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Van de redactietafel
We hebben er weer een golfseizoen opzitten en blikken met tevredenheid
terug. We hebben geprobeerd om de leden zoveel mogelijk op de hoogte
te houden van de gebeurtenissen en de sfeer bij HGC ‘Overbrug’ en we
hopen dat daardoor ook de leden die niet zo vaak in de baan komen via
het clubblad een zekere betrokkenheid hebben gevoeld bij het wel en wee
van onze club.
Overrompeld door de winter

Het weer is ons dit jaar erg ter wille geweest
waardoor we tot eind november op zomergreens konden golfen. Dit is in de clubgeschiedenis nog nooit voorgekomen. En dan
toch nog kwam onverwachts de winter die
ons overrompelde met sneeuw. Het eerste
slachtoffer van die winter was de Sint. Hij
bleef met zijn paard in de sneeuw steken en
dus konden we Goedheiligman Ambrosius
dit jaar niet ontmoeten. Helaas moeten we
daardoor zijn wijze raad, complimenten en
berispingen ontberen. Jammer, want het

was altijd een van de toppers van het winter
seizoen.
We maken ons nu op voor het volgende jaar
waarin we graag weer eens wat nieuws willen
beginnen. Zo willen we een rubriekje beginnen, waarin per seizoen (lente, zomer, herfst
én winter) de door leden genomen mooiste
foto van de baan komt te staan. We zijn nog
op zoek naar een sponsor voor leuke prijsjes
(wie biedt zich aan?) Wellicht zijn er leden die
nog andere suggesties hebben ten aanzien van

inhoud en uitvoering van het blad. Zij zijn
van harte welkom.
Rest mij om mijn mederedactieleden en Jackey
van Melis, die zoals altijd de opmaak van het
blad verzorgt, te bedanken voor hun inzet.
Mede namens hen: Prettige Feestdagen en een
gelukkig en vooral gezond nieuw jaar!

•

Bert ter Heijne

g

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

Dick Sandbergen,
uw persoonlijke afslank-coach!

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
Terugblikkend op het nu alweer bijna achter ons liggende jaar 2005
kan ik niet anders constateren dan dat het voor de Helmondse golfclub
‘Overbrug’ een goed jaar is geweest.
De clubwedstrijden waren talrijk en zeer
geanimeerd, het Dames 1 team werd kampioen en promoveert, de clubkampioenschappen leverden waardige kampioenen af. Bij
de heren zagen we zowel bij het Strokeplay
als bij het Matchplay kampioenschap een
soevereine Gijs Verstappen de titel pakken.
Bij de dames waren dat Marianne van Eyck
(Strokeplay) en Ellen Claessen (Matchplay).
Tijdens de algemene vergadering, bij de
wisseling van het voorzittersschap, werd
de scheidende voorzitter Hans Verstappen
voor de grote verdiensten die hij voor onze
golfclub heeft gehad het erelidmaatschap
toegekend. De sponsoren en vrijwilligers
werden weer uitgebreid in het zonnetje gezet
omdat zij het ruisende bloed zijn dat het
verenigingshart ferm doet kloppen! Ook de
clubaccommodatie bereikte haar voorlopige
voltooiing, terwijl de baan met haar begroeiing er alleen maar fraaier op werd. Ik zag ook
een toename bij de jeugdspelers, enthousiast en kundig geïnstrueerd en begeleid door
zowel onze pro Sander als de jeugdcommissie.
Geen groter golfgenoegen dan te kijken naar
hun soepele swings en hun ogenschijnlijk
moeiteloze afstandsoverbruggingen. Tijdens
het spelen in de ochtend- of avonduren was er
niet alleen van het spel te genieten maar ook
van de natuur. Onze baan wordt volwassener
en dat merk je ook aan de fauna. Memorabele
momenten waren voor mij een hobbelende
haas in de avondschemer, een met veel misbaar afstrijkende vlucht van 12 patrijzen bij
de afslag van hole 1 en het lachende geluid
van de groene specht met zijn rode petje. Je
kan het allemaal op onze baan tegenkomen
of horen. Niemand maakt mij wijs dat een
kale maïsakker beter is voor de natuur dan
een golfbaan. Niet alleen de spelende mens
doet zijn voordeel bij een goed aangelegde
golfbaan, maar ook de flora en fauna! U
begrijpt uit mijn woorden dat alle focus in de
komende jaren zal uitgaan naar uitbreiding
van de baan. Over de baan gesproken: die


lag er dit jaar, vooral dankzij de greenkeepers, weer voortreffelijk bij. Laten wij evenwel onze greenkeepers het werk makkelijker
maken door niet te vergeten de divots op de
fairway weer terug te leggen, de bunkers na
gebruik weer zorgvuldig glad te harken en de
pitchmarks op de greens weer te herstellen. Ik
moest helaas enkele malen constateren dat de
bunkers gelijkenis vertoonden met het strand
van Zandvoort na een zonnige zomerdag en
dat de greens getroffen leken te zijn door een
meteorietenregen! Onze baancommissaris
heeft het in de vorige Evergreen al gezegd,
maar ik herhaal het nog maar eens: het zorgvuldig herstellen van de beschadigingen aan
de baan komt niet alleen het onderhoud ten
goede, maar ook de spelvreugde van de na u
komende spelers én het kan hen meer punten
opleveren. Denk er voortaan aan!
Voorts spoor ik jullie aan het winterseizoen
te gebruiken om de swing te verbeteren.
Oefening baart niet alleen kunst, maar ook
meer spelvreugde én meer punten!
Tenslotte wil ik nu al met iedereen afspreken dat wij elkaar ontmoeten op de
Nieuwjaarsreceptie die zal worden gehouden

in ons clubhuis op zondag 8 januari 2006 om
15.00 uur. Ik hoop u daar in groten getale te
mogen begroeten.

•

Uw voorzitter Rob van Thiel

Rectificaties
septembernummer
Rick vergeten

We hebben ten onrechte vermeld dat Gijs
Verstappen als eerste de unieke dubbel
van Strokeplay kampioen én Matchplay
kampioen heeft gerealiseerd. Dit blijkt
niet juist te zijn, want in 1999 heeft Rick
Adriaans dit al eens gepresteerd. Rick was
toen pas 16 jaar.

Verkeerde wedstrijduitslag

De wedstrijduitslag van de Pro Cup 2005
kwam niet overeen met die in het verslag
van Frank Heystee. Onze verontschuldigingen voor de verkeerde uitslag en
daarin ook nog de foutieve spelling van
de familienaam Roxs.
Redactie

•
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Geef door die pen
Het was even slikken toen ik las dat ik de pen
kreeg doorgeschoven van Roderik van den
Bogaard. Mijn eerste reactie was: wat voor
bijzonders ziet hij in mij wat interessant kan zijn
voor de lezers van de Evergreen. Weliswaar zijn we
samen lid van een kookclub, maar dat ik als kok
een ster verdien, kan ik me niet voorstellen. Het
moet dus iets anders zijn, maar wat?
In mijn herinnering kwamen wat andere
verhalen van ‘Geef door die pen’ naar boven.
Ja, daar waren wat bijzondere verhalen bij.
Onder andere over golfballen die kunnen
voelen en waarmee je kunt communiceren
en over ballen die tegen elkaar kunnen praten als ze samen in de golftas zitten. Mijn
fantasie reikt niet zover en zulke verhalen
kan ik als eenvoudig mens niet ophoesten.
‘Bekijk het eens door een andere bril dan zie
je misschien het bijzondere aan jezelf’, zei
iemand tegen me. Nou, vanuit mijn vak als

opticien heb ik door heel veel brillen gekeken,
maar het heeft niet dat bijzondere in me naar
bovengebracht wat volgens mij voor anderen
interessant is.
Dus lezer, u hebt hier te doen met een gewoon
tevreden iemand met kinderen en kleinkinderen, die met pensioen is en veel plezier en
gezelligheid beleeft in en aan de golfsport.
Op de eerste plaats is het voor mij belangrijk
gezellig te golfen met wie dan ook. Daarnaast
speel ik graag met een wedstrijdelement in
een groep. Daarom passen Herenochtend en

Nobra-competitie uitstekend bij mij. Omdat
golfen me veel waard is, schuw ik ook de verantwoordelijkheid niet voor de organisatie
ervan. Het is mede daarom dat ik gevraagd
ben om de Herenochtendcommissie te leiden.
Ik heb dat op me genomen erop vertrouwend
dat zo’n commissie als team opereert waarbij
voor mij belangrijk is hoe mensen in de club
met elkaar omgaan. Mijn stijl is zeker niet
dominerend, terwijl overleg met en respect
voor elkaar voor mij belangrijker zijn dan
precieze regels voor alles en nog wat. Behalve
áls er regels zijn, want dan moeten ze ook
worden toegepast en dat vraagt dan om loyaliteit van alle betrokkenen.
Nu ik mezelf hier heb gepresenteerd dringt
het tot me door wat voor Roderik de reden
moet zijn geweest toen hij de pen aan me
doorgaf: ‘Niets bijzonders’ en wellicht is dat
juist het bijzondere aan mij.
Graag geef ik de pen door aan Chris
Liebreks.

