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Van de redactietafel
Voor de redactie is de zomer een moeilijke periode
voor het verzamelen van kopij en het verwerken
hiervan tot een clubblad. Vooral deze zomer valt het
op hoe je afhankelijk bent van de aanwezigheid van
alle betrokkenen bij zo’n clubblad.
Daarnaast is het, vanwege de actualiteit, echter
belangrijk dat de periode tussen twee nummers niet te
lang is.
Vooral vanwege die actualiteit
hebben we ervoor gekozen om
het voor u liggende nummer pas
in september te laten verschijnen.
Immers begin van september
vinden de sportieve hoogtepunten van de club plaats, namelijk
de baankampioenschappen en
we hebben ervoor gekozen hieraan de nodige aan aandacht te
schenken.

Verder treft u in dit nummer ook
het verslag aan van de Algemene
Leden Vergadering met de verandering van voorzitter.
Het huidige nummer is wat dikker uitgevallen dan u van ons
gewend bent, immers het meeste
nieuws valt in deze zomermaanden.

•

g

Redactie

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

Verantwoord afvallen? Total Body Balance!

Te dik? Bel Dick!
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.
Dick Sandbergen,
uw persoonlijke
afslank-coach!

* GEGARANDEERD GEWICHTSVERLIES
* PERSOONLIJKE BEGELEIDING
* GEEN HONGERGEVOEL
* GEEN JOJO-EFFECT
Bezoek mijn website of bel voor meer informatie: 062

502 7363

Dick Sandbergen, Van der Weidenstraat 2 (boven de Rabobank in Stiphout), 5708 EX Helmond
Bel: 062 502 7363 • info@totalbodybalance.nl • www.totalbodybalance.nl



Forewoord van de voorzitter
Als nieuwe voorzitter neem ik graag het stokje van mijn voorganger Hans
Verstappen over en zal ik, als de redactie mij dat toestaat, in ons fraaie
clubblad ‘Evergreen’ telkenmale een forewoord schrijven.
Allereerst wil ik, met name voor degenen
die niet op de laatste algemene vergadering
aanwezig waren, de verdiensten die Hans
Verstappen voor onze club heeft gehad nog
eens onder de aandacht brengen. Eerst (in
1997) in de hoedanigheid van secretaris en
kort daarna als voorzitter. Wat onze ereleden
Tijn Swinkels en Jan Romme voor elkaar
hebben gekregen, was al immens, maar het
project was nog lang niet af. Op het verlanglijstje van Hans stonden onder andere nog
het lidmaatschap van de NGF, een goede driving range en een gezellig clubhuis. Naast de
vervulling van deze wensen heeft Hans, met
veel gevoel voor diplomatie en onderhandelingstalent, het voor elkaar gekregen dat
voor veel geld weinig grond werd verkocht en
voor weinig geld veel grond en een clubhuis
werden gekocht. Ook de sponsorportefeuille
heeft hij uitgebouwd tot een formaat waar
vele golfclubs jaloers op mogen zijn. Hans
was een bestuurder met vele kwaliteiten, die
hij met zijn aimabele karakter en veelvuldige
aanwezigheid ten dienste van de club stelde.
Hans, nogmaals hartelijk dank daarvoor!
Mijn eerste daad als voorzitter was een uiterst
plezierige: jouw benoeming tot erelid aan de
algemene vergadering voorstellen. Met volstrekte unanimiteit, per acclamatie, zonder
aarzeling en met groot enthousiasme heeft
de algemene vergadering jou vervolgens tot
erelid benoemd. Duidelijker kan de waardering die onze club en haar leden jegens jou
hebben niet worden uitgedrukt. Hans, je hebt
het écht verdiend!

Geen redenen om ‘nee’ te zeggen

Op de tweede plaats hebben jullie het recht te
weten waarom ik mij beschikbaar heb gesteld
voor het voorzitterschap van onze golfclub.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel even heb
geaarzeld toen Chris Liebreks als voorzitter
van de speciaal daarvoor geformeerde commissie mij vroeg. Wat mij ‘over de brug’ heeft
geholpen waren een goed gesprek met deze


commissie én de volgende argumenten: het
ledenbestand kenmerkt zich door gezelligheid en een ‘doe maar gewoon’ houding. Er
zijn veel vrijwilligers, wat enthousiasme en
een goede mentaliteit betekent. Zij zijn het
kloppende hart van de club. Veel mensen
raadden het mij af, hetgeen zo uitdagend was
dat ik toen helemaal geen nee meer kon zeggen! Trouwens, als men je voor deze functie
vraagt, moet je goede redenen hebben om nee
te zeggen en die had ik gewoon niet!

Mijn toekomstplannen?

Allereerst eens goed kijken hoe de hazen
lopen en doen wat een pastoor ook doet als
hij in een nieuwe parochie wordt benoemd:
in het begin niet al te veel veranderen. Laten
we eerst maar even op adem komen en genieten van dat wat mijn voorganger(s) zo fantastisch voor elkaar hebben gekregen. Met
het huidige krachtige bestuur zal vooreerst
consolidatie voorop staan. Wel zal ik mijn
voelhorens en -sprieten blijven uitsteken naar
de mogelijkheden van één of twee par-5 holes
en zelfs een 18-holes baan, zoals u onlangs
in de krant heeft kunnen lezen. Edoch in de

Rob van Tiel

krant van vandaag wordt de vis van morgen
verpakt. Waar ik wél meteen aandacht aan
wil besteden - en dat in rappellerende zin- is
de etiquette. Deze fatsoenregels zijn er waarlijk niet voor niets. Ik zal u daar blijvend aan
herinneren. Frappez toujours!
Tot slot: ga eens vaker gezellig nakaarten in
ons prachtige clubhuis of op het idem dito
terras. Men leert elkaar zo beter kennen en
het bevordert de saamhorigheid van de clubleden. O ja, neem ook eens vaker een les van
onze pro Sander. Hij is echt een goeie! Ik heb
het zelf mogen ondervinden!
Om met mijn voorganger te spreken: tot ziens
in de baan of in het clubhuis!

•

Rob van Thiel.
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Geef door die pen
Met dank aan Marianne van Eijck voor het doorgeven van de pen! Marianne weet dat ik al lange tijd sta te popelen om iets te schrijven over de
golfbal. Mijn theorie over de ‘plag’ is bij velen al bekend maar over de
‘bal’ heb ik tot op heden gezwegen.

bal en golfer goed is, de bal weet wanneer hij
moet (A)ccelereren en weer (T)erugdraaien,
om dan snel te kunnen stoppen. De bal voelt
dan haarfijn aan naar welke plek je deze hebt
gevisualiseerd zodat, als je slag niet perfect is,
de bal dit tijdens de vlucht kan (C)orrigeren.
Onderschat dus vooral niet het belang van
‘het (G)evoel met de bal’.

Wat jullie niet weten, is dat ik als afgestudeerde ‘balloloog’ ontzéttend veel kennis van
de golfbal heb. De bal is in de golfsport het
meest ondergeschoven kindje. Wij oefenen
oeverloos op chippen, putten, bunkerslagen
en ga zo maar door, maar hoeveel tijd investeren wij eigenlijk in de bal?
Wat veel golfers niet weten, is dat de bal
lééft! De bal heeft net zo goed DNA als een
mens, plant of dier. De vier basiselementen,
waaruit dit DNA is opgebouwd, zijn A, T, C
en G. Deze letters staan voor Acceleratie,
Terugdraai, Correctie en Gevoel. Het is daarom van groot belang om een goede relatie
met de bal op te bouwen. Dat begint al bij de
aankoop ervan.

Maar hoe doe je dat nou bij een bal?

Hiervoor hanteer je drie basisregels:

1. G
 a naar een golfschop en pak de eerste
de beste bal die daar uitgestald ligt vast
in je hand.
2. H
 aal drie keer diep adem en sluit je
ogen.
3. N
 eem waar wat je voelt (ongeveer 30
seconden).

Roderik van den Bogaard

Dit herhaal je bij iedere soort bal en bij elk
merk. Na een aantal ballen weet je welke
bal het best bij jou past en waar het voor jou
juiste gevoel bij zit. Als je op deze manier
een bal kiest heb je 98% kans je handicap
wezenlijk te verbeteren.

Hoe weet je dat nou,
zul je je afvragen?

Tijdens mijn studie als ‘balloloog’ heb ik
een wetenschappelijk onderzoek verricht
onder 2.000 golfers
met een handicap
variërend van 4
tot 34. Het bleek
dat bij deze onderzoeksgroep, na het
toepassen van deze
WA S S E R A U T O M A T E R I A L E N B .V.
drie basisregels, de
handicap gemidAutomaterialen • Gereedschappen • Garageuitrusting • Rem- en frictieservice • Reinigingsmiddelen
deld met 40% was
gedaald.
Helmond, Europaweg, tel. 0492 - 53 54 30
Het ligt natuurlijk
Veghel, Marchallweg 3, tel. 0413 - 36 20 01 / 35 0 6 78
ook voor de hand dat,
Eindhoven, Woenselsestraat 354, tel. 040 - 246 14 10
als het gevoel tussen

Al heb je bij de aanschaf je gevoel laten spreken, de bal is een levend wezen, dus je zult
hem moeten blijven koesteren. Ben er voorzichtig mee en pas op dat je de bal niet krenkt.
Dan gaat het pas écht fout!
Dus: heb je de bal uitgeholed, stop hem niet
zomaar weg in je broekzak of tas, maar praat
er tegen. Geef hem een aai als blijk van waardering voor wat hij voor jou heeft gedaan. Ik
kan je voorspellen dat als je deze adviezen
opvolgt, je liefde voor de sport zeker toeneemt én je handicap zal verbeteren.
Graag geef ik de pen door aan Piet Korenman.
Gezien zijn kennis van de optiek én handicap,
ga ik er van uit dat ook hij waardevolle tips
kan geven.
Veel plezier met het koesteren van de golfbal
én succes met jullie handicap.

•

Roderik van den Bogaard



Baankampioenschappen

Unieke dubbel voor Gijs Verstappen
Gedurende de eerste twee weekends in september werd weer gestreden om
het Strokeplay- en het Matchplay-kampioenschap van onze club. Weliswaar waren het vooral de lage handicappers die om de titel en de eer
streden maar ook voor de overige leden was het interessant om dit mee te
beleven en de sfeer te proeven. Helaas uitte zich dat nog niet in een grote
supporterschare.
Matchplay kampioenschap

Hier was het een superieure Gijs Verstappen
die de titel bij de heren pakte en daarmee een
unieke dubbel realiseerde, wat vóór hem bij
HGC nog geen enkele heer was gelukt. Na ’s
morgens knap Huub Bozon opzij te hebben
gezet, moest Gijs het ‘s middags opnemen
tegen de verrassende medefinalist Frans
Vinke, die zegevierde over Ruben van Uden.
In deze finale was Gijs, die op de eerste negen

holes 2 slagen onder de baan speelde, oppermachtig, zodat het doek voor Frans viel op
de dertiende hole. Hij was niettemin zeer
content met zijn tweede plaats.

‘Keikapot’ na afloop van de matchplay

Bij de dames een levendige strijd tussen Ellen
Claessen en Tonne Knaapen die in de halve
finales respectievelijk Trix van de Loo en
Marianne van Eyck versloegen. Na 15 holes
was de stand 2 up voor Ellen. Dankzij een

prachtige slag uit de fairwaybunker op 16
wist Tonne deze hole te halveren en zat ze
dus nog in de race bij de afslag op 17. De bal
van Tonne ging daar het bosje in en na een
chip tot overmaat van ramp in de rechtse

Matchplay-winnaars: vlnr Tonne Knaapen, Gijs Verstappen, Ellen Claessen en Frans Vinke.
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hielden bij de heren de spanning erin door
in de eerste ronde allebei een score van 77
slagen neer te zetten, op één slag gevolgd
door de pas veertienjarige Ruben van Uden.
In de tweede ronde etaleerde Gijs zijn klasse
door, opnieuw met 77 slagen, Frans Jansen 3
slagen voor te blijven. Ruben van Uden werd
hier verdienstelijk derde.

