Hierbij gaan we uit van een te spelen korte afstand van circa 15 tot 20 meter.

A. Downhill  achteraanzicht (achter de bal) 
Ik heb een lichte open stand ingenomen om wat steiler in de bal te 
kunnen komen tijdens mijn zwaai beweging. De schouders zijn dus 
iets open t.o.v. mijn doel. Het slagvlak staat recht naar de vlag gericht 
achter de bal. Mijn rechter schouder is ietwat hoger omdat ik naar 
beneden sta.

B. Downhill frontaanzicht 
Ik probeer zoveel als mogelijk met de helling mee te gaan staan 
waardoor mijn gewicht meer op links blijft tijdens de adrespositie 
en de swing. De balpositie is meer van het midden tot rechts van het 
midden. Dit om eerder in contact met de bal te komen en een wat 
steilere invalshoek te behouden. Plaats je de bal teveel naar links dan 
zal het gevaar van toppen groter worden!

Benodigde basiskennis:
l  Houding zoveel als mogelijk 

loodrecht op de helling.
l  Let op de balpositie.
l  Afwijking van de balvlucht 

 eerder naar rechts.
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C. De backswing
Een kortere backswing voor meer controle om het gewicht goed op 
links te houden en de club in toom te houden (houvast). Dus meer 
schouderdraai en iets minder heupdraai!

D. De doorzwaai
De doorzwaai laag proberen te houden en niet helemaal doordraaien 
naar de linker schouder met je armen. Ik wil graag goed op links 
 eindigen en dit verkrijg je in deze situatie door laag te blijven. •

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

B C

D
Succes, Sander
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Mededeling van 
de Commissie 
‘Voorzitter HGC’

Beste HGC-ers,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur 
voorgedragen een commissie samen te stellen om een nieuwe 
voorzitter voor onze golfclub te zoeken. Onlangs is de commis-
sie geïnstalleerd, welke op basis van de z.g.n. ‘Profielschets’ een 
voordracht zal voorbereiden voor een nieuwe voorzitter. (man/
vrouw)
De commissie bestaande uit Chris Liebreks (voorzitter), Jeanne 
Verstappen, Jan de Jager, Jan van Hout, Han Hoeben en Jan 
Martens, is onlangs voor een eerste vergadering bijeen geweest 
om de te volgen werkwijze af te stemmen.
Uitgangspunt voor de commissie zijn de leden van HGC, die in 
maximale mate passen op de criteria van de profielschets. De 
commissie wil de leden ook graag de gelegenheid geven om een 
kandidaat voor te dragen. Dit zou uzelf kunnen zijn, of een door 
u daartoe in staat gestelde persoon.
U kunt een van de commissieleden rechtstreeks of per brief of 
e-mail benaderen, om uw informatie aan hem/haar te verstrek-
ken. Uiteraard wordt de aangereikte informatie vertrouwelijk 
behandeld, en nimmer gepubliceerd. •

Namens de Commissie
Chris Liebreks

e-mail: chrisliebreks@planet.nl
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Bavaria wedstrijd om ’t vat
Golfer van het jaar maakt het waar
De jaarlijkse wedstrijd om het vat is een mannenwedstrijd, zeer geliefd 
bij golfers. Dit op de eerste plaats uit sportief oogpunt, immers de win-
naars gaan door naar een regionale resp. landelijke finale, maar ook 
omdat de prijzen in de vorm van het edele Bavaria vocht niet te versma-
den zijn. 

De prijzen zijn voor rekening van de laagst 
scorende Bavaria deelnemer (familielid of 
relatie) waarvan er in iedere flight een mee-
speelt. Zij spelen dus ook hun wedstrijd in de 
wedstrijd. Er werd gespeeld in twee handi-
cap categorieën, 0-20 en 20-36. De entreefee 
van vijf euro is voor een goed doel n.l. de 
‘Stichting Handicart’.

De eerste prijs bij de lage handicappers was 
voor August Curfs met 40 stablefordpunten.
Hij liet zien dat hij niet voor niets Golfer van 
het jaar 2003 is en kreeg hiervoor ’t vat aan-

Winnaar van ‘t vat August Curfs schenkt zijn eerste glas in bijgestaan 
door Huub Bozon en Dries Swinkels

Dick Severs ontvangt zijn prijs van Dries SwinkelsDick Severs ontvangt zijn prijs van Dries Swinkels

Winnaar van ‘t vat August Curfs schenkt zijn eerste glas in bijgestaan 
door Huub Bozon en Dries Swinkels

Winnaar van ‘t vat August Curfs tapt zijn eerste glas bijgestaan door Huub Bozon en Dries Swinkels

geboden door Dries Swinkels die op geestige 
wijze de prijzen uitreikte.
Bij de hoge handicappers triomfeerde Dick 
Severs met 41 stablefordpunten terwijl bij 
de Bavaria deelnemers Geert Swinkels de 
overwinning behaalde met 40 punten.
Na de wedstrijd was er volop gelegenheid 
om van de verschillende soorten gerstenat 
te genieten, een geste van Bavaria die ons 
goed beviel en ons zal stimuleren volgend 
jaar weer in te schrijven. •

Bert ter Heijne 

Dries neemt de bedankjes in ontvangst
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steenovenweg 21  5708 hn helmond  tel.: 0492-507507
www.restaurantdesteenoven.nl  info@restaurantdesteenoven.nl

reserveringen: restaurant@restaurantdesteenoven.nl

50% KORTING
op ons Wintermenu van € 26,00

Gerookte zalm vergezeld van een dille saus

***
Licht gebonden tomatensoep

***
Gebakken victoriabaarsfilet begeleid door een kreeftensaus

Of
Gebraden varkenshaas met een romige champignonsaus

***
Lauw warme appelstrudel met rum rozijnenijs en vanillesaus

Deze aanbieding is geldig tot en met 20-02-04, korting geldt vanaf 4 personen 
      van maandag tot en met donderdag en alleen op het wintermenu.

nu ook geldig op vrijdag 20 febr.
25% KORTING

Op ons 4-gangen menu marché 
van € 26,00

Van maandag tot en met donderdag.
Gelieve te reserveren.

� �

�

Van maandag tot en met donderdag.
Gelieve te reserveren.

