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In memoriam Jan Romme
aflatende vasthoudendheid van Jan. Voor
hen die het nog niet weten een kort relaas
over de lange ontstaansgeschiedenis van onze
golfbaan en de belangrijke rol die Jan daarin
heeft gespeeld.

De ontstaansgeschiedenis

Jan Romme
Aartsvader HGC ‘Overbrug’

‘En dan wordt uiteindelijk die droom toch
nog eens werkelijkheid. Dan ligt er ineens
een golfbaan, groen, flonkerend in het vroege
zonlicht, alle milieubewegingen ten spijt. Dan
bekruipt je ineens het gevoel dat het toch niet
allemaal voor niets is geweest.’ Woorden die
Jan uitsprak tijdens de ledenvergadering bij
zijn afscheid als voorzitter van onze club
op 16 december 1997. Van die uitgekomen
droom mocht Jan ook genieten omdat aan
zijn jarenlange inspanningen onze golfbaan
haar bestaansrecht ontleent.
In 1988 werd Jan, na een 30 jarige loopbaan
als landenbaas in dienst van Philips, die
hem over heel de wereld voerde, door Tijn
Swinkels gevraagd om te helpen bij het opzetten van een golfbaan in Helmond. Zoals hijzelf zei: een loopbaan van 10 jaar, die achteraf
gezien misschien nog wel zwaarder was dan
de 30 jaar bij Philips! Wie de stapels dossiers
over deze bijna 10 jaar durende strijd met
overheidsinstanties en milieuorganisaties
beziet en doorneemt, begrijpt dat hiermee
niets teveel is gezegd.
Hij stak niet onder stoelen of banken dat
hij niet kon begrijpen dat de aanleg van een
golfbaan op een overbemest bouwland met
daarnaast de (toentertijd) spelende hockeyclub met 5 velden, grenzend aan de bebouwde
kom, schadelijk kon zijn voor de natuur. Hij
was bereid om met de milieubewegingen te
praten, zelfs concessies te doen, doch hun
tactiek was louter bezwaren blijven maken,
de bureaucratie zijn trage werk laten doen,
waardoor ontmoediging en opgave het uiteindelijke resultaat zou moeten zijn. Dat dit niet
is gelukt is vooral te danken aan de nimmer
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ber 1997 is Jan na 9 jaar voorzitterschap afgetreden. Hij vond dat hij als bouwpastoor zijn
opdracht had uitgevoerd en anderen zijn taak
moesten overnemen.

Benoeming tot erelid

In de buitengewone Algemene Ledenverga
dering van 7 oktober 2000 werden de ‘founding fathers’ van onze club Jan Romme en
Tijn Swinkels benoemd tot ereleden. De argumentatie van het benoemingsvoorstel wil ik
u niet onthouden:
‘Met veel energie en niet aflatende ijver
hebben zowel de heer Romme als de heer
Swinkels zich ingezet voor de totstandkoming
van het golfcomplex. Deze energie moet niet
onderschat worden. De rijksoverheden, de
provincie, de gemeente, een groot aantal
bezwaarmakers hebben voor een stapel papier
gezorgd die niet te overzien is. Vele zittingen
en bijeenkomsten zijn bijgewoond, talloze
gesprekken zijn gevoerd, veel teleurstellingen zijn geslikt. Normale mensen zouden
allang het hoofd in de schoot gelegd hebben. De beide heren, en uiteraard de overige
bestuursleden, gingen door en toonden een
daadkracht en lieten een vasthoudendheid
zien die niet te overtreffen is. Zonder anderen
te kort te doen, kan gesteld worden dat zonder
deze beide genomineerden de 9-holesbaan
van de Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ er
nog steeds niet zou zijn.’

Zoals gezegd werd Jan in 1988 gevraagd om
mee te helpen een golfbaan aan te leggen.
Het was tevens het begin van een vele jaren
durende lijdensweg, hetgeen Jan toen nog niet
kon bevroeden. Op zwarte 30 november 1990
kreeg Jan van de vertegenwoordigers van de
provincie te horen dat het gebied waarin de
geplande golfbaan zou komen door de provincie was aangewezen als natuurkerngebied
en dat er dus nooit een golfbaan kon worden
aangelegd.
Hij besefte dat hij een welhaast eindeloze
strijd moest aangaan met overheidsinstanties, rechterlijke instanties en milieuorganisaties in heel Nederland. Hij moest leren
wat een ecologische verbindingszone en een
streekplan was. Hij moest leren geduld te
bewaren en keer op keer opnieuw te beginnen. Hij moest ook vechten tegen gevoelens
van machteloosheid. Machteloosheid omdat
redelijke argumenten niet of amper werden
gehoord. Machteloosheid tegen bureaucratische willekeur en vooral machteloosheid
tegen de traagheid waarmee de overheid en
rechtspraak hun beslissingen namen. Maar
Jan kon dat. Met charme en vechtlust zette
Jan zijn tanden erin. Ondanks het door de ‘Vaarwel mijn Overbrug’
provincie uitgesproken ‘nooit’ werd doorge- Wij hebben node afscheid moeten nemen
gaan met het verwerven van 18 hectaren land- van een man die niet alleen leiderschap heeft
getoond doch evenzeer een persoonlijkheid
bouwgrond. Over optimisme gesproken!
Na vele gesprekken en schrifturen kon de had waarin zich karaktertrekken openbaargemeente overtuigd worden om een nieuw den die kenmerkend voor hem waren: kribestemmingsplan te maken en ter visie te tisch maar ook charmant, flamboyant maar
leggen. Een ware golf van bezwaarschriften ook nuchter, volhardend maar met humor,
was het gevolg doch op 4 oktober 1994 werd maar bovenal hartelijk en gastvrij!
het plan toch door de gemeente aangenomen. De naam van Jan Romme zal tot in de lengte
Op 22 mei 1995 keurde Gedeputeerde Staten der jaren aan onze club verbonden blijven.
het bestemmingsplan goed doch de milieu- Ik wil besluiten met de woorden die Jan bij
bewegingen tekenden opnieuw beroep aan, zijn afscheid als voorzitter in de ledenvergadit keer bij de Raad van State. Op 13 maart dering heeft uitgesproken:
1996 beleefde Jan zijn ‘finest hour’: de Raad ‘Vaarwel mijn Overbrug… er wacht een
van State gaf toestemming voor de aanleg van andere Heer’
Adieu, Jan.
een volwaardige 9-holes golfbaan!
Jan had een immense taak volbracht die weiRob van Thiel
nigen voor mogelijk hadden gehouden. Kort
Voorzitter
daarna in de ledenvergadering van 16 decem

Van de redactietafel
Het was me het zomertje wel tot nu toe. Extreme warmte in juli - waarbij
het water niet aan te slepen was - en dan extreme natheid - waarbij
we het water niet kwijt konden. Uniek om te zien dat vijvers en sloten
helemaal droog waren gevallen, waardoor ze konden worden bewandeld.
Het heeft de alerte golf(st)er weer eens in de gelegenheid gesteld om zijn
of haar voorraad ballen aan te vullen. Iemand had het erover dat hij in
een half uur zo’n 250 ballen bijeen had geraapt. Een compliment aan de
greenkeepers is overigens ook op zijn plaats, want ondanks het extreme
weer was de baan steeds in goede conditie.
Natuurlijk heeft het heengaan van Jan
Romme ook ons zeer getroffen en we zullen
zijn gezelschap missen. De herinnering aan
Jan blijft echter in onze gedachten door zijn
inzet voor het realiseren van een volwaardige
golfbaan. Het is voor ons een uitdaging om
op deze weg verder te gaan en een resultaat te
bereiken waar Jan trots op zou zijn geweest.
We willen hier in de Evergreen graag verder
over berichten.
In dit nummer verder veel aandacht voor de
wedstrijden en de baankampioenschappen
waarin de 15 jarige Ruben van Uden schitterde. Verder de baanreconstructie en een
nieuw feest: ‘Diës’, waarvan de bedoeling is
dat het uitgroeit tot een jaarlijkse gebeurtenis.
En nu maar kijken wat de rest van het jaar
ons zal brengen. Eén ding staat reeds vast,
namelijk dat de baan wordt veranderd. Maar

hoe gaat het verder met de ‘zuil’ en wat gaat
er gebeuren met de caddiemasters?
Tenslotte willen we Piet Schriks bedanken
voor zijn artikelen in het Helmonds dialect
in dit blad. Het heeft ook een discussie op
gang gebracht over wat het ware Helmondse
dialect is en het heeft bij menigeen van
elders, zoals ondergetekende, belangstelling
opgewekt. Wél moet ik erbij zeggen dat mijn
vrouw me, terwijl ik het eerste artikel thuis
hardop voorlas, erg bezorgd aankeek.

•

Namens de redactie
Bert ter Heijne

Een héél kleine stukje
uit ons assortiment...
...voor de rest
zult u even langs
moeten komen in een
van onze vestigingen!
Eindhoven

Aalsterweg 100, Eindhoven
Amsterdamseweg 454-456, Amstelveen

(telefoon 040 - 212 26 22)
(telefoon 020 - 441 67 77)
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Jean Louis Aben

Geef door die pen

Hoe word je vrijwilliger bij HGC?
Als redactielid van ons voortreffelijke clubblad Evergreen heb ik
natuurlijk best veel ‘afleveringen’ van deze column vroegtijdig onder
ogen gehad. Wie echter schetste mijn verbazing toen ik die van het
juninummer zag en doorlas. Bob Grijpstra was namelijk zo vriendelijk
om de pen aan mij door te geven. Ik was ervan overtuigd dat de eer om
hier een aflevering van te mogen maken alleen was weggelegd voor echt
doorgewinterde clubleden en dat ik de eerste jaren niet aan de beurt zo
komen, zo dat al ooit het geval zou zijn.
Ik kan dus niet persoonlijk teruggrijpen op
de mooie verhalen die ik intussen al wel heb
gehoord van diegenen die de situatie met en
in het voormalige clubhuis hebben meegemaakt. Wél kan ik het een en ander vertellen
over wat ik heb ervaren in de (relatief) korte
periode dat ik lid ben van HGC ‘Overbrug’.
Dat begon eigenlijk bij Gijs, die me aanraadde om me alvast in te schrijven als aspirantlid toen ik nog druk doende was mijn GVB
te halen. Dat was in de loop van 2000. Er
was dan wel een wachtlijst, maar er zouden een stuk of vijftig extra plaatsen worden
gecreëerd, zodat de wachttijd wel mee zou
vallen. Daarover zou worden beslist in de
eerstvolgende jaarvergadering. Nieuwsgierig
vroeg ik na die jaarvergadering aan een van
de vele mij bekende leden hoe de beslissing
daarover was uitgevallen en ik was eigenlijk
diep teleurgesteld dat ‘het feest’ niet doorging: er kwamen niet een stuk of vijftig extra
plaatsen. Dus maar weer wachten.
Intussen speelde ik via een bedrijfslabel van
een vriend regelmatig op de Golfhorst in
Horst-America en daar vond ik het eigenlijk
best wel leuk. Net toen ik - het was intussen december 2002 - op het punt stond om
mezelf als lid aan te melden op de Golfhorst,
waar geen wachtlijst bestond, viel er een brief
van HGC ‘Overbrug’ in de bus. Daarin kon ik
lezen dat ik per 1 januari 2003 lid kon worden. Na enige (niet al te lange) overweging
heb ik toen de beslissing genomen om het
aanbod te accepteren. Ik kan met de hand
op het hart verklaren dat ik daar nog geen
moment spijt van heb gehad. Op de Golfhorst
namelijk is het gemoedelijke sfeertje van een
paar jaar geleden zo goed als verdwenen (wij

hebben dat gelukkig nog), iedereen moet
vooraf tijd reserveren wanneer hij of zij wil
gaan golfen (wij hoeven dat niet), ook daar is
een wachtlijst van heb ik jou daar (of is het
nou ‘heb ik u daar’) ontstaan en de afstand
is nu een stuk korter dan wanneer ik daar lid
was geworden. Als het écht moet, is het voor
mij zelfs te lopen.