Na afloop van de wedstrijd

Strokeplay-winnaars: Marianne van Eyck en Gijs Verstappen

greenbunker. Ondanks prachtig herstel, dat
tot een bogey leidde, leek het einde verhaal
voor Tonne. Ellen had immers na een prachtige slag op de fairway de overwinning voor
het grijpen via een eenvoudige chip richting
green. Ze riskeerde echter teveel en de bal
verdween in de linker bunker, waarna ze
alsnog deze hole verloor. Met nog maar 1 up
voor Ellen begonnen de dames aan de laatste
hole. Ellen demonstreerde hier haar klasse
en produceerde een birdie die goed was voor
het winnen van de hole en het behalen van
de eindzege.

nodig had dan in haar eerste ronde bleef er
toch nog voldoende marge over om te winnen. Knappe tweede werd Gerry Curfs met
een goede slotronde van 87 en derde Paula
Goossens. Gijs Verstappen en Frans Jansen

Tijdens de prijsuitreiking, door Wim Martens
en Rob Stockx namens de wedstrijdleiding,
nam ook onze voorzitter Rob van Thiel het
woord. Hij had de finales goed gevolgd. Zo
was hem als sterk punt in het spel van Gijs
opgevallen dat deze voor elke slag rustig de
tijd nam om de situatie te bekijken en de juiste
beslissing te nemen met betrekking tot zowel
club als slag. Toch iets om over na te denken
voor de meer modale spelers (zoals ondergetekende), die naarstig op zoek zijn naar nieuwe perspectieven om hun spel te verbeteren.
Ook complimenteerde hij Frans Vinke met
zijn mooie tweede plaats en verwees hij naar
het verleden, toen ze eens samen in één flight
zaten. Volgens Rob maakte Frans toen al de
indruk van een ‘coming’ man en blijkbaar is
dat er na vele jaren ook uitgekomen. Al met
al een geslaagd kampioenschap dat ook voor
niet-deelnemers leuk was.

•

Bert ter Heijne

Strokeplay kampioenschap

De eerste ronde vond ’s morgens plaats. Bij
de heren gingen de beste twaalf golfers door
naar de finale ronde die ’s middags plaats
vond en bij de dames de beste acht. Bij de
dames was het Marianne van Eyck die met
82 slagen in de eerste ronde meteen een
gat sloeg van 7 slagen met de overige speelsters. In de tweede ronde kroop er echter
een krampachtigheid in haar spel, waardoor
ze veel van haar voorsprong moest inleveren. Ondanks het feit dat ze 11 slagen meer

Tonne Knaapen in actie


Op vakantie in Canada
De belevenissen van golfers die niet golften

Bert en Karin Hendriks en Bert en Will ter Heijne troffen elkaar in
Calgary voor een sightseeingtrip per bus door de Rocky Mountains.
Kijken en niet golfen, want dat zat niet in ons programma. In eerste
instantie misten we het golfen niet, maar naarmate we meer van die
prachtig groene golfbanen in het landschap ontdekten, gingen onze golfharten sneller kloppen en werden we alert op alles wat met golf te maken
heeft.
Oppassen voor beren

Zo hoorden we van onze reisleider dat een
golfster was aangevallen door een grizzlybeer
en dat alleen door een snelle tussenkomst van
een collega-golfer en zijn caddie onheil kon
worden voorkomen. Een uur later liet deze
beer zich weer gelden, waarbij een vrouwelijke hiker die uit angst voor de beer in een
boom was gevlucht werd gedood. Dit gebeurde bij de ‘SilverTip Golfcourse’ in Canmore.
Diezelfde avond kwamen wij in Canmore aan
en het eerste wat ons opviel was een groot
bord met ‘SilverTip Golfcourse’. Toeval?
Ja, als je dat hoort krijg je nog meer respect voor de hole-in-one die Albert van der
Meijs in Canada heeft gemaakt en waarover
Pete Norman berichtte in zijn artikel in de
Evergreen van januari. Misschien speelde
Albert ook wel met gevaar voor eigen leven!

Eagles en birdies

Voor ons was er tijdens deze reis dus geen
hole-in-one weggelegd. Echter er was wel
een eagle! Boven op een brug waar we onder
doorreden zat hij op zijn nest tussen zijn
jongen. Ook hebben we diverse birdies gezien
en hierbij dwaalden onze gedachten af naar
Herbert de greenkeeper van HGC die in de
Evergreen van mei een stukje schreef over


de birdiekastjes op onze baan. Nauwelijks
bekomen van het gedachtesprongetje naar
onze club reden we langs een van die prachtige meren in de Rockies en wat zien we op
het bord naast de weg? Jawel hoor, ‘Lake
Herbert’. Toeval?
Extra snel gingen
onze golf harten
kloppen toen we
’s avonds in het
hotel de eerste
beelden zagen van
de USA-open op
‘Penhurst 2’. Een
vraag die meteen
bij ons opkwam - en misschien ook wel bij u
lezer - was: waarom ‘Penhurst 2’. Waar komt
die 2 vandaan? En ja hoor, de Canadese krant
bracht uitkomst. In Penhurst zijn acht golfbanen, waarvan er drie zijn ontworpen door
de vermaarde baanarchitect Donald Ross.
In het volgende overzichtje staan ze vermeld
met de greenfees erbij. ‘Penhurst 2’ was de
lievelingsbaan van Ross.

Golfbaan

Greenfee

Pine Needles Lodge & Golf Club

$94 - $294

Pinehurst Resort & Country Club

$470

MidPines Inn & Golf Club

$94 - $294

Golf en Indianen

Op een van de laatste dagen van onze trip
kwamen we in de buurt van Vancouver
langs een van de vele indianenreservaten en
een ervan heeft een golfbaan met de naam
’Sewakwo’. Bij de ingang staat een grote
totempaal die de golfer geluk moet brengen
bij zijn spel. Boven in de paal een strengkijkend masker, waarschijnlijk om de golfers
ervan te doordringen dat de golfregels vooral
moeten worden gerespecteerd. Indianen zijn
kennelijk gesteld op regels en op normen en
waarden wat onder meer tot uiting komt in
hun ‘Twelve Commandments’, die we op
menige plek op posters geëtaleerd zagen.
Misschien een idee voor de Herenochtend
commissie om zo’n totempaal neer te zetten
bij de afslag van hole 1.
Op het vliegveld van Vancouver, voor de
terugreis, hadden we ons voorgenomen om
onze indrukken te verwerken in een stukje
voor de Evergreen. En dan zie je dat zoiets
prompt beloond wordt. Een speciale VIPlounge de ‘Evergreen Lounge’, die voor ons
werd ingericht, zoals bijgaande foto laat zien.
Toeval?

Zo zie je maar dat de vakantie van een
golfer, ook al golft hij niet, toch in meer of
minder belangrijke mate wordt bepaald door
golf.

•

Mede namens Bert, Karin en Will
Bert ter Heijne
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Maandbeker belevenissen
Op 24 april was het dan zover: de eerste maandbeker wedstrijd van het
seizoen 2005. En wat hebben we geboft met het weer. De voorspelling was
slecht, maar het was uitstekend golfweer en de baan lag er zoals altijd
keurig netjes bij.
Samen met mijn flightgenoten Jean Louis
Aben, Bob Grijpstra en Mieke van den
Heuvel hebben ik een fijne en gezellige middag gehad. Met natuurlijk een mooie score
van 40 punten bij de hoge handicappers.
Je bent natuurlijk blij als je wint, maar iets
op papier zetten dat valt tegen, maar het
hoort er bij. Graag wil ik mijn flightgenoten
bedanken, evenals de organisatie.
We gaan er weer voor, op naar de volgende
maandbekerwedstrijden.
José Gottenbos

Mijn eerste maandbeker wedstrijd

Voor de eerste keer deed ik mee aan een wedstrijd om de maandbeker. Op een stralende
zondag 26 juni startte ik om 13.00 uur in de
flight met Gré de Heer, René van den Heuvel
en Jacques Verhage. Het was een warme en
uitputtende wedstrijd, maar mede dankzij
de stimulerende woorden van mijn flightgenoten speelde ik erg ontspannen en was het
vooral heel gezellig. Ondanks de droogte
zag de baan er schitterend uit en het was een
voorrecht om zo te kunnen spelen en daarom
heb ik waarschijnlijk ook gewonnen. Van de
altijd actieve Fred kreeg ik een prachtig truitje (mooie mannenkleur en -maat, maar bij

Winnaars maandebeker 4, hoge handicap

Gijs om te ruilen tegen een wat vrouwelijker
exemplaar). Ik wil vooral de wedstrijdcommissie bedanken voor al hun inspanningen
om hier een mooie dag van te maken. Tot een
volgende keer.

•

Annetje van Thiel-Dorsemagen

De winnaars...

Winnaars maandebeker 1, hoge handicap

Winnaars maandebeker 3, lage handicap

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



Di moete lè..ze!

Hai zag ut ni mèr zitte, zittie lest tigge meen toen we al op hool zuvvuntien liepe ‘Hedde probleme mi allie vrouw of is ur iets mi de kiendjes ân
de hand?’ vroag ik annum. ‘Neie neie’ zittie. ‘Neie mi ons vrouw is alles
goewt en mi de kiendjes en dè nog klender spul ôk. Neie’, zittie ‘ik doe
sakkerdie allein snaags gin auwg mèr dicht’.
‘Is ut dan zo errig?’ vroag ik annum want ik
ha toch wel mi-jum te doen. ‘Och eigeluk nie
mar ik kan ur nie tege dè ik ginneninnen bol
mèr recht vurroit ken sloan en dè gehannes
op de grie..n, dè oithole. Ik wor ur af en toe
gewoon kwè..lik van. ’t Gaait me niks’. Toen
ik dè hoierde wier ik toch ’n bietje vals. Ik
zeg: ‘Witte wa ze auw moesse doen matje.
Ne klomp in oewe nek pa..sse. Loat me ni
lache. Ge bè..nt de zè..stig al vurbai en dan
gedraagde oew eige as un ondermaatse oitgave van Taiger Woets.
‘Flikkert toch op matje’ zeek. ‘As ge ni kè..nt
sloape vanwege trubbel tois, dor kan ik nog
wel inkomme. Mar um oew eige zô op te gòn
zitte neie um dè de gai dè blokkerbölleke nie

sebiet in dè hölleke kriet dor ken ik mi meen
pet nie bai. Hé, en dan ôk nog snaags allie
vrouw wakker houwe mi dè gewuul in bed.
Witte wadde gai bè..nt matje, ge bè..nt ne
klòtjavaan, ne zwetsklouwt. Ik zal oew ein
ding zegge Willem as gai zouwe dur gòt dan
zegge oew kiendjes latter ‘Wa waar ons vadder de lesten tijd ne Greenspot’. Ge hèt net as
ikke nog mar un paar joar vur dun boeg. En
dè golluf is vur ons mar un spelleke um wa
in kondisie te blieve en um mi oew vrienden
gezellig te golve en as ut efkes kan volges de
regels netuurlijk, dè snapte wel. Mar soteju
mi de geâwoer van âw sloa ik minnen bol
wel mooi awt of bawnts. En naw ben ik bang
dè ik vannaacht miskien ôk gin auwg dicht

doe’ zeek skwanshois. ‘Zal ik auw us ne goeie
road gè..ve’ zi Willem. ‘Gai en road gè..ve
Willem? Hauwt oew klep mar dicht gai siskewiet anders zal ik oew mi meen houwte drie
us tigge oew aigeste bölleke an nei..je’.
‘Hé, hier op de golluf gin zinloos geweld
Speier’ riep Willemke terwijl ie meepesant
un paar mè..ter verder ging stôn. ‘Mar ge
het wel gelijk. As ge rilluk weelt golluve dan
moete beginne mi oewen trubbel thois te
laote en oew dur oew mate nie van de wijs
loate brengen. Ja, ja krèk zojeest’ zeek. ‘En wa
doen we dan? Dan gôn we umdè nie te vergè..
te d’r inne op vatte’.

•

Hawdoe
Speier
P.S. ’n paar leej hebbe meen gebè..ld um te
zegge dè ik mi ‘Di moete lè..ze’ dut moet goan
mar dur zin ‘r ôk ’n paar die nor dun dokter
zin geweest um te loate kieke of hullie tó..
ng gebroke waar. Dus ik en de redaksie wil
wel us wete wa de leej van deez hellemondse
stukskes vinge. Loat ut van de zommer mar
us wete.