Keuken geopend: lunch van ma t/m 
vrijdag van  12.00 tot 14.00 uur

diner van ma t/m zaterdag van 18.00 tot 21.30 uur
Restaurant Zondags gesloten

Feesten & Partijen zijn niet aan bovengenoemde 
sluitingsuren en dagen gebonden

25% KORTING

Boerengolf 
een antwoord 
op elitair golfen?

Geslaagd voor 
golfexamens
NGF regelexamen 
Jean Louis Aben, Yvonne Broos, Els 
Verbakel, Jos Brinkman, Yvonne 
Westerhout, Marijke van den Bogaard, 
Chris Geugies, Rens Bertels

GVB theorie
Els Dargel, Gunther Dargel, Nik 
Ankersmit, Joost Ankersmit, Eric Jansen, 
Bob Grijpstra.

GVB praktijk
Nik Ankersmit, Joost Ankersmit.
Allen van harte proficiat!

HaReco •

Het spel is geïntroduceerd door een boer in 
de Achterhoek die van plan was zijn grond in 
een golfbaan te veranderen maar schrok van 
de hoge kosten. De holes zijn uitgezet in een 
weiland. Er komt geen grasmachine aan te 
pas en ook de stront van de koeien 
blijft gewoon liggen. Het vee zelf 
wordt niet eens verplaatst. Het spel 
wordt gespeeld met een stok waar-
van de kop wordt gevormd door 
een massief houten klompje. Met 
deze stok wordt een relatief grote bal 
naar de hole geslagen ergens in het 
weiland. Deze wordt gevormd door 
een melkemmer in de grond en een 
vlag erbij.

Volgens de betrokken boeren is een 
baan snel uitgezet met acht tot tien 
holes van zo’n 200 meter per hole en 
zijn de regels eenvoudig. Tot dus-

© De voskuilen

© De voskuilen

© De voskuilen

Een maand geleden lazen we in het Algemeen Dagblad een artikel over 
Boerengolf. Dit wordt geacht een variant te zijn op de golfsport. 
De betrokken boeren noemen het zelfs een antwoord op het elitaire golfen. 

ver zijn er in Nederland negen Boerengolf 
banen verspreid over het land waarvan een 
in Asten-Heusden. Ze worden vooral door 
groepen gebruikt voor onderlinge wedstrij-
den. Iedereen kan meedoen en drivingrange, 
GVB of lessen zijn overbodig. Voor diegenen 
die meer willen weten over deze activiteit; er 
is er een website: www.boerengolf.nl waar 
meer informatie te vinden is. •  

 Redactie

Allen van harte proficiat!
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Ladies day

Jaarlijks uitstapje
Op 29 juni j.l. was het weer zo ver, het uitstapje naar de ‘Kempische Golf 
Club’ in Mol. De organisatie was in handen van Marianne Engels en 
Janie Meijerink. 

Het was weer goed georganiseerd
Rond de klok van twaalf zaten we aan de 
koffie met enorme Belgische koeken. Om een 
uur sloegen de eerste ladies af om daarna van 
deze prachtige baan te gaan genieten. Wel 
veel water, waar erg veel ballen in zullen lig-
gen. De opmerking: ‘er is géén water’, mocht 
soms wel eens helpen. 

Na het golfen hebben we gezellig geborreld 
en heerlijk gegeten. Tijdens het diner was de 
prijsuitreiking. En toen bleek wie er gewon-
nen had en dus traditiegetrouw het uitstapje 
voor volgend jaar mochten organiseren. Gré 
de Heer en ik zijn de ‘gelukkigen’! We gaan 
proberen deze dag te evenaren.
Tot volgend jaar! •

Els van Wylick

Winnaars van de Ladies wedstrijd; vlnr Els van Wylick, Christien Jacobs, Marianne Engels, Janie 
Meijerink, Gré de Heer en Annetje van Thiel

De Ladies van HGC ‘Overbrug’ op de Kempische

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

BO3 GOLF
clubmatching
custom clubs

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

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

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

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

=   Laat uw natural swing eens door-
meten en maak vrijblijvend een 
afspraak met Golfsmid Bozon.

AFVALLEN;
WIJ MAKEN
HET WAAR!

Bezoek  onze website of
bel voor meer informatie: 

062 502 7363
info@totalbodybalance.nl
www.totalbodybalance.nl

Stiphout, gemeente Helmond
(boven de Rabobank)
Van der Weidenstraat 2

Wilt u op medisch 
verantwoorde wijze 

gewicht verliezen, maar
ziet u op tegen de 

lusteloosheid en het kna-
gende hongergevoel van

een normaal dieet? Dan is 
Total Body Balance 
de oplossing voor u.

* GERANDEERD 
GEWICHT
VERLIES

* PERSOONLIJKE 
BEGELEIDING

* GEEN HONGER
* GEEN JOJO-EFFECT

‘Uw kans 
op een 
hole

in one’

Maandbeker 1 
op 25 april
Hoge hcp 
1. Jack Meijer
2. Eric Bouwman
3. Frank Heystee
Lage hcp
1. Ellen Claessen
2. Fred Boetzkes
3. Frans Jansen

Vlaggetjeswedstrijd 
op 30 april
1. Harry Engels
2. Jan Gottenbos
3. Bart van Beurden
4. Rob Stockx
5. Rosemarie Martens
6. Trix van de Loo

Rabbit 
op 1 mei
1. Peter Wasser
2. Rens Bertels
3. Frank Heystee
4. Jos van Zuidam
5. Theo van den Ende
6. Cristien Jacobs

Pro cup 
op 16 mei
1. Rob Berkvens
2. Roderik van den Bogaard
3. Greet Joosten
4. August Curfs
5. Pieter Driessen
6. Netty van Poppel

Maandbeker 2 
op 23 mei
Hoge hcp
1. Cees Broos
2. Mieke Boogers
3. Nel Corstens
Lage hcp
1. Peter Heessels
2. Peter Norman
3. Peter van de Goor

Handicartwedstrijd 
op 31 mei
1. Henk Jongen
2. Marijke van den Bogaard
3. Gerry Curfs
4. Piet Korenman
5. Karin Hendriks

