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Van de redactietafel komt als de leden trots zijn op onze baan en 
daar ook naar handelen. In dit kader willen 
we tevens een poging wagen om een foto-
wedstrijd op te zetten, waarbij de leden een 
prijs kunnen winnen door het maken van ‘De 
Meest Bijzondere Foto Van De Baan’. In dit 
nummer vindt u hierover meer informatie.

Tegelijkertijd willen we de leden verzoeken 
ons te informeren over die dingen die hen 
opvallen of storen in de baan en waarop we 
niet zo trots mogen zijn. Het bespreekbaar 
maken hiervan via het clubblad lijkt ons leer-
zaam voor iedereen. 
Onze brievenbus bevindt zich in de hal 
van het clubhuis en een korte notitie is zo 
gepost. 
Rest ons om u een sportief en gezellig golfsei-
zoen toe te wensen. •

Redactie

We beginnen aan een nieuw golfseizoen. Vandaar dat u in dit nummer 
nogal wat zakelijke informatie vindt over de wedstrijdkalender en de 
competities. Vanwege de winter is er dus weinig informatie over wedstrij-
den en beschikken we daardoor over relatief weinig foto’s. 

In de eerste redactievergadering van dit jaar 
hebben we wat gebrainstormd met als uit-
komst dat we dit jaar ook aandacht willen 
gaan besteden aan normen en waarden, een 
onderwerp dat in ons land op dit moment erg 
actueel is. Daarbij willen we beginnen met 
een gewetensonderzoek naar onze eigen nor-
men en waarden in het golfspel en dat aan de 
hand van een artikel (eigenlijk een enquète) 
dat we oppikten bij een bevriende golfclub. 
Dit onderzoek gaat vooral over eerlijkheid, 

sportiviteit en volharding in het naleven van 
de spelregels en de etiquette.
Er zijn echter ook andere aspecten van nor-
men en waarden die we het komende seizoen 
willen belichten, zoals: veiligheid in de baan, 
zorg voor de baan, passende kleding, respect 
voor medegolfers (zowel junior als senior) 
en natuur en milieu. We doen dit via onze 
rubriek ‘Golfregels blijf er mee bezig’.
Misschien zijn we hierin wat idealistisch, 
maar we denken dat het onze club ten goede 

Forewoord van de voorzitter

Tempus fugit (de tijd vliedt) 
Het was een gezellige nieuwjaarsreceptie van onze golfclub op 8 januari 
jongstleden. Velen onder u gaven gehoor aan mijn oproep om elkaar in ons 
clubhuis een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen en daarop te klinken. Ook de 
datum mag geslaagd worden genoemd, omdat op dat tijdstip (vrijwel) iedereen 
gerecupereerd was van de inspannende week van zwaar tafelen en drinken. 
De stemming was er in ieder geval een afspiegeling van: geanimeerde gesprekken, 
veel gelach en een heleboel (van plezier) glimmende ogen.

‘Tempus	fugit’	(de	tijd	vliedt)
Op verzoek van de redactie heb ik in dit 
Foreword deze Latijnse spreuk nog maar eens 
herhaald, omdat ik zo ben begonnen de aan-
wezigen op de receptie toe te spreken. Nu eens 
niet een obligaat verhaaltje over komende 
golfprestaties en clubomstandigheden in het 
nieuwe jaar, maar over de ongrijpbaarheid 
van de tijd die niet is in te kaderen, te versnel-
len, noch te vertragen. Zowel wetenschap, 
kunst als literatuur hebben zich er al in vele 
varianten over gebogen. In onze westerse 
wereld wordt het begrip tijd ook wel omschre-
ven als een denkbeeldige rechte lijn die van 

het verleden, via het heden, naar de toekomst 
loopt. De toekomst echter, die dus ook deel 
uitmaakt van de tijd, is door ons wél mani-
puleerbaar, namelijk met goede voornemens. 
Goede voornemens zijn van alle tijden; ze 
zijn tijdloos. Edoch, het verwezenlijken daar-
van kan alleen wanneer ze met wilskracht, 
krachtdadigheid en standvastigheid ten uit-
voer worden gebracht. Die tenuitvoerlegging, 
mét de daaraan ten grondslag liggende karak-
tereigenschappen, heb ik de aanwezigen op 
de Nieuwjaarsreceptie dan ook van ganser 
harte toegewenst. Of zij (en ik) succes zullen 
hebben? De tijd zal het leren.

Terugblik	op	2005
Ook was mij een korte terugblik op het afge-
lopen jaar gegund. Geen spectaculair jaar, 
maar wél een goed jaar!

Onze club is financieel gezond, er heerst een 
goede sfeer, het clubhuis met het terras en de 
directe omgeving zien eruit om door een rin-
getje te halen, de baan is verfraaid en wordt 
bijzonder goed onderhouden en er zijn goede 
golfprestaties geleverd. Kortom: een jaar om 
het veel genoegen aan terug te denken. Een 
dankwoord mijnerzijds was meer dan op zijn 
plaats voor het vele en kundige werk dat mijn 
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Geef door die pen

Golfproject in Montenegro
In de laatste Evergreen las ik dat Piet Korenman de pen had doorgegeven 
aan mij. De avond daarvoor hadden we, samen met onze dames, nog 
gezellig gekaart en het over zijn ‘pennenvruchten’ gehad, maar denk je 
nou dat hij mij toen vertelde dat ik de volgende zou zijn…? Het zij zo 
en desondanks: Piet bedankt voor de pen! Ik wil via deze ‘pen’ op een 
beknopte manier aan de leden iets vertellen, waar al velen wel eens wat 
over hebben gehoord, namelijk mijn Golfproject in Montenegro.

Het is ondertussen al weer vier jaar geleden 
dat ik via een consultancy opdracht (van in 
Nederland wonende Montenegrijnen) in dit 
mooie land verzeild raakte.
Toen ik tijdens een diner op een dag naast 
een ‘bobo’ van het Ministerie van Toerisme 
aan tafel zat, kwam de toekomst van het 
Toerisme in Montenegro ter sprake. Na de 
verschrikkelijk burgeroorlog in de jaren 
negentig in het voormalige Joegoslavië was, 

onder andere door de economische sancties 
van het Westen tegen deze landen, het toe-
risme volledig ingestort. Overigens is er in 
Montenegro geen oorlog geweest, maar het 
kleine landje aan de Adriatische Zee ging 
toch mee in de teloorgang van de naoorlogse 
jaren.

Toen ik Nebojsa (zo is zijn voornaam) ver-
telde dat dit land geschapen was om een golf-
land te worden, wist hij niet wat hij daar-
van moest vinden. Er was in heel Servië en 
Montenegro geen enkele golfbaan te vinden, 
dus het woord ‘golf ’ had in dit land nog geen 
enkele klank, laat staan gevoel. Toen ik met 
hem daarover verder praatte, begon hij er 
toch enige interesse in te tonen. Bij hem - als 
(een soort van) Staatssecretaris van Toerisme 
in Montenegro - en bij mij begon na deze 

medebestuursleden het afgelopen jaar 
hebben verricht.
Ook de vele andere vrijwilligers, com-
missies, greenkeepers, onze pro Sander, 
Gijs en Iris met hun Horecabrigade, onze 
duizendpoten Harrie, Cor en Willy en 
alle actieve leden hebben ervoor gezorgd 
dat 2005 voor onze golfclub een fantas-
tisch jaar is geworden.
Ik kan wel zeggen dat het voor een voor-
zitter weldadig aandoet om zo op het 
afgelopen jaar terug te kunnen kijken!

Tot slot had ik het genoegen om Hannie 
van den Eijnde en Hans Meijer uit te 
roepen tot golfster, resp. golfer van het 
jaar 2005. Op grond van hun veelzijdige 
prestaties hebben ze deze verheven status 
meer dan verdiend!

Wat zal het huidige jaar ons brengen?
De tijd zal het leren.

Tempus fugit . . .  •
Uw voorzitter Rob van Thiel

ontmoeting het idee op te borrelen om samen 
te onderzoeken wat de mogelijkheden voor 
een golfbaan zouden zijn. 

Het land Montenegro is erg klein. Met zijn 
oppervlakte van 13.000 km2 is het ongeveer 
2,5 keer zo klein als Nederland. Met zijn 
670.000 inwoners is het ook niet zo ‘over-
bevolkt’. Daarbij opgeteld dat Montenegro 
(= Zwarte Berg) een land met veel bergen is, 
blijft er natuurlijk niet zoveel land over om 
de noodzakelijke hectaren aaneengesloten te 
vinden. Daarbij komt dat, na de communis-
tische tijd onder Tito, al de destijds door de 
overheid geconfisqueerde grond, weer moest 
worden teruggegeven aan de toenmalige eige-
naren. Op stukken grond die geschikt leken 
voor golfontwikkeling bleken in de praktijk 
soms wel veertig eigenaren recht te hebben. 

Chris Liebreks           

�



Dus bleek het vinden van geschikte locaties, 
aaneengesloten én bereidheid om te verkopen 
door de eigenaren, een hele toer. Echter, waar 
een wil is, is een weg en uiteindelijk stuit-
ten we toch op een locatie die qua ligging, 
grondkwaliteit en oppervlakte (125 hectare) 
buitengewoon geschikt was om er een Golf 
Resort op te ontwikkelen.

Het	draait	om	vertrouwen
Zo’n ‘opborrelend’ idee heeft natuurlijk 
een enorme impact in de beleving van de 
nationale en lokale overheden én die van de 
bevolking. De eerste twee jaar heb ik dan ook 
nodig gehad om vertrouwen te winnen in dit 
land, waar Westerse ondernemers gewild zijn 
om het land, de economie en het toerisme 
te helpen opbouwen. Maar tegelijk is er ook 
een geweldige (begrijpelijke) achterdocht en 
daardoor enorme bureaucratie, die het in 
het begin heel erg moeilijk maakte om als 
buitenlandse ondernemers dit land binnen 
te komen.

