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Van de redactietafel
Weer een golfseizoen ten einde en … spelen op zomergreens tot begin
december, terwijl de baan er nog zomers bij ligt. Zelfs Sint Nicolaas heeft
hiervan gebruik gemaakt, want voor het eerst sinds vele jaren kon hij met
zijn gevolg weer eens door de baan stappen.

Dat deed hem zichtbaar goed. Voldaan keek
hij naar alles wat dit jaar in de baan gerealiseerd is en vooral naar de vernieuwde holes.
Nu maar afwachten hoe dat uitpakt en of we
slagen moeten inleveren want een van de
Pieten van Sint heeft ons toevertrouwd dat de
baan er gemakkelijker op is geworden.
We maken ons weer op voor het volgende
seizoen en dat betekent nagaan hoe we onze
lezers zo goed mogelijk geïnformeerd kunnen houden over wat er gaande is in de club,
maar ook over nieuwe ontwikkelingen in de
golfsport. In dit nummer hebben we al een
aanzet hiertoe gegeven met een artikel van
Huub Bozon over motoriek. Dit als eerste in
een serie die als doel heeft om de individuele
golfer begrip bij te brengen over hoe hij zijn
prestaties naar een hoger niveau kan brengen. Ook een interessant artikel van Fred
Boogaarts over golfstatistieken en wat je daar
allemaal uit kunt halen.
Rest mij om mijn mederedactieleden te
bedanken voor hun inzet en Jackey van
Melis voor de verzorging van de opmaak
van dit blad. Mede namens hen een sportief
en gezond nieuw jaar toegewenst.

•

Bert ter Heijne

De nieuwe afslag op de nieuwe hole 1

Forewoord van de voorzitter

Het jaar loopt ten einde
Dus is het voor ons allen weer tijd om terug te blikken en af te wegen of het een
jaar is geweest om in te lijsten of snel te vergeten. In clubverband kan ik stellen
dat het wederom een goed jaar is geweest, dat evenwel werd overschaduwd door
het overlijden van ons erelid Jan Romme, aan wie de golfclub ‘Overbrug’ zoveel te
danken heeft.
Onlangs heb ik het genoegen gehad een vergadering bij te wonen van de redactie van
de Evergreen. Een brouwketel van ideeën
borrelde voortdurend tijdens die vergadering.
Sommige ideeën waren bellen die uiteenspatten, andere evenwel droegen wezenlijk bij aan
de kwaliteit van het brouwsel: een verfrissende smaak vol variatie en verrassingen. Het
was fascinerend om dat mee te mogen maken.

Enthousiaste mensen die zich verkneukelden
om er weer iets moois van te maken. Ik kan
u verzekeren dat deze Evergreen weer van
hoge kwaliteit is.
Tijdens deze vergadering hebben we natuurlijk van gedachten gewisseld of het bestuur
ook een toegevoegde waarde aan de Evergreen
kan leveren. Onder andere is afgesproken

dat enerzijds het bestuur wat meer over zijn
besluitvorming zal mededelen aan de lezer,
terwijl anderzijds de redactie in de komende
edities een serie interviews/artikelen zal
weergeven over de commissies en de vrijwilligers van onze club. Het zal niet alleen
bijdragen aan de bekendheid van het werk
van deze commissies en vrijwilligers, maar
ook een uiting zijn van grote waardering voor Ë
3
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Geef door die pen

Golfen met plezier en plezier met golfen
Dank je wel Jean Louis. Alweer krijg ik de pen
doorgegeven om een stukje te schrijven voor ons
geweldig mooie blad ‘de Evergreen’. Natuurlijk kan
Jean Louis Aben niet weten dat ik dat al eens eerder heb
mogen doen. Hij stond toen waarschijnlijk nog midden
op de wachtlijst en was dus nog geen lid. Me voorstellen
hoef ik daarom misschien niet, maar ik wil wel even op
papier kwijt waarmee ik me op de club, naast golfspelen,
Loek van Poppel

onder andere nog meer bezighoud.

Drie keer per jaar geef ik, als lid van de
HaReCo, de theorielessen, daarbij geholpen
door Herbert Beekmans, Bert ter Heijne en
ons aller Fred Boogaarts als het ‘buitenlessen’
zijn. Sinds september 2005 worden op onze
club ook niet-leden opgeleid voor het GVB.
We zijn om een aantal redenen met deze
opleiding begonnen:
1. We willen zogenaamde ‘witte GVB-ers’
opleiden, die wél weten hoe je je op een
golfbaan moet gedragen, want al te vaak
zagen we het tegenovergestelde (overigens
niet alleen bij witte GVB-ers, maar ook bij
gerenommeerde golfers).
2. We gunden onze pro, Sander Prinsen, een
gevulder lesboek.

Ë

hun betrokkenheid en belangeloze inzet
voor onze golfclub. Ik hecht daar grote
waarde aan.
Tot slot wens ik u een Zalig Kersfeest toe!
Een Gelukkig Nieuwjaar hoop ik u toe
te wensen op onze nieuwjaarsreceptie
die wordt gehouden in onze clubhuis op
zondag 7 januari ’s middags van 15.00
tot 17.00 uur.
Ik hoop u in groten getale te mogen
begroeten

•

Uw voorzitter Rob van Thiel

3. We gunden onze uitbater, Gijs Verstappen,
een gevulder clubhuis. Meer mensen over
de vloer.
4. We gunden de club een gevulder greenfee
kasboek, want niet-leden betalen natuurlijk greenfee als ze gebruik maken van de
baan.
5. We propageren hiermee de golfsport.
6. De HaReCo kreeg hiermee weer wat te
doen, want de meeste nieuwe leden hadden al elders hun GVB gehaald.

Hoe gaat die opleiding
nu in zijn werk?

en de green, maar over de aangegeven route
moet lopen. Verder leren ze dat, voor je de
hole uitspeelt, de kar eerst voorbij de green
wordt gezet. Ze leren hoe je de vlag bewaakt,
hoe je pitchmarks repareert, hoe je een flight
doorlaat, hoe je een bunker in- en uitgaat,
hoe je dat onding aanharkt, dat je niet vanuit
out-of-bounds speelt en hoe je vaart in het
spel houdt.
Van onze mentoren hoor ik vaak dat het best
leuk is om met zo’n beginnende golfer te
spelen.
Na met een mentor drie kaarten te hebben
gespeeld, krijgt iemand baanpermissie. Dan
wordt het oefenen geblazen. Een tijdje later
meldt Sander dat iemand op examen kan.
En met zo’n kandidaat maken we dan een
afspraak voor het GVB-examen. Tot nu toe
hebben we 53 geslaagden en daar zijn niet
alleen de kandidaten trots op.

•

Loek van Poppel

O ja, de pen moet door. Ik wil die doorgeven
aan een talentvol jeugdlid, namelijk Gauthier
Clercx. Je weet wel, dat jongetje dat bijna
dagelijks aan het oefenen is. En als hij niet op
de club oefent dan is hij (volgens zijn moeder)
thuis in de tuin aan het oefenen.

Sander kan drie keer per jaar 30 mensen in
portefeuille nemen. Deze mensen moeten
minstens de leeftijd van 16 jaar hebben. Hij
geeft deze mensen les totdat hij vindt dat
iemand met een mentor de baan in kan.
Gelukkig hebben we een 15-tal leden bereid
gevonden, die met deze beginnende golfers
9 holes willen spelen
als mentor. Daarbij
letten ze vooral op
het gedrag in de baan
en veel minder op de
golfcapaciteiten en
de behaalde punten.
WA S S E R A U T O M A T E R I A L E N B .V.
De mensen leren van
onze mentoren dat ze
Automaterialen • Gereedschappen • Garageuitrusting • Rem- en frictieservice • Reinigingsmiddelen
met een kar niet over
de afslag, niet over
Helmond, Europaweg, tel. 0492 - 53 54 30
de voorgreen, niet
Veghel, Marchallweg 3, tel. 0413 - 36 20 01 / 35 0 6 78
over de green, niet
Eindhoven, Woenselsestraat 354, tel. 040 - 246 14 10
tussen een bunker
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Een werkelijk warm Kerstfeest
De deuren van het vliegtuig van Air France gingen open en de zwoele warmte
kwam de cabine binnen. Hoe verder je de slurf inliep hoe erger het werd. Bij
de douane was mijn hemd al doorweekt.
Bij de uitgang van het vliegveld van Douala,
de economische hoofdstad van Kameroen,
wachtte ons de chauffeur van de ‘Missie van
de Heilige Geest’ om ons veilig naar die mis-

Waarom ga je nou naar Limbe?