Gestrikt als vrijwilliger

Ik had voordat ik lid werd al gehoord dat de
Dodavo een uitstekende gelegenheid was om
wat meer mensen binnen de club te leren kennen, dus vol goede moed daaraan begonnen.
Dat viel nog niet mee en de eerste paar keren
waren dan ook niet om over naar huis te
schrijven. Het eerste jaar heb ik dan ook maar
als een soort leerjaar beschouwd. Dat kostte
wel het een en ander, maar het is ook (bijna)
altijd zo gezellig na afloop. In het tweede jaar,
na heel veel goede raad van diverse kanten,
ging het een stuk beter. Op een keer kwam
ik terecht in een flight met Bert Hendriks en
Bert ter Heijne en laat me nou die keer nog
de dagprijs in toen nog bestaande categorie
van hogere handicappers winnen ook. Na
afloop met Bert ter Heijne zitten babbelen
en dan komt bijna vanzelf het verleden ter
sprake. Om een lang verhaal kort te maken:
Bert was voorzitter van de redactiecommissie
van de Evergreen en toen hij hoorde dat ik
met op mijn werk (toen nog) bezighield met
het redigeren van teksten, was hij er als de
kippen bij om te vragen of ik interesse had in
de redactiecommissie. Dat leek me wel leuk,
dus ook daar hoefde ik niet lang over na te
denken. Overigens was ik voor wat betreft
de Dodavo intussen al zover dat ik in het

eindklassement de vierde plaats veroverde
in de hiervoor genoemde categorie met als
resultaat een mooie cadeaubon.
In de loop van de tijd leer je dus inderdaad
nogal wat mensen kennen en toen ik hoorde
van onze secretaris, Wim Martens, dat er
een tekort aan caddiemasters was, ben ik
op een vrijdagmorgen tijdens zijn dienst als
caddiemaster een keer gaan kijken wat het
allemaal inhield en heb ik me aangemeld om
dat eens in de twee weken te gaan doen. Ook
dat tot mijn volle tevredenheid en ik hoop
die van anderen.
Intussen was ik ingegaan op een aanbod
van mijn toenmalige werkgever om gebruik
te maken van een regeling om vervroegd te
stoppen met werken en ook dat is binnen een
gemeenschap als de onze binnen de kortste
keren bij velen bekend. Ik keek er dan ook
eigenlijk niet van op toen Loek van Poppel
me vroeg of ik hem en gelukkig vele anderen
wilde bijstaan als mentor van mensen die in
het kader van een lesprogramma bij Sander
Prinsen baanpermissie willen verkrijgen.
Ook dat kostte niet veel bedenktijd, terwijl
ik normaal gesproken niet een écht snelle
beslisser ben. Dat zal toch te maken hebben
met mijn Philips-achtergrond, denk ik. Ik
kan het iedereen aanraden die wat tijd overheeft, want het is bijzonder leuk om mensen
die zelf al enthousiast over golf zijn een beetje
wegwijs in de baan te maken. In mijn geval
steekt dat bij die mensen vaak ook nog een
hart onder riem, want ook bij mij gaat lang
niet altijd alles zoals ik het bedoelde.
Ik zou misschien nog pagina’s vol kunnen
kletsen over de hebbelijkheden én de onhebbelijkheden van leden zoals ik die in de loop
van mijn lidmaatschap heb ervaren, maar dat
laat ik maar aan anderen over.
Het is me echt een genoegen geweest om mijn
eerste vier jaren (nou ja, bijna vier dan) in
vogelvlucht op papier te zetten en ik geef met
plezier de pen door aan Loek van Poppel, die
volgens mij niet alleen leuke liederenteksten
kan maken (én zingen), maar ook een leuk
verhaaltje weet te schrijven.

•

Jean Louis Aben


Bavariawedstrijd op HGC ‘Overbrug’
Het was een dag met een weinig goeds belovend gevoel. Maar de zon
was een smaakmaker. Bavaria zou worden gespeeld, om de eer, om de
winst en om de nationale finaleplaatsen. Zoals gebruikelijk worden de
broze inschattingen van te voren gemaakt, maar in golf is alles en niets
mogelijk.

Cees neemt de felicitaties van Dries Swinkels in ontvangst

Met Edward Elsenburg als afgevaardigde van Bavaria in onze flight
kregen we het juiste elan, Pieter Driessen zorgde voor de afleiding
en Jan van den Broek voor de rust. Nog niets vermoedend wachtte
ons een eindtotaal van 40 aan de streep. 40 punten is een mooie score,
maar we hoorden al stemmen over 43 punten en meer. Later bleek
zo’n score voor de best ‘gekapte’ golfer in de omstreken en lid van het
Bavariateam te zijn, beter bekend als Leoke van Veghel. Hij had 43
punten, maar kreeg zijn tray bier vanwege zijn haar. Een andere blijde
ontvanger van bier was August Curfs, voor de ‘mooiste’ bermuda.
Beste speler van Bavaria en
dus de man die vandaag
zeker geen vat bier verloor
was Pieter Meulendijks,
speler van de dag met 44
punten.

Veel gerstenat voor de prijswinnaars


Met 40 punten bleek ondergetekende de beste score
te hebben van de 5 HGC
leden die naar de finale in
Apeldoorn mogen op zaterdag 7 oktober a.s op de
golfbaan Scherpenbergh
te Lieren (Apeldoorn).
Het belooft daar een ware
Bavaria invasie te worden.

Met mij gaan mee: Jan Kersten (39), Piet Hein
van Thiel (38), Dick Severs (37) en Jean Louis
Aben (37).
Al vaak sprak ik groepen toe, fotografeerde
ik de bekendste Hollanders en toppers van
Helmond. Nooit eerder mocht ik de winnaarsspeech doen. ‘t Is raar, maar ik kon de
juiste woorden niet vinden. Misschien door
’t gevoel dat het teveel over mezelf moest
gaan? In ieder geval deed Dries Swinkels
het goed door me te overladen met Bavaria
bier. Bijzonder lekker en een fijn thuisgevoel,
omdat we Bavaria van kindsbeen af al met de
babyfles ingegoten kregen.
De drankmeesters uit Lieshout lieten goed
voor ons zorgen! ‘s Morgens koffie met gebak,
na afloop van de wedstrijd ruim in het goudgele nat, en ook nog een heerlijk buffet. Goed
gedaan, en bedankt. Zeker weten dat ik dit
uitspreek namens alle deelnemers van HGC
‘Overbrug’!
Cees van Dijk

•
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Te veel eer voor ons eerste NGF Damesteam
Het is toch geweldig dat een foto in de Evergreen staat dat ons
Damesteam 1 kampioen is geworden, maar helaas is het ons dit jaar
niet gelukt. Hier volgt ons verslag van de werkelijkheid.

om het kampioenschap en het lag allemaal
aan ons. Doordat we maar met 6-12 van
Geijsteren verloren werd de Zuid Limburgse
kampioen.

Na een goede voorbereiding met, op zaterdagochtend vroeg in regen en kou, lessen van
Sander zijn we aan de competitie begonnen.
We waren allemaal erg benieuwd wie en wat
ons te wachten stond. De eerste keer NGF
met A en B banen door elkaar. Gendersteyn,
Geijsteren, Zuid Limburgse en Crossmoor
waren de andere teams in onze pool. Met
onze prachtige truien aan (gesponsord door
Albert van der Meijs) gingen we naar onze
eerst competitiedag: Gendersteyn. Margret
van Dijk was invalster deze dag. Het regende
vreselijk, maar gelukkig was het ’s middag
beter. Tegen Crossmoor hebben we gewonnen en dat was zeker een opsteker voor de
zondagen die nog gingen komen.
Een week later ontvingen wij de andere teams
op HGC en de week daarop mochten we
naar Geijsteren. Daar speelden we tegen de
Zuid Limburgse, maar ondanks dat ieder er
hard voor gestreden had hebben we helaas
verloren en aan het weer lag het ook niet.
Vervolgens naar de Zuid Limburgse. We gingen al een dag eerder om voor te spelen, want
we moesten toch winnen. We hebben daar
gezellig overnacht en de volgende dag met

Vlnr.: Toos de Vries, Ellen Claessen, Tonne Knaapen, Trix van de Loo, Marianne van Eyck
en voor Karin Severs en Gerry Curfs

prachtig weer op deze heuvelige baan op het
nippertje verloren.
De laatste wedstrijd op Crossmoor was heel
spannend. Er waren drie clubs: Geijsteren,
Zuid Limburgse en Gendersteyn in de race

‘s Avonds hebben we de competitie afgesloten met een gezellig etentje op Crossmoor.
Al met al een fijne en leerzame competitie
en hopelijk kan HGC volgend jaar ook een
senioren damesteam hebben.

•

Trix van de Loo captain dames 1

Naschrift van de redactie:

Wij als redactie waren de vorige keer zo blij
met het schaarse stukje informatie over het
verloop van de toch belangrijke N.G.F. competitie voor onze teams. Enfin, konden we
onze leden hiermee iets teruggeven voor het
genereus ter beschikking stellen van de baan
voor een aantal competitiewedstrijden in het
voorjaar. Nu blijkt ook nog dat we daarmee
in de fout gegaan zijn, omdat we ten onrechte
ons Damesteam 1 kampioen hebben verklaard. Daarom fijn dat dit toch nog wordt
rechtgezet.
Redactie


Nieuws van HaReCo

dat precies de grens aan. Maar pas op! Bij een
waterhindernis ligt de bal al in de hindernis
als enig deel van de bal de hindernis raakt,
terwijl bij out-of-bounds de gehele bal buiten
de baan moet liggen.

Een grensgeval
Gedurende de Dames/Herendag, waarvan u elders in dit blad een verslag
vindt, ontstond er bij de bepaling van de uitslag van de wedstrijd een
meningsverschil over een vermeend out-of-bounds geval van een bal die
lag tussen de dikke stalen palen van het hekwerk (met netten) tussen
hole 9 en de driving range (zie A op tekening). Aangezien de discussies
niet een voor iedereen bevredigende oplossing bood werd besloten het
probleem bij HaReCo ter verduidelijking voor te leggen.