Ondertussen zijn er, gedreven door de nood-
zaak van Westerse Investeerders, veel nieuwe 
wetten uitgevaardigd om een en ander voor 
investeerders veiliger en aantrekkelijker te 
maken. Alles naar Europees juridische en 
economische modellen. Voor buitenlanders 
is het nog steeds zéér interessant om daar in 
onroerend goed te investeren. 

Toen de regering van Montenegro en de 
lokale bestuurders van de gemeente Tivat, 
waar de eerste baan komt te liggen, door-
kregen dat ik vertrouwd, gemotiveerd en 
vasthoudend genoeg was en ook nog vol-
doende Nederlandse investeerders achter me 

had staan om dit grote 
project financieel en 
technisch te kunnen 
opzetten, werd ik in 
de gelegenheid gesteld 
om mijn doel te berei-
ken en kreeg ik steeds 
meer medewerking.

Toekomstig	
vakantieland
Montenegro is zo’n 
fantastisch mooi land 
dat, wanneer je er een-
maal bent geweest, je 
eraan verknocht raakt. 
Het wordt gekenmerkt 
door de vriendelijkheid van de mensen, de 
veiligheid op straat (dag en nacht), de fan-
tastische moderne Westerse aanpak van het 
nieuwe Montenegro. Verder maken de zee, de 
natuur, de bergen, het Middellandse zeekli-
maat (hetzelfde weer als op Mallorca), de cul-
tuur, de oude steden, de fantastische restau-
rants en de prijs (nog lekker goedkoop) dat 
dit ‘Westerse’ Balkanland spoedig doorbreekt 
als een uniek vakantieland, dat ook nog als 
het enige land buiten de Europese Unie, de 
Euro als betaalmiddel heeft. Het golfproject 
zal deze doorbraak zeker nog versnellen. Dit 
voorjaar (april) kunnen de Montenegrijnen 
via een referendum gaan stemmen of ze als 
zelfstandig land, los van Servië, verder hun 
eigen toekomst gaan bepalen.
Op dit moment is de verwachting dat deze 
wens voor een grote meerderheid van de 
bevolking zal uitkomen. Ongeveer 90% van 
de jeugd geeft aan als zelfstandige staat verder 
te willen. Een klein gedeelte van de oudere 

Golfproject TIVAT

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

Montenegrijnen heeft via oude relatiebanden 
nog wel de wens om ‘samen’ te blijven.
De regering van Montenegro is ervan over-
tuigd dat met behulp van ‘goede’ buiten-
landse investeerders en bedrijven dit mooie 
staatje aan de Adriatische Zee kan uitgroeien 
tot het ‘Monaco van de Balkan’.

Ik heb er in ieder geval mijn hart verloren en 
mijn doel om binnenkort de eerste golfbaan 
in Montenegro te kunnen bespelen ligt nu 
binnen handbereik.
Ik hoop dan ook van harte u allen een keer te 
mogen uitnodigen in Montenegro om samen 
eens een rondje golf op de ‘Golf-en Country 
Club TIVAT’ te spelen. Kortom: ‘Als je deze 
droom niet kunt verwezenlijken word je niet 
wakker!’

Ik geef graag de pen door aan Bob 
Grijpstra. •

Chris Liebreks 
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Een laat verslag van 
een vroege kerstwedstrijd
In de latere ambiance van kerstmannen en omgeving kwam het sfeertje 
nog net een beetje aan zijn trekken. 

Kunstmatige Kerst is het enige woord dat 
past in een wedstrijd die een paar weken 
voor Kerstmis wordt gespeeld, namelijk op 
11 december en dus dichter bij Sinterklaas 
dan bij Kerstmis. Jammer, ik zie toch liever 
de Kerstwedstrijd waar hij hoort: op Tweede 
Kerstdag. 

Maar met een gezellige flight en mooi weer 
mag je niet klagen. Zeker niet als je zo weinig 
hebt gespeeld als ik en in tóch de prijzen valt! 
En dan de prijsuitreiking met verve verzorgd 
door kerstman Peter! Het bevorderde zeker 
de toch al opperbeste stemming.

Als ik dit stukje schrijf hangt de inschrijflijst 
voor de Openingswedstrijd van het seizoen 

2006 al weer op het publicatiebord. Zo snel 
gaat het dan ook wel weer. Ik hoop iedereen 
weer veel tegen te komen op onze mooie baan 
en ik wens iedereen veel en sportief plezier in 
het seizoen 2006! •

Margret van Dijk

V.l.n.r.: Henk Jongen, Piet Korenman, Margret van Dijk, Corry Litjens, Mieke van de Heuvel en  
Gerrit van Wylick

Gezellig samenzijn

Helmond Precisie B.V. • Postbus 419 • NL-5700 AK Helmond • Burg. Krollaan 83 • NL-5707 BB Helmond
Telefoon: +31 492-539885 • Telefax: +31 492-527305

www.helmond-precisie.nl

De productiemogelijkheden 
van Helmond Precisie B.V. zijn:

•  het seriematig centerloos slijpen van uw 

producten die door u worden toe geleverd 

•  het vervaardigen van complete producten, 

volgens Uw specificatie van grondstof tot 

eindproduct 
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Ladies day

Start van 
het seizoen
Welkom dames. Op 28 maart 
starten we weer met de zomer-
competitie. Als je dinsdags wilt 
meedoen, kun je je de dag voordat 
dat er wordt gespeeld inschrijven 
op de lijst op het Ladies publicatie-
bord.  

Er bestaat ook de mogelijkheid om je op 
dinsdagmorgen tussen 9.00 uur en 9.15 uur 
telefonisch aan of af te melden. 
Het gezellig met elkaar spelen is het belang-
rijkste in deze competitie. In de kalender 
zie je een overzicht van de wedstrijden die 
gespeeld gaan worden.

Wij wensen iedereen deze zomer veel golf-
plezier. • 

De damescommissie

Wedstrijdkalender	2006
28  maart Q Gunshot Christien/Elise
4 april Q Gunshot Jeanne/Ellen
11 april NGF competitie
18 april Q Gunshot Mieke/Lenie
25 april NQ Hidden holes Christien/Jeanne
2 mei Q Gunshot Ellen/Lenie
9 mei Q Gunshot Elise/Mieke
16 mei Q Gunshot Elise/Ellen
23 mei NQ Texas Scramble Lenie /Christien
30 mei Q Gunshot Jeanne/Mieke
6   juni Q Gunshot Christien/ Ellen
13 juni Q Gunshot Lenie/Elise
20 juni NQ Eclectic Mieke/Ellen
27 juni NQ Uitstapje
4 juli Q Gunshot Jeanne/Christien
11 juli Q Gunshot Lenie/Mieke
18 juli Q Gunshot Christien/Mieke
25 juli NQ 2 Stokken en putter Jeanne/Lenie
1 augustus Q Gunshot Elise/Ellen
8 augustus Q Gunshot Lenie/Ellen
15 augustus Q Gunshot Jeanne/Elise
22 augustus NQ Strokeplay Mieke/Jeanne
29 augustus Q Gunshot Lenie/Christien
5 september Q Gunshot Christien/Ellen
12 september NQ Vriendinnendag Allen
19 september Q Gunshot Jeanne/Christien
26 september Q Gunshot Lenie/Mieke
3 oktober NQ Vossenjacht Ellen/Elise
10 oktober Q Gunshot Christien/Mieke
17 oktober Q Gunshot Lenie/Jeanne
24 oktober NQ Eindejaarsvergadering Allen

architektenburo joosten b.n.a.

nieuwbouw & restauratie
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Nieuws van de Herenochtend

Start:	elke	donderdagmorgen	om	10.00	uur.	
• Aanmelding tot uiterlijk 09.30 uur. 

•  Ook Heren (met HCP) die geen lid zijn van de Herenochtend kun-
nen tegen geringe inschrijvingskosten meespelen.

•  Alleen de Q (qualifying) wedstrijden tellen voor de competitie. 
De 15 beste scores bepalen de einduitslag. Dit moet voor iedereen 
haalbaar zijn.

•  Er zijn 27 Q wedstrijden en er is dit jaar weer elke maand een 
maandprijs.

Om alle deelnemers en geïnteresseerden van dienst te zijn, volgt 
hieronder de wedstrijdagenda. •

Na een ware vloed van eagles en birdies op de 
wintergreens, wordt het weer tijd om serieus te gaan 
golfen. Dit seizoen staat bij ons in het teken van het 
ten val brengen van de smokkelaars. Het gouden 
schaamlapje is nog steeds niet terecht, maar we gaan 
er dit jaar écht voor zorgen dat de smokkelprijs wordt 
uitgereikt. Wees dus gewaarschuwd. 

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

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

taps en eventuele tafels en stoelen!

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

keuze maken uit het al bestaande assortiment.

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

Of kom eens langs!

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

Hurksestraat 9
5701 GX Helmond

Tel. (0492) 53 82 60
Fax. (0492) 57 40 06

Wedstrijdkalender	2006

6 april STBF  Q

13 april STBF  Q Seizoensopening

20 april STBF  Q

27 april Vlaggetjeswedstrijd

4 mei STBF  Q

11 mei STBF  Q

18 mei STBF  Q

22 mei Maandag; uitstapje West Rhine Golf Club - 
Elmpt (Dld)

25 mei STBF  Q

1 juni STBF  Q

7 juni   Woensdag Dames/Herendag

8 juni STBF  Q

15 juni   STBF  Q

22 juni STBF  Q

29 juni STBF  Q

6 juli STBF  Q 

13 juli STBF  Q

20 juli STBF  Q

27 juli STBF  Q

3 augustus STBF  Q

10 augustus STBF  Q

17 augustus STBF  Q

24 augustus STBF  Q

31 augustus STBF  Q

7 september  STBF  Q   

14 september  Uitstapje Golfbaan  Bleijenbeek - Afferden

21 september STBF  Q

3 oktober NQ

28 september STBF  Q

5 oktober STBF  Q

12 oktober STBF  Q

19 oktober STBF  Q  

26 oktober Cross Country
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Genoeglijke Nieuwjaarsreceptie 2006
Weer gleden de bolides het parkeerterrein op. Elegant geklede dames 
stapten uit en werden naar het clubhuis begeleid door een galante heer, 
op een enkele na die niet in het pak zat. Het werd erg druk, hoogstwaar-
schijnlijk doordat de datum, 8 januari, beter uitkwam dan de tot nu toe 
gangbare eerste januari.