•

Piet Korenman

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



Ladies day

Vriendinnendag
met cabaret en muziek
Lieve Vriendinnen, met een glimlach en een gniffel denken wij terug
aan de afgelopen Vriendinnen-golfdag! Wat een ervaring is dat geweest.
Allereerst omdat wij, mijn moeder en ik, het niet alleen samen ontzettend
leuk hebben gehad, maar ook met onze flightgenoten: Marijke en Beppie,
Adrienne en Annemiek en natuurlijk Laetitia en Gerry.
Het begon wat moeizaam, maar naar gelang
de wedstrijd vorderde werd het steeds gezelliger. Tijdens onze wedstrijd hebben we
toch aardig wat meegemaakt in de vorm
van prachtig geslagen ballen, air shots, water,
bunkers en extra hindernissen in de vorm
van harken en bomen. Kortom, geen saai
rondje! Wat ook zeker niet tegenviel was
het avondprogramma dat perfect aansloot
op deze prachtige dag! We hebben heerlijk
gegeten en werden ook nog eens professioneel verrast door Els van der Vorst met een
stukje onvervalst Brabants cabaret. Eerlijk is
eerlijk, ik heb hier persoonlijk maar weinig
van begrepen want mijn plat Brabants is wat
onderontwikkeld. Maar gezien de lachsalvo’s,
het enthousiaste meezingen en de spontane
bijdragen was dit een grandioos succes! Ik

verheug mij op volgend jaar en hoop dan
mijn cursus ‘Plat Brabants proaten voor
beginners’ te hebben afgerond.

Met naaldhakken op de tafels

Vervolgens werden we tijdens ons diner
muzikaal begeleid door een accordeonist
die erg bekend was met Franse en Italiaanse
chansons. maar zich helaas moest verontschuldigen bij de verzoekjes van de verschillende dames om liedjes van Jan Smit en
Corry Konings te brengen. Gelukkig was
er de stereo van Gijs en zat de stemming
er snel in. Ik heb zelden zoveel dames zo
ontzettend veel plezier zien maken en ben
blij dat ik hierbij mocht zijn. Gijs, helemaal
fantastisch dat je ons met je stereo liet spelen en dat je ons zonder sputteren met onze

Thea en Charlotte van de Ven wonnen de
wedstrijd

naaldhakken op je stoelen en tafels liet staan!
Kortom, een vriendinnendag van een moeder
en een dochter om nooit meer te vergeten. De
liedjes van Jan Smit zullen voor ons altijd een
dierbare herinnering aan deze fantastisch
georganiseerde dag blijven.
Christien, Ellen, Elise, Els, Wilma en
Leny bedankt voor jullie geweldige inzet.
Nogmaals heel veel dank en tot volgend
jaar.

•

Thea en Charlotte van de Ven

Kerstmis is een feest
Kerstmis een feest
Geschilderd op een doek
Zo zwart als de nachten
Versierd met kleuren
Bont en zacht
Gemengde gevoelens
Verdriet gemis
Blijdschap warmte
Nostalgie weemoed
Donker en licht
Maar bovenal een tijd
Voor berusting en bezinning
Om te genieten
Bij warm kaarslicht en samenzijn
En om te overdenken
Wat je bezit

Gezellig samenzijn


Anoniem
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Di moete lè..ze!
Nondeju! As ik an meen jeugd denk in de lèftijd van ongeveer virtien,
vaiftien joar haan wai nog nooit gehoierd van tennis loat stoan van
golluf. Wa wai mi un betje deen waar pingponge bai de pioniers. O ja en
we deen oak nog gimme bai ultiledulcie. Skake deen wai oak. En nog nie
zo slè..gt oak nie. Vliegers make en die dan op dun Bult oplaote. Viskes,
dikkoppe en sallemanders vange. Zeeslag deen wai op roitjespepier. En
vlagverovere in de bosse mi de verkenners en spoorzuke, haike en kneupe
lè..re legge.
En as ge ut boek ‘NONDERJU’ gelè..ze het
dan witte precies wa wai nog meier gedoan
hebbe. En as ge naw ziet dè ons jonges en hun
kroost de kans kriege te golleve, te tennisse
mi ne leraar dor bai. Wan verskil mi vruger.
Wai moesse vruger alles oit ons zelluf lè..re.
Zwemme, skake en wa al nie. Wa wai wel
meier haan dan de jeugd van tiggesworrig
is fantasie. Dur wier in de buurt wor wai
wonde wa afgespeult in onze jongen tijd.
Stinketukke b.v. mi van die zinke cente en
mi nun bolker en ’n kinderkupke. Strèpke
stè..ke. Touwke springe soms mi z’n drieje
tegelijk. In spring de boog gaat in, in spring
de boog gaat uit. We makte zelluf ons vliegers.
Tunnekes, ne spitse, ’n brommertje, ’n menneke en ’n vrouwke die we dan mi klauwe
opliete. Maar de simpelste vlieger waar ’n
knipke. Wa pakpepier mit tweie rietjes en
mi ’n bai ons moeder gebietst klöske neigarre
ging ie dan de lucht in.
Mar ur wier oak gepin- en geheidolt mi ’n
zultkoord. Reipe mit ’n fietsewiel zonder
spake. Stande mit de maidjes of pè..rreke

mi un mi zand geveuld deuske van Erdal.
Hé, en wa denkte van katse. Mistal deen dè
de maidjes mar ik heb dè nog gedoan mi 4
katsebolle tigge de muur en in de lucht.. Ik
ha zouwe in ’t circus kenne optreje. Wa de
jonges oak deen war bokspringe en loele as
’t kon en netuurlijk oak nun boog maken van
ne wis, die dan kromgebogen wier en dur ’n
stevig tabakstouw op spanning gehouwe wier.
Van stevig riet mi op d’n top ’n vliertöpke
wiere pijle gemakt en dan mar skiete. We
hebbe ur oak wel us ne spijker opgezet mit
de skè..rpe punt nor vurre netuurlijk en we
pebeerde dan vuggelkes te rake. En rakte we
niks en dè waar mistal ’t geval dan zette we
‘n musseklem of we gebroikte oak wel us ’n
slagkooi um musse te vange. Veul vlis zaat ‘r
wel ni an mar ja alle bietjes hielpe.

as ik naw toch over gevaarlijk speulgoewt
heb dan wil ik ’t landstè..ke nie vergè..te.
Alle jonges haan toen altijd ’n knie..p bai
zich. En in de winter skölleke treije tot ge
dur ’t eis zakte of ’n spreung in oew klompe
krigt. En dan kon vadder dè wèr reperere
dur um oewe klomp ’n stale bendje vast te
make. Slibbere op de spulplats of in de buurt
waar hil gewoon. En dè ging dan ’t beste op
klompe of trippe. En in de winter mochten
we ons moeder wel ’s meehelpe mi ’t make
van lektoete. Want ze roilde de versnaperingsbonne um tigge textielbonne en um ons
af en toe oak ’n snuupke te gunnen makte ze
van stroop lektoete. En achter de heite kachel
zate we die dan langzaam op te snoepen.
Wa wai oak veul gedoan hebbe is korenaren
rape. We dreugde die dan goed en wrivve die
dan tusse ons haand zodè de graankorreltjes
ur oit viele. Dan deen we die in ons moeder
durre koffiemeule. Male en van dè grof mè..l
bakte we dan streuf. En wa duu de jeugd naw?
Op de uurste plàts kompjutere en oitgoan, un
bietje sport (liefst nie teveul) en wai senioren?
Wai golve, britse, tennisse, wa in de buurt
rond fietse en ‘r ’n bölleke tiggenan doen
(biljarte). En netuurlijk ons klè.nkiendjes
vertelle hoe ut vruger waar.

•

Hawdoe
Spijer

En wa denkte van ne kattepult wor wai dan
’n tong vur nodig haan, die we oit nun ouwe
skoen sneje. En mi nun auwen binnenband,
wor we bè..ndjes van knipte wier dè dan an
die mik vastgemakt. Mi ’n kiezelkeike in die
toong konde hil gericht ’n hil eind skiete. En

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



Golf/bridge wedstrijd

Een ongewoon verslag

Samen met Herbert Beekmans heb ik vorige
maand meegedaan aan de Golf/bridge wedstrijd.
Omdat Herbert en ik de winnaars waren heeft het
organiserende comité mij gevraagd een stukje voor de
Evergreen te schrijven.
Samen met Herbert Beekmans heb ik vorige maand meegedaan aan
de Golf/bridge wedstrijd. Omdat Herbert en ik de winnaars waren
heeft het organiserende comité mij gevraagd een stukje voor de
Evergreen te schrijven. Om inspiratie op te doen, heb ik eerst eens
een aantal oude Evergreens doorgebladerd. Het is mij daarbij opgevallen hoezeer de verslagen van wedstrijden en andere evenementen op
elkaar lijken. Iedere keer worden in wisselende volgorde het weer, de
baan, de flight, de wedstrijdvorm, het gezellige samenzijn na afloop,
de geweldige organisatie en soms het lekkere eten op altijd positieve
wijze besproken. Nooit, nee werkelijk nooit, is er een wanklank.
Nooit heeft iemand zich te pletter geërgerd aan niet doorlaten, een
onaangename flightgenoot, de kwaliteit van de bunkers of de gestaag
neervallende regen.

