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Van de redactietafel

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

Denk nu maar niet dat we het gemakkelijk hebben. De 
trouwe leveranciers van kopij krijgen het verzoek hun 
bijdrage aan de eerstkomende Evergreen te leveren, er 
worden foto’s genomen, advertenties geregeld en hup, 
ons clubblad is weer gereed. 

Nou, mooi niet dus en vooral 
deze maand. Bert ter Heijne, 
onze eindredacteur, verbleef 
een maand in New York en onze 
hoffotograaf, Cees van Dijk, zat 
helemaal aan de andere kant 
van de wereld om onder ande-
re in Nieuw Zeeland te golfen. 
Vandaar de noodzaak de redactie 
met twee leden uit te breiden.
Met twee nieuwe leden en twee 
‘oude’ rotten hebben we de klus 
moeten klaren. Wat ons echter 
opviel was het feit dat de dames 

nagenoeg onmiddellijk aan 
ons verzoek om kopij voldeden, 
terwijl er bij onze mannelijke 
golfers nog een paar telefoontjes 
nodig waren. 

Enfin, de nieuwe editie ligt 
weer voor u. Er zijn wat weinig 
foto’s van de evenementen (Cees 
weg!). Maar... we deden weer ons 
best. •

Namens de redactie,
Rob Berkvens

Wijnhuis Helmond: voor al uw wij-
nen en (non)alcoholische dranken.

Als u van plan bent een feest te geven, 
dan bent u bij ons aan het goede adres. 
Wij voorzien uw gehele feest van drank, 

taps en eventuele tafels en stoelen!

Tevens verzorgen wij uw relatiegeschenken, 
deze kunt u zelf samenstellen of u kunt een 

keuze maken uit het al bestaande assortiment.

Bezoek onze internetsite voor meer informatie:
www.wijnhuis-helmond.nl

Of kom eens langs!

Mierloseweg 22
5707 AM Helmond
Tel. (0492) 53 56 70
Fax. (0492) 53 62 45

Hurksestraat 9
5701 GX Helmond

Tel. (0492) 53 82 60
Fax. (0492) 57 40 06
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Forewoord van de voorzitter 
Dit is mijn laatste Forewoord als voorzitter van de Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ in ons 
schitterend vormgegeven clubblad ‘Evergreen’. Het is u allen al geruime bekend dat ik bij 
de eerstkomende ledenvergadering de voorzittershamer (die ik overigens nooit gebruikt 
heb) zal overdragen aan mijn opvolger. 

Ná de Algemene Ledenvergadering van 2003 
heeft op mijn voorstel een commissie onder 
voorzitterschap van Eugène Cosijn zich 
intensief beziggehouden met het opstellen 
van een ‘profielschets’ van de ideale voorzit-
ter van onze club. De door deze commissie 
opgestelde profielschets werd goedgekeurd in 
de ALV van 2004. Daarna heeft onder voor-
zitterschap van Chris Liebreks een door hem 
geformeerde commissie zich al even intensief 
geconcentreerd op het zoeken naar een kan-
didaat die het beste aan deze profielschets zou 
voldoen. Of mijn te kiezen opvolger het door 
Jan Romme geïntroduceerde en door mij 
overgenomen ‘Forewoord’ zal blijven schrij-
ven, weet ik natuurlijk nog niet. Misschien 
komt er een gewoon ‘Voorwoord’ of wordt er 
iets anders origineels bedacht. Voorlopig ligt 
dat voor ons allemaal nog in de schoot van 
de toekomst opgesloten. Elders in deze editie 
vindt u de aankondiging voor de komende 
Algemene Ledenvergadering die gepland is 
voor 17 mei. Natuurlijk krijgt u tijdig per-
soonlijk bericht over plaats, tijdstip en agen-
da van deze Algemene Ledenvergadering.

Trots zijn op wat tot 
stand gekomen is
Het zal u niet verwonderen als ik u zeg dat 
ik de laatste tijd nóg vaker en met nóg meer 
belangstelling dan voorheen onze baan en 
ons clubhuis heb bezocht. De aanpassing 
van de baan hebt u natuurlijk allemaal met 
veel interesse gevolgd en (ik heb dat al eerder 
gezegd) hoewel velen het verdwijnen van de 
oude negende om diverse redenen betreu-
ren, denk ik dat we het over één ding eens 
kunnen zijn: onze baan in de nieuwe lay-out 
mag er zijn. Niet zo lang als we eigenlijk 
zouden willen – daar zijn nog steeds geen 
mogelijkheden voor – maar wél uitdagend; 
ook van onze gastspelers horen we daarover 
alleen maar positieve geluiden. En dan ons 

clubhuis: we hebben van de nood een deugd 
gemaakt. Die ‘nood’ was er omdat de ruimte 
die we contractueel aan De Enk ter beschik-
king moeten stellen en die ze ook echt nodig 
hebben (denk alleen maar eens aan het 
onderbrengen van de onderhoudsmachines 
en de rest van hun materiaal) veel te klein 
werd door het wegvallen van de opslagmo-
gelijkheden bij Van Dam. Omdat we dus tóch 
moesten gaan aanbouwen, was het beter om 
het dan meteen ook maar goed te doen en 
ook de entourage aan te pakken. Naar mijn 
mening (en die wordt door velen gedeeld) 
hebben we nu een clubhuis dat de toets der 
kritiek zeer goed kan doorstaan. Ook over de 
uitstraling van ons terras, over de bestrating 
en over de aanpassing van de omringende 
tuin is het oordeel onverdeeld positief. We 
hebben nu een complex waarop we, denk ik, 
met recht trots kunnen zijn! Mijn taak zit er 
bijna op. Natuurlijk deden zich in de afge-
lopen jaren wel eens wat minder plezierige 
situaties voor, maar in totaliteit kijk ik toch 
met veel voldoening terug op de periode 

waarin ik met steun van velen het werk van 
mijn voorganger heb mogen afmaken: eerst 
een paar jaar als secretaris en daarna – wat is 
‘t, bijna acht jaar? – als voorzitter. Op 17 mei 
zal ik degenen op wiens ondersteuning ik 
altijd mocht rekenen persoonlijk bedanken 
en ik hoop van ganser harte dat ik daarbij 
niemand zal vergeten.

Ik wens de HGC ‘Overbrug’, mijn opvolger 
en alle leden voor de komende jaren veel 
succes toe en zal op 17 mei met leedwezen 
maar ook met een gevoel van tevredenheid 
afscheid nemen als voorzitter. Niet als lid 
natuurlijk, want ik hoop in de toekomst wat 
meer te kunnen gaan spelen. Dat schoot er 
de afgelopen jaren nogal eens bij in. En, wie 
weet, misschien kan ik me in een of andere 
commissie nog verdienstelijk maken.

Tot ziens in de baan of in het clubhuis! •
Hans Verstappen

4



Geef door die pen
Een kleine tien jaar geleden maakte ondergetekende nog deel uit van de o 
zo gezellige redactie van de Evergreen en gaf in die tijd voor de eerste keer 
de pen door. Deze rubriek had ik destijds in andere bladen gesignaleerd 
en dat was een prima aanleiding om aangewezen ‘vrijwilligers’ een stukje 
te laten schrijven voor het clubblad.

Zo zouden er, naast het bekende kleine 
schrijversclubje, ook eens wat anderen aan 
het woord komen. In mijn berekening dat het 
blad vier keer per jaar verschijnt, zou ik met 
een goede roulatie, de pen wellicht niet voor 
een tweede keer hoeven te hanteren. Maar 
mijn berekening klopt dus kennelijk niet en 
moeten we dit maar aan de grote rekenaars 
onder ons overlaten. Die leden hebben we en 
zij kwamen al eerder in deze rubriek aan het 
woord. Ook werd deze rubriek opgeluisterd 
door balletjes die iets te zeggen hadden. Tot 
deze categorie reken ik mij ook niet. Dan 
hebben wij nog de laatste rubriek van de 
‘Pengever’, waarin de uitvoerige vreugde 
wordt beschreven van een hole-in-one. Ook 
tot deze categorie behoor ik niet (al reken ik 
er stiekem wel op dat het mij ooit nog eens 
overkomt).