Hartelijke begroetingen en allerlei al dan 
niet gemeende wensen werden naar het 
hoofd geslingerd. Er werd weer volop gekust. 
Vervolgens draaide het praat- en roddelcir-
cuit weer op volle toeren. We zijn echt een 
gemoedelijke club, zo’n beetje van ‘ons kent 
ons’. 

De grootste verrassing was de aankondiging 
dat alle drankjes en versnaperingen gratis 
waren en deze keer voor iedereen. De drank 
vloeide dan ook rijkelijk en ook de nodige 
hapjes verdwenen tussen de al dan niet fraai 
geschilderde lippen. Voor sommige aanwezi-
gen leek het wel wat mistig te worden, waar-
door weer eens duidelijk werd dat er onder 
golfers flink wat rokers zijn. 
Er werd op een gegeven moment ‘FORE’ 
geroepen en de voorzitter nam het woord. Aandacht voor de toespraak van de voorzitter, Rob van Thiel

Golfer en golfster van het jaar 2005; v.l.n.r. Hans Meijer, Rob van Thiel en Hannie van den Eijnde

Zijn speech kunt u in het ‘Forewoord’ lezen. 
En passant leerden we ook wat Latijn.
Frits Verspaget had zijn best gedaan om de 
Golfer en Golfster van het jaar te selecteren. 
Hij deed dat aan de hand van de uitslagen 

van de qualifying wedstrijden, de stroke-
play- en matchplay wedstrijden, het aantal 
ingeleverde qualifying kaarten en de mate 
van handicapverlaging.

Uitslag	bij	de	dames:
1e Hannie van de Eijnde 54 punten
2e Tonne Knaapen 44 punten
3e Marianne van Eyck 43 punten

Uitslag	bij	de	heren:
1e Hans Meijer  50 punten
2e Peter Verhees 46 punten
3e August Curfs 41 punten

De namen van de winnaars worden vereeu-
wigd op de ereborden bij de ingang van ons 
clubhuis Het was weer eens een genoeglijke 
receptie. •

Rob Berkvens

�
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Nieuws van de baancommissaris

Hole types

Om als betrekkelijk onervaren baancom-
missaris enigszins de gesprekspartner van 
een baanarchitect te kunnen zijn en diens 
gedachtengang te kunnen doorgronden, heb 
ik ten behoeve daarvan in wat vakbladen 
gezocht en gevonden wat voor typen holes 
er zoal in een baan gebruikelijk zijn. Dit 
duidelijke overzicht, voor mij nieuw, maar 
misschien voor u ouwe koek wil ik u niet 
onthouden.

Wat voor holes worden er dan zoal onder-
scheiden? Globaal zijn er vier typen 
holes: Autobaan, Strategisch, Heroïsch en 
Straffend.

Autobaan	hole
Dit is er een waarbij hindernissen afwezig 
zijn of ver van de speellijn liggen. Het maakt 
weinig uit waar je op de speellijn ligt, omdat 
de slag naar de green van overal mogelijk is. 
Het betekent dat je niet hoeft na te denken 
met je slagen. Zolang de bal maar op de fair-
way ligt is het goed. Weinig hindernissen  op 
weg naar het doel, met als resultaat een goede 
doorstroming.

Straffende	hole
Deze staat aan in wezen recht tegenover de 
Autobaanhole. Een waarbij je over één of 
meer hindernissen moet spelen. Er bestaat 
geen alternatieve route, waarbij je een hin-

dernis kan ontwijken. Een hole met een hin-
dernis dwars over de fairway! (dus niet in 
de carry)  valt onder deze categorie. Het is 
een spannende hole, maar in het algemeen 
spelvertragend.

Strategische	hole		
Hier heb je er een waarbij je de keuze hebt 
tussen over of langs de hindernis te spelen 
om zo te proberen voordeel bij een volgende 
slag te behalen. Bij dit soort holes is de green 
vaak aan één kant verdedigd door een hin-
dernis, waardoor die het beste van de andere 
kant van de fairway kan worden aangespeeld. 
Overigens wordt die kant ook vaak verde-
digd door een andere hindernis. Het is van 
groot belang om op een bepaalde plaats op de 
fairway te liggen om een optimale slag naar 
de green te hebben. Iemand die echter geen 
risico wil nemen, kan (ten koste van een extra 
slag) de hindernis omzeilen.

Heroïsche	hole
Bij dit type hole krijg je meer voordeel naar-
mate je verder over een hindernis durft te 
spelen. Vaak gaat het bij deze holes om water-
hindernissen en liggen die in een diagonaal 
over of langs de hole. Dit soort holes legt de 
golfer een keuze voor en verleidt hem of haar 
tot het nemen van meer risico.

De kunst is natuurlijk om, zelfs in een 9 holes 
baan, een goede mix van bovenstaande typen 
holes te realiseren, waardoor een baan voor 
golfers van elk spelniveau uitdagend en inte-
ressant blijft om te spelen. Gewapend met 
deze kennis bent u nu in staat om te beoor-
delen of onze baan aan deze mix voldoet. Ik 
hoor het wel! U zij voor het nieuwe seizoen 
veel speelplezier toegewenst. •

Kaj Hordijk
Baancommissaris.

 
(Met dank aan Frank Pont, 
Golf architectuur en speelbaarheid)

De aankondiging in het vorige nummer van ons illustere clubblad dat er 
plannen zijn  om hole 2 te veranderen heeft  menig clublid aangezet tot 
meedenken. Nogmaals, de primaire reden tot deze voorgenomen veran-
dering is de garantie tot maximale veiligheid van de nieuwe bewoners 
van de voormalige boerderij. Uit één van de gesprekken met leden kwam 
ook de wens naar voren om die lelijke ballenvangers te verwijderen. Een 
idee dat vervolgens aan het eisenpakket, zoals dat aan de baanarchitect 
kenbaar is gemaakt, is toegevoegd. 
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Lidnr Naam Woonplaats

Opgezegd
99030 Adriaans, B (Bob) Helmond j

96062 Bladel, AJJ van (Ton) Volkel

96063 Bladel - Thijssen, HM van (Bettie) Volkel

97006 Boekhorst - Drouen, SWT (San) Helmond

98056 Coolen, WCJ (Wieger) Helmond j

22010 Dicker, ECM (Eveline) Helmond j

22011 Dicker, MFA (Maarten) Helmond j

97032 Kerkhof, RL van de (René) Helmond

98047 Klomp, JWH (Jan) Helmond

98048 Klomp - Bosch, JAM (José) Helmond

20043 Martin, WJJM (Pim) Aarle-Rixtel j

93026 Meijer - Halswijk, JEM (Josje) Helmond

99066 Mertens, SRM (Stefan) Helmond j

24006 Nieuwenhuijse, CHJ (Charl) Deurne

24007 Nieuwenhuijse - Sorée, JMJ (Inge) Deurne

89302 Sluis - Stoel, MJ van der (Rieneke) Helmond

90085 Takkenberg, C (Kees);overleden Helmond

22015 Verhees, B (Bram) Bakel j

91054 Vincent - Slaats, JM Helmond

21042 Vinke, AM (Anita) Helmond j

96039 Zijlstra, HT (Herman) Beek en Donk

98078 Zuidam, AHF van (Jos) Helmond j

21004 Zuidam, MCM (Maarten) Helmond j

j = jeugd

Ledenmutaties 2005
Lidnr Naam Woonplaats

Nieuw
25026 Bakx, BJ (Bart) Beek en Donk

25033 Bekx, FMNJ (Floris) Gemert j

25035 Bollen, WFSCM (Wifran) Helmond

26010 Booy, F (Frank) Lieshout

25029 Burgers, TW (Teun) Aarle-Rixtel j

26004 Clarijs - Gondrie, THM (Trees) Helmond

25019 Clercx, JMFA (Jean-Marie) Helmond

25021 Clercx, FJM (Felix) Helmond j

25022 Clercx, GJAM (Gauthier) Helmond j

25020 Clercx - Gockel, BCM (Bernadette) Helmond

25028 Corstens, EPM (Els) Lieshout j

25032 Cosijn, P (Pepijn) Nuenen j

25030 Dongen, SW van (Sjoerd) Aarle-Rixtel j

25031 Enden, CPJ van den (Carvin) Helmond j

25036 Enden, RG van den (Raf) Helmond j

26007 Gennip - Brouwers, CThM van 
(Carla)

Aarle-Rixtel

26005 Hagemans, JJM (Jef) Helmond

26001 Heinemeijer, MLF (Marlou) Voerendaal

26008 Hoeben, JGW (Jos) Liessel

26009 Hoeben - Houbraken, MSHC 
(Marij)

Liessel

26003 Houdt - Raaijmakers, MJM van 
den (Marianne)

Aarle-Rixtel

25037 Jilderda, AA (Ayolt) Helmond

25038 Jilderda, BM (Blanchefleur) Helmond j

25039 Jilderda, JDB (Jan-Diederik) Helmond j

25040 Jilderda, MPAL (Marnix-Pieter) Helmond

26002 Kaal - Smolders, LJW (Diny) Helmond

25012 Legtenberg, SDG (Stijn) Helmond j

25034 Luijben, OFA (Oukje) Helmond

25015 Meijer, JA (Hans) Beek en Donk

25016 Meijer - van Bragt, JMA (Hanneke) Beek en Donk

25018 Swinkels, ABFM (Aline) Lieshout j

25027 Swinkels, LPMM (Lars) Helmond j

26011 Takkenberg - Gijsbers, JGPC (Ann) Helmond

26006 Vergroesen, JAJ (Joep) Aarle-Rixtel

25025 Wagenaar, W (Pim) Helmond

25023 Westerlo, WML van de (Wim) Helmond

25024 Westerlo -Prinssen,  
TF van de (Therris)

Helmond

j = jeugd

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

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

Automaterialen • Gereedschappen • Garageuitrusting • Rem- en frictieservice • Reinigingsmiddelen
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Verslag van de Carnavalswedstrijd
Zondag 12 februari was weer eens een dag die door de weerprofeten aan 
Pluvius was toegewezen. Maar zoals zo vaak viel het wel mee met het 
weer en kon er prima worden gegolft. Weliswaar begon het ‘s middags 
langzaamaan wat licht te sneeuwen, maar voor de late starters was dat 
geen probleem. Ook al omdat daarbij een flauw zonnetje door de wolken 
scheen, waardoor een prachtig decor ontstond.