Een paar Poolse nonnen hadden een gorillawees gevonden in het oerwoud. De moeder
was vermoord vanwege haar vlees. Zij hadden

met de meest dramatische zonneondergangen, die je kunt voorstellen.
Toen wij er waren, was er een bijeenkomst
van VSO: Volunteers Services Oversea, een
Engelse ontwikkelingsorganisatie met een
vertegenwoordiging in Utrecht. Zij hadden
alle, meest jonge, vrijwilligers in Kameroen
uitgenodigd om de kerst daar te vieren.
Het restaurant was vanwege het feest versierd
met een uiterst bonte versiering. Gekmakende
knipperende lampjes, veel glitterende sliertjes plastic, kitscher plaatjes, takken van een
struik die leken op dennengroen. En zo als
altijd harde regeamuziek. In al zijn eenvoud
ontroerend.
En heerlijk eten dat je er doet. Verse vis,
scampies op de meest eenvoudige manier
bereid op een houtvuurtje en altijd weer de
gloeiendhete piri-piri erbij. Bier blust gelukkig.

En toen werd het Kerstnacht

Het badplaatje Limbe

siepost te brengen. Door de pikdonkere nacht
van Afrika reden we daarheen. Na het aanmelden meteen onder de douche en direct
daarna weer kletsnat van de hitte. Er was een
airco op de kamer, maar die maakte een hels
kabaal. De hele nacht was het de keuze, airco
aan en herrie of uit en stikken van de hitte.
Na een slechte nacht reden we de volgende
dag naar Limbe. We maakten deze tocht als
tussenstop naar Batouri in het oosten van
Kameroen waar we diverse projecten ondersteunen. Een tocht van drie uur langs de kust
met dezelfde chauffeur als de dag daarvoor.
We moesten wel met hem onderhandelen
over het tarief, maar we kwamen beiden tot
een bevredigende oplossing. Limbe is een
badplaatsje ten noorden van Douala. Eens
woonde hier de chic van Kameroen, getuige
prachtige oude, maar verwaarloosde, villa’s
en een weelderige botanische tuin aan de
voet van Mount Cameroon

dat jonge dier laten opsluiten in een veel te
kleine kooi bij een bevriende relatie. Tijdens
een eerder bezoek had Selma, mijn vrouw,
dat dier ontdekt in slechte omstandigheden.
Door veel onderhandelen, had zij het voor
elkaar gekregen, dat de kleine gorilla opgenomen kon worden in
het Limbe Wildlife
Centre: een dierenpark, dat zich inzet
om bedreigde diersoorten te redden.
We wilden zien hoe
het met dat fantastische beestje ging.
Gorillawees Batek met
verzorger Jonathan

We reden met een 4x4 van VSO naar de
katholieke kerk. We bleken volledig underdressed te zijn, alhoewel we onze beste kleren
aan hadden. Het was een feest om te zien
hoe de mensen daar gekleed waren voor dat
belangrijke feest. Colourfull Africa, prachtig.

En dan de muziek…!

De ondersteunende dreun van de traditionele
houten drums. Het opzwepende ritme en
de melodiegevende ballaphoon, een houten
xylophoon, en daarover heen het lied, zonder
timbre, alles even hard, maar met wat een
vreugde en inzet gezongen door dat koor.
I wish you were there.
En na ruim twee uur weer
terug door de nacht. Een warme Afrikaanse
nacht. Duizenden sterren en beslist daaronder de ster van Bethlehem.

•

Gelukkig Kerstfeest
Rob Berkvens.

Het hotel in Limbe bestaat uit enkele ronde
gebouwtjes. Simpel met ook al weer een airco,
die je besluiteloos maakt. Wel is er een grandioos uitzicht over de Atlantische Oceaan
5
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Nieuws van de HaReCo

Nieuw EGA Handicap Systeem 2007
Per 17 november heeft de NGF het EGA Handicap Systeem 2007
gepubliceerd. Dit is een voorlopige vooraankondiging.
Het nieuwe systeem bevat een groot aantal wijzigingen ten opzicht van het EGA
Handicap Systeem 2004. De belangrijkste
wijzigingen zijn de volgende.
De invoering van een 9-holes score als
handicapscore.
Tot nu toe was er een dispensatieregeling
voor spelers in de HCP categorieën 4 en
5, maar voortaan mogen alle spelers in
de HCP categorieën 3, 4 en 5 een 9-holes
score als handicapscore laten registreren.
De manier waarop 9-holes scores moeten
worden geregistreerd is ook veranderd.
De examenregeling voor het behalen van
een handicap is veranderd.

•

•
•

•
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Hieronder nog een paar grafieken. De eerste
met de leeftijdsverdeling binnen onze club
en wat daarbij onmiddellijk opvalt, is het
grote aantal leden tussen 50 en 70 jaar: in
totaal bijna 53%. De tweede grafiek geeft
de handicapverdeling weer en de derde het
gemiddelde aantal slagen per hole over het
afgelopen jaar.
Fred Boogaarts

(ANDICAPVERDELING

200

6,00

Verdeling van leeftijd en handicap

Aantal

7,00

Er is nog maar één regelexamen, dat bij
het behalen van het GVB moet worden
afgelegd.
De introductie van de Competition
Stableford Adjustment (afgekort CSA).
CSA houdt in dat er een correctie van de
Stableford scores van deelnemers aan een
Qualifying Wedstrijd plaatsvindt, indien
het wedstrijdveld beduidend hoger of lager
scoort dan statistisch te verwachten is.
Verplichte jaarlijkse herziening (revisie)
geheel veranderd.
Spelers moeten voortaan in een kalenderjaar minstens vier handicapscores
inleveren om een ‘actieve’ handicap te

behouden. Als ze dit niet doen, wordt
hun handicap ‘niet actief’. De bedoeling
is dat alleen spelers met een actieve handicap mogen deelnemen aan een wedstrijd.
Actieve handicaps worden aan het eind
van het jaar op een geheel andere manier
beoordeeld en eventueel herzien.
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Ladies day

Een nat einde van het
zomerseizoen

Het was een gezellig en goed georganiseerd golfseizoen. Dit laatste wordt
nogal gemakkelijk gezegd, maar er komt toch nogal wat organisatie
aan te pas om alles en iedereen tevreden te stellen. Daarom wil ik in de
eerste plaats alle dames van de damescommissie bedanken voor het fijne
golfseizoen. Tevens bedank ik alle flightgenoten voor de gezelligheid en
sportiviteit tijdens de wedstrijden.
De eindejaarswedstrijd startte met regen
en eindigde met regen, maar alle dames die
meededen aan de Texas Scramble wedstrijd
hebben die regen dapper getrotseerd en de
18 holes uitgespeeld. Bij de prijsuitreiking
bleek dat het team met Jeanne Vermeulen,
Janie Meijerink, Els van derVorst en Ceciele
van den Broek eerste was geworden met op
de tweede plaats het team met Mieke van den
Heuvel, Corrie Litjens, Riekie Boogaarts en
Bep Verstappen. De longest drives waren
voor Janie Meijerink (hoge HCP) en Lenie
Liebreks (lage HCP), terwijl de neary’s naar
Jeanne Vermeulen (hoge HCP) en Trix van
de Loo (lage HCP) gingen.
Zoals bekend is er aan het einde van het
zomerseizoen een trofee voor degene die de
meeste punten scoort over de tien beste wedstrijden en laat mij nu dit jaar die eer te beurt

Van Den Vos
Reynaerde
(Vrij bewerkt naar Annie M.G. Schmidt)
Net als met de spin Sebastiaan
Is het met hem niet goed gegaan
Luister….Hij sprak tot al zijn
golfvriendinnen
Weet je wat ik dacht vannacht
Ik voel zo’n vreemde drang van binnen
Tot het spelen van een jacht

Ladies champion Henriëtte met trofee uitgereikt
door Christine Jacobs

vallen. Ik ben er erg blij mee en mag me dus
Ladies Champion 2006 noemen.
Na een heerlijk diner en een glaasje wijn
hebben we de dag besloten met een leuke
voordracht van Tonny Rotteveel.

•

Henriëtte van Dongen

Zeiden alle golfvriendinnen
O Reynaerde, nee Reynaerde, toe
Reynaerde laat dat nou
Wou je aan een jacht beginnen in die
vreselijke kou
Het hagelt en stormt en het regent dat het
giet,
Reynaerde, nee, dit overleef je niet
Maar hij sprak toen eigenzinnig
helaas, de drang is mij te groot
Zeiden alle and’ren treurig
Reynaerde toch, dit wordt je dood
Na een tijdje werd toen even
Dit berichtje doorgegeven
Ook met Ellen Swinkels in zijn huid
gekropen
Kon Reynaerde zijn lot niet ontlopen
Na 65 schoten werd hij door mij geveld
En staat nu, in brons gegoten, voor één
jaar bij mij tentoongesteld
Ik dank de damescommissie voor
een fijne dag, waarvan hierboven het
verslag.

•

Ans van der Elst.

