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Van de redactietafel
Dit nummer staat in het teken van
het vijftienjarig bestaan of het
derde lustrum van onze golfclub.
Met de voltooiing van de nieuwe 9, de oefenaccommodatie en het clubhuis (bijna) is een
mijlpaal bereikt in de geschiedenis van onze

club. De redactie heeft gemeend hieraan speciale aandacht te moeten besteden door een
terugblik in het verleden, een verslag van
de feestelijkheden en een cover die symboliseert dat de klus voor de voorzitter Hans
Verstappen bijna geklaard is. Hopelijk komt
dit ook tegemoet aan de nieuwsgierigheid

van al die leden die om welke reden dan
ook niet aanwezig waren. Misschien heeft
het lustrum voor vele van die leden niet die
uitstraling gehad om ze tot deelname aan
de festiviteiten te bewegen. Een les voor de
volgende keer voor de organisatoren. In dit
nummer verder aandacht voor de nieuwe
kampioenen van onze club.

•

De redactie

Forewoord van de voorzitter
Een hectische periode is weer achter de rug. De voorbereidingen voor de viering van ons
derde lustrum, de bouw van onze nieuwe afslaghut, de laatste fasen van de aanleg van
de nieuwe negende, de feestweek zelf, het heeft veel leden heel veel tijd gekost. Een woord
van dank daarvoor is hier zeker op z’n plaats.
Op de feestweek zelf mogen we voor het overgrote deel met veel genoegen terugzien, met
een start van onze dames op de dinsdag die
z’n weerga niet kent. Grandioos!
De opening van de nieuwe negende door
Hans Hertzberger op zaterdag verliep, zoals

verwacht, uitstekend. Het Helmonds Muziek
Corps droeg z’n steentje bij (met een regiefoutje van onze kant, maar je leert nou eenmaal steeds bij). De flightgenoten van Hans
die, even wat zenuwachtig maar dat was
gauw over, voor de eerste keer de nieuwe

hole speelden konden rapporteren dat het
écht een aanwinst is. Jammer, natuurlijk, van
de oude negen – want die had toch ook wel
echt z’n charmes – maar ja...
De belangstelling bij de opening had wat
groter mogen zijn, evenals de opkomst op Ë

3

Geef door die pen

Gepakt en op een stokje gelegd

A little story or was it a dream...
One day I remembered a story of an unexperienced golfball;
this is the story:
had gehoord zoals: vd Eijnde, Neways, D’n
Dimpel, Vertax en zelfs een Alb. vd Meijs.
Zit ik daar geheel wit zonder tatoeage maar
wel een mooie naam Callaway in een geheel
donkere ruimte, afgesloten met een rits. Ik
wist het meteen, mijn rustige leventje was
voorbij.

In de ochtend was het nog even licht en een
paar seconden daarna, zat ik samen met
MaxFli, Titleist en de andere ballen. Ze hadden prachtige tatoeages op hun huidjes en
de kleuren varieerden van geel, blauw, paars
zelfs groen met namen waarvan ik nog nooit

Ë de (niet helemaal) aansluitende feestavond.
Toch kunnen we, denk ik, terugzien op een
geslaagde feestweek; het weer werkte in
ieder geval op een nauwelijks te verwachten
wijze mee en de drukbezochte finale van
onze matchplay kampioenschappen op de
zondag vormde een waardig besluit van
een week, waaraan ik zelf met veel plezier
terugdenk.
Nu nog de afwerking van de verbouwing
aan het clubhuis en nog wat kleine aanpassingen in de baan en dan zitten de grote
werkzaamheden van dit jaar er weer op. Ik
hoop dat u een heel plezierig seizoen hebt
gehad en dat u ook de komende weken
nog vaak met goed weer van de baan kunt
genieten.

Niet zozeer dat ik nog nooit had bewogen,
want in het begin van mijn jeugd werd ik al
hard heen en weer gerold en gesmeten met
miljoenen anderen, en later zaten we met
z’n drieën opeengepakt in een kartonnen
doosje, ik zat gelukkig voor het raam. Een
paar maanden geleden werd ik eruit gehaald,
en heb ik Pinnacle ontmoet, groen bedrukt
met Alb. vd Meijs, even later ook Titleist, we
hadden het goed en rustig. Titleist was een
beetje down, want hij was een paar keer flink
geslagen. Dat was ook wel goed ze zien. Z’n
huid was geschaafd zelf zijn tatoe was vervaagd. Pinnacle en ik moesten er een beetje
om lachen. Moet je maar voorzichtig zijn!

Tot slot nog een belangrijke mededeling:
Vlak voor het ter perse gaan van deze editie
ontving het bestuur een brief van Chris
Liebreks, de voorzitter van de selectiecommissie ‘Voorzitter HGC’, met de voorgestelde kandidaat voor het voorzitterschap
van onze club. Ik heb in mei tijdens de ALV
al te kennen gegeven bij de AVL in 2005
tussentijds te zullen aftreden, mits er een
andere geschikte kandidaat beschikbaar
zou zijn. Het doet mij dan persoonlijk veel
genoegen en ik vind het uiterst bevredigend dat de commissie zo’n voortreffelijke
kandidaat heeft weten te vinden.
Ik wens mijn opvolger heel veel succes
en op mijn steun kan hij rekenen. Meer
informatie hierover op pagina 9 van dit
blad.

•

Hans Verstappen
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Hobbel de bobbel, we klosten heen en weer
in het donker, we waren met velen bij elkaar,
af en toe ging de rits open, en dan zag ik
iets van mijn omgeving. Ik schrok, er waren
erbij die niet waren zoals wij, maar oranje
en geel, wat raar? Ik begon al te wennen aan
de tatoes maar dit had ik nog nooit gezien.
Even later hoorde ik van buiten de ruimte
een hoop herrie. Herrie met angstige tonen.
De rits ging openen, en iets pakte Alb. v.d.
Meijs op en weg was Meijs, ik heb ‘m erna
nooit meer gezien.
We hobbelden in het donker een heel eind
door, en het werd steeds rustiger in de ruimte,
Titleist wist wat er kon gebeuren, ik nog niet.
Opeens werd ik ook door het iets gepakt, en
vlak boven een grote groene vlakte op een
stokje gelegd. Het duizelde mij, wat is dit nu
weer en zoveel licht!

Verdwijnen in een donker gat
Knal..., het voelde alsof mijn huid eraf werd
gerukt en de binnenkant stond haast op
knappen. Ik tolde rondom mijn as en voelde
overal mijn huid, het groene veld verdween
onder mij, maar kwam al weer snel terug, ik
botste op iets hards, stuiterde nog een keer,
en verdween toen in een donker gat. Het was
ineens weer rustig. De pijn was nieuw, de
stilte echter van korte duur. Het iets pakte
mij op en stond nu zelf te tollen en te springen, ik werd heen en weer gegooid tussen
andere ietsen. Het was weer herrie, maar
geen angstige herrie. Het klonk eigenlijk wel
positief. Even later stond ik temidden van
een hele hoop ietsen, en werd er met zwart
op mijn witte huidje geschreven, en werd er
een schroef in me gestoken. Ik werd ergens
opgehangen, en heb nu een mooi uitzicht
over het clubhuis. Even verderop hangt de
broer van Alb. vd Meijs.
Know I remembered it wasn’t a story not
even a dream but it really happened a long
way away in Canada. Gefeliciteerd Albert
met de ‘hole in one’, thanks for het biertje en
weet dat dit voor vele onder ons een droom
zal blijven.
Peter Norman

•

P.s.: Bij deze Albert geef ik de pen door aan
jou!
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HGC ‘Overbrug’ op weg
naar volwassenheid
Een lustrumviering is een mooi moment om eens terug te blikken en te
zien hoe de club geëvolueerd is en wat voor fasen ze daarbij doorlopen
heeft. Wij doen een poging om dit voor de lezers in beeld te brengen
waarbij we ons bedienen van gelijksoortige ervaringen in het bedrijfsleven.
De pioniersfase
Het begon allemaal in 1989 nu vijftien jaar
geleden toen een aantal leden van de toenmalige hockeyclub HMHC het initiatief namen
om rond de hockeyvelden een eenvoudig 9
holes golfbaantje te realiseren. Het getuigde
van een vooruitziende blik en we moeten
de initiatiefnemers daarvoor dankbaar zijn.
We hebben het nu over de pioniersfase van
de club.
Er kwam een baan en een clubhuis, het was
wat primitief, maar wel een voltreffer want
vanaf het begin werd er enthousiast gegolft.