Driving Range
✘
A

✔
B

Baan

In het hiervoor genoemde geval (A) ligt
de bal dus duidelijk in zijn geheel achter
de voorkant van de palen en dus out-ofbounds.
In geval (B) ligt de bal nog in de baan.
Rode en gele palen zou je, als je er met je
swing last van hebt en je ligt niet in de
hindernis, mogen verwijderen. Echter bij
HGC ‘Overbrug’ hebben we een lokale regel
(local rule) die deze palen als vaste obstakels
bestempelt (dit is gedaan om te voorkomen
dat palen worden verwijderd en niet worden
teruggeplaatst) en kan er worden gehandeld
als aangegeven in regel 24-2 (vrije drop).
‘Buiten de baan’ palen of hekken zijn géén
obstakels en kunnen dus niet op die manier
worden ontweken. Als je van die afbakeningen last hebt zit er niets anders op dan met
een strafslag de bal binnen twee stoklengtes
te droppen.

•

HaReCo

Baan afbakening

In de baan vind je rode, gele en witte palen.
Rode palen geven de grens aan van een laterale waterhindernis, gele die van een (frontale) waterhindernis en witte de grens van
‘buiten de baan’ (out-of-bounds). Overigens
is de grens van ‘buiten de baan’ ook de afrastering (hekken of muren) die de baan van de
omgeving afscheidt.
Nu is dikwijls de vraag: waar is nu exact de
grens en wanneer ligt mijn bal nu buiten
de baan of in een waterhindernis. Het is
eigenlijk gemakkelijk. Een rode en gele of
een witte paal staat altijd in respectievelijk de
waterhindernis of out-of-bounds. Dat wil dus
zeggen dat de grens altijd aan de voorkant
van de paal is waar je vanuit de baan tegen
aankijkt. Als je nu een touwtje zou spannen
tussen de voorkant van de palen, dan geeft
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Ladies Day

Uitstapje naar De Golfhorst
Op 27 juni zijn we met 26 dames naar ‘De Golfhorst’ geweest. Het was
een heerlijke dag, perfect georganiseerd door de winnaressen van vorig
jaar: Henriëtte van Dongen en Elise Boelhouwer. We werden ontvangen
met koffie en heerlijke Limburgse vlaai. Het weer was prima.
Carla van Gennip maakte foto’s bij de start en die waren ontzettend
leuk. Nog hartelijk bedankt daarvoor. De baan was moeilijk en zwaar
en soms gevaarlijk, bijvoorbeeld bij hole 17. Daar liggen vier greens
vlak bij elkaar en er werd voortdurend ‘fore’ geroepen. Op de vijvers
lagen veel waterlelies die allemaal in bloei stonden en op de dijk liepen
schapen. Verder hadden we aan tafel een mooi uitzicht op de valken
die stokstijf op hun plaatsen bleven zitten, terwijl de valkeniers op
het terras zaten.
Tijdens het diner, dat heerlijk was, werd de prijsuitreiking gedaan.
Marianne Engels en ik hebben de eerste prijs gewonnen voor de hoge
en iets lagere handicaps. Dus mogen wij volgend jaar het uitstapje
organiseren en we hopen dat het net zo gezellig is als dit jaar.
Uitzicht op de valken tijdens het diner.

Verder wil ik alle dames er nog aan herinneren dat er iedere eerste
dinsdag van de maand gebridged wordt, beginnend op dinsdag 7
november. Verder nog in december, januari, februari en maart. Je
golft 18 holes en daarna worden er 18 spelletjes gebridged. Je speelt
steeds met een ander partner, door middel van het trekken van lotjes.
In maart is de prijsuitreiking, de beste drie keer tellen.
Als het slecht weer is en je niet mag golfen, wordt er om 11 uur
gebridged. Iedereen is van harte welkom. Henriëtte van Dongen heeft
de wedstrijdleiding. Probeer het ook eens, het is heel gezellig.

•

Marianne Engels en Rosemarie Martens
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Een (late) reactie t.a.v. de reconstructie van de baan

Nummering van de holes wel optimaal?
We hebben het allemaal kunnen lezen: Kaj heeft het helder genoeg
uiteengezet en met de loep erbij waren zelfs de nummers op de
banen 1 t/m 9 te lezen. Bestuur en baancommissaris kun je moeilijk
beschuldigen van een trage reactie op de overwegingen in de Algemene
Leden Vergadering.
Aan de andere kant was de discussie dienaangaande toch wel summier te noemen en,
een beetje secundair reagerend, wil ik toch
nog enige suggesties doen. Allereerst zou het
mij aan het hart gaan om de huidige hole 9
te zien verdwijnen als slotstuk van de baan.
De huidige hole 1 is qua situering ten opzicht
van het clubhuis en het parkeerterrein daarvoor minder geschikt. Als volgens tekening
wordt gewerkt, kun je beter op de huidige 1
afslaan, omdat het kruisen met de huidige 9
dan vanuit een startpositie beter te regelen
is. Ook valt te overwegen om de tee van 9 te
verbreden en 1 en 9 daar te laten afslaan net
zoals nu bij 5 en 7 gebeurt. Je hebt dan wel
een langere aanloop, maar ook minder kans
om een bal van de driving range in je nek
te krijgen. Een nadeel blijft dat je een baan
krijgt met acht par 4-holes en maar één par
3-hole. In ieder geval lijkt het niet nodig om
de nummering van de baan om te gooien.
10

Meten is ook een vak

Wel zal de baan straks opnieuw moeten
worden opgemeten en krijgen we te horen
hoe lang die dan is. Dat wordt uitgedrukt
in meters en dat lijkt eenvoudig, maar dat
is het niet. Kijk, vroeger namen ze gewoon
de omtrek van de aarde bij de evenaar en
deelden dat door 40 miljoen en een kind
kon de was doen. De Fransen, als luiste volk
zonder siësta, namen gewoon een stuk ‘staal’
van platina-iridium en bewaarden dat bij een
bepaalde temperatuur ergens in de buurt van
Parijs. Iedereen kon daar dan gaan kijken
hoe lang een meter eigenlijk was. Niet zo
de Nederlandse regering, want wij barsten
van de ambtenaren die allemaal promotie
willen maken en die hebben in de Wet op
het IJkwezen eens precies uit de doeken
gedaan wat een meter eigenlijk is. Nou, dat
is 1650763,73 golflengten in het luchtledige
van de straling, overeenkomend met de over-

gang tussen de toestanden 2p10 en 5d5 van
het atoom krypton 86. Het is te hopen dat Kaj
hier goed rekening mee houdt en de nodige
zorgvuldigheid betracht, want het IJkwezen
kijkt over zijn schouder mee.
Voor ons is het goed om ons het bovenstaande
te overwegen als we proberen te achterhalen
wie het dichtste bij de hole ligt, we denken
daar namelijk heel gauw te licht over.

•

Joep Vergroesen
Reactie van Kaj Hordijk baancommissaris
Zoals te verwachten is de betrokkenheid van
de leden m.b.t. de baanveranderingen groot.
Vanaf het moment van het bekend worden
dat er iets veranderd zal worden, wordt ik
overspoeld met suggesties en commentaren.
Het is net als met voetbal, in iedere golfer
schuilt schijnbaar een baanarchitect. Omdat
ik ook mijzelf tot de categorie leken reken,
toets ik de ingebrachte ideeën bij de baanarchitect om daarmee tegelijk deskundige
objectiviteit t.a.v. de ideeën te realiseren.
Wat betreft de hole nummering valt er inderdaad wat voor te zeggen om het spel vóór het
clubhuis te laten eindigen bij de huidige hole
9. Bij de keuze van de huidige 1 als laatste
hole is echter ook hier voor een praktische
oplossing gekozen die is ingebracht door de
caddiemasters.
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F I T N E S S

Wedstrijd om de

Golfjournaalbeker

Bij het inschrijven zette ik achter mijn naam: ’Niet
weer zo laat’. En warempel, ik kon op zondag 6
augustus starten om 9.10 uur. De zomer had intussen
de benen genomen en plaats gemaakt voor regen en
wind. Maar gelukkig, uiteindelijk was het weer toch
nog redelijk.
De Golfjournaalbeker is ingesteld om gepensioneerde pro’s een
financieel ruggesteuntje te geven. Dat bleek nodig, omdat destijds
veel pro’s geen volledig pensioen konden opbouwen. Nu weet u ook
weer waarom die extra € 2,50 moesten worden betaald.
Samen met Gerry Curfs, Jeanne Verstappen en Frans Jansen toog ik
aan het werk. Nou, ik maakte in deze wedstrijd mijn handicap volledig waar (zie het boek der boeken). Ook Jeanne had niet zo haar dag.
Maar dan de andere twee flightgenoten. Het was een feest om naar
hun prestaties te kijken. Gerry haalde uiteindelijk een prima achtste
plaats met 37 Stableford punten. Ze zat halverwege wel even in een
dip, maar kon zich prima herstellen. Ik heb overigens nooit geweten,
dat ze zo aan het golfspel gehecht was. Van een slechte wedstrijd
droomt ze zelfs.
Maar dan Frans, met zijn handicap van 6,5. De eerste hole eindigde
met een streep en bij de 18de hole sloegen wij per ongeluk vrijwel
gelijktijdig af, ik een fractie eerder. Dus werd hij in zijn swing gestoord
door een tik van mijn bal. Hij haalde op die hole slechts een bogey.
Maar daartussenin…, alleen maar pars en zelfs vijf birdies. Zijn eerste
plaats, met 41 punten, was absoluut verdiend.
Jeanne ging toch nog met prijzen naar huis, echter verdiend door echtgenoot Harry die met 40 punten op de tweede plaats belandde. Frits
Verspaget genoot van de prijzen voor de derde plaats met 39 punten.
En de zon bleef heerlijk schijnen, maar het bier kreeg geen kans om
warm te worden.
Rob Berkvens

•

Voor documentatie en dealeradressen: KETTLER BENELUX BV
Nederland: Indumastraat 18, 5753 RJ Deurne
Tel. 0493-31 03 45, E-mail verkoop@kettler.nl
België:
Brandekensweg 9, 2627 Schelle
Tel 03 - 888 61 11, E-mail info@kettler.be
Internet: www.kettler.net
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Vlnr Harry Verstappen, Jan van den Eijnde, Frits Verspaget, Frans Jansen,
Marian Jansen en Eric Swinkels
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Dames/Herendag

Het spel van vergissingen
Op 15 juni werd weer de traditionele Dames/Herendag georganiseerd.
Ditmaal door de heren. Na een kopje koffie en een lekker stukje gebak,
ons aangeboden door Gijs, ging de wedstrijd om 10 uur van start met
voor ieder een gratis doosje Schellekens-ballen.
Laat ik kort zijn over de wedstrijd. Het was
zoals gewoonlijk gezellig en het bleef droog.
De ellende voor mij als organisator begon pas
daarna. Allereerst een hooglopende discussie tussen Wim de Koning en Ceciele van de
Broek. Waar ligt de grens van ‘Out of Bounds’
tussen de green van hole 9 en de driving
range? Voorkant markeringspaal, er midden
tussen of achterkant? Afijn, na heel wat discussie werd Wim in het gelijk gesteld, al gaat
de HaReCo dit nog eens verder uitzoeken.
Toen het volgende gedonder over de longest
drive op hole 7. Toen onze flight op hole 16
kwam, namen we aan, dat iedereen hole 7 al
was gepasseerd. Dus namen we de markeringen van de longest drive maar vast mee.
Maar wat bleek? Degenen die gestart waren
op hole 8 en 9 hadden eerst hole 16 gespeeld
en gingen dus in de tweede ronde pas op voor
de longest drive op hole 7. (Kunt U me nog
volgen??). De bordjes waren echter weg. Joop
de Greef en Will ter Heijne zouden daarna

verder hebben geslagen. Met priemende vinger en stekende ogen kwam Frida de Jager
voor de gedupeerden pleiten. ‘Om dat goed
te maken zul je diep door het stof moeten
gaan’ dreigde ze.
Het voorgerecht van een salade van verse
asperges met gerookte zalm smaakte me
niet meer. Ik weet nu wat Koning Salomon
meemaakte.
Tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht
maakte ik maar vast de winnaars bekend. Op
de eerste plaats eindigde Wim de Koning. De
hele voornoemde discussie was overbodig
gebleken. Hij scoorde 39 punten maar met 37
punten zou hij ook nog winnaar zijn geweest.
Tweede werd Els van de Vorst met 36 punten
en derde Nel Corstens, ook met 36 punten
maar met een lagere score in de tweede helft.
De firma Schellekens had praktische prijzen
beschikbaar gesteld.