Presidents Trophy 
op 6 juni
1. Liliane van de Waarsenburg
2. René van de Waarsenburg
3. Harry Verstappen
4. Rob Stockx
5. Arthur Luijben
6. Marian Jansen

Rabbit 
op 19 juni
1. Mark Oidtmann
2. Rens Bertels
3. Willem Huijbregts
4. Frank Heystee
5. Frans Huijbregts
6. René van den Heuvel

De langste dag
1. Karin Severs
2. Jan Gottenbos
3. Rob Stockx
4. Greet Joosten
5. Bertie Luijben
6. Gemma Verhappen

Maandbeker 3 
op 27 juni
Hoge hcp
1. Cees Broos
2. Toon van de Vorst
3. Harry Verstappen
Lage hcp
1. Margriet Stockx
2. Frans Jansen
3. Huub Bozon

Bavaria om ’t vat 
op 3 juli
Hcp 0-20
1. August Curfs
2. Frans Jansen
3. Rijn Schellekens
Hcp 20-36
1. Dick Severs
2. Rinus Jansen
3. Jacques Verstappen.

NGF competitie
Heren  1   plaats 4
Heren  2   plaats 3
Dames 1   plaats 2
Dames 2   plaats 4

Wedstrijduitslagen
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Handicartwedstrijd

Geen weer maar wel 
een rib uit het lijf
De weergoden hadden ons op Tweede Pinksterdag in de morgen zeker 
niet in de steek gelaten. De dag begonnen we met prachtig golfweer. Nog 
steeds dank aan de wedstrijdcommissie om deze dag, nu en in de toe-
komst, te reserveren voor deze wedstrijd.

Het maximum aan deelnemers werd vrijwel 
bereikt en 72 leden (18 flights) begonnen met 
heel veel enthousiasme aan de wedstrijd die 
over 18 holes gespeeld zou gaan worden. De 
Mulligans waren ook dit jaar weer in trek en 
werden wederom in grote aantallen door de 
deelnemers afgenomen. Helaas, aan het begin 
van de middag pakten donkere wolken zich 
boven onze baan samen en juist nadat ieder-
een de eerste 9 holes had beëindigd barste het 
onweer los en moest de wedstrijd letterlijk en 
figuurlijk worden afgeblazen. Tot ieders spijt 

gaf het weer in de rest van de middag geen 
aanleiding de wedstrijd te hervatten.
Toch een erg gezellige dag met wederom een 
uitstekend financieel resultaat.

Een rib uit het lijf
Bracht de inschrijving en de verkoop van 
de Mulligans reeds een bedrag op van 905 
Euro, de dag kreeg nog eens extra glans 
door de traditionele Amerikaanse verkoop. 
Uw consul, voortreffelijk geassisteerd door 
Ceciele van den Broek, Jan Gottenbos en 

Gijs Verstappen, realiseerde, na een verbeten 
strijd van loven en bieden tussen o.a. Harry 
Verstappen en Koos van der Elst, een bedrag 
van 610 Euro voor  ‘de rib uit het lijf ‘ van 
onze golfvrienden Janneke en Ben Goossens. 
Koos van der Elst trok uiteindelijk aan het 
langste eind.
Mede als gevolg van een al eerder gehouden 
verkoop bij opbod van een door Frans Vinke 
beschikbaar gestelde putter konden we aan 
het einde van de dag een bedrag van 1615 
Euro aan de Stichting ‘Handicart’ overma-
ken. Wederom een prachtig bedrag waarmee 
HGC ‘Overbrug’ zich zeker weer in de top 
van het Zuidelijk klassement zal nestelen.

Waar blijven de donateurs?
Veel dank is verschuldigd aan al die spon-
soren, die het mogelijk maakten dat alle 
deelnemers met een prijs naar huis gingen. 
De sponsoren waren in willekeurige volg-
orde: Randstad, Bavaria, Francine en Ronald 
Christophersen, Iris en Gijs Verstappen, 
Traffic Design, Peter Norman, August 
Curfs, Jan Prinssen, Wim Martens, Stef van 
Heugten, René van de Kerkhof en last but 
not least Janneke en Ben Goossens. Dank 

De prijswinnaars, vlnr Jan Gottenbos (wedstrijdleider), Henk Jongen, Marijke van den Boogaard en Nol van de Kant (consul)

Ë
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Old Grand Dad wedstrijd

Een kwestie van eeuwen

Dit jaarlijkse evenement werd op 23 mei 
gewonnen door Bert ter Heijne (met slechts 
34 Stableford punten, maar toch). In zijn 
dankwoord refereerde hij aan het feit dat er 
die middag minimaal twaalf eeuwen (20x60 
jaar; red.) op de afslag van hole1 stonden en 
voegde hieraan toe dat Napoleon ‘dus’ vanaf 
een kameel op hen neer keek.

Dit nu is historisch niet geheel juist. 
Waarschijnlijk dacht hij aan de veldtocht 
naar Egypte die Napoleon in 1798 – 1801 
ter ondersteuning van de Ottomanen orga-
niseerde. Na de geslaagde landing van zijn 
leger (bij Alexandria Beach) sprak Napoleon 
vanaf een inderhaast opgericht platform 
aan de voet van de pyramide van Giza zijn 
troepen toe en zei daarbij:’vanaf de toppen 
van deze pyramiden kijken 40 eeuwen op u 
neer’. Volgens de overlevering hadden zijn 
manschappen echter meer aandacht voor het 
aanbod van de ook toen reeds in grote getale 
aanwezige souvenirverkopers dan voor de 
woorden van hun aanvoerder.

