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Van de redactietafel
In dit voorjaarsnummer veel
aandacht voor organisatie,
kalenders en regels.
Zo leest u over de nieuwe formule voor de
caddiemasters, over de wedstrijdkalender
en over de belangrijke veranderingen in het
EGA handicapsysteem. Dit laatste onderwerp
is met name belangrijk omdat het een versoepeling inhoudt, waardoor het gemakkelijker
wordt een handicap te krijgen en te behouden.
Wellicht is dit voor velen een stimulans om nu
toch maar eens een handicap te behalen.

Dus nogal serieuze artikelen deze keer. En nu we dan toch in een serieuze bui zijn - moet
ons nog iets van het hart: we constateren
een langzame teruggang in de clubhuisetiquette. Zo vallen een paar dingen ons op: ná
de wedstrijden en vóór de prijsuitreiking zijn
het voornamelijk de dames die zich omkleden, terwijl de heren in hun bezwete kloffie
blijven zitten. Ook missen we, op een enkele
uitzondering na, het toespraakje of dankwoordje van de winnaar na een wedstrijd.
Verder constateren we dat tijdens gezamenlijke maaltijden bij uitstapjes en evenementen
de ‘dress code’ (jasje/dasje) steeds minder

Forewoord van de voorzitter
Zoals ik u in mijn forewoord van de
vorige Evergreen heb toegezegd, zal ik
u in deze column meer informeren over
bestuursbesluiten en andere zaken die het
bestuur zoal bezig houden.

Op de eerste dinsdag van elke maand komt
het bestuur ’s avonds in het clubhuis bijeen
om te vergaderen over de dan aan de orde
zijnde agendapunten. Een steeds opnieuw
terugkerend agendapunt is het verslag van
iedere commissaris over zijn discipline en de
daarin verwerkte voorstellen waarover besluiten moeten worden genomen. Voorts vergadert op de derde dinsdag van iedere maand
het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris
en penningmeester). In de vergaderingen van
het dagelijks bestuur worden de onderwerpen
voor de komende algemene bestuursvergadering voorbereid of ad hoc besluiten genomen. Voor beslissingen over onderwerpen die
geen uitstel behoeven wordt de e-Mail of, nog
ouderwets, de telefoon gebruikt.
Welke belangrijke onderwerpen hebben ons
het afgelopen jaar bezig gehouden?

Ik zal u daarvan een collage geven:
	onderhoud, veiligheid en aanpassingen
van de baan;
	een nieuwe opzet caddiemaster/marshalplan;
	de jaarrekening en de begroting;
	het ontwerpen en vaststellen van een protocol financiën voor de penningmeester;
	de diverse offertes en contracten van
sponsors, de uitbater van het clubhuis,
Heijmans sport en groen, golfpro enz.;
	het behandelen van verzoeken en klachten
die van de leden komen;
	de wedstrijden en de baanbezetting in de
ruimste zin;
	het voorbereiden van de Algemene
Ledenvergadering.

•
•
•
•
•
•
•
•

Na enkele uren intensief vergaderen wordt
door het bestuur nog aan de bar nageborreld
en worden de besproken punten nog eens op
informele wijze doorgenomen. De plezierige
sfeer, die (ook) tijdens de bestuursvergaderingen heerst, blijkt vruchtbaar te werken!

in acht wordt genomen. Wij zouden willen
pleiten voor een vernieuwde aandacht voor
clubhuisetiquette en ‘dress code’, omdat we
vinden dat stijlvol met elkaar omgaan een
toegevoegde waarde heeft.
De golfsport heeft onzes inziens hierin een
reputatie hoog te houden en het zou jammer
zijn die te laten afbrokkelen. Bent u het daar
niet mee eens of heeft u andere opmerkingen
hieromtrent dan kijken we graag uit naar uw
bijdrage in deze discussie via dit blad.
Rest ons u allen een mooi golfseizoen toe te
wensen.

•

Redactie Evergreen

Caddiemaster/marshalplan

Voorts wil ik het nog even hebben over
het nieuwe caddiemaster/marshalplan dat
mijn medebestuurslid Loek van Poppel
heeft bedacht en - samen met zijn kundige
secondanten Jan Martens en Jean Louis
Aben - uitgewerkt. De voorlichtingsavonden
kenmerkten zich door enthousiasme en de
vastberadenheid om dit goed doorwrochte
en kundige plan te laten slagen. Het bestuur
heeft daar alle vertrouwen in en geeft ook
nadrukkelijk haar steun aan dit plan!
In deze Evergreen komt het nieuwe caddiemaster/marshalplan nog ruimschoots aan de
orde. Eveneens wordt aandacht besteed aan
het afscheid van Harrie Aarts, ons factotum,
die zich vele jaren op velerlei gebied voor onze
club heeft ingezet.
Op 31 januari jl. heeft het bestuur met een
etentje op passende wijze afscheid genomen,
niet alleen van Harrie Aarts, maar ook van
de caddiemasters (oude stijl). Ook aan laatstgenoemden is grote dank verschuldigd voor
hun jarenlange en belangeloze inzet voor
onze club!
Harrie en alle scheidende caddiemasters,
nogmaals onze oprechte dank!

