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Van de redactietafel
Voor de zoveelste keer is het weer gelukt om de Evergreen op tijd bij u in
de bus te krijgen. Echter gemakkelijk is dat niet. Er moet nog steeds flink
aan getrokken worden om voldoende kopij op tijd binnen te krijgen.
Dat vraagt veel energie maar ook fantasie.
Idealistisch als we zijn fantaseren we als
redactie dan wel eens over die ideale club
met leden, verantwoordelijk voor een activi-

teit of gewoon lid, die er op gebrand zijn en
voldoening beleven aan het delen van hun
ideeën en ervaringen met anderen. Heerlijk
om als redactie onderdeel te zijn van zo’n

club met zoveel teamgeest. Zo maar overspoeld te worden met kopij over zaken zoals:
landelijke competities, wedstrijduitslagen,
jeugdactiviteiten, de baan, accommodatie, de
wedstrijden en de uitslagen hiervan en noem
verder maar op.
En nu maar hopen dat onze fantasie geen
utopie is!

•

Bert ter Heijne

Forewoord van de voorzitter

Terugblik op de jaarvergadering
Met groot genoegen denk ik terug aan de op 16 mei jongstleden gehouden
algemene ledenvergadering. De sfeer was goed, terwijl de agendapunten
constructief en met respect voor elkanders standpunten werden besproken
en afgehandeld.
Afscheid Frits

Het eerste hoogtepunt was de benoeming tot
lid van verdienste van het afscheid nemende
bestuurslid Frits Verspaget. Vele jaren heeft
hij onze club in diverse hoedanigheden
gediend. Bescheidenheid en vriendelijkheid
sierden hem, maar door zijn inzet, deskundig-

heid en ervaring was hij altijd nadrukkelijk
aanwezig. Ik hoop dat wij ook in de toekomst
van zijn kwaliteiten gebruik mogen blijven
maken! Frits wordt overigens opgevolgd door
een ander deskundig en aimabel persoon, te
weten Loek van Poppel. Het bestuur verheugt
zich om hem in zijn midden op te nemen.

Bestuursvoorstellen

Vervolgens boog de ledenvergadering zich
over een tweetal voorstellen van het bestuur:
het theelidmaatschap en de aanpassing
van de baan. Zonder dat de vergadering in
een pandemonium van een poolse landdag
geraakte kreeg, na vele discussies, het thee
lidmaatschap zijn definitieve vorm en werd
het voorstel van de aanpassing van de baan
door vergadering nog eens gedeeltelijk aangepast. De voornaamste reden van het bestuursvoorstel tot aanpassing van de baan, te weten
de veiligheid voor omwonenden, was evenwel
geen enkel punt van discussie en bleef recht
overeind. Democratie in optima forma! Het
bestuur had er vrede mee.

President’s trophy

De zondag na de algemene ledenvergadering
werd de wedstrijd om de president’s trophy
gehouden. Chris Geugies was de gelukkige
winnaar en ziet zijn naam vereeuwigd boven
de haard in het clubhuis. De wedstrijd van de
president’s trophy wordt geacht de dag van de


Ë

Geef door die pen

Golfen met plezier
en plezier met golfen
Blij verrast was ik toen ik las de pen van Chris Liebreks te krijgen, een
pen die ik overigens nog steeds niet heb ontvangen! Kom dacht ik, laat ik
eens gewoon mijn ervaringen met de golfsport aan papier toevertrouwen.
Mijn eerste lidmaatschap dateert van 1989
toen ik door buurman Nol van der Heijden
werd overgehaald lid te worden van HGC
in oprichting. De eerste set werd uiteraard
gekocht bij Daan Blok die me vervolgens al
vloekend en tierend aan het GVB heeft geholpen. En de eerste (four-ball/better-ball) wedstrijd won ik samen met buurvrouw Annie
Lubbers. Al met al een heel leuke tijd gedurende die opstartfase van onze club.
Toen ik in 1999 terugkeerde bij HGC, na vijf
jaar lid te zijn geweest bij Crossmoor, was er
al een echte golfclub met dito baan ontstaan.
Hulde aan allen die daar veel tijd en energie
in gestoken hebben, want daar ligt tenslotte
de basis van onze huidige prachtige club!
Intussen was ik een klein beetje beter gaan
golfen en het ook steeds leuker gaan vinden.

Gelukkig kan ik door mijn zakelijke activiteiten ook regelmatig spelen op de mooiste
banen in Europa, al dan niet in een Pro-Am.
Dat is echt genieten en ook leerzaam. Maar
het maakt me ook duidelijk dat wij op onze
baan met recht trots kunnen zijn, zeker met
het oog op de ambitieuze plannen die er voor
de nabije toekomst nog liggen.
Elke zaterdagochtend speel ik dan ook met
veel plezier op ‘Overbrug’ met mijn zeven
vrienden van de SMOB: de Saturday Morning
Old Boys! Ook de NOBRA-competitie wordt
elk jaar vol overgave gespeeld in een geweldig
team dat al sinds 2001 ongewijzigd bij elkaar
is. De sponsorovereenkomst tussen HGC en
Frisdranken Industie Winters bestaat ook al
sinds 2001, dit tot grote wederzijdse tevredenheid. Alleen maar lof en ‘hosanna in den

Bob Grijpstra

hooghe’ dus? Beste golfvrienden, die divots
en die pitchmarks, als we daar met zijn allen
nog een beetje meer op letten, wordt het voor
mij en voor jullie nog meer golfen met plezier
en plezier met golfen!
Oh ja en graag een zelfde schuildak als bij het
clubhuis bij de afslag van hole 1.

•

Ik geef de pen graag door aan Jean Louis
Aben.
Bob Grijpstra

Ë voorzitter te zijn. Dankzij de aanwezigheid, het enthousiasme en de sportiviteit
van de deelnemers werd het inderdaad de
dag van de voorzitter, die hij al genietend
beleefde.

Tot slot wil ik hier nog eens herhalen wat
ik in het jaarverslag 2005 heb vermeld.
Elke editie van ons clubblad ‘Evergreen’
is van hoge kwaliteit. Niet alleen de
inhoud is lezenswaardig, doch ook de layout en foto’s getuigen van vakmanschap.
De zorg en enthousiasme van redactie,
uitgever en fotograaf spatten van het blad
af! Deze mensen verdienen ons respect
en grote dank!

•

Uw voorzitter Rob van Thiel


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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Ladies day

Golf-bridge
wedstrijd
Vandaag is het 21 maart en dus
eindelijk lente. Helaas, op de
golfbaan is het nog behoorlijk fris
met weliswaar zo af en toe een
beetje zon.
Toch mag de kou de pret niet drukken, want
we spelen gezellig en we willen winnen. Dan
op naar de lunch, erg smakelijk en met een
gezellige babbel. Daarna het tweede onderdeel van de wedstrijd, het bridgen. Dan om
half zes de uitslag, spannend!
‘Hè hè, eindelijk zijn we de eerste’. Een goed
gevoel.

Vlnr: Chrisje Driessen, Henriëtte van Dongen, Elise Bullhouwer en Willeke van der Goor

Rest mij nog iedereen te bedanken voor
de gezelligheid en de geslaagde dag, ook
namens Willeke.

Tot volgend jaar.

•

Chrisje

Slot van winterseizoen Ladies

Dankzij goede voornemens
de Snerttrofee

Toni Rotteveel met de snerttrofee

Met de scores waarmee ik binnenkwam, was
ik, hoe kan het anders, erg tevreden. Ik vond
wel dat de winterse baanregels, zoals bijvoorbeeld niet te hoeven uitholen, mij daarbij
zeker hebben geholpen.
Dat ik voor de laatste wedstrijddag een goede
kans maakte om de Snerttrofee voor de hoogste totaalscore over zes wedstrijden te kunnen winnen, had ik me niet gerealiseerd tot
Christine Jacobs mij belde om me er aan te
herinneren dat ik pas vijf keer had meege-

Dat gekleum in de vrieskou ligt mij niet zo. Ik speel liever prettige
partijtjes golf in wat aangenamere temperaturen. Maar aangezien ik
me dit jaar had voorgenomen wat vaker onze baan te bezoeken, heb ik
ondanks de winterse omstandigheden toch aan een paar wedstrijden
voor de wintercompetitie op de Ladies Day meegedaan.
daan en dinsdag 14 maart de laatste gelegenheid was om mijn eerste plaats op de ranglijst
veilig te stellen. Natuurlijk wilde ik die kans
niet aan me voorbij laten gaan.
Ik moet toegeven het was niet mijn beste dag,
maar goed genoeg om samen in de flight met
Jeanne van der Meulen, die tweede stond,
mijn eerste plaats in het klassement te kunnen consolideren en dus de Snerttrofee in
ontvangst te mogen nemen. Blij en een beetje

trots ben ik daar wel op, want eerste prijzen
zijn niet van alledag!

Waardering voor de
Damescommissie

Van deze wisseltrofee mag ik nu een jaar
genieten. Van het bijbehorende ‘snertpakket’
heeft manlief (ja, ja!) intussen een overheerlijke erwtensoep gemaakt en het genieten
daarvan is van veel kortere duur geweest.
Het applaus bij de prijsuitreiking zal voor mij


Herenochtend

Op stap in Duitsland

Maandag 22 mei. Met een rotklap werd ik gewekt. Onweer…De regen
kletterde tegen de ruiten en de wind gierde om het huis. Dat zou me een
dagje worden. In het halfdonker de krant gepakt en daarin werd redelijk
weer beloofd. Nou mooi niet dus. Somber dronk ik mijn koffie en pakte
mijn golfspullen in de auto.
Boven Aarle-Rixtel zag ik echter een piepklein blauw plekje aan de lucht en de regen
was intussen ook opgehouden. Aangekomen
op de verzamelplaats stonden er al diverse
heren met lachende gezichten in de zon.
De bus vertrok op tijd richting Duitsland.
Fred Boogaarts had geregeld dat we konden
gaan spelen op de West Rhine Golfcourse in
Brüggen bij Roermond.

enorm militair complex. So first of all: the
boys had there toys.