Pioniers in HaReco en Wedstrijdcommissie
zorgden er weldra voor dat het golfspel volgens de NGF regels werd gespeeld. De sfeer
was zo goed dat er voldoende momentum
was om door te stomen naar een volwaardige baan.
Onder leiding van Jan Romme, die in zijn
werk pionierservaring had opgedaan, ging
men door. Nu ging het om de nodige gronden, een echt clubhuis, de financiële middelen en de vergunningen. Het proces was
niet meer tegen te houden en dus kwam er

die volwaardige baan met de NGF-B status
die in 1997 werd geopend.

De specialisatiefase
Zoals we ook zien met startende bedrijven
gaat de pioniersfase over in de fase van de
specialisatie of differentiatie waarin de
specialismen zich verder ontwikkelen. Dit
vraagt weer om ander leiderschap, waarbij
specifieke kennis en het vinden van specialismen belangrijk zijn. Zodoende ging
het baanonderhoud naar de Enk, verscheen
er een accommodatie manager en werd de
Horeca uitbesteed. Het werd de tijd van
Hans Verstappen als voorzitter. In zijn tijd
als voorzitter en samen met het bestuur zijn
baan, oefenaccommodatie en clubhuis verder
geperfectioneerd en is de financiële positie
sterk verbeterd. Verder kwam er een professioneel clubblad en een uitgebreide eigen
website.

Nu is integratie aan de orde
Wanneer een organisatie volwassen wordt
komt ze in de integratiefase. Dan is het zaak
dat alle specialismen vergaand samenwerken Ë

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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Derde lustrum stijlvol gevierd
Het derde lustrum omvatte een scala van activiteiten die zich uitstrekten
van dinsdag 7 tot en met zondag 12 september met als hoogtepunt de
opening van de nieuwe hole negen en het nieuwe oefencomplex op zaterdag 11 september.

Deze flight liep als eerste de nieuwe 9 vlnr Hans
Verstappen, Hans Herztberger, Paula van der
Zwaag en Marijke Romme.

Helmonds Muziek Corps die helaas niet die
aandacht kreeg die ze verdiende omdat die
samenviel met de openingsspeech. Daarna
vertrok er een speciale flight om hole 9
officieel te openen. Deze flight bestond uit:
onze baanarchitect Hans Hertzberger, Hans
Verstappen en de Marijke Romme (echtgenote
van ons erelid Jan Romme), Paula van der
Zwaag (echtgenote van ons lid van verdienste
Jan van der Zwaag). Er waren diverse sportieve evenementen. Zo werden de wekelijkse
Ladies day (dinsdag) en Herenochtend (don-

De openingstoespraak werd verricht door de
voorzitter Hans Verstappen met een speech
waarbij namens de gemeente Helmond ook de
wethouders Betlehem en Tielemans aanwezig
waren. Verder was er een serenade van het

De muzikanten zorgden voor sfeer

aantal ingeschreven leden die het lieten afweten, was het een reuze gezellige avond met
veel dans. Het duo ‘Prettig Weekend’, ons
huisorkest voor deze hele feestweek, bracht
een breed assortiment aan liedjes. De twee
muzikanten waren ervaren sfeermakers die
ook op de andere dagen succes hadden. Ook
het uitgebreide buffet was uitstekend verzorgd en voor deze gelegenheid was het clubhuis uitgebreid met een tent op het terras.
Om de kater weg te werken was er de volgende
dag de ‘Katerwedstrijd’ georganiseerd die,
gezien de opkomst, niet overbodig was. Na
nogmaals in een overvol clubhuis te hebben
genoten van muziek en dans kwam er een
einde aan onze lustrumweek.

•

Ë zodat er gesproken kan worden van een
integraal clubbeleid en belang. Dat vraagt
weer om ander leiderschap en het is dus
niet toevallig dat de opvolging van de
huidige voorzitter nu aan de orde is. De
commissie ‘Voorzitter HGC’ is hiermede
belast en het is aan haar om de juiste
persoon te vinden. Hij of zij heeft enerzijds het voordeel dat men een redelijk
volwassen club kan runnen. Anderzijds
liggen ook hier weer nieuwe uitdagingen,
immers de veranderingsprocessen gaan
gewoon door. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om de mooie
oefenaccommodatie beter te benutten of
de routing in de baan te optimaliseren.
Ook de plannen voor een 18 holes baan
bij Croy kunnen de nodige consequenties
hebben voor onze club. Wij zijn benieuwd
wie de volgende voorzitter wordt en wensen hem of haar veel succes in deze laatste
fase van HGC ‘Overbrug’ naar volwassenheid.
Bert ter Heijne
Namens de redactie
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Het eerste ‘gestoken hole’ van 9 wordt door Herbert
de greenkeeper aangeboden aan Hans Verstappen

derdag) in een feestelijk jasje gestoken en dat
gold ook voor de jaarlijkse vrijwilligersdag
(vrijdag.) Van deze evenementen volgen hierna korte verslagen. Ook het matchplay kampioenschap (zondag) was met een feestelijk
sausje overgoten.
En dan was er nog
een feestelijke golfdag voor de sponsors (woensdag.)

Feest voor alle
leden

Marijke de Wit in een rol
als zangeres

Een echt feest voor
alle leden was er
op zaterdagavond.
Ondanks de wat
matige opkomst,
mede door een

Prosit !!!

Viering Ladies day
Ladies hadden een fantastische
vriendinnendag
Het was een goede greep om de vriendinnendag samen te laten vallen met de lustrumviering. De dames van de ‘Ladies day’
commissie waren, zoals ik kon constateren,
al vroeg aanwezig en het is dan ook niet
verwonderlijk dat alles tot in de puntjes verzorgd en klaar was toen de eerste deelnemers
binnenkwamen.
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Viering Herenochtend
Ook de Herenochtend commissie heeft er
een speciale dag van gemaakt. Voor deze
gelegenheid was de aanvangstijd een uur
later gezet dan gebruikelijk. Helaas had
niet iedere deelnemer het programma op
het publicatiebord gelezen. De vroege vogels
hebben echter fijn kunnen oefenen op de
nieuwe driving range en oefengreens.

De sfeer was opperbest

De ontvangst was om 10 uur met koffie of
thee en overheerlijke petit-fours versierd met
het clublogo in marsepein. Het was een heel
feestelijk welkom!
Na het welkomstwoord van de Ladies captain Ans van der Elst mochten we van start
voor de wedstrijd. Elke flight bestond uit acht
dames en de spelvorm was foursome, een
leuke spelvorm die de kameraadschap tussen
de vriendinnen nog verstevigde.

vlnr de winnaars Henriëtte van Dongen en
Monique Wessels samen met Helga Grijpsma en
Lidy Hülck.