•

Uw voorzitter,
Rob van Thiel
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Geef door die pen

dere jeugdcompetitie. Het golfen gaat tot nu
toe goed, mijn handicap is 12.7. Met deze
handicap ben ik op dit moment, zeker gezien
mijn leeftijd, heel erg tevreden.

‘Golfen, mijn sport!’

Spelen op nationaal niveau (als het kan)

Hartelijk dank mijnheer van Poppel! Ik vind het
heel leuk en verrassend dat u de pen aan mij
doorgeeft, zeker omdat jeugdleden die pen niet
vaak doorkrijgen. Ik ben inderdaad dat jongetje
dat dagelijks aan het oefenen is op de golfbaan.
Het grappige van deze artikelen is dat je meer over
andere leden te weten komt en hun verschillende
ervaringen met golf leest.
Daarom nu iets over mijn ervaringen met golf.
Gauthier Clercx

Mijn naam is Gauthier Clercx. Ik ben 12 jaar
oud en ik ben geboren in Geldrop, maar ik
heb eigenlijk altijd in Helmond gewoond.
Na de Maria basisschool ben ik naar het
Carolus Borromeus College gegaan. Naast
golfen zijn mijn andere interesses ook nog
skiën, zeilen en (golf)spelletjes spelen op
mijn Playstation.
Mijn broer Félix begon met golf en vervolgens ging een vriendje van mij (Eduard
Hettema) ook golfen. Toen dacht ik ineens:
‘Het lijkt mij ook wel leuk, dat golf’. Op dat
moment hockeyde ik ook nog, bij HCH. Toen
heb ik één keer een les met hen meegedaan,
met Sander Prinsen als pro. De winter brak
toen aan.

Toen bleek plotseling dat ik een ernstige nierziekte had. Omdat het hockeyen te gevaarlijk
werd voor mij, stopte ik hiermee. Sindsdien
ging ik bijna dagelijks golfen en dit kon
prima. Het was fijn dat ik snel lid kon worden,
omdat we sponsorleden zijn. Toen bleek dat
ik mijn sport had gevonden!
Na veel geslaagde, maar zware, operaties heb
ik me nog meer kunnen concentreren op
het golfen. Toen heb ik ook nog de ‘Sander
Prinsen Bokaal’ gewonnen! Daarna kwam ik
in aanmerking om mee te spelen met de NGF
Teamtour. Veel wedstrijden speel ik ondertussen al mee. Ongeveer vijf maanden geleden ben ik ook nog, als extra uitdaging, lid
van een andere golfclub geworden: Welschap
in Eindhoven. Hier hebben ze een uitgebrei-

Behalve dat ik competitie ga spelen (op
Welschap), streef ik er zowel in Helmond
als in Eindhoven naar om zoveel mogelijk
toernooien te winnen. Het liefst zou ik dan
ook op nationaal niveau willen spelen. Vanaf
begin mei tot eind juli ben ik van plan deel
te nemen aan de ‘Freshman Jeugdtour’. Dit
toernooi is voor jonge golfers, geboren in
1992 of later. Een grote wens van mij is om
gewoon een bijzonder goede golfer te worden.
Of ik er later mijn geld mee zou kunnen
verdienen, haha… daar kan ik nu alleen nog
maar van dromen.
Ik hoop dat ik hier, bij HGC Overbrug, nog
heel lang mijn sport kan beoefenen. Ik ben
hier in Helmond immers begonnen met golf,
een fantastische ervaring. Hiervoor dank ik
voornamelijk Sander Prinsen, want hij heeft
me immers alles geleerd.

•

Gauthier Clercx
Oh ja, nu moet ik de pen nog doorgeven…
Dat doe ik graag aan één van mijn golfvriendinnen: Gloria van de Kimmenade. Ik speel
graag golf met haar, omdat ze altijd op zo’n
gezellige manier tóch het tempo er flink
inhoudt!
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Nieuws van de HaReCo

Nieuw EGA Handicap Systeem 2007
Per 1 januari 2007 is een nieuwe versie van het
EGA Handicapsysteem van kracht geworden.
Hierin zijn belangrijke wijzigingen meegenomen t.o.v. de versie van 2004, zoals:
	de introductie van handicapscores over 9
holes voor de handicapcategorieën 3 tot
en met 5,

•

•

•

	de introductie van Competition Stableford
Adjustment (CSA) ter correctie van wedstrijdscores bij extreme omstandigheden,
	een vereenvoudigde examenregeling voor
het behalen van een handicap en

•

	een nieuwe vorm van de jaarlijkse herziening waarbij het intrekken van handicaps
vervalt.
Elders in dit nummer vindt u de volledige
tekst van de wijzigingen.

•

Fred Boogaarts

HaReCo Kalender 2007
Baanpermissie / GVB
Theorie les 1 (Buiten) begin 19.00 uur
Theorie les 2 (Binnen) begin 19.00 uur
Examen begin 19.00 uur
GVB Praktijk
Zaterdagwedstrijden

Di 10
Di 17
Di 24

Maart

Ladies day

Start van
de zomercompetitie
Op 27 maart starten we weer met
de zomercompetitie. Als je mee
wilt doen, schrijf je dan in op de
lijst op het ‘damesbord’. Er is op
dinsdagmorgen ook gelegenheid je
tussen 9.00 uur en 9.15 uur aan of
af te melden.
Het gezellig met elkaar spelen is het belangrijkste in deze competitie. In de kalender
zie je een overzicht van de wedstrijden die
gespeeld gaan worden.
Namens de damescommissie wensen wij
iedereen deze zomer veel golfplezier.