Als Bert vervolgens Napoleon op een kameel 
plaatst verwart hij hem met Hannibal die 
vanuit Carthago op weg naar Rome in 218 
v C. over de Alpen trok en dus uiteraard op 
zijn omgeving neer keek. Hannibal echter 
bereed een van zijn 38 olifanten. Het is uiterst 
onwaarschijnlijk dat hij zich ook door kame-
len liet vergezellen. Het is prijzenswaardig 
dat Bert probeerde zijn dankwoord wat meer 
inhoud te geven dan het gebruikelijke praatje 
over het weer en de leuke flight. Extra jam-
mer van de geschiedkundige missers die met 
enige research toch gemakkelijk voorkomen 
hadden kunnen worden’. •

Willem van Riesen

In de vorige Evergreen is uitgelegd dat de jaarlijkse ‘Old Grand Dad’ 
wedstrijd voor opa’s voor een goed doel wordt gespeeld. Op zaterdag 23 
mei verzamelden zich op de afslagplaats de 20 deelnemers waarvan de 
gemiddelde leeftijd duidelijk boven de 60 jaar lag. Na afloop was er een 
gezellig samenzijn op het terras met een prijsuitreiking door organisator 
en consul Fred Boogaarts gevolgd door een dankwoord door de winnaar, 
dat Willem van Riesen (een van de deelnemers) aanzette tot het volgende 
verslagje:

De zege ging naar de opa van Luce

Ë ook aan de leden van de  wedstrijdcommis-
sie (Jan Gottenbos en Wim Martens) die uw 
consul voor en tijdens de wedstrijd met raad 
en daad bijstonden.

Ook hebben zich deze dag wederom een aan-
tal nieuwe donateurs van de Stichting gemeld, 
maar het aantal blijft, ondanks de oproep van 
onze voorzitter in de laatste clubbladen en in 
de Algemene Ledenvergadering, toch nog aan 
de magere kant. 22 % van onze leden is dona-
teur terwijl 50 % normaal is in de golfwereld.

Kom op HGC èrs er is nog wat te doen 
zeker voor diegenen die niet meespeel-
den. De winnaars van de wedstrijd Henk 
Jongen en Marijke van den Bogaard zul-
len HGC ‘Overbrug’ vertegenwoordigen 
bij de Regio finale op Prise d`Eau op 
9 augustus. Hopelijk bereiken ze daar  
de Landelijke finale op 24 september op 
Toxandria.

We wensen Henk Jongen en Marijke van 
den Bogaard veel succes! •

Nol van de Kant

Fred Boogaarts en winnaars Jan van der Zwaag 
(3e), Bert ter Heyne (1e) en Harry Verstappen (2e)
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Wedstrijd 
naar de keuze 
van de 
Voorzitter
Zondag 4 juli ‘Voorzitters 
keuze’ stond op het 
golfprogramma. Hij had 
gekozen voor ‘Texas scramble’ 
en wat waren wij blij met 
die keuze. De spelvorm was 
geknipt voor ons team, dat 
bestond uit Janie Meijerink, 
Jean-Louis Aben, Jack Meijer 
en ondergetekende.

Al snel was het duidelijk dat we een 
geboren leider in ons midden hadden, 
n.l. Jack. Hij maakte van onze groep 
een eenheid, nam de juiste beslissingen 
en al snel hadden wij het gevoel van 
‘er zit wat in’. Toen de laatste f light 
in het clubhuis was, werd ons gevoel 
bevestigd. We hadden de eerste prijs! 
Het was een geslaagde dag.

Met dank aan de voorzitter en de wed-
strijdcommissie. •

Chris Geugies.

Bestuursmededelingen
Derde Lustrum

In september 1989 van start op de ‘zeer oude baan’, via de ‘oude baan’ nu 
al weer enige jaren op een volwaardige 9 holes golfbaan die steeds beter 
wordt. In de afgelopen vijftien jaar heeft het bestuur en hebben de leden 
al deze wijzigingen zien plaatsvinden en hebben wij allen de handen uit 
de mouwen moeten steken om dit resultaat te bereiken. Al met al wel 
reden voor een feestje. 

Van 3 september tot en met 12 september 
2004 besteden wij uitgebreid aandacht aan 
het 3e lustrum van onze golfclub. Het pro-

Programmaonderdelen 

De navolgende programmaonderdelen kunnen nu reeds worden vermeld:

dinsdag 7 september feestelijke damesdag

woensdag 8 september sponsordag t.b.v. de sponsoren van HGC 
‘Overbrug’

donderdag 9 september feestelijke herendag

vrijdag 10 september worden onze vrijwilligers in de watten gelegd

zaterdag 11 september ⅛ en ¼ finale matchplay clubkampioenschappen

zaterdag 11 september 17.30 uur opening van de nieuwe hole 9 voor leden, 
sponsors, speelgerechtigden en genodigden 

zaterdag 11 september 20.30 uur aanvang feestavond voor alle leden, 
sponsors en speelgerechtigden met een drankje en 
een hapje alsmede muzikaal entertainment. Er wordt 
een bijdrage gevraagd per persoon van € 15,00.

zondag 12 september ½ finale en finale matchplay en ‘kater’-wedstrijd 
over 9 holes.

zondag 12 september Na af loop prijsuitreiking matchplay en ‘kater’-
wedstrijd, afsluiting van de feestweek.

Overige onderdelen, waaronder de invulling voor de jeugd, worden nog uitgewerkt.
Het bestuur rekent op uw aanwezigheid.

gramma staat in de steigers, zoals u dat ook 
kunt zien bij de aanbouw van het clubhuis 
t.b.v. De Enk.

vlnr Jack Meijer, Chris Geugies, 
Janie Meijerink, Jean-Louis Aben en de 
voorzitter Hans Verstappen.

Ë
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In Memoriam
Joop Cranendonk

Maandag 5 juli is na een 
kortstondige ziekte van ons heen 
gegaan Joop Cranendonk in de 
leeftijd van 71 jaar. Hiermee 

is een markant iemand uit ons 
midden weggehaald. 

Joop was een actief lid van de 
Herenochtend en een welbespraakt 
mens die je moest kennen en accepte-
ren zoals hij was. Ogenschijnlijk was 
het leven voor hem een spel waarbij 
hij zich bediende van een aantal eigen-
schappen zoals fantasie, gevoel voor 
humor en een vermogen om te acteren. 
Met quasi cynische en provocerende 
opmerkingen wist hij een ander uit 
de tent te lokken maar zorgde hij ook 
voor sfeer. Met hem in de flight spelen 
gaf velen van ons iets extra’s al ging 
dat nog wel eens ten koste van de con-
centratie. 

Bij meer serieuze gesprekken hebben 
we echter ook kennis kunnen maken 
met de andere kant van Joop. Dan 
noemde hij zichzelf een boffer die zijn 
leven lang bescherming genoot van 
Hogerhand. Dat en zijn tevredenheid 
over het geschonken leven gaven hem 
een zekere rust om zichzelf te zijn en 
het vermogen om te relativeren.