De productiemogelijkheden
van Helmond Precisie B.V. zijn:
• het seriematig centerloos slijpen van uw
producten die door u worden toe geleverd
• het vervaardigen van complete producten,
volgens Uw specificatie van grondstof tot
eindproduct

Helmond Precisie B.V. • Postbus 419 • NL-5700 AK Helmond • Burg. Krollaan 83 • NL-5707 BB Helmond
Telefoon: +31 492-539885 • Telefax: +31 492-527305
www.helmond-precisie.nl
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Golfregels: Blijf er mee bezig!

Kleine regelfouten met
grote impact op de score
Regels in de sport vormen het kader voor het beoefenen van die sport en
het spelen van wedstrijden. En dat geldt vooral voor golf. Omdat golf een
individuele sport is, is een juiste toepassing van de regels cruciaal om
voor iedere speler zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren, ongeacht het
niveau van golfvaardigheid wat men heeft bereikt.
Om die gelijke kansen te waarborgen is het
belangrijk dat iedere speler die regels ook
juist toepast. Dit betekent naast de regelken-

nis ook eerlijkheid en discipline in de toepassing èn oplettendheid in de uitvoering van
het spel. In de praktijk is dat best moeilijk,

waardoor het risico bestaat dat wedstrijduitslagen niet altijd een exacte weerspiegeling
zijn van de prestaties van de deelnemers. Dat
zelfs ogenschijnlijk kleine afwijkingen van
de regels of onoplettendheden van speler en/
of marker een grote impact kunnen hebben
op de eindscores willen we hier met enkele
voorkomende praktijkgevallen toelichten.

Voorbeeld 1

De bal van speler Ad ligt op een boomschorspad (vast obstakel). Ad neemt de bal op om
het pad te ontwijken en dropt de bal op een
mooi stukje gras niet dichter bij de hole.
Zijn marker protesteert omdat het dichtst
bij de bal gelegen punt zonder belemmering
niet bepaald is. Ad herstelt de onjuiste drop.
Dit mag zonder straf omdat de bal nog niet
gespeeld is (regel 20-6). Hij dropt de bal binnen een stoklengte van het dichtstbijzijnde
punt waar geen sprake is van belemmering.
Nu ligt de bal aan de andere kant van het pad
zo goed als onspeelbaar in de rough. Zou
hij door onoplettendheid van de marker de
eerst gedropte bal tóch hebben gespeeld, dan
zou hem dat een belangrijk voordeel hebben
opgeleverd. Misschien wel twee slagen.

Ad bedenkt zich echter alsnog en besluit de
bal toch van het pad te spelen en sluit deze
hole af met een bogey (3 Stableford punten).
Wat ging hier fout?
Na de juiste drop was de bal in het spel en
dus speelt Ad de bal daarna van de verkeerde
plaats. Hij moet de hole uitspelen met deze
bal zonder zijn fout te herstellen en krijgt 2
strafslagen (regel 20-7). Was de marker hier
niet oplettend geweest dan had deze fout Ad
minimaal twee slagen voordeel opgeleverd.

Voorbeeld 2

Speler Ben speelt een bal in de richting van
de waterhindernis, zeer waarschijnlijk erin.
Vervolgens kondigt hij aan een provisionele
bal te spelen voor het geval zijn bal verloren
is en die landt keurig op de fairway. Hij vindt
zijn eerste bal een meter voor de waterhindernis, zegt: ’geluk gehad’ en steekt de provisionele bal in zijn zak. Daarna speelt hij
verder en maakt een mooie par (3 Stableford
punten).

11

Wat deed Ben fout? Een provisionele bal
is niet toegestaan, omdat er een redelijke
mate van zekerheid is dat de oorspronkelijke bal in de waterhindernis ligt (regel
27-1). Omdat Ben een slag heeft gedaan
met een vervangende bal, is volgens de
definitie ‘verloren bal’ (blz. 34 regelboekje) de eerste bal nu in feite een verloren
bal. Het hiermee verder spelen is dus
eigenlijk het spelen van de verkeerde bal.
Hij had immers met de vervangende/provisionele bal verder moeten spelen. Ben
krijgt twee strafslagen en moet zijn fout
herstellen door de juiste bal te spelen
(regel15-3b). Dit herstellen moet gebeuren vóór hij een slag doet van de volgende
afslagplaats, want anders wordt hij gediskwalificeerd. Er is echter nog meer: Ben
krijgt tevens volgens regel 18-2a nóg een
strafslag voor het oppakken van de bal
in het spel (die hij als zijn provisionele
bal beschouwt). Als hij tot alles goed
op een rijtje zet en handelt volgens de
regels, gaat hij met de teruggeplaatste bal
verder voor zijn zevende slag. Met afslag
(1), vervangende/provisionele bal (1+1=2),
verkeerde bal spelen (2) en oppakken van
bal in het spel (1) ligt Ben dus voor 6.
Dat is tóch even iets anders dan 3
Stableford punten aan je score toevoegen.

•

De herfst in aantocht

Wat hebben we
hiervoor nodig
Voor 4 personen:
l	4 hazenrugfilets
l	75 gram boter
l	een half theelepeltje gemalen
kardomom
l	35 gram bloem
l	3 deciliter wildfond
l	1 deciliter witte droge wijn
l	een scheutje wijnazijn
l	een half theelepeltje kaneel
poeder
l	volle theelepel verse rode of rose
peperbessen
l	3 eetlepels slagroom.

Hazenrug
filets met een
heerlijke saus
Het wordt langzaam aan weer
herfst, dus deze keer een wildrecept, nee geen wild recept.
Verwarm de oven op 175 graden. Droog de
filets met wat keukenpapier en bak ze in de
hete boter in vijf minuten bruin. Doe ze met
de helft van de boter in een braadslede en
braad ze in acht minuten mooi rosé. Schakel
de oven uit en laat ze nog vijf minuten daarin
staan. Doe bij de rest van de bakboter de kardomom en de bloem en roer alles glad. Giet
daarbij de fond, de wijn en de azijn en laat de
saus zacht inkoken tot er een gebonden saus
ontstaat. Voeg er vervolgens de slagroom, de
kaneel en de peperbessen aan toe. Nog even
doorverwarmen.
De filets bestrooien met wat peper en zout
en opdienen op bijvoorbeeld een laagje rode
kool of op een heerlijk stoofpeertje en een in
de schil gepofte aardappel. De saus daaromheen schenken.

•

Regelneef

Maître Cour du Moulin



JOO

WW

W





ANL

IT E







R O

EN
S TA R C H J O O S T EBN N

K T E NBU

architektenburo joosten b.n.a.





ARC

H

nieuwbouw & restauratie
12

nummer 11 - september 2005

Del Court beker

Een jaarlijkse traditie met een sociaal doel
Zondag 7 augustus speelden Gijs en ik de wedstrijd om de Del Court
beker. Omdat mijn eega niet mee kon spelen had ik Gijs gevraagd of hij
met mij deze wedstrijd wilde spelen.

Peter van de Goor en Gijs Verstappen

De spelvorm was foursome

Voor de maand augustus, hartje zomer, was
het weer erg matig. De temperatuur was 15
graden toen we startten. We hebben af en toe
wat zon gehad, maar ook een paar fikse buien.
Desondanks speelden we een heel goede wijdstrijd, vooral Gijs. Hij noteerde na 18 holes
een score van 41 Stableford punten, zodat hij
in feite handicap 0 speelde. Wat mijn eigen
score betreft: ik kwam uit op 37 punten. Onze
gezamenlijke score was goed voor de overwinning, zodat we de eerste prijs in ontvangst
mochten nemen.
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik
maken om, mede namens vele anderen,
Margriet Stockx de complimenten te maken
voor het uitzoeken van de altijd erg leuke en
originele prijzen.

voorzieningen waren in de periode kort na de
Tweede Wereldoorlog erg matig en het fonds
voorzag gepensioneerde greenkeepers van
een uitkering. Op dit moment zijn er echter
nog maar drie greenkeepers en vijf weduwen

die een dergelijke uitkering ontvangen. De
huidige sociale voorzieningen zijn vele malen
beter en daarom is, na overleg met de familie
Del Court van Krimpen, de doelstelling van
het Del Court fonds in 1991 verruimd. De
statuten van de Stichting Del Court fonds
zijn aangepast en de nieuwe tekst luidt: ‘het
behartigen van de belangen van diegenen
die beroepsmatig aan de Nederlandse golfsport zijn verbonden, dan wel daartoe worden
opgeleid’.
Het moet mij toch even van het hart dat ik,
bij het spelen van de wedstrijden om de Del
Court beker, ervan uitging dat de inschrijfgelden voor gepensioneerde greenkeepers waren.
En natuurlijk hoop ik dat de drie greenkeepers en de vijf weduwen er ook nog lang van
mogen genieten. Maar ik zou toch graag willen weten wie diegenen zijn wiens belangen
nu behartigd worden. Niet dat ik twijfel dat
het geld niet goed wordt besteed, maar het
moet wel duidelijk zijn dat ik niet meer voor
gepensioneerde greenkepers speel.
Desondanks hebben Gijs en ik en ik hoop alle
deelnemers een fijne golfdag gehad.

•

Peter van de Goor

Wat houdt Del Court eigenlijk in?

Voor wat of wie hebben wij nu eigenlijk ons
extra inschrijfgeld (€ 3) betaald? Uit een
legaat, nagelaten door de heer Gerry Del
Court van Krimpen die in 1944 overleed,
is het Del Court fonds ontstaan. De sociale
13

Plantvak hole 9

Zand in de bunkers

Als baancommissaris word ik regelmatig aangesproken door leden met
vragen, suggesties en gelukkig, positieve reacties over onze baan (en de
directe omgeving daarvan). Voor wat dat laatste betreft alle eer aan onze
greenkeepers. Een paar van die suggesties wil ik u niet onthouden.
Zo kreeg ik een tijdje geleden het verzoek om
de berk die midden op onze tweede parkeerplaats staat om te hakken. De betreffende
vraagsteller (v) was er met de auto tegenaan
gereden en die aanzienlijke schade opgelopen. Nu moet ik toegeven dat deze berk daar
lastig staat, maar bij het benaderen van de
green van hole 9 als achtergrond bijdraagt
aan het begroeiingsaspect van onze baan.
Mijn oordeel was dan ook dat de boom niet
gekapt gaat worden. Toch gaat de wens van de
vraagsteller (v) in vervulling want de boom
gaat dood. Of dit door de uitgevoerde grondwerkzaamheden of de aanrijding komt… ik
weet het niet. Helaas zullen er meer bomen
gerooid worden, want veel populieren bij
hole 2 en 3 zijn deze berk voorgegaan of zullen die achternagaan.

GUR of geen GUR op hole 9?

Als baancommissaris geef je het liefst zoveel
mogelijk sturing aan de groenontwikkeling
van de baan. Dat dit niet altijd mogelijk is
blijkt uit het volgende. Er is een ander lid dat
mij heeft aangeraden om de out of bounds
afbakening naast het tot GUR verklaarde
plantvak rechts van hole 9 niet aan de driving
range kant (zoals het nu is) te leggen, maar
aan de fairway zijde. Als reden gaf hij mij
op dat spelers nu het plantvak/GUR ‘doorcrossen’ om hun de bal te zoeken en dan te
droppen. Veelal gebeurt dat zoeken van de
14

bal terwijl spelers daarbij hun kar achter zich
aan slepen. Jonge aanplant wordt dan vernield. Nu ben ik niet zeven dagen in de week
24 uur op de baan, maar toch wel vaak. Zelf
had ik dat nog niet waargenomen, en legde
ik het advies naast me neer. Groot was echter
mijn verbazing toen ik nog geen week na dat
gesprek in het bewuste plantvak de situatie
aantrof zoals op de hierbij afgedrukte foto.
Te gek voor woorden! Zal ik dat advies dan
toch maar opvolgen? Alvorens daartoe over
te gaan zal ik met de HaReCo overleggen.