•

April

27 maart
3 april
10 april
17 april
24april
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
7 augustus
14 augustus
21 augustus
28 augustus
4 september
11 september
18 september
25 september
2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober
30 oktober

Di 12
Di 4
Di 19
Di 18
Di 26
Di 25
Volgens afspraak; op voordracht van de Pro
Za 12
Za 16
Za 7
Za 4
Za 8
Mei
Juni
Juli
Aug
Sept

Q
Q
Q
NQ
Q
Q
Q
NQ
Q
Q
NQ
Q
NQ
Q
Q
Q
NQ
Q
Q
Q
NQ
Q
Q
NQ
Q
Q
NQ
Q
Q
Q
NQ

Za 6
Okt

Nov

Dameskalender 2007
Hidden holes
NGF competitie

Texas Scramble

Uitstapje
Eclectic
Rein Schellekens trofee
2 stokken en putter

Strokeplay

Vriendinnendag

Vossenjacht

Eindejaarsvergadering

Lenie/Ellen
Christien/Elise
Mieke/ Jeanne
Christien/Ellen
Elise/ Mieke

Mieke/Jeanne
Lenie /Christien
Mieke/Jeanne
Elise/ Ellen
Christien/Mieke
Marian/ Rosemarie
Christien/Elise
Mieke /Lenie
Ellen/Jeanne
Allen
Christien/ Jeanne
Christien/ Mieke
Ellen/ Elise
Lenie/ Ellen
Jeanne/ Mieke
Elise/Lenie
Christien/Elise
Ellen/ Mieke
Allen
Jeanne/Christien
Mieke/Lenie
Elise /Ellen
Christien/ Jeanne
Mieke/Christien
Lenie/ Elise
Allen
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Nieuwjaarsreceptie 2007
Op 7 januari om 15.00 uur stonden de bestuursleden klaar om de vele
handjes te schudden en de vele kusjes in ontvangst te nemen. Alleen de
secretaris was aan het ‘alaaf’ en schitterde door afwezigheid.
Met gemompelde of duidelijk uitgesproken
nieuwjaarswensen, de meeste hartelijk en
gemeend met uitzondering van een enkele
loze luchtballon, ging men volop zoenend
rond. Twee mij bekende dames waren deze
keer niet naar hun Woenselse kapper gegaan,
maar hadden zichzelf in de krullen getooid.
Ze zagen er prachtig uit. Omdat de meeste
dames zich in het zwart of donkerbruin
hadden getooid, vielen de twee glanzende
tijgertruitjes extra op. Bij de heren was het
obligate krijtstreepje favoriet. De door het
bestuur aangeboden drankjes en hapjes gingen rijkelijk rond.

Het woord aan de voorzitter

Onder hevig gekraak van de geluidsinstallatie nam onze voorzitter Rob van Thiel het
woord. Hij liet deze keer geen proefballonnetje op zoals gebruikelijk bij nieuwjaars-

speeches, dus geen 9 nieuwe holes en geen
fusie met de midgetgolfclub ‘De Warande’.
Hij constateerde dat het een goed jaar was
geweest, met veel aandacht voor het verbeteren van de baan in het algemeen en van de
veiligheid in het bijzonder. In het nieuwe jaar
wordt de baan, evenals de organisatie, verder
geperfectioneerd met als doel het verhogen
van spelvreugde en tevredenheid.
Ook het overlijden van Jan Romme, onze
onvolprezen oud-voorzitter en erelid, werd
door Rob gememoreerd.
Hierna filosofeerde hij over het spelgedrag
en de tijd die men neemt om fouten te overwegen tijdens de gang naar de volgende hole.
Dit teneinde het spel bij de volgende afslag
te verbeteren.
Toen onze voorzitter de woorden sprak:
‘Vivat, crescat, floreat’, dacht ik even in de

Voorzitter Rob van Thiel tijdens zijn
Nieuwjaarsspeech

verkeerde bijeenkomst te zitten, namelijk
van Groei en Bloei, maar nee, hij wenste ons
allen: ‘Leeft, Groeit en Bloeit’. Maar ja, ik heb
ook geen klassieke opleiding. Ik was wel een
ouderwetse misdienaar.

Golfers van het jaar

Vervolgens werden de golfers van het jaar
bekend gemaakt. De winnaar bij de dames
was Margret van Dijk. Verrast en trots nam
zij de beroemde plaquette in
ontvangst. Bij de heren was
het Frans Janssen die met
overmacht als eerste eindigde.
Jammer dat hij niet aanwezig
was, waardoor hij de verdiende
ovatie niet kon horen (verder in
dit blad meer nieuws hierover).
Het genoeglijke gekout en
geroddel werd onmiddellijk
weer hervat. Na de mededeling
dat de consumpties voor eigen
rekening kwamen verdwenen
spoorslags veel gasten. Het
einde van een gezellige middag
was in zicht.
Bestuur, bedankt.