Toys for the boys

Voor wie die baan niet kent, efkes een korte
uitleg. De baan is gelegen op een Engelse
militaire basis. Wat deden die als eerste
natuurlijk? Juist, ze reden met wat tanks en
bulldozers door wat bos en hei en daar had
je alvast de golfbaan. Daarna kwamen er
vliegtuigen, soldaatjes met of zonder vrouw
en kroost en om de golfbaan ontstond zo een

De Engelse kok achter de barbecue

echter de mooiste herinnering blijven.
Laat ik dit stukje afsluiten met een woord
van dank aan de Damescommissie voor
de organisatie van een geslaagd winterseizoen 2005-2006. In het bijzonder wil
ik Christine hartelijk danken voor haar
attente telefoontje, maar met haar alle
andere commissieleden, die zomer en
winter zo hun best doen van die dinsdagochtenden een clubactiviteit te maken
met aantrekkingskracht. Ik kom er zelfs
voor over uit Son.
Op naar een mooi seizoen 2006 voor
onze club met nog meer inschrijvingen
op de dinsdagochtenden!

•

Gezellig samenzijn


Toni Rotteveel

De baan is werkelijk schitterend. Enorme
lange en brede fairways in een prachtige
omgeving. De greens waren echter minder
fraai, maar dat kwam door de wilde zwijnen.
Die hebben de neiging om te wroeten en dat
hadden ze de afgelopen tijd op diverse greens
en fairways ook flink gedaan. Dat herstellen
had uiteraard prioriteit.

Dit keer geen diner maar barbecue

Ik heb zelf best gezellig gespeeld met Is Jacobs
en Jan van der Zwaag. Wel moet me iets van
het hart (to whom it concerns): Wanneer
je af en toe eens omkijkt en ziet dat er een
of meer flights achter je staan te wachten,
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speel dan eens een tandje sneller. Zoek niet
zolang naar een verloren bal, zet de tas daar
bij de green waar de uitgang naar de volgende
hole is, schrijf pas bij de volgende afslag en
niet op de green de resultaten op en ga niet
te lang oefenswings staan maken. Je bederft
daardoor de spelvreugde en ook de resultaten
van spelers achter je.
De arme Wil Adriaans maakte een slippertje
en rukte de deur van de douche uit zijn voegen. De schade bleef gelukkig beperkt.
Na afloop was er een gezellige sfeer op het
terras. Er was intussen veel zon, wél flink
wat wind, maar geen drupke regen tijdens
de spelronde. Naast ons werd het vuur voor
de barbecue ontstoken door de Engelse kok.
Heerlijk en voor een zeer aantrekkelijke
prijs.
De eerste prijs was voor Kai Hordijk met
36 Stableford punten, tweede werd Jan
Gottenbos en derde Fred Boogaarts. Zij
konden kiezen uit leuke prijzen die door
Miele (Stef van Heugten) waren gesponsord.
Als slot de standaardzin: Moe maar voldaan
vertrokken we weer huiswaarts.
Fred bedankt voor de uitstekende organisatie.

•

Rob Berkvens
Winnaar Kaj Hordijk (l) met Fred Boogaarts
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F I T N E S S

Voorjaarswedstrijd

Hulde aan de
vrijwilligers
Op zondag 9 april j.l was het dan weer zover, de
eerste golfwedstrijd van 2006, waar ik aan mee zou
doen. Met gemengde gevoelens ging ik er naartoe.
Het weer beloofde niet veel goeds (de voorspelling was
regen, terwijl ik toch echt een ‘mooi weer golfer’ ben),
kon ik het nog wel?, en… dat laatste cognacje van
gisteravond had ik toch beter kunnen laten staan?
Eenmaal in het clubhuis had ik al snel kennis genomen van wie ‘mijn’
flightgenoten waren. Zoals (bijna) altijd, gaf dit meteen een goed
gevoel, want om samen te mogen spelen met: José Gottenbos, Corrie
Litjens en Rob Berkvens, is al een ‘feestje op zich zelf’.
Ondanks de vertraging van een half uur hebben Rob en ik vanaf
het begin genoten van het rustige en soepele spel van de dames,
die op hun beurt met ondergetekende waardering hadden voor het
enorme incasseringsvermogen van Rob (vriendelijk zijn en blijven, o.a.
ondanks de 4 punten gedurende de laatste 9 holes). Met zijn vieren
vier genoten wij van onze schitterende baan en uiteindelijk mocht ik
zelf van mijn eigen score genieten, o.a. 22 punten op de eerste 9 holes.
Het blijft toch een onvoorspelbare sport! Maar ook het weer speelde
uiteindelijk een zeer positieve factor, op een paar spetters na was het
een heerlijke voorjaarsdag.

Hulde aan de vrijwilligers

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



Eenmaal weer in het clubhuis aangekomen, realiseerde ik me welke rol
de vele vrijwilligers eigenlijk allemaal voor ons betekenen. Allereerst
de wedstrijdleiding (Rob Stockx en Jan Gottenbos), die inmiddels een
volledige werkdag achter de rug hadden. Om 9.00 uur gestart en om
18.00 uur nog bezig met de prijsuitreiking. Vervolgens de prijzencommissie, die onder leiding van Margriet Stockx, een groot deel van hun
vrije tijd besteden aan het steeds weer zoeken en kopen van passende
prijzen. Ook deze keer was dat,in de vorm van boompjes en struiken,
weer uitstekend gelukt. En dan nog al die andere leden, die zich op
andere momenten voor de vereniging vrijwillig beschikbaar stellen.
Chapeau, chapeau!! Net toen ik hierover nadacht, vroeg Rob mij om
een stukje over deze wedstrijd voor het clubblad te schrijven. Hoewel
ik echt zo’n lid ben, die alleen maar wil genieten van de mogelijkheden
die het lidmaatschap met zich meebrengt en te gemakzuchtig ben om
een bijdrage van welke aard dan ook te verlenen, ontkwam ik er niet
aan om aan zijn verzoek te voldoen. Of de lezers hier blij mee zullen
zijn…, is een andere zaak!
In het clubhuis was het weer ‘oergezellig’ met geanimeerde gesprekken, die naargelang de middag vorderde, steeds luidruchtiger werden.
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Uiteindelijk dan nog de prijsuitreiking, voor
mij toch wel een bijzonder hoogtepunt. Rob
Stockx stak met kop en schouder boven de
anderen uit en eindigde op de eerste plaats.

Chrisje Driessen werd tweede en ondergetekende derde. Hoe was dit mogelijk, alle
‘voortekenen’ waren voor mij juist bijzonder
ongunstig en dan toch nog derde worden.

De moraal

Door de emoties die daarna volgden, ben ik
helaas vergeten wie de nummers vier t/m
10 waren. Maar doet dat er toe? De moraal
van dit verhaal is dat mijn deelname aan de
voorjaarswedstrijd voor mij weer eens het
volgende heeft benadrukt:
	Wat hebben wij toch een fantastische golfbaan.
	Wat hebben wij toch veel interessante en
gezellige leden.
	Wat blijft het golfspel toch onvoorspelbaar.
	Wat mogen wij de vele vrijwilligers toch
dankbaar zijn.
	Wat ben ik blij dat mijn echtgenote niet
meer dan twee glaasjes wijn drinkt.

•
•
•
•
•

•

Bert Sproet

Winnaars voorjaarswedstrijd vlnr Rob Stockx,
Chrisje Driessen, Bert Sproet, Gerrit van Wylick,
Joop de Greef, Albert van der Meijs, Jacques
Verhappen, Harry Verstappen en Piet Hein Roxs
(wedstrijdcommissie)

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

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



HaReCo perikelen

Het ontwijken van aangepaalde bomen
De local rule voor het ontwijken van aangepaalde bomen bestaat nog
steeds. Deze regel komt niet voort uit de bescherming van de boom.
Als je last hebt van een paal, die bij een boom staat, heb je te maken
met een vast obstakel (regel 24-2). Je kunt de paal ontwijken door
het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering voor swing of stand te
bepalen en vanaf daar binnen een stoklengte (niet dichter bij de hole) te
droppen.
Echter als je echter tegelijkertijd hinder hebt
van zowel de paal als de boom, geldt de paal
niet als een vast obstakel, immers je moet de
boom ontwijken en dat is geen vast obstakel
en je krijgt dus geen ‘vrije drop’. Ingewikkeld
en onduidelijk zo! Nou daarom heeft men
besloten om paal en boom samen te beschouwen als een geheel dat je als vast obstakel mag

ontwijken, ook al heb je last van slechts een
takje. Je moet dan wel te maken hebben met
een aangepaalde boom, dat betekent boom
en paal zijn d.m.v. touw band of dergelijke
met elkaar verbonden. Staat er ergens in de
baan een boom met daarlangs een losse paal
(dus zonder verbinding) is er geen sprake van
een aangepaalde boom.

Waaraan moeten
Qualifying kaarten voldoen?
Regelmatig komt het voor dat qualifying kaarten niet voldoen aan de
eisen die daar aan gesteld worden.
Zie hoofdstuk16 uit het EGA Handicap
Systeem als hieronder weergegeven:
16.1	Een ‘Qualifying Kaart’ is een genummerde en op datum en tijd geregistreerde scorekaart die een speler kan
verkrijgen bij een Club of bij een door
de NGF daartoe aangewezen instantie.
16.2	Een score gemaakt onder Qualifying
Condities én met een Qualifying Kaart,
is een Qualifying Score voor een speler met een handicap uit de Handicap
Categorieën 2 t/m 5. Spelers met een
EGA Exact Handicap uit Handicap
Categorie 1 mogen geen Qualifying
Scores maken met een Qualifying
Kaart.
16.3	De spelvorm bij het spelen met een
Qualifying Kaart is Stableford.
10

16.4	Een speler moet iedere Qualifying
Kaart, al of niet compleet en op welke
baan in Nederland ook gemaakt, zo
spoedig als praktisch mogelijk inleveren bij zijn Handicap Autoriteit.
16.5	Een speler die een ronde wil spelen
met een Qualifying Kaart, moet zich
vóór de ronde inschrijven bij de Club
waar hij de ronde speelt. Bij inschrijving moeten de volgende gegevens op
de inschrijflijst worden vermeld:
	Datum en tijd van inschrijving.
	Naam van de speler + eventueel zijn
lidmaatschaps-code.
	Naam van de Marker.
	EGA Exact Handicap van de speler.
	EGA Playing Handicap van de speler.

•
•
•
•
•

Wat nu geldt voor een aangepaalde boom gaat
ook op voor een ‘aangeplankte’ boom. (zie
bijgaande foto) Omdat het hierbij wel gaat
om de bescherming van de boom bestaat
hier geen onduidelijkheid zoals hierboven
beschreven. Een aangeplankte boom kan dus
op dezelfde wijze worden ontweken als een
aangepaalde boom.