Winnaars vlnr Toon van de Vorst, Pieter Driessen (organisatie), Els van
de Vorst, Willem van Riesen, Henriëtte van Dongen (organisatie), Piet
Möhlmann, Lia Möhlmann en Herbert Beekmans

chelijke spelvorm en waardeloos bridge een vervelende dag hebben
weten af te sluiten met het winnen van een beker van twijfelachtige
kwaliteit, die we nog moeten teruggeven ook.
Jammer, maar helaas: het was goed georganiseerd, we hadden ’s morgens een leuke flight en ’s middags gezellige tegenstanders, het weer
was goed, het was gezellig, het was fijn om te winnen en de wijn van
Pieter smaakt uitstekend. En zo verval ik dus in een herhaling van
alle voorafgaande verslagen.
Misschien kunnen we dit in de toekomst vermijden door, na afloop
van de wedstrijd, onderstaand schema door de winnaar(s) in te laten
vullen en het vervolgens onder de obligate groepsfoto in de Evergreen
af te drukken.

•

Willem van Riesen

Graag zou ik met deze traditie breken en u berichten dat wij op 2
oktober, ondanks een gebrekkige organisatie, slecht weer, een belaWedstrijd:
Datum:
Winnaar(s):
Onderdeel
Organisatie
Weer
Flight
Spelvorm
Toestand van de baan
Samenzijn na afloop
Prijzen
Eten, hapjes, drank (indien van toepassing)
Entertainment (indien van toepassing)
Betekenis van de cijfers:
1 Heerlijk
2 Schitterend
3 Fantastisch
4 Geweldig
5 Nog gezelliger dan anders
6 Hoe kan het voor dat geld
7 Dat vind je alleen bij ‘Overbrug’
8 Volgend jaar weer


Cijfer

Wijnhuis Helmond: voor al uw wijnen en (non)alcoholische dranken.
Als u van plan bent een feest te geven,
dan bent u bij ons aan het goede adres.
Wij voorzien uw gehele feest van drank,
taps en eventuele tafels en stoelen!
Tevens verzorgen wij uw relatiegeschenken,
deze kunt u zelf samenstellen of u kunt een
keuze maken uit het al bestaande assortiment.
Bezoek onze internetsite voor meer informatie:
www.wijnhuis-helmond.nl
Of kom eens langs!
Mierloseweg 22
5707 AM Helmond
Tel. (0492) 53 56 70
Fax. (0492) 53 62 45

Hurksestraat 9
5701 GX Helmond
Tel. (0492) 53 82 60
Fax. (0492) 57 40 06
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De (schoon)ouder en kind wedstrijd
Om te beginnen wil ik graag iedereen bedanken die zich heeft ingespannen om deze wedstrijd te organiseren. Ze zeggen wel eens dat je in het
leven krijgt wat je verdient. Dit bleek zondag 28 augustus zeker het geval,
want we hebben een prachtige dag gehad met als afsluiting het mooie
moment van de prijsuitreiking.

Naschrift van Wim Martens,
secretaris van HGC ‘Overbrug’
De doorstroming van de wachtlijst wordt
niet bepaald door een ‘Ledencomité’,
maar door het maximale aantal leden
dat door de Algemene Ledenvergadering

Het was voor Willeke en mij de eerste keer
dat we samen in de wei stonden en dus hadden we niet zulke hoge verwachtingen. Na
enkele holes veranderde dat echter al snel
toen bleek dat we elkaar op de beslissende
momenten perfect aanvoelden en aanvulden.
Daarnaast werden we ook flink geïnspireerd
door onze flightgenoten: Ary en Ruben en
Jenny en Ron, want die speelden ook een fantastische wedstrijd. Helaas voor hen vormden
Willeke en ik echter een zó goede combinatie
dat we er met de prijs vandoor gingen.

wachtlijst kijkt en mij vlug lid maakt! Alvast
bedankt voor de te nemen moeite.

•

Paul Raaymakers en Willeke van de Goor

is vastgesteld, het aantal opzeggingen én
de plaats op de wachtlijst. Dus… nog
even geduld.

Al met al was het een heel gezellig evenement
en hebben we er met plezier aan meegedaan.
Graag wil ik hieraan toevoegen dat ik net
voor de tweede keer vader ben geworden en
in de nabije toekomst graag met een van mijn
kinderen wil meedoen. We hebben laten zien
dat de combinatie Van de Goor/Raaymakers
staat voor kwaliteit dus wordt het tijd dat
‘Het Ledencomité’ maar eens goed naar de
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Herenochtend krijgt
nieuwe voorzitter
Cross-country als afsluiting van het seizoen
Donderdag 27 oktober werden de heren senioren ontvangen met koffie en
gebak, waarna onder zomerse weersomstandigheden het zomerseizoen
werd afgesloten met de traditionele funwedstrijd. ’s Avonds was er een
diner in het clubhuis met prijsuitreiking.
Traditiegetrouw had een creatieve Jan van
der Zwaag de hele baan op zijn kop gezet
door een golfparcours in te richten dat de
naam van cross-country méér dan waardig
was. Dit parcours doorkruiste volledig de
normale inrichting van de baan en had zijn
eigen afslagplaatsen en greens, waarbij de
uitersten van de baan werden benut, onder
andere plaatsen waar we nog nooit een voet
hadden gezet. Zo was er een hole uitgezet met
een afslag links van de green van hole 9 (vlak
naast de parkeerplaats) naar de verste hoek
van de oefengreen aan de Aarle-Rixtelseweg,
waarbij over de twee hoge netten bij de driving range geslagen moest worden. Ook was
er een green ‘verstopt’ in het bos rechts naast
de fairway van hole 2, waardoor tussen de
bomen door een in de rough liggende green
moest worden benaderd. Een mooie creatie

Piet Korenman (l) neemt vlag over van Is Jacobs
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was ook een echte par 5 van achter in de baan
bij de green van hole 4 naar de green van
hole 1. Het was steeds improviseren, waarbij
geheel andere speltactieken moesten worden
gevolgd om alle hindernissen te ontwijken.
En… het genereerde heel wat sterke verhalen
na afloop op het zonnige terras.

Nieuwe voorzitter

’s Avonds tijdens het diner werden de seizoensen dagwinnaars bekend gemaakt. De trofee
voor de seizoenswinnaar ging naar Peter
Beerens die in de competitie als eerste eindigde voor resp. Piet Möhlmann, Jan van der
Zwaag, Nol van de Kant en Herbert Beekmans.
Joop de Greef werd als birdie king ‘gekroond’
en de winnaar van de cross-country was Bert
ter Heijne vóór Piet Korenman. Het uitreiken
van de prijzen was de laatste activiteit van Is
Jacobs, die vervolgens het voorzittersschap
van de Herenochtendcommissie overdroeg
aan Piet Korenman. Die had al een half jaar
stage gelopen en kreeg nu eindelijk de vlag
overgedragen. Daarbij was er waardering
en dank voor Is, die
zich vele jaren heeft
ingezet voor de
Herenochtend.
Ja… en toen was er
weer die ‘gouden
schaamlap’ voor de
grootste smokkelaar
tijdens de wedstrijden. Commissielid
Rob Berkvens, die
hem moest uitreiken en ’s morgens

Is Jacobs (r) overhandigt de trofee aan Peter
Beerens

de lap nog eens extra had opgepoetst, was
zichtbaar aangeslagen alsof hij de lap aan
zichzelf moest uitreiken. Maar nee, dat was
niet zo. Met schorre stem kwam hij ons
mededelen dat de lap ook dit jaar niet uitgereikt kon worden want…hij was gestolen!! Zijn priemende blik ging naar de groep
aanwezigen alsof hij de dader er zo uit kon
vissen. Enkelen onder ons werden hierdoor
zichtbaar in verlegenheid gebracht of haalden
juist opgelucht adem. De stilte was te snijden,
maar Rob moest uiteindelijk het falen toegeven. Voor de tweede keer was de grootste
smokkelaar ontsnapt.
Misschien mede daardoor werd het vervolgens nog een heel gezellige avond op het einde
van een mooi seizoen van de Herenochtend,
een formule die menig senior steeds weer
van veel golfplezier voorziet.
Is, nogmaals bedankt en Piet succes in je
nieuwe rol.

•

Bert ter Heijne

WA S S E R A U T O M A T E R I A L E N B .V.
Automaterialen • Gereedschappen • Garageuitrusting • Rem- en frictieservice • Reinigingsmiddelen

Helmond, Europaweg, tel. 0492 - 53 54 30
Veghel, Marchallweg 3, tel. 0413 - 36 20 01 / 35 0 6 78
Eindhoven, Woenselsestraat 354, tel. 040 - 246 14 10
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Golfregels: Blijf er mee bezig!

Winterregels
Het winterseizoen heeft de baan weer in zijn greep. De baan is niet qualifying meer, waardoor snel de neiging kan ontstaan om de regels weer wat
te versoepelen. Dit zou doodzonde zijn, want het golfspel is gebonden aan
golfregels ook al is de baan vereenvoudigd.
Weliswaar zijn de regels in de winter wat
aangepast, maar ook het naleven van de winterregels, die lokaal door de commissie ingevoerd kunnen worden, is van belang voor een
eerlijke wedstrijd. Als belangrijkste winterregels kennen we: het niet-hoeven-uitholen op
de wintergreens binnen één stoklengte van
de hole en het mogen plaatsen van de bal.
Wat het plaatsen betreft zijn er nogal eens
vragen. Daarom nog één keer de belangrijkste aspecten hiervan:
l	Een bal mag worden geplaatst op de kort
gemaaide gedeelten van de baan. Dit
omvat elk gedeelte van de baan dat is
gemaaid op fairwayhoogte of lager. Dus
de green, voorgreens en fairways, maar
ook de op fairwayhoogte gemaaide paden
door de rough.
l	De speler moet de ligplaats van de bal
merken voordat hij die opneemt. De bal

mag éénmaal worden geplaatst binnen
15 cm van de oorspronkelijke plaats, echter niet dichter bij de hole.
l	Het plaatsen is niet in eerste instantie
bedoeld om de baan te beschermen. Velen
denken dat en zoeken daarom het beste
stukje gras uit om dit vervolgens ook nog
eens kapot te slaan. De regel is ingesteld
om oneerlijke situaties op b.v. fairways en
wintergreens te kunnen ontwijken. Men
moet echter niet onnodig plaatsen. Plaats
daarom alleen als de bal door winterse
omstandigheden op een oneerlijke positie
ligt! En dus niet steeds zoeken naar de
beste plaats!