Een door Zwarte Piet nagestuurde foto van zijn bezoek aan de Ladies
7
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F I T N E S S

Maandbeker winnaars Jan Gottenbos (r) en Jaap van het Kaar

Maandbeker 2006
afgesloten

Een droomfinale bij de lage handicappers
De Maandbeker 2006 was spannend met van begin
tot het einde veel sfeer. Bij deze belangrijkste interne
clubcompetitie speelde ook tactiek een rol, zoals: vroeg
of laat indelen, het analyseren van de tussenscores en
het speculeren over het gedrag van de tegenstanders.
De laatste dag (wedstrijd nummer 7), een soort finaledag in de beide
categorieën, is bij de lage handicappers erg spannend verlopen. Na
zeven maanden knokken, zij aan zij, stonden drie personen gelijk:
Frans Jansen, Pieter Driessen en Jan Gottenbos.
Door een handicapverschil voor de een, een mindere chip van de
ander en het missen van de laatste put werd het kampioenschap van
de maandbeker 2006 lage handicappers uiteindelijk gewonnen door
Jan Gottenbos.
Bij de hoge handicappers besliste Jaap van het Kaar rechtstreeks de
uitslag in zijn voordeel en werd in deze categorie de kampioen.
Beide winnaars konden hun gezicht spiegelen in de zilveren tableaus
met inscriptie. Hulde aan beide winnaars!
Naar verluidt ligt het in de bedoeling om de maandbeker competitie
2007 aan te passen door ook de lage handicappers weer Stableford te
laten spelen in plaats van strokeplay. Hierdoor kunnen beide categorieën worden samengevoegd, zodat echtparen weer gelijktijdig
kunnen deelnemen. De wedstrijdcommissie zal hierop terugkomen
in het voorjaar.

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

Mede door de gesplitste indeling van hoge en lage handicappers
werden niet veel foto’s gemaakt bij de prijsuitreikingen van de hoge
handicaps. Ondergetekende (uw hoffotograaf) was dan vaak al weg.
Hiervoor mijn excuses. Volgend seizoen beter.

•

Cees van Dijk

8
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Golffeest met de Goedheilig Man
Eerst geschenkjes afgeven aan de Goedheilig Man, die op dat moment
incognito iedereen minzaam begroette. Dan koffie met speculaas.
Gunshot om 10 uur. Het was een heerlijke dag: de temperatuur brak
alweer een record dit jaar. Beslist meer dan 18 graden en dat voor eind
november.
We waren met drieën in de Flight. Gezellig
kletsend liepen naast mij Tonne Knapen en
Rosemarie Martens. Aangezien er nog niks
mankeert aan mijn gehoor, verneem je toch
nogal wat intimiteiten van vrouwen. Naar
welke kapster ze gaan - vooral diegene die
kleurexpert is - of ze dik of dun haar hebben,
welke kleur kleren ze het beste staat. Af en
toe merkten ze zelfs dat ik bij hen was. Maar
gezellig was het wel en zo bleef het. De scores
waren niet om naar huis te schrijven, maar
dat mocht de pret niet drukken. Halverwege
de wedstrijd klonk gehinnik en daar kwam
de Sint te paard. Volgens mij kwam deze
heiligheid uit Achel, maar laten we het tóch
maar op Spanje houden. De knol werd in
toom gehouden door een Pietin, want blijkbaar had de Goedheilig Man nog niet veel

training gehad sinds zijn aankomst. Daarbij
liepen nog twee grote Pieten, waarvan er
een zich lokaal liep te krabben en dus wel
Krabbedoelie zal zijn geweest. De andere Piet
heet eigenlijk Jan. Er liep ook nog een klein
Punkpietje mee met blonde lokken onder zijn
zwarte krullenbol. Van hem kregen we een
lekker worstenbroodje.

Hidden holes als verrassing

Na ruim vier uren ploften we neer in de
fauteuils en de koffie smaakte heerlijk. Punkpietje smeet volop pepernoten door de zaal
en de Sint hees zich op de troon, die op een
tafel was geplaatst. Als verrassing was de
zogenaamde Hidden Holes methode gekozen.
Via loting worden 10 holes aangegeven die
meetellen in de classificatie. Na nauwkeu-

Sint reikt eerste prijs uit aan Ellen van der Horst

rige controle door Krabbedoelie werd met 23
punten Ellen van der Horst winnaar. Karin
Hendriks behaalde 18 punten en Chrisje
Driessen en Bert Hendriks scoorden allebei
17 punten. En zo ging het verder naar beneden. Ieder mocht een cadeautje uitzoeken
van de goedheilig man.
Eenzaam in een hoekje aan de bar ontdekte
ik de oude vertrouwde (nu werkloze) Zwarte
Piet ‘Hein’. Zat hij nog na te denken over zijn
carrière als hulp voor de Lieshoutse Sint ??
Organisatie, bedankt voor de fijne dag

•

Rob Berkvens

De Sint trek met zijn gevolg door de baan
9
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Fotowedstrijd met andere opzet Door de baan
We hebben voor de eerste keer foto’s gekregen en wel van Rinus Jansen en van Anneke
Theunissen. Omdat de wedstrijd onder de
leden niet erg is aangeslagen, hebben we als
redactie besloten om voortaan maar één keer
per jaar de foto van het jaar te kiezen. Zo’n

foto moet te maken hebben met golf, maar
hoeft niet per se op onze baan te zijn gemaakt.
We beginnen daar nu dus mee en hebben
in 2006 gekozen voor bijgaande foto van
Anneke Theunissen. Zij krijgt de fles wijn die
is uitgeloofd door D’n Dimpel.

•

De voltooiing van de grondwerkzaamheden
t.b.v. de aanpassingen van een aantal holes
is achter de rug en er moet worden geconstateerd dat die zonder al te veel verstoring
van ons speelgenot hebben plaatsgevonden.
Ondanks het goede weer tijdens deze werkzaamheden hebben ze toch langer geduurd
dan oorspronkelijk was gepland.
Door gedurende de wintermaanden naast
de nieuwe teebox een tijdelijke afslagplaats
te creëren, kunnen wij voor wat betreft de
toekomstige hole1 al ervaring opdoen. Het is
een echt tactische hole geworden, waarbij de
gegraven watergang voor veel spelers al een
serieuze hindernis blijkt.

‘Wij zitten goed in de wedstrijd’

Omdat ondertussen de course rating heeft
plaats gevonden, is de baan bij ingebruikneming van de nieuwe holes aan het begin van
het seizoen 2007 onmiddellijk qualifying.
De informatie over de stroke indexering en
de gevolgen voor de handicaps laat ik graag
over aan de HaReCo.
Door de aanpassingen aan deze hole is de veiligheid in en om onze baan toegenomen. Die
zal overigens nog verder verbeteren omdat is
besloten dat met de palen van de ballenvangers die vrijkomen bij de toekomstige hole
1 (die worden bij de eerste de beste vorstperiode verwijderd) de driving range volledig
afgeschermd wordt.

Extra aandacht voor afslaghut en driving range

Onduidelijkheid omtrent een aantal zaken,
zoals de afslaghut en de driving range, zijn
voor het bestuur aanleiding geweest om het
beheer en de verantwoordelijkheden daarvoor onder te brengen bij het baancommissariaat. Tot voor kort deed ik dit alleen, maar
door de komst van Wim van der Ven, die
ik bereid heb gevonden om zich heel specifiek met de portefeuille afslaghut en driving
range bezig te houden, is er nu sprake van een
echte commissie.

Wintergreens, karren en buggies

Grote vraag op het moment van schrijven (25
november) is natuurlijk wanneer worden de
10

Evergreen-2005-16.indd 10

12-12-2006 11:20:16

nummer 16 - december 2006

omstandigheden zodanig dat wij op wintergreens overgaan. Een andere veel gehoorde
vraag heeft betrekking op het gebruik van
karren en buggy’s in de wintermaanden.
Het antwoord op de eerste vraag kan ik niet
geven. Het is nu een permanent onderdeel
van het overleg met de greenkeepers, maar
we zullen het moment zo lang mogelijk uitstellen. De eerste keer dat er vanwege vorst
(dus niet tengevolge van een incidentele
regenbui) op wintergreens moet worden
overgegaan is bepalend voor de rest van het
winterseizoen. Er zal geen ‘knipperbolbeleid’
worden gevoerd, met andere woorden: dan
wél en dan géén wintergreens.

Anders zal het zijn met karren en buggy’s!
Dagelijks - en indien mogelijk zelfs per dagdeel - zal worden beoordeeld of die al dan
niet in de baan zullen worden toegestaan.
Gezien de ervaringen van vorig jaar zal er
voorlopig op identieke wijze worden gehandeld. Laat u niet verrassen, maar neem even
contact op met de caddiemaster over de situatie van het moment.
Ondanks de vermeende spelbeperkingen in
de wintermaanden wens ik u veel speelplezier
toe.