•

•	Het nummer van de Qualifying

Kaart.
16.6	Na inshrijving ontvangt de speler een
genummerde srcorekaart met een NGFsticker. Op deze kaart moeten de zelfde
gegevens als in bepaling 16.5 worden
vermeld.
16.7 I ndien een speler een Qualifying
Kaart niet of naar de mening van de
Handicap Commissie niet op tijd inlevert, wordt een ‘No Return’ als score
geregistreerd.
Het is absoluut noodzakelijk dat de datum op
de kaart wordt ingevuld, daar de commissie
de kaart moet verwerken op datum. Anders
dan in wedstrijden is de speler verantwoordelijk voor het aantal Stableford punten.
Kaarten die niet voldoen aan het bovengeschreven artikel worden niet verwerkt.

•

Namens de HaReCo
Fred Boogaarts
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Golfregels: blijf er mee bezig

De kledingvoorschriften koesteren
Nadat ik vorige keer in deze rubriek in het kader van normen en waarden in de golfsport
het aspect veiligheid heb belicht wil ik dit keer aandacht besteden aan de golfkleding.
Terwijl ik over kleding nadenk staat me meteen het beeld voor ogen van mijn vrouw
staande voor haar klerenkast met de verzuchting: ’Ik heb niets om aan te trekken…’
Gelukkig kennen we dat probleem (nog) niet bij de golfsport. Deze heeft immers een
kleding etiquette die allereerst uitgaat van functionaliteit.
Kan ik lekker bewegen bij verschillende weertypes en ben ik beschermd tegen natuurlijke
voorwerpen zoals stekende planten of struiken en insecten? Uiteraard komt daar nog
bij dat het netjes en leuk moet zijn voor de
ander die er naar kijkt. Gelukkig kennen we
bij golf geen eenheidskleur zoals het vroegere
wit bij tennis. De marge in de golfkledingetiquette is ruim genoeg om, als die behoefte
er is, je te kunnen profileren als charmant,
stoer mannelijk, sportief, eenvoudig of saai
zonder dat daarbij de voorschriften worden
overschreden.

pantalon te dragen. Bij de meeste golfclubs
wordt niet actief gecontroleerd op kleding.
Dikwijls zijn het de normbewuste medeleden
die overtreders erop aanspreken. Zo hadden
wij onze Mevrouw Iet Schouten, ’s zomers
vaak aanwezig op het terras, en goed op de
hoogte van hoe de golfers gekleed waren.
Haar blik was voldoende om je schamen
wanneer je niet netjes gekleed was, er te sexy
uitzag of wanneer jij je lange zwarte zondagse
sokken aanhad onder een korte beige broek.
Helaas zien we Iet niet meer zo vaak en zijn
we weer op ons zelf aangewezen.

Welke zijn dan die voorschriften?

Meer sexy kleding op komst?

Zij staan niet in de handboeken van de NGF
vermeld en iedere club kan ze naar eigen
behoefte aanpassen. Toch is er een soort consensus over de volgende voorschriften:

Wat brengt de toekomst? Wie schetst mijn
verbazing toen ik in een van de edities van
die glossy Golfmagazines golffoto’s tegen
kwam van ‘de golfbabes op de tour’.

Voor de dames:

Geen kraagje, hotpants, blote buik en dus
zeer sexy. Hier zien we dus dat de commercie ons normbesef aan het oprekken is. De
kledingvoorschriften lijken niet meer te
knellen. Alleen beachware is kennelijk nog
verboden en dus voorlopig nog geen bikini’s
in de baan.

•	Geen hemdjes
•	Geen spijkerbroeken
•	Geen te korte broekjes
•	Poloshirt met kraag
•	Poloshirt zonder kraag maar met mouwen
Voor de heren:

•	Geen T-shirts
•	Geen spijkerbroeken
•	Poloshirts met kraag en mouwen
•	Korte broek over de knie of bermuda
•	Shirt in de broek dragen
Natuurlijk zijn er clubs die hier van afwijken.
Mocht u bijvoorbeeld ’s zomers in Wassenaar
willen golfen dan dient u als heer kniekousen
te dragen onder uw bermuda, of anders een

Iet Schouten op het terras

Kledingvoorschriften in Zuid Afrika

Op een Suidafrikaanse golfbaan heeft men
het volgende kledingvoorschrift:
	Geen sandale
Geen sweetpakke
Geen skoene sonder kouse
Geen draf of rugby broekjes
	Hemde moete ingesteek wees
	GeenT-of kraaglose hemde nie
	Kouse moet 15 cm bo skoen wees
	Geen spykerskoene toegelaat nie

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Regelneef

Ik hoop niet dat het de commercie lukt ons
een normvervaging voor kleding op te dringen. Laten we lekker vlot, veilig en fatsoenlijk
gekleed golfen volgens de huidige voorschriften zoals op bijgaande foto.

Golfkleding zoals het hoort
11

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

Hurksestraat 9
5701 GX Helmond
Tel. (0492) 53 82 60
Fax. (0492) 57 40 06

BO3 GOLF
De enige club
die u
nodig heeft.

Meeùs dus.

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.
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clubmatching
• ‘Clubfitter’

Huub Bozon • ‘Advanced Clubmatcher’

• ‘Master Craftsmen’
( hoogste opleidingsgraad GCA 2004)

Custom made
The

New Clubs,
Shafts &
Grips
Bel voor afspraak
06 - 51 10 72 99
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Snertwedstrijd werd koppelwedstrijd
Voorwoord van de redactie:
Op zondag 12 maart is de traditionele Snertwedstrijd gespeeld.
Deze werd gewonnen door een echtpaar dat in de wedstrijd als koppel
heeft gespeeld. Kennelijk heeft het koppelen voor deze wedstrijd bij het
echtpaar het besef doen groeien dat zij een echt koppel zijn en mogelijk
heeft dat hen geïnspireerd tot deze originele reactie.
Wat is een ‘KOPPEL’?

Betekenis 1
	Draagband, gordel of bandelier, met name
van militairen, om de sabel of bajonet aan
te dragen.
	Halsband met lijn voor honden.

•

•

Betekenis 2

•	Twee bij elkaar behorende zaken, dieren

of personen. Synoniem: paar, stel, tweetal.
	Twee personen van verschillend geslacht,
door huwelijk, verloving of liefde verbonden. Synoniem: stel, een gelukkig span,
een schoon koppel. Ook danspaar.
	Stelsel van twee gelijke en evenwijdige
krachten, die in tegengestelde richting
werken: een rechts- en een linksdraaiend
koppel.
	Groep van twee of meer bij elkaar horende
of zich bij elkaar vertonende personen,
dieren of zaken: een koppel paarden/
ossen die samen voor een wagen/ploeg
gespannen zijn. Ploeg van twee renners
(baanwedstrijd wielrennen) die elkaar
telkens aflossen.
	Inrichting die verschillende manualen
met elkaar of het manuaal met het pedaal
verbindt (aan het orgel).

•

•
•

Het winnende koppel, Els en Gerrit van Wylick

•

Betekenis 3
	Winnaars van koppelwedstrijd. Synoniem:
Els en Gerrit van Wylick

•

•

Gefeliciteerd namens de redactie.
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Maître Cour du Moulin

Kippenborst met sinaasappel

Als we ‘s avonds na het golfen toch
aan de sherry zitten dan kunnen
we er net zo goed mee gaan koken.
Gebruik medium sherry of nog
beter de oloroso.
Nodig voor vier personen:

l	4 halve kippenborsten, bij elkaar
ongeveer 500 gram
l	2 teentjes knoflook
l	1 sinaasappel
l 2 eetlepels olijfolie
l	50 gram boter
l	6 eetlepels sherry
l	paar takjes marjolein of rozemarijn
l	zeezout en vers gemalen peper

Bereiding

Snij het kippenvlees in plakjes van een halve
centimeter. Hak de knoflook fijn. Schil de
sinaasappel dun en pers hem uit. Snij de schil
in ragfijne reepjes.
Verhit de olie en de boter in een koekenpan
of wok. Voeg de plakjes vlees toe met de
knoflook en bak ze in een paar minuten.
Voeg sherry, sinaasappelsap en de schil toe
met de gesnipperde marjolein of de naaldjes
van de rozemarijn.
Breng op smaak met zout en peper en roer
het nog een minuutje door.
Serveer het met rijst of met mie en een
tomatensalade.
Voor de liefhebbers: dit recept is ook heerlijk
met kippenlevertjes.
Smakelijk eten

•
Maître Cour du Moulin
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Pro-cup wedstrijd
Met dank aan de Pro
Zondag 14 mei was een prachtige dag met mooi, droog en zonnig weer,
dus uitstekend om te golfen.

Eindelijk had ik weer eens mijn golfdag. Dat
heeft alles te maken met de gezellige flight
waarin ik zat en het feit dat ik erg ontspannen
was. Al met al dus een gezellige dag. In de
wedstrijd speelden we tegen de Pro. Het door
hem gebruikte aantal slagen op een hole gold
als de par voor die hole.

Winnaars Pro-cup vlnr: Wim Martens, Frank Heystee, Rosemarie Martens, Hannie van den Eijnde, Huub Bozon, Cock Sproet, Sander Prinsen, Peter Verhees,
José Gottenbos, Gerrit van Wylick, Mieke van den Heuvel en Margrèt van Dijk

Ik wil de wedstrijdcommissie bedanken en
vooral de pro die er een goede par heeft weten
neer te zetten. Gelukkig voor mij had hij op
een paar holes een dipje en die holes speelde
ik juist goed, anders had ik natuurlijk nooit
kunnen winnen.
Iedereen bedankt voor de fijne golfdag en tot
de volgende keer.

•

Pro-cup winnares
José Gottenbos

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

Het machine park van HGC ‘Overbrug’
Onlangs vroeg iemand mij toen hij in onze werkplaats rondkeek:
‘Hè de da allemal nodig?’ Waarop ik antwoordde: ‘en da’s nog nie alles!’
Om eens een indruk te geven van wat voor machines standaard op de
baan staan:
1	Toro 3200 greenmaaier
2	Toro 3200 teemaaier
3	Toro 4500 Fairway maaier
4	Toro 1000 handgreenmaaier
5	Ramsones 3 delige semirough maaier
6	Groundmaster 350, voor de rough en
semirough
7 Cushman, truck
8 Iseki, 32 pk trekker
9 Turfpro bunker rake
10	Aanbouw werktuigen: slitter, topdresser,
bladblazer, veldspuit, kunstmest strooier.
En dan natuurlijk handmachines: van bosmaaier, flymo’s tot rugbladblazer. Dit zijn
machines voor het dagelijkse onderhoud.