Een verscheidenheid aan leden
Ja, zo komen er veel verschillende leden aan 
het woord. Maar we hebben ook leden in 

allerlei categorieën en hier bedoel ik niet de 
sterktes mee.
We hebben leden die graag de bal een betere 
positie geven (lees: ‘een stukje vooruitschop-
pen’) en dit gebeurt helaas ook tijdens wed-
strijden. Ook zijn we gezegend met leden die 
wel eens de tel kwijtraken tijdens de wedstrij-
den of selectief vergeetachtig zijn voor wat 
betreft de regels en/of de etiquette. Daarnaast 
hebben we ook leden die nog net op tijd het 
heilige vuur krijgen voor de strokeplay kam-
pioenschappen en daardoor nog een plaatsje 
weten te bemachtigen tussen de happy few 
die aan het kampioenschap kunnen deelne-
men. Ook hebben we leden die vinden dat ze 
spelers tijdens officiële matchplay wedstrij-
den van enig onnozel commentaar moeten 
voorzien.

Dan hebben we ook nog leden, tenminste één, 
die graag met de veren van anderen pronkt. 
Tot op vandaag is het bordje ‘Golfer van het 
jaar 2004’ nog niet terecht. Hij - ik ga er van-

uit dat degene die de trofee nu in zijn bezit 
heeft een ‘heer’ is - moge er bij elke aanblik 
gelukkig mee zijn. Na een oproep van onze 
voorzitter, waaraan helaas geen gehoor werd 
gegeven, is uiteindelijk een nieuw exemplaar 
van de trofee gemaakt en overhandigd aan de 
zeer terechte en overtuigende winnaar bij de 
heren: Frans Jansen.

Een gezellige club
Gelukkig is het aantal leden in de hiervoor 
genoemde, erg uiteenlopende, categorieën 
maar beperkt. We kunnen stellen dat we 
met het merendeel van de leden een heel 
gezellige club hebben. Bij de overige clubs 
staan we ook zo bekend. Sportiviteit en gezel-
ligheid gaan binnen HGC hand in hand en 
zo moeten wij het houden! De enkeling die 
niet aan dit HGC-profiel voldoet, kan beter 
het HGC-gezicht niet naar buiten uitdra-
gen met deelname aan externe activiteiten. 
Maar nogmaals, ik ben toch blij dat toch die 
allergrootste categorie bepalend is voor het 
HGC-gebeuren.

Voor mijzelf was 2004 een jaar waar ik met 
genoegen op terugkijk. Ik wil graag de men-
sen die een positieve bijdrage hebben gele-
verd tijdens de matchplay kampioenschappen 
heel hartelijk danken. Het doet me goed dat 
er op spontane wijze wordt meegeleefd. De 
vele leuke en warme reacties met het beha-
len van het kampioenschap betekenen veel 
voor mij. Dit geldt ook voor de enthousiaste 
reacties ontvangen na het behalen van de titel 
‘Golfster van het jaar’. Het jaar 2004 kan voor 
mij niet meer stuk. Ik ben en blijf er trots 
op! Laten we met z’n allen van 2005 weer ’n 
sportief en gezellig jaar maken!

Ik geef nu de pen door aan een van onze 
leden die ook heel fanatiek bezig is om het 
golfspel onder de knie te krijgen en zijn best 
zal doen om een titel in de wacht te slepen. 
Hij is graag aan het woord, dus krijgt hij nu 
de kans. Ik geef de pen door aan mijn tennis-
maatje: Roderik van den Bogaard. •

Een sportieve groet,
Marianne van Eyck

Marianne van Eyck, golfster van het jaar 2004
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Golf in New York
Een balletje slaan in hartje Manhattan

Geen grassprietje te bekennen, maar wel 
een pracht van een clubhuis. Daarachter een 
grote driving range, helemaal afgeschermd 
met netten. De driving range is geconstru-
eerd op Pier 59 in Chelsea, een van de pieren 
waaraan vroeger de zeeschepen afmeerden 
en die nu zijn omgebouwd voor allerlei ande-
re doeleinden. De ‘Chelsea Pier Golfclub’ is 

de enige golfclub op Manhattan met zijn 1,4 
miljoen inwoners.

De driving range met de lengte van de pier 
(ongeveer 200 meter) heeft een afslagplaats 
die bestaat uit een bouwwerk van vier ver-
diepingen met 52 verwarmde en verlichte 
afslaghokken. Om ballen te slaan hoeft men 

geen emmer ballen te halen en ook niet te 
bukken om ze te plaatsen. Ze worden name-
lijk automatisch aangevoerd en op een tee 
gezet. Voor 25 dollar kan men 100 ballen 
wegslaan. Verder worden er golflessen gege-
ven, zowel theorie als praktijk. Het clubhuis 
heeft dezelfde allure als die van een chique 
golfclub. Binnen staan ook twee golfsimu-
latoren opgesteld, waarop men de meest 
bekende banen in de wereld kan bespelen, 
waaronder St. Andrews.

In de voorsteden Bronx, Brooklyn, Queens 
en Staten Island, die samen met Manhattan 
ongeveer 8,5 miljoen mensen huisvesten, zijn 
slechts tien golfbanen waarvan twee pitch & 
putt. Wat zijn wij hier in Brabant dan toch 
rijk bedeeld. •

Will ter Heijne

In de maand maart waren Bert ik een aantal weken bij onze dochter op 
Manhattan, New York. Gedurende ons verblijf hebben we de stad uitvoe-
rig verkend met ons kleinkind Rosa in de kinderwagen. Op één van die 
tochten stuitten we op iets uitzonderlijks: een golfclub aan de rivier de 
Hudson.

Golfclub NY

Aalsterweg 100, 5615 CJ Eindhoven. tel (040) 212 26 22, fax (040) 212 63 54.
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Snertwedstrijd
Soms moet je zelf het heft in handen nemen, nietwaar Albert?

Het was eigenlijk een heel aardige dag om 
te spelen, die dertiende maart. Wat kun je 
toch veel leden een fijne dag bezorgen. Een 
compliment voor de organisatie.

De winnaars...
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Er werd serieus gespeeld, er werd gezellig 
gespeeld en er werd slecht gespeeld. De win-
tergreens, het opteeën en het plaatsen zorg-
den voor hoge scores.

Zou er ook gesmokkeld zijn? Ach, het was een 
wedstrijd als veel anderen. Wat wél opviel in 
de baan was dat er, behalve om de bal uit het 
putje te halen, niet voldoende gebukt werd. 
Wat lagen er veel divots op de baan.

En dan in D’n Dimpel. Ouderwets gezellig. 
Uit de keuken zweefde de heerlijke geur van 
de snert van Bep Verstappen. En hij smaakte 
voortreffelijk.
De prijsuitreiking was in de strenge handen 
van Huub Bozon. Het was de eerste keer, 
dat leden met verkeerd ingevulde kaarten 
werden gediskwalificeerd. Terecht overigens. 
De mijne was dat ook, omdat ik vergeten was 
mijn handtekening te zetten. Het ontlokte bij 
Albert van de Meijs wel de opmerking: ‘Zijn 
we hier op de Eindhovense?’

En dan de uitslag......
De eerste prijs werd door Albert van de Meijs 
en Tonne Knaapen in de wacht gesleept.
Jan en Hannie van den Eijnde dachten de 
tweede plaats te hebben veroverd en zetten 
al luidkeels het Gemerts volkslied in. Maar 
ze hadden te vroeg gekweeld. De tweede prijs 
was namelijk voor Frank Heijstee en Fred 
Boetzkes. Dus toen het Gemerts echtpaar 
hoorde de derde prijs te hebben behaald werd 
dat schone lied nog eens herhaald.  •

Rob Berkvens.

7

nummer 10 - mei 2005



Veel belangstelling voor 
Seizoensopening

Prijsuitreiking: vlnr Frans Vinke (eerste), Bert Hendriks (zesde), Pieter Driessen (vijde), Rob Stockx 
(wedstrijdleider), Rijn Schellekens (zevende) en Chris Liebreks (vierde) Niet aanwezig; René van de 
Waarsenburg (tweede) en Karin Severs (derde).

Op 28 maart werd het nieuwe competitieseizoen geopend met een enorm 
drukke qualifying wedstrijd: maar liefst 72 leden vertrokken van de 
afslag. De baan lag er weer prima bij en het was weer heerlijk om op de 
zomergreens te spelen.

De vroege starters hadden het geluk om met 
droog weer te spelen. De late starters wer-
den halverwege overvallen door een flinke 

regenbui. Lopende over de nieuwe weg langs 
het clubhuis werden ze meewarig vanachter 
de ramen toegelachen door de spelers die al 

klaar waren. Leedvermaak is nu eenmaal het 
leukste vermaak. 