Christine Jacobs ontvangt namens de Ladies de
trofee

De heren bijten in het
stof voor de dames

Tijdens het hoofdgerecht, asperges op
Brabantse wijze, kreeg ik een helder ogenblik. ‘Koning Salomon werd overtroffen’ zeg
ik maar in alle bescheidenheid. De longest
drive die genoteerd was bleek gemaakt te
zijn door Rijn Schellekens, maar hij stond
zijn prijs af aan Joop de Greef. De genoteerde
winnaar bij de dames was Els van Wylick,
maar ook de waarschijnlijke winnares Will
ter Heijne kreeg een doosje ballen als prijs.
Op het gezicht van Frida verscheen een tevreden grijns.
De neary op hole 6 werd gewonnen bij de
dames door alweer Els van de Vorst. Ik vergat met al dat getrubbel en de naweeën van
de dodelijke dreiging van Frida de winnaar
van de neary bij de heren te belonen. Dat was
Herbert Beekmans. Bescheiden herinnerde
hij mij eraan.
En dan de uitslag van wie de Rijn Schellekens
trofee zou winnen. Cees van Dijk telde alle
punten van de dames en die van de heren
op. Uiteraard hadden de heren het hoogste
puntentotaal. Toen dat werd gedeeld door
het aantal deelnemers per sekse bleek dat de
dames eindigden op de een na laatste plaats.
De heren werden triomfantelijk tweede.
Maar nu serieus! Voor de derde keer op rij
kregen de dames de prachtige wisselbeker.
Zij behaalden een gemiddelde van 29 punten
en de heren 26,4. Namens de heren: proficiat!!!
Rijn en Tonny, dank zij jullie is er toch ieder
jaar weer een belangrijk en leuk evenement.

•

Vlnr Els van de Vorst, Wim de Koning, Rob Berkvens, Nel Corstens en Rijn Schellekens

Rob Berkvens
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Door de baan
Met het weghalen van de GUR bordjes eind augustus was de voltooiing
van de verbreding van de fairway van hole 2 een feit. Ondertussen zijn
wij er zo aan gewend dat velen zich al niet meer kunnen voorstellen hoe
die hole eruit zag toen die bomen er nog wel stonden.
Maar liefst 36 populieren zijn daar gekapt!!
Tel daar bij op dat er rechts van hole 3 ook
nog 21 verdwenen zijn en dan zou je verwachten dat de baan er heel anders uit zou zien.

Echter, het valt nauwelijks op. Vaak is mij
gevraagd of dat kaphout nog wat opbrengt.
Zeker wel. Voor de club betekende dat alleen
verminderde kapkosten, want de gekapte

stammen (zodanig gezaagd dat ze in 20 foots
containers pasten) werden door het kapbedrijf verscheept naar China en/of Thailand.
Goede ballast retourlading voor de containerschepen die vanuit het verre oosten meer
naar ons te verschepen hebben dan wij naar
hen. ‘Toch zeker niet om er nog klompen
van te maken?’ was dan vaak een volgende
vraag. Nee, want na verwerkt te zijn tot een
mandarijnen- en/of sinaasappelenkistje heeft
u ooit nog eens een kans om een stukje hout
van onze golfbaan in uw bezit te krijgen.
Het kappen van de populieren was noodzakelijk, omdat zij aan het einde van hun
groei zijn. In feite hadden er nog veel meer
gekapt moeten worden. Voor de resterende
populieren is het slechts (enkele jaren) uitstel.
Voordat die zullen worden gekapt, moet er
eerst een begroeiingsplan worden gemaakt
en uitgevoerd. Zodra dit nieuwe groen enig
volume heeft, kan pas worden overgegaan tot
het kappen van het restant.
Op korte termijn krijgen we eerst te maken
met de aanpassingen van diverse holes,
zoals in nummer 14 van de Evergreen al
uiteengezet. Maandag 9 oktober a.s. gaat ‘de
schop in de grond’. Van de aanleg van de
tee boxes voor de toekomstige hole 9 zal de
hinder beperkt zijn. Ingrijpender - en dus
veel hinderlijker - zijn de aanpassingen van
de huidige hole 2. Praktisch gesproken zal
dit betekenen dat hole 2 waarschijnlijk een
gehele week (werkdagen) niet te bespelen
zal zijn. Hoe hole 3 dan door spelers kan
worden bereikt zal dagelijks in overleg met
de uitvoerder worden besproken en via de
caddiemasters te vernemen zijn.
Na de werkzaamheden zal hole 2, weliswaar
met daarin opgenomen 2 GUR gebieden,
weer kunnen worden bespeeld.
De in gebruik name van de nieuwe lay-out
zal aan het begin van het seizoen 2007 zijn.
Dit betekent dat er gedurende de wintermaanden weinig verandert in vergelijking
met andere jaren. De ballenvangers links en
rechts van hole 2 zullen pas in 2007 worden
verwijderd.

•

Kaj Hordijk
Baancommissaris
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Jeugd haalt handicaps dankzij deelname teamtour
De NGF heeft voor jeugdleden een nieuwe activiteit opgezet de ‘Teamtour
2006’. Dit is een onderlinge competitie, waaraan jeugd tot met 18 jaar,
met een maximale handicap van 36, mag deelnemen.
Vier jeugdleden van HGC spelen op tien
zondagen tegen vier jeugdleden van
andere golfclubs. Onze jeugdleden waren
dit jaar ingedeeld bij golfclubs Wychen,
Brunsummerheide, Vossenhole en Gulbergen.
De spelvorm is Qualifying Stableford, waardoor je de mogelijkheid krijgt om je handicap te verbeteren. Om mee te doen aan dit
evenement moesten onze jeugdleden eerst

een handicap halen. Enthousiast werden
vele jeugdleden en het lukte zes van hen om
daadwerkelijk hun handicap te halen. Bij
tourbeurt mochten verschillende jeugdleden op zondagen aan de Teamtour meedoen.
Tot nu toe is die tour een geweldig succes.
Jeugdleden leren veel en krijgen de mogelijkheid om met leeftijdsgenoten op 18 holes
banen te spelen.

Een compliment aan onze club dat er voor
onze jeugdleden ruimte is gemaakt op de
baan. We hopen dat we ook volgend jaar weer
mee kunnen doen, zodat jongere jeugdleden
ook de kans krijgen een handicap te halen,
c.q. te verbeteren.
De jeugdleden die hebben meegedaan zijn:
Koen Groot, Sabine Legtenberg, Felix en
Gauthier Clercx, Willem Huijbregts, Dion
Obers, Margot en Hidde Zuidhof en Michelle
Ham.

•

De Jeugdcommissie

Het juiste gebruik van de pitchfork
Deze keer geen pro-praatje, maar
daarvoor in de plaats de aanpak
van pitch marks op de green.
Vooral bij nat weer zien we de
deuken in de greens weer in grote
aantallen verschijnen.
Iedereen weet inmiddels dat het een absolute
must is om de pitchfork op zak te hebben
om de pitch marks op de greens te kunnen
repareren. Elke golfer, ongeacht zijn of haar
handicap, veroorzaakt - bewust of onbewust -

Een voor zich sprekend bord bij de eerste Tee
gefotografeerd door Inge van Melis in Schotland.

schade aan de green met zijn of haar approach
slagen. Wanneer ze niet worden gerepareerd,
kan dat leiden tot kale plekken op de green,
maar wanneer ze wél worden gerepareerd,
kunnen bruine plekken ontstaan.
Ervaring leert dat minder dan de helft van
de pitch marks worden gerepareerd, waarvan
weer minder dan de helft op de juiste manier.
Uit observaties blijkt dat maximaal 25% van
de spelers daadwerkelijk ball marks repareren. Zoals de afbeeldingen laten zien behoort
men de pitchfork naar het binnenste van de
ball mark te drukken. Dus niet achterover
drukken en de bodem van de ball mark of de
deuk naar boven trekken, want dat heeft tot
gevolg dat de graswortels worden ontwricht
en er vervolgens bruine plekken ontstaan.
Het aardige van deze ietwat gymnastische
oefening is dat de volgende spelers uw deukjes niet hoeven te repareren, zodat zij de
green aantreffen zoals u hoopt die aan te
treffen.
Overigens, mocht men de eigen pitch of ball
mark niet kunnen vinden, dan mag men
altijd andermans deukjes opzoeken en repareren. Daar doen we niet moeilijk over omdat
het de ultieme vorm van respect voor de
baan en de andere spelers is: een golfsport
etiquette!

•

Met dank aan CopyChain
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Maître Cour du Moulin

Tagliatelle met kip en zeevruchten
Dit heerlijke mediterrane gerecht is ideaal om samen met zes
golfvrienden op een warme nazomeravond van de ondergaande zon
te genieten. Het kan voor een groot gedeelte van te voren worden
klaargemaakt, zodat de kok ook daarvan kan profiteren.
We hebben nodig:

0,5 theelepel saffraan, 3 eetlepels olijfolie, 3
kipfilets in blokjes gesneden, 1 fijngehakte
ui, 2 uitgeperste knoflookteentjes, 2 laurierblaadjes, 2 van zaad ontdane en in reepjes
gesneden rode paprika’s, 175 gram erwtjes
en evenzoveel tuinboontjes (vers of uit de
diepvries), 1,5 dl droge witte wijn, 1 kg mosselen, 0,5 liter kippenbouillon, 500 gram
grote rauwe garnalen, 2,5 dl koksroom, een
flinke handvol fijngehakte peterselie, partjes
citroen en vers stokbrood.

l	Doe de saffraan in een klein kommetje,
giet daar 2 eetlepels kokend water op en
laat dat even trekken.
l	Verwarm de olijfolie in een wokpan en
bak de stukjes kip gedurende 5 minuten.
Voeg de ui en knoflook toe, laat die even
zacht worden en doe dan de laurierblaadjes en de paprikareepjes erbij. Weer
even wokken, de erwtjes en tuinboontjes erbij en nogmaals even roerbakken.
Zet de pan daarna van het vuur.
l	Kook de wijn in een flinke pan en voeg
de mosselen toe. Giet ze af wanneer ze
open zijn en doe het kookvocht bij het
kip-groentemengsel in de wokpan. Doe
vervolgens de saffraan en de kippenbouillon erbij.
Zet de mosselen en het verkregen mengsel in
de koelkast tot vlak voor het gebruik.
l	Kook de tagliatelle.
l	Verwarm het kip-groentemengsel met
daarin de rauwe garnalen. Laat dat één
minuutje koken. Dan de koksroom erbij
en nog eens 2 tot 3 minuten laten pruttelen.
l	Voeg de mosselen en ook de peterselie
eraan toe, zodat een heerlijke saus ontstaat.
l	Giet de gare tagliatelle af en roer die door
de saus.
l	Serveer met de partjes citroen en het verse
stokbrood dat even in de warme oven
heeft gelegen.
Met een heerlijk glas koele Verdichio …eet
smakelijk!