Greenkeepers tussen hun machines
16

Tijdens het groeiseizoen wordt er ook nog
groot onderhoud gepleegd zoals het beluchten en verticuteren van de baan. Met maaien
alleen kom je er niet om een baan goed te
onderhouden.
U begrijpt dat dit forse investeringen zijn,
en daarom rouleren verschillende machines al dan niet voorzien van benodigde
trekker, over de veertien banen die de Enk
onderhoudt. Ook zijn er machines zoals: een
multicore (top beluchting) die rouleren over
de golfbanen Zuid (de Peelse, Genderstein,
Haverleij, Helmondse).
Zo maak je optimaal gebruik van je investeringen en blijf je ook ‘bij’ wat de ontwikkeling van golfbaan equipement betreft.

Onderhouden van greens

Onze greens bevatten hoofdzakelijk roodzenk en struisgrassen. Deze grassen vormen
vilt en door de hoge maaifrequentie (6x in de
week), verdichten de greens.
Aan de hand van onze wedstrijd kalender
voor zover die bekend is in december, plan
ik deze werkzaamheden voor een heel seizoen in.
Om de 3 tot 4 weken worden de greens
gezand, belucht of geverticuteerd.
Hierbij zij opgemerkt dat dit niet altijd op
dames- of herendag plaatsvindt.
Het valt niet mee om niet in de weg te lopen,
maar het onderhoud moet gebeuren en als lid
betaalt u er tenslotte ook voor.

•

Herbert van Hout
Greenkeeper
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President’s Trophy
Zondag 21 mei stond de wedstrijd om deze trofee
op de wedstrijdkalender. De commissie had mij
ingedeeld bij Bert Hendriks, Hans Meijer én de
winnaar van vorig jaar Wim van de Ven, niet echt
de minsten dus. Van verschillende kanten werd al
geroepen: ‘Wim, ik ga hem van jou afpakken!’.
Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg ik steeds meer het gevoel het
gaat nog niet zo slecht. Hans kwam niet echt in z`n spel, Wim had
het putten die dag niet écht onder de knie en Bert liep ‘ gewoon’ een
degelijke wedstrijd. De wedstrijd verliep erg gezellig.
Nadat we de score hadden bepaald en bleek dat ik 38 punten had
behaald, hoorde ik dat de meesten niet zo sterk hadden gelopen, dus ik
dacht wie weet. Het bekendmaken van de uitslag door onze voorzitter
was erg spannend en jawel, ik had de eerste prijs gewonnen. Een mooi
beeld, eeuwige roem en een tegoedbon voor een 3-gangen menu voor
twee personen bij Gijs werden mij toebedeeld.
Tot slot wil ik nog zeggen: ‘Blijven oefenen allemaal!’

•

President Rob van Thiel, overhandigt de Trophy aan Chris Geugies (r)

Chris Geugies

17

Introductiedag
Nieuwe Leden
Zaterdag 13 mei had de
contactcommissie ons uitgenodigd
voor een nadere kennismaking met
de vereniging. Men had met zorg
een zonnige dag uitgekozen en de
nieuwe leden waren bijna allemaal
aanwezig.
Na ontvangst door de commissieleden onder
het genot van ‘koffie/thee met’, verwelkomde
de voorzitter ons. Hij bracht enkele punten
naar voren, die vooral het gebruik van de
baan en de etiquette betroffen.
Daarna bleek er een wedstrijd te zijn gepland
en werden de flights ingedeeld, waarbij we

18

Een van de deelnemende flights met vlnr Eddie Staadegaard, HGC voorzitter Rob van Thiel,
Maurice Timmers en Sjef Hagemans

versterkt werden met de dames van de commissie, twee bestuursleden en de echtgenote
van de voorzitter.
Het feit dat ik de baan al enkele keren had
gespeeld, wilde nog niet zeggen dat mijn eindresultaat daverend was. Vooral de moeilijke
greens met veel ‘vals plat’ (meer vals dan plat)
leverden door de 3 benodigde putts een zeer
matige score op. Trouwens, ook de bunkers
waren niet mals!

Na 9 holes trokken we ons terug op het terras
en genoten van een drankje en een knabbeltje, ons door de commissie aangeboden.
De door ons ingeleverde scores brachten
Maurice Timmers als winnaar naar voren.
Alles bij elkaar een gezellige middag met
dank aan de dames van de commissie voor
dit initiatief.

•

Carla van Gennip
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Mededelingen van het bestuur

Defibrillator in ons clubhuis
Zoals iedereen heeft kunnen constateren beschikt onze club sinds enige
maanden over een mobiele defibrillator. Nadat een voorstel tot aanschaf
hiervan is gedaan door ons lid Eugène Cosijn heeft het bestuur zich
beraden en is een onderzoek gestart naar het beste apparaat voor onze
club.
Na bestudering van de vele aanbiedingen
en demonstratie van diverse apparaten is
uiteindelijk de keuze gevallen op een Philips
HeartStart thuisdefibrillator van HCS
CardioSystemen te Nuenen. De keuze voor
dit apparaat is niet alleen gemaakt vanwege
het gebruiksgemak maar ook door de goede
voorlichting en instructie door de betreffende
leverancier. De Philips HeartStart defibrillator geeft tijdens het gebruiksproces in het
Nederlands niet alleen alle stappen aan die
noodzakelijk zijn voor het gebruik van het

apparaat maar geeft ook gelijktijdig instructie bij het noodzakelijke reanimeren.
Voor een aantal leden van onze vereniging,
waaronder bestuursleden en caddiemasters
en ook voor het horecapersoneel is inmiddels
een instructieavond gehouden. Het bestuur
is voornemens om deze instructieavonden
in het najaar te herhalen zodat vele leden
van de vereniging zich deze – soms noodzakelijke – kennis kunnen eigen maken. De
defibrillator hangt in een kastje in de hal van
het clubhuis, in de baan op te roepen mid-

dels gebruik van de telefoon van d’n Dimpel
(475807) of de Caddiemaster (527877).

•

Namens het bestuur,
Wim Martens, secretaris

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

19

The Home of Golf

dan een eeuw ligt. ‘The Old Course’ is een
typische links course. Dat wil zeggen een
golfbaan die direct aan het strand (links)
ligt. Kenmerkend voor deze baan zijn de
wisselende weersinvloeden en de begroeing
met brem en helmgras.
In 1754 bestond ‘The Old Course’ uit 22 holes
die later, in 1764 werd teruggebracht naar
18 holes. De baan werd destijds klokgewijs gespeeld. Rond 1870 werd de 18e green
voltooid met de befaamde ‘Valley of Sin’. De
naam van deze lager gelegen glooiing voor
de green, zoals de schotse overlevering ons
verteld, is ontstaan toen een paartje betrapt
werd bij het bedrijven van de liefde. Daar
is op zich niets mis mee, maar het paartje
bleken twee mannen te zijn…
Sindsdien wordt de baan tegen de klok in
gespeeld. Eén keer per jaar is er nog een wedstrijd waarbij de course op oorspronkelijke
wijze kloksgewijs wordt gespeeld.
Ilse, Anouk en Karlijn, de dochters van Huub,
zijn er na twee jaar in geslaagd om de wens
van Huub als verjaardagscadeau voor zijn 50e
verjaardag in vervulling te laten gaan. Deze
historische baan trotseren waar de groten
der aarde hun voetsporen hebben nagelaten. Golfers als Harry Vardon, Tom Morris,
Bobby Jones, Arnold Palmer, Gary Player,
Jack Nicklaus, Tom Watson, Seve Ballesteros,
Nick Faldo en niet te vergeten Tiger Woods
hebben ‘The Old Course’ gespeeld en hun
naam gegraveerd in ‘The Claret Jug’.

Waar is het golf of kolf, zoals de hollanders het in de 15e eeuw noemden,
ontstaan? De schotten claimen dat er voor het eerst werd gespeeld in
St. Andrews, aan de oostkust van Schotland.
Feit is dat ‘The home of Golf ’, zoals
St. Andrews genoemd wordt, door de eeuwen
heen is uitgegroeid tot een legendarische
golflocatie, waar het hart van menig golfliefhebber, amateur of professional, sneller van
gaat kloppen.
Sinds het einde van de 19e eeuw is St.
Andrews regelmatig gastheer van het groot20

ste golftoernooi in Europa: ‘The Open
Championship’. Nu wordt om de 5 jaar het
toernooi op ‘The Old Course’ van St.Andrews
gespeeld.
St. Andrews beschikt inmiddels over meerdere 18-holes banen waar ‘The Old Course’
de meest bekende van is. Een van de andere
banen is ‘The New Course’ die er ook al meer

Het voorjaar en in het bijzonder de maand
april is een goede periode om in St. Andrews
te golfen. Met wat geluk, en dat hadden wij,
is het heerlijk weer. ‘The Old Course’ ligt
er prachtig bij. De brem staat in bloei en de
meer dan 160 potbunkers lachen ons gretig
tegemoet. ‘The Old Course’ telt 7 dubbele
greens en 2 keer 2 crossing holes.
En dan staan wij daar, Huub en Hans. Na wat
puts op de oefengreen, is het moment daar.
Lopend naar de 1e tee begint het hart sneller
te kloppen en siddert het van binnen. Onder
het toeziende oog van de toegestroomde toeschouwers en in het bijzijn van twee schotse
caddies, worden er wat oefenswings gemaakt.

