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Van de redactietafel immers daar kunnen we van leren. Als voor-
zitter van de redactie wil ik graag clubge-
noot Jackey van Melis lof toe zwaaien voor 
de toewijding waarmee hij de opmaak van 
het blad voor zijn rekening neemt. Ook een 
pluim voor redactielid Cees van Dijk, onze 
fotograaf, voor zijn enthousiasme en inzet. 
Helaas moeten we steeds een selectie maken 

We starten het jaar 2005 met frisse moed en wensen alle lezers een voor-
spoedig, gezond en sportief jaar toe. Verder zijn we erg blij met de uit-
breiding van de redactie en heten Rob Berkvens en Jean Louis Aben van 
harte welkom in het vernieuwde redactieteam. Ë

Te dik? Bel Dick!
V e r a n t w o o r d  a f v a l l e n ?  T o t a l  B o d y  B a l a n c e !

Dick Sandbergen, Van der Weidenstraat 2 (boven de Rabobank in Stiphout), 5708 EX Helmond

Bel: 062 502 7363 • info@totalbodybalance.nl • www.totalbodybalance.nl

AFVALLEN: IK MAAK HET WAAR!

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 Total Body Balance de oplossing voor u.

*  G E G A R A N D E E R D  G E W I C H T S V E R L I E S
*  P E R S O O N L I J K E  B E G E L E I D I N G
*  G E E N  H O N G E R G E V O E L
*  G E E N  J O J O - E F F E C T

Bezoek mijn website of bel voor meer informatie: 062 502 7363

Dick Sandbergen,
uw persoonlijke afslank-coach!

g

Het heeft ons gestimuleerd om twee nieuwe 
rubrieken te starten. De eerste rubriek gaat 
over golfregels en hierin willen we in de 
praktijk voorkomende twijfelgevallen behan-
delen qua toepassing of interpretatie van de 
golfregels in de baan. Daarvoor hebben we 
hulp nodig van onze leden om deze gevallen 
aan te dragen. De tweede rubriek is een bij-
drage van Piet Schriks in het Helmondse dia-
lect. We zijn zeer benieuwd wat onze lezers 
hiervan vinden.

Nog even terugkijkend naar vorige jaar is 
de redactie blij met de vele reacties die we 
gekregen hebben. Veelal positief maar ook 
enkele kritische en ook daar zijn we blij mee, 

Redactievergadering in nieuwe samenstelling vlnr Bert ter Heijne, Riet Cavazza, Rob Berkvens, Cees van 
Dijk, Jean Louis Aben en Bert Hendriks
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uit de grote hoeveelheid foto’s die deze 
‘hoffotograaf ’ van de club aandraagt van 
alle gebeurtenissen in de club. Uiteraard 
ook dank aan mederedactieleden Riet 
Cavazza en Bert Hendriks voor hun 
gewaardeerde bijdrage.  

En nu maar hopen dat ons aller indivi-
duele golfprestaties dit jaar weer meeval-
len. Weliswaar is meedoen belangrijker 
dan resultaat, maar toch: goed golfen 
geeft toch een fijner gevoel. En... dus 
maar weer flink oefenen, lessen en spelen 
om volgend jaar weer tot de conclusie te 
komen dat het toch nog beter kan. That’s 
life! •

Bert ter Heijne

Ë

Forewoord van de voorzitter 
Bij het uitkomen van de vorige editie van ‘Evergreen’ (oktober 2004) zag ’t er naar uit 
dat omstreeks Kerstmis het laatste nummer van dat jaar zou verschijnen. Door diverse 
omstandigheden is dit niet meer gelukt; vandaar dit eerste nummer  in januari 2005. 
Overigens hoeft niemand zich tekortgedaan te voelen want ook in 2004 zijn vier edities 
uitgekomen; behalve onze leden zijn dus ook de adverteerders volledig aan hun trekken 
gekomen.

Ik heb begrepen dat er binnen onze club 
plannen zijn activiteiten te ontplooien om 
steun te verlenen aan de slachtoffers van 
de tsunami in Azië. Alleszins prijzenswaar-
dig natuurlijk, maar laat u ’t wél even weten 
aan het bestuur zodat goede coördinatie kan 
plaatsvinden. U kunt op een positieve reactie 
rekenen.

Zoals gewoonlijk is er over het laatste kwar-
taal van een jaar niet zo veel bijzonders te 
melden. Er zijn nog wat wedstrijden gespeeld 
waarover u natuurlijk al geïnformeerd bent en 
de traditionele bijeenkomsten met Sinterklaas 
en Kerstmis hebben ook in de gebruikelijke 

ambiance plaatsgevonden. Het vorig jaar 
genomen besluit om de Nieuwjaarsreceptie 
niet meer te houden op Nieuwjaarsdag zelf 
maar op de eerste zondag in januari  blijkt 
een goed besluit te zijn geweest. Het was véél 
drukker dan andere jaren en ook de sfeer 
was fantastisch. De bekendmaking van de 
golfster en golfer van het jaar vond traditie-
getrouw ook tijdens de Nieuwjaarsreceptie 
plaats. De namen van de winnaars wil ik hier 
niet onvermeld laten: Marianne van Eyck en 
Frans Jansen mogen deze titel een jaar lang 
met trots dragen. Jammer dat Frans er niet bij 
was om zijn trofee in ontvangst te nemen. Ik 
hoop dit op zeer korte termijn recht te zetten. 

Onze huisfotograaf zal proberen een foto van 
de twee winnaars in de volgende ‘Evergreen’ 
op te laten nemen.

Veel meer nieuws is er op dit moment niet 
te melden. Ik wil daarom eindigen met alle 
leden een voorspoedig en gezond 2005 te 
wensen, met name diegenen die ik nog niet 
persoonlijk heb ontmoet. Veel heil en zegen, 
een goede gezondheid en, natuurlijk, heel 
veel golfplezier! •

Hans Verstappen

Nieuws van de 
Wedstrijdcommissie
Wedstrijdkalender
Dit jaar geen wedstrijdkalender in pocket-
formaat. Vanaf einde februari hangt de vol-
ledige wedstrijdkalender 2005 op het publi-
catiebord. U kunt de wedstrijdkalender ook 
bekijken op www.hgcoverbrug.nl. Elders in 
dit blad vind u eenmalig de volledige wed-
strijdkalender 2005.

Mededelingen
1.  Op competitiedagen is de baan beperkt 

geopend voor de leden. De caddiemaster 
geeft de speelmogelijkheden aan.

2.  De Damesochtend (elke dinsdag) en de 
Herenochtend (elke donderdag) hebben 
standing tot 14.00 uur. Na 14.00 uur, of 
eerder, kan ieder op aangeven van de 
 caddiemaster ritsen, maar dan alleen op 
hole 1.

3.  Dodavo vanaf 14 april. Starten donder-
dags van 15.30 - 18.30 uur. Geen stan-
ding.

Regels voor alle wedstrijden:
1.  De inschrijf lijst hangt drie weken voor 

aanvang op het publicatiebord. De start-
lijst met starttijden drie dagen vooraf.

2.  Afmelden voor wedstrijden nadat de 
startlijst is opgehangen betekent dat u, 
ongeacht de reden, de eerstvolgende wed-
strijd niet wordt ingedeeld.

3.  Niet op komen dagen voor een wedstrijd 
betekent, dat u de drie eerstvolgende wed-
strijden niet wordt ingedeeld. •

Namens de WeCo,l Rob Stockx
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Golf-Bridge wedstrijd

Rosemarie (l) en Bertie met de wisselbeker, samen met de organisatoren Ans van der Elst en Pieter 
Driessen

Wat een geweldig mooie dag 
was ’t die zondag 20 oktober! 
Met prachtig weer gegolft en ook 
gebridged. Ik had persoonlijk 
liever gehad dat het ’s-middags 
had gegoten terwijl wij dan met 
z’n allen lekker vergenoegd konden 
bridgen. 

maar Albert en zijn geliefde Ton zaten ons 
dicht op de hielen. Met golf hadden zij het-
zelfde aantal punten als wij, maar met brid-
gen waren wij een ‘ietsie pietsie’ beter. Heel 
fijn en wij waren er erg blij mee.

Met grote dank aan mijn partner Rosemarie 
Martens en ook de organisatie voor al het 
werk dat zij hebben verricht. •

Bertie Luijben

Met Roosje en mij gingen zowel golf als 
bridge ‘formidabel’! Ik had vrijdags nog flink 
geoefend met bunkerslagen, maar het lukte 
van geen kanten. Je krijgt in die bunkers bij 
ons het idee dat je op een zandstrand aan het 
golfen bent. Verschrikkelijk! Maar... zondag 
gingen ze d’r gelukkig beter uit, vooral bij 
de tweede negen holes. Toen ging het golfen 
grandioos en op een haar na misten we de 36 
Stableford punten.
Na een pittig soepje en koffie met broodjes 
begonnen we met het bridgen. Complimenten 
voor de organisatie omdat alle spellen gewas-
sen waren en zo in twee lijnen dezelfde kaar-
ten verschenen. Dit geeft een eerlijker beeld. 
Zeer ontspannen hebben we gebridged. Heel 
mooie spellen, met klein slem, maar ook een 
beetje tussenbieden. Mede door het goede 
tegenspel kwamen we op de eerste plaats, 
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Geef door die pen
Bedankt Pete (nou bedankt!) voor het doorgeven van de pen. Het is de 
tweede keer dat de pen aan mij wordt doorgegeven en weer vind ik het 
moeilijk om iets zinvols op papier te zetten. Jullie weten allemaal dat ik 

‘erg bescheiden’ ben en niet zo graag ‘op de voorgrond treed’! Toch zal ik 
proberen er het beste van te maken.