•

Kaj Hordijk
Baancommissaris

Watergang op nieuwe hole 1

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)

Herenochtend

Terugblik op
het seizoen
Op donderdag 24 oktober hebben
we het zomerseizoen 2006
afgesloten met de traditionele
crosscountry wedstrijd en een
diner, waarover elders in dit blad.
Graag blik ik nog even terug op dit
prachtige seizoen.
Elke donderdag hebben we dit jaar, mede
door een mooie zomer en een mooi najaar,
opnieuw kunnen genieten van gezellige wedstrijden, waarvan de meeste qualifying waren
en waarbij ook nog prijzen konden worden
gewonnen. Je vraagt je dan ook af waarom
menig senior of gepensioneerd clublid de
weg naar de Herenochtend nog niet heeft
gevonden.
Slechts éénmaal is er door de slechte weersomstandigheden een wedstrijd niet uitgespeeld. Dat was in juli toen de thermometer ver boven de dertig graden aangaf en de
wedstrijdleider Is Jacobs het onverantwoord
vond om 18 holes te spelen, dus werden het
er toen 9.
Voor het eerst hebben we dit jaar in het
kader van de feestweek ‘Diës’ een vriendendag georganiseerd. Wellicht moet het begrip
’Golfvrienden’ voor een aantal van ons nog
groeien, vandaar de wat matige opkomst die
dag, maar de eerste stap is gezet. Ook hebben
we weer twee uitstapjes gemaakt: één naar
de West Rhine Golfcourse in Brüggen en één
naar De Schoot in St Oedenrode. Het zijn
twee prachtige dagen geworden.
Dit seizoen is mijn eerste als nieuwe voorzitter van de Herenochtendcommissie en als
opvolger van Is Jacobs, die vele jaren aan het
roer van de Herenochtend heeft gestaan. Hij
heeft zich in die jaren ook ontpopt als een
wijnkenner en leverancier van de flessen
wijn die als prijzen bij de wekelijkse wedstrijden worden uitgereikt. Zijn ‘ChristoffelDornfelder’ Duitse wijnen zijn een begrip

Ë
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Seizoensafsluiting Herenochtend

De baan op zijn kop bij crosscountry golf

Traditiegetrouw werd op 24 oktober het seizoen van de Herenochtend
afgesloten met een slotdag die dit jaar, hoe kon het anders, bij schitterend
weer plaatsvond. Ook nu weer een crosscountry wedstrijd, uitgezet door
good old Jan van der Zwaag.
Jan werd bijgestaan door zijn echtgenote
Paula en had voor deze gelegenheid de
baan weer behoorlijk op zijn kop gezet. We
moesten over bomen en hekken slaan en erg
precies ballen mikken in soms erg smalle

ruimtes rond geïmproviseerde greens, die in
enkele gevallen meer weg hadden van weilanden waar boerengolf op wordt gespeeld.
Ik hoorde iemand zeggen: ‘Dit is het echte
golf, waarbij je moet improviseren’. Het deed

Winterschilder nodig?
Nu bij een opdracht 4 gratis
kaartjes voor de winterefteling!*

* vraag naar de voorwaarden

me inderdaad denken aan die golfer die een
aantal jaren geleden dwars door Amerika,
van de oost- naar de westkust, heeft gegolft
en waarover ooit een bericht in de Evergreen
heeft gestaan. Hij moet hetzelfde hebben
beleefd als wij gedurende die 12 crazy holes.
Verreweg de sterkste in deze tak van golf was
Joop de Greef, die Piet Koreman en Koos van
der Elst ruim achter zich liet. Verder was er
waardering voor Broos Swinkels - die zowel
de longest drive als de neary won - en voor
Rijn Schellekens, die de laagste bruto score
neerzette. Misschien iets voor Rijn om eens
dwars door de Peel te golfen?

Uitreiking van de prijzen

’s Avonds was er een uitstekend diner, waarbij natuurlijk ook gezellig werd gebabbeld.
Daarbij hoorde ik een voor mij nieuwe term,
‘senior moment’. Dit blijkt het moment te zijn
dat je voor iemand staat en plotseling zijn of
haar naam niet meer kunt herinneren. Zoiets
overkomt ons senioren regelmatig. Naarmate
de avond vorderde - en gezien de steeds maar
weer lege wijnflessen - kreeg ik het idee dat
ook wij er de volgende morgen niet aan zouden ontkomen om ook zo’n ‘senior moment’
te ervaren. Hoe heette ook weer onze eigen
vrouw? En toen was er de prijsuitreiking door
commissievoorzitter Piet Korenman. Eerst

van der Meijs schilderwerken bv

Ë geworden voor de golfende heren. Sommigen
van ons kunnen er intussen zelfs de productiejaren in terugproeven.

Dank aan de sponsoren

Langzamerhand hebben ook sponsoren hun
intrede gedaan. Wie herinnert zich niet de
witte, zwarte en vooral paarse golfhandschoenen van ex-Philipsman Wim van de
Ven, maar ook Ronald Christofelsen en Rijn
Schellekens mogen we niet vergeten.
Dit jaar was het vooral Stef van Heugten die
ons regelmatig voorzag van prijzen in de
vorm van door Miele aangeboden presentjes.

Wij zijn erg dankbaar voor deze attenties
die de aantrekkelijkheid van het deelnemen aan de wedstrijden vergroten.
En dan was er de slotdag met de al
genoemde crosscountry wedstrijd, het
diner en de huldiging van de ‘Gent of
the year’ bij de Herenochtend. We blijven
echter de gehele winter doorspelen en als
het volgende seizoen zich aandient hopen
we dat zich meer heren hebben aangemeld
om onze gelederen te versterken.

•

Herenochtendcommissie:
Piet Korenman (voorzitter), Rob
Berkvens, Fred Boogaarts, Is Jacobs en
Jan de Jager

Herenochtend seizoenwinnaar Bert ter Heijne
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Eindejaarsmijmeringen
Kerst 2006, zet open de deuren
mooie lampjes en een fijn gedicht
snuif op de sfeer met buitense geuren
wat heerlijk met zo’n schemerlicht
Vooral in deze donkere dagen
staan velen vaak zo heel alleen
kleven vaak de meeste vragen
waar kan ik nu in godsnaam heen
Dan is er gelukkig nog jouw cluppie
daar waar je graag zou willen zijn
bij wedstrijd maar niet in je uppie
met sfeergevoel, samen is ‘t fijn

Winnaar crosscountry Joop de Greef (L) met Piet Korenman en Jan van der Zwaag

voor de crosscountry wedstrijd en vervolgens
voor de Herenochtendcompetitie, waarvan de
winnaar zich ‘Gent of the year’ mag noemen.
Hij kreeg een wisseltrofee uitgereikt waarop
de namen van de winnaars gegraveerd zijn.
Deze trofee ging naar ondergetekende, die
over het hele seizoen gemeten Bert Hendriks
6 Stableford punten voorbleef. Derde, vierde
en vijfde waren resp. Herbert Beekmans,
Toon van de Vorst en Joop de Greef. Hierbij
moet echter worden aangetekend dat de commissie in de eindstand de laatste Qualifying
wedstrijd niet had meegenomen. Was dat
wel het geval geweest dan was Toon van de
Vorst als derde geëindigd. Het birdieklas-

sement was voor Wim van de Ven. Het was
opvallend dat de ‘gouden schaamlap’ voor
de grootste smokkelaar niet werd uitgereikt.
Het zou kunnen zijn dat de commissie zeer
tevreden was over de eerlijkheid van de spelers óf de lap, die vorig jaar al was gestolen, is
wéér weg. Dan vrees ik dat er opnieuw opzet
in het spel is en dat kan betekenen dat er
nog steeds smokkelaars rondlopen. Rest mij
om de Herenochtendcommissie nogmaals
te bedanken voor het organiseren van dit
prachtige golfseizoen.

•

Bert ter Heijne

Treurens, weg bouwpastoor Romme
onze Jan
nu een mijlpaal met de aangepaste baan
afmaken wat hij opstartte, zeg niet dat
het niet kan
zo had hij ’t ook allemaal laten begaan
Zoekend naar de 18 holese buit
schrijft men daar soms nog met een riek?
willen we nu dan toch vooruit
of liever nog de politiek?
Rond de open haard is ‘t lekker spreken
met die verhalen over kommer en kwel
durft men nu de nek uit steken?
ja, gezamenlijke schouders, dan halen
we ‘t wel
Onze Rob, nu gewend en lekker in ’t zadel
gaande voor eenheid ‘over de brug’
stijlvol als een man van adel
na onrust nu de tevredenheid terug
Spoedig is het gebeurd met het oude jaar
het nieuwe jaar voor de dag er mee
we zien er naar uit met rijkelijk gebaar
maar eerst nog een keertje in de slee
Zoals een zeilboort vaart op de wind
van vandaag,
zo komen we steeds weer aan op onze
plek
die van gisteren weten we, die
van morgen is de vraag
toch zitten we goed op onze HGC stek

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

Veel gezondheid, sportiviteit en geluk
in 2007
alles zo gewoon, we beseffen nauwelijks
die dingen
maar toch is het de basis van ons leven
daarom laat ons allen voluit zingen:
Fijne en gelukkige Kerstdagen en voorspoedig Nieuwjaar.
Cees van Dijk
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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.