St. Andrews
Huub wil met zijn driver afslaan. De caddie stopt een een houten vijf in zijn handen,
want… de burn is binnen bereik! Na een
perfect schot ligt de bal midden op de fairway
en zijn we onderweg.
Met een score van 2 boven par start Huub
op de 14e tee, een par 5, met voor ons ‘Hell
Bunker’. Een bunker van 50 bij 15 meter
en 3 meter diep. Na die te hebben omzeild,
topt Huub zijn 3e bal over de green, waarna
deze net in een potbunker rolt van de 4e hole.
Huub kan niet anders dan zijn bal achterwaarts uit de bunker spelen en eindigt na een
chip en een 3-put met een 8. Hij baalt als een
stekker. De caddie stelt Huub gerust en zegt:
‘Don’t worry, Jack Nicklaus made in 2000 a
10 on this hole’.
De 17e hole wordt de ‘Road hole’ genoemd. De
hole waar je vanaf de tee over het bijgebouw
van het hotel slaat. De green ligt aan een
verharde weg, begrensd door een muurtje.
Links van de green ligt de befaamde potbunker die David Duval in 2000 uitzicht op
het kampioenschap kostte. Hans kan daarover meepraten. Zijn approach eindigt in
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deze bunker. Achterwaarts speelt Hans uit de
bunker en put zijn weg naar de vlag.
De 18e hole is om meerdere redenen bijzonder. Spelend naar het midden van de
fairway kruis je de burn met de ‘Swilcan
Bridge’. Alle kampioenen van ‘The Open
Championship’ op ‘The Old Course’ worden
op deze brug vereeuwigd met ‘The Claret Jug’.
Zoals eerder verteld wordt de green bewaakt
door de ‘Valley of Sin’. De fairway missen op
rechts is ‘even Apeldoorn bellen’.
Je speelt werkelijk het centrum van
St. Andrews in met toeschouwers achter de
green. Iedereen die daar binnenkomt waant
zch een kampioen. Applaus valt ons te deel
als wij beiden uitgeholed hebben voor een
par.

Hans terugspelend uit de bunker op de 17e

Na 4 fantastische dagen St. Andrews en een
onuitwisbare herrinnering aan ‘The home of
Golf’ spelen wij met veel plezier ons rondje
op HGC. Soms wordt de herrinnering levend,
vooral bij te kort gespeelde puts. Dan komen
de woorden van de caddie weer naar boven:
‘Get legs’!

•

Huub Bozon en Hans Meijer
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Di moete lèze!

’t Stippents gollefkampioenskap
’t Waar ne skônnen dag. Dè moet ik zegge. ’t Stippents gollefkampioen
skap op Himmelvaartsdag. Gespeult is er op de baan van Willie van de
Kerkhof in de buurt van ’n Schloss. ’n Hil môi baan mar zwoar.
De organisatore Martien en Dave verdiene
’n kompliment Ja, ik heb ok mee gedoan en
mi meen nog 110 golvers, worvan veul leej
van ons klup. Ik wis netuurluk dè ik gin kans
ha op dun titel. Neie, neie. Mar ik heb toch
wèr iets mee gemakt woarvan ik daacht dè
ik dor nie an zô meedoen. Bewust sjoemele
en ritsele mi de regels! Vurdè we begonne,
vroeg ik an meen flaaitgenote of we volges
de regels ginge speule of nie. Netuurlik zi
dun inne. Maar we hauwe ’t wel gezellig zi
dun andere. Ik vroag vur alle doidelikhait
wattie dor mi bedoelde. Naw, gewoon gezellig golleve, zittie. Wattie dor mi bedoelde
begreep ik na tweie hools precies. Op de
uurste hool sloeg ie 9 slage en toen ik dè zee,

zittie wa kummelik ‘Hoe koomde dorbai, ik
heb er zeuve’ Ik zee tiggenum ‘Telt dan nog
maar us goewt’. Mar haai vond 8 slage mèr
as zat. Op de twidde hool haan we wèr un
mèningsverskil. En op de derde hool heb ik
me mar gevuugd in het begrip ‘gezellig golve’.
Ik ging er op un gegivve moment oak aan
meedoen. Bai elleke hool vroeg ik ‘Hoeveul
slage moet ik opskreve?’ Naw en dè dee ik
dan mar ôk as ik zeker wis dè ’t nie klopte.
Kie, zoiets gebeurt bai ons op den hirrenochtend nie. Ik heb zellef oak op tweie hools
ne slag minder op loate skreve dan ik in
werkelijkheid ha. Minne marker makte gin
enkel bezwaar. En zo ziede dè dikkels de pot
de kittel verwijt dettie zwart zie. Kie, dettur

af en toe wa mi de slage gefoezeld wordt dè
wete we allemoal. Mar wor ik me tijdes die
wedstrijd wel an gestoord heb dè is dè veul
GVB-ers en ook sommige hendiekeppers de
mist voor de hand liggende spelregels bewust
(of zoas ze zellef wellis zegge onbewust) verkeierd toepasse. ’n Klè..n vurbilt: Meneer
Nopjes sloeg zunnen bol op de green van
’n ander hool. Over de boim en wa ruf. Hai
ging zunnen bol hale liep 30 mèter nor zun
eige fèrwee en weelde zonder strafslag of wa
dan oak verder speule. Ik zeg tiggenum ‘wa
makte gai naw kloar matje?’ ‘Hoezo, zittie
‘mag dè dan nie?’ Ik zeg: ‘ge het oew GVB pas
zeker?’ ‘Neie’ zittie ‘ik heb meen hendikep al
’n tijdje’. Ik zeg: ‘dan godde mar us môi trug
noar die green en dan dropte ge oewen bol
boite die green nie dichter bai de hool zonder
strafslag’. Öei, zittie dan moet ik over die hôg
boim sloan. Ik zee ‘dè is toch gezellig’.Mar ’t
dinee in de Stinove dee alle ‘nattighaid’ en
de ping in meen skenke vergète, niewoar
Gerrit.

•

Hawdoe
Speier

Wedstrijduitslagen
Snertwedstrijd zo 12 maart

1. Gerrit/Els van Wylick
2. Rob Stockx/Rob Toll
3. Gemma/Jacques Verhappen

Seizoensopening zo 26 maart

1. Jean Louis Aben
2. Rinus Jansen
3. Theo Vos

Voorjaarswedstrijd zo 9 april

1. Rob Stockx
2. Chrisje Driessen
3. Bert Sproet

Paaswedstrijd ma 17 april

1. Norman/vd Bogaard
2. Stockx/Heinemeijer
3. Knaapen/Aben
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Oranje wedstrijd za 29 april

1. Roderik van den Bogaard
2. Tony Schellekens
3. Albert van der Meijs

Zaterdagwedstrijd za 6 mei

1. Hidde Zuidhof
2. Richard Luiken
3. René van den Heuvel

Maandbeker 1 zo 7 mei

Hoge hcp
1. Mieke van den Heuvel
2. Thea van de Ven
3. Rosemarie Martens
Lage hcp
1. Pieter Driessen
2. Harry Verstappen
3. Peter Norman

Pro-cup zo 14 mei

1. José Gottenbos
2. Peter Verhees
3. Margret van Dijk

President’s Trophy zo 21 mei

1. Chris Geugies
2. Ceciele van den Broek
3. Bert Hendriks

Maandbeker 2 zo 28 mei

Hoge hcp
1. Gré de Heer
2. Harry van Eyck
3. Jean Louis Aben
Lage hcp
1. Tonne Knaapen
2. Rinus Jansen
3. Elias van der Meer

•
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Pro-praatje

Hoe chip ik een bal over de bunker?
1 De keuze van de wedge

Tegenwoordig heb je een hele serie wedges, maar pak de wedge die
je lekker ligt. Ga dus niet met een lobwedge aan de haal als je er nog
nooit mee hebt geoefend. Verder bepaalt de situatie waarin je verkeert
rondom de green welke wedge je neemt om te spelen. Hoe meer loft
hoe eerder de snijkant de bal kan raken zeker als het gewicht teveel
achterop blijft. Kies dus voor zekerheid en neem in dit geval de pitch
ing wedge.

2

1
2 De achterzwaai

l	Zorg voor ontspanning in de onderarmen en handen.
l	Durf wat mee te draaien met de heupen in de achterzwaai, hierdoor
mag het gewicht best een beetje naar de rechterkant komen.
l	Denk maar aan het gevoel bij een normale swing.
l	De handen maken niet teveel polsactie.

3

3 Impact/moment van raken

l	Zorg dat het gewicht voldoende op links is overgebracht.
l	Kijk niet te snel mee naar het resultaat van de bal.
l	Daarmee voorkom je dat de bal wordt getopt.

4 Doorzwaai en eindstand

l	Armen ruim naar voren zwaaien waarbij je goed doordraait vanuit
de heup en de schouders.
l	Actie neerwaarts is reactie van de bal opwaarts.
l	Gewicht in eindstand is nu goed op links en
l	U geniet van pracht resultaat.

•

Succes! Sander

4
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Wat ons verder nog ter ore kwam
Clubhuis gaat met de tijd mee

De regelmatige bezoekers van het clubhuis is
het reeds opgevallen: het nieuwe meubilair.
Onze eerste indruk tijdens een redactievergadering was: gezellig! Onze fotograaf heeft
er meteen een foto van gemaakt.

schijnen. Ja en wanneer is dat en hoe kom je
daar achter? Het lijkt erop dat er een vaste
kern van deelnemers is die dat weten maar
voor velen lijkt het gokken. Zo waren we
er toevallig bij toen op een zondag na de
wedstrijd de inschrijflijst voor een volgen-

van ophanging van de inschrijflijsten wat
transparanter te maken voor ieder lid? Dan
heeft iedereen gelijke kansen.

ANWB golf voorbij 7000 leden

ANWB Golf is uitgegroeid tot de grootste
golfvereniging in Nederland. Onlangs is het
aantal leden de 7000 gepasseerd. De vereniging heeft de D-status verworven en beheert
o.a. een zelfstandige handicapregistratie voor
haar leden. Je betaalt pas wanneer je speelt
‘(Pay en Play’) en je krijgt 10 tot 30% korting
op de greenfees van de, inmiddels meer dan
vijfendertig, bij de ANWB Golf aangesloten
banen.
Verder kunnen we nog allen die in binnen- of
buitenland willen golfen de volgende website
aanbevelen: www.golfreiswijzer.nl

Dames 1 kampioen

Min of meer bij toeval kwamen we op de
valreep erachter dat een NGF team kampioen
geworden is. Nogmaals proficiat!
Het nieuwe interieur

Snel inschrijven voor een wedstrijd

De wedstrijden op de zondagen krijgen
steeds meer belangstelling. Dat merk je
vooral aan de snelheid waarmee de inschrijflijsten volgeboekt zijn. Menig lid dat denkt
van: ’we kunnen wel eens aan een wedstrijd
deelnemen’ ervaart dat je een groot risico
hebt om achter het net te vissen. Dus, wil je
beslist meespelen in bepaalde wedstrijden
(b.v. ‘maandbeker’ of ‘Bavaria om het vat’)
dan moet je anticiperen op het moment dat
de inschrijflijsten op het publicatiebord ver

Run op inschrijflijst
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de wedstrijd op het bord ging. Meteen een
run op de lijst zoals bijgaande foto laat zien.
Zou het niet mogelijk zijn om het systeem

Het kampioensteam

Aangeplankte boom of
aangeboomde plank

Ergens in dit blad lezen we onder HaReCo
iets over een ‘aangeplankte boom’. Nooit van
gehoord zeker. Wij ook niet. Fred Boogaarts

Ë
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Nieuws
van D’n Dimpel
We zijn nu al een paar
maandjes onderweg met
onze nieuwe kok Jasper.
In die tijd heeft u kennis
kunnen maken met zijn
kookkunst. De competitie
en dodavo’s heeft hij iedere
keer op enthousiaste wijze
culinaire kleur gegeven.