Lichtvoetig - en nog in de ban van het Grand 
Gala van de Keiebijters de avond ervoor - 
ging ik op pad met mijn flight, waarin ook 
de dames An, Ellen en Claire. Zo kon het 
gebeuren dat, mede gestimuleerd door decor 
en gezelschap, er iets  in me werd losgemaakt 
dat sommigen betitelen als ‘winning mood’.
Met dank aan de wedstrijdleiding, die alleen 
de beste negen holes liet meetellen, leidde die 
‘mood’ tot de beste score van alle deelnemers, 
al met al dus een ideale golfdag.

Echter één smetje! Ik had mijn scorekaart, 
na invulling door de marker, niet afdoende 
gecontroleerd. Achteraf bleek dat weliswaar 

de naam en voornaam van de marker waren 
ingevuld, maar het vakje voor de handteke-
ning was leeg gebleven. Het gevolg was dis-
kwalificatie. Jammer en stom, maar terecht. 
De speler is nu eenmaal zelf verantwoordelijk 
voor de correcte invulling van zijn kaart. De 
pret na de fijne golfdag was er niet minder 
om, terwijl het bovendien bemoedigend was 
te constateren dat de wedstrijdleiding een 
serieuze zaak maakt van de toepassing van 
de golfregels, hetgeen essentieel is voor de 
golfsport.

Jammer dat in tegenstelling tot vorige jaren 
de Carnavalsstemming ontbrak. Weinig 

leuke hoedjes of kleding deze keer en ook 
geen inspirerende muziek. Mijn vrouw Will 
mocht de prijs in ontvangst nemen voor het 

Will: Hooooole 19    

Sfeer in de baan

1�



De enige club

die u 

nodig heeft.

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.

Meeùs dus.

origineelste hoofddeksel via  een leuk petje 
met verwijzing naar hole 19.

Winnaars van de wedstrijd waren bij de 
dames Claire Wolters en bij de heren Gerrit 
van Wylick. •

Bert ter Heijne

Jack….de kikker   

Ogen….blik

Bestuurs
mededelingen
Het bestuur nodigt u graag uit voor 
de Algemene Ledenvergadering van de 
Helmondse Golfclub Overbrug op dinsdag 
16 mei 2006 om 20.00 uur in het clubhuis.

Op de agenda staat, naast onder ande-
re de bekende agendapunten, zoals 
Jaarverslag 2005, Financieel jaarverslag 
2005 en Bestuursverkiezing, ook het punt 
Aanpassingen in de baan. Uw aanwezigheid 
wordt bijzonder op prijs gesteld.

De agenda met bijlagen wordt u tijdig toe-
gezonden.
 

Namens het bestuur,
W.J.M. Martens

Secretaris

1�
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Golfregels: Blijf er mee bezig!

‘Fore’!! geen garantie voor veiligheid 
Op verzoek van de redactie wil ik in deze rubriek aandacht besteden aan 
de normen en waarden als onderdeel van het golfspel. Ik begin met de 
veiligheid. Op een compacte baan als de onze is veiligheid van het aller-
grootste belang. De kreet ‘Fore!’ galmt regelmatig over de baan en herin-
nert ons er vele malen aan dat spelers een ongecontroleerde bal slaan. 

5  Wanneer op een hole de voorgaande flight 
niet zichtbaar is, ga dan na waar die zich 
bevindt en neem geen risico. Dit komt op 
onze baan nogal eens voor op de holes 4, 
5 en 6.

  Voor spelers die in de bosjes een bal zoe-
ken is het zaak de golftas op de fairway te 
laten staan, zodat de volgende flight daar-
uit kan opmaken dat er wordt gezocht. 
Overigens is het de taak van een flight, 
die een bal zoekt die niet gemakkelijk te 
vinden is, de volgende flight een seintje te 
geven en ze door te laten.

6  Maak nooit een oefenslag die op personen 
gericht is.

7  Ga in dekking als een flightgenoot tussen 
bomen een bal weg wil slaan, want ook 
ballen die terugkaatsen doen pijn. 

Waar	komt	het	woord	‘Fore’	van-
daan?	(met	dank	aan	CopyChain)
Tot nu toe heb ik veel verhalen gehoord over 
de oorsprong van de voor golfers zo bekende 

kreet ‘Fore!  Zoals bijvoorbeeld ‘Flying Object 
Returning to Earth’, geïnspireerd door de 
ruimtevaart. Anderen zeggen dat het de 
schreeuw is die vroeger werd gebruikt om 
de forecaddie te waarschuwen dat een bal van 
zijn speler(s) onderweg was. De forecaddie 
werd geacht op te letten waar de bal terecht 
kwam. Een sluitend bewijs voor deze uitleg 
is er echter niet. Beide verhalen hebben één 
overeenkomst: de vooruitlopende mensen 
worden gewaarschuwd dat er iets naar hen 
onderweg is.
Het beroemde woordenboek The Oxford 
Dictionary legde in 1878, de kreet ‘Fore!’ uit 
als een afkorting of inkorting van de kreet 
‘Before’, ook wel gebruikt in een golf con-
text. Het betekende volgens die The Oxford 
Dictionary een waarschuwingskreet voor 
de mensen die vooruit liepen in lijn met de 
(af)slag. Het naslagwerk laat echter in het 
midden waar de kreet ‘Before’ vandaan komt, 
dus dat helpt ook niet echt.

Het meest tot de verbeelding sprekende ver-
haal is te vinden in ‘A history of Golf ’ door R. 
Browning (1955, Dent & Sons). Hij vond het 
volgende (uit de vijftiende eeuw daterende en 
uit het Schots vertaalde) verhaal, opgetekend 
door ene John Knox,
Velen reisden naar (of via) de stad Leith 
(Schotland). In de Oostelijke Poort van deze 
stad, die landinwaarts gericht stond, waren 
twee grote kannonen gepositioneerd om 
de vijand (Engelsen en rondtrekkende ben-
den) te kunnen verrassen. Als zo een horde 
zich meldde aan de horizon, riep een van 
de kanonniers tegen de overige verdedigers 
aan de poort: ‘Ware Before’. Die verdedigers 
lieten zich dan massaal op hun buik vallen 
om de artillerie de ruimte te geven over hen 
heen te schieten.
Het is niet iets wat men verwacht op een golf-
baan, maar het heeft toch een interessante 
parallel, immers deze kreet (‘Ware Before’) 
was oorspronkelijk bedoeld als een (militair) 
signaal aan de collega’s vooruit, dat er zou 
worden geschoten. •

Regelneef

Daarmee is het veiligheidsprobleem echter 
nog niet opgelost. Niet iedereen hoort het 
of de kreet komt te laat. We moeten ervoor 
zorgen dat een ongecontroleerde bal niet de 
kans krijgt om medespelers of anderen  te 
bereiken en daarom is het vooral zaak pre-
ventief te werk te gaan.

1  Overtuig uzelf dat niemand zo dichtbij 
staat dat hij tijdens een slag of oefenswing 
kan worden geraakt door de stok, de bal of 
opvliegende stenen, grind, e.d.

2  Houd de flight voor u in de gaten en blijf 
altijd minimaal één slag achter, zodat die 
flight buiten bereik van de longhitters is 
en blijft.

3  Waarschuw het baanpersoneel als dat 
bij de komende slag gevaar zou kunnen 
lopen.

4  Wanneer een speler een bal slaat in een 
richting die gevaar kan opleveren voor 
anderen schreeuw dan onmiddellijk en 
luid: ‘Fore!’.

1�
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Vincent van Goghstraat 84
5671 GZ Nuenen

T 040 - 283 17 05
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Nieuws van de HaReCo
De examens zijn zowel voor GVB/Baanper-
missie als voor NGF-regel. Zie ook de plan-
ning op het publicatiebord of de website.          

Gebruik	van	meetinstrumenten	
op	de	golfbaan
Er kan enige verwarring zijn ontstaan over 
het al dan niet geoorloofd zijn van het gebruik 
door spelers van instrumenten om afstanden 
in de baan te meten. De R&A Rules Limited 
heeft aan federaties de mogelijkheid gegeven 
om bij plaatselijke regel het gebruik van deze 
instrumenten toe te staan per 1 januari 2006. 
De NGF heeft besloten om voor 2006 in haar 
nationale wedstrijden en tijdens de competi-
tie het gebruik van deze meetinstrumenten 
niet toe te staan. 
De NGF adviseert alle leden eveneens om 
per 1 januari 2006 eenzelfde standpunt in te 
nemen en het gebruik van deze instrumen-
ten niet toe te staan. De HaReCo van HGC 
Overbrug heeft dienovereenkomstig beslo-
ten om het gebruik van meetinstrumenten 
tijdens wedstrijden niet toe te staan. Er zal 
dus géén local rule worden ingevoerd die dit 
gebruik toestaat.

Reglement	GVB	aangepast
Het Reglement GVB is per 1 jan. 2006 aange-
past. De belangrijkste wijzigingen zijn:
a.  Het GVB Theorie-examen is onbeperkt 

geldig. Reden van de wijziging is gelijk-
stelling met het NGF-Regelexamen voor 
wat betreft geldigheidsduur.

b.  Er geldt geen wachttijd meer voor het 
doen van een herexamen voor een van 
de onderdelen van het GVB-examen. 
Kandidaten moeten in deze moderne tijd 
op elk moment examen kunnen doen, 
zeker nu tijd voor (potentiële) golfers een 
schaars goed is.

c.  Niet-Nederlandse ingezetenen mogen 
het GVB in Nederland behalen. Er zijn 
steeds meer bedrijven met (gedeta-
cheerde) buitenlandse werknemers die 
ook in Nederland willen kunnen golfen. 
Nationaliteit mag daarbij geen beletsel 
vormen om het GVB te kunnen behalen, 
zeker waar het GVB op veel banen een 
minimale voorwaarde is om te kunnen 
spelen.