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

Helmond Precisie B.V. • Postbus 419 • NL-5700 AK Helmond • Burg. Krollaan 83 • NL-5707 BB Helmond
Telefoon: +31 492-539885 • Telefax: +31 492-527305
www.helmond-precisie.nl
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Golfen op een hoger niveau
Inleiding door de redactie
Op bezoek bij Huub Bozon: Golfers
werden in het verleden nogal eens over
dezelfde kam geschoren. Pro’s hadden
vaak voor iedereen een zelfde oefenprogramma en standaardkreten zoals
‘de heup erin’ en ‘uitzwaaien’ waren in
zwang en bij de clubs kon men slechts
onderscheid maken tussen ijzer en
graphite of heren en dames. Verder
was het motto: heel veel oefenen!
Nu het golflegioen groteske vormen
aan gaat nemen en golf ‘hot’ is gaan
business en wetenschap zich meer met
de golfsport bemoeien. En wat we nu
zien is dat sport meer en meer individualistisch wordt benaderd. Vooral
voor diegenen die in de golfsport echt
vooruit willen komen biedt dit nieuwe
mogelijkheden.
Bij deze nieuwe benadering staat het
individu centraal. Hierbij gaat het om
zaken zoals:
Iedere golfer heeft zijn eigen swing
die past bij zijn motoriek
Stem de golfclubs af op je lichamelijke mogelijkheden en afwijkingen
Koester je huidige slag terwijl je
ouder wordt en verander niet telkens
Probeer blessures te voorkomen en
train je spieren
Besteed aandacht aan je mentale
conditie; hoe ga je om met angst
en concentratie

Huub Bozon:
Wat is motoriek

Volgens het woordenboek is het: de bewegende kracht van zenuwen
en spieren. Iedere persoon heeft of ontwikkelt een eigen unieke bewegingspatroon of
motoriek wat deels bepaald wordt door de
genen (hij/zij ‘heeft aanleg’). Men kan deze
verder ontwikkelen door les te nemen bij
een teaching pro. Natuurlijk is het niet zo
dat iedereen de lessen van de pro even snel

oppikt, de ene persoon is nu eenmaal sneller in het fijntunen van zijn/haar motoriek,
de ander is juist sterker in communicatie,
wiskunde, natuurkunde of taal. De jonge
golfer, die nog in de ontwikkelingsfase zit
van zijn/haar motoriek zal daarbij ook nog
sneller de aanwijzingen kunnen opvolgen
van de pro dan de oudere golfer die al vastgeroest zit in zijn/haar motoriek. U moet
dus rekening houden met het feit dat leeftijdstoename evenredig gepaard gaat met
meer herhalingsoefeningen om toch nog uw
motoriek te kunnen verbeteren.

•
•

•
•
•

Zo ontstaat er een nieuwe golfadviseur die bovenstaand aspecten in zijn
pakket meeneemt. Een ervan is Huub
Bozon, lid van onze club, begonnen
als fysiotherapeut en ook bekend als
clubmatcher. Hij put uit zijn ‘Bron’ (zie
foto) voor zijn adviezen die voortaan
ook te lezen zijn in een nieuwe rubriek
in dit blad. Het eerste artikel volgt
hiernaast.
Greenkeepers tussen hun machines

Huub Bozon bij zijn Bron
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Ken jezelf

De meeste golfers weten eigenlijk wel of ze
een goede motoriek hebben. Grofweg kun je
in eerste instantie jezelf indelen in een van
de navolgende categorieën die al op de lagere
school/basisonderwijs werden toegepast door
uzelf of uw klasgenoten. Bij het beoefenen van
balsport werden partijen gekozen.

Heerlijke kerstgerechten
zonder je uit te hoeven sloven
Alhoewel we ons met Kerstmis vaak reusachtig moeten
uitsloven, kunnen we ook doen alsof. Daarom heb
ik twee gerechtjes, die allebei heerlijk smaken, er
fantastisch uitzien en waarbij iedereen denkt dat je

• Werd u bij de eerste groep gekozen dan
•
•

heeft u een goede motoriek (toekomst hcp
10)
Werd u in de middengroep gekozen, redelijk motoriek (toekomst hcp 20)
Helaas bij de laatste groep (toekomst hcp
30) Wanhoop niet; door les te nemen, veel
te oefenen, uw set te laten fiintunen of een
custommade set te laten aanmeten kunt u
uw handicap nog eens 25-40% verlagen.

Vergelijk uw motoriek

Motoriek is uniek en specifiek persoonlijk.
Dat kunt u demonstreren in een groepje golfers onder elkaar. Stel eens de volgende vragen
en zie de verscheidenheid aan antwoorden:
bent u links of rechtshandig/benig?
welk oog is dominant?
als u zit met gekruiste knieën welke knie
is dan boven?
vouw uw handen in elkaar, welke duim is
dan boven?
bij het spitten in de tuin, welke hand is
onder aan de steel?
vouw uw armen over elkaar, welke arm is
boven?
met welke voet glijdt u vóór in de winter
over het ijs?
hoe geeft u iemand een hand: met de handpalm naar boven, middenstand, of naar
onder?

•
•
•
•
•
•
•
•

urenlang puffend in de keuken hebt geworsteld.
We beginnen met het voorgerecht

Zoals altijd voor 4 personen waarvoor we
nodig hebben nodig:
4 reuzengamba’s of 8 kleinere
peper, zout en cayennepeper
blaadjes veldsla en kerstomaatjes

•
•
•

Voor de marinade:

•
•
•
•
•

4 geperste knoflooktenen
1 blaadje laurier, blaadjes van 1 takje
tijm
5 fijngesneden peterseliestengels
een kleine gesnipperde ui
een scheut olijfolie

Voor de vinaigrette:

•
•
•

3 eetlepels aceto balsamico
6 eetlepels olijfolie
een klein gehakt sjalotje

Ontdoe de gamba’s van het pantser, maar
laat de kop en de staart eraan. Verwijder
het darmkanaaltje. Vermeng de ingrediënten voor de marinade en laat de gamba’s
daarin minstens 4 uur marineren. Bak
de gamba’s daarna kort en krokant en
kruidt ze met zout, peper en cayennepeper.
Verwarm de vinaigrette, niet laten koken.

Leg de gamba’s op voorverwarmde bordjes
(uit de oven van 100 graden) en leg daarnaast wat veldsla en enkele doorgesneden
kerstomaatjes.
Besprenkel de sla met de vinaigrette en versier
daarmee de lege plekjes naast de gamba’s.

En dan het hoofdgerecht

Daarvoor kopen we:
4 wildzwijn filets
3 eetlepels rode wijnazijn
3 eetlepels rozenbotteljam
400 ml runderbouillon
peper en zout, klontje boter en olijfolie

•
•
•
•
•

Laat de azijn en de rozenbotteljam inkoken
tot een stroopje, voeg de bouillon toe en laat
tot het geheel 1/3 inkoken.
Bak het vlees in de boter met de olijfolie.
Maak een spiegel van de saus op de borden en
leg daarop de filets.
Lekker met gekookte krieltjes en verder witlof,
die in de lengte is doorgesneden en daarna
met wat suiker en kerriepoeder roergebakken.
Zalig Kerstfeest

•

Maître Cour du Moulin

Onder uw golfvrienden die meegedaan hebben, zullen er weinig of geen personen zijn
die allemaal dezelfde antwoorden hebben
gegeven. Iedereen heeft een eigen motoriek.
Dat geldt ook voor de Tour pro’s, wanneer
ze allen met dezelfde clubs spelen en toch
ten opzichte van elkaar een andere balvlucht
produceren. Ook hier specifieke persoonlijke
motoriek.

•

Huub Bozon
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Sponsoren belangrijk voor de club
Bij golf is sponsoring niet meer weg te denken en dit levert voor
de club en dus ook voor de leden een aantrekkelijk financieel
voordeel op. Er wordt maar weinig over geschreven in dit blad,
maar bij elk hole worden we er tóch mee geconfronteerd.

Eén maal per jaar, tijdens
de sponsordag, worden de
sponsoren door het bestuur
gefêteerd. Dit jaar vond die
dag plaats tijdens de Diës

week in september. Ter
gelegenheid hiervan is bijgaande foto gemaakt.

•

Sponsoren HGC ‘Overbrug’
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Heren Senioren op stap

Modegril veroorzaakt verwarring
Donderdag 12 oktober vertrok de bus met een dertigtal heren naar ‘de
Schoot’ in St. Oedenrode. Dit uitstapje was goed gepland, want onze
eigen baan was vanwege de reconstructie niet qualifying. Het was
opnieuw zo’n prachtige nazomerdag die aan het golfen iets extra’s geeft
en waardoor zo’n dag niet meer kapot kan.