Mijn maatje mocht in onze flight als eerste
afslaan en sloeg meteen al een ‘wereldbal’
en hiermede was de trend gezet. We hebben verder werkelijk de hele wedstrijd enkele
engeltjes op onze schouders gehad en bovendien gedroegen onze flightgenoten zich als
een fanclub. Na vier birdies, een groot aantal
pars en een enkele bogey kwamen we met een
resultaat binnen dat we naar alle waarschijnlijkheid nooit meer zullen halen.
Het was een dag met een gouden randje, leuke
flightgenoten, prachtig weer, een heerlijk buffet terwijl de live muziek ervoor zorgde dat we
ons allemaal weer even achttien voelden!!
‘Het was geweldig’ aldus Henriëtte van
Dongen die mede namens Monique Wessels
dit verslag maakte.

•

de tweede negen holes afgewerkt. Winnaar
werd Stiphout, met als runner-up Helmond.
Na de prijsuitreiking was het gezellig borrelen
op het weer zonnige terras waar al gauw ons
huisorkest verscheen met hun vaak nostalgische liedjes, die herinneringen ophaalden uit
vroegere tijden. Alhoewel de organisatoren
hadden voorgesteld de dames ook te laten
komen werd hieraan weinig gehoor gegeven.
De enkele dames die er wel waren zijn echter qua dansen behoorlijk aan hun trekken
gekomen.
Lekker weer en de nodige snacks konden niet
verhinderen dat het gezelschap op het terras
alras uitdunde. De muzikanten hielden de
blijvers echter in hun greep waardoor het nog
lang gezellig bleef.

•

Jan Romme (r) haalt herinneringen op.

Good old vrijwilliger Jan van der Zwaag had
voor deze gelegenheid een speciale wedstrijdvorm gecreëerd n.l. ‘tegen Par met Bisque’.
Na de koffie werd er gestart met de wedstrijd
waarbij tegen de baan gespeeld moest worden.
Hierbij konden de spelers hun handicapslagen naar eigen keuze per hole gebruiken. De
scores kwamen als volgt tot stand; een (+) bij
beter dan par, een (0) bij par en een (–) bij
slechter dan par. Het saldo van plussen en
minnen bepaalde de eindscore. Verrassend
was dat het niet ging om de individuele score
maar de score per groep. Daartoe waren drie
groepen samengesteld: Helmond, Stiphout
en de dorpen. De beste elf individuele saldo’s
van iedere groep telden mee voor de groepsscore. Na de koffie werden de eerste negen
holes van de wedstrijd gespeeld waarna er een
lunchbuffet klaar stond. Gesterkt door deze
voedzame maaltijd werden vanaf half drie

Viering Vrijwilligers
Vrijwilligersdag op vrijdag
Het zijn de vrijwilligers die de club drijvend
houden. Het is dus logisch dat ook de jaarlijkse golfdag voor hen in het kader van de
lustrumviering stond. Een hidden-holes wedstrijd op 18 holes gaf de nodige spanning.
Terwijl, na de wedstrijd, de rekenmeesters
hun werk deden konden de spelers in de zon
genieten van hun drankje als opstapje voor
een voortreffelijk buffet. Op het terras was
ons huisorkest weer present en deed zijn
uiterste best om stemming en dans te bevorderen. Na een dankwoord van de voorzitter
werden de prijzen uitgereikt, waarbij duidelijk werd gesteld dat meedoen belangrijker
was dan winnen. Na het diner werd de avond
op gezellige wijze voortgezet met muziek en
dans waarbij de dames, die in de minderheid
waren, hun conditionele reserves behoorlijk
moesten aanspreken.

•

De aanwezige vrijwilligers van onze club.
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Voorkomen van ongelukken met
baanpersoneel

Door de baan
Bij werkzaamheden op of rond de (winter)-

speler een schriftelijke waarschuwing stu-

green met zwaailicht is de vlag van de green

ren. Herhaald negeren van de procedure

Het hoeft geen betoog dat het in het golf-

verwijderd. Er mag dan niet geslagen worden.

(met voornoemd gevolg) door betreffende

spel verboden is anderen in gevaar te bren-

Worden genoemde werkzaamheden zonder

speler kan royement van het lidmaatschap

gen. Volledigheidshalve toch nog even de

zwaailicht uitgevoerd dan staat de vlag er en

tot gevolg hebben. Wat er dient te gebeu-

etiquette of zo u wilt de procedure: een

mag er op aanwijzing van het baanpersoneel

ren als er van een werkelijk ongeluk sprake

speler mag op de baan nooit de bal slaan

geslagen worden.

is lijkt zo vanzelfsprekend dat dit hier niet

in de richting van andere spelers, wanneer
die bal in de buurt (minder dan 50 meter)
van die spelers terechtkomen kan.

besproken hoeft te worden.

En wat als...

Indien deze ‘procedure’ door spelers niet
wordt nageleefd en er naar de beoordeling

In plaats van spelers kan hier ook green-

van het baanpersoneel sprake is van een

keepers, die bezig zijn met baanonder-

bijna-ongeluk, dan heeft dit personeel het

houd, gelezen worden. Bovendien geldt

recht om de speler naar de naam te vragen en

de regel dat baanpersoneel tijdens werk-

de plicht het voorval, via de caddie master of

zaamheden altijd voorrang heeft op spe-

rechtstreeks aan de baancommissaris, te mel-

lers. In geval van werkzaamheden moeten

den. De baancommissaris zal desbetreffende

de spelers wachten tot het werk gereed is

speler vragen naar zijn visie van wat er mis is

of tot het baanpersoneel te kennen geeft,

gegaan. Indien blijkt dat er inderdaad sprake

d.m.v. een armgebaar, dat de spelers met

is van het niet naleven van de procedure zal

het spel kunnen doorgaan.

de baancommissaris namens het Bestuur de

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

•

Kaj Hordijk baancommissaris
Bij zwaailicht niet slaan!

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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De witte rook is uit de
schoorsteen gekomen

De taak van de Selectiecommissie
Voorzitter HGC ‘Overbrug’ is volbracht.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 mei j.l. is onder punt 10
van de agenda door de leden besloten ondergetekende een commissie te
laten formeren die tot taak zou hebben te komen tot voordracht van een
nieuwe voorzitter voor onze golfclub.
De door mij samengestelde commissie werd
gevormd door de leden : Jan van Hout, Jan
Martens, Jeanne Verstappen, Han Hoeben
en Jan de Jager, met als voorzitter ondergetekende. Wij allen hebben onze taak met veel
enthousiasme op ons genomen.
In een viertal vergaderingen is een procedure
gevolgd die als volgt was opgezet: Aan de
hand van de Profielschets hebben de leden
van de commissie allen vijf clubleden en twee
niet-leden geselecteerd die voor deze functie
in aanmerking zouden kunnen komen. De
groslijst welke hieruit ontstond is besproken,
en heeft een drietal potentiële kandidaten
naar voren gebracht waarmee iedereen zich
volledig kon verenigen.