•

Veel speelplezier toegewenst,
Baancommissaris, Kaj Hordijk.
* deze actie is geldig t/m 15 maart 2005,
vraag naar de voorw
aarden

Door de baan

Meerdere malen worden er opmerkingen
over de bunkers gemaakt. Meestal betreft
dat de (geringe) hoeveelheid zand die erin
ligt. Alvorens hierop in te gaan vraag ik uw
medewerking om de in reparatie zijnde bunkerwanden te ontzien. Na herstel van deze
wanden zal een aantal frequent gebruikte
bunkers beter (gemakkelijker) bespeelbaar
zijn. Maar nu terug naar het zand in de bunkers. Twee maal per jaar worden de bunkers
met nieuw zand bijgevuld. Een maal per
week, meestal vrijdags, worden de bunkers
door de greenkeepers aangeharkt en bewerkt.
Toch is het zo dat binnen de kortste tijd het
bunkerzand voornamelijk aan één kant, de
lage kant, van de bunker ligt. Oorzaak: spelers harken het zand naar zich toe. Door
zand ook van zich af te harken/duwen kunnen spelers eraan bijdragen deze situatie te
verbeteren. Graag aandacht hiervoor. Dat
bunkers altijd na gebruik aangeharkt moeten
worden, hoeft geen betoog. Maar helaas moet
ik constateren dat het maar al te vaak niet
of maar ten dele gebeurt of dat spelers met
hun club even het zanddek glad strijken. Een
vorm van gemakzucht die andere spelers kan
benadelen. Het is al moeilijk genoeg om uit
een goed aangeharkte bunker te spelen.
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Een natte maar enerverende
‘Volvo foursomes’
Toen wij zaterdagavond naar de weerberichten keken, hadden we al het
vermoeden dat het zondag tijdens de ‘Volvo foursomes’ een natte dag zou
kunnen worden. Nou neem ik de weerberichten altijd met een korreltje
zout, maar helaas, de voorspellingen zijn uitgekomen.

met plaats 10 werden vervolgens de prijzen
uitgereikt. Vanaf de vijfde prijs bekroop ons
het gevoel dat we wel eens bij de eerste drie
zouden kunnen zitten. Onze flightgenoten
begonnen al te glimmen en toen we hoorden dat we eerste waren geworden, was onze
eerste reactie verbazing, maar tegelijkertijd
van een bijzonder gevoel, de roes van de

Toen wij, René en Mieke, Hans en Anneke
en Rosemarie en ondergetekende startten,
begon het wat te miezeren, maar er was nog
geen reden voor echte zorgen. Vervelend bij
dergelijk weer is het gedoe met plu en afdekzeil van je tas, terwijl de club maar gladjes in
je handen draait.
Enfin, de score op de eerste hole gaf ons in
ieder geval de drive om er serieus tegenaan
te gaan. De uitdaging om ‘alles uit de kast
te halen’ was ‘s morgens bij de inschrijving
al aangewakkerd toen dhr. Wim van de
Kemenade van Volvo De Beemd in Helmond
mij er fijntjes aan herinnerde dat spelers, die
al eerder in de prijzen waren gevallen, iets te
verdedigen zouden hebben. Dus zat de echte
uitdaging bij ons niet in de opnieuw mooie
prijzen, maar met name in het laten zien dat
onze overwinning van twee jaar geleden geen
eendagsvlieg is geweest.
Ondertussen begon het steeds harder te
regenen en iedereen had last van het striemende water, waardoor de afslagen niet zo
denderend waren. De concentratie was er
echter niet minder om, zodat we de eerste
negen holes met een acceptabele score konden afsluiten. We waren soms blij als een
bal onder de bomen terechtkwam, zodat je
even uit de regen kon gaan. Hans met zijn
handicart werd geconfronteerd met zijdelings water en dus sprong René bij met een
regenjack.

Een weekend rijden in
een Volvo XC-90

Vanaf hole 10 ging het crescendo. De afslagen
waren steeds beter, Rosemarie maakte op
hole 6 zelfs een birdie en samen maakten we
enkele pars. Mede gesteund door onze 25

Vlnr Wim van de Kemenade, Hannie en Jan van den Eijnde, Jan en Rosemarie Martens en Janneke en
Ben Goossens

extra slagen zagen we hierdoor onze score
aardig stijgen. Maar de eindscore is gewoon
het resultaat van twee geconcentreerde spelers, met flightgenoten, die even serieus met
het spel bezig waren en de mooie putts van
Rosemarie.
De prijsuitreiking door Wim Martens,
geflankeerd door Volvo directeur van de
Kemenade, vond plaats in een goed gevuld
clubhuis en een heel prettige sfeer.
De birdie winnaars kregen een doosje ballen.
Een weekend rijden met een Volvo XC-90
was de beloning voor zowel Berry de Kort
(neary), Ben Goossens (longest heren) als
Ellen Claessen (longest dames). Beginnend

winnaars. Ben en Janneke Goossens werden
tweede en Jan en Hannie van den Eijnde
derde. De mooie ‘Volvo-for-life tassen’ waren
waardige prijzen voor dit bijzonder natte
festijn. Onder het genot van een door garage
De Beemd aangeboden drankje konden we
optekenen dat we in oktober als HGC-Volvo
gaan deelnemen aan een landelijk evenement
op De Nunspeetse. We zullen ons best doen,
maar vooral genieten van de mooie overwinning.

•

Met dank aan Volvo en HGC,
Rosemarie en Jan Martens
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BO3 GOLF
clubmatching
• ‘Clubfitter’

Huub Bozon • ‘Advanced Clubmatcher’

• ‘Master Craftsmen’
( hoogste opleidingsgraad GCA 2004)

Custom made
The

New Clubs,
Shafts &
Grips
Bel voor afspraak
06 - 51 10 72 99
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Zonnebloemen voor
winnaars van
Zomerwedstrijd
Nou, de naam Zomerwedstrijd (op 14 augustus) was deze keer
verkeerd gekozen. Het weer deed eerder snakken naar de lekkere
snert van Bep Verstappen, dan naar een koel glas op een terras.
De eerste ronde hielden we het nog droog,
maar daarna vielen er telkens wat regenbuitjes. Paraplu open, dan weer dicht.
Regenpak aan, dan weer uit.

Een heel gehannes iedere keer.

Maar ja, we zijn als Hollandse meiden en
jongens waterbestendig, dus we lieten ons
niet uit het veld slaan.
De fairways zijn in ieder geval prachtig
groen en de resultaten logenstraften het
weer. Er werd enorm gescoord, maar liefst
20 birdies. Loek van Poppel kreeg zelfs
drie birdie ballen.
Ik wil bij deze eens een compliment geven
aan de familie Stockx. Steeds komen zij
met prachtige en originele prijzen, deze
keer zonnebloemen met daaraan een
tegoedbon voor een diner voor twee.

De Winnaars: vlnr Hannie van de Eijnden,
Cees van Dijk, Hans Meijer, Riet Cavazza,
Marianne van Eyck en Huub Bozon.

Nieuws van de

HaReCo
Theorie-examens

Op dinsdag 28 juni jl. was de reguliere examenavond van de club. Er werden zowel
GVB- als NGF-examens (handicap) afgenomen. Voor het GVB-examen slaagde mevr.
Rieky Verhees.
Voor het NGF Regelexamen slaagden
Freek Boetzkes, Hanneke Meijer, Pieter van
Neerven, Broos Swinkels jr., Lex van de Vliert,
Elly van de Vliert en Frans Huijbregts.
Voor de eerste keer nam een niet-lid de heer
H.J. Dekker uit Helmond deel aan het examen, waarvoor hij ook slaagde. Intussen is
door de NGF toestemming verleend om examens af te nemen bij niet-leden.
Het was een succesvolle avond: alle kandidaten slaagden, waarvan de meeste cum laude.
(alle twintig vragen goed).

NGF verbiedt de golfbalvinder

En dan de uitslagen, eenvoudig opgesomd
door Frits Verspaget. Winnares werd Riet
Cavazza met 38 Stableford punten, vóór
Cees van Dijk en Hannie van den Eijnde.
De vakantie had Riet blijkbaar goed
gedaan.

Vanaf 1 maart 2005 wordt de zogenaamde
‘Golfballfinder Visiball’ op de markt gebracht.
Dit is een bril die het volgens de advertentie
makkelijker maakt om een golfbal te vinden.
Een dergelijk kunstmatig hulpmiddel is volgens de Golfregels verboden.

Rob Berkvens

Regel 14-3 zo heeft de The Royal and
Ancient Golf Club besloten. Een speler
die dit hulpmiddel tijdens een wedstrijd
gebruikt, moet worden gediskwalificeerd.

•

Deze bril mag natuurlijk ook niet worden
gebruikt tijdens het behalen van een handicapscore, omdat in een dergelijke ronde
volgens de golfregels moet worden gespeeld.

Qualifying kaarten

Het is de bedoeling dat wanneer qualifying
kaarten worden gespeeld deze vóór het spelen worden ingeschreven en dat deze kaarten
dan ook worden gebruikt en ingeleverd. De
commissie heeft gehoord dat spelers nadien,
wanneer er meer dan 36 stablefordpunten
zijn behaald, alsnog een kaart inschrijven
en invullen. Ook blijken er afspraken te wor17
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den gemaakt dat, wanneer er een onderlinge
wedstrijd wordt gespeeld, er een kaart van de
winnaar wordt ingeschreven als qualifying
kaart, indien deze meer dan 36 punten heeft.
Het is duidelijk dat hiermee het NGF-handi-

capsysteem volledig
wordt misbruikt.
Spelers worden daar
om verzocht deze
in feite frauduleuze
handelingen achterwege te laten.
Qualifying  kaarten
moeten door de
commissie op datum
worden verwerkt,
vermeld daarom op
de kaart de datum
waarop deze is gelopen. Mochten in
het vervolg kaarten
zonder datum worden ingeleverd, dan
worden die niet meer
verwerkt!

Qualifying wedstrijden

alsnog als zijnde qualifying worden ingeleverd. Indien een speler bij een non-qualifying wedstrijd tóch een qualifying kaart wil
inleveren, dan dient deze dat vooraf kenbaar
te maken en vervolgens een kaart met sticker
te gebruiken. Hij of zij dient er dan zelf op toe
te zien of de marker gerechtigd is om hem of
haar te marken.

Eindejaarsprocedure

Aan het einde van het jaar wordt steeds vastgesteld wat er met de handicaps gaat gebeuren. Het ergste wat iemand kan overkomen
is dat er over een periode van twee jaar geen
qualifying scores zijn ingeleverd. Dan wordt
namelijk de handicap ingetrokken. Als door
ziekte, ongeval of anderszins geen kaarten
kunnen worden ingeleverd, neem dan tijdig
contact op met een lid van de commissie,
want de mogelijkheid bestaat om vrijstelling
te verkrijgen voor de jaarlijkse revisie. Dit
kan echter niet achteraf.

•

Alle scorekaarten van qualifying wedstrijden worden door de commissie verwerkt in
de handicapadministratie. Indien een wedstrijd non-qualifying is kan een kaart niet

Keurslager
Ben Goossens

Namens HaReCo,
Fred Boogaarts

Vlekkeloos
geregeld!

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

NOTARISKANTOOR

SPOORMAKERS

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

Een jeugdige opa
verovert de trofee
Peter van de Goor (r) neemt de trofee in ontvangst
van Fred Boogaarts.

Er waren 24 deelnemers met elkaar in de
strijd gingen om de trofee die door de consul
Fred Boogaarts was verzorgd. Het was warm
weer en dat drukte niet alleen het tempo
van deze ‘veteranen’, maar voor velen ook
hun score.
Na de strijd was het echter lekker uitrusten op
het terras. In een gezellige ambiance werden
de prijzen door Fred uitgereikt. De tweede
en derde prijswinnaars, Harry Verstappen en
Will Gidding, hadden 34 Stableford punten

De jaarlijkse Old Grand Dad wedstrijd voor opa’s werd gespeeld op
vrijdag 27 mei. Deelnemende opa’s zijn lid van de Old Grand Dad Club
die daarvoor € 20 per jaar contributie betalen, een bedrag dat wordt
besteed aan een goed doel.
weten te verzamelen en dat was onder de
gegeven omstandigheden niet slecht. Een
duidelijke winnaar was echter de nog jeugdige opa Peter van de Goor. Met liefst 40
Stableford punten was hij ons allen verre de
baas. Blijkbaar heeft deze opa van Guusje en
Tijn rust en motivatie gevonden bij zijn kleinkinderen. Ook al omdat er een kind op komst
was, zou je kunnen concluderen dat succes in
het leven zich vertaalt in de prestaties op de
golfbaan. Met zijn kenmerkende flair liet een
trotse opa Peter vervolgens anderen meede-

len in zijn vreugde door een rondje te geven
voor de hele meute op het terras en zo werd
het wéér een gezellige happening.
Ik hoop er volgend jaar opnieuw bij te zijn
en ga er eigenlijk van uit dat nog meer opa’s
zich als deelnemer aansluiten bij deze unieke
club. Ondertussen gaan Peter en Harry naar
de finalewedstrijd, waarin ze het opnemen
tegen de winnaars bij andere clubs.