Een héél aparte ervaring
Mijn voorganger, Pete Norman, schreef in de 
vorige evergreen in deze rubriek over ‘Mijn 
Hole in One’. Een héél aparte ervaring kan 
ik u vertellen. Iedereen onder ons heeft toch 
af en toe de stille hoop er een te slaan, met 
in het achterhoofd de gedachte: ‘het zal wel 
niet voor mij zijn weggelegd’, terwijl ik toch 
menig amateur-golfer gesproken heb die al 1, 
2 of zelfs 4 hole-in-ones op hun naam hebben; 
de wereld is wederom niet eerlijk verdeeld.

Nu verder met mijn eigen ervaring
Zes leden van de HGC samen op vakantie in 
Canada en uiteraard werd er veel gegolft. Zo 
ook die bewuste zaterdagochtend.

De Flights werden ingedeeld en Tonne (mijn 
vriendin) en ik speelden in de tweede flight 
samen met twee Canadese mannen. In ’t 
begin even wennen, want Canadees spreken 

is heel wat anders dan ‘Algemeen Beschaafd 
Gimmerts’, maar we hebben ons best gedaan 
en ’t lukte redelijk. We speelden Strokeplay 
en ik begon met een par, gevolgd door een 
tweede par, een bogey en meteen daarna een 
par 5 in 11 slagen, dat was even minder.

Bij hole 8 aangekomen, 198 yards (toch 180 
meter) was ’t mijn beurt om af te slaan. Ik 
stond daar absoluut niet met de gedachte om 
een hole-in-one te slaan, hoopte alleen dat de 
bal redelijk dicht bij de green zou komen en 
met veel geluk op de green. Ik raakte de bal 
lekker en meteen zegt een van de Canadese 
medespelers: ‘Perhaps you can be happy with 
that ball’, wat zoveel betekend als: ‘skon bal-
leke Appie’. 

Mijn bal landde ca. 15 meter voor de hole 
op de green (dat zagen we alle vier) en rolde 
en rolde...

...zomaar in de hole!

Ik draaide me om naar m’n flightgenoten met 
ogen drie keer zo groot als anders en sprong 
een gat in de lucht, denkend ‘is dit echt of 
slaap ik nog?’ Ik schreeuwde de wereld bij 
elkaar en spelers van omliggende banen en 
zelfs de Marchall kwamen naar me toe gelo-
pen om me te feliciteren. De rest van de holes 
heb ik op wolken gelopen.

Later in het clubhouse gefeest met Tonne, 
Jan en Hannie en Chris en Lenie. Het werd 
voor Albert een duur avondje, maar het was 
geweldig en de moeite waard.

Voor degenen onder u die deze superervaring 
(nog) niet hebben gehad of mischien niet 
eens willen hebben (financieel dus): Bewaar 
dit stukje goed om af en toe toch eens te kun-
nen lezen over het speciale gevoel dat hoort 
bij het slaan van een hole-in-one.

Ik wil eindigen met iedereen een gelukkig, 
gezond en fijn golfend 2005 toe te wensen, en 
ik geef de pen door aan onze golfster van het 
jaar 2004, Marianne doe je best! •

Albert van der Meijs

WINTERKORTING* €30,- per man/per dag * 
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Sinterklaas werd luid toegezongen
Wat het weer betreft had Sinterklaas dit jaar niet veel in petto. Ofschoon 
we stiekem hadden gerekend op wat Spaanse zon werden we getrakteerd 
op Hollandse regen. Aangezien de verwachtingen slecht waren had de 
Wedstrijdcommissie besloten om de wedstrijd tot negen holes in te korten.

Na een lange middag kwam eindelijk 
de ‘stoomboot’ 
Voor velen betekende dit een wel heel lange 
middag in het clubhuis, weliswaar onder het 
genot van een (soms meerdere) glazen wijn. 
Toen de Sint tegen half vijf dan ook eindelijk 
arriveerde was er de opluchting die zich ver-
taalde in het massaal aanheffen van ‘Zie 
ginds komt de stoomboot…’.

En daar kwam hij aangeschreden samen met 
zijn enig overgebleven Piet, de oude ‘Jack 
Jour’. Dit jaar geen paard en ook geen buggy 
maar opvallend fris te voet. Misschien wel 
om te demonstreren dat leeftijd tegenwoordig 
geen belemmering hoeft te zijn. Ondertussen 
bleef  cheerleader en organisator Peter van 
de Goor de vochtige kelen aanzetten tot nog 
meer gezang waar gretig gehoor aan werd 
gegeven. Kennelijk geïnspireerd door zoveel 
bijval beklom de Sint alras het podium om 
zijn speciale zetel in te nemen.

Blij maken met pepernoten
Het was met enige emotie toen hij zijn stem 
verhief en meedeelde dat de gemeente hem 
slechts vergunning had gegeven voor een 
kort bezoek en wel van 16.17 uur tot 16.41 uur. 
Verder miste hij de ‘Kandidaat voorzitter’ die 

hij graag de hand had geschud en waarvoor 
hij wat extra pepernoten had meegenomen. 
Na de kinderen van Gijs met pepernoten te 
hebben verwend, was er bijval voor Gerrit 
van Wylick die in de Evergreen van oktober 
een artikel had geschreven ‘De Harmonie 
komt langs’ bij gelegenheid van de lustrum-
viering. Dat hij opkwam voor de belangen 
van de muzikanten had bij het hof van de 
Sint blijkbaar indruk gemaakt, vandaar een 
hand vol pepernoten. Het was onduidelijk of 
deze voor eigen consumptie waren bedoeld of 
dat ze onder de muzikanten moesten worden 
verdeeld.

Langdurige prijsuitreiking 
Vervolgens moest Sinterklaas zijn tijd verder 
wijden aan het uitreiken van de prijzen begin-
nende met de winnaars van de wed strijd: 
de echtparen van Eyck (eerste), Driessen 
(tweede) en ter Heijne (derde). Omdat ech-
ter alle deelnemers een prijs kregen was dat 
voor hem een langdurige operatie. Dankzij 
wat liedjes en een opkikkertje zo nu en dan 
hield hij dit toch kranig vol, zodat hij bij het 
afscheid nog met een sierlijke sprong het 
podium af kwam. Zo kwam er een einde 
aan een lange dag waarbij wij afsluiten met 
de wens dat de Sint, volgend jaar van de 
vermoeiende taak van prijs- cadeauuitreik-
ing wordt verlost zodat hij in de stijl van de 
heilige Ambrosius weer meer aandacht kan 
besteden aan de actua liteiten in de club. •

Bert ter Heijne

Daar komen ze aangeschreden

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

Keurslager
Ben Goossens

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

Verslag van de accommodatiecommissaris

Goed is goed!
De dagen tussen Kerst en Nieuwjaar zijn van die dagen dat je de tijd hebt 
eens rustig te gaan zitten mijmeren, en gaat terugkijken naar het afgelo-
pen jaar, denken aan de toekomst en je afvragen wat heb ik en wat wil ik 
eigenlijk nog meer of wat moet er veranderen. Afhankelijk van je stem-
ming drijf je naar een gebied waar je veel mee te maken hebt of krijgt.

Logisch dus dat ik even stilsta bij HGC 
‘Overbrug’, onze golfclub. Vele uren heb ik 
er weer met plezier rondgelopen, en vaak 
realiseerde ik me dat alles van ons allen is. 
Lang niet altijd beseffen wij dat. We verkeren 
in een vrij zeldzame positie in golfland. We 
betalen een vrij lage contributie en krijgen 
daar behoorlijk veel voor terug. Als je ziet wat 
we in een paar jaar tijd hebben verkregen aan 
comfort en speelgenot, kunnen we daar over 
het algemeen dik tevreden mee zijn. Alleen 
al het afgelopen jaar is er, met een deel van 

het leuke bedrag dat we ontvingen na de 
verkoop van de oefenaccommodatie, veel 
gebeurd. Om maar enkele zaken te noemen 
die ons aangaan: er is een accu laadstation 
gemaakt; het dak is goed geïsoleerd, waar-
door er kosten worden bespaard en het op 
warme dagen binnen in het clubhuis veel 
koeler is; er is een grote afzuigunit geplaatst, 
die o.a. de vette sigarettendampen afvoert; 
eindelijk zijn de handdrogers vervangen 
door wél werkende apparaten; onze pinnige 
penningmeester lette op de kleintjes door 

het laten plaatsen van licht - en bewegings-
sensoren. 

Maar er is nog veel meer gedaan
Contractueel zijn we verplicht de baan-
onderhoudgroep van De Enk onderdak te 
verschaffen. Binnenkort moeten zij de gehu-
urde ruimte bij van Dam ontruimen. Daarom 
moesten wij ons clubhuis gedeeltelijk vergro-
ten en herindelen. De verbouwing daarvoor 
heeft u kunnen zien. Binnen is het klaar. Het 
is er ruim, niet luxe, maar wél voldoende. 

De aanleg van het vernieuwde terras, de tuin 
en de karrenparking kostte een flink bedrag, 
maar daar beleven we dan ook veel plezier 
aan. Het verschil met wat we hadden en wat 
er nu ligt is enorm. Door het regelmatige en 
professionele onderhoud kunnen de tuin en 
directe omgeving alleen nog maar fraaier 
worden.