Na de definitieve selectie hieruit is de keuze
gemaakt voor één kandidaat.
Deze heeft op de vraag of hij zich als voorzitter verkiesbaar wilde stellen een positief antwoord gegeven. De Selectiecommissie heeft
vervolgens, na een voorstelling- en interviewavond, een unaniem positief advies uitgebracht over de voorgestelde kandidaat en
hem daarna aan het bestuur voorgesteld als
toekomstig voorzitter van HGC ‘Overbrug’.

klaard met de voorgedragen persoon. Daarom
zal als kandidaat voor het voorzitterschap, op
advies van de Selectiecommissie, door het
bestuur op de Algemene Ledenvergadering
van 2005 worden voorgedragen de heer Rob
van Thiel, notaris te Beek en Donk. Rob is
momenteel bij HGC ‘Overbrug’ al speelgerechtigde op een sponsorovereenkomst
en heeft zich bereid verklaard zich na zijn
verkiezing, conform de Statuten van onze
vereniging, te laten inschrijven als ‘gewoon’
lid van onze club.
Zowel de Selectiecommissie als het bestuur
gaan er vanuit dat de kandidatuur door de
commissie conform de opdracht van de vereniging naar voren is gebracht en dat de heer
Rob van Thiel volgend jaar, na het aftreden
van de huidige voorzitter, Hans Verstappen,
bij acclamatie zal worden gekozen tot voorzitter van de Helmondse Golfclub ‘Overbrug’.
Daarop vooruitlopend zal Rob met directe
ingang deelnemen aan alle bestuursvergaderingen om zo het wel en wee van de vereniging te leren kennen.

•

Chris Liebreks
Voorzitter Selectiecommissie

Voordracht
door bestuur overgenomen
Op 14 oktober 2004 heeft het voltallige
bestuur zich in een speciaal daarvoor bijeengeroepen vergadering unaniem akkoord ver-

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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Mobiva B.V. h.o.d.n.
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Harde vloerbedekkingen
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aaldvilt, tapi t et
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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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Wedstrijduitslagen
Kermiswedstrijd
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Karin Severs
Marianne van Eyck
Jan Gottenbos
Janneke Goossens
Els van Wylick
Rob Stockx

Maandbeker 4

Hoge hcp
1. Roderik van den Bogaard
2. Toon Boogers
3. Wim van de Ven
Lage hcp
1. Ellen Claessen
2. Sjoerd Theunissen
3. Marianne van Eyck

Volvo Foursomes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Echtpaar van den Eijnden
Echtpaar Vinke
Luijben/Curfs
Van der Meer/Claessen
Echtpaar van de Goor
Echtpaar van Dijk

Del Court beker

1. René en Lilian van de
Waarsenburg
2. Harry en Jeanne Verstappen
3. Rijn en Tony Schellekens
4. Wim en An Roelofs
5. Hans en Anneke Theunissen
6. Harry en Marianne Engels

Rabbits 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Richard Luiken
Wim Spoormakers
Bart Spoormakers
Jackey van Melis
Chris Geugies
Hans van Kuijen

Golfjournaal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Harry Engels
Arthur Luijben
Annemarie Ottenheijm
Jacque Verhappen
August Curfs
Jan van den Eijnde

Maandbeker 6

Hoge hcp
1. Cees Broos
2. José Gottenbos
3. Cock Sproet
Lage hcp
1. Joop de Greef
2. August Curfs
3. Peter Norman

De winnaars van de maandbeker
lage hcp: Frans Jansen en Ellen
Claessen

Big smile voor de birdiekampioen
Dodavo Huub Bozon.

Stroke play kampioenschap

Eindstand Maandbeker

Dodavo

Heren
1. Frans Jansen
2. Huub Bozon
3. Carel Martin
4. Han van Kinderen
5. René van de Waarsenburg en
Jan Ankersmit
Dames
1. Mieke Soons
2. Paula Goossens
3. Ellen Claessen
4. Trix van de Loo
5. Gerry Curfs
6. Netty van Poppel

Hoge hcp
1. Cees Broos
2. Roderik van den Boogaard
3. Rinus Jansen
4. José Gottenbos
5. Theo Vos,
Ans van der Elst en
Jacque Verhage
Lage hcp
1. Frans Jansen
2. Ellen Claessen
3. Peter Norman
4. Fred Boetzkes
5. Jackey van Melis
6. Bert Hendriks

Heren lage hcp
1. August Curfs
2. Huub Bozon
3. Frans Vinke
Heren hoge hcp
1. Cees Broos
2. Frank Heystee
3. Henk Jongen
Dames
1. Brigitte Bozon
2. Karin Severs
3. Jannie Vinke
Birdie classement
1. Huub Bozon (20)
2. Frans Vinke (12)

Matchplay kampioenschap
Heren
1. Carel Martin
2. Huub Bozon
Dames
1. Marianne van Eyck
2. Ellen Claessen

Rabbits 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Richard Luiken
Bart Spoormakers
Frans Huijbregts
Gerry Daelmans
Diny van Zuidam
Frank Heystee

Maandbeker 7

Hoge hcp
1. Jacque Verhage
2. Rinus Jansen
3. Willem van Riesen
Lage hcp
1. Jackey van Melis
2. Frans Jansen
3. Agnes van Nimwegen

BO3 GOLF

clubmatching
custom clubs

l 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.

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

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

l Laat uw natural swing eens doormeten
en maak vrijblijvend een afspraak met
Golfsmid Bozon.

06 - 51 10 72 99 / 0492 - 56 55 60
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Dagje golf op
Op vertoon van deze advertentie:
• Gastvrije ontvangst met kofﬁe en gebak.
• u speelt op de prachtige 18 holes baan.
• u geniet aansluitend een 3 gangen diner
na uw eigen keuze.

Maandag t/m vrijdag: prijs Compleet € 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

� � ���

� ��

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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Bestuursmededelingen

Nieuws van de HaReco

Opzeggen lidmaatschap
per 1 januari 2005

Verboden drivers in de toekomst

Het bestuur wijst u er op dat statu-

Voor nationale wedstrijden vanaf 1
januari 2005

tair opzegging van het lidmaatschap
kan plaatsvinden tegen het einde van

In navolging van de Royal and Ancient Golf
Club heeft de NGF besloten om vanaf 1 januari 2005 een aantal drivers te verbieden uitsluitend voor haar nationale wedstrijden (dit
betreft dus niet clubwedstrijden).

het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn
van 4 weken. Dit betekent dat, indien
u wenst op te zeggen per 1 januari
2005, deze opzegging uiterlijk
3 december 2004 schriftelijk ter ken-

De lijst van verboden drivers vindt u op de
volgende site (www.randa.org).
U kiest op deze site achtereenvolgens Rules,
Equipment, Driving Clubs en ‘list of drivers
contrary to the driving club condition’. Het
gaat hier om de beperking van het zogeheten
trampoline effect; andere beperkende eigenschappen als lengte en vorm zijn per 1 januari
2005 verplicht voor alle spelers.

nis van de secretaris moet worden
gebracht. (W.J.M. Martens, secretaris HGC ‘Overbrug’, Beethovenlaan
76, 5707 PW Helmond, e-mail: wim.
martens@hetnet.nl).

•

Het bestuur

Voor alle golfers vanaf 1 januari 2008
De lijst van verboden drivers (zie hierboven
onder a) is vanaf 1 januari 2008 voor alle golfers
van toepassing. Als u een nieuwe driver wilt
aanschaffen is het wellicht verstandig met deze
lijst rekening te houden.
Nadere informatie te verkrijgen bij Fred
Boogaarts.

Geslaagd voor golfexamens
GVB praktijk
Bob Grijpstra en Eric Jansen.
NGF theorie
Bart Spoormakers en Noortje Berends.
Van harte proficiat.