Dit verklaart waarom wij hem hebben 
ervaren zoals hij was. En, tot in de laat-
ste uren is Joop zo gebleven volkomen 
accepterend dat hier eens een einde 
aan komt. Met verwijzing naar zijn 
jarenlange rol in de HaReco memo-
reren we een van zijn laatste ideeën 
over een hemelse golfbaan waar regels 
niet meer nodig zijn omdat daar boven 
iedereen eerlijk is. In lijn hiermee nam 
hij afscheid van ons met zijn eigen 
woorden: ‘see you in heaven!’ Vaarwel 
Joop en bedankt!

Wij wensen Tilly veel sterkte toe in de 
komende tijd.

Bestuur
Helmondse Golfclub ‘Overbrug’

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 mei is door het bestuur 
toegezegd de leden te informeren over de investeringsbegroting 2004. 
Hieronder vindt u het door de penningmeester opgestelde overzicht:

Investerings - en liquiditeits overzicht.

Investeringsoverzicht 2004 /Begroting  Bedragen in €

Clubhuis:dak en nieuwe afzuiging 21.500 betaald

Drainage Hole 9/driving Range/

plaatsen Netten/nieuwe afslagplaatsen 18.500

Aanleg Tuin/terras 25.000 betaald

Verbouwing Clubhuis/Enk 119.000

Nieuw Buggy-afdak+ constructie 6.000

Verplaatsing Driving Range 30.000

Bestraten Nieuw pad 10.000

Stelpost 10.000

Totaal Investeringen 240.000

Liquiditeitsoverzicht 2004/Begroting.

Liquide middelen per 1/1/ 2004 383.385

Investeringen 2004(zie overzicht) 240.000

Resteert 143.385

Inkomsten volgens begroting 388.950

Totaal 532.335

Uitgaven volgens begroting 334.344

Totaal 197.991

Afschrijvingen(volgens begroting) 65.000

Saldo 265.991

P.s. Jubileum 15.000

Ë

W A S S E R  A U T O M A T E R I A L E N  B .V.

Helmond,  Eu ropaweg, te l.  0492 - 53 54 30
Veghel,  Marcha l lweg 3, te l.  0413 - 36 20 01 / 35 06 78
Eindhoven,  Woense l se s t raa t 354, te l.  040 - 246 14 10

Automaterialen • Gereedschappen • Garageuitrusting • Rem- en frictieservice • Reinigingsmiddelen
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de 
Helmondse Golfclub “Overbrug” op dinsdag 18 mei 2004 
in het Golfclubhuis.

Aanwezig volgens presentielijst: 78 personen
Bericht van verhindering:   34 personen

1. Opening.
  Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur, verzoekt de leden 

om op de eerste rijen niet te roken en wenst eenieder een vruchtbare 
vergadering toe. Hij verzoekt de navolgende wijzigingen aan te 
brengen in de agenda: Het verslag van de voorgaande vergadering 
is vermeld in Evergreen 03.2003 (punt 4); de profielschets van een 
voorzitter in Evergreen 5.2004 (punt 9); terwijl de voorletters van 
de heer Hordijk zijn verwisseld (punt 8.e.) en hier gelezen dient te 
worden G.H. Hordijk.

2. Mededelingen
  a)  Voortgang aanpassingen in de baan: zoals de leden hebben 

kunnen constateren is door het bestuur voortvarend gehandeld 
bij de herinrichting van de baan, zoals ook aangekondigd in de 
vorige algemene ledenvergadering. Zoals het er nu uitziet zal 
medio juli de nieuwe hole speelklaar zijn en de drivingrange in 
gebruik zijn genomen. De investeringen zijn ruim beneden het 
oorspronkelijke plan gebleven, waarbij uiteraard rekening moet 
worden gehouden met de nog uit te voeren werkzaamheden. Het 
past dank uit te brengen aan De Enk voor het vlotte verloop van 
de werkzaamheden. De voorlopige meting is reeds uitgevoerd 
samen met de Regioconsul van de NGF (COGO) de heer Jos 
van Rooy, de keuring voor de nieuwe slope- en courserating zal 
eind juli volgen.

 b)  Voortgang aanpassingen clubhuis: als toegezegd in de vorige 
algemene ledenvergadering is aandacht besteed aan de aanleg 
van een goede luchtverversingsinstallatie. Daarnaast is, als 
onderdeel van de totale herinrichting van het complex, het 
terras aangepast. Met de gemeente vindt nog overleg plaats en 
is een bouwvergunning aangevraagd voor de noodzakelijke 
uitbreiding van het clubgebouw met een ruimte voor De Enk. 
Zoals bekend dient de technische opslag bij Van Dam, waar 
nu gebruik van wordt gemaakt, te worden ontruimd i.v.m. het 
ontwikkelingsplan De Groene Loper. 

 c)  Geconstateerd is dat de belangstelling voor de nieuwjaars-
receptie op 1 januari terugloopt. De aanwezige leden zijn in 
grote meerderheid voor het verplaatsen van de datum naar de 
1e zondag van januari (tenzij dit 1 januari is).

 d)  De viering van het 3e lustrum zal, zoals reeds aangegeven is, 
plaatsvinden in de week van 6 tot en met 12 september 2004. 
In het kort geeft de voorzitter een uiteenzetting van de plannen. 
Op zaterdag 11 september zal een feest worden georganiseerd 
in het clubhuis voor alle leden. Op korte termijn vindt een 
bijzondere bestuursvergadering plaats om de plannen handen 
en voeten te geven.

 Tot zover deze uitgebreide mededelingen.

3. Ingekomen en uitgaande stukken.
 a)  Door secretaris wordt gemeld dat er berichten van verhindering 

zijn binnengekomen van 34 personen..
 b)  In het afgelopen verslagjaar is uitgebreid correspondentie 

gevoerd met De Enk over de bouwplannen en met de gemeente 
over de uitbreiding van het clubgebouw met een ruimte voor 
De Enk.

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 mei 2003
  Daar er geen opmerkingen zijn van de leden wordt het verslag onder 

dankzegging aan de secretaris gearresteerd en vervolgens door 
voorzitter en secretaris getekend.