•

Bert ter Heijne
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Wedstrijduitslagen
Zaterdagwedstrijd - 7 mei

Maandbeker 2 - 29 mei

1. Piet Hein Rox
2. May Rox
3. Wim Martens

Hoge HCP
1. Chris Geugies
2. Mieke van den Heuvel
3. Toon van de Vorst
Lage HCP
1. Karin severs
2. Peter Norman
3. Herbert Beekmans

Handicart  - 16 mei

Langste dag - 12 juni

1. Evelien de Wit
2. Bart Spoormakers
3. Liesbeth Wolters

Pro-Cup  -8 mei

1. Netty van Poppel
2. Pierre Litjens
3. Peter Verhees

Presidentstrophy - 22 mei
1. Wim van de Ven
2. Tonne Knaapen
3. Frans Vinke

Old Grand Dad - 27 mei
1. Peter van de Goor
2. Will Gidding
3. Harry Verstappen
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1. Rinus Jansen
2. Janie Meijerink
3. Harry Verstappen

Zaterdagwedstrijd - 18 juni
1. Freek Boetzkes
2. Hans Meijer
3. Jos van Zuidam

Vaderdag - 19 juni
1. Pierre Litjens
2. August Curfs
3. Gerry Curfs

Maandbeker 3 - 26 juni
Hoge HCP
1. Annetje van Thiel
2. Hannie van den Eijnde
3. Janie Meijerink
Lage HCP
1. Agnes van Nimwegen
2. Tonne Knaapen
3. Karin Severs

Volvo Foursomes - 31 Juli

1. Jan & Rosemarie Martens
2. Ben & Janneke Goossens
3. Jan & Hannie van den Eijnde

Zaterdagwedstrijd - 6 aug
1. Mark Oidtmann
2. Wim Spoormakers
3. René van den Heuvel

Bavaria Om het vat - 2 juli

Del Court Beker - 7 aug

Kermiswedstrijd - 10 juli

Zomerwedstrijd - 14 aug

Maandbeker 4 - 24 juli

Maaandbeker 5 - 21 aug

1. Wim Roelofs
2. Joop van Grinsven
3. Bert Sproet

1. Christien Jacobs
2. Peter Heessels
3. Liliane van de Waarsenburg

Hoge HCP
1. Jan Martens
2. An Roelofs
3. René van den Heuvel
Lage HCP
1. Jan van den Eijnde
2. Han Hoeben
3. San Jansen

1. Rob & Margriet Stockx
2. Harry & Jeanne Verstappen
3. Peter & Annie Heessels

1. Riet Cavazza
2. Cees van Dijk
3. Hannie van den Eijnde

Hoge HCP
1. Wim van de Ven
2. Mieke van den Heuvel
3. Jean Louis Aben
Lage HCP
1. Rob Stockx
2. Margriet Stockx
3. Marianne van Eyck
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Langste dag wedstrijd

Verslag van een
gelukkige winnaar
Winnaars: vlnr Rozemarie Martens, Harrie Verstappen, Wim Roelofs,
Rinus Jansen, Annie Heessels en Janie Meijerink.

Via inschrijving op de reservelijst had ik het geluk
om tóch mee te kunnen doen met deze wedstrijd op
zondag 12 juni.
Wat is geluk? Een leuke flight? Prettig weer?
Prettige starttijd? Ja, alle ingrediënten waren
aanwezig om er iets van proberen te maken.
De meeste afslagen waren niet goed, maar
dankzij een goede tweede slag kwam de
green toch steeds opnieuw dichterbij. De
putts vielen moeiteloos. Is dit geluk? Ik had
wel van tevoren geoefend op de puttinggreen.
Zou het geholpen hebben?
De eerste negen: geen enkele streep en 19
Stableford punten. Dat beloofde wat.
De tweede negen begonnen met maar één
schamel puntje op zowel hole 10 als hole 11.
Liet het geluk me nu in de steek? Op hole 12
sloeg ik de bal links op het hek, waarna die
in het verder gelegen bosje terechtkwam. Wat
nu? Met de putter naar de fairway geslagen en
ik kon deze hole met 5 slagen afronden. Het
geluk was er weer.
De ene na de andere par of bogey volgde en
met de daarbij behorende scores kwam ik
op 22 punten voor de tweede negen en bij
elkaar geteld: 41 Stablefordpunten. Ik kon
mijn geluk niet op.
Bedankt Anneke, Jeanne en Piet-Hein - mijn
flightgenoten, - voor de heel plezierige dag.
En natuurlijk ook bedankt de wedstrijdcommissie, die voor prachtige prijzen had
gezorgd.
Al met al zit geluk in een klein gaatje.

•

Rinus Jansen
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Pro-Cup 2005

Waren de weersomstandigheden
van invloed op de golfprestatie?
Het was me het weertje wel op zondag 8 mei 2005. Weerkundigen zullen
deze dag optekenen als een zeer bijzondere, namelijk eentje waarop de
invloeden van alle seizoenen merkbaar waren. De wind was permanent
aanwezig, zon werd afgewisseld met regen en er was zelfs een hagelbui.
Daarbij voelde de temperatuur winters aan.
Sander Prinsen, gehard door het Nederlandse
weer, startte om 9.00 uur en zette de eerste
par van de dag. De spelsoort ‘Vossenjacht’
gaat uit van de score per hole, minus je handicap. Deze netto scores worden dan vergeleken met de scores van Sander (de vos) wat per
hole kan leiden tot een plus, een nul of een
min op de scorekaart. Na het salderen van de
plussen en de minnen wordt het individuele
eindresultaat bekend.
Frank Heystee

Zouden deze bijzondere weersomstandigheden van invloed zijn op de scores van de
deelnemers aan de Pro-Cup bij HGC? Een
mooie stelling om te onderzoeken.

Not amused

Na afloop werd al eerste reactie van Sander
opgetekend: ‘Met mijn score van 78, gelijk
verdeeld over twee ronden, ben ik niet tevreden’. Ofwel hij was ‘not amused’.

Ondanks zijn relatief slechte score behaalden
toch maar 9 van de 70 deelnemers een positief saldo, namelijk:
1. Frank Heystee........................................ +10
2. Huub Bozon............................................. +7
3. Frans Vinke..............................................+6
4. Lenie Liebreks.......................................... +3
5. Brigitte Bozon.......................................... +3
6. Marianne van Eijck................................. +3
7. Jeanne Verstappen...................................+2
8. Bert Hendriks...........................................+1
9. Harry Verstappen.....................................+1

Well amused

Ondergetekende mocht naast de felicitaties
van Sander van hem een uitnodiging ontvangen om in 2006 aan zijn zijde de Pro-Cup te
verdedigen. Ik was dus zeker ‘well amused’.
Blij met het resultaat, dankte ik Sander voor
zijn woorden en voor de uitnodiging.

Terug naar de stelling van de dag

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

De uitslag van deze Pro-Cup wedstrijd toonde aan dat het wisselende weer zeker wel een
negatieve invloed heeft op de scores bij het
golfen. Op de toch goed geprepareerde baan
van HGC bleek zelfs Sander daar gevoelig
voor te zijn.
Wel realiseerde ik me dat zonder een goede
organisatie, inspirerende medecompetitors
(Frans derde, Lenie vierde en Fons ‘met
Sander op de mat’) én de beschreven weersinvloeden dit resultaat mogelijk niet tot stand
was gekomen.
Hoewel … plus = weer kundig!

•

Frank Heystee
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De Rijn Schellekens Bokaal

Ladies day met Herenochtend
Zoals al enkele jaren werd ook dit jaar de dames en heren seniorendag gesponsord door de familie Schellekens. Hun advertentieslogan,
‘Als naaien uw hobby is’, had kennelijk de doelgroep bereikt. Vijfentwintig
dames hadden zich spontaan gemeld. Bij de heren moest nogal worden
gelobbyd om een representatief gezelschap bijeen te krijgen. Nadere uitleg
van de advertentietekst leidde tot zeventien onverschrokken heren om de
strijd aan te gaan.

Vlnr Rijn Schellekens, Toon van de Vorst, Tony Schellekens, Christien Jacobs, Maria Beerens, Henrïette
van Dongen en Wim de Koning

Bij binnenkomst werd koffie en gebak aangeboden en bij inschrijving werden drie
golfballen verstrekt met daarop de tekst van
de sponsor. Een leuke geste, maar wel een
aanslag op je zelfvertrouwen als je denkt
over 18 holes aan één bal voldoende te hebben. De flightindeling en spelvorm werden
bekend gemaakt.
Het moet de voorzienigheid zijn geweest
die een ‘vorstelijk’ en ‘koninklijk’ paar uit
de hoge hoed toverde. Na enig overleg en
na de prijzentafel te hebben bekeken, was
de slotconclusie een welgemeende vraag te
moeten stellen aan de sponsor waarom er
geen poedelprijs was. Wellicht zouden wij,

uitgaande van onze golfcapaciteiten, hiervoor
in aanmerking zijn gekomen. Liever met een
klein naaimandje dan met lege handen naar
huis. Onze flight was half gemotoriseerd:
Wim met redenen omkleed, Paula minder
duidelijk, wat tijdens de wedstrijd ook bleek,
want ze liep meer dan ze zich liet rijden, wat
naar haar zeggen zeker niet lag aan de rijkwaliteiten van Wim. Op de afslag van hole
3 aangekomen werden we er pas echt van
overtuigd dat het koud was, iets waar Corrie
niet echt rekening mee had gehouden. In de
wetenschap dat een warme vrouw bij ons
meer inspiratie en daadkracht zou oproepen
werd spontaan warme kleding ter beschikking gesteld.

Het liep anders dan verwacht

Het visuele naaimandje bleef ver van onze
prestatie. De afslagen van Wim gaven een
kick om ook het andere werk nauwgezet aan
te pakken. Het resultaat was 36 Stableford
punten en we waren dik tevreden.
Bij de prijsuitreiking bleek het zelfs juist
genoeg voor de eerste prijs. Keuze uit drie
mooie jacks, in de kleuren grijs, blauw en geel.
Grijs zijn we zelf al, dus die kleur viel af. Geel
zou hebben gekund als er ook ‘klaar-over
bordjes’ bij waren geweest. Dus allebei een
mooi en degelijk blauw jack, goed passend bij
de kleur van onze ogen. In de nazit werden
we nog getrakteerd op luxe, goed belegde
broodjes (passend bij de selecte groep van
deelnemers) en een drankje van het organiserend comité. De bokaal kwam in het bezit
van de dames, waarmee opnieuw blijkt dat,
ondanks technisch en tactisch inzicht, tegen
een overmacht moeilijk valt te vechten. Een
en ander moet voor de heren een stimulans
zijn om volgend jaar in grotere getale acte de
présence te geven.
Bij de dames gingen de individuele prijzen naar Maria Beerens en Henriëtte van
Dongen.
Met dank aan de organiserende dames o.l.v.
Christien, Rijn en Tony.

•

Wim de Koning en Toon van de Vorst
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Nieuws van de Jeugd zomercompetitie

De eerste wedstrijd
Op 28 mei speelden we de eerste wedstrijd van de jeugd zomercompetitie
tegen andere golfclubs.
Het was heel mooi weer. Ik moest tegen een
jongen (Floris) van De Pettelaer. Het was heel
spannend en op het eind stonden we gelijk.
We telden de punten van iedereen bij elkaar

en er waren drie teams die gelijk stonden. Er
moest toen een play off worden gespeeld tussen Willem (Overbrug), Tom (Rosmalen) en
Floris (De Pettelaer). Bijna iedereen die meehielp of meespeelde liep mee om te zien hoe

de drie hole 9 speelden. Uiteindelijk maakte
Floris een par en werd eerste, Willem werd
tweede en Tom derde.
Toen kwam de prijsuitreiking: iedereen van
de eerste drie teams kreeg drie ballen. En
wie de Longest Drive en de Neary hadden
gewonnen, kregen een CD-bon. Het was een
warme maar leuke dag.