De laatste grote klus die is uitgevoerd was 
de afslaghut van de drivingrange. Hij staat 
op een prima plaats, alles functioneert en er 
wordt veel van gebruik gemaakt.
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architektenburo joosten b.n.a.
lage dijk 29f, 5705 bx helmond
tel. 0492-663621, fax 663195
e-mail info@archjoosten.nl
internet www.archjoosten.nl

woningen - kantoren - bedrijfsgebouwen - verenigingsgebouwen - restauraties

Hebben we nu alles, denk ik dan? Is nu alles 
oké, zijn er nog wensen? Natuurlijk zijn we 
niet klaar. Even achterover leunen, zoals in 
deze donkere dagen na de kerst, dat kan. 
Maar juist nu komen er weer ideeën en 
wensen boven borrelen. Ik denk bijvoorbeeld 
aan grotere zaken als nieuwe vloerbedekking 
in het clubhuis en nieuw terrasmeubilair. We 
moeten nog een buggy stalling maken, de 
hele weg langs hole 9 en de grond achter De 
Enk moet nog worden bestraat en er komt 
nog een compressor waarmee u uw golfspul-
len kunt schoon blazen. Ongetwijfeld vergeet 
ik enkele kleinere zaken. Er is altijd wel wat 
te klussen.

Een nieuw bedieningsboekje voor 
bestellingen
Maar zo terugkijkend kunnen we best wel 
tevreden zijn. Met ons geld hebben we zin-
volle dingen gedaan. Alles voor u en mij. 
Laten we er zuinig op zijn. Laten we leden 
die het niet zo nauw nemen, die peuken op 
het terras gooien, papiertjes laten slingeren, 
door de planten banjeren, naar de bedien-
ing f luiten of roepen, erop wijzen zich te 
gedragen.
Over de bediening gesproken. Hier verandert 
iets. U bent gewend dat u op uw ‘wenken’ 
wordt bediend. Verwend zijn we dus. Op 
verzoek c.q. dringend advies van het bestuur, 

Het nieuwe onderkomen van De EnkHet nieuwe onderkomen van De Enk

komt op de tafels een bestelboekje te liggen. 
U noteert uw naam en de gewenste drankjes 
en brengt dit zelf even naar de bar. Dit scheelt 
personeelskosten en er is voor u een betere 
controle op de gebruikte consumpties, want 
u krijgt wat u heeft besteld. Het wordt even 
wennen, maar op vele terrassen en golfclubs 
is deze werkwijze normaal. Ik hoop dat u 
er in 2005 veel gebruik van zult maken en 
vooraf of nadien veel parren en birdies zult 
scoren. En heeft u zelf nog ideeën omtrent het 
clubhuis of directe omgeving, schroom niet. 
Laat het weten. Wij blijven graag actief! •

Dick Severs, accommodatiecommissaris
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Golfregels vragen uw permanente aandacht. 

We zijn het aan onze 
medespelers verplicht   
Hoe vaak komt het niet voor dat we in de baan een beslissing moeten 
nemen t.a.v. de toe te passen regels en dat we twijfelen aan de juiste 
oplossing. Op zo’n moment zouden we het regelboekje kunnen raadplegen 
dat bij iedere golfer in zijn uitrusting thuis hoort. Dit echter, wordt door 
velen van ons als omslachtig ervaren en kan bovendien ook nog eens tijd-
rovend zijn waardoor we snelheid verliezen in de baan. 

We gooien het probleem dan maar in de flight 
en hopen dat iemand en met name de marker 
het weet. Wanneer we er niet uit komen leidt 
dit menigmaal tot een compromisoplossing 
zonder dat we de twijfel weghalen en er van 
leren.

Golfregels blijken voor velen van ons moei-
lijk te blijven en vragen veel aandacht. Deze 
aandacht zijn we tevens verplicht aan onze 
medegolfers om  het spel eerlijker en inter-
essanter te maken en om in geval van een 
wedstrijd de spelers die de regels wel juist 
toepassen niet te benadelen.

Blijf er mee bezig
Met golfregels moet je dus bezig blijven. In 
de praktijk is het vaak zo dat we ons suf 
leren om het GVB of  het NGF-Regel exa-
men te halen om nadien te gaan relaxen en 
de kennis te laten verpieteren. Dit mag niet 
gebeuren, we moeten alert blijven en steeds 
weer willen leren. De Fransen hebben hier 
een mooie uitdrukking voor n.l. ‘frappez 
toujours’. Wij willen ons deze uitdrukking 
eigen maken door in de Evergreen deze vaste 
rubriek te starten. Hierin willen we voortaan 
twijfelgevallen die we in de baan tegenkomen 
behandelen ter lering van alle leden, en wel 
in samenwerking met de HaReCo. We doen 
hierbij een beroep op alle spelers – om wan-
neer ze een twijfelgeval tegenkomen – dit aan 
ons te laten weten. Schrijf het op een briefje 
en deponeer dit in de Evergreenbox in de hal 
van het clubhuis of e-mail ze naar de redactie. 
U helpt hierbij uzelf en anderen.

Een bewogen bal op de green
Als aftrap behandelen we hierbij de vraag: 
‘Als een bal bewogen wordt op de green, volgt 
er dan altijd een straf?’.
Een bal op de green mag worden opgepakt en 
(schoongemaakt) als de ligplaats van tevoren 
is gemerkt. Oppakken zonder eerst te merken 
levert een strafslag op. Eenmaal teruggep-
laatst (losgelaten), is de bal weer in het spel, 
ongeacht of de merker is weggehaald. Gaat 
zo’n bal bewegen doordat hij op een helling 
ligt of door de wind, dan moet de bal worden 
gespeeld vanaf de nieuwe positie waarin hij 
komt te liggen, zonder strafslag. Worden de 
bal of balmerker echter tijdens het opnemen 
of plaatsen van de merker per ongeluk bewo-
gen, dan moet hij worden teruggelegd. Ook 
dan zonder strafslag. 

Een bal die wordt bewogen door een out-
side agency of bij het weghalen van een los 
obstakel of een natuurlijk voorwerp moet 
tevens zonder strafslag worden teruggelegd. 
Hetzelfde geldt voor een bal die wordt bewo-
gen door een andere bal, gespeeld vanaf de 
green of van buiten de green. Wordt echter 
een (ongemerkte) bal per ongeluk of expres 
bewogen door de speler zelf of zijn uitrust-
ing, dan moet hij worden teruggelegd met 
een strafslag. Let op, dit geldt ook voor het 
bewegen van de marker zonder dat de bal 
er ligt.
Het gebeurt nog wel eens dat een speler bij 
het adresseren van de bal deze per onge-
luk raakt waardoor hij beweegt. Dan moet 
de bal worden teruggeplaatst met een straf-
slag. Dit laatste lijkt wat ver gezocht maar is 
toch logisch. Immers dit zou anders de weg 
openen om zogenaamd per ongeluk een slag 
te maken om b.v. de green te testen, hetgeen 
de speler voordeel kan opleveren. •

Regelneef
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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 

Nieuws van de HaReCo
Voorrang in de baan
Tot 1 januari 2004 was  bepaald dat een 2-
bal voorrang had op een 3-bal en een 3-bal 
op een 4-bal. Een speler die alleen speelde 
had helemaal geen voorrang. Wij maken u 
er nogmaals op attent dat met ingang van 
bovengenoemde datum de voorrang uitslui-
tend wordt bepaald door de speelsnelheid 
en het vermogen aansluiting te houden bij 
de voorgaande groep. Tenzij er bijzondere 
maatregelen van kracht zijn, behoort iedere 
groep die een hole afstand verliest de groep 
achter zich door te laten ongeacht het aantal 
spelers in de groep. Dus ook een speler die 
alleen speelt heeft dan een doorlaatverplich-
ting. Daarentegen hoeft een groep van vier 
spelers die achter een andere groep speelt en 
aansluiting houdt geen andere groep door te 
laten, ook al betreft het hier een groep van 
bijvoorbeeld twee spelers.
Wel bestaat bij onze club een speciale maa-
tregel, namelijk dat gedurende het weekeinde 

(zaterdag en zondag) en op feestdagen een 
3-bal en een 4-bal standing hebben. Dat 
betekent dat zij op de afslag van hole 1 (op 
andere holes mag niet worden gestart) voor-
rang hebben op een 2-bal. Hierbij wordt geen 
uitzondering gemaakt voor eventuele match-
play spelers.

Jaarlijkse aanpassing handicaps
In het EGA Handicap Systeem (NGF editie) 
is het de plicht van de handicapcommissie 
(HaReCo) om jaarlijks aan het einde van het 
jaar de exact-handicaps van de leden aan een 
revisie te onderwerpen. De uitgangspunten 
van deze revisie zijn als volgt:

1.  De handicap van een speler die vorig jaar 
minimaal één (qualyifying) scorekaart 
heeft ingeleverd in de buffer of hoger blijft 
hetzelfde en wordt dus niet verhoogd.

2.  De handicap van een speler die geen 
enkele scorekaart heeft ingeleverd in de 

buffer of hoger wordt verhoogd met maxi-
maal 3.

3.  Van de speler die voor het tweede jaar 
geen enkele scorekaart heeft ingeleverd 
wordt de handicap conform artikel 25.2 
ingetrokken. Wanneer hiervoor bijzon-
dere redenen kunnen worden aangevoerd 
moet de speler vooraf contact op nemen 
met de HaReCo. (Fred Boogaarts) Deze 
kan dan eventueel anders beslissen.

Helaas komt het dit jaar ook weer voor 
dat enkele handicaps zijn ingetrokken; de 
betrokken spelers zijn intussen in kennis 
gesteld. Wanneer degene waarvan de handi-
cap is ingetrokken in het komende jaar één 
qualifying kaart (vóór 1 januari 2004 was 
dit drie kaarten) inlevert met meer dan 36 
Stableford punten, dan heeft die wederom 
voldaan aan de voorwaarden om in het bezit 
te komen van een handicap en het overeen-
komstige kaartje. Het afgelegde NGF (handi-
cap) examen blijft nog vijf jaar geldig. •

HaReCo
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Kabeljauw 
met een zuidelijk accent
De winter loopt op zijn einde, maar de kou is nog lang niet uit de lucht. 
Je droomt dan graag over de warme, zuidelijke landen. Je ziet je zelf 
alweer zitten op een koel terras met een heerlijk glas wijn en je begint 
trek te krijgen in een heerlijk visje, zoals ze die alleen daar kunnen berei-
den. We worden weer wakker en gaan een poging wagen om iets van die 
droom waar te maken.