5. Verslag verenigingsjaar 2003
  Voorzitter doet in dit jaaroverzicht  verslag van de gebeurtenissen 

van afgelopen jaar. Aandacht wordt gegeven aan de NGF- en de 
Nobracompetitie. De Golfer en Golfster van het jaar, respectievelijk 
August Curfs en Margret van Dijk, de aanleg van de nieuwe hole 
en de overige veranderingen in de baan, de diverse eindstanden bij 
stroke- en matchplaykamipoenschappen, de Handicartwedstrijd 
met een financieel resultaat als beste van Nederland, het clubleven 
en de voortgaande sponsoring die van groot belang is voor het 
financiële wel en wee van de club. De voorzitter doet een beroep op 
de leden zich aan te melden als donateur van de Stichting Handicart. 
Als laatste dankt de voorzitter eenieder die belangeloos, met veel 
inzet, zijn steentje heeft bijgedragen aan het goed functioneren van 
onze vereniging. Hetgeen door de aanwezigen wordt onderstreept 
met een luid applaus.

6. Financieel jaarverslag 2002 en begroting 2003
  De penningmeester deelt mede dat gezien de bijzondere baten dit 

jaar de jaarrekening is vastgesteld in goed overleg met ons lid de 
heer Toon Dingen van BDO. In het totaal gaat hij in op de diverse 
cijfers die zijn gepresenteerd en schriftelijk toegelicht. De thans 
beschikbare gelden staan vast tegen een zo hoog mogelijke rente op 
een Internet spaarrekening. Een andere wijze van beleggen wordt 
voorshands niet overwogen i.v.m. de noodzakelijke beschikbaarheid 
van het geld en de mogelijke renteverwerving. Inzake de vervroegde 
aflossing van de beide hypotheken deelt hij mede dat slechts 1 
hypotheek geheel is afgelost en de andere, gezien het boetebeding 
niet volledig aflosbaar is. Wel zal, op vraag van de heer Herbert 
Beekmans, in 2005 opnieuw een percentage van 10% vervroegde 
aflossing mogelijk zijn. Diverse leden waaronder de heren Geert 
Swinkels en Rien Coolen doen de suggestie om toch te kijken of een 
hoger rentepercentage mogelijk is. De heer Cor van Helden mist een 
investeringsbegroting. Op voorstel van de voorzitter zal dit punt 
worden behandeld bij de begroting onder punt 6.e.

 a) Resultatenrekening en Balans 2002. 
   Na enige kleine vragen wordt akkoord gegaan met de resulta-

tenrekening en de balans.
 b) Verslag kascommissie
   De beide leden van de kascommissie zijn niet ter vergadering 

aanwezig. Door de penningmeester wordt derhalve het verslag 
van de kascommissie voorgelezen.

 c) Decharge van het bestuur
   Met applaus wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde 

financiële beleid over 2003
 d) Benoeming nieuwe kascommissie
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   Voorzitter dankt de zittende kascommissieleden, de heren Broos 
Swinkels en Hein Ottenheijm. Zoals gebruikelijk maakt het 
langstzittende lid, de heer Broos Swinkels,  plaats voor het zit-
tende reservelid, de heer Bart van Beurden. Als nieuw reservelid 
wordt gekozen de heer Rien Coolen.

 e) Begroting 2003. 
   De vraag van de heer Van Helden omtrent een overzicht van 

de komende investeringen geeft aanleiding tot een uitgebrei-
de discussie. Penningmeester geeft aan dat de investeringen 
reeds zijn aangekondigd in de voorgaande vergaderingen en 
bovendien geen rechtstreekse verrekening plaatsvindt doch de 
investeringen zichtbaar worden in de begroting onder de post 
afschrijving. Uiteraard is hij graag bereid om op korte termijn 
zorg te dragen voor een overzicht van de gedane en komende 
investeringen in de baan. Discussie volgt eveneens over het punt 
of de post liquide middelen in evenwicht zou moeten blijven 
met de uitstaande hypotheekschuld. Voorzitter raadt dit af 
en wordt hierin ondersteund door o.a. de heren Frans Vinke 
en Jan Romme. Het zal noodzakelijk blijven om op voortva-
rende wijze in te gaan op de mogelijkheden tot uitbreiding en 
aanpassing van de baan zodra zich hiertoe de mogelijkheden 
voordoen, hierbij ware onder andere te denken aan de mogelijke 
verwerving van de grond van Verschuure. Voorgesteld wordt 
om vooralsnog akkoord te gaan met de begroting 2004 met de 
toezegging dat op korte termijn een investerings- en liquidi-
teitsoverzicht aan de leden zal worden bekendgesteld. 

   Ten aanzien van de kosten van het lustrumfeest wordt, op vraag 
van mevrouw Ans v.d. Elst, medegedeeld dat deze kosten nog 
niet exact bekend zijn, in een bijzondere bestuursvergadering 
wordt hieraan aandacht gegeven. De heer Cees van Dijk is van 
mening dat deze post toch in de begroting had moeten worden 
opgenomen. De heer Geert Swinkels vraagt aandacht voor de 
provinciale plannen t.a.v. de aanleg van golfbanen in verhou-
ding tot de toekomst van onze baan. Voorzitter geeft aan dat 
hem hiervan niets bekend is en zegt toe te bestemder plaats te 
informeren. Penningmeester benadrukt dat de investeringsbe-
groting geen invloed zal hebben op de goed te keuren begroting 
en stelt dat de post liquide middelen, als gevraagd, dit jaar in 
evenwicht blijft met de uitstaande hypotheekschuld. Toegezegd 
wordt om jaarlijks een investeringsbegroting deel te doen zijn 
van de voor te leggen begroting. Zo wordt dan nu ook door de 
ledenvergadering akkoord gegaan met de voorliggende begro-
ting 2004.