Broodje kroket na afloop

Op zondag 11 juni was er weer jeugd zomercompetitie. We vertrokken om elf uur naar
De Albatros. Nadat we waren aangekomen,
mochten we gaan inslaan op de driving range
en gaan chippen en putten op de puttinggreen. Om één uur gingen we met z’n allen
naar de afslagplaats en daar sloegen de eerste
kinderen af. De eerste negen holes moest je
samen met iemand van jouw groepje spelen.
Ik speelde samen met Dion en ook Willem en
Felix speelden samen. Je deed samen met één
bal en je speelde die om de beurt. Het was een
mooie baan, maar met veel water. De tweede
negen holes speelde je alleen tegen iemand
van de andere partij. Dat ging veel sneller en
ook dat was heel leuk. Toen we klaar waren
(zes uur), kregen we een broodje kroket en
iets te drinken. Daarna was de prijsuitreiking: wij waren derde geworden. Het was een
heel leuke dag.

•

Sabine Legtenberg

Sander en zijn pupillen

Rondje Helmond
Een aanrader voor iedereen, die
naast het golfen nog wel eens
iets anders wil doen
De duur van zo’n rondje is uiteraard sterk afhankelijk van de snelheid,
maar dit groepje rustige rijders heeft er ruim 2 uur over gedaan. als je dan
ook nog de gegelegenheid neemt, een paar pauzes in te lassen, dan is het
qua tijd vergelijkbaar met de duur voor 18 holes.

•

Jan Martens
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Vlnr Elise Boelhouwer, Henriëtte van Dongen, Marianne Engels, Trix
van de Loo, Gré de Heer en Els van Wylick

Ladies day

Uitstapje Dames
Uitslag

Dit jaar zijn we met een twintigtal

Lage  HCP: 1. Henriëtte van Dongen

dames naar Brunsum afgereisd om
een dagje heerlijk te golfen. Een leuke
flight, prachtig weer en een mooie baan

Hoge HCP: 1. Marianne Engels
2. Elise Boelhouwer

zorgden ervoor dat we in de prijzen

Longest:

Trix van de Loo

vielen.

Neary:

Elise Boelhouwer

Herenochtend

Jaarlijks uitstapje
Aangezien de starttijd pas vanaf half twee
was besproken, was een kopje koffie met een
stukske vlaai volstrekt onvoldoende om de
honger te stillen. Dus daar was de horeca
weer goed mee. Eindelijk was het dan zover.
Alleen kregen de eerste starters geen Prise,
maar een flinke Jet d’Eau mee. Toen het
gelukkig droog werd kon ik zelf starten.
Wat kun je vertellen van de wedstrijd zelf. Het
is een mooie baan met lange par’s en brede
fairways. Ik raakte geen enkele bal kwijt en
dat wil wat zeggen. Ik ben vooringenomen,
maar ik denk toch dat onze eigen baan uitdagender is. Je moet daar veel secuurder spelen.
De laatst binnenkomenden kregen weer een
Jet d’Eau mee. Het gutste weer uit het donkere zwerk. Na een snelle douche en een nog
sneller achterovergeslagen aperitief joeg men
ons aan tafel.
Tot ons aller verbazing werden de prijzen
uitgereikt door Piet Korenman. Die was op
‘democratisch’ commando van de huidige
voorzitter Is Jacobs aangesteld als toekomstig
voorzitter, maar mag van Is pas optreden in
2006. Piet hield dus een te vroege maidenspeech. Deze speech beperkte zich tot het

’s Morgens koffie met vlaai en ’s avonds een
lekker etentje completeerden de dag.
Hartelijk dank aan de dames Gré de Heer
en Els van Wylick, die dit jaar de organisatie voor hun rekening namen. Elise en ik
zullen hen het volgend jaar proberen te evenaren.
Henriëtte van Dongen

•

Op 2 mei vertrok om tien uur een bus vol heren om een
balletje te gaan patsen. De reis ging richting Tilburg naar
golfclub Prise d’Eau. Om ongeveer elf uur waren we op de
plaats van bestemming en het lange wachten kon beginnen.

simpel opnoemen van de winnaars en het
uitreiken van toepasselijke prijzen. De winnaars kwamen uit een goeie familie, bekend
van een flinke Prise de la Bière: de tweede
prijs was namelijk voor Fons en de eerste
voor Geert Swinkels.

Vermoeid en door de korte tijd in de 19de
hole redelijk nuchter werd begonnen aan de
thuisreis. We bleven daarom heren.

•

Rob Berkvens

Geert Swinkels (l) ontvangt van Piet Korenman de eerste prijs, terwijl Jan de Jager op de voorgrond
toekijkt.
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Bestuursmededeling
Het bestuur vraagt medewerking van de leden voor de navolgende zaken:
l	Voorstellen en vragen van leden die behandeling door het bestuur behoeven dienen schriftelijk ter kennis van het bestuur te worden gebracht. Na behandeling in
een bestuursvergadering wordt schriftelijk aan betrokkene het bestuursstandpunt
medegedeeld.
l	Geconstateerd wordt dat de orde en netheid zowel in het clubhuis als in de aanliggende ruimten (toilet, gangen en kleedkamers) op diverse momenten zeer te wensen
overlaat. Het bestuur dringt er ten zeerste op aan dat, waar door u ongerechtigheid
wordt veroorzaakt, dit ook door uzelf moet worden opgeruimd.
l	Het bestuur vraagt aandacht voor ‘netheid in de baan’. Papier, plastic, sigarettenpeuken, flesjes, blikjes enz. enz. horen niet in de baan. Op iedere hole staan prullenbakken of, nog beter, neemt u afval mee terug naar het clubhuis en deponeer het
daar in de afvalbakken.
	Uw medespelers zijn u er dankbaar voor en … de baan ziet er netter uit.
l	Mocht u voor het komende kalenderjaar uw lidmaatschap willen opzeggen. Statutair
moet dit plaats vinden voor 1 december van het lopende verenigingsjaar. Graag uw
bericht tijdig aan de secretaris.
Namens het bestuur,
Wim Martens, secretaris

Wat ons verder nog ter ore kwam
Schuilhut of druiphut?

Het clubhuis en de driving range amper klaar
en we kunnen weer een nieuwe constructie
bewonderen op ons golfcomplex. Dit keer
een opvallende constructie die tot doel heeft
de golfkarren te beschermen tegen nattigheid van boven, iets wat in Nederland anno
2005 geen overbodige luxe lijkt. Toen we
echter op donderdag 25 augustus tijdens een
druilerige regen onze karren daar wilden
parkeren viel het zowaar niet mee een droog
plekje te vinden. Wat was het geval, de esthetisch zeer verantwoorde dakconstructie van
planken lekte op diverse plaatsen wat een
van de deelnemers van de Herenochtend de
opmerking ontlokte van: ‘ze trekken wel weer
recht’. Hopelijk komt het wel goed met deze
jongste creatie van onze zeer actieve accommodatiemanager.

Ouder-kind wedstrijd

Zondag 26 augustus was het weer tijd voor
de ouder-kind wedstrijd. Het viel sommigen
op dat de deelnemerslijst zo lang was. Naar
men zegt heeft dat te maken met het vergrijzende ledenbestand. De gemiddelde leeftijd
is 55 jaar en die zal de komende jaren waarschijnlijk nog wel stijgen. Aangezien er tegenwoordig steeds meer wedstrijden voor diverse
categorieën zijn, zou het ons niet verbazen dat
we in de toekomst onze oudere leden gaan
plezieren met een grootouder-ouder wedstrijd of een grootouder-kleinkind wedstrijd.
Er zijn nog wat zaterdagen of zondagen vrij
gedurende het golfseizoen

Nobra competitie

Tijdens de slotdagen van de Nobra competitie
op de Gulbergen was HGC ‘Overbrug’ zeer
succesvol. Zo gingen de prijzen voor de ‘golfer
van de dag’ (beste score) naar Jeanne Mertens,
Cees van Dijk en Jan Gottenbos. Dit is een
mooie opsteker voor het volgende seizoen,
waarvoor de inschrijflijsten in het najaar weer
op het publicatiebord verschijnen.

•

In Memoriam
Kees Takkenberg
Enkele weken geleden werden wij
getroffen door het bericht van het
plotselinge overlijden op 17 juni
van Kees Takkenberg op 74-jarige
leeftijd. Wij wisten al een tijdje
dat hij wat sukkelde met zijn
gezondheid, maar deze tragische
afloop werd toch door niemand
verwacht.
Er zullen maar weinig leden zijn die
Kees niet op een of andere manier
hebben leren kennen, al was hij niet
iemand die zich op de voorgrond
drong. Integendeel, zijn optreden was,
ondanks zijn inzet op diverse terreinen in onze club, steeds bescheiden
en onopvallend.
Kees was onder andere al jaren penningmeester van en medeorganisator
bij de Commissie Herenochtend en
hij speelde ook met veel enthousiasme zowat iedere donderdagochtend
mee. Hij was een man van weinig
woorden, maar een goede luisteraar,
zeker onder het genot van een pilsje
of een rood wijntje. Hij probeerde
zich verdienstelijk te maken waar dat
mogelijk was en één van zijn geliefde
bezigheden, buiten het golfspel, was
zijn niet-aflatende jacht op de mollen
die van tijd tot tijd, met name in de
buurt van de greens, de kwaliteit van
onze golfbaan proberen te ondermijnen. Eén woord aan Kees was al voldoende om hem in z’n Work Horse te
laten springen om klemmen te zetten
in de gangen van de zwarte boosdoeners. De laatste maanden zijn
voor Kees niet gemakkelijk geweest.
Met zijn gebruikelijke zwijgzaamheid vermeed hij gesprekken over
zijn gezondheid waardoor eigenlijk
bijna niemand, behalve hij zelf, in de
gaten had hoe zijn fysieke gesteldheid
steeds verder achteruitging. Enkele,
op het eerste oog onbelangrijk lijkende kleine mankementen, hebben
uiteindelijk toch tot zijn heengaan
geleid.
Kees, bedankt. Je was een kerel uit
één stuk met veel vrienden in de club
en wij zullen je echt missen. Ann, we
wensen jou, je kinderen en kleinkinderen (waar Kees zó trots op was)
veel sterkte in de tijd die voor jullie
ligt.
Je vrienden van de Herenochtend

Redactie
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Verslag van de
Algemene Leden Vergadering
van de Helmondse Golfclub ‘Overbrug’
op dinsdag 17 mei 2005 in het Golfclubhuis
Aanwezig volgens presentielijst: 
Bericht van verhindering:

107
33

1. Opening.
Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur,
verzoekt de leden om op de eerste 4 rijen niet
te roken en wenst eenieder een vruchtbare
vergadering toe. Hij geeft aan dat dit zijn
laatste vergadering in functie is en hoopt
dat deze vergadering zal bijdragen aan het
wel van onze club, wee is er de afgelopen tijd
nauwelijks geweest.

2. Mededelingen
a)	Door ons lid Eugène Cosijn is de suggestie gedaan om over te gaan tot aanschaffen van een defibrillator, alsmede voor
het verzorgen van een cursus reanimatie en EHBO. Voorzitter deelt mede dat
hieraan in het bestuur aandacht zal worden gegeven. Te zijner tijd wordt hierop
teruggekomen.

3. Ingekomen en uitgaande stukken.
a)	Door secretaris wordt gemeld dat er
berichten van verhindering zijn binnengekomen van 30 personen.
b)	Uitgaande post, melding van diefstal
van 2 vlaggen afgelopen weekend en de
uitnodiging voor deze vergadering met
bijlagen.

4. N
 otulen Algemene
Ledenvergadering 18 mei 2004
Daar er geen opmerkingen zijn van de leden
wordt het verslag onder dankzegging aan de
secretaris gearresteerd en vervolgens door
voorzitter en secretaris getekend.