•

Regelneef

De top tien
van
‘golfzonden’
Van de NGF Regio-Commissaris
voor Zuidoost Nederland kregen we
de top tien van de golfregels, waar
volgens de NGF het meest tegen
wordt gezondigd:
1.	Advies vragen of geven.
2.	Het niet volgen van de juiste
procedure bij het bepalen van het
’nearest point of relief’.
3.	Het verbeteren van de ligging van
de bal.
4.	Het identificeren van de bal
zonder die te merken en/of
medespelers te waarschuwen.
5.	Het aanraken van de puttinglijn.
6.	Het foutief droppen van een bal
die in een waterhindernis ligt.
7.	Het niet uitholen van korte puts
bij Strokeplay.
8.	Afspreken om de golfregels niet
na te leven.
9.	De interpretatie van wanneer
een bal verloren is of in een
waterhindernis ligt.
10.	A ls er, volgens een local rule, mag
worden geplaatst, dan diverse
keren plaatsen.

Opmerking: Overigens wist ook hij
niet precies waar deze
wijsheid vandaan komt!
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De traditionele mosselwedstrijd
Een verslag maken is niet mijn sterkste punt, maar dat hoort bij het
winnen van een wedstrijd. Eigenlijk hadden Brigitte Bozon en ik samen
het verslag moeten maken, maar het zal haar, denk ik, worst wezen. Zij
zal zeggen: ‘Ben dat mag jij wel doen’.

de mosselwedstrijd moesten er natuurlijk
in een goede sfeer mosselen en witte wijn
worden genuttigd. Van alle golfers hoorde
ik dat de mosselen perfect waren: smaakvol
en bijzonder goed bereid. Zelf heb ik, omdat

Winnaars van de mosselwedstrijd

Worst vormde trouwens ook een onderdeel
van de prijzen, naast een heerlijke fles wijn.
Ik vermoed dat echtgenoot Huub de worst
heeft verorberd die Brigitte heeft gewonnen.
Hoe kom je aan zo een eerste prijs?
Allereerst was het een schitterde dag en ik
speelde, tussen een enkel klein regenbuitje
door, de wedstrijd met een geweldige partner.
We speelden de heerlijke spelvorm Texas
Scramble. Het schiet lekker op en een foutje
wordt niet meteen afgestraft. Jacques en
Tonnie waren onze vijanden, maar in de
omgang en in de sfeer was daar bijna niets
van te merken. Af en toe een beetje wrang,
maar steeds alles met een lach. Beide teams
gingen gelijk op en na 9 holes en een korte
rust pauze in het clubhuis liet de telling van
de scorekaarten een kleine voorsprong voor
12

de vijand zien. Jacques en Tonnie dronken
thee, Brigitte en ik tomatensap met flink
wat peper.
In de tweede ronde was het gebeurd: daar
waar ik faalde, had Brigitte een geweldige
klap en ook andersom kwam dat wel eens
voor. We hadden zeer sportieve tegenstanders en de sfeer en de klets waren bovenmatig gezellig. Na hole 18 bleken wij met twee
punten meer de winnaars te zijn, van de
flight in ieder geval. Ons daarbij niet realiserend dat 42 (of 44, ik weet het niet meer)
voldoende was voor een prijs, laat staan de
eerste. Lieve Brigitte, ik vond het heerlijk om
met jou de wedstrijd te spelen, dank daarvoor. Natuurlijk moet ik Jacques, Tonnie
en de wedstrijdorganisatie ook danken. Na

ik een mosselallergie heb, genoten van een
heerlijk stuk vis.
Al met al een fijne golfdag met dank aan allen
die daaraan meededen.

•

Ben Goossens
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Vrijwilligersdag 2005
Een mooie traditie van het bestuur om, als dank voor de bewezen diensten, alle vrijwilligers van de club uit te nodigen. Verheugde gezichten op
deze stralende oktoberdag. Indian Summer!
Om half twaalf stonden koffie en een lekker koffiebroodje klaar. Namens het bestuur
werden we door Wim Martens verwelkomd
en geïnformeerd over de wedstrijdvorm:
Texas Scramble met twee flights per hole.
Deze wedstrijdvorm is prima voor een grote
groep, waar hier sprake van was: ruim 60
vrijwilligers.
Wat valt er over de wedstrijd te vertellen? Het
was gewoon fijn om te lopen en ondertussen
wat te grappen, want je bent lang onderweg.
In mijn flight met Huub Bozon, Karin Severs
en Riet Cavazza ging het uitstekend. De een
maakte lange slagen en de ander legde de bal
tegen of zelfs op de green. De derde maakte
de eerste put en de vierde mikte hem perfect
in de hole. We maakten op 16 holes een par
en op twee holes een bogey. Karin maakte
de longest drive voor de dames en als Huub
20 centimeter meer naar rechts had geslagen
had hij die van de heren ook gehaald. Pech
dus.
Omdat onze partners in de flight slechts met
drie man speelden werd, onzes inziens, hun

Vermoeid, maar voldaan kwamen we binnen. Na de eerste drankjes werd het woord
gegeven aan onze voorzitter, Rob van Thiel.
Hij vond het geweldig dat zich in onze club
zoveel mensen vrijwillig inzetten. Het tekent
voor de sfeer en de verbondenheid. Zonder
vrijwilligers zou een club niet kunnen functioneren.

De flight met het winnende team in de baan

uitslag negatief beïnvloed door het gemis
van de vierde partner. Komt dat tot uiting
in de handicapverrekening of op een andere
manier?

Na de prijsuitreiking stond een heerlijk
stamppotbuffet klaar.
Het was een fijne dag.

•

Rob Berkvens.

Uitslag
vrijwilligersdag
1.	Huub Bozon, Rob Berkvens,
Karin Severs, Riet Cavazza:

44 netto
2.	Henk Jongen, Peter Wasser,
Christien Jacobs, Margriet Stockx:

45 netto
3.	Herbert Beekmans, Michel van den
Berg, Theo Vos, Wim van de Ven:

46 netto
Neary: Michel van den Berg
Longest drive dames: Karin Severs
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Baanstatistiek

Gemiddeld aantal slagen

Moeilijkheidsgraad
van de holes in de praktijk

6 ,0 0
5 ,0 0
4 ,0 0
3 ,0 0
2 ,0 0
1 ,0 0
0 ,0 0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ho le

Op basis van historische
gegevens(2005) is door
Fred Boogaarts het
gemiddelde aantal
slagen per
hole berekend.

De basis werd gevormd door 924 qualifying
kaarten uit 76 wedstrijden van deelnemers
met Handicap 0-22. We hebben dit vertaald
naar 9 holes door het gemiddelde te nemen
van de eerste en tweede ronde.
We zien zo dat hole 5 als moeilijkste uit
de bus komt en hole 2 op de tweede plaats
komt.

•

Hole

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Par

3

4

4

4

4

3

4

4

4

15/16

7/8

13/14

5/6

3/4

17/18

1/2

9/10

11/12

Stroke index
Moeilijkheidsgraad (1-9) op basis van huidige stroke index
Gemiddeld aantal slagen in praktijk
Moeilijkheidsgraad (1-9) op basis van statistiek in de praktijk

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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4,30

5,77
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5,29

5,97

3,93

5,73

5,09

5,26
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Maître Cour du Moulin

Verwen uzelf met dit prachtige kerstgerecht
Het jaar loopt ten einde.
Het is nu tijd om de golftas enkele dagen op
te bergen, want er moeten voorbereidingen
worden getroffen voor het fijne Kerstfeest.

Deze keer een recept dat wat ingewikkelder
is, dan u van mij gewend bent, maar het is
heerlijk.

Benodigdheden voor vier personen:

Een grote fazant
50 gram roomkaas
1½ dl slagroom of kookroom
Een klein blikje gesneden truffels
(25 gram)
l 100 gram dun gesneden rauwe ham
l 80 gram roomboter
l 5 eetlepels cognac
l
l
l
l

Was de fazant in- en uitwendig. Roer door
de roomkaas ½ theelepel versgemalen witte
peper, 1½ theelepel zout, 1 dl slagroom en de
truffels. Bewaar het truffelvocht.
Snipper de helft van de ham fijn, roer de snippers door het kaasmengsel en vul daarmee de
buikholte van de fazant. Naai de buikholte
dicht met een stukje dun touw.
Bind de rest van de plakken ham met een
touwtje om de fazant en leg deze afgedekt
minsten 4 uur in de koelkast.
Laat de fazant weer op kamertemperatuur
komen en braad de fazant in 50 gram roomboter rondom even aan. Draai de vlam laag
en laat de fazant in de gesloten pan langzaam gaar en mooi van kleur worden. Als
de boter te warm wordt, de rest van de boter
toevoegen.
Schenk daarna de rest van de slagroom langs
de rand in de pan. Knip de touwtjes om de
ham door, verwijder de touwtjes en leg de
ham terug in de pan. Laat het vlees nog wat
bruinen en giet er dan de cognac op.