Was de filets en droog ze zorgvuldig af. Haal 
ze door de bloem en bak ze goudbruin in 
voldoende olie. Haal ze uit de pan en houd 
ze warm. Voeg de rest van de olie toe aan de 
pan en fruit daarin de fijngesneden en platge-
drukte knoflookteentjes met de in ringen 
gesneden uien. Voeg de gepelde, gehalveerde 
en platgedrukte tomaten toe met de kap-
pertjes, olijven en basilicum. Laat dit alles 10 
minuten zachtjes stoven. Voeg de moten vis 

toe zodat ze onder de saus komen te liggen en 
laat het geheel nog enkele minuten stoven.

Serveer er stokbrood bij, ingesmeerd met veel 
knoflook en in de oven geroosterd. En wat 
dacht U van een koel glas Verdicchio…?•

Maître Cour du Moulin

Voor 4 personen 
hebben we nodig

l 4 kabeljauwfilets van 200 gram, 

l  500 gram tomaten, 

l  150 gram rode uien, 

l  150 gram ontpitte en in plakjes 
gesneden zwarte olijven, 

l  5 teentjes knoflook, 

l  1 dl. olijfolie, 

l  30 gram bloem, een 
theelepeltje basilicumpoeder 
of een afgestreken eetlepel 
fijngesnipperde verse basilicum, 

l 20 gram kappertjes.
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Ladies day sluit seizoen af 
Ans en Riet verlaten de Damescommissie

Op 19 oktober jl. vond de laatste wedstrijd van de zomercompetitie plaats. 
Aansluitend volgde de eindejaarsvergadering, waarbij Ans van der Elst 
en Riet Cavazza voor de laatste keer aan de commissietafel zaten. Na vijf 
jaar lid van de commissie te zijn geweest, treden ze terug.

Riet was altijd een bezige bij als notulant 
tijdens de vergaderingen. Vóór het comput-
ertijdperk op de club hield Riet thuis op de 
computer de stand van de competitie, de 
deelname aan de wedstrijden én uitslagen 
van de damesdagen bij. Ans nam in 2001 de 
voorzittershamer over van Henriëtte van 
Dongen en heeft behoorlijk wat energie in de 
Ladies gestoken. Als captain  wist zij iedereen 
te motiveren en in de Damescommissie werd 
onder haar leiding in een uitstekende sfeer 

samengewerkt. Er was bij Ans geen spoor van 
paniek als zich moeilijke situaties voordeden 
en zelfs als de computer het op het laatste 
moment liet afweten, bleef Ans rustig. Voor 
de funwedstrijden had ze steeds originele 
ideeën en haar organisatietalent kwam altijd 
goed van pas. 
Ans is nog steeds lid van de WeCo, dus weten 
we waar we moeten zijn met vragen over 
wedstrijden en baanbezetting.

Als nieuwe leden van de Damescommissie 
zijn aangetreden Christien Jacobs en Lenie 
Liebreks, waarbij Christien ook het voorzit-
terschap op zich heeft genomen.
Ans en Riet, namens alle Ladies en vooral 
namens de Damescommissie, hartelijk dank 
voor jullie inzet.

Wie heeft gewonnen?
De Eindwedstrijd die vooraf ging aan de 
vergadering werd gewonnen door Liesbeth 
Ruyssenaars die ook winnaar werd over het 
seizoen 2004. Haar verslag volgt elders in 
dit blad. •

De Damescommissie 

Uitslag over het seizoen 2004   

Lady Champion Liesbeth 
Ruyssenaars

Aanwezigheidsprijs Lenie Liebreks

Winnaars Eindwedstrijd vlnr Jeanne vd Meulen, Will, Toos, Jeanne Mertens, Henriëtte, Marianne en Els, 
daarvoor Lenie en Liesbeth 

Ans (r) overhandigt de voorzittersbel aan 
Christien

Nieuwe commissie: vlnr Christien Jacobs, Els van 
Wylick, Elise Boelhouwer, Ellen Swinkels, Lenie 
Liebreks en Wilma van Leeuwen 

Ans (r) overhandigt de voorzittersbel aan 

Nieuwe commissie: vlnr Christien Jacobs, Els van 

Uitslag Eindwedstrijd Lage HCP Hoge HCP

1 Toos de Vries Liesbeth Ruyssenaars

2 Jeanne Mertens Jeanne van der Meulen

3 Henriëtte van Dongen Marianne Engels

Longest Els van Wylick Will ter Heijne

Neary Toos de Vries Marianne Engels

Winnaars Eindwedstrijd vlnr Jeanne vd Meulen, Will, Toos, Jeanne Mertens, Henriëtte, Marianne en Els, 
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Vincent van Goghstraat 84
5671 GZ Nuenen
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Door de baan
Met de aanleg van het plantenvak achter 
de herenafslag van hole 1 en het creëren 
van een laantje (door het planten van een 
aantal eiken) naar de afslagen van hole 1 is 
de herinrichting van onze baan nagenoeg 
voltooid. Nog enkele details met name 
gericht op verbetering van de veiligheid 
van de baan en de nattigheid zullen in de 
komende tijd  worden uitgevoerd.

Ter voorbereiding van het nieuwe seizoen 
zijn de werkzaamheden van de greenkee-
pers naast de beperkte dagelijkse bezig-
heden met name meer gericht op het 
onderhoud van de plantvakken, de techni-
sche installaties en de markeringen. Ook is 
het nu de tijd om het baanmeubilair op te 
knappen en eventueel te verplaatsen. •

Kaj Hordijk baancommissaris 

Een laantje naar hole 1

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

Sinterklaas 
bij de Ladies
Op 30 november was het Sinterklaas 
voor de Ladies. Tijdens de individu-
ele Stableford wedstrijd had de Sint er 
dit jaar voor gezorgd dat er op iedere 
hole een surprise lag. De dames waren 
iedere keer weer zeer verrast als er in 
de zak van Sinterklaas weer iets lekkers 
zat, variërend van pepernoten, manda-
rijntjes, chocolaatjes, wortels, tot zelfs 
een heerlijk glaasje  Jägermeister.!

Na de wedstrijd had de Sint weer een 
verrassing in petto n.l. dat niet de dame 
met de beste score de eerste prijs in ont-
vangst mocht nemen, maar de f light 
met het hoogste gemiddelde. Dit waren 
Rieky Boogaarts, Ton van Thiel en Toni 
Rotteveel. Zij werden bedeeld met een 
heerlijke banketletter en mochten als 
eersten een keuze maken uit de vele 
cadeaus, inclusief een lekker recept en 
eventueel gedicht. Ook had de Sint dit 
keer gezorgd voor een letter L voor de 
longest. Deze ging naar Trix van de Loo. 
Vanwege de wintergreens werd er géén 
neary gescoord. 
Er werden nog aardig wat wijntjes 
genuttigd. En nu maar afwachten wat 
Sinterklaas voor volgend jaar weer in 
petto heeft. •

Damescommissie.

De zak van de Sint was goed gevuld
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BO3 GOLF
clubmatching
custom clubs

l  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.

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 door meten 
en maak vrijblijvend een afspraak met 
Golfsmid Bozon.

En toen werd ik 
Ladies day champion

Winnaar bericht over ‘Eindwedstrijd’

Voordat ik lid werd bij golfclub Overbrug speelde ik bij de Tongelreep 
waar ik echter nooit een enthousiast golfster ben geweest. Het afgelo-
pen jaar heb ik dinsdags trouw meegespeeld met de Ladies. Hierdoor 
is mijn spel er behoorlijk op vooruit gegaan. Dat bleek ondermeer 
tijdens de eindwedstrijd waarin ik voor mijn doen goed heb gespeeld. 

Wilma die bij mij in de flight zat wist dat ik hoog op de ranglijst 
stond. Toch bleef zij mij aanmoedigen en zo kwam ik ook deze laatste 
wedstrijd met een mooie score binnen. Tot mijn grote verbazing werd 
ik zelfs Ladies day champion 2004. Graag wil ik alle flightgenoten 
bedanken omdat ik mede door hun ondersteuning deze prijs heb kun-
nen winnen. Tevens wil ik de damescommissie bedanken. Zij zorgt er 
iedere week met veel inzet voor dat alles zo prettig verloopt. •

Liesbeth Ruyssenaars

Liesbeth Ruyssenaars (l) ontvangt de trofee van Ans van der Elst (r) en Riet 
Cavaza 

Molenstraat 158 - 5701 KK Helmond - Telefoon 0492 - 53 92 91
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Verassende winnaar van de competitie

Herenochtend sluit seizoen af
Op donderdag 28 oktober was er weer de jaarlijkse afsluiting van de 
zomercompetitie van de Herenochtend. Na een afsluitende wedstrijd 
(greensome) ‘s morgens, was er ‘s avonds een diner met prijsuitreiking.

De strijd om het kampioenschap 2004 was 
voor wat de eerste twee plaatsen betreft, bij-
zonder spannend dit jaar. Nol van de Kant 
en Bert Hendriks waren gelijk geëindigd en 
moesten in een onderlinge match play wed-
strijd (met handicapverrekening) uitmaken 
wie eerste werd. Het was Nol die de goede 
vorm van het seizoen het langst kon vast 
houden en Bert Hendriks opzij zette (zie ook 
het verslag hierna). Hierdoor zag de eind-
stand er als volgt uit: 
1. Nol van de Kant
2. Bert Hendriks
3. Herbert Beekmans
4. Will Gidding
5. Jan van der Zwaag

De Birdie king 2004 werd Frank Wolters ter-
wijl de maandprijs oktober naar Will Gidding 
ging.