•

Rob Berkvens

Aandacht voor de voorzitter
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Interview met Loek van Poppel

Vernieuwde opzet
voor Caddiemasters
Al geruime tijd wordt er gediscussieerd over de rol
en de bereikbaarheid van de caddie masters en/of
marshals in onze club. Eindelijk blijkt het ei gelegd
Loek van Poppel
te zijn en dus voor de redactie tijd om eens te praten
met Loek van Poppel, bestuurslid sinds de laatste
Algemene Ledenvergadering en de gangmaker achter een nieuwe opzet.
Loek, je zit nu een aantal maanden in het
bestuur. Welke portefeuille heb je daarin?
Toen ik werd gevraagd om in het bestuur te
komen, besefte ik dat ik Frits Verspaget op
zou opvolgen en dus was de portefeuille: de
HaReCo, want daarvoor zat ook Frits in het
bestuur. Dat er later ook de verantwoording
voor de caddiemasters bijkwam, was ook niet
direct een verrassing. En daar heb ik het nu
erg druk mee.
Vind je het goed dat we je Hareco-werk even
buiten beschouwing laten en het hebben over

de caddiemasters en alles wat daarbij hoort,
zoals marshals?
Dat vind ik goed. Hoewel, als je de opleiding
van nieuwe golfers goed aanpakt, dan hebben de caddiemasters/marshals in een later
stadium minder moeite de zaken in goede
(golf)banen te leiden.
Is het nieuwe caddiemaster/marshalplan
geslaagd?
Of het geslaagd is, weten we pas over enige
tijd. We zijn er door enthousiasmeren en
lobbyen wel in geslaagd om met een aantal

leden en enkele mensen van buiten de club
een schema in te vullen, waardoor er permanent een caddiemaster/marshal op de club
aanwezig is. Met dien verstande dat er in de
winterperiode twee diensten per dag worden
gedraaid en in de zomermaanden drie, dan
ook in het weekend. En dat is nodig, want
de club was te vaak niet bereikbaar, omdat
er geen caddiemaster aanwezig was.
Waarom moest er nieuw plan komen?
Wie je ook spreekt, iedereen vindt dat de
club ook toe is aan marshals. Een marshal
houdt toezicht op de baan. Hij/zij let op de
doorstroming, op het terugleggen van plaggen, op het aanharken van de bunkers, op het
verlaten van de bunker aan de lage zijde, op
het repareren van pitchmarks, op de te kiezen
looproute, op het juist niet lopen tussen de
bunker en de green door.
Er komt dus een soort politieagent?
Neen, zeker niet. Het zou juist geweldig zijn
als de marshal nooit iemand hoeft aan te
spreken op zijn of haar gedrag. Het is aan
ons, de leden, om ons op de goede manier te
gedragen in de baan. Het juiste gedrag moet
gewoon zijn. Het zou jammer en kinderachtig zijn als er mensen zijn die de afwezigheid

De nieuwe ploeg caddiemasters/marchals
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De oude ploeg caddiemasters

van de marshal aangrijpen om dan net die
dingen te doen die we liever niet zien.
Bovendien gaan we ervan uit dat iedereen, die
door de marshal ergens op wordt aangesproken, fatsoenlijk zal reageren. Doet iemand
dat niet, dan zullen onze marshals zeker niet
met zo iemand in discussie gaan. Zij zullen
het bestuur op de hoogte brengen en het
bestuur neemt dan gepaste maatregelen.
Ik ben er overigens van overtuigd dat het
zover nooit zal komen.
Begrijpen we hieruit dat er naast caddiemasters ook marshals komen?
Neen, het wordt een dubbelfunctie. De caddiemaster gaat tijdens zijn/haar dienst van
vier uur, herkenbaar als marshal, een paar
keer de baan in. De caddiemaster/marshal
krijgt van het bestuur een heel belangrijke
taak. Opmerkingen en aanwijzingen van de
caddiemaster/marshal moeten gewoon worden opgevolgd, zonder verder commentaar.

Zijn er nog meer zaken die veranderen, waar
de leden rekening mee moeten houden?
Ja, met de volgende:
	We willen graag dat iedereen, leden én
niet-leden, zich meldt bij de caddiemaster
voordat de baan wordt betreden. We willen
weten wie er in de baan is. Dit geldt voor
de leden niet voor het oefencomplex.
	Bij de caddiemaster moet je ook zijn voor
een scorekaart en voor een qualifying
kaart.
	Introductiekorting krijg je niet meer als
de kaart niet kan worden afgetekend. Dus
kaart vergeten? Dan geen korting.
	De caddiemaster/marshal is tijdens zijn/
haar dienst de gastheer/gastvrouw van
onze club.
	De club is tijdens de diensten altijd telefonisch bereikbaar.

•
•

•

•
•

Begrijp ik het goed dat het een beetje strenger
wordt?
Nee, dat geloof ik niet. Het wordt zoals het
eigenlijk altijd al had gemoeten. De nieuwe

maatregelen doen geen pijn. Je moet er hoogstens even aan wennen. Onze club wordt er
wel een stuk volwassener van. Uiteindelijk
profiteert iedereen er van.
Zijn de oude caddiemasters nu aan de kant
gezet?
Ik hoop niet dat ze het zo ervaren, want ze
hebben allemaal goed werk gedaan. We hebben met hen de plannen goed doorgesproken.
Een aantal ‘oude’ caddiemasters doet ook in
het nieuwe plan mee. Maar de meesten van
hen vonden het nieuwe plan een te groot
beslag op hun tijd leggen. De nieuwe caddiemasters draaien in de zomertijd 7 diensten in
5 weken. Ook in de (vroege) avonduren en in
de weekenden.
Het bestuur heeft met een gezellig ‘etentje’
de oude caddiemasters bedankt voor hun
belangeloze inzet voor de club.