Neem de fazant uit de pan, verwijder het
touwtje van de buikholte. Snij de fazant in
mooie stukken en leg die met de vulling toegedekt met aluminiumfolie op een voorverwarmde schaal. Maak het bezinksel in de pan
los met wat water, peper en zout. Verwijder de
folie en giet de jus over de fazant.
Serveer de stukken fazant met wat vulling
op goed verwarmde borden met beetgaar
gekookte spruitjes en gespoten toefjes aardappelpuree.
Ik wens u fijne kerstdagen en een voorspoedig
2006.

•

Maître Cour du Moulin

Verbaas uw gasten met
een ijzige kerstschaal
Voor een verbazingwekkende kersttafel, vooral voor het dessert of buffet,
kun je een prachtige ijsschaal maken.
Zet een kleine kom in een wat grotere,
met tussen de wanden een tussenruimte
van minstens één centimeter. Zet in de
kleine kom een leeg jampotje. Giet water
in de tussenruimte en in het jampotje.
Het potje drukt de kleine kom nu naar
beneden. Vul zover bij, dat ook tussen
de bodems van beide kommen een tussenruimte ontstaat van minstens één
centimeter.
Zet het geheel vast met plakband, zodat
de kommen niet meer kunnen bewegen.
Nu kun je de tussenruimte vullen met
bloemen, mooie bladeren, bessen, kerstgroen, hulst en noem maar op. Neem
niet te kleine bloemen, want die gaan
drijven. Zet het geheel minstens een dag
in de diepvries.
Als je de ijsschaal wilt gebruiken, vul
dan de kleine kom met koud water en
dompel de buitenste ook in koud water.
Met warm water zou het ijs barsten!
Na enige tijd laten beide kommen los.
Vul de ijsschaal met het dessert, punch
of wat je maar wilt.

Nog een extra tip

Schotels in het algemeen kunnen ook
prachtig worden versierd met gedroogd
fruit, zoals druiven, bessen of kersen.
Haal ze even door wat geklopt eiwit en
vervolgens door kristalsuiker; laat ze
daarna drogen. Het fruit lijkt dan bevroren wat een speciaal, zeer feestelijk effect
creëert.
Veel plezier.

•

Rob Berkvens
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Golfexamens
Examens toegankelijk voor niet-clubleden

Het theorie-examen op dinsdagavond 4 oktober kende een
ongewoon grote opkomst. Voor zowel GVB-examen als NGFregelexamen waren voor het eerst ook niet-clubleden (zgn.
witte GVB-ers) toegelaten. Dit als onderdeel van een beleid om
niet-clubleden ook in de gelegenheid te stellen op onze accommodatie te lessen, te oefenen en examen af te leggen, iets wat al
bij diverse clubs het geval was. Maar liefst 20 kandidaten voor
het GVB-examen en 10 voor het NGF-regelexamen namen aan
dit eerste ‘open’ theorie-examen deel.
Voor niet-clubleden is een reglement opgesteld dat opvraagbaar
is bij de HaReCo of bij het secretariaat.

Clubleden geslaagd voor de examens

Jeugd. GVB-praktijk:
Hugo, Hidde en Margot Zuidhof, Mariëlle van den Heuvel,
Eva en Stijn Legtenberg*, Tijn Swinkels, Lisa en Pepijn*
Bouwman, Els Corstens, Filip en Frans-Christiaan Obers,
Emma Huijbregts en Mimi Verstappen.
*nog geen theorie-examen
Senioren, GVB-praktijk:
Els en Günther Dargel
NGF-regelexamen:
Rina en Willem Huijbregts, Harry Prick, Michelle Ham, Dieke
Sengers, Gloria van de Kimmenade en Liesbeth Wolters.

Molenstraat 158 - 5701 KK Helmond - Telefoon 0492 - 53 92 91

Allen van harte proficiat!

Vlekkeloos
geregeld!

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

NOTARISKANTOOR

SPOORMAKERS

Kromme Steenweg 3 • 5707 CA Helmond • Tel. 0492 509333
notaris@spoormakers.com • www.spoormakers.com
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Door de baan
Vijvers en watergangen

Het is belangrijk dat het water in vijvers,
sloten, vaarten en kanalen goed kan doorstromen.

Elk jaar groeien er planten, zoals riet en gras,
langs en in de watergangen. Deze begroeiing veroorzaakt rommel in de sloot en in de
duikers met als gevolg dat de noodzakelijke
aan- en afvoer van water wordt belemmerd
en dat er onvoldoende berging is.
Omdat onze baan op verschillende plaatsen
erg nat kan zijn, is het controleren van watergangen, draineerbuizen en duikers een vast
onderdeel in ons winterprogramma. Ook
het Waterschap controleert of alle watergangen geschoond zijn, waarbij 1 november de
zogenaamde schouwdatum is. Alle grondeigenaren moeten dan zorgen dat de zaak
in orde is.

Waar moeten sloten aan voldoen?

1.	Begroeiing in watergangen moet verwijderd zijn.
2.	Watergangen moeten op de oorspronkelijke diepte gebracht zijn (bagger verwijderen).
3.	Overhangend hout - en struikgewas moet
rechtstandig opgesnoeid zijn.
4.	Materialen (afval, takken) die een goede
doorstroming belemmeren moeten uit het
doorstroomprofiel worden verwijderd en
afgevoerd.
5.	Duikers moeten schoongemaakt zijn en
het water optimaal kunnen doorlaten.
6.	Dammen moeten in goede staat zijn.
7.	Taluds moeten hersteld zijn, zodat er een
regelmatige oeverlijn ontstaat.
Lange tijd bestond het idee dat een strak
gemaaide waterloop de enige manier was om
een vlotte waterafvoer te bevorderen. De laat-

ste jaren is het besef gegroeid, dat er verschillende manieren zijn om een en ander goed te
beheren en tevens de natuurlijke omgeving
rond het water te versterken. Bij ecologisch
onderhoud houden we dan ook rekening met
de effecten op planten en dieren. Zo wordt
bijvoorbeeld geprobeerd het maaien zoveel
mogelijk uit te voeren buiten het voortplantings- en broedseizoen van vogels, amfibieën
en insecten. Verder kunnen we via het tijdstip en de frequentie van het maaien de groei
van bepaalde planten bevorderen.
Door het onderhoud af te stemmen op de
omgeving geven we de natuur een kans
zich te ontwikkelen, zonder teveel kosten
en zonder belemmering van de waterafvoer.
Eveneens kunnen natuurwaarden en economische belangen samengaan door bijvoorbeeld oevers van vijvers gefaseerd te schonen
en door het laten staan van een klein gedeelte
van het riet.

•

Herbert van Hout
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Nieuws van de baancommissaris

Paarden op bezoek
Op zondagochtend 23 oktober werden de spelers in de baan opgeschrikt
door een zestal uitgebroken paarden dat ons terrein meende te moeten
bezoeken.
Groot was de consternatie door dit onverwachte en ongewenste gebruik van onze
baan. En uiteraard was er schade en deze
bleef helaas niet beperkt tot het achterlaten
van hun uitwerpselen. De hoeven van deze
toch sierlijke bezoekers lieten vele en grote
pitchmarks achter op de green van hole 8 en
de pitch- en putting-green, waardoor ze allemaal onbespeelbaar werden. De schade leek
catastrofaal, maar viel achteraf toch nog mee.
Deskundige bewerking door onze hoofdgreenkeeper Herbert van Hout en gunstige
weersomstandigheden maakten het mogelijk
dat beide onderdelen binnen een week weer
bespeelbaar waren. Als club zijn wij met de
schrik vrij gekomen.

Aanpassing hole twee

Actieve spelers kan het niet zijn ontgaan dat
er gestaag vorderingen worden gemaakt met
de verbouwing van de boerderij links van de
fairway van hole 2. Als alles volgens planning

verloopt trekt daar omstreeks mei 2006 een
gezin met twee kleine kinderen in. Menigeen
vraagt zich af hoe dat zal gaan. Tenslotte is
het maar al te bekend dat het met name onze
herenleden lukt om, ondanks die 21 meter
hoge ballenvanger, ballen in de tuin en op het
dak van de boerderij te slaan. Dit overigens
tot grote ergernis van henzelf.
Wij kunnen niet passief blijven. Er zal wat
gedaan moeten worden om voornoemde
situatie te vermijden. Een nog hogere ballenvanger? Geen optie. Ook van een kooi
over de herenafslag, zelfs in combinatie met
het planten van snel groeiende bomen aan
de linkerkant, wordt geen oplossing verwacht. Deze zal moeten worden gezocht in
een richting die menig lid mij aangegeven
heeft: verlegging van de herentee naar de
damestee. Daarom wordt er op dit moment,
om maximale veiligheid voor de bewoners
van de boerderij te garanderen, door de Enk
in overleg met de baanarchitect een aanpas-

De paarden in de baan

singsplan van hole 2 uitgewerkt. Dit plan,
waarbij de tees zullen worden verlegd, heeft
tot doel de verkorting van de hole te minimaliseren en de moeilijkheidsgraad ervan
te behouden. Bij het schrijven van dit artikel
kan ik nog niets concreets melden, maar
zodra dit wél het geval is wordt u daarover
geïnformeerd. De aanpassing moet in de
komende maanden plaatsvinden.