De gekleurde paaseitjes smaakten prima 
toen we nog druipend binnenkwamen. Pas 
tegen 18.00 uur konden de winnaars bekend 
gemaakt worden door Fred Bogaarts. Maar 
goed dat hij een militair gedrilde stem heeft, 
want ondanks het herhaalde geroep van 
‘Fore’ gingen veel gesprekken gewoon door. 
Not very polite. De winterse verwennerij van 
opteeën, plaatsen en niet uitholen had ken-
nelijk geen nadelige gevolgen voor het per-
soonlijke resultaat. Dat bleek wel uit de vele 
birdie-ballen die werden uitgereikt, maar 
liefst 19 en Rein Schellekens spande met drie 
birdies de kroon. 

De grote winnaar was Frans Vinke. Zijn 
al lage handicap van 10,7 gaat nog ver-
der naar beneden, want hij behaalde 41 
Stablefordpunten.

Bedankt Rob, Frits en Fred voor weer een 
fijne dag. •

Rob Berkvens
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WINTERKORTING* €30,- per man/per dag * 
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Kennismakings-
wedstrijd voor
nieuwe leden
Voor de nieuwe leden van onze golfclub werd op 
zaterdag 16 april een introductiebijeenkomst met een 
golfwedstrijd over negen holes georganiseerd.

Onze voorzitter Hans Verstappen sprak 
in zijn welkomstwoord de hoop uit dat de 
nieuwe leden veel golfplezier op de baan van 
HGC Overbrug zouden beleven. Na de kof-
fie en een groepsfoto gingen 19 deelnemers, 
waaronder enkele bestuurs- en commissie-
leden, van start.

Hans Meijer werd eerste met 21 Stableford 
punten (HCP 28.3). Ook wist hij, evenals 
Ton Sengers, een birdy te maken. Zij werden 
daarvoor beloond met een golfbal en de win-
naar kreeg ook nog een fles wijn.

Het was een erg genoeglijke en geanimeer-
de middag met na afloop nog een gezellig 
samenzijn. Onze fotograaf Cees was terplek-
ke en maakte bijgaande foto. •

De Contactcommissie

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

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

Automaterialen • Gereedschappen • Garageuitrusting • Rem- en frictieservice • Reinigingsmiddelen

De nieuwe leden van HGC ‘Overbrug’
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Helmond Precisie B.V. • Postbus 419 • NL-5700 AK Helmond • Burg. Krollaan 83 • NL-5707 BB Helmond
Telefoon: +31 492-539885 • Telefax: +31 492-527305

www.helmond-precisie.nl

De productiemogelijkheden 
van Helmond Precisie B.V. zijn:

•  het seriematig centerloos slijpen van uw 

producten die door u worden toe geleverd 

•  het vervaardigen van complete producten, 

volgens Uw specificatie van grondstof tot 

eindproduct 

Di moete lè..ze!
Sakkerdie, ik heb ’t wel gewete wonnie. D’n Evergrien, worvan ik mè..n 
dè ik in un goei blaaike stoa, war amper oit of ‘r hing al nun allogtoon 
ân minne gee-ès-èm. En dan moete wete dè ik dè ding mekant nie an 
heb stòn. ‘Hé, matje’ riep ie (of ie wonnie ok al wa baigelè..rd ha)  ‘dat 
rubriekje is amper leesbaar. Ik breek er mijn tong over. Kun je er geen 
vertaling bij doen’.

‘Kie’ zee..k ‘meen stukske is naw pursies vur 
âw sòrt bedoeld. Dè de gai ur nie veul van 
snapt verwondert meen niks. Ge zà..lt dun 
innigste nie zin’. Oit ’n dur meen gehauwe 
ankè..te is namelijk gebleke dè purfessur Pi 
Tagoras harstikke gelijk ha toen ie zi dè ut 
nie allein mi fesoenlijk taalgebroik – ôk in 
de gollufwirreld – ut ur belabberd vursti 
maar ôk dè wiskunde nie de sterkste kant 
van o.a. de Hellemondse gollufallogtone is. 
Vurral die mi ne westelijke komaf zin  mè..r
praoters as Doendenkers. Bewijs nummer 
ein: Gewoon telle kenne ze hil moeilijk of 
hillegans nie. En dan gi gut nog mar over 
’n paar gollufslage. Hoe mèr dè ze hebbe an 

minder hoe moeilijker dè ut telle wordt. Gek 
eigeluk want mi britse (rikken doen blijkbaar 
allein Brabanders want britse is kaart vurroi..
je . .zegge ze) make ze af en toe veul slage 
en dan kenne ze wel telle. Of zô dè komme 
umdè onder de golvers mè..r  ritselaars en 
sjoemelaars zitte, die ut mi de golfregels 
en – waarde nie zo naa..w neme vurral as ze 
denke dè ze dur ongemerkt better van kenne 
worre. Ik heb me loate vertelle en dè gè..lt as 
bewijs nummer tweie: Oit ’n stè..kproef zô 
gebleke zin dè un dil van de ‘gegoede’ gol-
vers (ôk Hellemonders, jawel) ut in de regel 
mi  – ik noem mar as vurbild – de belasting 
un deger an de stok hi, wa ge rustig ‘fiskala-

miteiten’ zoat kenne noeme. Dè hi tog oak 
wel iets mi rè..kene of mi regelinterpretasie 
te make dô..cht mai.  Mar ja, as ut um meier 
of minder gi is dè vur hullie un groat verskil. 
As zònne siskewiet better af is mi zò min 
muggelijk dan foeselt ie gewoon un bietje en 
andersum duut ie purcies inder. Teminste as 
niemand ut zie of merkt. Mar assie getrap-
peerd wordt dan wittie nergus van en is ie 
verongelijkt of ie wort kò of pissig.   Naw wil 
ik nie zegge dè Hellemonders altijd skôn op 
de groat zin, bende belazerd.  En um ut mi 
de ‘boitelanders’ un bietje goewt te make 
wil dè 2004-skaamlepke asnog gè..r in ont-
vangst neme. Skwanshois kan ik dan alvast 
noadenke wie dur in ânmerking zô kenne 
kòmme vur ’t skaamlepke 2005 teminste as 
dè ding mag worre durgegève zoas ze dè ok 
mi die skreefpen doen. Hé, en dan allein ân 
iemand die deez sportiviteitsonderskeiding 
echt verdient.  En as g’um dan drie kerre hèt 
gekrigge dan madde die lap ha..we. Soteju, 
ons Sjaan zie me al ânkomme. •

Hawdoe
Spijer
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Golfregels: Blijf er mee bezig!

Opnemen, plaatsen en identificeren
 van de balDe winter is weer achter de rug en we kunnen ons weer concentreren op 
het zomerseizoen dat veel meer een wedstrijdseizoen is. Dat geldt zeer 
zeker voor het juist toepassen van de golfregels. In de wintermaanden 
zien we hier en daar een neiging tot versoepeling van die toepassing en 
dat is begrijpelijk: immers de omstandigheden qua weer en water op de 
baan zijn soms zodanig dat men zich wat moet behelpen. Ook wordt er 
wellicht wat laconieker gespeeld, omdat de baan met wintergreens en 
kortere afslagen verre van qualifying is.

Speldiscipline weer aanscherpen
De neiging tot versoepeling van de regels 
zien we ‘s winters vooral bij het opnemen en 
plaatsen van de bal. Een local rule waarbij je 
op het kort gemaaide gedeelte van de baan de 
bal mag opnemen, schoonmaken en eenmaal 
mag plaatsen binnen 15 cm van de oorspron-
kelijke ligplaats (niet dichter bij de hole).

Kijken we ‘s winters goed rond, dan zien we 
nogal eens dat spelers naar hun bal lopen, 
die opnemen en ergens op een verhoging 
neerleggen. Soms wel twee of drie keer al 
naar gelang men geen betere positie kan 
vinden. Dit soort soepel plaatsen van de bal 
kan verslavend werken en zich gemakkelijk 
voortzetten, ook wanneer deze regel niet 
meer geldt. Met dit verschil dat de bal nu 
wordt opgepakt om hem zogenaamd te iden-
tificeren. Dus even oppakken (‘Ja, hij is het’) 
en net iets beter neerleggen. Natuurlijk heel 
begrijpelijk en menselijk, maar onsportief. 
Daarom lijkt het ons nu in het voorjaar het 
goede moment om de speldiscipline weer 
aan te scherpen en nog eens nadrukkelijk 
terug te komen op het opnemen, plaatsen en 
identificeren van de bal.