5. Verslag verenigingsjaar 2004
Voorzitter doet in dit jaaroverzicht verslag van
de gebeurtenissen van afgelopen jaar. Speciaal
wordt aandacht besteedt aan de feestweek ter
gelegenheid van het 3e lustrum. Het bestuur
en de leden kunnen terugkijken op een
28

geslaagd feest. Het afgelopen jaar stond tevens
in de schijnwerpers door de werkzaamheden
van de cie’s Cosijn – profielschets van een
voorzitter – en Liebreks – voorzitterskeuze.
Beide commissies hebben voortvarend hun
taken aangepakt en uitgevoerd,  waarvan
vanavond het resultaat ter tafel komt.
Aandacht wordt gegeven aan de NGF- en de
Nobracompetitie. De Golfer en Golfster van
het jaar 2003, respectievelijk August Curfs
en Margret van Dijk, de diverse eindstanden
bij stroke- en matchplaykampioenschappen,
de Handicartwedstrijd, het clubleven en
de voortgaande sponsoring die van groot
belang is voor het financiële wel en wee van
de club. De voorzitter doet een beroep op de
leden zich aan te melden als donateur van
de Stichting Handicart. Speciale aandacht
vraagt de voorzitter voor deelname aan de
Ouder-Kind-wedstrijd ten bate van Unicef,
deze wedstrijd mag wel een steuntje in de
rug krijgen. Een speciaal woord van dank
richt de voorzitter tot zijn medebestuursleden zonder wie een vereniging niet goed
kan functioneren. Met name wordt aandacht
gevraagd voor de werkzaamheden van de
baancommissaris, Kaj Hordijk, tezamen met
onze hoofdgreenkeeper Herbert van Hout en
zijn team en de Clubhuiscommissaris Dick
Severs die, met ondersteuning van anderen
gezorgd hebben dat ons complex er uit ziet
om door een ringetje te halen. Als laatste
dankt de voorzitter eenieder die belangeloos,
met veel inzet, zijn steentje heeft bijgedragen
aan het goed functioneren van onze vereniging. Hetgeen door de aanwezigen wordt
onderstreept met een luid applaus.

6. Financieel jaarverslag
2004 en begroting 2005
a) Resultatenrekening en Balans 2004.
	Als eerste meldt de penningmeester dat
het bestuur er in geslaagd is om ten tijde
van deze Algemene Ledenvergadering te
beschikken over liquide middelen die de
schulden nog aanmerkelijk overtreffen.
Hierbij wordt door de voorzitter aan-

gegeven dat de overschrijding van de
post drainage driving range is veroorzaakt door het feit dat de oorspronkelijke offerte voor de aanleg van hole 9
is gekort met dit bedrag omdat waarschijnlijk was dat gezien de samenstelling
van de grond geen drainage nodig zou
zijn. Toen dit later toch nodig bleek zijn
de betreffende werkzaamheden alsnog
uitgevoerd. Door de heren Jan Romme,
Rijn Schellekens, Rien Coolen en Herbert
Beekmans worden nog vragen gesteld
over o.a. de investering in bestrating, de
inkomsten uit rente (wordt gesaldeerd
met te betalen rente), de afschrijvingsbedragen en de vraag naar een afschrijvingsoverzicht alsmede het verschil in
contributie-inkomsten (jeugdcontributie wordt direct besteed aan de jeugd).
Na toelichting door de penningmeester
omtrent de achterblijvende inkomsten uit
de ballenautomaat en greenfees door de
beperkte accommodatie en enige kleine
vragen wordt akkoord gegaan met de
resultatenrekening en de balans.
b) Verslag kascommissie
	De beide leden van de kascommissie
zijn ter vergadering aanwezig. De penningmeester leest het verslag van de kascommissie voor. Uit het verslag blijkt dat
de kascommissie akkoord gaat met de
inhoud van de stukken en de ledenvergadering adviseert de penningmeester en
het bestuur décharge te verlenen voor het
door hen gevoerde beleid over 2004. De
voorzitter dankt de heren Van Beurden
en Ottenheijm voor hun werkzaamheden.
c) Décharge van het bestuur
	Met applaus wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid
over 2004
d) Benoeming nieuwe kascommissie
	Voorzitter dankt de zittende kascommissieleden, de heren Hein Ottenheijm
en Bart van Beurden. Zoals gebruikelijk maakt het langstzittende lid, de heer
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Hein Ottenheijm, plaats voor het zittende reservelid, de heer Rien Coolen.
Als nieuw reservelid wordt gekozen
mevrouw E. Swinkels-de Greef.
e)	Begroting 2005 en investerings
begroting.
	De heer Jan Romme zet vraagtekens bij
het feit dat alle werkzaamheden die op
de investeringsbegroting staan reeds zijn
uitgevoerd voordat de ledenvergadering
toestemming heeft verleend voor deze
investeringen. Voorzitter deelt mede dat
door het goede verloop van de diverse
aanpassingen in de baan de mogelijkheid
aanwezig was om deze noodzakelijke
werkzaamheden z.s.m. ter hand te nemen.
Deze werkzaamheden waren overigens
reeds eerder aangekondigd als zijnde
noodzakelijk. Mede naar aanleiding van
vragen van de heer Herbert Beekmans en
mevrouw Adrienne Bloemen-Philippus
wordt toegezegd dat in het bestuur gesproken zal worden over het tot stand brengen
van een meerjarenbegroting. De vergadering kan onderschrijven dat niet voor
iedere post apart de algemene ledenvergadering bijeengeroepen moet worden. Men
denkt hierbij aan investeringen die, buiten
een eventuele meerjarenbegroting, een
bedrag van € 100.000,- te boven gaan. De
ledenvergadering gaat vervolgens akkoord
met de investeringsbegroting en de begroting 2005.

7. Bestuursverkiezing
a)	De heer M.H.J. Hendriks (Bert), penningmeester, is statutair aftredend en
stelt zich conform artikel 11, lid 2 van
de Statuten, herkiesbaar. Daar er voor
deze functie geen andere kandidaten zijn
wordt de heer Hendriks herbenoemd.
b)	De heer G.H. Hordijk (Kaj), bestuurslid, is statutair aftredend en stelt zich
conform artikel 11, lid 2 van de Statuten,
herkiesbaar. Daar er voor deze functie

geen andere kandidaten zijn wordt de
heer Hordijk herbenoemd.
c)	Vervolgens staat de voorzitter, de heer
J.G.M. Verstappen (Hans) stil bij het feit
dat hij, als toegezegd na afronding van
de werkzaamheden van de voorzitterskeuzecommissie, dit jaar zijn functie ter
beschikking zal stellen. Voorgedragen
is de heer H.R.F.M. (Rob) van Thiel, die
reeds gedurende enige maanden in het
bestuur mee functioneert. De heer Van
Thiel is speelgerechtigde op het sponsorcontract van Van Thiel-Oidtmann-Van
Thiel. Conform de statuten wordt de heer
Van Thiel vanaf zijn benoeming (20.49
uur) gewoon lid van de vereniging en
zal hij voldoen aan alle daarmee samenhangende verplichtingen. Daar er geen
tegenkandidaten zijn gesteld wordt de
heer Van Thiel bij acclamatie gekozen in
het bestuur. Na felicitaties en een hartelijk applaus vanuit de ledenvergadering
maakt de heer Verstappen vervolgens
plaats achter de bestuurstafel en de
heer Van Thiel neemt deze plaats in als
voorzitter van de Helmondse Golfclub
‘Overbrug’.
	In zijn eerste speech als voorzitter van de
Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ geeft de
heer Van Thiel aan met groot genoegen
doch ook met schroom plaats te nemen
op de voorzittersstoel. Hij is dankbaar
voor het vertrouwen wat in hem wordt
gesteld en hoopt dat waar te maken. Met
enige aarzeling op de vraag van de voorzitterskeuzecommissie (de heer Chris
Liebreks) heeft hij na een korte bedenktijd en indachtig de opmerkingen van de
heer Jan Romme – oud voorzitter en erelid – vaarwel mijn Overbrug u wacht een
andere heer – zijn kandidatuur aanvaard.
Hij ervaart de vereniging als een groep
gezellige en aardige mensen, met meerdere vrijwilligers en een goede sfeer. Hij
vindt het een uitdaging om de voorzit-

terskar te trekken en heeft, na 5 maanden
ervaring binnen het bestuur van de vereniging, de stellige indruk dat het bestuur
en de commissieleden op een efficiënte
wijze hun bestuurs- c.q. commissiefunctie uitvoeren. Voor de toekomst denkt
hij aan consolideren van hetgeen zijn
voorgangers op voortreffelijke wijze tot
stand gebracht hebben. Daarnaast gaat
hij zich inzetten voor de realisering van
1 of 2 par 5 holes, de uitbouw van het caddiemaster/marshalgebeuren, de handhaving van de etiquette en waar mogelijk de
uitbouw tot een 18-holesclub. Met name
dit laatste is uiteraard mede afhankelijk
van de mogelijkheden die zich hiervoor
voor doen. Hij geeft aan voor iedereen
een luisterend oor te hebben en stelt zich
ten doel de goede sfeer binnen de vereniging te handhaven.

8. Benoeming tot erelid
a)	De voorzitter verzoekt de heer Hans
Verstappen de zaal te verlaten en gaat
vervolgens in op de verdiensten van
Hans als secretaris respectievelijk voorzitter vanaf 1997. Als belangrijke punten komen hierbij naar voren dat het
de scheidende voorzitter als een goed
bestuurder, uiteraard met zijn bestuur,
gelukt is om voor weinig geld veel grond
(voormalige hockeyvelden) te verwerven
en voor veel geld weinig grond (oude
oefengreens) te verkopen. Door dit beleid
is het mogelijk geworden een scala van
werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast
is er na de ontwikkeling van de baan
door de bouwpastoor(s) Jan Romme en
Tijn Swinkels verder gewerkt aan de uitbreiding en de verfraaiing van de baan.
Zoals iedereen kan zien beschikken we
nu over een goede accommodatie die
er zijn mag. Een van de taken, en niet
de minste, is die van sponsorwerver, als
geen ander heeft Hans gezorgd dat er een
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goed sponsorbeleid tot stand is gekomen
en wist hij met niet aflatende ijver voor
een sponsorportefeuille van € 110.000,zorg te dragen. Voor deze inzet en al
zijn werkzaamheden meent het bestuur
de heer Hans Verstappen te mogen voordragen voor de benoeming tot erelid van
de vereniging. De aanwezigen geven door
middel van luid applaus aan het hier mee
eens te zijn.
	Vervolgens wordt het nieuwe erelid
gevraagd wederom in de zaal plaats te
nemen en spreekt de voorzitter, de heer
Rob van Thiel, betrokkene lovend toe.
Naast het hierboven genoemde is hij
als opvolger van Hans in een gespreid
hemelbed terecht gekomen en moet zich
nu voorhouden niet in slaap te vallen. De
heer Verstappen heeft het Overbrugschip
steeds goed door woelige wateren geloodst
en is toch in staat gebleken om de goede
sfeer in de vereniging te handhaven.
	Naast een gouden speld en een kistje wijn
onderstreept de nieuwe voorzitter het
belang van deze benoeming door ook
mevrouw Bep Verstappen, in de huldiging te betrekken en biedt hij haar een
mooi boeket bloemen aan.
	De heer Verstappen vraagt en krijgt het
woord en spreekt gevoelens van dank uit
naar het bestuur en de ledenvergadering.
Hij heeft zijn functie als voorzitter gedurende 8 jaar altijd met veel plezier uitgevoerd, ondanks het feit dat er af en toe
moeilijke momenten waren. Hij dankt
zijn echtgenote voor de wijze waarop zij
hem altijd gesteund heeft.

9. V
 oorstel van het bestuur tot
het toelaten van aspirantleden met beperkt speelrecht
De voorzitter memoreert hetgeen gesteld
is in de agenda van de huidige vergadering.
Vanuit de ledenvergadering wordt door de
heren Hein Ottenheijm, Jan v.d.Zwaag, Frans
Vereyken, Fred Boogaarts, en mevrouw Paula
v.d.Zwaag gesteld het geen goede zaak te
vinden om een aparte categorie speelgerech30

tigden in te stellen. Naast oncontroleerbaarheid legt het toch een grotere druk op de
baan. De charme van Overbrug is juist het
feit dat leden altijd kunnen spelen en nooit
lang behoeven te wachten. Er zijn meerdere
mogelijkheden tot het beter gebruik van de
baan b.v. door het instellen van een bedrijvencompetitie. Het aantal leden en speelgerechtigden stijgt uit boven het aantal dat door
de NGF als redelijk wordt ervaren voor een
9-holes golfclub.
De heren Cees van Dijk en Hans Verstappen
kunnen het voorstel van het bestuur wel billijken. Voorzitter schorst vervolgens de vergadering voor intern bestuursoverleg.
Na dit overleg wordt door hem medegedeeld
dat het voorstel door het bestuur wordt ingetrokken en het agendapunt niet verder zal
worden behandeld.