•

HaReco

Een interessant stukje Baanstatistiek
Evenals vorig jaar is er weer een analyse gemaakt van de qualifying wedstrijden over het jaar 2003 en dit in vergelijking met het jaar 2002.
Wederom is gekozen voor de analyse van
spelers met een handicap lager dan 24,0.
Merkten we op dat in 2002 hole 1 en 10 duidelijk de moeilijkste waren, in 2003 waren
hole 4 en 13 samen net iets moeilijker dan 1
en 10 ofschoon het gaat om een verschil van

enige promillen. Zouden 4 en 13 moeilijker te
spelen zijn geworden door het hoger groeien
van de bomen tussen hole 4 en hole 5? Ook
zou het kunnen dat door de analyse van meer
wedstrijden en aanzienlijk meer scorekaarten
een nog zuiverder beeld is ontstaan.

Bedenk wel dat het hier nog gaat om de oude
situatie voor ingebruikname van de nieuwe
hole 9.
HaReco heeft besloten om ook dit jaar nog
geen verschuiving van de stroke index te
laten plaats vinden, omdat de verschillen nog
te gering zijn en ook omdat de nieuwe holes
1 (10) en 9 (18) nog in de evaluatie moeten
worden meegenomen.

•

Wedstrijden

Scores

Fred Boogaarts

Gem. aantal slagen 2002

6,43/6.33 5,28/5,22 5,74/5,65 6,14/6,27 3,98/4,02 5,81/5,82 5,30/5,29 5,09/5,21 4,15/4,09

57

634

Gem. aantal slagen 2003

6,07/6,11 5,15/’5,18 5,50/5,48 6,07/6,13 3,96/3,96 5,85/5,88 5,09/5,18 5,06/5,08 4,14/4,16

67

785

Hole
Par
Stroke index

1/10

2/11

3/12

4/13

5/14

6/15

7/16

8/17

9/18

4

4

4

4

3

4

4

4

3

7/8

13/14

5/6

3/4

15/16

1/2

9/10

11/12

17/18
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Aandacht voor de
Ledencontactcommissie
Wij willen u er nogmaals op
attent maken dat er binnen de
club een ledencontactcommissie
bestaat.
Een van de taken van deze commissie is
nieuwe leden te helpen hun weg te vinden
binnen de club. In dat kader organiseert
ze eens per jaar een kennismakingsdag
met een wedstrijdje waarbij de nieuwkomers verwelkomd worden bij het genot
van een kop koffie of een drankje.
Verder besteedt de commissie waar nodig
aandacht aan die leden die getroffen worden door ziekte, ziekenhuisopname of
overlijden. Dit door medeleven te betuigen of een hart onder de riem te steken.
De commissie die handelt namens de
leden en het bestuur bestaat uit de dames:
Paula van der Zwaag, Ceciele van den
Broek en Henriëtte van Dongen.
De commissie die ijvert voor een goede
sfeer en onderlinge samenhang in de
club, vindt het belangrijk om tijdig van
de leden te horen welke gevallen aandacht
verdienen. Om hierbij van dienst te zijn
zal de redactie het contactadres van de
commissie meenemen in de colofonpagina van dit blad.
Op de vraag of men nog meer wensen
heeft wordt geantwoord dat een clubvademecum met alle relevante informatie
en regels van de club zeer welkom zou
zijn voor de nieuwe leden.

•

Redactie

Nieuws van
de wedstrijdcommissie
Deelname aan de
maandbeker wedstrijden
beperkt
Gezien de grote belangstelling onder de
leden voor deelname aan de maandbekerwedstrijden heeft de wedstrijdcommissie
besloten om alleen die inschrijvingen te
honoreren als nog in totaal aan vier wedstrijden kan worden deelgenomen.

•

Wedstrijdcommissie
14

Vincent van Goghstraat 84
5671 GZ Nuenen
T 040 - 283 17 05
E info@dicksevers.nl
W www.dicksevers.nl
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De harmonie komt langs!
In mijn dorp hadden we ook een harmonie. In de verte hoorde je ze aankomen en dan vloog je met z’n allen enthousiast naar buiten om ze langs
te zien komen en wist je: ‘Er is feest in het dorp’.
Met mijn broers sloot ik mij aan bij de velen
die de muzikanten volgden naar het feest.
Het liep zo lekker met die trommels en marsmuziek. De muzikanten waren mensen die
je kende uit het dorp waarvan velen uit een
winkel waar ze de baas waren. En onze buurjongen Frans speelde trompet, we noemden
hem ‘Onze Frans’. Trots waren wij op onze
harmonie ‘Sint-Willibrordus’.

Op de plaats van het feest aangekomen stonden de mensen handenklappend, op de maat
van de muziek, hun harmonie te verwelkomen. Voor de muzikanten gaf het applaus
van de toeschouwers en het bedankje van
de nimmer ontbrekende man met de microfoon, die vertelde waarom het ging, een goed
gevoel. Het applaus als waardering voor hun
komst en voor de goede muziek, dat was
de motivatie om je
vrije tijd in te ruilen
voor het corps en de
muzikale bijdrage
tot het dorpsfeest.
De harmonie had
een plaats onder de
WA S S E R A U T O M A T E R I A L E N B .V.
mensen en organiseerde muziekconAutomaterialen • Gereedschappen • Garageuitrusting • Rem- en frictieservice • Reinigingsmiddelen
coursen in het dorp.
Vaak ging dit samen
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

met loterijen waarvan de opbrengst besteed
werd aan nieuwe uniformen en instrumenten. Het enthousiasme en de waardering
van alle inwoners was het behoud van onze
harmonie.

Er was stilte na de muziek
Het ‘Helmonds Muziek Corps’ is mijn harmonie geworden. Ik heb er zaterdagmiddag achteraan gelopen. Ze hadden hun vrije
tijd ingeruild voor het corps en de muzikale
bijdrage tot het feest op HGC ‘Overbrug’.
Lopend tot voor het clubhuis. De opstelling
voor het clubhuis en het spelen van twee
uitstekende marsnummers konden niet bijdragen tot enige activiteit van leden die zich
achter glas en gesloten deuren hadden teruggetrokken. Na de muziek was er ...stilte! Er
stonden géén enthousiaste mensen, er was
géén applaus en er was géén man met een
microfoon die vertelde waarom het ging en
hen bedankte voor hun komst. Jammer.

•

Gerrit van Wylick;
sinds 11-09-2004 donateur van het
Helmonds Muziek Corps
P.S.: word donateur via
www.helmondsmuziekcorps.nl

Serenade voor het clubhuis
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Molenstraat 158 - 5701 KK Helmond - Telefoon 0492 - 53 92 91
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Ouder-kind dag en...
wat voor een dag!
Wat een eer en een genot om op zo’n mooie dag als familie voor het goede
doel Unicef een wedstrijd te kunnen en mogen golfen. Stralend weer en
een wedstrijdvorm die wellicht menige relatie op de proef heeft gesteld.
Samen naar een goed resultaat?? Zo ook enigermate in onze flight.
Het is natuurlijk niet prettig, om niet te zeggen een beetje beneden je stand, als je met een
gevoelige tennisarm aan een golfwedstrijd
moet beginnen. Maar Dick, je hebt een zoon
om trots op te zijn. Hij leverde prachtige
afslagen af zodat jij je op het kortere werk kon
concentreren. En mocht hij het al een keertje
laten afweten, dan wist jij het toch nog te redden. Toch samen naar een mooi resultaat.
Hein en schoonzoon hadden een wat moeilijker start. Ik citeer Hein: ‘Diesels starten

altijd wat trager op’. Na enkele holes werd
het allemaal wat beter, doch schoonzoonlief
tartte zijn schoonpapa toch wel zeer door
hem, nadat hij juist weer een bal in het goede
spoor had weten te brengen, opnieuw van
het kastje in de bunker te sturen. Al was ook
dat voor Hein geen probleem, het ontlokte
bij hem wel de vraagstelling of schoonzoon
alsnog een proeve van bekwaamheid moest
afleggen om te mogen blijven. Toen ik later de
drie kleinzonen ontmoette wist ik wel beter.
Opa kan zulke kleinkinderen niet missen.