Nooit zo maar een bal 
oppakken voor identificatie
Om te beginnen wijzen we erop dat een bal 
in het spel door de baan (tussen afslag en 
green) nooit zo maar zonder straf mag wor-
den opgepakt om hem te identificeren. Als 
je twijfelt of het je eigen bal is en die op het 
oog niet geïdentificeerd kan worden, mag 

die door de speler slechts onder bepaalde 
voorwaarden (nooit in een hindernis) zonder 
straf worden opgenomen en geïdentificeerd. 
Deze voorwaarden zijn:
Het voornemen hiertoe kenbaar maken aan 
de marker of medecompetitor bij strokeplay 
en de tegenstander bij matchplay en deze de 
gelegenheid geven toe te zien op de manier 
waarop de identificatie plaatsvindt.
De ligplaats van de bal merken.
De bal opnemen en indien nodig zover 
schoonmaken dat deze geïdentificeerd kan 
worden.
De bal terugplaatsen op zijn oorspronkelijke 
ligplaats (en dus niet: gunstiger neerleggen, 
ook al lag de bal in een kuiltje).
Bij het niet voldoen aan een of meer van deze 
voorwaarden volgt een strafslag.

Ligt de bal in hoog gras of in een struik, dan 
mag de speler gras of takjes aanraken of bui-
gen voor zover nodig om de bal te vinden en 
te identificeren. Dit echter op voorwaarde dat 
hij de ligging van de bal, de ruimte voor zijn 
voorgenomen stand of swing of zijn speellijn 
niet verbetert. Hierbij moet worden opge-
merkt dat een speler niet noodzakelijk het 
recht heeft zijn bal te zien wanneer hij een 
slag doet.

Voor de volledigheid wijzen we er vervolgens 
op dat je, behalve louter voor identificatie, je 
eigen bal in het spel mag opnemen en terug-
plaatsen wanneer een medespeler last heeft 
van je bal en tevens als je denkt dat hij voor-
deel heeft uit de ligging van die bal. Verder 

wanneer een bal onbruikbaar is geworden 
en als het spel wordt onderbroken. Ook in 
al deze gevallen de marker in kennis stellen, 
de bal merken en op precies dezelfde plaats 
terugleggen, echter nu zónder schoonmaken 
van de bal.

Laten we leren van 
elkaars problemen
Graag zien we eventuele andere regelproble-
men die jullie tijdens het spel tegenkomen 
tegemoet. Doe alle vragen in de handicapbox 
in de hal van het clubhuis, zodat we ze hier 
kunnen behandelen.
Een mooi maar vooral sportief golfseizoen 
toegewenst. •

Regelneef
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Ladies day: einde 
snertcompetitie
Op de eerste echte lentedag van dit jaar 
begonnen we aan de laatste wedstrijd van de 
wintercompetitie. Heel onbevangen begon ik aan 
deze wedstrijd. Immers ik had gehoord dat Ans van 
der Elst de hele winter ver boven haar handicap 
had gespeeld en dus dacht ik dat de winnaar van de 
competitie al bekend was.

Snertkoningin ladies (l) Jeanne van der Meulen 
met Ans van der Elst

Genietend van het mooie weer, met slagen 
die soms wel en soms niet lukten maar voor-
al met mijn fijne f lightgenoten Wilma en 
Marjan kon deze dag al niet meer stuk.
In de kleedkamer later hoorde ik al van Ans 
dat ik had gewonnen omdat mijn score van 
de week ervoor de doorslag had gegeven. 
Sorry Ans, maar volgend jaar staat vast jouw 
naam weer op ‘het beeldje’.

Ik dank de damescommissie voor de gewel-
dige organisatie, zoals altijd was die weer 
perfect, de hele winter lang. •

Groeten
Jeanne van der Meulen

Ladies day kalender 2005
Datum Spelvorm Organisatie
29 maart Q Gunshot Elise/Wilma   
 5 april - NGF competitie -
12 april Q Gunshot Wilma/Christien
19 april - NGF competitie -
26 april Q Gunshot Christien/Elise
 3 mei Q Gunshot Christien/Ellen
10 mei - NGF competitie -
17 mei NQ Texas Scramble Els/Lenie
24 mei Q Gunshot Wilma/Lenie
31 mei Q Gunshot Elise/Ellen
7 juni NQ Dames-herendag
14 juni NQ Eclectic Ellen/Lenie
21 juni Q Gunshot Wilma/Els
28 juni Q Uitstapje (Brunssum)
5 juli Q Gunshot Elise/Lenie
12 juli NQ 2 stokken + putter Elise/Els
19 juli Q Gunshot Christien/Lenie
26 juli Q Gunshot Ellen/Wilma
2 augustus Q Gunshot Lenie/Ellen
9 augustus Q Gunshot Christien/Elise
16 augustus NQ Hidden holes Ellen/Els
23 augustus Q Gunshot Wilma/Christien
30 augustus Q Gunshot Els/Christien
6 september Q Gunshot Lenie/Els
13 september Q Gunshot Ellen/Els
20 september NQ Vriendinnendag Allen
27 september Q Gunshot Wilma/Ellen
4 oktober NQ Vossenjacht Christien/Elise
11 oktober Q Gunshot Ellen/Lenie
18 oktober NQ Eindejaarswedstrijd Allen
25 oktober Q Aanvang Snertcompetitie

Vastgoedfonds
MPC Holland 58 CV

MPC Capital NV

Vastgoedfonds MPC Holland 58 CV bestaat uit 5 volledig ver-
huurde, courante en goed onderhouden kantoorgebouwen. 
Deze gebouwen bevinden zich verspreid over 5 locaties in 
Nederland. 

De voordelen van MPC Holland 58:
•  Hoog exploitatierendement: 10,1% per jaar
•  Rendementsuitkering en fondsrapportage: 4 x per jaar
•  Lange gewogen gemiddelde looptijd huurcontracten: 

8 jaar
•  Spreiding: 5 kantoorcomplexen in 5 steden
•  Versnelde hypotheekaflossing: 15% in 10 jaar
•  Hoge reserveringen voor onderhoud (3,25%) 

en huurderving (1,5%)
•  Deelname is mogelijk met 

participaties van € 15.000
•  Deelnemers kunnen zowel 

particulieren als rechts-
personen zijn

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

Kasteelweg 30
5731 PK  Mierlo
T 0492 - 66 08 03
F 0492 - 43 04 50
M 06 - 12 77 79 08

 Advieskantoor 
Pieter Driessen

Kasteelweg 30
5731 PK  Mierlo 
telefoon : 0492 - 66 08 03 
fax  : 0492 - 43 04 50 
mobiel : 06 -  12 77 79 08

pieterdriessenadvies@chello.nl
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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

Golfbridge voor de Ladies
Een combinatie van een golf- en een bridgewedstrijd met een lunch tus-
sendoor werd gespeeld op de eerste mooie lentedag 22 maart j.l. Klokslag 
10.00 uur werd gestart en begon onze flight met Paula Goossens, Lia 
Möhlmann, Henriëtte van Dongen en ondergetekende aan de foursome 
wedstrijd. 

Na een lange winter was het weer even wen-
nen aan de zomergreens, maar al snel hadden 
we onze slagen weer onder controle.

Na 18 holes gespeeld te hebben, genoten we 
van onze lunch, om vervolgens 18 spellen 
te bridgen. Met spontane hulp van Ans van 
der Elst en Henriëtte van Dongen, om alle 
scores te berekenen, was er om 18.00 uur de 
prijsuitreiking en konden we met z’n allen 
terugkijken op een zeer geslaagde dag.

Samen met Henriëtte (mijn golf- en brid-
gemaatje), haalde ik de eerste prijs binnen, 
waarna we met de tweedeprijswinnaars - 

Marianne Engels en Chrisje Driessen - én de 
leuke cadeaus op de foto gingen.

Allen die meegewerkt hebben aan deze dag 
wil ik hierbij namens alle speelsters van harte 
bedanken. •

Elise Boelhouwer.

Vlekkeloos
          geregeld!

Kromme Steenweg 3 • 5707 CA Helmond • Tel. 0492 509333
notaris@spoormakers.com • www.spoormakers.com

NOTARISKANTOOR SPOORMAKERS

V.l.n.r: Elise Boelhouwer, Henriëtte van Dongen, Marianne Engels en Chrisje Driessen
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Door de baan
Met het begin van de lente is de periode afgesloten waarin regelmatig 
de beslissing genomen moest worden of de baan ‘open’ was of niet. 
Terugkijkend kan worden gesteld dat wij, behalve in die gekke maand 
maart, veel speelbare dagen hebben gehad.