•

Redactie
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HGC kenmerkt zich door
de aanwas van jeugdleden
Het aantal jeugdleden bij HGC groeit gestaag. Een positief teken voor de
club, want wie de jeugd heeft,…

Inschrijven kan via de inschrijflijst in het
clubhuis of via Info@NicoleSwinkels.nl.

De Jeugdcommissie en de pro doen hun
uiterste best de jeugdleden zo op te voeden
dat ze goed passen binnen de totale club.
Hierin lijken ze te slagen. De jeugd wordt
geaccepteerd in de baan, ook al gaan ze in
het begin nog niet zo snel. Ook ervaren golfers hebben het spel immers met vallen en
opstaan moeten leren en zo ook onze jeugd.
De Jeugdcommissie is verheugd dat de jeugd
de ruimte krijgt in de baan. Hulde aan alle
leden!

Let op: iedereen moet apart inschrijven. Geef
duidelijk je voornaam en achternaam op,
alsmede of je jeugdlid dan wel ouder/verzorger bent.

Maandagavond: Jeugdavond

Vanaf 1 mei kunnen op de maandagen jeugdleden met baanpermissie of GVB onder begeleiding van Ary van Uden de baan in. Hij
houdt vanaf ongeveer 18.00 uur een oogje
in het zeil. Mocht Ary een maandag niet
aanwezig kunnen zijn dan zal de leiding
overgenomen worden door een andere vertegenwoordiger van de Jeugdcommissie. Dus

jeugdleden, grijp je kans en zorg dat je er bij
bent op maandagavond!

‘Donkere’ seizoensopeningswedstrijd voor jeugdleden met hun
ouders/verzorgers op 31 maart

De Jeugdcommissie nodigt alle jeugdleden en
hun ouders/verzorgers uit voor een supergezellige (donkere) seizoensopeningswedstrijd
op 31 maart aanstaande.

De kosten van het eten op deze avond zijn
vanzelfsprekend voor eigen rekening.

•

Namens de Jeugdcommissie
Nicole Swinkels

Het programma van deze zaterdag ziet er
als volgt uit:
18.00 uur

Ontvangst met kopje soep en inschrijven

18.30 uur

Aanvang presentatie Jeugdcommissie
Tijdens de presentatie legt de Jeugdcommissie uit wat jeugdleden en hun
ouders/verzorgers dit seizoen allemaal kunnen verwachten. Verder zal worden
ingegaan op de regels van de club t.a.v. het jeugdbeleid.

19.00 uur

Hoofdgerecht

20.00 uur

Start (ludieke) wedstrijd met lichtgevende ballen

21.30 uur

Einde wedstrijd + nagerecht

22.00 uur

Prijsuitreiking en (eventueel) naborrelen

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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Door de baan

Het was heel laat in het seizoen, dat wij ‘winter’ plegen te noemen, dat
ook bij ons op wintergreens moest worden overgegaan. En wintergreens
betekent de laatste jaren dat de uitgang van hole 9 dicht bij het clubhuis
ligt. Voor diverse leden betekent deze verlegging van de hole uitgang
blijkbaar dat ook de ingang naar de driving range is verlegd.
Natuurlijk kan dat niet de bedoeling zijn,
want op deze manier - en dat kan iedereen
bedenken - ontstaat zeker bij slechte winteromstandigheden snel een pad voor de green
van hole 9. Omdat een golfpartij nu juist
op en om de green beslist kan worden, mag
het niet zo zijn dat spelers in het qualifying seizoen worden geplaagd door verkeerd
gebruik van de baan in het winterseizoen.
Voor mij dus reden om, toen ik een lid deze
ongewenste route zag afleggen, mijn con-

sumptie in het clubhuis even te laten voor
wat die was en naar buiten te rennen om
de betrokkene op de ‘overtreding’ aan te
spreken. Gelukkig toonde hij zich begripvol
en deed hij de toezegging het nooit meer te
zullen doen. Met het tevreden gevoel dat dit
correctieve gesprek niet in een oeverloze discussie was ontaard dacht ik mijn consumptie
weer te kunnen opzoeken. Maar nee, het lid,
blijkbaar van de correctieve schrik bekomen
of blij dat hij de baancommissaris een keer

zag, hernam zich - nadat ik al enkele passen
richting clubhuis had gedaan - en begon een
lamentabel verhaal dat hij als goede speler
erg veel last had van niet gerepareerde pitchmarks. En als ik dan toch zo met het kwaliteitsbehoud van de baan begaan was, of ik
daar dan ook iets aan zou willen doen. Of hij
dat persoonlijk van mij verwachtte of indirect door middel van de greenkeepers heb ik
hem niet gevraagd, want de aandacht ging
naar mijn schoenen die mij uitvielen. Zelf net
gecorrigeerd worden om vervolgens meteen
daarop je beklag te doen over de gemakzucht
van anderen!!! En alsof greenkeepers dan het
middel tegen de kwaal zijn.
Moraal van het verhaal (dat eind januari écht
heeft plaatsgevonden): wij beklagen ons over
anderen die de golfetiquette niet naleven,
maar hebben niet in de gaten dat wij daar
zelf even schuldig aan zijn.