7. Huishoudelijke Reglement
 a)  Op vraag van de Heer Cor van Helden licht secretaris toe dat 

inzake artikel 1 nader overleg heeft plaatsgevonden met onze 
huisnotaris. Deze heeft nogmaals bevestigd hetgeen in dit agen-
dapunt wordt verwoord. Ten aanzien van artikel 5 is op verzoek 
van de Algemene Ledenvergadering een wijziging aangebracht. 
De heer Jan Romme heeft ten aanzien van artikel 1 geen aanwij-
zing kunnen vinden betreffende het quorum en zou toch graag 
nader worden geïnformeerd. Hij acht geen reden aanwezig om 
stemming over dit onderwerp tegen te houden. Vervolgens 
wordt het Huishoudelijke Reglement met inachtneming van de 
gewijzigde artikelen 1 en 5 door de algemene ledenvergadering 
goedgekeurd.

 b)  Door deze goedkeuring kan nu op korte termijn de afronding 
en vervaardiging plaatsvinden van het vademecum waarin alle 
regels binnen de vereniging voor de leden zijn vastgelegd.

8. Bestuursverkiezing
 a)  De heer W.J.M. Martens, secretaris,  is statutair aftredend en 

stelt zich conform artikel 11, lid 2 van de Statuten, herkiesbaar. 
Daar er voor deze functie geen andere kandidaten zijn wordt 
de heer Martens herbenoemd.

 b)  Mevrouw H.J.P. van Dongen, bestuurslid is aftredend en stelt 
zich niet herkiesbaar. Voorzitter dankt mevrouw Van Dongen 
voor alle werkzaamheden die zij voor de vereniging heeft 
uitgevoerd en onderstreept deze dank met een bos bloemen. 
Mevrouw Henriëtte van Dongen bedankt de aanwezige leden 
en ook haar voormalige medebestuurderen voor de prettige 
wijze waarop zij in het bestuur heeft kunnen functioneren.

 c)  In de vacature ontstaan door het vertrek van mevrouw Van 
Dongen draagt het bestuur de voorzitter van de wedstrijd-
commissie, de heer R.A. Stockx, voor. Daar er geen andere 
kandidaten zijn gesteld wordt de heer Stockx, die overigens niet 
aanwezig is i.v.m. vakantie, bij acclamatie benoemd als lid van 
het bestuur.

 d)  In een bestaande vacature als bestuurslid belast met de accom-
modatie is door het bestuur voorgedragen de heer S.D. Severs, 
die deze werkzaamheden ook in het verleden reeds heeft uit-
gevoerd. Daar er geen andere kandidaten zijn gesteld wordt 
de heer Severs bij acclamatie benoemd tot lid van het bestuur. 
Voorzitter dankt de heer Severs die al gedurende nagenoeg 1 
jaar de honneurs heeft waargenomen.

 e)  In een tweede bestaande vacature als bestuurslid en baancom-
missaris is door het bestuur voorgedragen de heer G.H. Hordijk. 
Daar er geen andere kandidaten zijn gesteld wordt de heer 
Hordijk bij acclamatie benoemd als lid van het bestuur.

  Voorzitter onderstreept de benoemingen van de bestuursleden 
die ook door de algemene ledenvergadering met applaus worden 
onderstreept.

10. Profiel van de voorzitter en de verdere procedure.
 a)  De voorzitter geeft het woord aan de heer Eugene Cosijn 

die in het kort een toelichting geeft op het ontstaan van de 
Profielcommissie en de voortgang van de werkzaamheden. 
Na gereedkomen van het profiel en raadplegen van de leden 
is nog een aanvulling noodzakelijk gebleken bij punt 2 waar 
ook het belang van de sponsors wordt aangegeven. De vraag 
is thans of de aanwezigen zich kunnen vinden in het profiel 
zoals dat geschetst is. De heer Cosijn benadrukt de prettige 
wijze waarop zowel binnen de commissie als met het bestuur 
is samengewerkt. De heren Frans Vinke en Wim van Herpen 
vragen zich af of toch niet meer nadruk gelegd moet worden en 
een verdere uitsluiting dient plaats te vinden van de mogelijk-
heid van belangenverstrengeling. De heer Cosijn denkt dat in 
de profielschets op voldoende wijze aandacht is gegeven aan dit 
onderwerp, mocht dit noodzakelijk blijken dan kan altijd een 
wijziging van het Huishoudelijk Reglement worden overwogen. 
De huidige voorzitter benadrukt ten overvloede dat bij zijn 
verkiezing al terdege rekening is gehouden met een mogelijk 
conflict of interest en dit door verdeling van de taken binnen 
het bestuur is onderstreept. In de huidige situatie is eerder 
sprake geweest van een negatief gevolg dan een bevoordeling in 
positieve zin. Vervolgens wordt op verzoek van de heer Cosijn 
de profielschets van een voorzitter door de ledenvergadering 
geaccordeerd. Tevens wordt, als voorgesteld door het bestuur, 
door de aanwezige leden beslist dat de profielschets in het 
nieuwe huishoudelijk reglement zal worden opgenomen. Door 
de heer Cosijn worden zijn medeleden in de commissie, de 
dames Marre Praasterink en Marianne van Eyck en de heren 
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Huub Bozon en Chris Liebreks bedankt voor hun inbreng en 
prettige samenwerking, hetgeen door bestuur en ledenvergade-
ring wordt onderstreept door een luid applaus.

 b)  Het vervolg van het aanvaarden van de profielschets is dat nu 
moet worden overgegaan tot het instellen van een commissie 
die zich zal gaan bezig houden met het zoeken naar een nieuwe 
voorzitter. Op voorstel van de profielcommissie wordt door het 
bestuur bij monde van de huidige voorzitter voorgedragen voor 
deze functie de heer Chris Liebreks, die overigens door ziekte 
niet ter vergadering aanwezig kan zijn. De heer Liebreks heeft 
zich bereid verklaard om deze functie op zich te nemen. De 
verdere procedure is nu dat de heer Liebreks een commissie 
om zich heen zal vormen bestaande uit een brede schakering 
vanuit de leden en speelgerechtigden die tot een voordracht zal 
komen. Gezien de complexiteit van de zaak wil de commissie 
zichzelf ruimschoots de tijd geven en niet onder tijdsdruk staan. 
Desgevraagd door mevrouw Ans v.d.Elst deelt de huidige voor-
zitter mede dat hij, ondanks gekozen zijnde in 2003 voor een 
periode van 3 jaar, zijn functie bij de algemene ledenvergadering 
in 2005 zal neerleggen als dan tenminste een andere, geschikte 
kandidaat zal zijn gevonden.

 c)  Voorzitter herinnert nog even aan het gestelde in de Statuten 
betreffende de voordracht van kandidaat-bestuursleden. 
Statutair kunnen buiten een bestuursvoordracht altijd door 
tenminste 10 leden kandidaten worden voorgedragen, de 
werkzaamheden en een kandidatuur via de ingestelde com-
missie kunnen dit statutair niet doorkruisen. De heer Eugene 
Cosijn doet een sterk pleit richting ledenvergadering om op het 
gestelde pad voort te gaan, anders heeft noch de instelling van 
een profielcommissie, noch de huidige kandidatuurcommissie 
geen zin. De aanwezige leden kunnen zich hierin vinden.