Zelfs zag het er het even naar uit dat de 
ingebruikname van de zomertees en -
greens niet zou worden gehaald vóór de 
geplande 21 maart. Echter, de inspanning 
van de greenkeepers, geholpen door een 
intense weersomslag, zorgden ervoor dat 
die datum toch ruimschoots werd gehaald.
Leuk is het te constateren dat veel leden 
zich gedurende de wintermaanden zor-
gen maakten over hoe de baan er aan het 
begin van het seizoen bij zou liggen. Al 
die plaggen (vooral holes 3 en 7) en de vele 
schrale plekken (vooral hole 9) waren voor 
menigeen aanleiding zich af te vragen of 
dat in de komende weken wel goed zou 
komen. Maakt u zich echter geen zorgen, 
het herstelvermogen van de baan is groot 
en juist in deze eerste weken van de lente 

ziet u inderdaad de baan met de dag groe-
ner worden.

Op en om de baan zal het wat rustiger 
worden dan in het afgelopen jaar. Hopelijk 
zijn alle structurele werkzaamheden bij het 
verschijnen van deze Evergreen voltooid. 
Grote vraag is of al het groen dat geplant 
is goed zal aanslaan.

Rest mij u een plezierig speelseizoen toe 
te wensen, waarbij ik hoop dat u naast de 
gebruikelijke gedragsregels, zoals het her-
stel van pitchmarks en het terugleggen van 
plaggen, ook oog heeft voor uw omgeving. 
Gooi vooral zwerfvuil, zoals plastic boter-
hamzakjes en papieren zakdoekjes, in de 
daarvoor bestemde korven.

Handicarts in de winter
In de vorige editie van de Evergreen werd 
de vraag gesteld waarom handicarts in 
de wintermaanden uit de baan gehouden 
worden, terwijl de greenkeepers er wel met 
hun voertuigen doorheen mogen. Omdat 
deze vraag zeker volgend winterseizoen 
weer actueel wordt, kom ik er graag dan 
op terug. •

Kaj Hordijk
Baancommissaris

?
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Pro-praatje

Een lage slag in verband met harde wind

A

B

C

A B

C

?

CCCC

DD

Het komt nogal eens voor dat er 
een harde wind over de baan waait, 
waardoor het gevaar bestaat dat 
een hoge bal een ongecontroleerde 
afwijking krijgt, die we uiteraard 
niet wensen. Om dit te voorkomen 
is het zaak de bal laag te houden. 
Hoe kunnen we dat doen? We gaan 
uit van een slag over een afstand 
van 100 tot 140 meter. 

Balpositie en lichaamsgewicht
De balpositie is midden tot rechts van 
het midden. Door het lichaamsgewicht 
eerder op links te brengen krijgen we 
een steilere inval van het clubhoofd 
op de bal.

Backswing
Een steile korte backswing zorgt voor 
meer controle.

Door de bal
Wanneer we door de bal gaan ligt het 
clubhoofd gesloten, waardoor er een 
lage balvlucht volgt.

Uitzwaaien met handenactie (release) 
Door de club laag naar voren en vooral 
niet te hoog door te zwaaien, krijgen 
we een ‘punchshot’. Het gewicht ligt 
op links en de rechtervoet draait niet 
volledig door. 

Oefeningen
Deze slag lijkt op een lange chip vandaar de 
volgende oefeningen:
£  Maak een chipbeweging met meedraaien 

van de heupen. Controleer de eindstand.
£  Maak eenzelfde beweging, maar dan met 

release actie, waarbij we de handen vrij 
laten gaan.

Succes! •
Sander

D
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Vincent van Goghstraat 84
5671 GZ Nuenen

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

We kopen voor 
vier personen

l  Ruim een pond asperges. 
Je moet na het schillen 400 
gram overhouden.

l  350 gram echte ‘risottorijst’

l  600 ml water

l  500 ml witte droge wijn

l  1 groentebouillonblokje

l  400 gram stevige vis zoals kabel-
jauw

l  2 eetlepels bloem 

l  2 of 3 stengels bosuitjes

l  100 gram (verse) parmezaanse 
kaas

l  10 eetlepels olijfolie

l  Peper

l  Zout

l  Eventueel verse munt

Het is weer voorjaar

Risotto met Asperges
Heerlijk voorjaar... Heerlijke verse voorjaarsgroente... Heerlijke asper-
ges... Dit recept is het lekkerste met risotto, maar kan ook sneller worden 
gemaakt met verse spaghetti.

Kook de geschilde asperges in het water op de 
gebruikelijke manier. Verwijder de gekookte 
asperges en snij die in kleine blokjes. Los in 
het kookvocht van de asperges het bouil-
lonblokje op.

Bak de risotto met de helft van de olijfolie 
tot die glazig wordt en voeg dan een scheut 
kookvocht én een scheut witte wijn toe. Nadat 
alle vocht is opgenomen, weer een scheut van 
beide toevoegen. Regelmatig even roeren. 
Ga daarmee ongeveer twintig minuten door 
totdat de rijst gaar is. Breng op smaak met 
zout en peper en eventueel wat fijngesnip-
perde, verse munt

Snij intussen de vis in kleine blokjes, bestuif 
ze met wat bloem en bak ze in de rest van de 
olie. Voeg halverwege de in fijne ringetjes 
gesneden bosui toe. Als laatste doe je er de 
in blokjes gesneden asperge bij. Strooi peper 
en zout naar smaak.

Meng dit vlak voor het opdienen door de 
risotto en rasp er de parmezaanse kaas over.

Met een koel glas Verdicchio erbij waan je 
alweer op vakantie... •

Maître Cour du Moulin
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Bericht van de greenkeeper

‘Birdies’ in nestkastjes
U hebt ze misschien wel ooit gezien. Twee mannen met ladder en klein 
gereedschap, die elk jaar in de winter alle nestkasten controleren en 
schoonmaken.

In de ontwikkelingsfase van de baan zijn 
op initiatief van de heer Hein Ottenheijm 
zo’n veertig nestkasten opgehangen. Allemaal 
zaken die er toe bijdragen dat golfbanen gere-
aliseerd kunnen worden.

Nog niet zo lang geleden was het moeilijk om 
de dialoog te behouden met de tegenstanders 
van de aanleg van golfbanen. Tegenwoordig 
is dat heel wat verbeterd, omdat de ontwikke-
ling van een golfbaan wel degelijk van positie-
ve invloed op het milieu kan zijn. Golfbanen 
bestaan voornamelijk uit grasland, grasland 
trekt insecten aan en die zorgen weer voor 
voedsel voor allerlei dieren en vooral voor 
vogels.

Jos Manders van I.V.N. Bakel, onderdeel van 
vogelwerkgroep ‘Ut Vuggelke’, komt elk jaar, 
samen met een collega, tegen een geringe 
vergoeding onze nestkasten controleren. Zo’n 
kast moet schoongemaakt worden, omdat 
anders de kans bestaat dat de poten van jonge 

vogels worden aangetast door bloedluis. Dus 
mocht u thuis een kastje hebben hangen: leeg-
maken en met kwast uitborstelen.

Van pimpelmees tot vleermuis
Nu zult u zich afvragen, wat huist er dan 
zoal in de kastjes op de baan? Pimpelmeesjes, 
boomkruipers, maar ook een wespennest is 
geen uitzondering. Dat is allemaal niet zo 
spannend, maar duidelijk is dat de koolmees 
zich wel thuis voelt in zo’n villa en zo een 

schakel in de kringloop vormt. We hebben 
ook een paar kasten voor vleermuizen. De 
eisen die vleermuizen stellen zijn blijkbaar 
toch te gecompliceerd, hoogstwaarschijnlijk 
omdat het in de kast kan vriezen.

Tenslotte wordt er een lijst gemaakt van 
de kastnummers én van de bewoner die er 
gebruik van heeft gemaakt. Deze gegevens 
worden dan weer landelijk geregistreerd en zo 
worden in de regio zo’n 250-300 nestkasten 
bijgehouden.

Denkt u, daar wil ik meer over weten? I.V.N. 
Bakel, tel: 0492-342762. •

Herbert van Hout

Vogelkastje
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Ruim baan voor jeugd bij HGC
Met steeds grotere regelmaat kunnen alle ‘grote’ leden van HGC zien 
dat er veel jeugdleden actief zijn. Sander Prinsen geeft op nagenoeg elke 
middag en op zaterdagochtend bezielend les aan een groepje jeugd, zo’n 
31 in totaal.