Jasper

Mocht u deze ervaring nog niet gehad hebben, heeft u de kans een
keer iets van de nieuwe à la carte kaart te komen proberen (zie hiernaast). Ook als u thuis iets te vieren heeft kunnen wij u veel werk
uit handen nemen.
Vraag gerust naar onze catering lijst. Korte tijd geleden is het nieuwe
meubilair gearriveerd. Helaas is dat niet helemaal gladjes verlopen.
De stoelen met leuning die er besteld waren bleken niet de juiste te
zijn. Deze zijn dus retour gezonden en de juiste stoelen zullen over
8 a 10 weken geleverd worden. Maar u zult het met ons eens zijn dat
het nu al een verbetering is.
Ik vergeet nog te melden dat u ook in uw clubhuis een feestje kunt
vieren of een dineetje kunt organiseren waarbij bijna alles mogelijk is.
Wij verzorgen dat met plezier geheel naar uw wens.

•

Tot ziens in d’n Dimpel
Gijs Verstappen

Ë

introduceert deze term bij het behandelen van de regel om een
boom te ontwijken die beschermd is met een plank om inslagen
van ballen op de stam te voorkomen. Ietwat vertrouwd met
taalkunde vanwege ons vak intrigeerde het woord ons.
Bij een ‘aangepaalde boom’ kunnen we ons iets voorstellen.
De boom wordt dan aan een paal gebonden om omwaaien te
voorkomen. Maar het gaat ons te ver om wanneer een plank
aan een boom zit om ze te beschermen, het gehele object als
een ‘aangeplankte boom’ te betitelen. Wij zijn er voor om hier
de term ‘aangeboomde plank’ te hanteren. Of slaan we de plank
nu mis?

•

Redactie

G o l f r e s t a u r a n t

Menukaart juni 2006
Voorgerechten:

• Sashimi van zalm en tonijn
•	Ceasar salade met verse croutons gekookt eitje en
kipfilet
• 3 luik van ganzelever
•	Carpaccio van tonijn met dillecroutons en pernod
mayonaise
•	Spinaziesalade met geitenkaas, walnoten en geconfijte
sjalotten
•	Taartje van gerookte en gemarineerde zalm met hollandse
garnaaltjes en kruidenmayonaise

Soepen:

•	Gazpacho (spaanse koud geserveerde groentesoep)
•	Verse Runderbouillon met knolselderij
•	Franse vissoep met een crouton met rouille
•	Tom Yam (heldere citroengrassoep met scampi (pikant))
Hoofdgerechten:

•	Op de huid gebakken kabeljauw met kruidenrisotto en
soja-knoflookboter
•	Gebakken snoekbaars met een puree van topinamboer,
truffelaardappelchips en tomatentapenade
•	Plateau fruits de mer (vanaf 2 personen met krab, oesters,
mosselen, rivierkreeftjes en vongole)
•	Varkensoester met calvadossaus en appeltjes
•	Eendeborst geglaceerd met five-spice
•	Osso bucco (gestoofde kalfsschenkel ) met gremolata en
knolselderijpuree

Nagerechten:

•	Verse tiramisu zoals ie hoort
•	Vanille-hangop met verse aardbeien en aardbijencoulis
•	Geflambeerde bananen met vanilleijs
•	Kaasbordje met 4 verschillende kazen en notenbrood
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Het eerste balcontact

Fotowedstrijd
komt (nog)
niet op gang
Toen we in het vorige nummer, in
navolging van enkele andere clubs,
een fotowedstrijd introduceerden,
hadden we eigenlijk al zo’n
vermoeden dat dit net iets te hoog
gegrepen was voor onze club.
En dat is vooralsnog uitgekomen: géén
inzendingen. Echter, we willen niet al meteen opgeven en proberen het nog eens met
aanpassing in de voorwaarden. Was onze
oorspronkelijke uitgangsstelling: een foto
van een buitengewoon voorval of verschijnsel in onze baan, vanaf nu accepteren we ook
foto’s die niet persé in onze baan gemaakt
zijn, maar die toch met onze golfbeoefening te maken hebben èn die door leden zijn
gemaakt.

Monter op weg naar de baan
26

Welke stok neem ik?

Als voorbeeld hierbij enkele foto’s van mijn
kleindochter Indy van anderhalf jaar oud die
met haar speelgoed golftas de tuin inwandelt
voor haar eerste golfervaring. Jong geleerd en
hopelijk oud gedaan!

•

Foto’s opsturen naar: b.terheyne@chello.nl
Namens de redactie,
Bert ter Heijne
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Van de jeugd

Woensdagmiddag spelletjes
Weet je wat we hebben gedaan?

Woensdag 10 mei. Superleuke, maar vooral
leerzame spelletjes. Verzonnen door: Sander
Prinsen.
We hadden 3 onderdelen. Chippen, Putten en
Swingen. Bijna alles zat mee. De stemming
was heel goed. Het weer: heel warm.
Helaas ging men de putting green net verticuteren. Onze chip kampioen: Tim
De beste swing was voor Edward, met 97
meter. Maar voor iedereen was er een prijsje. Gelukkig komen er nog meer van die
middagen. De organisatie was goed geregeld door Sylvia Groot. Ook met dank aan:
Eugene Cosijn en Stanny Buddingh voor de
hulp.

•

Namens de benjamins
Sjoerd van Dongen

Deelnemers woensdagmiddagwedstrijd

Nobra competitie 2006
Alweer voor het 10e jaar draait de Nobra Competitie. Nobra is een
afkorting van Noord-Brabant, en in het begin speelde men inderdaad
uitsluitend op Noord-Brabantse banen. Het aantal deelnemers steeg
tot zo’n 200 teams van ongeveer 10 personen zodat uitwijken naar
buurprovincies en buurlanden (België, Duitsland) noodzakelijk werd.
Iedereen kan in principe deelnemen aan de
competitie als team van 8 tot 10 personen of
individueel. In het laatste geval hangt deelname af van of er plaats is in een bestaand of
nieuw team. De competitie is verspreid over
5 competitiedagen en 1 slotdag en wordt
gespeeld op diverse banen, waarbij een (sterk
gereduceerde) greenfee verschuldigd is. Het
is langzamerhand een gewoonte geworden
om met z’n allen na afloop in het clubhuis
te genieten van een maaltijd en een drankje.
En omdat je elkaar wekelijks treft is dat een
bijzonder gezellig gebeuren. Dit jaar speelden drie teams in de Nobra competitie. Het
mixteam onder captainschap van Els van

publicatiebord. Geïnteresseerden kunnen
zich als team, of individueel opgeven en de
competitie is zowel voor spelers met lage als
hoge handicap (minimaal 36).
Coördinatoren voor de Nobra binnen HGC
zijn Cees van Dijk en Jan Gottenbos. Zij verstrekken graag meer informatie.

•

Met vriendelijke groet
Wylick speelde de matchplay competitie,
Cees van Dijk
evenals het herenteam onder aanvoering
van Jan Gottenbos.
Het mixteam van
captain Cees van
Dijk speelde de stableford competitie.
Helaas leverde het
WA S S E R A U T O M A T E R I A L E N B .V.
geen kampioenen
op dit jaar maar wel
sportieve en vooral
gezellige wedstrijddagen. In november
hangt er weer een
inschrijflijst op het

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

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

Handicartwedstrijd met prachtige opbrengst
Tweede Pinksterdag 2006, de weergoden hadden ons niet in de steek
gelaten. Na zo`n slecht voorjaar eindelijk fantastisch golfweer, de dag kon
al niet meer stuk. Nog steeds dank aan de wedstrijdcommissie om deze
dag, nu en in de toekomst, te reserveren voor deze wedstrijd.
Het maximum aantal deelnemers werd helaas
niet bereikt maar 62 leden (16 flights) begonnen met heel veel enthousiasme aan de wedstrijd die over 18 holes gespeeld zou gaan
worden. De Mulligans waren ook dit jaar weer
in trek en werden wederom in grote aantallen
door de deelnemers afgenomen.
Een erg gezellige dag met wederom een uitstekend financieel resultaat
Bracht de inschrijving en de verkoop van de
Mulligans reeds een bedrag op van € 810, de
dag kreeg nog extra glans door de traditionele
Amerikaanse verkoop.
Uw consul, voortreffelijk geassisteerd door
Francien Christophersen, Frits Verspaget
en Gijs Verstappen, realiseerde - na een een
verbeten strijd van loven en bieden tussen de
diverse aanwezigen in het clubhuis- een aanzienlijk bedrag voor de door onze golfvrienden Janneke en Ben Goossens en Iris en Gijs
Verstappen.geschonken ‘feestelijk diners’.
Harry Verstappen en Peter van de Goor trok-

28

ken uiteindelijk aan het langste eind. Het uiteindelijk resultaat was €1400. Wederom een
prachtig bedrag waarmee de HGC ‘Overbrug’
zich zeker weer in de top van het Zuidelijk
klassement zal nestelen.

leden is donateur terwijl 50 % normaal is in
de golfwereld. Kom op HGC’ers er is nog wat
te doen zeker voor diegenen die niet meespeelden.
Winnaars van de wedstrijd waren van 1 t/m 5:
Heidi de Greef, Engelbert Obers, Peter van de
Goor, René Stockx en Piet Hein van Thiel.