11. Rondvraag.
 a)  Mevrouw Riet Cavazza mist, na het vertrek van mevrouw Van 

Dongen, een vrouw in het bestuur. Zij betreurt dit en met haar 
meerdere aanwezigen. Zij zou ook graag zien dat op de mailings 
vanuit de vereniging ook de afzender is vermeld zodat herken-
baar is van wie post afkomstig is.

 b)  De heer Cees Schueler betreurt het dat het clubhuis op maan-
dag vroeg gesloten is en geen toegang meer is tot de lockers. 
Voorzitter deelt mede dat het rooster van caddiemasters niet 
volledig is ingevuld zodat hieraan voorshands niets te doen is. 
Mevrouw Paula v.d. Zwaag wijst op het belang van medewerking 
van de leden bij invulling van diverse functies. Klagen alleen 
helpt niet, de zelfwerkzaamheid moet hoger in het vaandel 
komen. Inzake de gegevens op de website is de heer Schueler 
op het verkeerde been gezet omdat een verandering nog niet in 
het rooster was vermeld. Secretaris deelt mede dat de website 
door de webmaster, de heer Fred Bogaarts, zeer consciëntieus 
wordt bijgehouden en regelmatig wordt ververst. Mevrouw 
Marianne van Eyck geeft aan dat de betreffende wijziging op 
pagina 1 van de website wel was vermeld. Daarnaast mist de 
heer Schueler een mogelijkheid van fietsenstalling. Voorzitter 
en accommodatiecommissaris delen mede dat hierin inmiddels 
is voorzien en er bovendien al jaren een fietsenrek staat achter 
het clubhuis, wat op korte termijn zal worden overgeschilderd. 
De heer Geert Swinkels maakt bezwaar tegen het overschilderen 
van dit  ‘Bavaria’ fietsenrek. De heer Dick Severs deelt mede 
dat dit fietsenrek is overgekomen bij de overname van het 
clubhuis van de gemeente en toen al niet meer herkenbaar was 
als afkomstig van Bavaria.

 c)  De heer Nol v.d. Kant dankt de voorzitter voor zijn opmerkingen 
over de Stichting Handicart, wijst met nadruk op de komende 
Handicartwedstrijd en beveelt deze aan in de warme belang-
stelling van de leden. HGC Overbrug is met stip de club die het 
hoogste bedrag van Nederland bijdraagt. Het aantal donateurs 
van de Stichting kan echter nog toenemen terwijl het aantal 
inschrijvingen voor de wedstrijd ook nog kan stijgen.

 d)  De heer Geert Swinkels zou graag een overdekte stalling zien 
voor de trolley’s zodat deze bij regen droog kunnen staan. 
Tevens wijst hij nogmaals op het belang van goede informatie 
over komende ontwikkelingen op golfgebied bij provincie en 
gemeente.

 e)  Mevrouw Wil ter Heijne zou graag een mogelijkheid zien om 
zowel schoenen als golfcar te reinigen. De accommodatiecom-
missaris deelt mede dat dit aan de voorzijde van het clubhuis 
onmogelijk is doch dat met de voorziening rekening wordt 
gehouden bij aanpassen van het clubgebouw voor De Enk.

 f)  Mevrouw Marianne van Eyck vraagt aandacht voor de toe-
gankelijkheid van de lockers indien het clubhuis op maandag 
gesloten is.

 g)  Mevrouw Annie Lubbers, de ontwerpster van de voormalige 
cover van ons clubblad, kan zich vinden in de nieuwe opzet 
en vindt ook de nieuwe cover erg mooi. Zij complimenteert 
het bestuur en ook de commissie profielschets voor het vele en 
belangrijke werk wat zij voor de vereniging uitvoer(d)en. Zij 
vraagt tevens of, nu er een nieuw terras en een nieuwe tuin is 
aangelegd, ook in het onderhoud is voorzien. Voorzitter deelt 
mede dat dit inderdaad het geval is. Daarnaast vraagt mevrouw 
Lubbers aandacht voor de mogelijkheid van inschrijven van 
GVB-ers bij een aantal wedstrijden die tot nu toe beperkt zijn 
tot maximaal handicap 36. Voorzitter wordt verzocht dit door 
te geven aan het, thans afwezige, bestuurslid belast met de 
WECO.

 h)  Mevrouw Adrienne Bloemen vraagt aandacht voor de afstands-
markeringen in de baan en het vrijhouden van de weg langs het 
clubgebouw van auto’s i.v.m. de doorgankelijkheid voor buggy’s 
en trolleys. Voorzitter zegt dat dit de aandacht heeft en auto’s 
daar geplaatst worden voor in- en uitladen.. Tevens geeft hij aan 
dat het tijd wordt dat, zoals bij andere verenigingen, parkeer-
plaatsen voor diverse functionarissen worden gereserveerd.

  i)  Ten laatste wijst de heer Nol v.d. Kant op het belang van aan-
dacht door het bestuur voor de groepering caddiemasters en het 
instellen van een groepering marshals. Voorzitter geeft aan dat 
dit onderwerp permanent de aandacht van het bestuur heeft. 
Probleem hierbij blijft echter dat zich onvoldoende personen 
voor een zodanige functie ter beschikking stellen. De heer Nol 
v.d. Kant is het daarmee niet eens en wil toch aandacht voor de 
wijze waarop met dit onderwerp wordt omgegaan.

12. Sluiting.
  Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 22.40 uur 

gesloten met dank voor de aanwezigheid en het in het bestuur 
gestelde vertrouwen.

Helmond, 19 mei 2004/WM
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