Stemming gesaboteerd
De prijzen werden uitgereikt door Is 
Jacobs – voorzitter van de commissie – van 
de Herenochtend. Daarna vroeg commis-
sielid Jan de Jager het woord. Stil werd het 
toen Jan aankondigde dat hij ‘de gouden 
schaamlap’ voor de grootste ‘smokkelaar’ 
wilde uitreiken. Deze is vorig jaar ingesteld 
als een poging om het ‘smokkelen’ tijdens 
wedstrijden te bestrijden. Hij kon toen nog 
niet uitgereikt worden omdat de grootste 
smokkelaar nog niet betrapt was. Dit jaar was 
door de Commissie het idee gelanceerd van 
een stembus waardoor iedereen anoniem zijn 
stem op de vermeende grootste ‘smokkelaar’ 
kon uitbrengen. 

Terwijl de spanning te snijden was moest 
Jan noodgedwongen meedelen dat ook dit 
jaar geen ‘schaamlap’ uitgereikt kon worden. 
Iemand had de inhoud van de bus in brand 
gestoken zodat de stemlijstjes verloren gin-
gen. Wel kon volgens Jan nog achterhaald 
worden dat een enkeling de hele ledenlijst van 
de Herenochtend erin had gegooid. Herenochtend winnaar Nol van de Kant Ë
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Hoe word je de uiteindelijke winnaar bij de Herenochtend? 
Van alles hebben ze daar al voor bedacht zeggen ze maar ik heb mijn 
eigen belevenis. 

De eerste dag van die competitie, met handi-
cap 32 en een score van 22 punten. ‘Zo die 
staat’, zeg je als een boer met kiespijn grijn-
zend  tegen je medespelers, ‘de kop is er af ’. 
Je beseft helemaal niet dat in het vervolg van 
de competitie die 22 punten wel eens heel 
belangrijk zouden kunnen zijn. Het wedstrijd-
seizoen was geweldig onder de bezielende 
leiding van commissievoorzitter Is Jacobs en 
zijn secondanten. Inmiddels heb jij er lekker 
op los gescoord. Hoge punten: 38, 41… en je 
handicap gaat onmiddellijk naar beneden. 
‘Dat wilde je toch ook graag!’ En je blijft goed 
scoren. Het einde van het seizoen nadert en 
je staat plotseling zelfs op plaats 1.

Zo kon menigeen weer gerust ademhalen en 
genieten van diner en sfeer. Nol van de Kant, 
als winnaar, kweet zich daarna van zijn taak 
met een speech waarin hij de commissie prees 
voor haar werk en haar succes toewenste voor 
2005. •

Bert ter Heijne

Herenochtend competitiewinnaar 
               hoe beleef je dat?

Bert ter Heijne

De gouden schaamlap

Een nog verbaasde Nol verklaart zijn zege

Op de laatste dag de apotheose
Een mede competitor, een ervaren rot in 
het verzamelen van titels, sluipt dichterbij. 
Winnen zal ik toch wel niet want hij kent 
het klappen van de zweep en we hebben nog 
3 ronden te gaan. En ja, jij bent er niet en je 
achtervolger wel, en… hij scoort geweldig 

en komt gelijk. Maar je hebt nog een kans 
in de laatste wedstrijd. Omdat de slechtste 
wedstrijd score afvalt kun je eerste blijven 
als je die 22 van de eerste wedstrijd van het 
seizoen maar overtreft en dat moet toch niet 
moeilijk zijn over 18 holes.
Spanning dus en je hebt geluk dat je mede-
koploper er niet is. Hij  kan zich dus niet 
verbeteren je kunt de eindwinnaar worden 
met 23 Stablefordpunten.
Maar wat doe je? Met heel veel pijn en moeite 
haal je 22 punten, de eindstand blijft gelijk. 
Uiteindelijk toch op de slotdag de apotheose 
en hoe? Onder leiding van scheidsrechter 
Is, die streng maar rechtvaardig is, een twee-
strijd (matchplay) aangaan tegen iemand die 
veel beter en ervarener is. Je gaat tot op je tand-
vlees en dan de ontknoping voor jou: 4 up met 
nog 3 te gaan. Toch gewonnen. Bedankt Bert 
voor die laatste wedstrijd, ik heb genoten, en 
die grote wisselbokaal staat al een paar weken 
te pronken bij mij op de kast. •

Nol van de Kant

Ë

Nieuws van de Handicart
Het zal de meeste van u niet zijn opgevallen 
maar we hebben sinds een paar maanden 
een nieuwe handicart. Wederom een 
groene die voor onze oude cart in de 
plaats gekomen is. Dit jaar zal, nadat de 
 uitbreiding van de cartsstalling klaar is, 
nagegaan worden of er een uitbreiding van 
ons cartbestand mogelijk is. Hierbij zal 
er gekeken worden of dat misschien een 
éénpersoons cart zou kunnen zijn. Onze 
gebruikers hebben inmiddels een  schrijven 
van de Stichting Handicart ontvangen, 
waarin wordt aangegeven dat men in, 
verband met de hoge kosten, overgaat op 

automatische inning van de kosten van 
de pas.

Nu we een nieuw jaar starten zou ik weder-
om een beroep op u willen doen donateur 
te worden van de Stichting Handicart. Wij 
als HGC ‘Overbrug’ zitten nog lang niet op 
het landelijk gemiddelde voor wat betreft 
het percentage leden dat donateur van de 
Stichting is.
Hopelijk kunnen we hieraan dit jaar iets 
doen. •

Nol van de Kant
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NGF Competitie 2005
Heren 1 eHCP

Gijs Verstappen  5.9

Huub Bozon  8.6

Jackey van Melis 10.1

Frans Vinke 10.7

Loek van Poppel 12.6

Han Hoeben 12.7

Sjoerd Theunissen 12.8

Dames 1 eHCP

Ellen Swinkels 13.2

Marianne van Eyck 15.5

Ellen Claessen 15.6

Trix v.d. Loo 16.5

Tonne Knapen 17.8

Gerrie Curfs 17.9

Els van Wylick 18.0

Heren 2 eHCP

Albert v.d. Meijs 13.5

August Curfs 13.5

Elias v.d. Meer 13.5

Jan v.d. Eijnde 13.8

Peter de Witte 14.5

Huub v.d. Vrande 15.4

Roderick v.d. Boogaard 17.6

Dames 2 eHCP

Anneke Theunissen 19.2

Karin Severs 20.4

Tonny Schellekens 20.7

Brigitte Bozon 20.9

Bertie Luijben 21.3

Lenie Liebreks 21.9

Rosemarie Martens 23.2

Heren senioren ehcp

Arthur Luyben 14.8

Pieter Driessen 16.6

Rijn Schellekens 17.0

Hans Theunissen 17.2

Rob Stockx 18.9

Cees van Dijk 20.4

Piet-Hein Roxs 20.5

Peter v.d. Goor

Reserves

Hein Ottenheim 21.9

Jacque Verhappen 23.1
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Nobra competitie 2005

Mixedteam 1     Thuis: woensdag 6 april 

Cees van Dijk (captain) 

Margret van Dijk 

Agnes van Nimwegen 

Esther Dusseldorp 

Maarten Mertens 

Jeanne Mertens 

Helga Grijpstra 

Bob Grijpstra 

Eric Swinkels 

Ellen Swinkels

Mixedteam 2    Thuis: woensdag 27 april 

Hans Theunissen (captain)

Anneke Theunissen 

Els van Wylick 

Gerrit van Wylick 

Ceciele van den Broek 

Jan van den Broek 

Nel Corsten 

Christien Jacobs 

Herenteam 3   Thuis: donderdag 21 april

Jan Gottenbos (captain)

Herbert Beekmans 

Harrie van Eyck 

Harry  Engels 

Piet Korenman 

Peter Beerens 

Hans Verstappen 

Chris Liebreks 

Bert Hendriks 

Bert ter Heijne 

Binnenkort gaat de Nobra zomer-
competitie weer van start. Zoals 
gebruikelijk zullen weer vele banen 
worden bezocht door de teams van 
HGC ‘Overbrug’.

Dit jaar gaan we de strijd aan met drie teams, 
te weten één herenteam en twee mixedteams. 
Per team staat de datum van thuisspelen 
vermeld voor degenen die de spelers willen 
aanmoedigen en nog even het clubhuis wil-

len aandoen. De wedstrijden beginnen om 
11.00 uur. Wees welkom. •

Cees van Dijk, 
coördinator Nobra
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Vastgoedfonds MPC Holland 55 CV was een daverend 
succes, en binnen een vrij korte periode volledig 
volgetekend. Op 30 december 2004 zijn de betreffende 
aktes notarieel gepasseeerd, en de participanten 
hebben hun bewijs van aandeel reeds in hun bezit.
 
Medio half februari 2005 komt ons nieuwe 
Vastgoedfonds MPC 58 er aan, met ongeveer dezelfde 
uitgangspunten als MPC 55.
 

Bent u geinteresseerd, 
neem dan vrijblijvend 
kontakt met mij op.

Di moete lè..ze!
Nie dè de dè van meen moet. Bè..nde belazert. 
Neie, mar dè ge latter nie zegt: ‘ik weet nergus van’. 
Di ruBriekske kumt, as d’n bâs van di blaaike ut 
goewt veengt elke keier terug mi ’n gollufverhaaltje 
vanoit ’t Hellemons perspektief. 