Op speelse wijze maakt hij de jongsten ver-
trouwd met het golfspel en de regels die daar-
bij horen. De oudere jeugd wordt begeleid in 
het in de wacht slepen of verlagen van hun 
handicap. Bereidwillige ouders lopen na de 
lessen enkele holes mee met hun enthousiaste 
kroost omdat die nog geen toestemming heb-
ben om zonder begeleiding te lopen.

Om ervoor te zorgen dat ook onze jeugd toe-
komst heeft in de golfwereld is het belangrijk 
dat de jeugd de ruimte krijgt in de baan. 
Natuurlijk zonder hierbij overlast te veroor-
zaken. Begrip en positieve aandacht van de 
‘groten’ stimuleert en motiveert onze jeugd 
om door te gaan met deze fantastische sport. 
Wat is nu leuker dan een enthousiast clubje 
jeugd te zien dartelen in de baan.

Activiteiten Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie heeft versterking 
gekregen. Frederike Beijderwellen, Frans 
Huijbregts, Hanc Legtenberg en Nicole 
Swinkels zijn, naast Arie van Uden en 

Sylvia Groot, bereid de Jeugdcommissie te 
ondersteunen met hun inzet. René van de 
Waarsenburg heeft zijn taken bij de com-
missie neergelegd. Dank aan René voor zijn 
fantastische inzet gedurende de afgelopen 
jaren.

Wedstrijden op zaterdagochtend
Jeugdleden mogen na toestemming van 
Sander deelnemen aan deze wedstrijden. 
Door hieraan deel te nemen lopen de jeugd-
leden kaarten om zo aan hun handicap te 
werken. Twee leden van de Jeugdcommissie 
zullen deze jongeren op de betreffende zater-
dagochtenden begeleiden.

Op de zaterdagen 7 mei, 18 juni, 6 augustus, 
24 september en 15 oktober vinden deze wed-
strijden plaats.

Uitwisselingsprogramma
HGC doet ook mee aan een uitwisselings-
programma voor de jeugd. Dit houdt in dat 
er op een viertal zaterdagen een uitwisseling 

met andere clubs plaatsvindt. Sander Prinsen 
bepaalt wie in aanmerking komt voor deelna-
me aan dit uitwisselingsprogramma. Richtlijn 
is hierbij middelbare school leeftijd.

Op zaterdag 28 mei ontvangt HGC de 
andere clubs met hun jeugdteams. De 
Jeugdcommissie zorgt er, samen met Gijs 
van D’n Dimpel, voor dat het de jeugd aan 
niets zal ontbreken.

Vrijdagmiddagwedstrijden
Op nagenoeg elke derde vrijdag in de maand 
wordt een jeugdwedstrijd over drie holes 
georganiseerd. De wedstrijd begint om 16.00 
uur. De wedstrijddata zijn: 15 april, 20 mei, 
17 juni, 8 juli en 26 augustus. Alle jeugdleden 
mogen aan deze wedstrijden deelnemen.

Sander Prinsen Bokaal, 9 juli 2005
De wedstrijd om de Sander Prinsen Bokaal 
wordt gespeeld op zaterdag 9 juli. Alle jeugd-
leden mogen hier aan deelnemen.

Ouder-kind wedstrijd
Op zaterdag 28 augustus wordt de inmiddels 
traditionele ouder-kind wedstrijd gespeeld. 
Ouders strijden samen met hun kind om de 
eer. Alle jeugdleden en hun ouders kunnen 
hiervoor inschrijven.
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Groepsindeling
Onderstaand de lestijden en de indeling van de groepen:

Dinsdaggroep (dubbel bogey) 16.00 -17.00 uur
Stijn Legtenberg, Mimi Verstappen, Lisa Bouwman, Eva Legtenberg, 
Tijn Swinkels, Pepijn Bouwman, Els Corstens, Filip Obers, Frans-
Christiaan Obers en Emma Huijbregts.

Donderdaggroep (bogey) 16.00 -17.00 uur.
Kim Groot, Margot Zuidhof, Gauthier Clercx, Hidde Zuidhof, Marielle 
van.den Heuvel, Hugo Zuidhof en Sabine Legtenberg.

Vrijdaggroep 17.00 -18.00 uur.
Ruben van Uden, Nathalie Ham, Koen Groot, Michelle Ham, Michiel 
Beukers en Evelien de Wit.

Zaterdaggroep 09.30 -10.30 uur.
Willem Huijbregts, Dion Obers, Ruud van Houdt, Bram Verhees, 
Aline Swinkels, Elise Swinkels, Evelien Dicker en Michiel Dicker.

Oproep aan alle jeugdleden en hun ouders:
Mail je e-mail adres naar info@nicoleswinkels.nl, dan krijg je alle 
nodige jeugdinformatie voortaan via de mail thuis. •

De Jeugdcommissie

BO3 
GOLF

clubmatching
Huub Bozon

Bel voor afspraak
06 - 51 10 72 99

Custom made
  (hoogste opleidingsgraad GCA 2004)

• ‘Clubfitter’
• ‘Advanced Clubmatcher’
• ‘Master Craftsmen’ 

The 
 

New Clubs, 
Shafts & 

Grips

New Clubs, 

Molenstraat 158 - 5701 KK Helmond - Telefoon 0492 - 53 92 91
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Herenochtend
opent het seizoen

V.l.n.r.: Bert ter Heijne, Piet Korenman, 
Bert Hendriks en Herbert Beekmans

Op donderdag 7 april viel ’s morgens meteen op dat het seizoen voor 
de deur stond. Immers elf flights in de baan was al lang niet meer voor-
gekomen. Een waterachtig zonnetje, veel wind en dreigende wolken, 
waaruit later een heftige bui viel, zorgden voor een aprilwaardig decor 
voor de eerste wedstrijd op de weer qualifying baan. 

Dat de conditie van de senioren nog niet 
optimaal was, bleek uit het aantal uitvallers 
dat het gevecht met de elementen tijdens de 
bui niet aankon. Maar dat was geen ramp, 
want in het clubhuis was het goed toeven met 
een heerlijke lunch die er in ging als koek. De 
gulheid van Pluvius kon niet verhinderen dat 
er toch nog drie heren waren met een score 
van 36 Stablefordpunten, die daarom moch-
ten meedingen naar de twee flessen wijn.

Bert Hendriks (eerste) en Herbert Beekmans 
(tweede) namen met een zekere vanzelfspre-
kendheid de mooie flessen wijn in ontvangst, 
terwijl ondergetekende werd gestraft voor 
een lagere score op de laatste negen holes, 
zodat hem slechts de eer restte derde te zijn. 

De leiding was deze keer in handen van Piet 
Korenman, die Is Jacobs aan het eind van dit 
seizoen gaat opvolgen als opperhoofd van het 
seniorengezelschap. •

Bert ter Heijne
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Van de wedstrijdcommissie

Wat ons verder nog ter ore kwam

De trofeeën zijn nu echt uitgereikt door voorzitter Hans Verstappen

Heel veel Laurierstruiken
Vele golfers op weg naar het clubhuis en 
naar hole 1 zijn verrast als ze zien hoe de 
omgeving rond het clubhuis is veranderd. 
Het plein erachter, de straat ernaartoe en 
de buggystalling zijn nieuw en zien er per-
fect uit. Ook de afbakening van hole 9 aan 
de kant van het clubhuis is nu gerealiseerd 
door middel van laurierstruiken. Het schijnt 
dat er zo’n 750 laurierstruiken zijn geplant 
rondom het clubhuis. Vooral Willy, die voor 
de club de tuin rondom het clubhuis verzorgt, 
heeft zich hierbij samen met Cor erg nuttig 
gemaakt. Verder zijn op de parkeerplaats ‘die 
vervloekte’ lantaarnpalen gelukkig naar ach-
teren gezet en is het asfalt vernieuwd. Onze 
accommodatiecommissaris, Dick Severs, zal 
ons hierover ongetwijfeld informeren in het 
volgende nummer.

Onze clubvlag versleten
Het is alweer een paar jaar geleden dat ons 
medelid Frank van Keulen de vereniging een 
clubvlag heeft geschonken. Dit omdat hij als 
directe buur van de club vond dat een vlag 
erbij hoorde. Helaas is die vlag nu versleten 
en dus noodgedwongen gestreken. Daarvoor 
in de plaats zien we het ‘Brabants bont’ en de 
vlag van de gemeente Helmond. Natuurlijk 
ook heel fraai, maar...toch!