Sponsors en donateuren

Veel dank is verschuldigd aan al die sponsoren, die het mogelijk maakten dat er weer vele
deelnemers met een prijs naar huis gingen.
De sponsoren waren in willekeurige volgorde:
Bavaria; PowerBrands, Francien en Ronald
Christophersen, Iris en Gijs Verstappen, Cees We wensen Heidi de Greef en Engelbert Obers
van Dijk, Traffic Design, Wim Martens, Gerry veel succes op 14 augustus wanneer zij op ‘de
Daelmans, Nevada Bob, Stef van Heugten en Batouwe’ onze Golfclub HGC ‘Overbrug’ zulJanneke en Ben Goossens. Dank ook aan de len vertegenwoordigen bij de Regio finale.
wedstrijdcommissie (Wim Martens) die uw Hopelijk bereiken ze daar de Landelijke
consul voor en tijdens de wedstrijd met raad finale.
en daad bijstond. Ook hebben zich deze dag
Nol van de Kant
wederom een aantal nieuwe donateurs van de We hebben van Heidi een verslagje ontvanStichting gemeld, maar het blijft, ondanks de gen, waarvoor onze dank. Om doublures te
oproep in de Algemene Ledenvergadering, voorkomen, hebben we dit in het artikel van
toch nog aan de magere kant. 25% van onze Nol geïntegreerd. (Red.)

•
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering
van de Helmondse Golfclub ‘Overbrug’
op dinsdag 16 mei 2006 in het Golfclubhuis.
Aanwezig volgens presentielijst: 
Bericht van verhindering:

71
53

1. Opening.
Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur
en heet iedereen van harte welkom, speciaal
de ereleden Jan Romme en Hans Verstappen
en het Lid van Verdienste Jan v.d. Zwaag

2. Mededelingen
a)	Als eerste wordt vermeld dat het bestuur
zich voortaan zal houden aan de algemene regel van de NGF inzake jeugdleden
en als bovengrens de 21-jarige leeftijd zal
worden aangehouden. Dit strookt ook
met hetgeen vermeld is in de Statuten. De
huidige groep leden > 21 jaar stroomt uit
bij het beëindigen van hun voltijdopleiding.
b)	Door de voorzitter wordt zijn rondgang langs de buren van de baan aangehaald, met name zijn bezoek aan de
fam. Verschuuren, ter kennismaking.
Daarnaast deelt hij mede dat er diverse
onderzoeken zijn naar de ontwikkeling van de gebieden rond kasteel Croy
(Provincie en Arcadis) en het noordelijk
Kanaalgebied (gemeente Helmond). In
beide gevallen wordt door de onderzoekers de Golfclub als belangrijke belanghebbende beschouwd. Het streven naar
een 18-holesbaan is hierbij uitgebreid aan
de orde gesteld.

3. I ngekomen en
uitgaande stukken.
a)	Door secretaris wordt gemeld dat er
berichten van verhindering zijn binnengekomen van 53 personen..
b)	Uitnodiging voor deze vergadering.
c)	Ingekomen een brief van ons lid de heer
Cees van Dijk waarin vragen worden
gesteld over het aannamebeleid van
de vereniging en het baangebruik t.b.v.
de Nobracompetitie. Deze brief zal in
het bestuur worden behandeld waarna

betrokkene antwoord zal ontvangen.
d)	Ingekomen een brief van ons lid de heer
Fred Boogaarts inzake het onderwerp
Theeleden zoals vermeld op de agenda.
Betrokkene wordt uitgenodigd om zijn
opmerkingen te plaatsen hij het betreffende agendapunt.

4. N
 otulen Algemene
Ledenvergadering 17 mei 2005
Daar er geen opmerkingen zijn van de leden
wordt het verslag onder dankzegging aan de
secretaris gearresteerd en vervolgens door
voorzitter en secretaris getekend.

5. Verslag verenigingsjaar 2005
Voorzitter geeft in een breed kader een overzicht van de gebeurtenissen van het afgelopen verenigingsjaar. Naast aandacht voor het
afscheid van Hans Verstappen als voorzitter
en zijn benoeming tot erelid, passeren tal van
wedstrijden de revue en worden anekdotes
vermeld. Opmerkingen worden geplaatst over
zijn visie op het toekomstgebeuren, het kampioenschap van dames 1 en de strokeplay en
matchplay- kampioenschappen. Hij spreekt
zijn dank uit aan met name de redactie van
Evergreen, ons fraaie clubblad, zijn medebestuursleden en alle vrijwilligers die er voor
hebben gezorgd dat het jaar 2005 een goed
jaar is geworden.

6. F inancieel jaarverslag
2005 en begroting 2006
a) Resultatenrekening en Balans 2005.
	Door de voorzitter wordt de financiële
situatie toegelicht aan de hand van de
voorliggende stukken. Zowel de Balans
als de Resultatenrekening geven een
duidelijk beeld van het financiële reilen
en zeilen van de vereniging. Op vraag
van Jan Romme over de hoogte van de
betaalde rente wordt verteld dat dit een
saldering is van ontvangen en betaalde
rente. Met name de daling van de rentevoet bij de te verwachten rente is oorzaak
van het verschil in begroting en uitein-

delijk resultaat. Eveneens op vraag van
Jan Romme wordt medegedeeld dat de
huur van de opslagruimte bij Van Dam
inmiddels is beëindigd.
b) Verslag kascommissie
	De heer Rien Coolen geeft aan dat de
kascommissie akkoord gaat met de jaarstukken. Bij bestudering bleek er een
verschil te zijn van € 10.000,- in de vermogensaansluiting. Na onderzoek bleek
dat er een post (bouw Buggyruimte)
abusievelijk niet was vermeld in de
Investeringsrekening. De betreffende
wijzigingen zullen in een volgend verslag
worden verwerkt. Het batig saldo van de
vereniging op het moment van de vergadering is, aldus de penningmeester, zeer
positief. De kascommissie adviseert de
ledenvergadering de penningmeester en
het bestuur decharge te verlenen voor het
door hen gevoerde beleid over 2005. De
voorzitter dankt de heren Van Beurden
en Coolen voor hun werkzaamheden.
c) Decharge van het bestuur
	Met applaus wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid
over 2005
d) Benoeming nieuwe kascommissie
	Voorzitter dankt de zittende kascommissieleden, de heren Bart van Beurden en
Rien Coolen. Zoals gebruikelijk maakt
het langstzittende lid, de heer Bart van
Beurden plaats voor het zittende reservelid, mevrouw E. Swinkels-de Greef. Als
nieuw reservelid wordt gekozen mevrouw
M.A.G.P. van den Heuvel-Camp.
e)	Begroting 2005 en investeringsbegroting.
	De heer Jan Romme vraagt zich af of de
post onvoorzien niet aan de hoge kant
is. Na enige discussie waarbij de opmerkingen van de heer Jan van den Broek
(onvoorzien = onvoorzien) en Geert
Swinkels (een post onvoorzien van < dan
10% van de begroting is alleszins acceptabel) worden meegewogen, deelt de voorzitter mede dat prudent zal worden omgegaan met de uitgaven en uiteraard in een
volgende Algemene Ledenvergadering
van bestedingen mededeling zal worden
gedaan. Op vraag van mevrouw Mieke
van den Heuvel wordt door accommodatiecommissaris Dick Severs aangegeven
29

dat de post “binnenmeubilair” overeenkomt met de geplande uitgaven. De heer
Nol van der Heijden vraagt hoe de post
contributies zich verhoudt naar het aantal leden. Medegedeeld wordt dat door
de ledenvergadering is bepaald dat het
maximum aantal contributiebetalende
leden 425 bedraagt. Tezamen met de
inkomsten uit de jeugdcontributie is dit
het bedrag wat vermeld staat. De ledenvergadering gaat vervolgens akkoord met
de investeringsbegroting en de begroting
2006.

woorden in de richting van het nieuwe lid
van Verdienste.
De vergadering wordt vervolgens enige tijd
geschorst zodat de aanwezige leden hun felicitaties aan betrokkene kunnen uitbrengen.

b)	De contributie voor deze categorie wordt
voor het jaar 2007vastgesteld op € 50.
Als datum van ingang wordt bepaald 1
januari 2007, waarbij uitzonderingen
mogelijk zijn.
c)	Het bestuur zal zich nader beraden over
faciliteiten voor betrokken ledengroep
zoals gereduceerde greenfee in een
gemaximeerd aantal gevallen.
d)	Theeleden hebben geen recht op hernieuwde rechtstreekse instroom als
gewoon lid.
e)	Een eventueel aandeel van betrokken
Theelid zal middels de gebruikelijke procedure worden terugbetaald.

De zilveren speld voor Frits

10. Bestuursplannen
met betrekking tot
aanpassingen in de baan.

7. Bestuursverkiezing
a)	De heer H.R.F.M. (Rob) van Thiel, is in
2005 gekozen in plaats van zijn voorganger en heeft diens plaats op het rooster
van aftreden ingenomen. Hij is derhalve
thans statutair aftredend en stelt zich
conform artikel 11, lid 2 van de Statuten,
herkiesbaar. De vergadering geeft, buiten
zijn aanwezigheid, waarbij de vice-voorzitter de heer Wim Martens de vergadering voorzit, aan geen moeite te hebben
met zijn herverkiezing en aldus wordt
besloten.
b)	De heer Frits Verspaget is aftredend en
stelt zich niet herkiesbaar.
c)	In de ontstane vacature van de heer
Verspaget wordt de heer Loek van Poppel
door het bestuur voorgedragen voor een
bestuursfunctie. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. Met luid applaus wordt
de aanstelling van de heer Van Poppel in
het bestuur onderstreept.