En dan kè..nde niks better doen dan te pebére de allogtone in dit 
klupke (want dè zin ur evèl nun hoap) un bietje wegwijs te make in  
fesoenlijk en intelligent taalgebroik en burgerzin ankweke zogezeet. 
Want iederein wil toch dè allogtone integrére en dè begeent mi ’t 
lè..re van ’t Hellemons. Purslot van rè..kening moete ingezetene die 
nog gin AOWee beure en die boite Hellemond meier dan à..cht jaor 
onderwijs hebbe genote verplicht inburgere. En dè vè..lt sakkerdie 
niet mee. Ik weet wel dèdut oak wèr nie zò moeilijk moet make as 
bevòbbuld de golfregels. Want die bleike vur ’n dil van de leej zo 
moeilijk te zin dè ze die nie kenne onthaawe, laot staon  dè ze zun eige 
daoran hawe. Ze klouwte mar wajân. Kiekt mar us in die zandbakke. 
Die allogtone wà..chte nondeju net zo là..ng  tot dè de Hellemonders 
of die oit de bùurt komme de zaak ânharke. Die wete hoe ut hoiert 
umdè ze volges de Helmregels lè..ve. Trouwens irluk gezeet, werkelijk 
waor, al zeggik ut zelluf veul vrouwvolluk kiekt hillegans nie zo 
nà..w as ut op harke ànkumt. 

En zo zing ur nog meier van die (mis)gebroike op de baan wor ik ut 
mi àllie de volgende keier over wil hebbe. Ons Sjaan, die nun hille 
goeie kiekepiemes hi zal meen as dè nôddig is dorbai helpe. In ieder 
geval wens ik die di lè..ze un goei en ‘n gezellig gollufjaor mi veul 
skôn weer. 

Hawdoe, Spijer.

Naoskrift
As ge ut nie kè..nt lè..ze dan moete mar us kieke of ge nog èrreges un 
Hellemons lè..splenkske op de kop kè ..nt tikke of ge kè..nt bevòbbuld 
oew licht opstè..ke bai de Heemkundekring ‘Beistervelds Broek’. O ja, 
matje, as ge un paar puntjes ziet stôn in ’n woord dan moete de klank 
un bietje oprekke. Alleej, vurroit, sebiet ân de slag. 

Opmerking van de redactie 
Niet-Helmonders maken we er op attent dat er een Helmonds 
woordenboek bestaat. •

Wat ons verder 
nog ter ore kwam
Aarle-Rixtel dorp van de kampioenen
Het verschijnsel doet zich voor dat de kampioenen van HGC  
‘Overbrug’ in 2004 op één na allen uit Aarle-Rixtel komen. 
Frans Jansen (golfer van het jaar 2004 en Strokeplay kampioen 
bij de heren), Marianne van Eyck (golfster van het jaar 2004 en 
Matchplay kampioen bij de dames), Carel Martin (matchplay 
kampioen bij de heren) hebben allen gemeen dat ze in Aarle-
Rixtel wonen. Dit terwijl van het totale aantal leden slechts 
minder dan 10% uit Aarle-Rixtel komt. Is het de rust van een 
dorp die louterend werkt?

Trolley wel en handicart niet
Er zijn nog leden die niet weten dat het lopen met een trolley in 
de baan na 1 november niet meer verboden is. Telkens zien we 
weer verbaasde gezichten bij sommige leden met een draagtas 
als we met een trolley rond lopen. Echter sinds de vorige winter 
is er geen verbod meer gepubliceerd. Wat handicarts betreft 
geldt het verbod nog wel. Jammer dat hier niet enige soepelheid 
kan worden betracht. Gehandicapten die ’s winters niet kunnen 
golfen (of met veel pijn) zien echter met lede ogen aan, hoe de 
greenkeepers met hun tractoren door de baan scheuren. Het 
ging toch om beschadiging van de baan te voorkomen?

Onze baancommissaris Kaij Hordijk zal hierop in het volgende 
nummer reageren. •

Redactie
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Nieuwjaarsreceptie 2005 
Met uitreiking van de trofee voor golfer van het jaar

Het was de eerste zondag van het nieuwe jaar. We trokken ons chique 
pak aan terwijl  de dames na uren zoeken uiteindelijk de juiste keuze 
gemaakt hadden voor hun outfit. Vanaf drie uur gleden de limousines 
voor en werd er driftig handen geschud en innige kussen uitgedeeld. 

Ja… er werden echte kussen gegeven en niet 
van die f lutjes in de lucht. Het geeft iets 
weer van de hartelijke sfeer in onze club. 
De opkomst was door de verplaatsing naar 
zondag twee januari duidelijk groter dan 
vorig jaar.

Als alle goede wensen toch eens 
mochten uitkomen!
Er waren enkele nieuwe leden aanwezig 
met als blikvanger de mogelijk toekomstige 
voorzitter Rob van Thiel. Onder het genot 
van een drankje werden de laatste roddels 
en geruchten verspreid ware het niet dat 
de mond vol was met oliebollen. Ze kwa-
men volgens de kenners uit een zaak aan de 
Hemelrijkse straat. 

Plotseling klonk er een stem uit de luid-
sprekers en na enig rondkijken en zoeken 
vonden we onze voorzitter bij de kerstboom. 
Hij was gestart met de gebruikelijke nieuw-
jaarsspeech. Allereerst gedacht hij de vele 
doden van de zeebeving in Oost Azië.

De Golfer van het jaar 2005
Traditioneel werden door hem ook de Golfer 
en Golfster van het jaar bekend gemaakt. 
Frits Verspaget had alle wedstrijduitslagen 
uitgerekend en de uitslag bij de heren was: 

Golfer van ’t jaar Punten

1 Frans Jansen 79

2 August Curfs 41

3 Kees Broos 36

Golfster van ’t jaar Punten

1 Marianne van Eyck 41

2 Ellen Claessen 38

3 Karin Severs 36

Frans Jansen was afwezig dus stond Marianne 
even later alleen achter de microfoon om 
te zeggen dat ze de eerste plaats echt niet 
had verwacht. De plaquette heb je echter wel 
degelijk verdiend en namens de redactie: 
Proficiat!

In de euforie van de feestvreugde kondigde 
ook totaal onverwacht onze gulle voorzitter 
aan, dat er een kwartier vrij drinken was. 
Het feest kon niet meer stuk. Hij trakteerde 
het bestuur zelfs op een glaasje champagne 
(Unterschied muss sein). Na nog wat zelf-
betaalde drankjes en aangeboden hartige 
hapjes, was het weer tijd om op te stappen. 
Zacht zoefden de limousines weer via het 
Verliefde Laantje huiswaarts. Het was weer 
eens een gezellige middag. •

Rob Berkvens

Het bestuur met in hun midden erelid Jan Romme (tweede van rechts) en kandidaat voorzitter Rob van 
Thiel (links) proost op het nieuwe jaar

Marianne krijgt de trofee uitgereikt door Hans Verstappen
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Portret van de nieuwe 
baancommissaris
Wanneer je zestig jaar bent, dan heb je natuurlijk een en ander beleefd in 
je leven en zou het niet zo moeilijk moeten zijn om iets over jezelf te ver-
tellen. Als dat laatste door de redactie van de ‘Evergreen’ gevraagd wordt 
omdat je de euvele moed hebt gehad om je op de laatste Algemene Leden-
vergadering tot baancommissaris van HGC ‘Overbrug’ te laten verkiezen 
wordt het toch iets om over na te denken. Waar leg je de nadruk op?

Het is duidelijk, althans voor mij, dat ik na 
bijna mijn hele werkzame leven bij een tex-
tielconcern (Gamma Holding) te hebben 
gewerkt daardoor meer af weet van vezels, 
garens, doekbanen en alle processen daar 
om heen dan van afslagplaatsen, bunkers, 
fairways en greens. Ook al word ik door 
het spelen van Golf al vanaf 1983 met de 
eigenaardigheden van deze baanonderdelen 
geconfronteerd.

Het hiaat in kennis is voor mij, weliswaar na 
enig beraad, geen beletsel geweest om, toen 
Hans Verstappen mij voor deze functie vroeg, 
positief te reageren. Immers met de uitbeste-
ding van het onderhoud aan een gespecialise-
erd bedrijf als ‘de Enk’ en in het bijzonder de 

kennis en ervaring van de hoofdgreenkeeper 
Herbert van Hout zijn belangrijke aspecten 
van mijn functie geborgd.

Waarom baancommissaris?
Het waarom van het aanvaarden van de 
functie ligt in het feit dat ik vanwege een 
vervroegde pensionering over een meer 
dan gemiddelde hoeveelheid vrije tijd de 
beschikking kreeg. Overigens, ook al ben 
ik pas sinds het voorjaar van 2003 lid van 
HGC ‘Overbrug’, het gras aan het Verliefd 
Laantje en het daarbij behorende clubhuis 
zijn mij niet onbekend. In de periode 1975-
1986 heb ik met veel plezier bij de veteranen 
van HMHC gehockeyd. In diezelfde periode 
heb ik in Helmond als penningmeester van 

Tennisclub de Horst en als voorzitter van de 
Rugbyclub Helmond 800 enige bestuurlijke 
ervaring opgedaan in sportclubs. Door een 
verhuizing naar Twente is aan de toenmalige 
Helmondse periode een einde gekomen. 
Sinds 1999 wonen mijn vrouw, die niet 
(meer) golft, en ik weer in de buurt. Nu in 
Eindhoven. De wachtlijst van onze club heeft 
er mede toe bijgedragen dat ik als greenfee 
speler mijn hobby enige jaren op een laag 
pitje moest zetten. •

Kaj Hordijk

Kaj Hordijk

- Bestuursmededelingen -

Tarieven 2005
Helmondse Golfclub ‘Overbrug’

Inschrijfgeld  € 1.000,-

Inschrijfgeld kandidaatleden  € 50,-

Contributie  € 570,-

Contributie NGF  € 18,-

Barfee  € 45,50

Greenfee 18-holes  € 35,-

Greenfee 9 holes  € 25,-

Introductiegreenfee**  € 15,-

Arrangement  € 47,50*

*) Koffie met greenfee (18 holes) en 3-gangendiner
**) Maximaal 5x
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Pro-praatje

Helling naar boven
De vorige keren heb ik de 
zijwaartse hellingslagen en de 
helling naar beneden uitgelegd. 
Deze keer besluiten we deze serie 
met de helling naar boven. 