Wintersituatie op de baan

Ja, dan het fenomeen wintertees en -greens
en het wel of niet gebruik mogen maken van
karren en buggies in de komende maanden.
Er wordt naar gestreefd om de periode van
wintertees en -greens zo kort mogelijk te
laten duren. Nu, het is bij het schrijven van
dit artikel eind november, kan er bij ons nog
steeds qualifying worden gespeeld, terwijl
dat bij menige baan in onze directe omgeving
al niet meer het geval is. Bij een overstap naar
de ‘wintersituatie’ (op dit moment kan en wil
ik niet voorzien wanneer dat zal zijn) is dat
voor een aaneengesloten periode.
Het toestaan van karren en buggies in de
baan wordt afhankelijk van weer- en baanomstandigheid beoordeeld.
Ik wens u veel speelplezier toe in deze korte
dagen/maanden.

•

Kaj Hordijk
Baancommissaris

Vincent van Goghstraat 84
5671 GZ Nuenen
T 040 - 283 17 05
E info@dicksevers.nl
W www.dicksevers.nl
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Een levensles met golfballetjes en bier

Life can be full or filled
Wanneer dingen in je leven haast te veel voor je worden of wanneer 24
uur in een dag voor jou niet genoeg zijn, denk dan aan de mayonaisepot
en het bier.
Een leraar stond voor zijn klas en er stonden allerlei dingen op zijn bureau. Toen het
lesuur begon pakte hij zonder iets te zeggen
een grote, lege mayonaisepot en deed hem
vol met golfballetjes. Toen de pot tot de rand
gevuld was, vroeg hij de jongeren of de pot
vol was. Ze zeiden: ‘Ja’.
Toen pakte de leraar een doos met kleine
kiezelsteentjes en gooide die in de pot. Hij
schudde de pot een beetje en de kiezelsteentjes rolden in de open plekjes tussen de golfballetjes. Vervolgens vroeg hij zijn leerlingen
opnieuw of de pot vol was. En ze beaamden
het. Nu pakte de leraar een doos met zand en
ook het zand ging in de pot. En natuurlijk:
het zand vulde alles verder op. Weer vroeg hij
zijn leerlingen of de pot nu dan vol was. En
weer zeiden ze: ‘Ja, nu is de pot vol’. Daarop

nam de leraar twee blikjes bier van de tafel,
maakte ze open, en goot ze leeg in de pot. Het
bier vulde de ruimte tussen de zandkorrels
op en de jongeren lachten.

De moraal

Toen het weer rustig was zei de leraar: ‘Deze
pot staat voor je leven. De golfballetjes zijn
de belangrijke dingen in je leven, namelijk je
familie, je kinderen, je gezondheid, je vrienden en je grootste hobby. Het zijn de dingen
die zó belangrijk voor je zijn, dat wanneer al
het andere in je leven er niet meer zou zijn,
maar dit nog wel, je leven nog steeds méér
dan genoeg de moeite waard zou zijn. De
kiezelsteentjes zijn de andere dingen die er
toe doen, zoals je werk, je huis, je auto. Het
zand is al het andere, de kleine dingen dus.
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Wanneer je het zand eerst in de pot doet, is
er geen ruimte meer voor de kiezelsteentjes
of de golfballetjes. Dit geldt tevens voor je
leven. Wanneer je heel de dag al je tijd en
energie geeft aan de kleine dingen, zul je
nooit ruimte of tijd hebben voor de dingen
die echt belangrijk voor je zijn. Let op de
dingen die belangrijk zijn voor je geluk in je
leven. Speel met je kinderen. Neem de tijd
om naar een dokter te gaan wanneer je je
niet goed voelt. Neem je partner mee uit eten.
Neem de tijd voor ontspanning. Er zal altijd
nog tijd over zijn om je huis te poetsen en om
boodschappen te doen. Zorg eerst voor de
golfballetjes: de dingen die er echt toe doen.
Stel je prioriteiten, de rest is zand’.
Toen hij uitgesproken was bleef het een poosje stil. Toen stak een van de leerlingen zijn
hand op en vroeg waar het bier voor stond.
De leraar glimlachte en zei: ‘Ik ben blij dat je
dit vraagt. Het laat je zien dat, hoe vol je leven
ook lijkt te zitten, er altijd ruimte is voor een
paar biertjes!!!’

•

Chris Liebreks
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Opgelet: Jeugd in de baan!
De do’s and don’ts
De jeugdleden van HGC worden begeleid door hun eigen ouders, een
enthousiaste Pro en een even actieve Jeugdcommissie. Iedereen is bezig
met (uiteindelijk) hetzelfde doel: ‘De jeugd op een plezierige manier leren
golfen en zich leren te gedragen in de baan’.
Ondanks alle goede bedoelingen, de alertheid van ouders én Jeugdcommissie is er
onder de volwassen leden van HGC een aantal dat zich soms ergert aan jeugd in de baan.
Ergernissen, naar blijkt, worden wel eens
veroorzaakt door eigen aannames en gebrek
aan duidelijkheid betreffende regelgeving
rondom het jeugdbeleid van HGC. Daarom
hierbij de regels waar de jeugdleden die nog
géén GVB hebben zich aan moeten houden:
1.	Een jeugdlid mag, na toestemming van
de Pro, samen met een mentor/ouder de
baan in.

2.	Dit kan op alle dagen na 15.00 uur,
behalve op donderdag in verband met de
Dodavo.
Voor jeugdleden die wél GVB hebben, gelden
dezelfde regels als voor volwassenen. Het
spreekt voor zich dat onervaren GVB’ertjes
adequaat worden begeleid door een mentor
of hun ouders, zodat ze geen oponthoud in
de baan veroorzaken. Net zoals volwassenen
laten ook jeugdleden en hun ouders/mentoren achteropkomende flights door als ze zelf
langzaam zijn of als er een gat dreigt te ont-

staan. Afhankelijk van de ervaring van het
jeugdlid met GVB, gaat deze na toestemming
van de Pro alleen de baan in.

Wedstrijden

Jeugdleden kunnen inschrijven voor zaterdagochtendwedstrijden en voor jeugdwedstrijden. Zij kunnen niet inschrijven voor
seniorenwedstrijden.

Wij gaan ervan uit dat iedereen, ook de jeugd
van HGC, voor zijn plezier golft.
Laten we dat vooral zo houden!

•

Impressies van de Sander Prinsen bokaal
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De Jeugdcommissie
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Verslagje van Gauthier Clercx

Op zondag 25 september was het eindelijk zover: de Sander Prinsen Cup.

Om negen uur moesten we allemaal
aanwezig zijn. Het weer was toen
niet zo goed, maar al gauw kwam
het zonnetje tevoorschijn. Ik zat in
de flight met Dion en Hidde. Ik vond
dat ik niet zo goed speelde, maar later
die dag bleek dat ik had moeten uitgaan van handicap 45. We hebben
wel leuk gespeeld. Om ongeveer vier
uur waren we klaar met golfen en
begonnen we met de prijsuitreiking.
Ik had echt niet gedacht dat ik ooit
zou winnen, dus was ik erg verrast
en blij.
Gauthier Clercx

•

Berichtje van de
Contactcommissie
De Contactcommissie is in het leven geroepen
om het lief en leed van de leden van onze
golfclub te signaleren en daarop te reageren.
Doorgaans komen onze activiteiten er op
neer dat de leden met fysieke klachten een
hart onder de riem wordt gestoken. Deze
handeling moet echter niet al te letterlijk
worden genomen.
Aan prettig-gestoorde leden besteden wij
geen aandacht, die vallen buiten ons boekje.
Met andere woorden: daar hebben wij geen
verstand van! Het bevorderen van het contact
tussen de leden onderling, ook ten aanzien
van onze bestuurders, rekenen wij wél tot onze
taak. Nu de kerstdagen naderen willen wij,
Ceciele, Henriëtte en ondergetekende. alle
leden en dierbaren Prettige Kerstdagen en een
gezond 2006 toewensen.
Namens de commissie, Paula van der Zwaag

Impressies van de Sander Prinsen bokaal
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Wedstrijduitslagen
Ouder/kind wedstrijd, 28 augustus
1. Van de Goor/Raaijmakers
2. Huijbregts/Huijbregts
3. Roxs/Kostering

Maandbeker 6, 18 september
Lage HCP
1. Gerry Curfs
2. Harry Verstappen
3. Peter Norman
Hoge HCP
1. Hannie van den Eijnde
2. Marianne Engels
3. Chris Geugies

Seizoensafsluiting, 16 oktober

Maandbeker 7,2 oktober
Lage HCP
1. Netty van Poppel
2. Frans Jansen
3. Marianne van Eyck
Hoge HCP
1. Mieke van den Heuvel
2. Yvonne Westerhout
3. Peter Verhees

Golf/bridge, 9 oktober

1. Beekmans/Van Riesen
2. Möhlmann/Möhlmann
3. van de Vorst/Van de Vorst

Zaterdagwedstrijd, 24 september
1. Peter Verhees
2. Cees van Dijk
3. Janie Meijerink

Zaterdagwedstrijd, 15 oktober
1. Udo Oidtmann
2. Yvonne Westerhout
3. Ary van Uden

1. Piet Korenman
2. Gerry Curfs
3. Els van Wylick

Wildwedstrijd, 20 november
1. E. Korenman/H. Engels
2. R. Martens/P. Driessen
3. H. van den Eijnde/P. Heessels

Einduitslag Maandbeker 2005
Lage HCP
1. Frans Jansen
2. Tonne Knaapen
3. Jan van den Eijnde
4. Marianne van Eyck
5. August Curfs
Hoge HCP
1. Hannie van den Eijnde
2. Mieke van den Heuvel
3. Chris Geugies
4. Peter Verhees
5. Hans Meijer

Vastgoedfonds
MPC Holland 58 CV
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

De eerste drie bij de lage handicappers: vlnr Jan van den Eijnde, Frans Jansen
en Tonne Knaapen

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
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pieterdriessenadvies@chello.nl

De eerste drie bij de hoge handicappers: vlnr Mieke van den Heuvel, Chris
Geugies en Hannie van den Eijnde
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Wat ons verder nog ter ore kwam
Sassenheimers

Een groep mensen, die vroeger aan het
Sassenplein in Helmond heeft gewoond,
heeft haar jaarlijkse bijeenkomst dit jaar
gevierd met een golfdag op onze baan. Dit
onder aanvoering van Jan en Chris van Hout,
leden van onze club.