Amateurstatus
Tegenwoordig komt het steeds vaker voor 
dat competitieteams worden gesponsord in 
de vorm van kleding met daarop de naam of 
het logo van de sponsor.

De afmeting van het logo of de naam van 
de sponsor mag niet groter zijn dan een 
buitenomtrek van 22 cm (bijvoorbeeld 6 
cm lang en 5 cm breed). Er mag slechts één 
sponsoruiting op een kledingstuk staan (zie 
Competitiereglement en Decision 6-2/15 
van de ‘Decisions on the Rules of Amateur 
Status’).

Voor meer informatie over de Amateurstatus 
Regels kunt u de site www.ngf.nl raadplegen. 
Op deze site kunt u nadere uitleg vinden over 
deze regels in de Decisions on the Rules of 
Amateur Status. •

Namens HaReCo 
Fred Boogaarts

Paden	en	boomspiegels	
De laatste weken hebben we kunnen consta-
teren dat de greenkeepers weer erg kwistig 
zijn omgesprongen met houtsnippers. 
Alle paden zijn vernieuwd en de boomspie-
gels zijn geheel van snippers voorzien. Deze 
houtsnippers  zijn vaste (kunstmatig aange-
legde) obstakels, Dat wil zeggen dat, wanneer 
de bal op dat obstakel ligt of een belem-
mering vormt voor de stand van de speler, 
de speler dit obstakel zonder strafslag mag 
ontwijken. Eerst moet het dichtstbijzijnde 
punt zonder belemmering worden bepaald 
en daarna moet de speler de bal droppen 
binnen één stoklengte hiervan, echter niet 
dichter bij de hole. Zie ook artikel 24-2 van 
het regelboekje.

Theorielessen	en	-examens
Voor 2006 worden door de HaReCo voor 
GVB/Baanpermissie de volgende theorieles-
sen georganiseerd:
11 en 18 april (examen op 25 april)
30 mei en 6 juni   (examen op 13 juni)
12 en 19 sept.      (examen op 26 september)
Herexamen op 10 oktober.

1�



Normen en waarden enquète 
Zelfs voor politiek Den Haag is de verloedering in Nederland niet langer 
acceptabel. Daarom is de regering een offensief gestart, om Nederland 
weer in het gareel te krijgen. Jarenlang was ‘gedogen’ het meest bekende 
Nederlandse woord in binnen- en buitenland. Tegenwoordig laat premier 
Balkenende echter geen gelegenheid onbenut om ons via de media op 
het hart te drukken, dat normen en waarden hersteld moeten worden. 
Is dit geen oude wijn in nieuwe zakken? Hebben wij in een grijs verleden 
premier Dries van Agt, woonachtig in de Heilige Landstichting, al niet 
eens horen oproepen tot een ‘ethisch reveil’ in onze Lage Landen? 

2 In een matchplay wedstrijd ligt uw bal 
in een bunker. Terwijl uw tegenstander 
een boterham uit zijn tas haalt, slaat u 
alvast. In uw backswing raakt u het zand 
en de bal komt op 15 centimeter van de 
hole terecht. Wat doet U?

A  U zegt tegen uw tegenstander dat u niet 
zeker weet of u in uw backswing het zand 
hebt geraakt.

B  U zegt niets; uw tegenstander moet zelf 
maar beter opletten.

C  U meldt dat u het zand in de backswing 
raakte en geeft de hole.

3 Driebal Strokeplay.
Een medecompetitor heeft zijn bal in het 
bos geslagen. Uw bal ligt in een slech-
te ligging op 50 meter afstand aan de 
andere kant van de fairway. Terwijl de 
medecompetitor samen met de andere 
flightgenoot naar de bal zoekt;

A  Concentreert u zich op uw volgende slag.
B  Loopt u ook naar het bos, om met zoeken 

te helpen.
C.  Legt u uw bal op een iets betere plaats en 

helpt daarna met zoeken.

4  Strokeplay.
Uw medecompetitor identificeert zijn 
bal op de fairway, zonder u van dat voor-
nemen op de hoogte te stellen en zonder 
de bal te merken. Wat doet U?

A  U vraagt hem om dat niet weer te doen, 
omdat hij anders de volgende keer een 
strafslag bij zijn score moet optellen.

B  U doet over dit soort kleinigheden niet 
moeilijk.

C  U vertelt hem dat hij één strafslag heeft 
opgelopen.

5 Strokeplay.
Uw beste vriend zit bij u in de flight. Op 
hole 4 teet hij zijn bal 30 centimeter vóór 
de teebox op en slaat af. Wat doet u?

A  U zegt hem, dat hij twee strafslagen heeft 
opgelopen en opnieuw moet afslaan.

B  U wilt de vriendschap niet op het spel 
zetten en doet of uw neus bloedt.

C  U geeft hem een Mulligan en hij mag van 
u zonder straf opnieuw afslaan.

6 Strokeplay.
Op hole 10 scoort u tot uw grote verdriet 
een 6. Drie holes later komt uw marker 
naar u toe en zegt: ‘Ik heb vergeten jouw 
score op hole 10 te noteren. Ik dacht, 
dat het een 5 was. Klopt dat?’. Wat is uw 
antwoord?

A Ja, ik had een 5.
B Nee, ik had een 6.
C  Ik weet het ook niet meer zeker, ik dacht 

een 5.

7 Strokeplay.
Op hole 14 slaat u  een bal uit de rough 
tot op tien centimeter van de hole. Op de 
green aangekomen mag u van uw mede-
competitor alvast uitholen. Dat doet u. 
Als u uw bal uit de hole haalt, ziet u tot 
uw schrik, dat u vanuit de rough niet uw 
Titleist 1 maar een verkeerde bal hebt 
gespeeld. Wat doet u?

A  U zegt dat u een verkeerde bal hebt 
gespeeld en gaat terug naar de rough om 
alsnog uw eigen bal te spelen. De score 
met uw eigen bal, vermeerderd met twee 
strafslagen, telt dan.

B  U zegt niets. Bij de afslag op hole 15 zegt 
u, dat Titleist ballen u toch niet zo goed 
bevallen en dat u nu met een Pinnacle 2 
wilt spelen.

C  U zegt dat u een verkeerde bal hebt 
gespeeld, maar dat u geen zin hebt om 
terug te gaan. Wel bent u bereid één straf-
slag bij uw score op te tellen.

Trouwens, welke normen en welke waarden 
bedoelt onze minister-president? Die van 
het CDA? Zijn de normen en waarden van 
de PVDA dan niet goed?  En moeten zijn 
normen en waarden ook op de voetbalvelden 
gelden en misschien ook wel op onze golf-
baan?  Of laten wij ons liever leiden door 
de normen en waarden van de Royal and 
Ancient Golfclub of St. Andrews? Hoe dan 
ook: we kunnen er niet langer om heen. Ook 
wij golfers zullen onze eigen golfnormen en 
golfwaarden tegen het licht moeten houden. 
Alleen een eerlijk gewetensonderzoek kan 
ons duidelijkheid verschaffen over of wij 
ons nog  ‘normaal’ en ‘waardevol’ mogen 
noemen.

Daarom: beantwoord de volgende vragen 
eerlijk. Schrijf uw antwoorden op en lees 
daarna  op bladzijde 20 hoe het met uw nor-
men en waarden gesteld is.

1 Na een eenzaam trainingsrondje ver-
laat u de green van hole 18. Bij de afslag 
van hole 10 vindt u een vrijwel nieuwe 
driver (nieuwwaarde € 469). Precies 
dezelfde als die u al heel lang op uw 
verlanglijstje had staan. Wat doet U?

A  U brengt de driver naar het clubhuis en 
geeft hem af aan de bar.

B  U houdt hem zelf, want de eigenaar heeft 
vast meer exemplaren.

C  U neemt hem ‘voorlopig’ mee naar huis 
totdat de eigenaar een oproep in het club-
blad heeft geplaatst.

1�
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8 Strokeplay.
U hebt uitstekend gespeeld en hebt al 
34 Stableford-punten. Maar, gevaar!!, 
gevaar!!, uw bal, een Topflight 3 met 
Blokkerlogo, ligt op hole 17 in het bos. 
Terwijl u en uw flightgenoten zoeken, 
bedenkt u zich dat het toch wel jammer 
is om op zò n manier uw fraaie score 
te verknoeien. In uw linkerzak hebt 
u ‘bij toeval’ nog een Topflight 3 met 
Blokkerlogo. Wat doet u?

A  U laat onopvallend vanuit uw linker 
broekzak de nieuwe bal ergens vallen 
en roept luid: ‘Hier ligt mijn bal. Een 
Topflight 3 met Blokker-logo.’

B  U zoekt rustig door en accepteert de 
gevolgen wanneer uw bal niet mocht wor-
den gevonden.

C  U zegt: ‘Ik heb de hele ronde nog geen 
Mulligan gehad. Die wil ik hier inzetten.’

9 Na de wedstrijd gaat u met uw flight-
genoten naar het clubhuis, om gezel-
lig na te praten en iets te drinken. Wat 
doet U?

Uw antwoorden zijn 1 of 5 of 10 punten 
waard. Zie verder bladzijde 21. •

Hans Leushuis
Twentsche Golfclub

A  U  laat  zich uitgebreid door uw flightge-
noten trakteren en als u aan de beurt bent 
om zelf iets te drinken aan te bieden, moet 
u (zoals altijd) plotseling weg.

B  U vraagt uw flightgenoten direct, wat u 
hen te drinken mag aanbieden.

C  U bestelt een drankje voor uzelf en blijft 
bij enige oude bekenden zitten.
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Nieuws van en voor de jeugd
Het golfseizoen is weer van start gegaan en dat betekent voor de jeugd het 
begin van de golflessen. We werken als Jeugdcommissie hard aan verbe-
tering van activiteiten en wedstrijden en dat begint zijn vruchten af te 
werpen.