We beginnen met de set-up ofwel de 
houding van het lichaam loodrecht op 
de helling. We moeten opletten dat de 
bal niet te veel naar links ligt om top-
pen of een mishit te voorkomen.

Tijdens de backswing komt het gewicht 
nadrukkelijk op de rechter voet te 
liggen. Hierdoor, en danzij de lood-
rechte positie wordt het terugdraaien 
vanuit de heup behouden.

Op het moment van raken van de bal 
is het bovenlichaam duidelijk achter de 
bal. De druk blijft op de rechter voet. 
Probeer met de hellingshoek mee te 
gaan. De armzwaai zo ruim mogelijk 
van het lichaam vandaan.

Sta in de eindstand zodanig dat het 
gewicht nog steeds meer op rechter- 
dan op linkerbeen wordt opgevangen. 
Dit in tegenstelling tot een normale 
slag.

Basisvoorwaarden
£  Pak een langere club (dus iets minder loft) 

om afstand te behouden.
£  Onderken het gevaar dat de balvlucht de 

neiging heeft naar links te gaan (hooken). 
Dit omdat de doordraai van de heup 
beperkt blijft waardoor risico ontstaat 
dat de schouderdraai extreem is.

Succes! •
Sander

We beginnen met de set-up ofwel de 
houding van het lichaam loodrecht op A

B

C

D

A B

C D
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Nieuwjaarswedstrijd om de E.J.P. bokaal

Oliebollen als traktatie
Traditioneel werd Op zondag 16 januari werd de Nieuwjaarswedstrijd 
gespeeld. Al jarenlang trakteren Truus en Jan Prinsen van de firma 
Expert RTV Jan Prinsen (E.J.P.) ons na afloop van de wedstrijd op 
oliebollen, waardoor de wedstrijd ook wel de oliebollenwedstrijd wordt 
genoemd. 

Truus en Jan hadden dit jaar kennelijk een 
deal met ‘hierboven’ gemaakt, hetgeen resul-
teerde in een mooie zonnige wedstrijddag. 
Dat men zich ‘hierboven’ aan de afspraak 
heeft gehouden had ongetwijfeld ook te 
maken met de prachtige prijzen die de fami-

lie Prinsen ter beschikking had gesteld. Er 
waren maar liefst meer dan twintig prijzen 
in het clubhuis geëtaleerd. Zo ging de meute 
gemotiveerd op pad. In flights van zes met 
twee teams van drie spelers, werd Texas 
Scramble gespeeld. Vanwege de relatief lage 

moeilijkheidsgraad van de baan als gevolg 
van kortere afslagen en wintergreens, was 
voor iedereen het aantal handicapslagen met 
een factor twee verlaagd. Dit om ook de lage 
handicappers kansen te geven, wat gezien de 
uitslag ook is gelukt. 

Dames in het nadeel?
Het viel op dat er slechts een enkele dame 
op de lijst van de eenentwintig prijswin-
naars voorkwam. Sommige dames die von-
den dat ze goed gespeeld hadden moesten 
even slikken omdat ze niet in de prijzen 
vielen. Het afslaan op dezelfde tees als de 
heren werd als een extra handicap ervaren. 
Overigens is dit gedurende de gehele win-
ter het geval. Misschien toch iets voor de 
Wedstrijdcommissie om in een evaluatie mee 
te nemen evenals een evenwichtiger samen-
stelling van de flights, waardoor flights van 
bijna louter mannen of vrouwen vermeden 
kunnen worden. Overigens deden deze 
onvolkomenheden nauwelijks iets af aan de 
gezellige sfeer. Na een heerlijke wedstrijddag 
met nadien lekkere oliebollen namen we 
afscheid van Truus en Jan met de wens dat 
deze wedstrijd een traditie blijft. •

Redactie

Eerste prijs winnaars met familie Prinsen v.l.n.r. Jan van den Broek, Jan Prinsen, Peter Verhees, Truus 
Prinsen en Ben Joosten

Jeugd sluit 
seizoen af
Ter afsluiting van het lesseizoen en de 
competitie stuurde Nicole Swinkels 
(moeder van Tijn jr.) ons dit korte 
berichtje over de jeugd: Een groepje 
jeugdleden krijgt al enige tijd les van 
onze Pro Sander. Als afsluiting van 
het seizoen, waarin ze een heuse ‘lad-
der’ hebben bijgehouden kregen alle 
leerlingen van Sander een prijs, die ze 
zelf mochten uitzoeken van de prijzen-
tafel. Sander begeleidde dit met een 
leuk praatje en met voor de dames een 
kusje.

De jongeren van de club willen via deze 
weg Sander bedanken voor wéér een 
mooi golfseizoen. •

De jongeren bekijken de prijzen en hopen... 
als eerste aan de beurt te zijn.
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Bestuursmededelingen
Ledenmutaties in 2004

Beeindiging lidmaatschap

Ankersmit, HJ (Nik) j Beek en Donk

Ankersmit, JP (Joost) j Beek en Donk

Bozon, IPM (Ilse) j Helmond

Broek, GTCM van den (Gert) Helmond

Buddingh, CFE (Stanny) Aarle-Rixtel

Cassee, EH (Hans) Eindhoven

Cassee - Paans, MC (Ria) Eindhoven

Coolen, RCEW (Riemer) j Eindhoven

Coolen, G (Fred) Gemert

Corstens - Bosch, AHM (Angélique) Helmond

Cranendonk, JWTh (Joop) Helmond

Geenen, HJF (Harry) Helmond

Griensven, RAA van (Ron) Helmond

Grijpstra, BJ (Bob) j Helmond

Hermans, M (Marloes) j Lieshout

Hout, F van (Frans) Helmond

Hubregtse, RJ (Rob) Waalre

Jansen, CMJ (Claire) Helmond

Jansen, EA (Eric) j Helmond

Joosten - Honings, MM (Greet) Helmond

Keser, AM (Ton) Aarle-Rixtel

Keulen - van Bakel, WJCM van Helmond

Luijben - Oonk, ACJM (Marianne) Helmond

Martin, WJJM (Pim) j Aarle-Rixtel

Martin, ACTM (Bram) j Leiden

Nieuwenhuijse, RCW (Robert) j Deurne

Nieuwenhuijse, APH (Alexander) j Deurne

Ottenheijm, JJM (Jacky) Helmond

Ottenheijm - Hendriks, ACMM Helmond

Senden, JGW (Jerome) Helmond

Stockx, JA (Jeroen) Helmond

Thiel, RJM van (Ronald) Helm

Verberne, FJMC (Frans-Josef) Beek en Donk

Verberne - Muller, M (Maria) Beek en Donk

Waarsenburg, F van de (Frank) j Helmond

Waarsenburg, GJ van de (Geert) j Helmond

 

Nieuwe leden

Boetzkes, FGHA (Freek) Helmond

Bouwman, LMA (Lisa) j Helmond

Bouwman, PJA (Pepijn) j Helmond

Bouwman - Hertogs, MGH (Monique) Helmond

Daelmans, GAJ (Gerry) Helmond

Dargel, HG (Gunther) Asten

Dargel - Donker, CJH (Els) Asten

Dijkstra, RJJHM (Ronald) Helmond

Domensino - van Rooy, JJAM (Fieny) Helmond

Duijnhoven, HWP van (Rein) Helmond

Duijnhoven - van Hout, CGCM van (Claud Helmond

Geugies, CM (Chris) Helmond

Gottenbos - Tuin, MJJ (José) Mierlo

Groot, K (Kim) Helmond

Heijden - van den Boer, HAM van der Helmond

Houdt, RLP van den (Ruud) j Aarle-Rixtel

Huijbregts, EAM (Emma) j Beek en Donk

Iersel, HWM van (Eric) Waalwijk

Jansen - Janssen, JLM (José) Helmond

Kerkhof - Corstens, CJM van de (Cécile Helmond

Knaapen, AMTW (Tonne) Neerpelt

Luijben, AJGM (Jeanne) Nuenen

Luiken, RH (Richard) Helmond

Meijs, G van der (Geert) Gemert

Möhlmann, PM (Piet) Helmond

Neerven, PM van (Pieter) Helmond

Neerven-Lutter, CN van (Nicolette) Helmond

Nieuwenhuijse, CHJ (Charl) Deurne

Nieuwenhuijse - Sorée, JMJ (Inge) Deurne

Sengers, AA (Ton) Helmond

Sengers-Praasterink, AJ (Dieke) Helmond

Spoormakers, WJL (Wim) Liessel

Spoormakers - de Jager, A (Anousjka) Helmond

Thiel, PHM van (Piet Hein) Helmond

Veghel - Aben, JWC van (Jos) Helmond

Veijfeijken, WJM van (Wim) Aarle-Rixtel

Veijfeijken - Keijsers, ACM van (Diny) Aarle-Rixtel

Verhees - Verschuuren, HJM (Riky) Bakel

Verstappen, JWJ (Jan) Helmond

Verstappen - van de Vijver, IIE (Inge) Helmond

Wolters - van Noort, EM (Liesbeth) Helmond

J=Jeugdlid

Het bestuur heet alle nieuwe leden 
van harte welkom!
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Telefoon 026 - 495 91 00
Hoofdstraat 27, 6994 AC De Steeg (Gld.)