Het tij keerde voor ons
Zo moest ik zelf mijn schoonzoon ook tot
de orde roepen want het had er af en toe de
schijn van dat de jongens met z’n drieën alleen
maar probeerden wie het verst zijn bal out of
bounds kon slaan. De Kanaaldijk werd een
paar maal danig onder vuur genomen. Toen
hij er echter op hole 6 in slaagde de bal zo
hard tegen een struik te slaan dat deze na enig
zoeken keurig midden op de fairway werd
teruggevonden, keerde het tij. Met zoveel
geluk op één dag en zo’n geweldige flight kon
het resultaat ook niet meer missen.
Terug in het clubhuis nog even wat kopen
voor het goede doel en dan trachten de dorst
te lessen dat zoals zo vaak, slechts nauwelijks, lukte. Circa vijf en een half uur op de
golfbaan is natuurlijk ook wel wat veel van
het goede.
Flightgenoten en organisatie, hartelijk dank
en hopelijk tot volgend jaar.

•

Jacques Verhappen

Winnaars vlnr vader en (schoon)zoon van der Elst, Verstappen en Huijbregts
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Vastgoedfonds
MPC Holland 55 CV
MPC Capital NV
Voor Vastgoedfonds 55 CV zijn vijf hoogwaardige kantoorgebouwen geselecteerd op bewezen locaties in
Nederland met een hoge attentiewaarde. De panden
liggen verspreid over vier verschillende regio’s.
Dit vastgoedfonds biedt u de volgende voordelen:
•
•
•
•

Hoog geprognosticeerd exploitatierendement van 10,0%
Rendementsuitkering en fondsrapportage 4x per jaar
Rendementsuitkering start met 1.9375% per kwartaal.
Gemiddelde gewogen looptijd van de huurcontracten
7 jaar en 11 maanden
• 70% van de huurinkomsten
msten afkomstig
van (semi-)overheidsinstellingen
• Spreiding over vier regio’s

Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met uw
intermediair:

Kasteelweg 30
5731 PK Mierlo
T 0492 - 66 08 03
F 0492 - 43 04 50
M 06 - 12 77 79 08
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Advieskantoor
Pieter Driessen
pieterdriessenadvies@chello.nl
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Golfdag voor de
veteranessen van HMHC
Af en toe een schichtig omkijkende heer door het clubhuis, die snel naar
het terras dook om te informeren wat hier aan de hand kon zijn. ]a hoor,
de dames veteranessen van onze hockeyclub HMHC waren uitbundig
aanwezig en van plan om er een hele leuke golfdag van te maken. En dat
hoor en zie je!

jaren voorzie ik een ongegeneerd over de tafel
gaan van plaatjes van onze nakomelingen.
Er werd in de klamme hitte ook gegolft. De
hoofden werden roder, het haar natter, de
punten werden opgeschreven en de strepen
erbij gekrast. Er waren deelnemers die al
twintig jaar golften maar ook beginnelingen.
Zo was het ook met de handicaps; wat is het
toch een leuke sport, dat je allemaal met
elkaar kunt spelen. Wel hoorden we veelvuldig dat het toch een verrekt moeilijk baantje
was. Er werd zelfs gezegd dat als je hier op
HGC je handicap loopt, je echt kunt golfen.
Die houden we er in!

IJzersterke formule

De organisatoren vlnr Els van Wylick, Paula Goossens en An Roelofs bij hun mascotte

Er waren bijna dertig dames komen opdagen,
eerst natuurlijk de bekende koffie met iets
erbij en de herkenningskreten en de aardige
complimenten ‘jij bent ook niks veranderd!’
De bijeenkomst had een hoog oma gehalte, en

dus kregen kleinkinderen de nodige verbale
aandacht.
Het ging dan met name om de aantallen en
het briljante niveau van de lieverds. De foto’s
bleven nog in de tas, maar met het stijgen der

Bij de maaltijd (nauwelijks tijd om te eten)
moesten we veel met elkaar praten en
natuurlijk nog meer over degenen, die er
niet bij konden zijn. Zo gaat dat nu eenmaal.
Iedereen herinnerde zich nog wel één of
andere anekdote en zo werd het dan ook
zeer geanimeerd.
De twee eerste prijzen (lage en hoge handicap) gingen naar Els van Wylick en naar
mij. De longest en de neary mochten Carla
Swinkels en ik in ontvangst nemen. Omdat
ik twee prijzen had gewonnen, mocht ik dit
stukje schrijven.
Met heel veel dank aan de organisatie, Els
van Wylick, An Roelofs en Paula Goossens.
Het blijft een klus om iedereen op tijd te
laten reageren, te laten inschrijven en te laten
betalen, zodat zo’n reünie ook echt door kan
gaan. Ik vond het een ijzersterke formule en
wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar!

•

Frida de Jager

Aalsterweg 100, 5615 CJ Eindhoven. tel (040) 212 26 22, fax (040) 212 63 54.
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De herfst in met
patrijs en zuurkool
De dagen worden korter, dus krijgen we na het golfen wat meer tijd
voor het bereiden van dit heerlijk wildrecept. We kozen voor patrijs
met zuurkool en we maken dit gerecht voor vier personen.

Ladies day

Vossenjacht
We schrijven dinsdag vier oktober. De dag
begon met druilerig weer. Bij aankomst in
het clubhuis, hoorde ik Anneke het Jagerslied
zingen. De druilerigheid van het weer werd
in één moment omgebogen naar gezelligheid
voor de wedstrijd Vossenjacht. (redactie: bij
Vossenjacht speelt de ‘vos’ voorop en het is
zaak om het aantal slagen van de vos zo dicht
mogelijk te benaderen)
Els van Wylick was de Vos, en met exact
dezelfde score werd ik winnaar. Het schitterende beeldje van de Vos, geschonken door
Henriëtte, zal dit jaar vol trots op mijn kast
pronken.
Ik bedank de organisatie voor deze fijne
dag.

•

Nodig voor de patrijs:

Nodig voor de zuurkool:

4 patrijzen, 4 dikke plakken gerookt spek,
1⁄4 knolselderij, 1 kleine prei, 10 peperkorrels, 1 glas cognac, 1 glas rode wijn, 60
gram boter, 1⁄2 liter bouillon, 1 blaadje
laurier en als u ze in de tuin hebt nog
twee druivenbladeren.

1 kg. zuurkool, 20 jeneverbessen, 3 kruidnagels, 3 dl. droge witte wijn, 1 spekzwoerd, 1 ui en een plak gekookte ham
van 1 cm dikte.