Ook gaan we deelnemen aan de Team Tour. 
Hieraan kunnen (maximaal vier) jeugdle-
den deelnemen, die in het bezit zijn van een 
handicap. Deze wedstrijden worden zowel 
in Helmond als ver daarbuiten gespeeld. 

Een prima initiatief voor de jeugd om hun 
handicap nog scherper te stellen en meer 
wedstrijdervaring op te doen.
Verder zal de jongere jeugd meer onder bege-
leiding van mentoren gaan spelen. Naast de 

reguliere jeugdlessen gaan we op enkele mid-
dagen ook spelactiviteiten voor de jongere 
spelertjes opzetten. Dit zal mede gecoördi-
neerd gaan worden door de Jeugdcommissie. 
Een schema van wie wanneer gaan oefenen 
wordt te zijner tijd op het publicatiebord 
gezet.

We wensen alle jeugdleden die actief aan de 
lessen en wedstrijden deelnemen veel succes 
voor het komende golfseizoen. •

De Jeugdcommissie

Di moete lèze...
’t Mombakkussefist is wer vurbai. Vur dun 
inne ken dè nie la..ng genoeg dure en dun 
andere is blij dè ut wer gedòn is. En er wier 
die daag hil wa afgeleuld. Zowel in de ton 
as ur boite. Zelfs Zalm ha efkes de kolder in 
zunne kop. Butske waar mi stomheid geslag-
ge.  Alhoewel ie altijd zunne mond dicht 
hauwt umdè hai dè ut verstandigste veengt. 
Mar dor hebben politici mistal gin last van. 
Di proate mè..r dan dè ze loistere. En as ze 
loistere dan vertè..rre ze vaak nie wa ze hebbe 
opgevange. Och, en um mi de woorde van 
Hirsi Ali te proate: iederein hi ut recht um 
te kwetse. Zô de  ze nie wa doen? Ik vroag 

me wel us af of die dauws wel altijd alles op 
’n reike hi. En dan denkte bai oew eige wa hi 
dè naw mi golluf te make? Niks mar dan oak 
hillemoal niks. Allein, as ge ’n tijdje trug bev-
obbult in ons kluphois kwaamt dan hoierde 
allein mar proate over de politiek. 

Hoe goewt dè d’r eige partai welnie is en hoe 
slecht de à..nder Wethouwers en zelfs dun 
burger wiere tot de grond toe afgebrà...nt. Ik 
heb in Hellemund nog nooit zoveul papegaaie 
bai-in gezien as de leste tweie mònd. Un 
bietje meier respekt vur mekaar vurral in de 
politiek, ok in de zogenaamde wandelgange 
en in ’t kefee zô nog zo slè..cht nie zin. Mar ja 
de politiek hawt ur dur eige norme en waarde 
en vergeelde regeltjes op nô.   

Ja mense, maacht is ’n verwerpelijk iets, 
teminste in de haand van iemand anders 
dan. En ’t is toch ok in Hellemond doidelijk 
dè ’t algemeen belang absoluut prévaleert 
(zegge alle roadsleej), zolang ’t eige belang 
mar nie in ut gedrang kumt (zeg ikke). Ik 
vroag me naw al af hoeveul ur oit de boot 
gevalle ‘politici’ naw al wèr bizzig zin mi 
hun eige politieke toekomst in plats van mi 
ut algemeen nut.

En um wèr wa afstand te neme van dè gehar-
rewar en gekat gò ik de baan in. Dè is ein van 
de wainigste platse wor dè d’oew eige nog us 
tegekoomt. •

Hawdoe
Speier

Dodavo
competitie
Begindatum 13 april en einddatum 7 sep-
tember 2006. 
l  Starttijden tussen 15.30 en 18.30 uur. In 

principe op basis van het instuifidee. We 
spelen in twee poules; een damespoule en 
een herenpoule. 

l  Voor allen geldt als wedstrijdvorm 
Strokeplay (maximaal dubbel PAR+1).

l  Opnieuw is er een neary- en een second-
neary klassement.

l  Het inschrijfgeld bedraagt € 2 per 
keer. •

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

Keurslager
Ben Goossens

Vlekkeloos
          geregeld!

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

NOTARISKANTOOR SPOORMAKERS

�0



Maître Cour du Moulin

Tongetjes met sinaasappel

Na het wat ingewikkelde Kerstrecept deze keer iets eenvoudigs, maar wél 
heerlijk: we gaan met vis aan de slag.
Voor dit recept kun je het beste sliptongetjes kopen. Tongfilets mogen 
natuurlijk ook, maar die zijn veel duurder. Reken ongeveer 200 gram 
tong per persoon en 150 gram bij het gebruik van filets. Het recept is 
voor bedoeld voor vier personen.

Benodigdheden:
l 1 citroen
l 2 sinaasappels
l 1 dl witte wijn
l 1 dl water
l 800 gram tongetjes 
 (of 600 gram tongfilet)
l 75 ml crème fraîche
l bosje peterselie
l zeezout en vers gemalen peper

Bereiding
Schil de citroen heel dun en pers die samen 
met de sinaasappels uit.
Breng het sap met de wijn, het water en een 
beetje zeezout aan de kook en draai het vuur 
dan laag.
Pocheer hierin de helft van de tongetjes 
gedurende 1 à 2 minuten tot ze stevig zijn. 
Leg ze op een verwarmde schaal en houd 
ze warm. Kook het vocht nogmaals, draai 
het vuur weer laag en kook dan de andere 
helft van de tongetjes. Leg ze bij de andere 
tongetjes op de verwarmde schaal.

Draai het vuur weer hoger en kook het vocht 
tot een derde in. 
Draai het vuur weer laag en roer de crème 
fraîche en de in fijne snippers gesneden 
citroenschil erdoor.

Snipper er de peterselie over, breng de saus 
op smaak met peper en zout en giet die over 
de tong. Serveer er enkele kleine gekookte 
aardappeltjes bij. Ook veldsla met een kru-
idenvinaigrette is lekker. Doe 5 eetlepels oli-
jfolie, 1 eetlepel witte wijnazijn, 1 theelepel 
mosterd, een beetje fijngesneden bieslook,  
peper en zout in een kommetje. Meng dit 
door elkaar en giet over de veldsla.

Smakelijk eten •
Maître Cour du Moulin

Uw	‘Normen	en	waarden’-
score	van	pagina	18:

 A B C
Vraag 1 10 1 5
Vraag 2 5 1 10
Vraag 3 5 10 1
Vraag 4 5 1 10
Vraag 5 10 1 5
Vraag 6 1 10 5
Vraag 7 10 1 5
Vraag 8 1 10 5
Vraag 9 1 10 5

75	-	90	punten
Uw gevoel voor normen en waarden 
heeft geenszins geleden onder de 
maatschappelijke verloedering. U 
kunt uzelf  in de spiegel recht in de 
ogen kijken. 
Premier Balkenende is trots op u.

50	-	75	punten
U bent een echte Nederlander. Het 
woord ‘GEDOGEN’ schrijft u met 
hoofdletters. Wanneer u  in de spiegel 
kijkt, slaat u uw ogen wel eens bes-
chaamd neer, omdat u ook zelf vindt 
dat iets meer ruggengraat wel op zijn 
plaats is. 
Premier Balkenende biedt u een 
schriftelijke cursus aan: ‘Terug naar 
normen en waarden’.

40	-	50	punten
Algeheel verval van normen en 
waarden en daarna waarschijnlijk 
ook zedenverwildering bedreigen u. 
U kunt nu nog terugkeren! Als u s̀ 
morgens in de spiegel kijkt, springt er 
waarschijnlijk spontaan een barstje 
in. 
Premier Balkenende is over uw gedrag 
‘not amused’.

9	-	40	punten.	
Moet dat nou zo? 
Waarom?? Waarom?? 
Premier Balkenende kan wel janken!
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MPC Scheepsfonds W-O Tsjoch CV
MPC Capital NV

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
•  Timecharter: 3 jaar en 2 x 1 jaar verlengingsoptie
•  Nederlands schip van topkwaliteit 
•  Zeer gewild schip bij opdrachtgevers door geringe 

diepgang
•  Toenemende vraag vanuit China

Deelname is mogelijk met een participatiebedrag van USD 70.000** (excl. 3% emissiever-
goeding). 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 bin-
nen 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.

pieterdriessenadvies@chello.nl

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

Wat ons verder nog ter ore kwam
Willen	we	een	zuil?
In het bestuur is een discussie op gang geko-
men over het al dan niet plaatsen van een zuil 
in de hal van het clubhuis. Voor diegenen die 
niet weten wat een zuil is: dit is een computer-
terminal of beeldscherm, geplaatst op een zuil. 
Afgezien van de professionele uitstraling van 
en voor onze club, zou óns zo’n hulpmiddel 
wel aanspreken. Inschrijven voor wedstrijden, 
invoeren van scorekaarten door de spelers en 
het opvragen van handicap lijken hierdoor te 
kunnen worden gestroomlijnd.

Laten de mensen die hier verstand van heb-
ben een wijs besluit nemen. Met een beetje 
geavanceerd programma rolt er misschien 
ook nog wel een clubblad uit.

Molshopen	hopen	zich	op
Bij een aantal holes struikelen we tegen-
woordig over de molshopen. Sinds Cees 
Takkenberg er niet meer is, hebben de beest-

jes kennelijk weer vrij spel. Wie wordt zijn 
opvolger? Laat de ware molenvanger zich 
melden! Klemmen zijn gratis beschikbaar. 
Overigens is er ook nog behoefte aan een of 
meer nettenboetsters!

Krijgen	we	concurrentie?
Ons is ter ore gekomen dat er op redelijk 
korte termijn met de aanleg van een golfbaan 
in Bakel/Milheeze wordt gestart. Hoewel een 
enkeling misschien geneigd is te denken dat 
het om Boerengolf gaat, blijkt het toch echt 
een serieuze zaak te zijn. Immers, een aantal 
echte golfspelers van onze club heeft reeds 
haar belangstelling getoond.

Hole	2	op	de	schop?
De geruchten over een aanpassing van hole 
2 concretiseren zich. Zie ook de bijdrage van 
de Baancommissaris in dit blad. Wij wach-
ten in spanning op een mededeling van het 
bestuur.