Toch nog een vleugje winter in de baan
10
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Ook van spelers wordt
actie verwacht

Met de nieuwe baanindeling komt de oorzaak
voor bovenstaand schrijven vanzelf te vervallen. Dat probleem is dus, net zoals het over de
fairway lopen van hole 9 naar hole 1, opgelost.
Anders is het met grote ergernis wekkende
kleine zaken, zoals herstel van pitchmarks,
terugleggen van divots en het deponeren (of
teruggooien) van klein zwerfvuil (plastic
boterhamzakken, snoepwikkels, ballendoosjes, papieren zakdoekjes enz.) in de vuilnisbakken. Verwacht niet dat de greenkeepers
dat dagelijks herstellen of opruimen. Dat
moeten de spelers zélf doen.
Het is in feite te gek voor woorden dat ik het
bovenstaande moet schrijven, maar het is
niet anders. Echter, ik spreek de wens uit dat
wij ‘geholpen’ door de nieuwe caddiemasters/marshals er dit seizoen met z’n allen in
slagen om ook de vraag van de hierboven
aangehaalde speler te honoreren. Ik wens u
dit seizoen veel speelplezier toe.

Golfer van het jaar 2006
Tijdens de jaarvergadering zijn de golfster
en de golfer van het
afgelopen jaar bekend
gemaakt. Bij de dames
was dat Margret van
Dijk, met als tweede
en derde resp. Ellen
Swinkels en Marieke
van den Heuvel. Bij de
heren was het Frans
Jansen die met overmacht als eerste eindigde voor resp. Jaap
van het Kaar en Jean
Louis Aben.

•

Kaj Hordijk
baancommissaris

Voorzitter Rob van Thiel met Frans Jansen en Margret van Dijk

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

11
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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

GOLFCLUB

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.

MATCHER

• ‘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

www.golfclubmatcher.nl

12
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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

Huub Bozon

De impact van ‘Real Loft’
op de keuze van uw driver

De vorige keer heb ik iets verteld over de specifieke motoriek van ieder
individu. Deze keer wil ik het hebben over de invloed van uw persoonlijke
motoriek op uw golfspel en speciaal op het driven vanaf de tee.

persoonlijke motoriek een rol. Uitgaande van
een driver van hetzelfde merk, hetzelfde aantal graden loft en dezelfde flexibiliteit van de
shaft, zullen amateurs en ook pro’s daarom
verschillende balvluchten creëren. Dit heeft
te maken met de ‘Real Loft’. De loft die op
een clubhoofd van een driver staat is niet de
loft of hoek waarbij de bal van uw clubhoofd
vertrekt, zoals men vaak denkt.

Wat voorbeelden ter illustratie

In onderstaande plaatjes ziet u een Snake
Eyes Driver van 460cc met een loft van 10,5
graden. We gaan er vanuit dat uw voeten en
lichaam goed opgelijnd staan, richting uw
target (doel).

De driver is voor de meeste golfers de belangrijkste club. Hiermee kan meer afstand worden gegenereerd, zodat de bal met de volgende slag gemakkelijker naar de green kan
worden geslagen. Een shot met een ijzer 9 is
dan minder moeilijk dan een shot met bijvoorbeeld een ijzer 5. In de laatste vijftien jaar
is er daarom ook een enorme ontwikkeling
geweest in het ontwerp van de driver:
	van 200cc naar 460cc inhoud van het
clubhoofd (meer trampoline effect),
	van stalen clubhoofd naar titanium clubhoofd (lichter materiaal),
	van 43 inch lengte van de shaft naar 45,5
inch lengte van de shaft,
	allerlei vormen van flexibiliteit en soorten
van shafts (van staal naar graphite),

•
•
•
•

1

•	anti slice clubhoofden (1 of 2 graden gesloten en offset) en
	
clubhoofden
met lofts van 8 graden tot en
•
met wel 15 graden.

Om een goede keuze te kunnen maken ten
aanzien van de flexibiliteit van de shaft en
het aantal graden van uw driver, is op de
eerste plaats de snelheid waarmee u swingt
belangrijk. Iemand met een swingsnelheid
van 90 mph (miles per hour) kan een driver
gebruiken met een firm/stiff shaft en een loft
van 10 graden en iemand met een swingsnelheid van 75 mph een driver met een senior/
regular shaft en een loft van 12 graden.
In de keuze van de loft van een driver speelt
echter niet alleen de snelheid maar ook de

2

Op foto1 is te zien dat de bal zal vertrekken
vanuit een hoek die vrijwel ideaal is. Uw
balpositie is, zoals het hoort bij een driver,
binnenkant linker schoen.
Op foto 2 staat het clubface op het moment
van impact naar beneden gericht om zodoende als het ware loft van het clubhoofd af te
halen, waardoor een lagere balvlucht ontstaat.
De bal wordt geraakt in de downswing, wellicht doordat de bal teveel naar het midden
van de voetenstand is opgeteed. Het is ook
mogelijk dat de impact bij u van nature in
de downswing plaatsvindt.
Op foto 3 raakt wordt de bal geraakt in een
opgaande lijn en staat het clubface naar

3

14
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boven gericht. Nu wordt dus een hoge balvlucht gecreëerd. Wellicht is de bal te ver naar
links gepositioneerd.