Was de groente en snij ze fijn. Kneus de
peperkorrels. Verwarm de oven voor op
150 graden. Doe boter in een braadslee en
bak daarin kort de spekplakken. Haal het
spek uit de pan en leg er de patrijzen in
en braad die op het fornuis mooi bruin.
Flambeer de patrijzen met de cognac en
doe onmiddellijk de deksel op de pan.
De cognac dringt dan nog heerlijk door
in het vlees. Voeg de gesneden groente
toe samen met de bouillon, de fijngesneden druivenbladeren, de peperkorrels
en het laurierblaadje. Leg het spek op de
patrijsjes. Laat het geheel stoven in de
oven gedurende 2,5 uur. (Keer de vogels
twee of drie maal).
Haal de patrijzen uit de braadslee en zet
ze warm weg.
Voeg de wijn bij de saus en laat iets inkoken. Maak op smaak met peper en zout.
Leg de patrijzen weer in de warme saus.
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Maak de ui schoon en hak hem fijn. Leg
het spekzwoerd op de bodem van een
braadslee, meng de zuurkool met de
jeneverbessen, ui en kruidnagels en leg
deze in de braadslee. Giet de wijn erover.
Deksel erop en laat hem in twee uur gaar
sudderen naast de patrijsjes in de oven
bij 150 graden. Voeg tien minuten voor
het einde van de kooktijd de in blokjes
gesneden ham toe.
Serveer de patrijsjes met de zuurkool,
aardappelpuree en een Pinot Gris.
Geef als toetje iedereen een sappige peer
en een blokje cheddar of al paese kaas.
Schil de peer en eet de plakjes met een
stukje van de kaas.

•

Maître Cour du Moulin

Lenie Liebreks

De winnares Lenie Liebreks ontvangt de trofee van
Henriëtte van Dongen
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Herenochtend trekt er op uit

Golfen op ‘de Dorpswaard’

zonder buggy of elektrocar en kreeg een fles
wijn aangeboden als aanmoediging om zo
door te gaan.
Commissieleden, namens de Heren bedankt
voor de prachtige golfdag.

•

Bert ter Heijne

Winnaars vlnr: Is Jacobs (commissie), Wim Gidding (3e), Harry Engels (2e), Cees Takkenberg (com.), Rolf
Roffelsen (1e), Rob Berkvens (com.), Joop de Greef (4e) en vooraan Bert Hendriks (5e)

Het tweede uitstapje van dit jaar ging op 16 september naar Kerkdriel
voor een wedstrijd op ‘de Dorpswaard’. Dit is een negen holes baan met
een lengte van bijna 6.000 m en een course rating van 71,7 (Overbrug
4.850 m en 65,8.) De baan is geaccidenteerd en heeft
een interessante mix van bos en waterholes. Elke hole
is voorzien van een dubbele tee zodat bij het spelen
van 18 holes apart moet worden afgeslagen. Bijzonder
is verder de driving range aan het water waarbij ‘floating balls’ op het water worden geslagen.

Wout Tersmette de nestor in het gezelschap

‘Uw kans
AFVALLEN;
op een
WIJ MAKEN
hole in one’ HET WAAR!

In flights van drie was het goed
golfen onder ideale weersomstandigheden waarbij genoten werd
van de prachtige uitzichten op de
baan. Na de wedstrijd konden we
op het terras van het hoge clubhuis genieten van het zonnetje en
het spel op de laatste hole van de
flights na ons.
Tijdens het naborrelen gingen er
weer schalen bitterballen rond
en even werd er een herhaling
gevreesd van de eindeloze bitterballen rondjes tijdens ons vorige
uitstapje naar de Mühlenhof. Dit
keer was het Is Jacobs die het als
een morele plicht vond de ballen te bestellen. Hij voelde zich

schuldig omdat hij de vorige keer
niet aan bod was gekomen.
Gelukkig ontbrak de tijd voor
verder excessen omdat we aan
tafel werden geroepen. En dat
was maar goed ook want het
dinerbuffet was niet te versmaden.
Tijdens de maaltijd werden door
Is Jacobs als voorzitter van de
commissie ‘Herenochtend’ de
prijzen uitgereikt. Voor de winnaars verwijzen we naar de bijgaande foto. Speciale aandacht
gaf Is aan Wout Tersmette, met
74 jaar de nestor in het gezelschap. Hij loopt nog steeds zijn
rondjes met een krachtige tred

• GEGARANDEERD
GEWICHTSVERLIES
• PERSOONLIJKE
BEGELEIDING
• GEEN HONGER
• GEEN JOJO-EFFECT

Wilt u op medisch
verantwoorde wijze
gewicht verliezen, maar
ziet u op tegen de
lusteloosheid en het knagende hongergevoel van
een normaal dieet? Dan is

�������������������
de oplossing voor u.

Bezoek onze website of
bel voor meer informatie:

������������
������������������������
�����������������������
Van der Weidenstraat 2
Stiphout, gemeente Helmond
(boven de Rabobank)
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Clubkampioenschappen
Carel Martin en Marianne van Eyck met bloemen
en Matchpay-trofee

Champagne voor de Strokeplay-winnaars Frans
Jansen (l) en Mieke Soons (r) van Gijs Verstappen

De spanning is er af voor de beide matchplayfinalisten Carel en Huub

Strokeplay kampioenschap voor
Frans Jansen en Mieke Soons
Een ding werd overduidelijk in de finale van
het strokeplay kampioenschap n.l. dat er een
oppermachtige winnaar uit de bus kwam.
Frans Jansen in zijn accurate en sierlijke
stijl liet de concurrentie ver achter zich. Als
tweede en derde volgden in zijn spoor Huub
Bozon en Carel Martin. Bij de dames was dat
juist andersom. Hier was het Mieke Soons,
de runner up van vorig jaar, die zich naar
de overwinning moest knokken. Een aantal
holes voor het einde liep ze nog geïrriteerd
rond vanwege ontevredenheid over haar
spel en haar opgelopen achterstand. Echter,
karaktervol knokte zij zich terug naarmate
het einde naderde. Zo fleurde ze weer op
en uiteindelijk was zij het die het kampioenschap in de wacht sleepte. Hier waren
het Paula Goossens en Ellen Claessen die de
tweede en derde plaats mochten koesteren.
Het was de voorzitter Hans Verstappen die
de bijbehorende trofeeën uitreikte en daarna
vloeide de champagne.

Matchplay kampioenschap met verrassende winnaars
Bij de heren ging de strijd dit jaar tussen
Huub Bozon en Carel Martin. Huub was
hierbij duidelijk de favoriet. Maar ja…je moet
het wel steeds waarmaken en op de beslissende momenten kunnen presteren. Daarom
vragen we ons af in hoeverre het fenomeen
van ‘the day after the night before’ een mogelijke extra handicap was voor Huub. Immers,
deelname aan de lustrumfeestavond tot laat

Frans op de schouders van Huub Bozon (l) en
August Curfs (r)
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in de nacht is voor normale stervelingen niet
prestatie-verhogend.
Van Carel wisten we sinds vorig jaar, toen hij
het strokeplay kampioenschap won, dat hij
de absolute top nadert. Uiteindelijk werd het
een prachtige wedstrijd met veel spanning en
emoties op de laatste holes. De voor Carel
bevrijdende slag kwam op hole 17 en toen
kon zijn vrouw Els een overgelukkige Carel
in de armen sluiten en waren er de felicitaties
o.a. van de vroegere voorzitter Jan Romme.