Verwisseling	van	golfschoenen?
Wie (vermoedelijk een deelnemer aan de 
Herenochtend) heeft op 23 februari jl., uiter-
aard per abuis, in de kleedkamer zijn eigen 
golflaarzen maat 41-42 met metalen spikes 
verwisseld met die van dezelfde maat met 
softspikes van ons redactielid, Jean Louis 
Aben?
De laarzen met metalen spikes zijn inmid-
dels, na een verblijf van een week op precies 
dezelfde plaats in de herenkleedkamer, over-
gebracht naar de kast met gevonden voorwer-
pen in de Bestuurskamer.

Daarom – beste herenleden – de vraag om 
nog eens te kijken of u een paar vreemde 
golflaarzen met softspikes thuis hebt staan 
(of in de auto hebt liggen). 

U doet er Jean Louis een ontzettend plezier 
mee door ze nogmaals – deze keer niet per 
abuis – om te wisselen. Alvast bedankt. •
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Indeling NGFteams 2006
Naam Hcp

HEREN 1
Gijs Verstappen 4.4
Jackey van Melis 8.9
Hub Bozon 9.3
August Curfs 11.8
Han Hoeben 11.9
Hans Meijer 11.9
Sjoerd Theunissen 12.0
DAMES 1
Marianne van Eyck 13.8
Gerrie Curfs 15.1
Ellen Claessen 15.7
Tonne Knaapen 16.3
Trix van de Loo 16.4
Karin Severs 16.8
Toos de Vries 18.1
HEREN 2
René van de Waarsenburg 12.1
Albert van der Meijs 12.8
Huub van de Vrande 13.1
Elias van der Meer 13.2
Jan van den Eijnde 13.4
Roderik v.d. Bogaard 16.8
Ton Sengers 18.3
DAMES 2
Anneke Theunissen 19.6
Brigitte Bozon 21.0
Tonnie Schellekens 21.2
Chrisje Driessen 23.1
Rosemarie Martens 23.4
Lenie Liebreks 23.9
Anne-Marie Ottenheim 25.2
HEREN SENIOREN
Arthur Luijben 14.0
Pieter Driessen 16.0
Rob Stockx 17.0
Rijn Schellekens 17.2
Hans Theunissen 17.8
Piet-Hein Roxs 18.9
Peter van de Goor 20.1
Dick Severs 20.3
Hein Ottenheim 21.5

V.l.n.r.: Jackey van Melis, Hans Meijer, August Curfs, Gijs Verstappen, Sjoerd Theunissen, Huub Bozon, Han Hoeben

Ons eerste NGF-team laat er dit jaar geen 
gras over groeien. Nu moet het gebeuren... 
kampioen worden!

APS facilities uit Nuenen is bereid gevon-
den de heren te ondersteunen en heeft voor 
nieuwe golfkleding gezorgd. Nu maar hopen 
dat de hoge verwachtingen waargemaakt 
gaan worden, zodat we weer iets te vieren 
hebben  in de club. •
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Datum Wedstrijd Handicap Status Opmerkingen

Januari
ZO 15 Nieuwjaarswedstrijd 0 - 45

Februari

ZO 12 Carnavalswedstrijd 0 - 45

Maart

ZO 12 Snertwedstrijd 0 - 45

ZO 26 Seizoensopening 0 - 36 Q

April

ZO 2 Competitie Dames 1

ZO 9 Voorjaarswedstrijd 0 - 36 Q

DI 11 Competitie Dames 2

MA 17 Paaswedstrijd 0 – 45

VR 21 Competitie Heren Senioren

ZO 23 Competitie Heren 1

ZA 29 Oranjewedstrijd 0 - 45

ZO 30 Competitie Heren 2

Mei

ZA 6 Zaterdagochtend wedstrijd 37 - 45+ Q Ook voor lage handicappers en jeugdleden.

ZO 7 Maandbeker 1 0 - 20.4/20.5 - 36 Q

ZO 14 Pro-Cup 0 - 45

ZO 21 Presidents-Cup 0 - 36 Q

DO 25 Dauwtrapwedstrijd 0 - 45

ZA 27 HGC - Brunssum jeugd tour 2006 8.45 uur 18 holes 2 flights van 4

ZO      28 0 - 20.4/20.5 - 36 Maandbeker 2 Q

Juni

ZO 4 HGC – Vossenhole jeugd tour 2006 8.45 uur 18 holes 2 flights van 4

MA 5 Handicartwedstrijd 0 - 45

ZA 10 Bavaria om ’t vat 0 - 36 Heren

ZO 11 Langste Dag wedstrijd 0 - 36 Q Voetbal WK

ZA 17 Zaterdagochtend wedstrijd 37 - 45+ Q Ook voor lage handicappers en jeugdleden.

ZO 18 Vaderdag wedstrijd 0 - 36 Q

VR 23 Old Grand Dad Heren

ZO 25 Maandbeker 3 0 - 20.4/20.5 - 36 Q

ZO 25 HGC – Wychen jeugd tour 2006 15.00 uur 18 holes 2 flights van 4

Juli

ZO 2 Strokeplay Kampioenschap Ranking Ranking

ZO 9 Kermiswedstrijd 0 - 45 Ranking

ZA 15 Zaterdagochtend wedstrijd 37 - 45+ Q Ook voor lage handicappers en jeugdleden.

ZO 23 Maandbeker 4 0 - 20.4/20.5 - 36

ZO 30 HGC Foursomes 0 - 45

Wedstrijdkalender HGC 2006
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Datum Wedstrijd Handicap Status Opmerkingen

Augustus

ZO 6 Golfjournaal beker 0 - 36 Q

ZO 13 Zomerwedstrijd 0 - 36 Q

ZA 19 Zaterdagochtend wedstrijd 37 - 45+ Q Ook voor lage handicappers en jeugdleden.

ZO 20 Maandbeker 5 0 - 20.4/20.5 - 36 Q

ZO 27 Ouder-Kind wedstrijd Greensome Stableford

September

ZA 2 Matchplay achtste en kwartfinales Ranking

ZO 3 Matchplay halve en finaleronde Ranking

ZO 10 Maandbeker 6 0 - 20.4/20.5 - 36 Q

DI 12 Vriendinnendag Dames

WO 13 Sponsordag

DO 14 Herendag

VR 15 Vrijwilligersdag

ZA 16 Dies wedstrijd met feestavond 0 - 45

ZO 17 ‘Ryder Cup’ Helmond tegen...

ZA 23 Zaterdagochtend wedstrijd 37 - 45+ Q Ook voor lage handicappers en jeugdleden.

ZO 24 Sander Prinsen Bokaal jeugd

ZO 24 HGC – Geysteren jeugd tour 2006 8.45 uur 18 holes 2 flights van 4

Oktober

ZO 1 HGC – Gulbergen jeugd tour 2006 8.45 uur 18 holes 2 flights van 4

ZO 8 Maandbeker 7 0 - 22.4/22.5 - 36 Q

ZO 15 Golf Bridge wedstrijd 0 - 45

ZA 21 Zaterdagochtend wedstrijd 37 - 45+ Q Ook voor lage handicappers en jeugdleden.

ZO 22 Seizoensluiting 0 - 36 Q

ZO 29 Mosselwedstrijd 0 - 45

November

ZA 4 Gouden Dimpel Horeca

ZO 19 Wildwedstrijd 0 - 45

ZO 26 Sinterklaaswedstrijd 0 - 45

December

ZO 17 Kerstwedstrijd 0 – 45

Dodavo 13 april t/m 7 september starten 15.30 tot 18.30 uur, geen standing 
Damesochtend, elke dinsdag, standing tot 14.00 uur *
Herenochtend, elke donderdag, standing tot 14.00 uur *

*) Standing vervalt bij geringe deelname in overleg met de caddiemaster, na 14.00 uur, RITSEN
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Nieuwjaarswedstrijd 
met goede voornemens 
Een nieuw jaar begint veelal met goede voornemens. Desondanks 
hadden wij, Yvonne Westerhout en Hans van Kuijen, niet voorzien dat 
we al direct aan de eerste wedstrijd van het jaar zouden deelnemen. 
Nadat René en Mieke van den Heuvel ons hadden benaderd over deze 
wedstrijd, besloten we ons toch maar in te schrijven

Zo kon het dus gebeuren dat op zondag 15 
januari twee relatief onbekende gezichten 
het deelnemersveld aanvulden. Want hoewel 
we al ruim zes jaar lid zijn beperkte onze 
deelname zich tot nu toe gewoonlijk tot de 
zaterdagwedstrijden en een enkele maand-
bekerwedstrijd. Regelmatige deelname aan 
wedstrijden op zondag is misschien toch 
een goed voornemen voor 2006, net zoals 
het verbeteren van de handicap die in 2005 
is opgelopen van 30 naar 31,1.

Afijn, eerst me maar eens voorstellen aan 
mijn f lightgenoten Pieter Driessen, Rob 
Berkvens en Huub Bozon en hopen op een 
leuke en leerzame dag. Met een frisse wind 
in het gezicht gingen we opgewekt van start 
en merkten al snel dat de ballen door de 
bevroren ondergrond veel verder rolden dan 

Nieuws van D’n Dimpel
Allereerst willen wij beginnen met te verklap-
pen dat er, vanwege het één voor één in elkaar 
zakken van de stoelen in het clubhuis, nieuw 
meubilair op komst is. Er is gekozen voor een 
frissere uitstraling. Maar graag enig geduld, 
want de levering zal eind mei plaatsvinden.
Samen met Jasper, onze nieuwe kok, hebben 
wij een nieuwe kaart samengesteld. U kunt 
deze kaart op onze website bekijken, WWW.
DIMPEL.NL , maar natuurlijk ook in ons 
clubhuis.

Met het aspergeseizoen voor de deur kun-
nen wij voor u, naast de gewone kaart, ook 
diverse aspergegerechten bereiden.