Analyseer het clubhoofd van de driver

Het moment dat de bal van het clubhoofd
vertrekt bepaalt dus de Real Loft.
Ieder individu heeft zijn eigen motoriek en
zal dus zijn eigen specifieke Real Loft hebben. Aan de hand van een analyse van het
clubhoofd van uw driver kunt u zien welke
van de drie foto’s of situaties bij u van toepassing is. Is dat situatie 1 (foto1) dan ziet u
een clubhoofd dat weinig beschadigd is. In
situatie 2 zijn er aan de bovenzijde (rand)
van het clubface beschadigingen te zien, hetgeen betekent dat u dus down de bal slaat
en een lage balvlucht creëert of de bal op de
rand raakt waardoor de bal steil omhoog
gaat. Probeer eens een driver met 13,5 graad
waardoor balvlucht hoger wordt.

Maître Cour du Moulin

Een gemakkelijk gerecht
van konijn met olijven
Zoals u merkt, ben ik een liefhebber van
smakelijke en gemakkelijke recepten.
Ook gerechten, die je vooraf kunt bereiden.
Alhoewel ik graag kook, eet ik liever zo
ongestoord mogelijk met mijn gasten.
Hier zo’n gemakkelijk recept voor vier
personen waarvoor de volgende ingrediënten nodig zijn:

In situatie 3 zal de zool van het clubhoofd aan
de achterkant beschadigd zijn. U slaat een
hoge drive en maakt van uw 10,5 graad driver
dus eigenlijk een 13 graden driver. Advies:
probeer een driver van 9 graden.

*

) Olijven mogen met pit en de lekkerste haal je
bij de Turkse winkels!

Laat uw teaching pro er eens naar kijken en
laat meteen eens checken of u de basisprincipes van het golfspel nog steeds goed toepast.
Succes.

*

Braad de bouten aan in de olijfolie en voeg er
na enkele minuten de spekjes bij. Alles moet
een bruin kleurtje krijgen. Doe daarna de
rest van de ingrediënten in de pan, behalve de
bloem en de boter. De ui laat je heel.
Laat het geheel lekker stoven op een laag pitje
en met het deksel op de braadpan. Draai de
stukken af en toe. Het duurt ongeveer 75
minuten tot alles lekker gaar is.

Voor advies en vragen kijk op de website: www.golfclubmatcher.nl of mail naar 
golf@clubmatcher.nl.

•

Huub Bozon

Warm vóór het serveren alles weer op. Haal
de ui en de bouten uit de pan. Meng de bloem
en de koude boter met een vork. Klop deze
‘beurre manié’ door de saus en laat dit een
minuutje zacht koken.

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

maart & April

3 gangen dagmenu €19. 50 p.p.
uitsluitend op reservering
maandag + dinsdag gesloten

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

MGS60263-Dimpel Advertentie Eind1 1
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•	4 f linke achterbouten van een tam
konijn
	
50
• gram ontbijtspek in blokjes
•	3 eetlepels olijfolie
•	1 glas cognac
•	1 glas droge witte wijn
•	2 dl water
•	1 ui
•	2 gehakte teentjes knoflook
•	100 grote groene of zwarte olijven
•	1 blaadje laurier
•	1 takje tijm
•	25 gram bloem
•	25 gram koude boter

21-03-2007 12:43:33

Lekker met gebakken krieltjes, bestrooid met
rozemarijn of venkelzaad.

•

Bon appétit
Maître Cour du Moulin
15
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Wat ons verder nog ter ore kwam
Stormschade
Tijdens de felle storm omstreeks 18 januari heeft het ook op onze golfbaan flink
gespookt. Diverse populieren hebben hierbij het loodje gelegd vooral bij hole 4 (oud).
Wim Martens en Cees van Dijk hebben foto’s
gemaakt en we hebben er twee uitgezocht.

Herenochtend
De heren beginnen de zomercompetitie op
donderdag 12 april. Er heeft zich een aantal
nieuwe leden aangemeld. Goed nieuws voor
de heren die een handicart gebruiken is dat er
een nieuwe handicart bijgekomen is.

Op ziekenbezoek
Ons oud-lid mevrouw Iet Schouten wordt
momenteel verpleegd in de Jan de Wit kliniek
in Bakel. Paula van der Zwaag en Cees van
Dijk zijn er pas geleden op bezoek geweest.
Zij doet hierbij de groeten aan ons allen.

Oude golfstokken voor
een goed doel
De Stichting ‘Oost-europa Aktiviteiten
Helmond’, waarin Peter Verhees zeer actief
is verzoekt golfers om hun oude of gebruikte
golfstokken, tassen e.d. niet weg te gooien. Ze
kan ze namelijk goed gebruiken ten behoeve
van een tehuis voor gehandicapte kinderen in

de partnerstad van Helmond: Zielona Gora
in Polen. Het maakt niet uit hoe oud en versleten, of het een houten is of een ijzer, alles
is welkom.
Deze spullen kunnen worden afgegeven bij
de caddiemaster.