Picknick op maandag
Toen we op een maandagmorgen de parkeer-
plaats opreden, zagen we tussen de gepar-
keerde auto’s twee mannen op klapstoelen 
zitten te picknicken. Kofferdeksel open, pick-
nickmand en thermosfles in het midden. 
Aandoenlijk om te zien en kennelijk uit de 
nood geboren. En inderdaad: het clubhuis 
is ‘s maandags dicht en de mooie nieuwe 
stoelen op het terras zijn met een ketting aan 
elkaar vastgemaakt.

Tienduizend ballen per maand
We hebben allemaal kunnen constateren 
dat we een prachtige nieuwe driving range 
hebben. Daarom waren wij geïnteresseerd 
in de belangstelling hiervoor. Bij navraag 
hierover hoorden we dat het aantal verkochte 

kaarten voor de ballenautomaat in de laatste 
maanden meer dan verdubbeld is. Dit bete-
kent dat er 10.000 ballen per maand worden 
afgeslagen.

Golfer van het jaar 2004
Zelfs als golfer van het jaar ben je nog niet 
zeker van je trofee. Dit overkwam Frans 
Jansen, golfer van het jaar 2004, die helaas 
bij de uitreiking van de trofee tijdens de 
nieuwjaarsreceptie niet aanwezig kon zijn. 
Toen Frans weer beschikbaar was voor een 

vervangende ceremonie, bleek dat de trofee 
zoek was en Frans dus nog steeds met lege 
handen zat. De trofee is nooit terug gevon-
den. Wellicht is een of andere snoodaard er 
met het kleinood van door gegaan. Hans 
Verstappen, onze voorzitter, heeft nu een 
nieuwe trofee laten maken en daarmee heeft 
Frans de beloning gekregen voor zijn zeer 
sterke prestatie. Met bijgaande foto samen 
met Marianne van Eyck, de golfster van het 
jaar 2004, is hiermee alles hopelijk weer 
rechtgezet.  •

De trofeeën zijn nu echt uitgereikt door voorzitter Hans Verstappen

Uitslagen:
Snertwedstrijd (Fourball-betterball)
Albert van der Meijs – Tonne Knaapen
Frank Heijstee – Fred Boetzkes
Jan van den Eijnde – Hannie van den Eijnde

Seizoensopenening (Stableford)
Frans Vinke
René van de Waarsenburg
Karin Severs

Wijziging Wedstrijdkalender
Zo 22 mei  Presidentscup 
Zo 29 mei Maandbeker 2
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Dimpel-talk
Zoals u al gezien zult hebben, 
zijn er nieuwe terrasmeu-
bels gekomen. Er is gekozen 
voor stoelen die ook zonder 
kussens heerlijk zitten. Dit is 
in verband met de wisselende 
weersomstandigheden ook 
zeker zo fijn voor ons.

Verder hebt u in de vorige Evergreen 
al kunnen lezen dat er, samen met het 
bestuur, is gekozen voor een nieuw 
bestelsysteem. Op de tafels liggen 
blokjes waarop u uw bestelling kunt 
noteren met daarop graag duidelijk uw 
naam. Dit briefje geeft u aan de bar af 
samen met uw pasje. U bent het snelst 
geholpen als u op uw bestelling wacht 
en deze meeneemt. Bij grotere bestel-
lingen komen wij het natuurlijk graag 
naar u toebrengen. Dit systeem heeft 
op vele andere golfbanen zijn waarde 
al bewezen.

Op korte termijn zal het biljart ver-
dwijnen. Deze ruimte proberen wij om 
te toveren tot een gezellig restaurant, 
waar wij eenvoudige gerechten gaan 
serveren.
Bij reservering is het ook mogelijk om 
uitgebreide menu’s te bestellen.

Een nieuw fenomeen is het golfarran-
gement voor greenfeeërs. Alleen op 
reservering kunnen zij voor € 47,50 
een compleet arrangement boeken, 
bestaande uit koffie met gebak, 18 
holes golfen en een driegangen menu. 
Natuurlijk kunnen ook de leden dit 
menu bestellen voor € 17,50.

Wij hopen er samen met u weer 
een gezellig golfseizoen van te gaan 
maken.
Tot in D’n Dimpel. •

Gijs

Koninginnedag op HGC
Het beroemde oranjezonnetje schitterde door afwezigheid. Dreigende 
wolken, maar de dag werd goed dank zij de onvolprezen organisatoren 
Ans, Rob en Huub én het heerlijke golfweer. De temperatuur liep op tot 
zomerse waarden en het bleef droog.

De baan lag er prachtig bij en nodigde uit tot 
een spannende wedstrijd. Het was een stroke 
play wedstrijd en er moest worden uitgeho-
led. Nou, dat hebben we geweten. Overal 
werden ‘topscores’ genoteerd. We slaakten 
een zucht van opluchting toen het eerste 
vlaggetje gepasseerd werd. Na de wedstrijd 
was er een verrassing. Een lekkere cocktail 
van jus d’orange, champagne en Cointreau. 

En dan de uitslag
Op de eerste plaats Harry Verstappen met 
een score van 22 punten. Hij doet hierna 
verslag van zijn belevenissen. Daarna volg-
den Pieter Driessen, Huub Bozon, Cees van 
Dijk en op de vijfde plaats Hanneke Meijer. 
Laatstgenoemde deed voor de eerste keer 
mee met een wedstrijd en dat was een extra 
felicitatie waard.

Rob Stockx had weer voor mooie prijzen 
gezorgd, terwijl de winnaars werden vereeu-
wigd door onze hoffotograaf Cees van Dijk. 
Ook iedereen die iets oranje getint waren 
mochten op ’n plaatje. Dat hadden er overi-
gens wel meer mogen zijn! •

Rob Berkvens 

Vlaggetjeswedstrijd
De vlaggetjeswedstrijd van afgelopen Konin-
gin ne dag was de dag van mijn leven. Het 
was al mooi om de wedstrijd te winnen. Mijn 
laatste vlaggetje kwam op de 20ste hole te 

staan. Daar werd ik zo goed aangemoedigd 
door Albert van der Meijs dat mijn laatste bal 
in het water eindigde.

Maar dat de wedstrijdleiding ook nog bui-
tenlandse gasten had uitgenodigd om spe-
ciaal voor mij met de overige aanwezigen 
het Wilhelmus te zingen (Peter van de Goor 
bedankt) was een verrassing. Het was een eer 
om daar als simpele Stiphoutenaar te staan, 
terwijl het Wilhelmus door ongeveer vijftig 
golfers werd gezongen. Geweldig.
Voor wat de wedstrijd betreft kan ik stel-
len dat ik een gezellige flight had met Toos 
de Vries, Karin Hendriks en Peter Verhees. 
Met Peter ging het iets minder goed dan 
anders. Hij riep Sander wel twintig keer aan, 
terwijl ook de naam van de Golfsmid nog 
ter sprake kwam. Maar het lukte hem maar 
niet om de ballen neer te leggen waar hij dat 
graag wilde.
Graag wil ik de wedstrijdleiding bedanken 
voor de mooie prijzen voor de winnaars. 
Huub Bozon was uitermate streng, want 
iedereen die zijn/haar kaart niet goed had 
ingevuld, werd op de vingers getikt, waarbij 
ook onze bijna nieuwe voorzitter niet werd 
overgeslagen, omdat die zijn kaart door mid-
den had gescheurd.
 
Ik wens iedereen nog veel golfplezier. •

Harry Verstappen.

De winnaars
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Mea culpa
Vraag het mij en het zal u worden toegeworpen. Zo sprak u lang geleden 
Heer. Enkele weken geleden wendde ik mij derhalve tot u om hulp.