10. Rondvraag.
a)	De heer Loek van Poppel zou graag een
uitspraak willen van de ledenvergadering of men wel moet streven naar een 18
holes baan. Voorzitter geeft aan dat dit een
onderwerp is geweest in de profielcommissie, aldaar goed is geformuleerd en ook
als zodanig aangenomen en goedgekeurd
door de algemene ledenvergadering.
b)	De heer Ben Goossens vraagt aandacht
voor de toegankelijkheid van de lockers
op maandag. Secretaris deelt mede dat dit
een kwestie is van veiligheid. Het clubhuis wordt op een bepaalde tijd gesloten
en de verantwoordelijkheid voor calamiteiten kan niet bij individuele leden
worden gelegd. Door het bestuur wordt
verder gezocht naar een oplossing voor
dit probleem.
c)	De heer Hub Bozon vraagt om heropening van de oude hole 9. Dit is voor het
bestuur, aldus de voorzitter geen optie,
De huidige puttinggreen moet niet
voor andere zaken worden gebruikt.
Mogelijkheden voor ‘funwedstrijdjes’
zijn er voldoende door gebruikmaken
van de approachgreen.
d)	De heer Herbert Beekmans vraagt aandacht voor de invulling van de vrijwillige
caddiemasters. Er zijn kandidaten die
vervolgens niet meer benaderd worden.
Daarnaast vraagt hij informatie over het
budget. Voorzitter zegt toe hieraan aan-

dacht te geven. Het budget is voor kleine
aankopen.
e)	De heer Nol van de Kant dankt de
leden voor de betrokkenheid bij de
Handicartwedstrijd. De opbrengst was
€ 1.450,--. Hij vraagt aandacht voor het
goed omgaan met de beschikbare handicarts, Onoordeelkundig gebruik heeft
nu geleid tot schade die niet verhaald kan
worden. Tevens doet hij een pleit naar de
leden toe om donateur te worden van de
Stichting.
f)	De heer Cees van Dijk wil graag in de
toekomst de begroting op een vroeger
tijdstip ter tafel zien gebracht. Daarnaast
vraagt hij aandacht voor de instroom van
jongere leden. Voorzitter zegt toe hieraan
aandacht te geven.
g)	De heer Dick Severs, vraagt, vanachter de bestuurstafel aandacht voor een
aantal werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd. Hiervoor is een
bedrag benodigd van ongeveer € 15.000,-. Werkzaamheden bestaan uit vernieuwen vloerbedekking clubhuis, overkapping voor golftrolleys naast het clubhuis,
compressor bij de afslaghut en bestrating
rond de afslaghut. De vergadering gaat
akkoord met deze investeringen.
h)	De heer Fred Boogaarts vraagt aandacht
voor de regel dat in het weekend alleen
op introductie mag worden gespeeld. Hij
heeft slechte ervaringen opgedaan doordat deze regel niet gehanteerd werd. Het
bestuur zal e.e.a. bekijken.

11. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 22.10 uur gesloten met dank
voor de aanwezigheid en het in het bestuur
gestelde vertrouwen. De voorzitter biedt
namens het bestuur de aanwezigen enige
consumpties aan.

•

Helmond, 18 mei 2005/WM
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Kampioenschap en promotie voor Dames 1 team

Komt het zien! Zeg het voort!
Binnenkort in dit clubhuis te bezichtigen de allereerste NGF-oorkonde
voor het behalen van het kampioenschap en de daarbij behorende
promotie van ons Dames 1 team! Deze mijlpaal werd feestelijk omlijst.
Voorzitter Rob van Thiel overhandigde de oorkonde op een heel attente
wijze aan captain Trix.
Alle dames werden in de bloemetjes gezet. Dit
alles gebeurde onder het genot van een borreltje en voor de ogen van alle fans (bedankt
Eric, Han en Albert). De voorzitter beloofde
er volgend jaar meer ruchtbaarheid aan te
geven.

Dit waren de uitslagen:

HGC- Almkreek
Kurenpolder-HGC
Almkreek-HGC
HGC-Kurenpolder

13
17
9
14

-

5
1
9
4

Al zou je het aan de uitslagen niet zeggen,
onze competitie is niet over rozen gegaan.
We waren vier dagen in de natuur, dat wel.
De eerste wedstrijd was thuis tegen Almkreek,
waar Els het in haar single moest opnemen
tegen een vrouwtje van het slakkerige type.
Anderhalf uur later binnen dan de laatste
flight was het gevolg. De uitwedstrijd in
Kurenpolder was een heel natte bedoening.
Een zwemwedstrijd? Tegen het einde van de
middag zwommen wij in onze schoenen en
de golfclubs in onze handen en de tassen.

In Almkreek hebben we niet eens zo’n slecht
weer gehad. Hier waren de greens gezand en
geprikt en daardoor zeer moeilijk te bespelen
waren. En… we hebben het slakkerige type
in toom kunnen houden.
De laatste wedstrijd was thuis. Ook nu weer
veel regen, greens wit van de hagel, onweersbuien en boze blikken en gemopper van de
wedstrijdleiding bij het ‘aftoeteren’ van de
wedstrijd (je had gelijk hoor, Han).
Door het slechte weer hebben wij helaas te
veel onze mooie blauwe gesponsorde teamshirts verborgen moeten houden. Albert, misschien is dit een hint voor het volgend jaar.

Cadeautje voor de sponsor

Ik heb me laten vertellen dat het dit jaar niet
zo gezellig was als andere jaren, omdat wij
maar drie clubs in onze poule hadden. Wij

vlnr Marianne van Eijck, Tonne Knaapen, Han Hoeben, Ellen Swinkels, Trix van de Loo, Rob van Thiel, Gerry Curfs en Els van Wylick. Ellen Claessen ontbreekt
op de foto.
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speelden dus uit- en thuiswedstrijden.
Dit wil echter niet zeggen, dat wijzelf het
niet leuk en gezellig hebben gehad!
Onze uitwedstrijden begonnen altijd heel
goed. Twee auto’s, gevuld met koffie en
peperkoeken (bedankt Trix), brachten
ons iedere keer op een gezellige manier
naar de plek van bestemming.
Omdat we een week te vroeg waren in
Kurenpolder (het clubhuis was nog net
niet klaar), werden we ontvangen in een
surfhut met banken waar we allemaal
gelijktijdig op moesten gaan zitten en
waarvan we allemaal ook weer gelijktijdig moesten opstaan. Geen douches
en geen eten en dat bracht ons ’s avonds
samen in D’n Dimpel, waar we onder
grote hilariteit en met veel plezier een
cadeautje voor onze sponsor hadden
bedacht.
De beslissende wedstrijd om het kampioenschap was gelukkig een thuiswedstrijd, die met twee lekkere flessen champagne, aangeboden door Han en Gijs,
werd beklonken. Onze promotiewedstrijd hebben wij onder elkaar gespeeld
in Duitsland en het einde van de competitie werd afgesloten met een heerlijk
etentje, dat ons werd aangeboden door
onze sponsor.

Volgend jaar weer kampioen

Bedankt Han Hoeben voor je correcte wedstrijdleiding en bedankt
Schildersbedrijf Alb. van der Meijs voor
de sponsoring. Wij hopen volgend jaar
weer een beroep op jullie te mogen doen.
In welke klasse wij dit jaar kampioen
zijn geworden en naar welke klasse wij
gaan, is niet van belang, omdat de NGF
besloten heeft de A en B status clubs
vanaf volgend jaar bij elkaar te voegen.
Dit heeft tot gevolg dat wij volgend jaar
weer helemaal in de laagste klasse moeten beginnen. We hebben gezien dat wij
het kunnen en voelen ons nu verplicht
om volgend jaar zeker weer kampioen te
worden en dan écht te promoveren.
Dus op naar het behalen van de volgende
oorkonde.
Dames 1
Ellen, Ellen, Els, Marianne,
Trix, Tonne en Gerry

•
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Einduitslag Dodavo

De winnaars vlnr Hans Meijer, Christine van der Vrande en August Curfs

Dames

1. Christine van der Vrande
2. Marianne van Eyck
3. Hannie van den Eijnde

Heren hoge HCP

1. Hans Meijer
2. Henk Jongen
3. Jacques Verhappen

Heren lage HCP

1. August Curfs
2. Huub Bozon
3. Albert van de Meijs

Neary

Chrisje Driessen

Birdieklassement

Vastgoedfonds
MPC Holland 58 CV

Huub Bozon

Eagles

Frans Vinke en
Marianne van Eyck

MPC Capital NV
Vastgoedfonds MPC Holland 58 CV bestaat uit 5 volledig verhuurde, 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
• L ange 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 rechtspersonen 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

pieterdriessenadvies@chello.nl
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Een succesvolle Handicart wedstrijd
Tweede Pinksterdag 2005, de weergoden hadden ons zeker
’s morgens niet in de steek gelaten. De dag begonnen we met prachtig
golfweer. Nog steeds dank aan de wedstrijdcommissie om deze dag,
nu en in de toekomst, te reserveren voor deze wedstrijd.
Het maximum aantal deelnemers werd vrijwel bereikt en 72 leden (18 flights) begonnen
met heel veel enthousiasme aan de wedstrijd
die over 18 holes gespeeld zou gaan worden.
De Mulligans waren ook dit jaar weer in trek
en werden wederom in grote aantallen door
de deelnemers afgenomen.
Dit jaar geen problemen met het weer zoals
vorig jaar, zodat de 18 holes volledig uitgespeeld konden worden. Een erg gezellige
dag met wederom een uitstekend financieel
resultaat
De inschrijving en de verkoop van de
Mulligans bracht reeds een bedrag op van
€905. De dag kreeg nog eens extra glans
door de traditionele Amerikaanse verkoop.
Geleid door uw consul, en voortreffelijk geassisteerd door Ceciele van de Broek, en Gijs
Verstappen werd na een verbeten strijd van
loven en bieden tussen de diverse aanwezigen in het clubhuis, een aanzienlijk bedrag
binnengehaald voor het ‘feestelijk diner’,
dat door onze golfvrienden Janneke en Ben
Goossens werd geschonken.

Christophersen; Iris en Gijs Verstappen;
Traffic Design; Wim Martens; van Hout
Kabelrecycling; Stef van Heugten en last but
not least Janneke en Ben Goossens.
Dank ook aan de wedstrijdcommissie (Wim
Martens) die uw consul voor en tijdens de
wedstrijd met raad en daad bijstond. De eerste prijzen voor de wedstrijd gingen naar
Netty van Poppel (1e), Pierre Litjens (2e) en
peter Verhees (3e).
Ook hebben zich deze dag wederom een aantal nieuwe donateurs van de Stichting gemeld,
maar het blijft ondanks de oproep van onze
voorzitter in de laatste clubbladen en in de
Algemene Ledenvergadering, toch nog aan de
magere kant. 25% van onze leden is donateur
terwijl 50 % normaal is in de golfwereld. Kom

op HGC`ers er is nog wat te doen zeker voor
diegenen die niet meespeelden.
Inmiddels hebben Netty van Poppel en Pierre
Litjens op16 augustus de Golfclub HGC
‘Overbrug’ vertegenwoordigd bij de Regio
finale op ‘Het Rijk van Nijmegen’. Op deze
uiterst plezierige dag konden zij zich helaas
niet kwalificeren voor de landelijke
finale.
Nol van de Kant

•

Jannny Vrieswijk trok uiteindelijk aan het
langste eind.
Mede door een extra donatie van de firma
van Hout Kabelrecycling konden we aan het
einde van de dag een bedrag van € 1.280 aan
de Stichting ‘Handicart’ overmaken.
Wederom een prachtig bedrag waarmee de
HGC ‘Overbrug’ zich zeker weer in de top
van het Zuidelijk klassement zal nestelen.

Waar blijven de donateurs?

Veel dank is verschuldigd aan al die sponsoren, die het mogelijk maakten dat er weer
vele deelnemers met een prijs naar huis
gingen. Deze waren in willekeurige volgorde: Randstad; Bavaria; Francine en Ronald

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

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

Maak een afspraak

Het winnende team

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

...met de Private Bankers van Rabobank

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

HGC ‘Overbrug’ Sponsoren
daar word je wijzer van

VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • MAKELAARDIJ O.G.

Neways Electronics International NV

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

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