Langzaamaan kwam er wat duidelijkheid.
Dick zou het jasje van Bert hebben aangetrokken. Ja, dat met het speldje erop. Bert
had een ander jasje gepakt, daarbij denkend
dat dit het zijne was. Henri had, ook onbewust, een zwarte jasje gepakt dat bij hem in
de buurt hing. Dat zou dus best het jasje van
Bert of van Dick kunnen zijn of misschien
nog wel van nog iemand anders. Kunt U het
nog volgen?
Ondertussen werd er een nieuw rondje
geserveerd. waardoor ik werd afgeleid en de
uitslag van de ‘jasjesuitwisseling’ niet meer
heb kunnen volgen. Misschien lopen er nog
wat heren rond met een voor hen vreemde
zwarte blazer.
Rest mij om de uitslag mede te delen. Fons
Swinkels werd eerste en zijn broer Geert
tweede. Voor de derde prijs kwamen in
aanmerking vier heren met hetzelfde aantal
punten. Hier was Bert Hendriks de gelukkige
met meer punten op de laatste holes. Jammer
voor Joop de Greef, Fons Boekema en Rolf
Roffelsen.

Het wemelt van de zwarte jasjes

De 9 holes baan is gelegen in een erg rustige
omgeving en minder gemakkelijk dan op het
eerste gezicht lijkt. Sommige fairways zijn
smal, terwijl bunkers, sloten en out of bounds
markeringen een extra moeilijkheidsgraad
vormen voor elke golfer. Kennelijk was dat
geen beperking voor de heren Swinkels, want
zij zaten goed in de wedstrijd hetgeen was
terug te zien in de uitslag (zie hieronder).
Na afloop was het gezellig napraten met
daarna een uitstekend en stijlvol ‘jasje en
dasje’- diner.

Waar is mijn zwarte blazer?

Zo was het een dag die volgens de verwachtingen verliep, ware het niet dat er grote
verwarring ontstond toen enkele heren na
het douchen hun zwarte blazer niet konden
vinden. Wat bleek het geval? Zeker zes heren

hadden zich getooid in eenzelfde zwarte jasje.
Nog nooit bij een uitstapje een zwart colberttje gezien en nu plotseling zes en nog precies
hetzelfde ook.
Een plotselinge modegril? Een actie van een
modezaak? Of toch een coïncidentie?
Ik zat naast Henri van Thiel. Hij maakte zich
zorgen om zijn nieuwe zwarte blazer, die veel
te ruim om zijn schouders hing. Inderdaad hij
verzoop er bijna in. Tóch verkeerd gekocht?
Een eindje verder zat Bert Hendriks, die
beweerde dat zijn rotaryspeldje was gestolen
van zijn blazer, ook al een zwarte. Hij had
nog niet in de gaten dat hij een andere had
aangetrokken, er hingen immers plenty van
die zwarte jasjes in die intieme kleedkamer
op zolder. Ondertussen was Dick Severs, die
ook een zwarte blazer aanhad, al naar huis
vertrokken.

Wedstrijdwinnaar Fons Swinkels (r) gefeliciteerd
door commissielid Fred Boogaarts met (wiens?)
zwarte blazer

De neary ging naar Wim de Koning en de
longest drive naar Geert Swinkels.
Al met al wéér een fijne dag, met dank aan
de commissie.

•

Bert ter Heijne
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Statistieken kunnen onze
scoringspatronen verhelderen
In het Golfjournaal van november stond een interessant artikel van
Fernand Schul over ‘Golfstatistieken’ met daarin bijgaande grafiek die de
qualifying scores weergeeft voor golfers in de categorieën 1 t/m 5.

Op de horizontale as staan de Stableford
punten en verticaal het aantal keren dat
een bepaalde score is behaald (in procenten
van het totale aantal gespeelde kaarten). Bij
elke kromme komt de verticale middellijn
overeen met de gemiddelde score, terwijl de
breedte van de kromme de spreiding van de
scores aangeeft. Wat je ziet is dat naarmate
de handicapcategorie lager is, er vaker in en

boven de buffer wordt gespeeld en dat de
spreiding - ofwel de afwijking - vanaf het
gemiddelde kleiner is. Bij HCP categorie I
(0-4,4) ligt het gemiddelde bij ongeveer 34,5
Stableford punten, bij categorie V ( 26,5-36,0)
is dat bij 27,5.

Waar komt die grafiek vandaan?

Wat we hier zien is de zogenaamde ‘Gausse

kromme’, vernoemd naar de Duitse mathematicus Carl Friedrich Gauss (1777-1855).
Hij was de ontdekker van deze kromme, ook
wel genoemd de klokkromme of de normaalverdeling.
Als voorbeeld het geval van een inkoper
van een schoenenzaak. Die koopt volgens
de ‘Gausse kromme’ in, zonder misschien
van het bestaan daarvan te weten. Hij zal
zeer weinig herenschoenen van de maten 32
en 56 inkopen, maar veel meer van 42 en 43.
Immers, hij koopt in volgens de normaalverdeling. Hetzelfde geldt bij kleding voor
de gemiddelde lengtemaat van mannen, die
ongeveer 182 cm zal bedragen, terwijl mannen van 130 cm of 230 cm vrij zeldzaam
zijn.
Nog een voorbeeld van voor de tweede
wereldoorlog. Toen was een lengte van minimaal 176 cm de norm om goedgekeurd te
worden voor de militaire dienstplicht. Echter,
sommige (louche?) keuringsartsen wilden
graag, voor enige florijnen, een kandidaat
afkeuren op zijn lengte. Zij hadden echter
geen rekening gehouden met een mathematicus in dienst van het Ministerie van
Oorlog. Hij gebruikte de ‘Gausse kromme’
om de lengtes van de gekeurde kandidaten
te vergelijken met die van alle mannelijke
militairen. Daaruit bleek dat de kromme van

20

Evergreen-2005-16.indd 20

12-12-2006 11:21:08

nummer 16 - december 2006

de kandidaten onregelmatigheden bevatte.
Meer lage lengtes en dus bedrog!

Bestuursmededelingen

Kunnen we de ‘Gausse kromme’
ook gebruiken voor onze club?

Opzegging van lidmaatschap

Alhoewel, conform de Statuten, nu eigenlijk al te laat, verzoek ik u opzeggingen van
het lidmaatschap zo spoedig mogelijk schriftelijk of via e-mail te melden.
Wim Martens, secretaris
e-mail secretaris@hgcoverbrug.nl
Beethovenlaan 76
5707 PW Helmond

U ziet twee grafieken. Allereerst zijn alle 1435
wedstrijdkaarten (alle categorieën) van onze
club van het afgelopen seizoen ook eens in
een ‘Gausse kromme’ uitgezet. Hieruit blijkt
dat de gemiddelde score uitkomt op ongeveer
31 Stableford punten.
Verder valt hier een merkwaardige piek op bij
34 punten. Hoe kan dat worden verklaard?
Zou dit kunnen duiden op extra inzet bij de
spelers om de buffer te halen? Het geeft toch
te denken!
En hoe zit dat nu bij HGC ‘Overbrug’ met
de in totaal 639 ingeleverde qualifying kaarten die buiten de wedstrijden om worden
gespeeld? Plotseling zien we in de tweede
kromme een grimmige lijn, maar wat erg
opvalt, is dat de kromme nu het hoogste
punt aangeeft bij (schrik niet) ongeveer 38
Stableford punten. Is bij dit rare verschijnsel
een parallel te trekken met de conclusie van

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse
Nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2007
van 15.00 tot 17.00 in het clubhuis.
de te keuren militairen??? Leveren we allemaal eerlijke qualifying kaarten in en/of is
hier sprake van veel minder wedstrijdstress?
Of leveren we menige qualifying kaart pas in
als de ronde al is gespeeld? Het zou goed zijn
als de NGF eens dergelijke grafieken maakte
van wedstrijd- en qualifying kaarten. Dan
zou je de landelijke trends kunnen zien op
basis van grote aantallen gespeelde kaarten.

Misschien zou men dan ook eens grafieken
kunnen maken voor alle clubs afzonderlijk
en die dan weer over elkaar heen te leggen.
Wellicht zijn dan wel duidelijke trends zichtbaar. Wij praten hierover nog eens verder met
NGF en andere clubs.

•

Fred Boogaarts
Voorzitter HaReCo

Vlekkeloos
geregeld!

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

NOTARISKANTOOR

SPOORMAKERS

Kromme Steenweg 3 • 5707 CA Helmond • Tel. 0492 509333
notaris@spoormakers.com • www.spoormakers.com
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Voetbalinternationals ondersteunen
Unicef in Ouder-Kind wedstrijd
Voor deelname aan deze landelijke
wedstrijd was een EGA Handicap
voor beide spelers verplicht.
In de van tevoren gespeelde lokale
wedstrijd op onze baan was dat
niet het geval. Vandaar dat zo
uitkwam dat wij HGC ‘Overbrug’
mochten vertegenwoordigen, ook al
stonden we niet als winnaars in het
artikeltje in de vorige Evergreen.
Dat je niet altijd kunt winnen hebben mijn
dochter Marie Louise en ik ondervonden
op de golfbaan ‘Het Rijk van Nijmegen’ in
Groesbeek. Aan de baan, het weer of aan
Marie Louise lag het beslist niet, mea culpa!
Er waren vanuit het hele land nu eenmaal
betere spelers als Ouder-Kind gekomen dan
wij. Het kan zijn dat er bij de andere ouders
een sportievere opvoeding aan ten grondslag heeft gelegen, alhoewel Paula en ik altijd
braaf bij hockey - en tenniswedstrijden langs
de lijn hebben gestaan om onze kinderen
aan te moedigen. Maar ja, in de golfsport
of -spel - en zeker in een toernooi - zijn de
individuele prestaties van belang. Voor beter
spel kan hoogstens wederzijdse mental coaching helpen.