Ontdekkingen bij HGC ‘Overbrug’

Mooi!

Kritiek op baanconditie

Wij waren getuige van een onderlinge conversatie van greenfeeërs die op maandagmiddag 14 november op de parkeerplaats hun
golfspullen weer in de auto zetten: ‘Toch erg
al die pitchmarks op de greens en dan die
plaggen overal op de baan en die rommelige
bunkers. Toch jammer van zo’n mooie baan
en onbegrijpelijk hoe ze dat hier accepteren
bij de Helmondse Golfclub’.

Niet mooi!

Donderdagmiddagperikelen

Donderdag 24 november na de Herenochtend
stond plotseling onze voorzitter, Rob van
Thiel, in het clubhuis om een mededeling
te doen. Het ging om synchronisatieprobleempjes bij de beëindiging van de wedstrijd

van de Herenochtend en het starten van de
Domigo. Door uitloop van de Herenochtend
(standing tot 14.00 uur) bestaat namelijk het
risico dat de Domigo in de korte winterdagen in de knel komt. De enigszins verbaasde
aanwezigen, de leden van de Herenochtend
en de deelnemers aan de Domigo, konden
niet anders dan beamen dat zoiets uiteraard in goede onderlinge communicatie én
samenwerking, maar ook met wederzijds
begrip kan worden opgelost.
Even een beetje uitleg voor diegenen die
niet (goed) weten wat één en ander inhoudt.
Domigo staat voor DOnderdagMIddag GOlf
en het betreft hier een groep leden, die samen
golfen en daarna samen gezellig iets drinken
en bijpraten. Het doel van de Domigo is verder om geld bij elkaar te spelen dat aan het
einde van het winterseizoen wordt gebruikt
om, alweer samen, lekker en gezellig te gaan
eten in één van de etablissementen in of in
de nabije omgeving van Helmond.

Clubhuis wordt steeds fraaier

Naarmate het einde van het jaar nadert wordt
het clubhuis steeds fraaier. Allereerst is daar
de nieuwe vloerbedekking, die opvalt door
haar verrassende patronen. Dan is er het
nieuwe raam in de bestuurskamer met uitzicht op hole 2 en op het openbare pad. Dit
laatste is erg praktisch, omdat de caddiemaster voortaan kan zien wie er in de baan komen
en zo kan mogelijk worden voorkomen dat er
‘zwartrijders’ gaan golfen.

•

Het nieuwe raam in de bestuurskamer
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Nieuws van D’n Dimpel
Zoals de meeste van u al hebben gezien, is het restaurant van D’n Dimpel
tegenwoordig geheel in bedrijf. Ook heeft menigeen zich al laten verwennen met gerechten van onze kaart.
Gedurende drie maanden heeft
Joost zijn creaties in onze keuken
bereid, maar helaas is hij intussen aan zijn geplande ‘wereldreis’
begonnen. Hij verblijft een jaar
in Australië en omgeving om te
reizen en te werken. Vandaar dat
u sinds kort een nieuw gezicht
vanuit onze keuken ziet. Hij heet
Jasper en hij heeft er veel zin in.
Met de nodige ervaring op zak
zijn wij er van overtuigd dat ook
hij u zal kunnen verwennen en
verrassen met onze gerechten,
die u kunt vinden op onze website www.dimpel.nl. Via deze
website houden wij u graag op
de hoogte van onze activiteiten.

3 gangen keuzemenu

€ 21,50

4 gangen keuzemenu

€ 24,75

VOORGERECHTEN
( € 6,75 )
Runderhaascarpaccio met truffelmayonaise
Gravlax met mosterd-dillesaus

Het klinkt zo afgezaagd: ‘Ook
voor al uw feesten en partijen’.
Maar als u iets te vieren heeft,
willen wij dat graag samen met
u doen. Alle mogelijkheden zijn
te bespreken: van feestavond tot
receptie of een gezellige golfdag
met als afsluiting een buffet, een
diner of een barbecue.
Speciaal voor de leden hebben
wij het menu in de maand januari in de aanbieding. Wij serveren
voor u het 3- en 4-gangenmenu
voor respectievelijk € 19,50 en
€ 22,50.
Tot slot wensen wij u hele fijne
feestdagen en een sfeervolle
jaarwisseling en hopen u allen
te zien op de nieuwjaarsreceptie
op zondag 8 januari.

•

Gijs en Iris
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Gebakken gamba’s met sesamdressing en bieslookolie
SOEPEN
( € 4,25 )
Getruffeerde wildbouillon
Spinaziesoep met gerookte zalm
HOOFDGERECHTEN
( € 13,75 )
Gebraden eendenborst met bosvruchtensaus
Hertenhaasfilet met een crème brûlee van ganzenlever en portsaus (+ € 4,00 )
Op de huid gebakken zeebaars met pestosaus
2 slibtongetjes met kreeftensaus
NAGERECHTEN
( € 5,25 )
Kaasbordje met gember-notenbrood (+ € 1,50 )
Taartje van witte chocolade met gemarineerde ananas en vanille-bourbonijs
Caramelparfait met praliné en crème suisse
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Je golf en je geweten
AIs kind wist ik het al: als ik mij niet aan de spelregels houd, dan volgt er
billenkoek. Als ik zomaar een koekje uit de trommel neem, of als ik knoei
op mijn mooie feestjurk, wordt mij van buiten duidelijk gemaakt dat dit
niet door de beugel kan.
Zo leer ik dat er bepaalde regels zijn waar ik
me aan moet houden. Dat er dingen zijn die
mogen en die niet mogen. Spelregels door
mijn ouders opgesteld. Bij overtreding wordt
mijn zakgeld ingehouden of mag ik niet uit.
Later ga ik autorijden en leer dat ik bij rood
moet stoppen, dat ik niks mag wegnemen
bij de Hema en weer later dat ik mijn belastingformulier naar waarheid moet invullen.
Wederom zijn er tal van zaken die ik mag
en niet mag. Dit keer zijn het de spelregels
van de maatschappij. De correcties variëren
in deze gevallen van boetes tot gevangenisstraf. Inmiddels weet ik dat je geweten kunt
aankweken en dat dat gewoon in jezelf gaat
zitten, het wordt onderdeel van je bestaan.
Ik weet gewoon dat ik kinderen niet mag
schoppen bij AH als ze zeuren bij de kassa.
Daar hoef ik niet over na te denken, dat zegt
mijn geweten.
Meestal kom ik gewetensvol door het leven,
maar toch zijn er helaas een paar zaken die
mijn interne geweten niet aankan: ik rij
onverminderd te hard en moet hier altijd
worden gecorrigeerd door het externe geweten: de flitspaal.

Maar neem nou de laatste keer dat ik met
Karel speelde. Op de vierde sla ik hem links
de bossen in, Karel doet iets soortgelijks
rechts en onze wegen scheiden zich. Na enig
zoeken vind ik mijn bal terug in het hoge
gras vlak naast de apron. Wat zal ik doen?
Met een klein duwtje ligt mijn bal goed. Ik
heb deze par echt nodig, dan kan ik tenminste mijn handicap verlagen. Normaal
zou ik dat natuurlijk nooit doen, maar ach,
ik ben toch altijd heel eerlijk en ik speel zo
goed deze keer. Ik verdien het echt om een
goeie kaart in te leveren. Wat kan het nou
voor kwaad om mijn bal dat ene kleine tikje
te geven zodat hij goed speelbaar ligt! Ik
kijk om me heen, Karel is nog diep verscholen in het struweel. Verder is er niemand te
bekennen, geen medespelers, laat staan een
marshal. Want stel je voor dat ik betrapt zou
worden als ik onverhoopt deze zonde bega!
Er is geen extern geweten aanwezig en ik trek
me even niks aan van het geweten dat ze de St.
Andrews regelcommissie noemen. En mijn
interne geweten? Mijn drift, mijn verlangen
om dat ene punt binnen te halen zou bijna
overwinnen. De zuiveren van geest denken er

Denk aan de
Nieuwjaarsreceptie
op zondag
8 januari 2006

in ons clubhuis vanaf 15.oo uur

niet eens aan. De redelijken zoals ik worden
af en toe op de proef gesteld en de gewetenlozen komen met prachtige scores thuis. Zou
het zo zijn? Voor velen is golf een permanente
strijd tussen je driften en je geweten.
Maar waarom zou ik op de golf ineens zo’n
ander mens zijn dan daarbuiten? Het is nacht,
het is droog, er is geen kip op straat en ik rij
voorzichtig door rood op een uitgestorven
kruispunt. Heel soms doe ik dus iets waarvan
ik weet dat het niet mag. Ik sus mijn geweten met de gedachte dat ik niemand dupeer.
En als er een camera (lees extern geweten)
hangt, dan kijk ik wel uit, want ik wil geen
billenkoek.
Ik speel wel eens met een andere vriend en
dat is een echte regelfreak. Die wijst me op
alle strafslagen die ik voor van alles moet
rekenen. Bij hem is het ondenkbaar om mijn
gewetenloze verlangens zelfs maar te onderzoeken. Het is dat hij zo aardig is, maar het
is eigenlijk een ramp om met hem te spelen.
Want hij belichaamt mijn externe én interne
geweten. Ik dacht altijd dat ik een redelijk
mens was, dat ik echt wel deugde, maar kennelijk wordt zelfs het braafste meisje van de
klas wel eens in verleiding gebracht.