Aanvankelijk dacht ik dat u als outside 
agent mijn bede niet wilde verhoren. Vorige 
week bezorgde u mij namelijk een marker 
die geheel volgens de regels mijn slagen tij-

dens mijn gepassioneerde, maar nog niet 
zo hoogstaande, golfspel noteerde. Er was 
absoluut niets te ritselen. U begrijpt Heer: 
geen wijn deze keer. Bovendien moet U van 

mij aannemen dat ik mij door het gemis van 
Uw hulp teleurgesteld en verlaten voelde. 
Gisteren echter verraste U mij met een mar-
ker die niet vies was van een deal en het niet 
zo nauw nam met de normen, waarden en 
regels op de golfbaan. Ik ben U daar zeer 
erkentelijk voor Heer. Een absoluut onspeel-
bare bal mocht ik zogezeid ongeziens enkele 
meters vooruit schoppen, zodat ik een mooie 
slagpositie verkreeg. Om de vaart in het spel 
te houden dropte ik een bal ongeveer op de 
plek waar mijn bal onvindbaar bleek, terwijl 
mijn onvindbare bal op hole 4 mocht worden 
vervangen door een aldaar gevonden bal van 
hetzelfde merk. Met zulke flightgenoten Heer 
en zo’n meegaande en meevoelende marker 
zou mijn wedstrijd zeker een succes worden. 
Wat zegt U Heer. Onverdiend, vindt U? Ach 
Heer, U kent mij toch. Het was een vergissing 
en er was zeker geen opzet in het spel. En kijk 
mij niet zo bestraffend aan. 

Naastenliefde als wisselgeld
De volgende hole speelde ik zonder gesjoemel 
en daaruit bleek mijn kortstondige goede 
wil. Dat zegt toch iets over mijn positieve 
instelling. Bovendien vergat ik ten gunste 
van degene wiens marker ik was, zonder 
dat de anderen het merkten, een foutslag. U 
ziet Heer dat ik hier de naastenliefde - met 
opzet weliswaar, om later wat wisselgeld te 
krijgen - in de praktijk heb gebracht. Dat U 
mij op de hiernavolgende holes betrapte op 
het vergeten van zowel dubbelslagen in een 
bunker als in de ‘ruf ’ moet U mij vergeven. 
U weet Heer het vlees is zwak en zo ook mijn 
geest, Heer. Bovendien Heer, behoor ik tot 
de atopische golfers. Dus zeer beïnvloedbaar 
door de allergische bevattelijkheid van mijn 
medegolfers om de regels bij tijd en wijle 
te veronachtzamen. Dat mijn spelgedrag er 
gelukkig toe leidde een fles wijn te bemach-
tigen, moet U toch tot vreugde stemmen. U 
was per slot van rekening in Uw jonge jaren 
ook een wijnliefhebber. En Heer, deze wijn 
nuttigde ik met een heerlijke biefstuk met 
brood. Neen, neen niet op vrijdag Heer maar 
op donderdag. U weet toch dat ik mij aan de 
regels houd. •

Piet Schriks

Bestuursmededelingen
Algemene  Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering vindt dit 
jaar plaats op dinsdag 17 mei 2005 om 
20.00 uur in golfclubhuis d’n Dimpel

Op de agenda zien we onder andere 
onderwerpen als jaarverslag van de 
voorzitter, financiële verantwoording 
2004 met begroting 2005, bestuursver-
kiezing, aanpassen hoogte inschrijfgeld 
en herinvoeren van de mogelijkheid om 
lid te worden met beperkt speelrecht. 
Uiteraard ontvangt ieder lid tijdig de 
complete agenda met bijlagen.

Buggies terugzetten
Na het einde van een spel golf moeten de 
buggies worden teruggezet en worden 
aangesloten. De sleutel moet vervolgens 
worden afgegeven bij de Caddiemaster of 
in het clubhuis. •

Wim Martens, Secretaris
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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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Mobiva B.V. h.o.d.n.
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Nieuw-Zeeland avontuur
Hoe drie benzinemerken leiden tot een golfdag.

Zondag 20 februari is het zover: we gaan met 
vakantie naar Nieuw-Zeeland. We starten 
met een prachtige tocht van drie weken met 
een camper over het Zuidereiland. We rij-
den langs de mooie, rustige oostkust, waar 
we walvissen, dolfijnen en pelsrobben zien. 
Bovendien de Nieuw-Zeelandse alpen, uniek 
op de wereld, want nergens anders dan hier 
mondt een gletsjer uit in een tropisch regen-
woud. Het hoogtepunt is de vlucht in een 
kleine vijf-persoons Cessna langs Mount 
Cook met een landing boven op de Abel 
Tasman gletsjer, echt spectaculair. Maar het 
wonderlijkste avontuur maakten we mee op 
zaterdag 12 maart.

Water in de dieselolie
We vertrekken voor de lange rit naar 
Dunedin via de scenic route en... staan na vijf 
kilometer stil. De motor van de camper slaat 
af en is niet meer aan de praat te krijgen. Dus 
bellen we met verhuurbedrijf Apollo, waar 
men ons doorstuurt naar de Ford service. 
We bellen met Kaleb van Ford en die stelt 
wat vragen. Waarschijnlijk is er wat mis met 
de brandstof die we gisteren hebben getankt 
bij het BP station. We zijn bang dat de dame 
daar onze camper van benzine heeft voor-
zien in plaats van diesel, maar bij navraag 
blijkt dat niet zo te zijn. Ondertussen komt 
er iemand van het Caltex benzinestation en 
die sleept ons naar zijn workshop. Daar blijkt 
na onderzoek dat er water in de diesel zit 
en dat de camper dan echt gewoon uitvalt, 
omdat anders de hele motor vastloopt en de 
ellende nog veel groter wordt. Maar alleen 
Ford kan dit probleem oplossen en dat gaat 
twee dagen duren. Robert van Apollo stuurt 

ons vanuit Christchurch, op een trailer, een 
andere camper en dat gaat tussen de tien en 
twaalf uur duren. We kiezen voor de kleine 
hi-top, want de enige andere optie is een 
zespersoons camper. Die vinden we te groot 
en het duurt nog langer voor die in Te Anau 
is op een trailer. Maar wachten moeten we 
dus in ieder geval.

Het derde tankstation leidde tot golf
Geen idee hoe we deze dag verder gaan door-
brengen tot we bij één van de boekingskan-
toortjes voor excursies in de omgeving iets 
lezen over golf. De dame daar adviseert ons 
naar het ernaast gelegen Mobil station (het 
derde en laatste merk brandstof in het dorp...) 
te gaan want ‘die mevrouw weet alles van 
golf!’ Aldus gedaan en de jongen van het 
Mobil station belt met z’n bazin die dertig 
seconden later, samen met haar man, voor de 
shop rijdt. We leggen uit dat we willen gaan 
golfen en of zij ons kun-
nen zeggen hoe en waar 
dat kan. Daarop zeg-
gen zij: ‘We zijn net op 
weg naar de golfbaan, 
spring maar achterin’. 
Resultaat: een zonnige 
en gezellige middag 
golf op een prachtige 
18-holes baan met 
schitterende uitzich-
ten op Lake Te Anau 
en de daarachter gele-
gen Kepler Mountains. 
We hebben gegolft met 

Mark (HCP 18,3) en Dawn (HCP 6,1), een stel 
heel aardige mensen die onze aanvankelijk zo 
vervelende dag weer helemaal goedmaakten 
met hun spontane actie!

De nieuwe camper staat klaar
’s Avonds eten we met ons tweetjes een hapje 
in restaurant ‘The Olive Tree’. Om tien uur 
gaat de telefoon: de chauffeur die onze ver-
vangende camper komt leveren is gearri-
veerd. We lopen terug naar het Caltex station 
en laden onze spullen over. Deze Toyota is 
écht veel kleiner: zonder toilet, warm water 
en verwarming en bijna zonder bergruimte. 
Gelukkig is het maar voor vijf dagen. We 
slapen (weinig) met onze kleren aan, op de 
parkeerplaats bij de camping. We moeten 
namelijk alles nog organiseren en kunnen 
ons bed niet inrichten. Wat een dag... •

Cees en Margrèt van Dijk

Met Dawn en Mark op de foto
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Het winnende team

et Private Banking ieden i  on e vermogende li nten

integrale inan i le dienstverlening o  maat. oordat e

ons ri ten o  inkomens vermogens  en estate lanning

is dit een i ondere vorm van ankieren. Private Banking is er

voor o el arti lieren als dire te rgroot aandeel o ders

en ondernemers.

aak een a aak 

ilt  eten at Private Banking s e i iek voor  kan ete

kenen en aarom  ist i  a o ank Helmond moet i n

aakt  dan een a s raak met ons. ns tele oonn mmer 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  een d nam e en oonaan e ende bank 

n de e e o ok o  e  eb ed an a e ank n   on e bank 

een ele  an be eken l  a e anke  k nnen   o  ede  

nan eel e e n e  e oonl k an d en  n mda   alle 

kenn maa  ook alle d en en o  e  eb ed an nkomen

e mo en  en e a e lann n  le e l k n e en  ebben

. . . 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
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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.