V.l.n.r. Aron Winter, Jan van der Zwaag, Marie Louise ter Weel-van der Zwaag en Richard Witschge

De spelvorm in Groesbeek was Greensome
en voor ons geen prijs dus. Maar ja, wat is er
mooier dan dat wij als koppel Helmond mochten vertegenwoordigen, daarbij geëscorteerd
door twee voetbalmiljonairs, namelijk Aron
Winter en Richard Witschge en dat allemaal
voor een goed doel, Unicef - met name de
scholing van jonge meisjes in Afghanistan.
Hieronder als bewijs de foto die van ons met
de beide heren in Groesbeek is gemaakt.

•

Jan van der Zwaag,
Marie Louise ter Weel-van der Zwaag.
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Golfregels, blijf er mee bezig!

Wat te doen wanneer een bal
verloren is in de GUR?
‘Grond in bewerking’ ofwel GUR (ground under repair), is op dit moment
in onze baan volop aanwezig. Denk maar eens aan de reconstructie van
de baan met de nieuwe tees, maar vooral aan de bosschages op hole 9 die
dienen als afscheiding met de driving range. Afgezien nog van de karren
die soms uit deze GUR opdoemen constateren we hier nogal eens fouten
in het kiezen van een oplossing voor een bal in de GUR. Vandaar een keer
speciale aandacht hiervoor.
Als markering voor GUR worden blauwe
paaltjes, borden en/of lijnen gebruikt. Een
bal ligt in de GUR als enig deel van de bal
de grenslijn fysiek raakt. Alle struiken of
bomen binnen de GUR maken deel uit van
de GUR. Als de bal in de GUR ligt heb je
(overeenkomstig regel 25-1b) recht op een
free drop binnen een stoklengte van - en niet
dichter bij de hole dan - het dichtstbijzijnde
punt zonder belemmering. Dat geldt ook als
je de last hebt van een tak van een boom of
struik die in de GUR staat, ook al ligt de bal
zelf niet in de GUR.

Maar nu een bal die
verloren is in de GUR

Het komt regelmatig voor dat een bal in de
GUR niet wordt terug gevonden. Als er een
redelijke mate van zekerheid bestaat dat die
is verloren in de GUR (samen met de marker
bepalen!) dan mag de bal worden behandeld
als ware die verloren in de abnormale terreinomstandigheid en wordt de bal geacht
te liggen op het punt, waar die (het laatst) de
grens van de GUR overschreed. Vanaf dat
punt mag dan weer, met een free drop, worden gehandeld overeenkomstig regel 25-1b.

Is die redelijke mate van zekerheid er echter
niet dan is er sprake van een gewone verloren
bal en geldt regel 27-1 waardoor de speler mét een strafslag - terug moet naar het punt
waar de bal oorspronkelijk werd gespeeld.
Echter ook in die gevallen dat die zekerheid
van verloren in de GUR er wél is, dan nog
zien we dikwijls spelers die niet terug gaan
naar waar de bal het laatst de grens van de
GUR overschreed. Ze droppen dan een bal
dicht bij het punt in de GUR waarvan ze
veronderstellen dat de bal daar had moeten
liggen. Dit kan attractief zijn maar is niet
juist en niet eerlijk in een wedstrijd. Vooral
bij onze hole 9 maakt het een groot verschil
of je een bal dropt bij het begin van de GUR
in de buurt van de eikenboom - waar de bal
erin vloog - of bijvoorbeeld achteraan de
GUR, dicht bij de green, veronderstellend dat
de bal daar is neergekomen.
Golf is een sport waarbij we aangewezen zijn
op de regelkennis én de eerlijkheid van de
spelers, maak ook hier een sport van!

•

Regelneef

GUR op hole 9
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Wedstrijduitslagen
Maandbeker 7 zo 8 okt
Hoge hcp
1. Coen van Dijk
2. Jeanne Verstappen
3. Annie Heessels
Lage hcp
1. Han Hoeben
2. Frans Vinke
3. Jan Ankersmit

Zaterdagwedstrijd za 21 okt
1. Mieke van de Heuvel
2. Gerry Daelmans
3. René van de Waarsenburg

Seizoensafsluiting zo 22 okt
1. Huub Bozon
2. Pieter Driessen
3. Jannie Vrieswijk

Mosselwedstrijd zo 29 okt
1. Team met:
Cees van Dijk
Harry Engels
Jenny van Griensven
Ellen van der Horst

Wildwedstrijd zo 19 nov

1. Elias van de Meer/Han Hoeben
2. Brigitte en Huub Bozon
3. Will en Bert ter Heijne

Van de wedstrijdcommissie

Wedstrijdkalender 2007,
eerste kwartaal
(onder voorbehoud)
Datum

Wedstrijd

Handicap

Nieuwjaarswedstrijd

0 - 45

4

Carnavalswedstrijd

0 - 45

ZO

4

Snertwedstrijd

0 - 45

ZO

25

Seizoensopening

0 - 36

Status

Januari
ZO

14

Februari
ZO
Maart
Q

In de maand april zijn op diverse dagen NGF
competitiewedstrijden.
De baan is dan beperkt beschikbaar.
De totale wedstrijdkalender 2007 staat vanaf
eind februari op de HGC site.

Winnaars wildwedstrijd
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Jaarlijkse golf/bridge wedstrijd

Nieuwe formule slaat nog niet aan
Op zondag 15 oktober 2006 vond de jaarlijks terugkerende golf/bridge
wedstrijd plaats onder leiding van Pieter Driessen - voor wat betreft het
golfen - en Coen van Dijk, die het bridgen vakkundig begeleidde.
Het was jammer dat de animo om mee te
spelen maar beperkt is gebleven tot 12 paren.
Of de nieuw formule ‘golf/bridge en eten’
daarvan de oorzaak was, moet volgend jaar
maar eens worden getest door de oude formule weer toe te passen. Ondanks de geringe
opkomst was het erg gezellig. ‘s Morgens
tijdens het golfen hadden we fris maar mooi
weer. Willeke en ik speelden in de flight met
Bep Verstappen en Jenny van Griensven.

Het was jammer dat deze dames het balletje
deze dag niet goed raakten, maar tijdens het
bridgen hebben ze zich sterk gerevancheerd
door de hoogste score te behalen.
Bij ons ging het golfen erg goed en we kwamen net als Cecile van den Broek en Willem
van Riessen met 42 punten binnen. Gelukkig
ging het bridgen bij Willeke en mij óók goed,
waardoor we de uiteindelijke winnaars zijn
geworden.

Om het helemaal in de familiesfeer te houden
werden Lenie Liebreks en Marianne Engels
tweede en Chris Liebreks en Harry Engels
derde. Verder hebben we nog gezellig gegeten
en wat gedronken.
Mij rest nog om de organisatoren van deze
dag te bedanken en ik hoop van ganser harte
dat de opkomst volgend jaar weer als vanouds
zal zijn.
De wisselbeker zullen we het komende jaar
goed bewaren, zodat we die volgend jaar kunnen verdedigen.

•

Willeke en Peter van de Goor

V.l.n.r. Pieter Driessen, Marianne Engels, Harry Engels, Leny Liebreks, Peter van de Goor en Chris Liebreks. Vooraan Willeke van de Goor en Hans
Verstappen
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Wat ons verder
nog ter ore kwam
Van het terras uit gezien

Zaten we daar gezellig met zijn allen op het terras na de
Herenochtendwedstrijd. Nu heb je daar best een aardig uitzicht op
de komende en gaande mensen en dat is interessant, vooral sinds de
middelbare schooljeugd af en toe met allerlei vervoermiddelen komt
opdraven voor een clinic. Dan gaan ze ook putten op de oefengreens.
Opeens een gegil en een slanke blonde deern zijgt ter aarde. De ultradunne hakjes van haar pumps waren in de green gezakt. Het kostte
wat moeite om die er weer onbeschadigd uit te krijgen, waarna zij
besloot om op blote voeten verder te gaan. Later zagen we Sander met
een pitchfork rondlopen.

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

december - januari - februari

elk 2 e menu gratis
uitsluitend op reservering
maandag + dinsdag gesloten

Clubhuis HGC ‘Overbrug’ Verliefd Laantje 3 a, 5707 LG Helmond
T 0492 - 47 58 07
M 06 - 50 23 03 06
E restaurant@dimpel.nl

Verzuiling

Het resultaat van het onderzoek naar het beruchte ‘zuiltje’ kwam ons
nog niet ter ore.