Marianne wint bij dames
Voor beide finalisten, Marianne van Eyck
en Ellen Claessen, was dit de eerste keer
dat ze in een finale van een kampioenschap
speelden en dat hadden ze van tevoren niet
verwacht. Het was Marianne die zich de
sterkste toonde en de felicitaties op hole 16
in ontvangst mocht nemen. Voor insiders,
die haar sterke en solide spel van de laatste
tijd gevolgd hadden, kwam de zege echter
niet als een verrassing.
Na afloop werden de kampioenen in de bloemetjes gezet, de trofeeën uitgereikt en kon
een feestje gevierd worden. Aangezien het
matchplay kampioenschap gepland was in de
feestweek van de lustrumviering was er livemuziek door het Duo Weekend. Zodoende
kwam de stemming er weer goed in en werd
het nog een reuze gezellige namiddag en
avond.

•

Redactie
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A

Pro-praatje

Helling naar beneden
B

De vorige twee keren is aandacht besteed aan de zijwaartse slagen op een
helling. Nu komt aan de orde de neerwaartse slag op een helling. Vooral
bij de nieuwe hole 9 krijgen we hier mee te maken.

A
B

De set-up ofwel de houding van het
lichaam loodrecht op de helling.
Tijdens de backswing komt het gewicht
van het lichaam nadrukkelijk op de
laagste voet te liggen. Hierdoor bevorderen we een steile invalshoek van
het clubhoofd waardoor de bal snel
opwaarts gaat.(bal gaat vliegen)

C
D

Op het moment van raken van de bal
drukt het gewicht nog steeds op de
laagste voet. Probeer met de hellingshoek mee te gaan. (zwaaien). De armzwaai laag over de grond en richting
doel.
Sta in de eindstand goed in balans op
het been dat naar het doel wijst.

C

D
Basisvoorwaarden:
£ Pak een wat kortere club met meer loft
om de bal wat eenvoudiger omhoog te
kunnen spelen
£ Met een rustig tempo zwaaien en goed
laag blijven met bovenlichaam om toppen
te voorkomen.
Sander
Succes!

•
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Dodavo enthousiasme
Toen de redactie van ‘evergreen’ me benaderde om mijn indrukken en ervaringen van de 21 wedstrijden onder de noemer Dodavo in een kort verslag weer
te geven, heeft mijn aarzeling het afgelegd tegen mijn enthousiasme en de
bewondering voor de organisatie van dit spectaculaire evenement. Bedankt
Pieter, Frits en Fred.
Aarzeling, omdat de teneur van zo’n ver-

Natuurlijk ben ik blij (en stiekem) ook best

haal het risico in zich herbergt van een

wel een beetje trots op het behalen van

afgezwakte vorm van zelfverheerlijking,

de eerste prijs bij de lage handicappers,

iets waar ik een zekere aversie tegen heb,

alhoewel de onderlinge verschillen niet

maar het druist ook in tegen de allesover-

opvallend waren. Zulks verhoogt mijns

heersende stemming van sportiviteit en

inziens het onderlinge competitie ele-

saamhorigheid.

ment, waardoor telkenmale een optimale
inzet geboden is.

Dodavo ligt lekker in het gehoor, maar

Natuurlijk hoop ik het succes van dit jaar

voor de niet-kenner zou het evengoed

de volgende keer te evenaren. Hoop is

kunnen worden vertaald in: ‘Donderdaga

mede gebaseerd op geloof en vertrouwen

vondvoordeel’.

in jezelf, maar dat geldt voor ieder van

Laat ik mij beperken tot de beleving die ik

degene die beweert: ‘Hoop is uitgestelde

ervaar tijdens deze sportieve happenings

ontgoocheling’.

ons. Ik ben het daarom ook niet eens met

op donderdagen. De ongedwongen sfeer,
gekoppeld aan een gezonde sportieve

Tenslotte nog een korte ontboezeming

onderlinge competitie doet weldadig aan.

inzake de naam van ons clubblad ‘ever-

Ziedaar de ingrediënten die garant staan

green’. In het muziekjargon worden ever-

voor een evenement waar telkenmale

greens omschreven als tijdloos en immer

reikhalzend naar zal worden uitgekeken.

actueel. Ik hoop en heb er alle vertrouwen

Daarom ben ik zo vrij, op basis van mijn

in dat dit blad een zelfde ontwikkeling zal

eigen waarneming, Dodavo als volgt te

doormaken.

interpreteren: Do(ordouwers) Da(arnaast)
V(rienden) O(nderling).

•

August Curfs

In Memoriam
Greet Joosten
Tijdens een indrukwekkende
afscheidsbijeenkomst in
het Crematorium in Heeze
hebben wij op maandag
25 oktober vaarwel moeten
zeggen aan één van onze
leden, Greet Joosten.
Veel te vroeg, op veel te jonge leeftijd is Greet ons ontvallen. Een groot
aantal leden van onze club was bij
haar afscheid aanwezig en het was
opvallend dat daarbij niet alleen haar
vaste golfmaatjes vertegenwoordigd
waren maar ook velen die haar eigenlijk alleen maar kenden door haar
vaak prominente aanwezigheid op
onze baan en in ons clubhuis. Wij
allen zullen Greet enorm missen, niet
alleen tijdens de wedstrijden waaraan ze steeds met veel enthousiasme
deelnam maar zeker ook daarna, bij
de bijeenkomsten in het clubhuis
waar Greet op duidelijke en indrukwekkende wijze liet zien dat zij er
ook was! Ikzelf zal haar in gedachten
blijven houden als de vrouw, zoals
die op het door haarzelf opgestelde
gedachtenisprentje staat afgebeeld:
jong opgewekt, levenslustig, stralend,
vrolijk. Wat dit verlies betekent voor
haar man Ben, haar twee dochters,
haar moeder en haar broer kunnen
wij enkel maar bevroeden maar ik
wil hen en de overige leden van haar
familie en ook haar talloze vriendinnen en vrienden namens de gehele
club heel veel sterkte wensen in de
komende tijd, die zonder enige twijfel
erg moeilijk zal zijn.
Hans Verstappen
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Wat ons verder nog ter ore kwam
Tewaterlating
van een buggy

Donderdag 9 september ’s morgens om half
tien vond er een ongewoon tewaterlating
plaats van een buggy op onze baan. Dit
gebeurde in de vijver naast het clubhuis
door onze secretaris Wim Martens. De buggy
kwam hierbij echter op zijn kop terecht en

Wim kon nog juist op tijd zijn vege lijf redden. Een reconstructie van het voorval wees
uit dat dit gebeurde op het moment dat met
de buggy de bocht genomen werd. Dit laatste
kon echter niet geverifieerd worden omdat
het moment zo was gekozen dat hij dat in
alle stilte zonder publiek liet gebeuren. Na
verschoning thuis kon Wim nadien gewoon
aan de wedstrijd meedoen.

Er een tandje bijzetten
Carel Martin (van beroep tandarts) schijnt
na zijn zege in de strokeplay vorig jaar nu
definitief de top te hebben bereikt met zijn
matchplay kampioenschap. Onder de toeschouwers van de matchplay ging het gerucht
dat hij er een tandje bijgezet had.

Rijn Schellekenstrofee
Hoe krijg je zo’n ding er nou uit?

Deze trofee werd donderdag 30 september
uitgereikt aan de winnaars van de gemeenschappelijke Ladies en Herenochtend wedstrijd. Voor het eerst sinds vele jaren waren
het dit jaar de Ladies die wonnen en dat deed
Rijn veel plezier getuige deze foto.

•

Redactie

Individuele winnaars Ceciele van den Broek (l) en
Ans van der Elst (r).
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Meer grip op de groei
van uw vermogen...
Rabobank Helmond
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