•

Maître Cour du Moulin
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Bestuursmededeling

Van de caddiemaster/marshal
Graag willen wij de leden nogmaals attenderen op een aantal regels die
gelden bij het gebruik van onze golfaccommodatie.
1.	De vrijwilligers die als caddiemaster
dienst doen zijn gastvrouw/gastheer van
onze Golfclub en doen dit belangeloos.
Geen reden voor een onvriendelijke of
onheuse behandeling dus. Zij functioneren tevens als marshal en hebben alle
rechten die aan beide functies zijn verbonden. Dit wil zeggen dat alle aanwijzingen
van de caddiemaster/marshal onverwijld
en zonder commentaar moeten worden
gevolgd. Bij het niet opvolgen van deze
aanwijzingen kunnen door het bestuur
sancties worden opgelegd.
2.	Iedereen die de baan ingaat moet (wordt
dringend verzocht) zich van tevoren in te
schrijven in het baanboek op de balie in
de hal van het clubhuis.
3.	Ieder niet-lid (greenfeeër) moet zich melden bij de dienstdoende caddiemaster voor
betaling van de greenfee. Indien men zonder betaling in de baan wordt aangetroffen, volgt onmiddellijke verwijdering.

	Het komt voor dat leden met gasten in de
baan zijn zonder dat greenfee is betaald.
Van een lid van HGC ‘Overbrug’ wordt
anders verwacht. Het lid is verantwoordelijk voor zijn gasten.
4.	Indien u gasten introduceert, kan dit
alleen onder het overleggen van de eigen
introductiekaart. Als u deze niet bij zich
heeft moet de normaal geldende greenfee
worden betaald.

6.	Als u, ook als lid van HGC, met een
groep van meer dan tien (10) personen
wilt gaan golfen, wordt u verzocht van
tevoren een afspraak te maken met de
secretaris. Hierdoor wordt voorkomen
dat nog andere groepen worden vastgelegd
en er een te grote druk op de baan wordt
gelegd.
7.	Het komt regelmatig voor dat vanuit het
clubhuis via hole 9de kortste weg wordt
genomen naar de driving range. Dit is ten
strengste verboden.
8.	De kortste weg is niet altijd de juiste weg.
De weg van hole 1 naar hole 2 gaat buitenom. De uitgang van hole 9 is naast de
driving range en niet via de slagboom.
9.	Repair your pitchmarks, replace divots.

5.	Sponsorkaarten zijn geldig voor éénmalig gebruik, onafhankelijk van het aantal holes dat wordt gelopen. Dus geen 2x
greenfee voor 9 holes op 1 sponsorkaart.
Ook hierbij geldt dat de sponsorkaart moet
worden ingeleverd. Geen sponsorkaart bij
u, dan dient de volledige greenfee te worden betaald. Zonodig kan verrekening
achteraf plaatsvinden onder inlevering
van de betreffende greenfeekaart en een
sponsorkaart.

10.	Betreed en verlaat bunkers aan de lage
kant en hark ze aan. De hark op het haakje
(indien aanwezig) terugleggen is toch ook
niet te veel gevraagd.
11.	A ls u in de buurt van een green aan het
spelen bent, dan moet uw tas/kar al voorbij de green staan, zodat u na het uitholen
onmiddellijk deze hole kunt verlaten.
12.	U mag elkaar best aanspreken op ‘zondigen’ tegen de etiquetteregels.
13.	Denk om snelheid in de baan en laat door
volgens de regels.
Graag verzoeken wij u rekening te houden
met het bovenstaande, zo blijven wij een
gezellige club, waar naast de gezelligheid ook
de regels hoog in het vaandel staan.

•

Uw Commissaris
caddiemasters/marshals

Vincent van Goghstraat 84
5671 GZ Nuenen

Loek van Poppel
Bestuurslid

T 040 - 283 17 05
E info@dicksevers.nl
W www.dicksevers.nl
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Old Grand-Dad Wedstrijd voor een goed doel
Op 23 Juni werd de ‘Overbrug Old Grand-Dad Wedstrijd’ gespeeld.
Onder de bezielende leiding van Peter van de Goor werden 30
grootvaders ontvangen met koffie en gebak. Genietend van prachtige
weersomstandigheden ging de wedstrijd om 12.00 uur van start.

mijn tas. Wie schetst mijn verbazing, toen Jan
van der Zwaag zijn eigen chipper terugvroeg,
die door Willem aan het eind van de vorige
hole was opgeraapt en meegenomen.

Mijn beste wedstrijd tot nu toe

Het bevorderde mijn concentratie en dat was
met twee birdies, waarvan één op hole acht,
goed voor 45 punten. Ik wist zo mijn beste
wedstrijd in mijn golfbestaan te spelen. Alles
lukte, uitholen leek een makkie. Het geluk
lachte me zelfs toe, toen een afzwaaiende
afslag, via de bomenrij weer op de fairway
terugkaatste. Enfin, het was zo’n dag, die je
maar zelden beleeft. Tweede werd Jean Louis
Aben en derde Jan van den Broek. Dank ook
aan de medewerkers van ‘d’n Dimpel’ die ons
voortreffelijk hebben verzorgd met drankjes
en een heerlijke BBQ.
En nu op met drie vertegenwoordigers van
onze club naar de landelijke Old GrandDad wedstrijd in het Limburgse GulpenWittem.

•

Eugène Cosijn

Peter van de Goor (l) reikt de trofee over aan de winnaar Eugène Cosijn

Deelnemers aan deze wedstrijd zijn tevens
lid van de Stichting Old Grand-dad Club
Nederland. Dit is een Stichting die een aantal
goede doelen nastreeft. (In het aprilnummer
van de Evergreen is hierover meer informatie
verstrekt door Peter van de Goor, de club
council voor deze activiteit. Red.)
De wedstrijd verliep in opperbeste sfeer, met
een unieke ervaring voor ondergetekende/
winnaar. In een flight met markante namen
als Is Jacobs,tussen
Willem
Riessen en Jan van
Greenkeepers
hunvan
machines
18

der Zwaag (mijn examinator in 1998) werd
gedreven gespeeld en volop genoten van de
droge humor van Willem. Eén voorval tekent misschien het beste hoe de onderlinge
verhoudingen lagen. Bij het beëindigen van
een hole, bood Willem mij een chipper aan,
met de wat korzelige mededeling dat hij daar
niet meer mee overweg kon. Of ik de chipper,
zo goed als nieuw, wilde overnemen.
De prijs zou bespottelijk laag zijn, namelijk
€ 35. Ik ging akkoord en stak de chipper in

Jan Martens recentelijk trotse opa van zijn eerste
kleinkind
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Golfregels blijf er mee bezig

Tempo in de baan bevordert speelplezier
Het is bij golf net als in het verkeer: het moet blijven doorstromen en
stilstand moet te allen tijde worden voorkomen. Niets is erger bij het
golfspel dan traag spelen door de flight voor je. Niet dat je altijd kunt
overzien of dat trage spel het gevolg is van traagheid verderop, maar toch.

Wachten betekent verlies aan concentratie
en een rondje golf van vijf uur of langer is
bovendien fnuikend voor het speelplezier.
Maximaal vier uur voor een drieman flight
en dat evenwichtig verdeeld over 18 holes zou

het uitgangspunt moeten zijn. Op sommige
banen staan door de baan op diverse plaatsen
klokken of borden die aangeven of je aan de
door de club als normaal gestelde speelsnelheid voldoet. Dit kan een hulpmiddel zijn om
je snelheid te controleren, maar het uiteindelijke tempo ligt grotendeels aan jezelf.
Belangrijk is het voorbereiden van je spel.
Wees op tijd op de eerste afslag en vertrek
op de starttijd. Zorg steeds dat je klaar staat
wanneer je aan de beurt bent. Weet wat je
gaat doen en met welke club je gaat slaan. En,
heb je geslagen, niet nakletsen, maar lopen!
Houd hierbij de flight voor je in de gaten en
blijf hier een slag achter.

BO3 GOLF
clubmatching
• ‘Clubfitter’

Huub Bozon • ‘Advanced Clubmatcher’

• ‘Master Craftsmen’
( hoogste opleidingsgraad GCA 2004)

Custom made
The

New Clubs,
Shafts &
Grips

Kijk mee met de slag van je flightgenoten
totdat de bal stil ligt. Het bespaart heel wat
zoekwerk achteraf. Loop zoveel mogelijk in
de richting van je eigen bal en ga niet met
de hele flight achter iedere bal aan. En als je
onverhoopt moet zoeken, kijk dan of je de
volgende flight al door kunt laten. Daarvoor
hoef je geen vijf minuten te wachten. Deze vijf
minutenregel geldt voor het vinden van een
verloren bal en daar hoeft de volgende flight
niet op te wachten.

Overige aandachtspunten

l	Gebruik de wachttijd om je oefenswing te doen.
l	Leg de hark in de buurt van de plaats waar je de bunker inloopt.
l	Zet tassen en karren altijd in de richting van de volgende afslag.
l	Neem die stokken mee die je denkt nodig te hebben.
l	Maak de putt af wanneer je net hebt gemist en op uithole-afstand
ligt.
l	Pak je bal op als je niet meer kunt scoren.
l	Noteer je score niet op de green, maar bij de volgende afslag.
l	Ga niet naar andere ballen zoeken wanneer de gezochte bal gevonden is.
En…’last but not least’, moedig anderen aan hetzelfde te doen. Maar…
doe dat met tact en speel niet de schoolmeester.
Blijkt dan uiteindelijk dat je conditie tekort schiet om aan de speelsnelheid te voldoen, test dan je conditie en doe er iets aan!