8. B
 enoeming tot Lid
van Verdienste
De voorzitter verzoekt de heer Verspaget
thans de zaal te verlaten. Voorzitter geeft aan
dat Frits Verspaget in de periode 1990/1992
accommodatiecommissaris was, van 1992 tot
1996 secretaris en thans wederom vanaf 2001
bestuurslid met de portefeuille Hareco. Hij
stelt voor om de Heer Verspaget te benoemen
tot Lid van Verdienste van onze vereniging.
De vergadering kan zich hierin vinden en
vervolgens wordt na zijn terugkeer in de zaal
betrokkene gehuldigd met deze benoeming.
Naast een zilveren speld en een kistje wijn
onderstreept de nieuwe voorzitter het belang
van deze benoeming en spreekt lovende
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9. V
 oorstel van het bestuur
tot wijziging van het
Huishoudelijk Reglement en
toevoeging van de ledengroepering Theeleden.
a)	Het bestuur is ter ore gekomen dat er
belangstelling bestaat bij diverse leden
voor een lidmaatschap in de vorm van
Theelid. Op verzoek van de voorzitter
neemt Fred Boogaarts het woord om
enige vragen te stellen en aanvullingen
te geven op het voorstel. Namens het
bestuur beantwoordt secretaris Wim
Martens de gestelde vragen. Na discussie
waarin o.a. de heren/dames Jan Romme,
Tonne Knaapen, Cecile Swinkels, Nol
van der Heijden, Geert Swinkels en Fred
Boogaarts het woord voeren, wordt besloten om de omschrijving als volgt te doen
zijn. “Theeleden: Dit zijn personen die
tenminste gedurende 5 aaneengesloten
jaren lid- of lidcertificaathouder van
de vereniging zijn geweest en hun sociale contacten in de vereniging wensen
voort te zetten en toegang wensen tot het
clubhuis. Zij hebben geen speelrecht op
de golfbaan en hebben geen stemrecht.
Wel hebben zij toegang tot de Algemene
Ledenvergaderingen en mogen daar het
woord voeren. Deze categorie leden telt
niet mee voor het bepalen van het maximum aantal leden van de vereniging c.f.
artikel 4, lid 1 van het HHR. De contributie wordt vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering.”

a)	Door de voorzitter wordt in eendrachtige
samenwerking met de heer Kaj Hordijk,
baancommissaris aandacht gegeven aan
de plannen om zowel hole 2/11 als hole
1/10 aan te passen. Aanpassen van met
name hole 2/11 is noodzakelijk om de
veiligheid van omwonenden te garanderen. Teveel worden er vanaf de huidige
Tee nog ballen geslagen in de tuin van
betrokken buren. Dit is onacceptabel.
Een bijkomend voordeel is dat de 21
meter hoge netten links en rechts kunnen verdwijnen. Om het zo ontstane verlies aan lengte in de baan gedeeltelijk op
te vangen wordt tevens voorgesteld om
hole 1 te verlengen en hier een dubbelTee
van te maken in combinatie met hole 9.
Afslag 10 zou hierbij gelijk blijven. Door
het feit dat er dan 1 par 4 meer is gaat de
index dan naar 69. Om een beeld te geven
van de wijzigingen wordt een tekening
van hole 2/11 uitgereikt. De hierop getekende Teebox komt nog iets naar voren
te liggen.
b)	Vanuit de zaal wordt o.a. door Jackey
van Melis en Huub Bozon opgemerkt
dat het feit dat de index naar 69 gaat de
relatieve lengte van de baan nadelig beïnvloedt. Door de heren Hans Verstappen,
Nol van de Kant, Geert Swinkels, Fred
Boogaarts en Cor van Helden worden
suggesties gedaan en opmerkingen
geplaatst over de veiligheid van de spelers
indien het bestuursvoorstel voor hole 1
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wordt aanvaard, tevens wordt medegedeeld dat men het betreurt dat hole 2 op
deze wijze wordt aangepast. Door Huub
Bozon wordt voorgesteld om i.p.v. een
dubbel Tee 1/9 de afslag van hole 1/10
te verleggen naar de plaats van de oude
driving range. Dit betekent weliswaar dat
hole 1/10 en 9/18 elkaar kruisen doch dat
behoeft, gezien de afstand, geen bezwaar
te zijn. De weg naar hole 1/10 wordt dan
wel wat langer (achter langs de driving
range/approachgreen) doch dat wordt
niet als bezwaarlijk gezien.
c)	Door de voorzitter wordt het voorstel in
stemming gebracht. Ten aanzien van de
aanpassing van hole 2/10 gaat de ledenvergadering akkoord met de voorgestelde
aanpassing, waarbij door het bestuur
wordt toegezegd dat men zich nog nader
zal beraden of het een korte par 4, dan
wel een lange par 3 wordt met water voor
de green. De heer Geert Swinkels geeft
aan dat er, gezien de benadering van de
green, moet worden gekozen voor een par
4.
d)	Ten aanzien van hole 1/10 is de ledenvergadering van oordeel dat het voorstel van
de heer Huub Bozon de voorkeur verdient
en bestudering waard is. De heer Hordijk
zegt toe om een en ander te bestuderen
en zo mogelijk uit te voeren. Bijkomend
voordeel is dat de weg naar hole 1/10 dan
voortaan langs de driving range komt,
waarbij de mogelijkheden aanwezig zijn
om de approachgreen tevens te gebruiken als putting green.
e)	De uitvoering van de werkzaamheden
zal, in verband met de bespeelbaarheid
van de baan plaatsvinden in het najaar.

11. Rondvraag.
a)	De heer Huub Bozon vraagt naar de
mogelijkheid om de oude hole 9 (thans
putting green) gedurende de werkzaamheden tijdelijk weer in gebruik te nemen.
De voorzitter geeft aan dat hier geen
sprake van kan zijn.
b)	De heer Jos Hoeben vraag aandacht voor
de snelheid waarmee de inschrijfmogelijkheden voor wedstrijden zijn uitgeput.
Hij pleit voor inschrijfmogelijkheden per
e-mail. De heer Rob Stockx (voorzitter
wedstrijdcommissie) deelt mede dat er in

zijn algemeenheid voldoende mogelijkheid is om in te schrijven. Veelal zijn er
nogal wat afzeggingen zodat bij iedere
wedstrijd voldoende speelmogelijkheden
zijn.
c)	De heer Jan Romme vraagt zich af of er
bij stemming noodzaak is dat betrokken
lid de zaal verlaat. Tevens vraagt hij zich
af of bij enkele kandidaatstelling nog wel
gestemd moet worden omdat de voordracht bindend is. Voorzitter antwoordt
dat de Algemene Ledenvergadering de
bestuursleden benoemt conform de
Statuten. De ALV moet dus nog stemmen (c.f. art.10 van de Statuten), hetzij
voorstemmen, hetzij afstemmen. Tevens
vraagt de heer Romme het contact met
de familie Verschuuren te koesteren.
d)	De heer Jan van den Eijnden vraagt aandacht voor de beveiliging van het parkeerterrein. De baancommissaris, de heer
Kaj Hordijk, geeft aan dat dit de aandacht
heeft, doch dat de mogelijkheden langzaam uitgeput raken. Bij dit punt wijst de
voorzitter op het feit dat beveiliging van
de baan in zijn algemeenheid de aandacht
heeft o.a. i.v.m. ongewenste nachtelijke
bezoekers. De heer Geert Swinkels geeft
aan dat het verleggen van de rechter fairwaybunker van hole 9/18 kan bijdragen
tot een oplossing.
e)	Mevrouw Trix van der Loo vraagt aandacht voor de inrichting van de kleedkamers, deze kunnen wel een upgrading
gebruiken.
f)	Mevrouw Tonnie Rotteveel vraagt zich af
waarom de controle van de Kascommissie
pas in een zeer laat stadium plaatsvindt.
Uitgangspunt moet zijn dat de opmerkingen van de kascommissie worden verwerkt in de aan de leden voor te leggen
financiële stukken. Voorzitter zegt toe
dit mee te nemen in de besluitvorming.
g)	De heer Nol van der Heijden vraagt
aandacht voor de VNG (Vereniging van
Golfbaanexploitanten). Secretaris deelt
mede dat het bestuur de vinger aan de
pols houdt. De verhouding tussen de
contributie van de VNG en het nuttig
rendement voor de vereniging is thans
niet aanwezig.
h)	De heer Nol v.d. Kant wijst op de
inschrijflijst van de Handicartwedstrijd

en verzoekt zoveel mogelijk leden aan
deze wedstrijd mee te doen. Tevens
onderstreept hij het nut van het lidmaatschap van de Stichting Handicart.
i)	Mevrouw Mieke van den Heuvel complimenteert het bestuur met de snelheid van
reactie o.a. naar aanleiding van opmerkingen over de schoonmaakmogelijkheden van golfschoenen/-karren bij de
driving range.

12. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 22.30 uur gesloten met dank
voor de aanwezigheid en het in het bestuur
gestelde vertrouwen.

•

Helmond, 17 mei 2006/WM
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Reconstructie van onze baan
Het feit dat ondanks de hoge ballenvangers aan de linker- en rechterzijde
van hole 2 er toch ballen in de tuinen van de belendende percelen
belanden is voor het Bestuur aanleiding geweest de lay out van onze
baan te herzien.
Tijdens de ALV op 16 mei jl is het plan
gepresenteerd en door de leden aangenomen, waarbij hole 2/11 wordt ingekort tot een
par 4 hole van ca. 250 meter. Hierbij wordt
de teebox ter hoogte van de ballenvanger
geplaatst, de fairway naar rechts verbreed
(reeds uitgevoerd) en op ca 30 meter voor
de green een watergang gegraven welke een
verbinding maakt tussen de waterpartij links
van de fairway en de sloot langs het terrein
van Van Dam. De ontsierende ballenvangers
zullen worden verwijderd.
Ter compensatie van het lengte verlies van
hole 2 is door de heer Bozon voorgesteld een
voor hole 1/10 nieuwe teebox te creëren. Met
deze afslag onmiddellijk aan het einde van de
driving range achter de bomen rij en tegen
de Aarle-Rixtelseweg wordt hole 1/10 een par
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4 met een lichte dogleg van 260 meter. Deze
verandering heeft tot gevolg dat de fairways
van hole 1/10 en 9/18 elkaar kruisen. Voor de
veiligheid van de spelers zal een ballenvanger
aan het einde van de drivingrange worden
opgesteld. In de bestuursvergadering van 6
juni j.l. is besloten ook dit voorstel in uitvoering te nemen.
Deze veranderingen hebben tot gevolg dat de
baan ca. 60 meter langer wordt, met slechts
één par 3, in zijn totaliteit een par 70 baan
wordt. Na een nieuwe course rating zal men
slagen moeten inleveren.

Volgorde van de holes verandert

Als gevolg van deze veranderingen zou de
nieuwe afslag van hole 1/10 nog verder van
het clubhuis en de caddiemasters komen te

liggen dan bij de huidige afslag van hole 1/10
het geval is. Hierom is besloten om in feite
de situatie van 2 jaar geleden te herstellen, en
de straks aangepaste hole 2/11 weer tot hole
1/10 te maken. De huidige hole 9/18 wordt
zodoende dan hole 8/17, om dan vervolgens
om de afslaghut en de approaching green
naast het hek langs de AarleRixtelseweg naar
(de nieuwe) afslag 9/18 te lopen. Een speelronde wordt dan beëindigd op de hole (nu
nog 1/10) achter het clubhuis.
Met bovenstaande veranderingen zal in
de tweede helft van september van dit jaar
begonnen worden zodat de baan in het
seizoen 2007 als bovenstaand beschreven
bespeelbaar zal zijn.

•

Kaj Hordijk
Baancommissaris
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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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