Bankgeheimen

Of het Jan Romme bankje geen betere plaats verdient, werd gemompeld. Bij de afslag van hole 1 onder een beschuttend dakje, werd
gefluisterd.

Wees sportief en maak uzelf bekend

Op dinsdag 7 november heeft iemand op het parkeerterrein van
onze golfclub de auto van Ellen Swinkels zodanig aan het portier
beschadigd, dat zij met een schade van € 1.700,- zit opgescheept.
Deze beschadiging kan niet zijn ontstaan zonder dat de andere partij
daarvan niet iets moet hebben gemerkt. Dus zou het van sportiviteit
hebben getuigd als er tenminste een briefje onder de ruitenwisser had
gezeten. Een stuurfout kan iedereen overkomen, maar durf dan ook de
verantwoordelijkheid te nemen voor de eventuele gevolgen daarvan
en werk zaken fatsoenlijk af. Ellen is erg teleurgesteld en wij leven met
haar mee. Dus meneer of mevrouw die dit veroorzaakt heeft, laat de
laksporen van Ellens auto op uw auto én het gegeven dat we samen
golfen een motivatie voor u zijn om
alsnog iets te ondernemen om dit
op te lossen. Wij zouden niet een
leven lang met de gedachte aan zo’n
laffe daad willen rondlopen. Wees
dus sportief en maak uzelf bekend,
Schade aan Honda
desnoods via een derde partij.

Even de vuile was buiten hangen

Wat werd gevonden in een zak?
De vuile was van Sint en Piet
De eigenaar ging door het dak
Zo iets doet ’n Piet van stand toch niet?

•
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Verslag van de Mosselwedstrijd
‘Ze zijn maar klein’, riep een van de leden ’s morgens bij binnenkomst,
doelend op de grootte van de mosselen dit jaar. ‘Dat geldt niet voor
iedereen’, zei een ander. Wij als kleine flight konden niet vermoeden dit
op ons van toepassing zou zijn.
Onze flight werd namelijk plotseling aangepast, omdat een telefoontje duidelijk maakte
dat een deelnemer niet kwam opdagen. Ter
plekke werd Ellen van der Horst gerekruteerd
en ingedeeld in de flight, samen met haar zus
Jenny, Harry Engels en ondergetekende.
Ellen en ik kennen elkaar al jaren en dat was
voor haar een extra motivatie, zoals ook de
aanmoedigingen die ze kreeg van de andere
flightgenoten, Jenny en Harry. Want wat was

ze zenuwachtig en bang voor fouten in haar
prille bestaan als wedstrijdspeelster.
We startten de wedstrijd in carrouselvorm,
waarbij het mogelijk is dat golfers die relatief
weinig kans hebben ineens op bepaalde holes
kunnen toeslaan en dus veel punten kunnen
verzamelen, zoals in ons geval bleek.
Omdat wij ervan uit gingen niet tot de kanshebbers te behoren, verwachten we niet als
winnaars uit de bus te komen. Dat dit wel

gebeurde kwam onder andere door de ‘mooie’
handicaps van zowel Ellen als Jenny, die beter
scoorden dan normaal.
Naast de qualifying wedstrijden is een funwedstrijd als deze echt wel op zijn plaats.
Hopelijk doet de wedstrijdleiding daar iets
mee voor 2007, waarbij te denken valt aan
aangepaste holes of ‘onderweg’ geplande
acties, zo mogelijk passend bij het dagthema.
Zo zou een carrouselvorm leuk zijn bij een
kermiswedstrijd, een aangepaste baan/hole
bij crosscountry enz.
Hoe dan ook, wij hebben als team en daarna
met zijn allen reuze genoten.

•

Namens de flight
Cees van Dijk

V.l.n.r. Harry Engels, Jenny van Griensven, Ellen van der Horst en Cees van Dijk
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Vastgoedfonds Hanzevast Holland 62 CV
Met Vastgoedfonds Hanzevast Holland 62 CV investeert u in 6 aantrekkelijke en
duurzame kantoorgebouwen. Duurzaam omdat er naast de goede bouwkundige
kwaliteit sprake is van optimaal ruimtegebruik d.m.v. ondergronds parkeren
en/of hergebruik van locaties danwel herontwikkeling van bestaande gebouwen.
De karakteris-tieke gebouwen hebben ruime parkeermogelijkheden en bieden
kantoorruimte aan 16 gerenommeerde huurders.

Jammer genoeg is dit fonds per

De voordelen:
10-12-2006 volledig geplaatst,
en zijn hiervoor geen
• Hoog exploitatierendement: 10,0%* per jaar
participaties meer voorhanden
• Lang lopende huurcontracten: gemiddeld 8,8 jaar
• Uitstekende huurders: gemiddelde kredietbeoordeling 4,2 (max.=5)
• Ruime parkeermogelijkheden voor huurders
• Spreiding: 6 kantoren in 6 steden met 16 huurders
• Rendementsuitkering en fondsrapportage: 4 x per jaar
Deelname is mogelijk met participaties van € 15.000 (exclusief 3% emissie-vergoeding). Het participatiebedrag wordt in 2 termijnen geïncasseerd.
Toewijzing van participaties vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
) De hypotheekrente is inmiddels gefixeerd op 4,95% per jaar voor
een periode van 7 jaar. Het geprognosticeerde exploitatierendement
stijgt hierdoor van 10% (conform prospectus) naar 10,1%*. Dit
rendement is enkelvoudig en exclusief verkoopresultaat. De
waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit product
is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het
product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees hem voordat
u het product koopt. Hanzevast capital heeft een vergunning van
de AFM om als beheerder in de zin van de Wtb 2005 op te treden. U
kunt uitsluitend deelnemen op basis van het officiële prospectus dat
kosteloos verkrijgbaar is bij geregistreerde remisiers, Nederlandse
bankinstellingen en Hanzevast capital.

*

Voor u gelezen

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

Is golf een veilige sport?
Golf is een veilige sport. Er gebeuren per jaar op de golfbaan ‘maar’
zo’n 350 ongelukken of ongelukjes. In ongeveer twintig gevallen is
ziekenhuisopname noodzakelijk.

Dat alles blijkt uit een onderzoek van de stichting Consument en Veiligheid, gepubliceerd
door De Telegraaf. De meeste ongelukken
gebeuren omdat golfers of omstanders worden geraakt door een golfbal of een club.
Verder zijn er veel ongelukken, waarbij golfers struikelen of uitglijden. Veertig procent
loopt een hoofdwond op. Ruim de helft van
de ongelukken gebeurt bij golfers die ouder
zijn dan 50 jaar. Dat is niet verwonderlijk,
omdat de meerderheid van de golfers ouder
is dan vijftig jaar.
Op de ‘Kennemer Golf & Country Club’ is
vorige maand een 86-jarige vrouw overleden

nadat ze terechtkwam onder de Handicart
waarin ze reed. Ongevallen met buggy’s
zijn volgens het onderzoek van de stichting
Consument en Veiligheid echter zeldzaam en
dodelijke ongevallen komen erg sporadisch
voor. Er vonden tussen 2000 en 2004 elf dodelijke ongevallen plaats tijdens het sporten.
Per sport bestaan hierover echter geen
betrouwbare gegevens. In totaal gebeuren
er jaarlijks 160.000 sportongelukken waarbij spoedeisende hulp nodig is. Het aantal golfongelukken (350) is dus minimaal
vergeleken met andere sporten, terwijl golf
qua aantal beoefenaars wel sport nummer

4 van Nederland is. Golf komt niet voor in
de top-20 van sporten met veel ongelukken.
Golfblessures aan de rug, arm, pols of elleboog worden niet gezien als ongelukken en
worden niet meegeteld.
Consument en Veiligheid start dit najaar
een campagne ’Voorkom sportblessures met
gezond verstand’.
Zie hiervoor www.veiligheid.nl.
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nummer 16 - december 2006

Mobiva B.V. h.o.d.n.
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• Calciumsulfaat dekvloeren
• Cementdekvloeren
• Coating-, epoxyvloeren
• Harde vloerbedekkingen;
Linoleum, p.v.c. etc.
• Zachte vloerbedekkingen;
Naaldvilt, tapijt etc.
• Binnen-, buitenzonwering
$E 2UN 
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% MAIL INFO PROJECT SERVICENL
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 !% 6%,$(/6%.
FAX    

tuin- en cultuurtechnisch bureau

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

Telefoon 026 - 495 91 00
Hoofdstraat 27, 6994 AC De Steeg (Gld.)
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centrale@vertax.nl
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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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HGC ‘Overbrug’ Sponsoren
MIELE

ER IS GEEN BETERE

Brandstraat 11 • Beek en Donk • T. 0492 - 46 34 95

Verhoef

Glas- en schilderwerken b.v.

VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • MAKELAARDIJ O.G.

E.W. Staadegaard
Huizenbezit
Neways Electronics International NV

De Peel BV/van Houtgroep

J.H. de Wit en
Zonen BV
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