•

Regelneef

Bel voor afspraak
06 - 51 10 72 99
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Wedstrijduitslagen
Bavaria om ’t vat

Hoge hcp
1. Dick Severs
2. Jean Louis Aben
3. Bert ter Heijne
Lage hcp
1. Cees van Dijk
2. Jan Kerstens
3. Piet Hein van Thiel

Langste dag zo 11 juni

Maandbeker 3 zo 25 juni

Hoge hcp
1. Cock Sproet
2. Jaap van het Kaar
3. Peter Verhees
Lage hcp
1. Jan Gottenbos
2. Steef Deimann
3. Jan Kerstens

Kermiswedstrijd zo 9 juli

1. Heidi de Greef
2. René Stockx
3. Ellen Swinkels

1. Rosemarie Martens
2. Jeanne Verstappen
3. Harry Verstappen

Zaterdagwedstrijd
za 17 juni

Zaterdagwedstrijd za 15 juli

1. Hans van Kuijen
2. Hugo Zuidhof
3. Christien Jacobs

1. Sacha Bijleveld
2. Wilfran Bollen
3. Peter Verhees

Maandbeker 4 zo 23 juli

Hoge hcp
1. André Dams
2. Jan van den Broek
3. Marianne Engels
Lage hcp
1. Huub Bozon
2. Jan Gottenbos
3. Bert Hendriks

HGC foursomes zo 30 juli

1.	Albert vd Meijs/Tonne
Knaapen
2. Chrisje en Pieter Driessen
3. Bettie en Arthur Luijben

Golfjournaalbeker zo 6 aug

1. Frans Jansen
2. Harry Verstappen
3. Frits Verspaget

Zomerwedstrijd zo 13 aug

1. Joep Vergroesen
2. Inge van Melis
3. Cock Sproet

Zaterdagwedstrijd
za 19 aug

1. René van de Heuvel
2. Diny van Zuidam
3. Bob Grijpstra

Maandbeker 5 zo 20 aug

Hoge hcp
1. René van de Heuvel
2. Jaap van het Kaar
3. Rob van Thiel
Lage hcp
1. Frans Janse
2. Marianne van Eyck
3. René van de Waarsenburg

Vaderdagwedstrijd
zo 18 juni

1. Hannie van den Eijnde
2. Annie Heessels
3. Ben Goossens

Old Grand dad
wedstrijd vr 23 juni

1. Eugène Cosijn
2. Jean Louis Aben
3. Jan van den Broek

Winnaars maandbeker 5 lage hcp:
vlnr René van de Waarsenburg,
Fred Boogaarts (wedstrijdleider),
Marianne van Eyck en Frans Jansen

Maandbeker 6 zo 10 sept

Hoge hcp
1. Jaap van het Kaar
2. Hannie van den Eijnde
3. Mieke van den Heuvel
Lage hcp
1. Netty van Poppel
2. Pieter Driessen
3. Margret van Dijk 

•

Winnaars HGC foursomes: vlnr Arthur en Bertie Luijben, Peter van de Goor (wedstrijdleider), Chrisje Driessen,
Albert van der Meijs, Tonne Knaapen en Pieter Driessen
21

Kermiswedstrijd met touwtjetrekken

Het was zondag 9 juli, een
heerlijke dag na vijf bloedhete
dagen. Een beetje bewolkt en een
lekker windje. Mijn flightgenoten
Dick Severs, May Roxs, Brigitte
Bozon en ik hebben een gezellige
dag gehad.

Mede dankzij Brigitte heb ik gewonnen want
zij zei op hole 1: ‘Ik ga vandaag tegen jou
matchplayen’ en dat was natuurlijk een uitdaging die toevallig lukte.
Vooral een woord van lof voor Margriet
Stockx voor de ontzettend leuke prijsuitreiking. Het was een kermiswedstrijd en
de prijswinnaars, acht in totaal, moesten
touwtjetrekken. Aan ieder touwtje hing een
prijsje. Ik had een pintol met nr. 2. Dat was
de tweede prijs, een verrekijker. Geweldig
leuk bedacht, Margriet. Knap hoe je iedere
keer weer van die originele prijzen bedenkt.

Rosemarie(r) mag touwtjetrekken bij Margriet

Hartelijk bedankt daarvoor. Natuurlijk ook
de wedstrijdleiding en niet te vergeten onze

hoffotograaf, bedankt.

•

Rosemarie Martens

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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Kort berichtje over een Zaterdagwedstrijd
Mijn deelname aan de zaterdagwedstrijd op
15 juli was voor mij een pracht gelegenheid
om, samen met ervaren golfers, golf- en wedstrijdervaring op te doen. Een gezellige flight
met San Jansen en Frans Vinke. Heel erg

plezierig en een fantastisch mooie zomerdag.
Ik speelde de sterren van de hemel met een
bijna hole-in-one en een birdie.
Bovendien zijn deze zaterdagwedstrijden
zeer geschikt om de golfregels en de etiquet-

Di moete lèze. . .
Het is mooi geweest met ’t Hellemonds dialect. Mijn laatste bijdrage zal
ik daarom ten gerieve van degenen, die wat moeite hebben èn met dit
vaak niet goed te vertalen dialect èn met de voor sommigen moeilijk te
accepteren combinatie Hellemonds en golf in beschaafd Nederlands aan
de redactie van ons clubblad ter beschikking stellen.’t Hellemonds wil
volges sommige nie gedoan zin. Allez, dor goan we nie over streie.
Een paar weken geleden stond ik op het punt
op de afslag van vijf mijn eer te verzilveren
toen ik, wat wel vaker gebeurt, de gevolgen
van een te grote aandrang alleen in goede
banen kon leiden door een lateraal wildplasje
te doen achter de afslagplaats van vijf met
uitzicht op het dichte lover van de aldaar
bevindende bomen en struiken. Terwijl ik
deze enigszins genante maar menselijke activiteit daar ter plekke uitvoerde bemerkte ik
dat bijna iedereen bij dit soort handelingen
recht voor zich uit staart, in ’t niets zogezegd
zonder zich iets aan te trekken van de rest om
zich heen. Mogelijk toch een vorm van zich
even willen afsluiten van anderen om het
idee te krijgen onbespied te zijn. En toen ik
daar zo stond hoorde ik twee voorbijgangers,
die daar, voor mij aan het oog onttrokken
door het welig gebladerte van het struweel,
over het daarachter liggend pad lopend liepen te keuvelen. Meteen kwam bij mij de
gedachte op dat ik weliswaar hen niet kon
zien maar zou dat andersom ook zo wezen?
Welaan, geheel in stijl van mijn zucht naar
‘het te willen weten’ toog ik diezelfde donderdagmiddag - het moet zo ongeveer drie
uur geweest zijn - al quasi natuurvorsend met
niet in het oog lopende dus bedaarde tred
naar de bewuste plek tegenover de tee van 5.
Ik wist dat het slechts van korte duur zou zijn
dat enkele leden, die ik op de fairway van 4
had zien lopen, op het strategisch gebied achter de afslag van 5 zouden aankomen. Maar

de boeiende vraag was of er ook plassers
bij zaten. Ofschoon ik vaak teleurstellende
ervaringen met het opsporen van voor mij
relevante wetenswaardigheden heb moeten
verwerken mocht ik nu het genoegen smaken
met meer dan gehoopte ‘bezienswaardigheden’ te worden beloond. Mij achter het
struweel schuil houdend hoorde ik een der
leden roepen: ‘die verrekte plaspillen’. ‘Oh,
moette gai oak Sjaak? Naw dan kan ik oak
wel efkes losse’.
Ik bevroedde dat ze samen de gekozen positie
langs het lateraal hekje ingenomen hadden
want terwijl ik van de een nog een ‘rits’elend
geluid ervoer klonk van enkele meters verder
een bevrijdende en opgeluchte zucht van
verlichting. Een plotselinge windvlaag deed
het bladerendek gedeeltelijk openen en wel
juist op de voor mij meest strategische plaats,
waardoor ik zicht kreeg op een wel bijzonder
lid. Het mag dus ook voor u duidelijk zijn dat
ik in de toekomst met dit natuurverschijnsel
van wind, groei en bloei terdege rekening
zal houden.
Oh, ja, misschien is het een goed idee voor
onze ‘bestuurderen’ - zolang er geen eenvoudig ontspannend maar vooral isolerend
hoekje daar ter plekke gecreëerd kan worden
- enkele schaamlapjes ter voorkoming van
schennis der eerbaarheid ter beschikking te
stellen.
Houdoe!
Piet Schriks

•

te door te nemen. Hoe te droppen bij een
bal in de GUR? Op welke manier de vlag te
bewaken?
Al met al een geslaagde dag.

•
Sacha Bijleveld

Wat ons verder
nog ter ore kwam
Wie woont er op de boerderij naast hole 2?

Al weer een half jaar geleden heeft de
familie Bressers haar intrek genomen
in de volledig gerestaureerde boerderij
naast hole 2. Onze fotograaf Cees heeft
hen bezocht en een foto gemaakt, zodat
we al een beetje kennis kunnen maken
met een familie die voortaan onze naaste
buren is.

Dorit en Charles Bressers met hun kinderen
Puck en Pim

Handicaps

In toenemende mate wordt geconstateerd dat diverse leden vernieuwende
onderdelen in en aan hun lichaam laten
plaatsen. Kunstmatige heupen, knieën,
hoorapparaten, bypasses en nog meer
technische hoogstandjes op medisch
gebied. Moeten onderhand de golfregels
betreffende hulpmiddelen niet worden
aangepast?
Verder hoorden we veel leden van de
herenochtend klagen, dat ze voor de
vriendendag geen vriend konden vinden..., wel een vriendin.
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MPC Capital NV

MPC Scheepsfonds W-O Tsjoch CV

Met dit fonds investeert u in een Nederlandse dubbelwandige productentanker van
absolute topkwaliteit. Volharding Shipyards levert het schip naar verwachting op in
januari 2007, waarna het fonds direct rendement oplevert.
W-O Tsjoch vervoert vloeibare bulk, zoals plantaardige oliën, over de gehele wereld.
De vraag naar dit type schepen overtreft al jaren het aanbod. Volgens deskundigen
houdt de schaarste nog jaren aan.
De voordelen:
• Zeer hoog totaalrendement: 15,0% per jaar *
• Rendementsuitkering: oplopend van 8% tot 20% per jaar
• Fondsrapportage en rendementsuitkering: 4 x per jaar
• T imecharter: 3 jaar en 2 x 1 jaar verlengingsoptie
• Nederlands schip van topkwaliteit
• Zeer gewild schip bij opdrachtgevers door geringe
diepgang
• Toenemende vraag vanuit China
pieterdriessenadvies@chello.nl

Deelname is mogelijk met een participatiebedrag van USD 70.000** (excl. 3% emissievergoeding). Toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde
en ondertekende inschrijfformulier. W-O Chia, het zusterschip van W-O Tsjoch, was al binnen een week overtekend. Wij verwachten ook nu weer een overweldigende belangstelling
en adviseren u dan ook tijdig één of meerdere participaties te reserveren.
)	Dit rendement is enkelvoudig en inclusief verkoopresultaat. De waarde van uw belegging kan fluctueren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het gebruikte beeldmateriaal betreft het identiek zusterschip Evie.
**
)	Afhankelijk van de ontwikkeling van de USD-koers kan MPC Capital het participatiebedrag aanpassen tot het
moment van toetreding, naar verwachting uiterlijk 1 juni 2006. De tegenwaarde van het participatiebedrag
bedraagt echter minimaal € 50.000.
*

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

de prijs naar huis te gaan. Proficiat allen!
Verder zij nog opgemerkt dat het zeer nat was
op alle 19 holes.