Vanzelfsprekend is er ook volop de mogelijk-
heid om te lunchen. Diverse belegde broodjes, 
diverse salades, waaronder Salade met scam-
pi’s, Salde Niçoise, Salade Caprese. Maar ook 
warme gerechten, bijvoorbeeld pasta van de 
week, een biefstukje met brood of frites of 
sliptongetjes.
Zoals u merkt is er bij d’n Dimpel van alles 
mogelijk. Wij staan voor u klaar van woens-
dag tot en met zondag voor zowel lunch als 
diner.
Gezien de aard van het bedrijf zouden wij 
het op prijs stellen als u van te voren reser-
veert. •

Graag tot ziens in ons en uw restaurant. 

l Gebonden aspergesoep
l  Salade met gegrilde asperges en geconfijte 

rosevalaardappeltjes
l  Gegratineerde asperges met gerookte 

zalm
l  Asperges Brabançonne
l  Op de graat gebakken babytarbot met 

gecaramelliseerde asperges en hollandaise-
saus

l  Rosé gebraden lamsbout met asperges en 
honingtijmsaus

In het restaurant hangt aan de muur naast de 
bar een bord waarop de speciale aanbiedin-
gen staan, zoals Broodje van de week, Salade 
van de week, Soep van de dag enz.

gepland. Dit leidde regelmatig tot niet voor-
ziene situaties en menige bal ging dan ook 
naar de zomergreens of belandde in bun-
kers achter de winter greens. Toch werden 
er goede scores genoteerd en dit deed Huub 
al snel de uitspraak ontlokken: ‘De winnaar 
van vandaag zit in onze flight’. Dat dergelijke 
uitspraken vaak ongelukken over je afroepen, 
bleek ook nu, want na twee out of bounds sla-
gen volgde meteen de eerste streep. Toen dit 
werd gevolgd door een birdy op de volgende 
hole hoopte ik dat dit voor mijn flightgeno-
ten aanleiding zou zijn om me voorlopig met 
rust te laten.

Oponthoud	door	ballon
Niets bleek echter minder waar, want toen we 
wilden afslaan op hole 6 bleek Rob Berkvens 
plotseling een ballonvaarder gecharterd te 

hebben, die een noodlanding ging maken in 
de buurt van de afslag van hole 6 (perfecte 
reclame Rob met je naam zo duidelijk op 
de ballon). Na een kort oponthoud konden 
we verder en na 9 holes kon de tussenstand 
worden opgemaakt; 24 punten halfweg. Geen 
slechte score en nu zorgen dat de tweede 
ronde eens geen ramp wordt. 

Dat lukte deze keer wonderwel en de tweede 
ronde verliep dan ook vlotjes. Alleen de tem-
peratuur begon snel te dalen en op de laatste 
holes werd het dan ook erg koud. We vonden 
het dan ook geen van allen jammer toen het 
clubhuis in zicht kwam en we ons aan de 
warme versnaperingen tegoed konden gaan 
doen, waarbij Huub meende als leermeester 
op te moeten treden om me de baretiquet-
te bij te brengen. Helaas voor hem heb ik 
dit onderdeel van de sport al jaren geleden 
onder de knie gekregen en konden we met 
een gerust hart wachten op de uitslag. Die 
ons als winnaars aanwees. •

Yvonne Westerhout en Hans van Kuijen
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Golfende grootvaders 
ondersteunen de jeugd 
Meestal is het zo dat vaders zorgen dat hun kinderen lid kunnen worden 
van een club. Maar bij de Stichting Old Grand-Dad Club Nederland 
(kortweg OGD), is dat juist andersom. Minstens één zoon of dochter moet 
voor een kleinkind hebben ‘gezorgd’, voordat men als lid van een golfver-
eniging, ook contribuant van de OGD kan worden.

1 miljoen Euro aan de gehandicapte jeugd 
beschikbaar kunnen stellen De formele doel-
stellingen van de Stichting zijn;
1  Het organiseren van activiteiten op het 

gebied van spel en sport en onderling 
samenzijn van grootvaders

2  Het verlenen van steun en/of garanties 
aan instellingen welke zich belasten met 
de verzorging van misdeelde kinderen, 
zowel op fysiek, psychisch als sociaal 
gebied

De Stichting beoogt geen winst te maken. 
Maar liefst 80% van de inkomsten van de 
OGD woorden aan de tweede genoemde 
doelstelling besteed.

De grootvaders dragen jaarlijks minimaal 
€20 bij aan de Stichting Old Grand-Dad Club 
Nederland. Daarmee steunt men niet alleen 
het goede doel, maar kan men jaarlijks ook 
meespelen tijdens de lokale OGD-wedstrijd 
op de club die dit jaar op vrijdag 23 juni 
plaats vind. De deelnemende grootvaders 
kunnen zich in deze lokale wedstrijd kwali-
ficeren voor de regiofinales om uiteindelijke 
te kunnen doordingen tot de landelijke finale. 
Het summum van gezonde sportiviteit en 
gezelligheid.

Over de Stichting Old Grand-Dad Club 
Nederland kan men ook inlichtingen krij-
gen via het internet. Op de website www.
oldgrand-dadclub.nl  is niet alleen veel infor-
matie over de OGD te vinden maar ook ver-
slagen van wedstrijden, activiteiten en de 
indeling van de 8 regio’s in ons land.

Grootvader en nog geen donateur van de 
OGD neem even contact op met Peter van de 
Goor uw clubconsul. Uw golfplezier zal met 
de andere Grootvaders nog verder toenemen 
en de gehandicapte jeugd zal u erg dankbaar 
zijn. •

Clubconsul Peter van de Goor

Met ruim 4800 contribuanten is de Stichting 
Old Grand Dad Club Nederland, in 1974 
opgericht door een aantal Grootvaders van 
‘De Kennemer G&CC’,  een unieke Stichting 
binnen het Nederlandse sportleven en in het 
bijzonder in de golfwereld. De Stichting heeft 
als doelstelling: het onderling samenzijn van 
grootvaders door middel van het spelen van 
het golfspel. En dit alles met onze tweede 
doelstelling voor ogen: het bijeen brengen 
van financiële middelen waarmee gehan-
dicapte kinderen in de gelegenheid worden 
gesteld (meer) aan sport en spel te doen om 
zo hun bestaan wat plezieriger te maken. In 
de loop van de jaren heeft de OGD al bijna 

Doe mee aan de fotowedstrijd
Golfen is niet alleen bezig zijn met de bal maar biedt ook een mooie gele-
genheid om de natuur in en om de baan te observeren. Over het algemeen 
is behoorlijk wat geïnvesteerd in die natuur en dat betaalt zich uit in 
fraaie uitzichten en interessante flora en fauna. 

Onze baan dient de trots te zijn van onze gol-
fers en om dat te bevorderen starten we met 
een fotowedstrijd. Per seizoen (en dus per 
uitgave van de Evergreen) willen we voortaan 

de meest bijzondere foto publiceren die in de 
baan genomen is. Dit moet een foto zijn van 
een buitengewoon voorval of verschijnsel in 
onze baan. Daaraan verbonden is een prijs 
beschikbaar gesteld (goede fles wijn) door 
d’n Dimpel.

Stop dus uw fototoestel in uw golftas en zoek 
naar dat bijzondere plaatje. U kunt ze stu-
ren naar het e-mail adres van de redactie: 
b.terheyne@chello.nl. De redactie beoordeelt 
de foto’s en laat via de Evergreen weten wie 
gewonnen heeft.

Als voorbeeld geven we twee foto’s die we zelf 
genomen hebben.

De eerste is een lenteopname van de green 
van hole 9 na een hagelbui met korrels van 
1 cm dikte en geschoten op 27 maart 2006. 
De tweede is een winterfoto genomen op 
11 december 2005 tijdens de kerstwed-
strijd.  •
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Propraatje

Warmingup 
voorkomt blessures

De meeste golfers gaan spelen zonder een goede warming-up te hebben 
uitgevoerd. Let wel, dit kan de kans op blessures vergroten. Om dit te 
voorkomen heb ik deze keer een aantal oefeningen voor u uitgezocht om 
met een betere voorbereiding én een goed gevoel de baan in te gaan of te 
gaan oefenen op de driving range. 

We beginnen allereerst met draaioefeningen 
om romp, heupen, schouders, onderrug en 
polsgewrichten los te maken. Daarna vol-
gen enkele rekoefeningen om de spieren die 
gebruikt worden voor te bereiden op actie.

A	Draaioefeningen
l  1 Heupdraai   
  Van rechts naar links, geen rukbeweging 

maken!
l  2 Schouderdraai 
  Club goed achter de schouderbladen plaat-

sen en rustig draaien
l  3 Armzwaai  
  Ondersteun borstspier met andere hand 

tijdens het zwaaien voor - en achter-
waarts

l 4 Polsdraai 
 Vingers goed in elkaar laten vallen!

B	Rekoefeningen
l  5 Romp zijkant 
  Met club rustig op spanning brengen en 

loslaten! 
l  6 Bovenarmspieren 
  Elleboog naar hoofd brengen geeft lichte 

rek op bovenarmspieren
l  7 Onderarmspieren
		Spanning rustig opbouwen en weer los 

laten. Onderarmspieren naar elleboog 
komen op spanning.

Succes! 
Sander

1

2

3

4

6

5

7
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Telefoon 026 - 495 91 00

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

tuin- en cultuurtechnisch bureau

• Calciumsulfaat dekvloeren

• Cementdekvloeren

• Coating-, epoxyvloeren

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

• Zachte vloerbedekkingen;
 Naaldvilt, tapijt etc.

• Binnen-, buitenzonwering

Mobiva B.V. h.o.d.n.
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Het winnende team

Met Private Banking bieden wij onze vermogende cliënten

integrale financiële dienstverlening op maat. Doordat we

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

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

voor zowel particulieren als directeurgroot-aandeelhouders

en ondernemers.

Maak een afspraak 

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

kenen en waarom u juist bij Rabobank Helmond moet zijn?

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

(0492) 59 45 99.

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

Rabobank Helmond is een dynamische en toonaangevende bank 

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

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

financieel terrein echt persoonlijk van dienst zijn. Omdat wij alle 

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

vermogens- en estate planning letterlijk in eigen huis hebben.

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

Rabobank Helmond 

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

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