•

Door Violet Valkenburg
(Gelezen in Golfjournaal)
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Ladies day seizoensafsluiting
Er is een tijd van komen en van gaan

Op de laatste damesdag van de zomercompetitie vond tijdens de eindejaarsvergadering een wisseling in de damescommissie plaats. Na vijf jaar
lid te zijn geweest van de commissie traden Els van Wylick en Wilma van
Leeuwen af.

Seizoen- en dagwinnaars vlnr Elise Boelhouwers, Tonny Rotteveel, Ans van der Elst, Els van Wylick,
Helga Grijpstra, Toos de Vries, Jeanne van de Meulen en Annie Lubbers

Het viel niet mee om afscheid te moeten
nemen, omdat beide dames zo’n waardevolle
bijdrage leverden aan de organisatie van de
wedstrijden op dinsdag.
Els beheerde de financiën erg goed en zorgvuldig. Ze regelde, wanneer dit nodig was
voor speciale wedstrijden, ook het horecagedeelte. Daar leed haar golfen beslist niet
onder, want dit jaar presteerde ze het om
Lady of the Year te worden. Wilma deed in
de afgelopen vijf jaar verschillende zaken
binnen de damescommissie. Het laatste jaar
verzorgde zij het secretariaat. Zij was hierin
erg nauwgezet en zorgde ervoor dat alles
altijd klopte.
Wij zijn niet blij met het terugtreden van Els
en Wilma, maar er is een tijd van komen en
van gaan. Els en Wilma, namens iedereen
bedankt voor jullie goede inzet. Jeanne van
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Eindejaarsdag
met regenbuien
De officiële laatste dag van het seizoen was
25 oktober jl. Er zou een ‘verbeter’-wedstrijd
worden gespeeld, wat betekent dat je in de
tweede ronde je score op iedere hole van de
eerste negen holes kunt verbeteren. De beste
negen holes tellen dan. Maar de weergoden
hadden iets anders in petto. Het werd één
grote, lange regenbui! Er werd dan ook besloten om na negen holes te stoppen, dus viel er
niets te ‘verbeteren’. Voordat de eindejaarsvergadering begon, hadden we alle tijd het
natte gebeuren van ons af te gooien en met
bridgen en kletsen de tijd te vullen.
Tijdens de vergadering werd ik aardig in de
bloemetjes gezet en wel om twee redenen.
Allereerst werd ik me er een paar weken geleden van bewust dat ik wel eens Ladies Day
Champion zou kunnen worden, maar dan
zou ik toch redelijk moeten blijven spelen
en… dat lukte. Ik mocht dus het prachtige
bord in ontvangst nemen. Met dank aan
iedereen.

der Meulen en Mieke van den Heuvel zijn
intussen aangetreden als nieuwe commissieleden. Samen met hen zullen we het proberen
om er weer een gezellig jaar van te maken.
Dames die dit berichtje lezen, nog niet meedoen met de wedstrijden op damesdag en
graag meer willen weten over de zomercompetitie en de snertcompetitie(winter), kunnen
altijd informatie krijgen via de damescommissie. Wij spelen op dinsdag en iedereen
met GVB is van harte welkom.

Ten tweede heb ik na vijf jaar, samen met
Wilma van Leeuwen, afscheid genomen van
de Damescommissie. Ik spreek ook namens
Wilma als ik zeg dat we met veel plezier lid
van deze commissie zijn geweest. We wensen
de nieuwe leden - Mieke van den Heuvel en
Jeanne van de Meulen - en natuurlijk ook
alle andere commissieleden veel succes voor
de komende jaren. Hartelijk dank aan de
mensen waarmee we de afgelopen vijf jaar
hebben mogen samenwerken!

De damescommissie

De aanwezigheidsprijs was dit jaar voor
Annie Lubbers. Van de 25 keer dat we deze
competitie hebben gespeeld, was zij 22 keer
aanwezig. Ze werd verrast met een prachtig
bloemstuk, dat ieder jaar door Ceciele van
den Broek wordt aangeboden.

•

•

Els van Wylick
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Inventieve Ladies

Damescommissie, erg inventief, bedankt.

Op dinsdag 29 november was de baan gesloten vanwege de sneeuw. Jammer, maar wat
nu? De damescommissie had een gezellig
alternatief bedacht. Omdat ons clubhuis
van nieuw tapijt werd voorzien, moesten we
uitwijken naar ons voormalig onderkomen
het huidige restaurant. Reuze gezellig en in

plaats van te golfen kregen we les in ‘kralen rijgen’. Dat leverde de nodige commentaren, verzuchtingen én rode koontjes op.
We mochten onze eigen kleurtjes uitzoeken
en de ‘leraressen’ hadden eindeloos geduld,
maar na afloop ging ieder toch mooi met een
zelfgefabriceerde snoer, armband of broche
naar huis.

•

Riet Cavazza

Bestuursmededelingen
Nieuwjaarsbijeenkomst

Op veler verzoek zal de Nieuwjaarsbijeenkomst van bestuur en leden plaatsvinden op zondag 8 januari 2006 vanaf 15.00 uur in ons
Golfclubhuis ‘D’n Dimpel’. Tijdens deze bijeenkomst zullen tevens de golfster en de golfer van het jaar bekend worden gemaakt. Het
bestuur hoopt op uw aller aanwezigheid en zal u graag in groten getale verwelkomen.

Begroting 2006

De begroting 2006 is grotendeels gelijk aan die van 2005. Er is rekening gehouden met de plannen in de baan en de daarmee samenhangende kosten. Gezien het feit dat het bestuur mandaat heeft om beperkte investeringen te doen, is een aparte ledenvergadering hiervoor
niet noodzakelijk. Voor belangstellende leden is een kopie van de begroting verkrijgbaar bij de penningmeester.
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Pro-praatje

Goed putten begint
met voorbereiding

Een goede golfprestatie is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van het putten. Net zo goed als we een afslag of een slag door de baan
goed voorbereiden is dat ook noodzakelijk voor het putten. Ik noem dit:
‘Het opzetten van de bal volgens de gelezen lijn’. Dit moet voor de golfer
een routine worden.

We onderscheiden twee aspecten: de waarneming vooraf waarbij je informatie verzamelt
en het handelen, waarbij je de informatie
omzet in een voorgenomen slag. We leggen
dit stapsgewijs uit aan de hand van de foto’s.

Je loopt naar je bal op de
green en observeert

Bestudeer ligging van de
bal  t.o.v. vlag of hole

Stand innemen
voor de slag

l	Is de green vlak of onregelmatig?
l	Naar welke kant loopt ze op of af?
l	Is ze gesweept (van dauw ontdaan)?
l	Is het gebied tussen bal en vlag schoon?
l	Hoe groot is de afstand naar de vlag?
l	Voel met je voeten op de grond de hardheid van de bodem.
l	Wat is de hoogte van het gras?
l	Is de green snel of niet?

l	Bekijk nauwkeurig het gebiedje rondom
de vlag.
l	Neem het verschil in hoogte naar de vlag
in je op.
l	Kijk naar zijwaartse helling.
l	Lees de lijn tussen bal en vlag.
l	Kies een richtpunt waarnaar de bal
gespeeld moet worden.

l	Neem stand in.
l	Maak voor snelle greens eventueel een
oefenslag.
l	Controleer je grip.
l	Vertaal de ingeschatte greensnelheid en de
glooiing naar slagkracht.
l	Controleer of het slagvlak haaks staat op
de lijn naar richtpunt.

De slag naar het richtpunt

Wedstrijdkalender
Hier vast de geplande wedstrijden voor begin 2006:
Zondag 15 januari
Zondag 12 februari
Zondag 12 maart
Zondag 26 maart

Nieuwjaarswedstrijd
Carnavalswedstijd
Snertwedstrijd
Seizoensopening

HCP 0-45
HCP 0-45
HCP 0-45
HCP 0-45

De rest van de wedstrijdkalender is nog niet klaar; dat zal pas begin 2006 zijn.
Dus wachten op de volgende Evergreen.
Wedstrijdcommissie
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Succes!
Sander
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Mobiva B.V. h.o.d.n.
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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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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

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

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