Parkeerplaats picknick

Laarbeekse golfkampioenschappen

Niet alleen Stippent, maar ook Laarbeek heeft
zijn eigen golfkampioenen. Tijdens de voor
de derde keer gehouden kampioenschappen op vrijdag 25 augustus werd er goed
gescoord door enkele van onze leden. Zo
werd Toos de Vries kampioen van Laarbeek
bij de dames en werden Joop de Greef en Rien
24

Klaassen respectievelijk tweede en derde bij
de heren terwijl Jeanne Slegers bij de hogere
handicappers de tweede plaats behaalde. Bij
de longest was het Harry van Eyck die bij
de heren een geweldige slag produceerde en
winnaar werd. Bij de neary leverden Diny en
Wim van Veijfeijken een bijzondere prestatie
door zowel bij de heren als bij de dames met

Gemoedelijk tussen twee auto’s, lekker uit
de wind, zagen we een kleine picknick op
onze parkeerplaats. Paraplu’s tegen de lichte
regen die er viel (augustus) en genieten van
de koffie en de koeken.
Wat is het geval? Een aantal golfers heeft na
hun golfronde op maandagmorgen zin om
met een kop koffie wat na te praten, maar…
het clubhuis is gesloten. Vandaar dat er van
de nood een deugd wordt gemaakt.

Clubhuis

Het clubhuis staat er weer gelikt bij. Albert
van der Meijs ging er met de kwast overheen.

•

Redactie
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Verslag van de Zomerwedstrijd
Carla had ons in een onbewaakt ogenblik opgegeven voor deze wedstrijd
op 13 augustus. Dit voornamelijk omdat je als nieuwe leden toch ook
eens aan een wedstrijd mee moet doen om je gezicht te laten zien. Het feit
dat ik dit ‘mag’ schrijven, bewijst al dat ik dat ook inderdaad heb gedaan.
De weersverwachting duidde niet echt op
stralend weer en dus had ik me uitgedost in
een broek die best kleddernat mocht worden
en enkele kledinglagen over elkaar. De plu
mee in de tas en laat de buien maar komen.
Het was echter stralend weer en pas in de
tweede ronde verschenen de eerste schuchtere wolkjes. Toen had ik al op hole 2 en 3
in het water geslagen en lag ik dus mijns
inziens goed op schema. Gelukkig ging het
daarna geleidelijk steeds beter, mede door
goed naar de moeiteloze verre afslagen van
Ellen Claessen te kijken. Ook Lenie ging
steeds beter slaan, terwijl Wim juist op het
eind het dal in schoot.
Het blijft een uiterst wisselvallige en vaak
frustrerende sport die we beoefenen en de

uitslagen liepen dan ook ver uit elkaar. Mijn
43 punten leverden meteen een daling van de
HCP met 2,8 punten op, dus voorlopig hoef
ik zo’n stukje niet meer te schrijven.
Ik ga op mijn lauweren rusten en dat deden
we na afloop trouwens allemaal op het
gezellige terras. Met dank aan allen en de
Wedstrijdcommissie in het bijzonder geef ik
hierbij, onder voorbehoud, de uitslag zoals
die door de Wedstrijdcommissie aan mij is
medegedeeld:
1. Joep Vergroesen (HCP 26)
43 punten
2. Inge van Melis (HCP 25,6)	
41 punten
3. Cock Sproet (HCP 29,7)
40 punten.

zo’n toernooi te winnen met een HCP tussen
25 en 30, dus werk daar maar naartoe!

•

Voor de statistici onder u kan hieruit worden
afgeleid, dat men de meeste kans heeft om

Joep Vergroesen

Winnaar Joep Vergroesen(r) met wedstrijdleider Fred Boogaarts

De enige club
die u
nodig heeft.

Meeùs dus.

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!

Meeùs is een financiële dienstverlener op het gebied van verzekeringen, hypotheken en makelaardij o.g.
met een landelijk netwerk van 120 vestigingen. Daarnaast
zijn er 2 vestigingen in Noord-België. Helmond,
Hortsedijk 35-39 A: (0492) 58 18 11, of kijk op internet
www.meeus.com VERZEKERINGEN, HYPOTHEKEN,
MAKELAARDIJ O.G. Meeùs is onderdeel van AEGON.

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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Strokeplay kampioenschappen
met verrassende winnaars
Een uitvoering om in te lijsten. Op basis van handicapindeling waren
er 24 deelnemers bij de heren en 12 bij de dames aan de start. Vol goede
moed en met een grotere hoeveelheid water dan golfballen bij zich. Want
het was heet en droog, en de droogte zorgde voor dito keeltjes.
De paraplu ging regelmatig open ter bescherming tegen de zon. Helaas kon kampioenskandidaat Huub Bozon door blessureleed
niet meedoen. Maar als kenner was hij toch
trots te vinden achter het scorebord wat hij
met verve beheerde en invulde.
De eerste rondgang leverde een schifting
op die niet iedereen verwachtte, maar de
meeste van de te verwachten namen kwamen
toch wel voor op de startlijst van de tweede
ronde. De jeugd, met Koen Groot en Ruben
van Uden, was goed vertegenwoordigd. Maar

wie gingen het uitmaken? Gijs Verstappen
kwam de eerste ronde door in 74, met Ruben
van Uden als tweede met 78 slagen. Bij de
dames kwamen Ellen Swinkels met 84 en
Margret van Dijk met 86 slagen aan kop uit
de ochtend.
De leiders bij de dames hadden voldoende
ervaring om hun voorsprong te consolideren, hoewel de achtervolgende dames er
alles aan hebben gedaan. Er was er maar
één die toch nog een vuist kon maken. Paula
Goossens(171) rook haar kans toen Margret

Vlnr.: Paula Goossens (2e), Ruben van Uden (1e), Ellen Swinkels (1e) en Gijs Verstappen (2e)
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Huub Bozon voor de scores

(172) een slechte hole speelde en eiste met
1 slag verschil de tweede plaats op. De als
altijd erg stabiel spelende Ellen Swinkels
werd verdiend kampioen met 169 slagen.
Waarschijnlijk heeft haar paraplu haar gered
en beschermd tegen de verzengende zon en
de hitte.
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Apotheose
bij de heren

Bij de heren liep het naar
een apotheose op de laatste hole. Gijs Verstappen,
in de strijd verwikkeld
met Ruben van Uden, zag
de winst al lonken. Met
een out of bounds bal op
hole 18 en een bunker die
niet wilde meewerken
waren zijn winstkansen
echter verkeken. Ruben
van Uden (147) greep zijn
kans en daarmee de welverdiende winst en verwees Gijs (148) naar de
tweede plaats. De score
van dit tweetal tekende
zich ten opzichte van de
rest van de spelers af met
een voorsprong van meer
Ellen Swinkels in de hitte
dan 10 slagen op de nummers 3 en 4, Hans Meijer en René van de Waarsenburg, allebei 159. Tot
slot nog een eervolle vermelding voor onze senior Han van Kinderen.
Hij zette met zijn 2 x 84 slagen een prachtig resultaat neer.
Het was een prachtige dag met geweldige spelers in de finale!

•

Cees van Dijk

Ouder en kind
voor Unicef
Zoals vele jaren de ouder/kindwedstrijd steeds
op de wedstrijdkalender terugkeert, blijkt deze
wedstrijd qua sfeer totaal af te wijken t.a.v.
bijv. de maandbeker.
In een ongedwongen, gezellige sfeer zijn hele families aanwezig en wordt er gezellig aan de wedstrijd begonnen.
Het beetje geluk, wat ons vorig jaar ontbrak, was nu wel aan
onze zijde en zodoende maakten we al op de eerste negen
holes 2 birdies en resten ons ook nog eens 24 stableford punten. Ook de tweede negen maakten we een goede start, door
direct par te spelen en al de volgende holes bleven punten
opleveren, zodat we uiteindelijk na 18 holes binnenkwamen
met 46 punten. Een meer dan de nummer twee in de uitslag. Leuk om weer eens een wedstrijd winnend te kunnen
afsluiten.
Ik moet mijn schoonzoon Hein bedanken voor zijn degelijke
spel, alhoewel het moet klikken samen anders wordt het nog
niets.
Ook voor Unicef, met ABN-AMRO als sponsor, was het een
leuke dag. De aanwezige ambassadrice kreeg een cheque van
€ 675,- mee naar huis.
Al met al een hele gezellige golffamiliedag.

•

De uitslag was:
1. Piet-Hein Roxs met Hein Kostering
2. Henriëtte van Dongen met Dorus Kroft
3. Peter van de Goor met Hein van de Goor
Piet-Hein Roxs.
Winnaars ouder/kindwedstrijd

Ruben van Uden bekijkt (blijkbaar tevreden) zijn score
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Golfende dames hockeyveteranen
Woensdag 23 augustus, naar later bleek de enige stralende dag van de
week, was het dan weer zover. Voor de derde keer een reünie van oudhockeyers van de donderdagmiddag, nu samen voor een golfwedstrijd.
Dankzij de organisatie door An Roelofs, Els
van Wylick en Paula Goossens werd het weer
een heerlijke dag.

Na de koffie met wat lekkers, startten de acht
flights om twaalf uur voor de wedstrijd. Ik
mocht spelen met Irene Sleijffers en Els van

Wylick. Je snapt natuurlijk al dat deze dames
een ontzettend positieve invloed op mij uitoefenden, anders had ik nooit in jullie clubblad mogen schrijven. Want wat gebeurde…?
Ik kwam binnen met 37 punten! Heerlijk
gespeeld, voor mezelf helemaal blij.
Daarna aan de borrel, waar nog enkele dames
zich bijvoegden die niet hadden meegegolft.
Tijdens de barbecue, door Gijs prima verzorgd, vond de prijsuitreiking plaats. Daar
bleek dat mijn 37punten goed waren voor een
eerste prijs voor de hoge handicappers! Marij
Mallant werd tweede. Bij de lage handicappers deelden Netty Verleijsdonck en Diny
Praasterink de eerste plaats. We mochten
een leuke prijs in ontvangst nemen. Ook de
longest drive voor Woutje Swinkels en de
neary voor Marretje Praasterink bleven niet
onbeloond.
Nogmaals, het was een heerlijke dag en we
hebben allemaal erg genoten. Heel veel dank
aan de organisatie en aan fotograaf Wim
Roelofs. Jammer voor de dames die helemaal
niet hebben gereageerd op de uitnodiging: zij
hebben beslist iets gemist.

•

Hockey- en golfverhalen op het terras

Marijke Goossens

Einduitslag Dodavo

Winnaars bij de heren vlnr Rinus Jansen, Henk Jongen, Gerry Daelmans, August Curfs en Ton Sengers
(Jacques Verhappen ontbreekt)
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Winnaars bij de dames vlnr Gerry Curfs, Margret van dijk, Rose
Waarsenburg (Nel Corstens ontbreekt)
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Bericht van Zonia van Uden
Hallo allemaal. Na een fantastische carrière bij D’n Dimpel was ik toch
echt toe aan een drastische verandering! Nee... grapje, al vanaf mijn elfde
wilde ik graag in Amerika wonen. Een jaar geleden ging ik uitzoeken hoe
ik dit kon doen. Ik koos voor een jaar High school, na de HAVO.