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

tuin- en cultuurtechnisch bureau
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• Calciumsulfaat dekvloeren

• Cementdekvloeren

• Coating-, epoxyvloeren

• Harde vloerbedekkingen; 
 Linoleum, p.v.c. etc.

• Zachte vloerbedekkingen;
 Naaldvilt, tapijt etc.

• Binnen-, buitenzonwering
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�����������
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��������������������

Mobiva B.V. h.o.d.n.
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Een groots jachtfestijn

Wildwedstrijd; met scherp schieten!  
Het was waarlijk een groots jachtfestijn op14 november, met in totaal 
tachtig tot de tanden bewapende golf-jagers. De wedstrijdcommissie had 
een interessante wedstrijdformule bedacht: de tachtig deelnemers werden 
verdeeld over tien flights van elk acht jagers, die op hun beurt weer 
werden verdeeld in subteams van twee, die om de drie holes rouleerden. 

Voor elk subteam gold het devies met de ‘best 
ball’ verder spelen. Voorts gold in de eerste 
ronde (9 holes), dat de drie hoogste scores 
van de subteams bepalend waren voor het 
resultaat van de flight; in de tweede ronde 
daarentegen was de beste score uit de vier 
subteams bepalend. Kortom, er ontspon zich 
niet alleen een spannende strijd tussen de 
tien flights onderling, maar evenzeer tussen 
de betrokken roulerende subteams.

Flight nummer 9 vertrok om 11.30 uur, en 
van meet af aan was duidelijk dat hier – met  
uitzondering van schrijver dezes – sprake 

was van een koelbloedig en uiterst ervaren 
jacht-equipe, bestaande uit Charlotte, José, 
Margret, Harry, Dick, Huub, Theo en Peter. 
Elk van de jagers beschikte – in tegenstelling 
tot de normale jachttaferelen – over zo’n 13 à 
14 jachtwapens, en geschoten werd met ronde, 
witte kogels. Met name op hole 2 (nieuw) 
floten ons de kogels van de na ons komende 
equipe om de oren, hetgeen een sensationeel 
gevoel gaf. 

Enkele jagers togen ten dans
Het was al met al een zeer geslaagde jacht-
partij, onder voor de tijd van het jaar, uiterst 

gunstige weersomstandigheden. Na de afron-
ding van hole 18 had Huub al snel berekend 
dat we het nog niet zo slecht gedaan hadden. 
Dat bleek ook de conclusie van de wedstrijd-
leiding bij het bekend maken van de uit-
slag in het clubhuis. Met 111 punten hadden 
we royaal gezegevierd, en mochten wij een 
keuze maken uit de jachtbuit die op tafel lag 
uitgestald. In het bijzonder de eendenpaté 
en de eendenborst vonden veel aftrek. Het 
geheel werd lustig overgoten met bier en 
andere drankjes. De stemming steeg met 
ieder volgend rondje, en zelfs togen enkele 
jagers ten dans. 

Het was, kortom, een uiterst geslaagde hap-
pening, lof aan de wedstrijdleiding die een 
en ander in goede banen wist te leiden. De 
wildwedstrijd is een traditie die we goed in 
stand moeten houden. •

Theo Verberne

De jacht-equipe bestaande uit vlnr Harry Engels, Theo Verberne, Dick Severs, Peter van de Goor, Charlotte Coolen, Margret van Dijk, Huub Bozon en 
José Gottenbos
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Wedstrijdkalender HGC ‘Overbrug’ 2005

DODAVO

14 april t/m 1 september 
Starten 15.30 tot 18.30 uur 
Geen standing

Damesochtend

Elke dinsdag
Standing tot 14.00 uur *

Herenochtend

Elke donderdag
Standing tot 14.00 uur *

Zaterdagochtend wedstrijden

Ook voor lage handicappers en jeugdleden.
*) -  Standing vervalt bij geringe deelname in 

overleg met de caddiemaster.
 - Na 14.00 uur ritsen. 

Datum Wedstrijd Handicap

Jan ZO 16 Nieuwjaarswedstrijd 0-45

Feb ZO 20        Winterwedstrijd 0-45

Mrt ZO 13 Snertwedstrijd 0-45

MA 28 Seizoensopening 0-36Q

Apr DI 5 NGF Competitie Dames 1

WO 6 Nobra Competitie

ZO 10 NGF Competitie Heren 2

ZO 17 NGF Competitie Heren 1

DI 19 NGF Competitie Dames 2

DO 21 Nobra Competitie

VR 22 NGF Competitie Senioren Heren 

ZO 24 Maandbeker 1 0-22.4/22.5-36Q

WO 27 Nobra Competitie

ZA 30 Oranjewedstrijd 0-45

Mei DO 5 Dauwtrapwedstrijd 0-45

ZA 7 Zaterdagochtend wedstrijd 37-45+Q

ZO 8 Pro-Cup 0 – 45

DI 10 NGF Competitie Dames 1

MA 16 Handicartwedstrijd 0-45

ZO 22 Maandbeker 2 0-22.4/22.5-36Q

MA 23 Start Matchplay voorrondes 0-36 

VR 27 Old Grand Dad

ZA 28 Jeugduitwisseling

ZO 29 Presidents-cup 0-36Q

Jun ZO 12 Vaderdagwedstrijd 0-36Q

ZA 18 Zaterdagochtend wedstrijd 37-45+Q

Datum Wedstrijd Handicap

ZO 19 Langste Dag wedstrijd 0-36Q

ZO 26 Maandbeker 3 0-22.4/22.5-36Q

Jul ZA 2 Bavaria om ’t Vat 0-36 Heren

ZA 9 Sander Prinsen Bokaal Jeugd 0-36Q

ZO 10 Kermiswedstrijd 0-36Q

ZO 24 Maandbeker 4 0-22.4/24.5-36Q

ZO 31 Volvo Foursomes 0-36

Aug ZA 6 Zaterdagochtend wedstrijd 37-45+Q

ZO 7 Del Court Beker 0-36

ZO 14 Zomerwedstrijd 0-36Q

ZO 21 Maandbeker 5 0-22.4/22.5-36Q

ZO 28 Ouder-Kind wedstrijd

Sep ZO 4 Strokeplay Kampioenschap Ranking 

ZA 10 Matchplay achtste en kwartfinales

ZO 11 Matchplay halve en finaleronde

ZO 18 Maandbeker 6 0-22.4/22.5-36Q

ZA 24 Zaterdagochtend wedstrijd 37-45+Q

Okt ZO 2 Maandbeker 7 0-22.4/22.5-36Q

ZO 9 Golf Bridge wedstrijd 0-45

ZA 15 Zaterdagochtend wedstrijd 37-45+

ZO 16 Seizoensluiting 0-36Q

ZO 23 Mosselwedstrijd 0-45

Nov ZA 5 Gouden Dimpel Horeca

ZO 20 Wildwedstrijd 0-45 

ZO 27 Sinterklaaswedstrijd 0-45

Dec ZO 11 Kerstwedstrijd 0-45
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Wilder Kaiser Pokal 2005
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 Zondag 19/6 Aankomst in Sankt Johann met eigen vervoer
 Maandag 20/6 1e golfdag (Kaiserswinkl Golf Kössen)*
 Dinsdag 21/6 2e golfdag (Training op Golfplatz Wilder Kaiser)
 Woensdag 22/6 3e golfdag (Wedstrijd om Wilder Kaiser Pokal)
 Donderdag 23/6 Vertrek naar huis

���������������€ p.p.

�������������� € p.p.

��������������� € p.p.

€ p.p.���
€ p.p.���
€ p.p.���
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�������������� € p.p.

��������������� € p.p.

€ p.p.���
€ p.p.���
€ p.p.���

���������
 Zondag t/m woensdag Als 5-daags arrangement
 Donderdag 23/6 4e golfdag (baan naar keuze)*
 Vrijdag 24/6 5e golfdag (baan naar keuze)*
 Zaterdag 25/6 Vertrek naar huis
 Indien gewenst kan dit arrangement ook geboekt worden met 3 greenfees voor €85 minder.
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Golf International b.v.
Telefoon: 0492 36 12 85
www.golfi nternational.nl
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Inschrijven vóór 1 mei 2005
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Het winnende team

Met Private Banking bieden wij onze vermogende cliënten

integrale financiële dienstverlening op maat. Doordat we

ons richten op inkomens-, vermogens- en estate planning,

is dit een bijzondere vorm van bankieren. Private Banking is er

voor zowel particulieren als directeurgroot-aandeelhouders

en ondernemers.

Maak een afspraak 

Wilt u weten wat Private Banking specifiek voor u kan bete-

kenen en waarom u juist bij Rabobank Helmond moet zijn?

Maakt u dan een afspraak met ons. Ons telefoonnummer is:

(0492) 59 45 99.

M e e r  g r i p  o p  d e  g r o e i  
v a n  u w  v e r m o g e n . . .

Rabobank Helmond is een dynamische en toonaangevende bank 

in deze regio. Ook op het gebied van Private Banking is onze bank 

een speler van betekenis. Als Private Banker kunnen wij u op ieder 

financieel terrein echt persoonlijk van dienst zijn. Omdat wij alle 

kennis, maar ook alle diensten op het gebied van inkomens-,

vermogens- en estate planning letterlijk in eigen huis hebben.

. . . m e t  d e  P r i v a t e  B a n k e r s  v a n  R a b o b a n k

Rabobank Helmond 

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

04428 Adv. Rabo PB Golfen 19-02-2004 16:20 Pagina 1



kleur en interieur

Neways Electronics International NV

VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • MAKELAARDIJ O.G.

daar word je wijzer van

HGC ‘Overbrug’ Sponsoren

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

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