Sponsoren in de bloemen gezet

Heren

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

August Curfs
Jacques Verhappen
Gerry Daelmans
Henk Jongen
Ton Sengers
Rinus Jansen

Dames

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

Rosemarie Martens
Gerry Curfs
Margret van Dijk
Christine Jacobs
Liliane van de Waarsenburg
Nel Corstens

Nearyklassement

Heren: Cees van Dijk
Dames: Marian Jansen

emarie Martens, Christine Jacobs en Liliane van de

Zonia in New York

Na een jaar voorbereiden vertrok ik op 2
augustus naar Amerika. Dat was wel even
slikken hoor. Er waren heel veel mensen op
Schiphol om me uit te zwaaien. Ik had twee
oriëntatiedagen in New York. Dat was super!
Ik heb echt twee hele leuke dagen gehad en
heel erg veel gezien.
Op 5 Augustus vloog ik via Chicago naar
Knoxville. Hier ontmoette ik voor het eerst
mijn gastgezin, een moeder (Lavonda) en
dochter (Jana). Dit is echt heel raar, omdat je
die mensen wel kent via de e-Mail maar natuurlijk ook weer niet écht kent. Toen ging ik
naar het stadje waar ik woon, Oliver Springs
en dat was wel even een verandering voor mij.
Oliver Springs is niet echt een grote stad.
Ik moet wel heel erg wennen aan het
Amerikaanse leven. Het is zo anders. De
mensen eten echt heel veel fastfood en alles
is zo uitgestrekt dat je alles met de auto
moet doen. Je zult hier dan ook niemand

op de fiets tegen komen. De mensen hebben ook nog nooit gehoord van twee keer
per dag brood eten en de lunches op school
zijn niet normaal! Ik wist niet wat ik zag:
frietjes, hamburgers, nacho’s, hotdogs, pizza
enz. Ik zit op Oliver Springs High school en
heb het intussen erg naar mijn zin. Ik zit in
‘The Girls Soccer Team’ en zo maak je snel
vrienden! En ik train echt heel veel, elke
dag van vier tot zes. Dik zal ik dus hopelijk
niet worden! Vorige week dinsdag was mijn
eerste wedstrijd (3-1 gewonnen) en dit was
echt heel leuk.
Op mijn school heb je natuurlijk ook de football players en de cheerleaders. Dit is wel erg
leuk om allemaal mee te maken. Die mensen
hebben echt status op school.
Het is ook wel heel grappig om te zien dat niemand Nederland kent, maar wel Amsterdam
en dat ik vragen krijg zoals: ‘Kun je wiet in
winkels kopen?’ ‘Kom jij uit Neverland? Is dat
niet van Michael Jackson?’ ‘Hebben jullie ook
cijfers in jullie land?’ ‘Hebben jullie snickers?’
en ga zo maar door.
Ook kan niemand de naam Zonia uit spreken
dus heet ik hier Z! Dat is ook wel grappig.
Zoals jullie wel merken heb ik het hier zeer
naar mijn zin. Het gaat ook al erg goed met
mijn Engels. Ik mis het Nederlandse leventje
en mijn familie wel, maar ik weet ook dat
ik dit niet elke dag meemaak en dat ik in
december mijn ‘gewone’ leventje weer kan
oppakken!

•

Zonia van Uden

Second nearyklassement

Ruben van Uden

Birdieklassement

Gerry Daelmans

Noot van de redactie:
Zonia van Uden is een van de meisjes die in
het verleden werkte in het clubhuis én de zus
van onze Stroke- en Matchplay kampioen:
Ruben van Uden.
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Matchplay kampioenschap

Ruben van Uden behaalt de dubbel
Wat een belevenis. Waren de Strokeplay kampioenschappen al doorregen
met allerlei spannende taferelen, deze Matchplay wedstrijden gaan de
boeken in als bijzonder, bizar en nat. Er is vanaf twee dagen voor de start
al gemopperd over de indeling, de manier van loting en de plaatsing.
Het is jammer dat lagere handicappers elkaar
in eerste ronde reeds tegenkomen en waardoor kanshebbers vroegtijdig afvallen. Maar
wellicht heeft de technische commissie er
lering uit getrokken zodat ze tegemoetkomt
aan de veel gehoorde wens van clubleden om
weer voorrondes in het wedstrijdschema op
te nemen. Het verhoogt de betrokkenheid van
de deelnemers.

Selectiewedstrijd op zaterdag

Op zaterdag valt het weer gelukkig mee en
wordt er hard gewerkt voor de winst. Voor
een aantal kanshebbers bij de dames, Ellen
Claessen, Margret van Dijk en Karin Severs,
valt het doek al na de eerste rondgang. Bij
de heren is het niet anders: August Curfs,
Jackey van Melis, Carel Martin en de jongere

garde, Freek Boetskes en Sjoerd Theunissen,
misten het geluk of waren vandaag gewoon
niet sterk genoeg. Verder verloopt de eerste dag in alle opzichten goed: spannende
wedstrijden en mooi weer. Met stabiel spel
komt San Jansen in de halve finale en viert
de tevredenheid hoogtij op de zaterdagavond
in huize Jansen, want ook Frans doet nog
steeds een gooi naar edelmetaal. Bij de dames
halen ook Tonne Knaapen, Marianne van
Eyck en Ellen Swinkels de halve finales op
zondag terwijl bij de heren Frans Jansen, Gijs
Verstappen, Ruben van Uden en René van de
Waarsenburg de strijd met elkaar aangaan.

door geheel doorweekte spelers, sjouwend
met regenjacks en paraplu’s. Verschrikkelijk!
Gelukkig is het in de middag wat minder
onstuimig.
De halve finale bij de heren heeft een gedenkwaardig verloop: Gijs, de gedoodverfde winnaar, verliest van Ruben en René moet uiteindelijk capituleren voor Frans. Bij de dames
speelt Marianne de finale tegen Ellen. Ze
hebben tot nu toe een aantal mooie zeges ‘aan
hun golfstok geregen’!
Gelukkig heeft het regenachtige weer veel van
onze leden niet weerhouden om de finalisten
te vergezellen en te ‘supporten’ in de baan.
Wel zijn er helaas nog steeds supporters die
blijkbaar niet weten wanneer tijdens zo’n
wedstrijd ze hun mond moeten houden.

De ontknoping

De finalisten zijn aan elkaar gewaagd en het
resultaat kan alle kanten op. Het wisselend
scoreverloop laat Ruben zien met 3 up op de
Natte bedoening op zondag
Het vroege herfstweer doet op zondagochtend eerste 9 holes, maar Frans brengt de spanzijn naam eer aan met stortbuien en daar- ning terug. Op hole 13 geeft hij, ondanks een
waterbal, Ruben een veeg uit de pan door zich
goed te herstellen, terwijl Ruben in de bunker
‘blijft hangen’.
Bij de dames voeren Ellen en Marianne een
verbeten strijd. Ellen is wat vermoeider en het
wil allemaal wat minder, maar ze blijft in haar
kansen geloven. Marianne echter speelt gedegen, houdt vast, herstelt zich wanneer nodig
en beslecht ten slotte het pleit op hole 15: een
waardig kampioene. Gefeliciteerd!
Bij de heren valt eveneens op hole 15 de beslissing. Frans moet in Ruben als ware kampioen
zijn meerdere erkennen. Deze mag zich nu,
naast Strokeplay kampioen, ook Matchplay
kampioen 2006 noemen, een dubbelslag!
Proficiat!

•

Cees van Dijk

Ruben van Uden in volle concentratie
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In reactie op...

Hole 2

Recontructie van onze golfbaan

In reactie op het stuk ‘Reconstructie van onze baan’ in evergreen nummer
14 wil ik graag langs deze weg het volgende met de leden delen.
Het voorstel

Tijdens de vergadering was voorgesteld hole
1 te verlengen tot een par 4 en hole 2 in te
korten naar een korte par 4, ofwel een lange
par 3. Hetgeen wel in het nieuwe voorstel van
het bestuur naar voren komt. Door toch te
kiezen voor een par 4 bij hole 2 krijgt de baan
nu een index van 70, zonder dat de lengte
noch de moeilijkheid van de baan overeenkomstig toeneemt. We krijgen nu voor een
lange, moeilijke par 3 (hole 1) een relatief
eenvoudige par 4, en voor een moeilijke par
4 (hole 2) een korte par 4.

Routing

Het bestuur heeft kennelijk – blijkens de
publicatie in nummer 14 – beslist de rou
ting van de baan te veranderen, en we zul-

len onze – net nieuw aangelegde – slothole
18 moeten ruilen voor de hole achter ons
clubhuis, met als enige motivatie dat de caddy
master dan vanuit zijn stoel de Tee van hole 1
kan overzien.

Routing en Par 68 behouden

Hier een paar suggesties hoe toch een par
68 te maken en ook de huidige hole 18 te
behouden als slothole?

Hole 1

Deze kan – zoals reeds voorgesteld – verlengt
worden naar een Par 4. Daarbij ook nog
voorzien worden van een heuse starters hut
en een putting-green tussen de Tee van 1 en 9.
Dit geeft meteen de mogelijkheid een goede
warm-up voor in de ronde op te nemen.

Deze kan – zoals reeds voorgesteld – worden
ingekort naar een korte Par 4 met een waterhindernis. Om zoveel mogelijk lengte aan de
hole te geven zou de green zo ver mogelijk
verlengt moeten worden. De bunkers zouden
wat vlakker gemaakt kunnen te worden i.v.m.
de lengte van de green.

Hole 3

Deze kan worden ingekort naar een Par 3 van
135-145 meter (heren) 115-125 meter (dames).
De rechtertong aan de waterhindernis kan
worden gedempt zodat bogey-spelers op kunnen leggen voor de green.

Hole 9

Rechter bunker dichtgooien en een sandwaste aanleggen aan de rechterzijde van de
fairway vanaf 100 tot 30 meter voor de green.
Dit zal de spelers de gewenste speellijn doen
prefereren.
Hopelijk kan met deze reaktie nog iets
gedaan worden.
Huub Bozon
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Diës
Dit is de naam van de feestweek die plaatsvond in de week van maandag
11 tot en met zondag 17 september.
Het bestuur heeft besloten om voortaan ieder
jaar zo’n feestweek te organiseren waarin een
aantal vaste jaarlijkse activiteiten wordt opgenomen, zoals: Vriendinnendag op dinsdag,

Sponsordag op woensdag en Vrijwilligersdag
op vrijdag. In deze week zijn dit jaar voor het
eerst ook nieuwe activiteiten gestart namelijk: Vriendendag op donderdag, de Diës

Voordracht Els van de Vorst

De vriendinnen borrelend op het terras

wedstrijd op zaterdag, de Diës feestavond
op zaterdagavond en de Katerwedstrijd op
zondag om weer bij te komen van de ‘night
before’.
Al met al een interessant initiatief dat echter
nog lang niet tot alle leden is doorgedrongen
en wellicht enige evaluatie behoeft.
Hier volgt een fotografische impressie van
alle feestelijkheden.

•

De vrijwilligers
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Stijlvolle muziek

De vrienden op het terras

De band op zaterdagavond

Winnaars Diëswedstrijd

De vrijwilligers dineren buiten

Buffet op zaterdagavond
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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
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