•

Namens de kinderen al vast bedankt.

Gezellig aan de klets v.l.n.r. Iet Schouten, Paula
van der Zwaag en Cees van Dijk

Overlijdensbericht
Op 12 januari is van ons heengegaan:

Dini Praasterink
Dini was lid van onze club
vanaf 1996.
We houden haar in onze gedachten.

Vincent van Goghstraat 84
5671 GZ Nuenen
T 040 - 283 17 05
E info@dicksevers.nl
W www.dicksevers.nl
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Mutaties in het ledenbestand Harrie Aarts
stopt ermee
(Situatie per 24 februari 2007)

Beëindiging lidmaatschap per 31 december 2006
98096
20025
20026
96037
96038
91082
22012
23008
23009
23019
23001
20002
99064
21045
21046
21031
20013
90067
89172
96048
99048
99052

Adriaans, R (Rick)
Bijleveld, T (Teun)
Bijleveld - Hupkens, AC (Sasch
Boogers, AWM (Toon)
Boogers - Berkvens, MLG (Mieke)
Brettler - Domensino, GCM (Gemma)
Dicker, MM (Michiel)
Eijck, REHM (Rolf)
Eijck - Bos, ACMH (Ank)
Heessels, PJM (Pien)
Legtenberg, SH (Sabine)
Mertens, M (Maarten)
Mertens - Giebels, JLPM (Jeanne)
Nunen, JJM van (Johan)
Nunen - van Kessel, JMM van (José)
Oidtmann, MA (Mark)
Prinsen, DAA (Dave)
Rossum, HC van (Huibert)
Roxs, MJPhM (Mark)
Senden - van Oijen, HG (Heleen)
Vrande, NTH van der (Niels)
Zuidhof - Hartkamp, C (Carla)

Deurne
Geldrop
Leiden
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Gemert
Gemert
Helmond
Helmond
Someren
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond

jeugd

jeugd

jeugd
jeugd

jeugd

jeugd

Nieuwe leden per 1 januari 2007
27001
27002
27003
27004
27005
27006
27007
27008
27009
27010
27011
27012
27013
27014
27015
27016
27017
27018
27019
27020

Elk, WJBM van (Wim)
Elk, AANJM van (Lidy)
Vliert, RJM van de (Ruud)
Nazier, AJ (Mila)
Steenwijk, P van (Pieter)
Duits - Meulendijks, EMFG (Enny)
Schüller - de Jager, NKC (Nanette)
Duppen - Joosten, M van (Marijke)
Groot, RST de (Rob)
Groot - Schellekens, L de (Lisette)
Koetsier, LG (Louis)
Hout - van den Tillaart, WM van (Wilma
Raaymakers, PRM (Paul)
Verbakel, WJC (Will)
Verbakel - van Leuken, MA (Mia)
Farkas, FHM (Ference)
Duppen, P van (Peer)
Beuting, RH (Rob)
Reijdt, FGMJ de (Frans)
Reijdt - van den Berg, LM de (Louise)

Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Aarle Rixtel
Helmond
Helmond
Aarle Rixtel
Helmond
Helmond
Asten-Heusden
Asten-Heusden
Helmond
Aarle Rixtel
Helmond
Helmond
Helmond

jeugd
jeugd

Het bestuur verwelkomt de nieuwe leden en wenst hun veel golfplezier bij HGC
‘Overbrug’.

Beste mensen,
Vanaf het begin van
het bestaan van de
golf baan hier in
Helmond nam ik deel
aan het reilen en zeilen van de club, vaak
van ‘s morgens vroeg
tot ‘avonds laat. Nu
mijn leeftijd en daarmee mijn lichaam mij Harry Aarts
dwingt meer rust in
mijn bestaan te brengen, heb ik besloten
mijn werkzaamheden buitenshuis te beëindigen. Daar komt bij dat de ‘herstructurering’, door het bestuur ingevoerd t.a.v. het
personeel, mij ook daartoe dwingt. Niet
erg, het is een maatschappelijk verschijnsel
in de huidige maatschappij.
Al die jaren heb ik met veel plezier, maar
om eerlijk te zijn ook wel eens met ergernis, gewerkt. De ergernis ben ik inmiddels
trouwens helemaal vergeten. Met bijzonder veel genoegen denk ik vooral terug aan
het contact met de leden van de golfclub
en met het bestuur in de verschillende
samenstellingen. Al die mensen, die al of
niet wat te vertellen hadden of dachten
wat te vertellen te hebben, gaven mij de
mogelijkheid om het nodige materiaal aan
te dragen voor de Tv-serie ‘Goede tijden,
slechte tijden’. Met dat script kunnen ze
jaren vooruit.
Amateurisme in zaken zoals bestuursvaardigheid, financieel beheer, beloning en
omgang met personeel heb ik ondervonden. Dat hoorde er ook bij, maar het was
de omgang met de leden en de genegenheid die ik daarbij heb ondervonden, die
mij steeds weer motiveerden om alle mij
toebedeelde klussen te klaren of opnieuw
aan te pakken.
Mensen, Harrie is de wereld niet uit.
Bedankt voor alle vriendschap die ik heb
ondervonden!

•

Harrie Aarts
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Golfregels: blijf er mee bezig

Geïnspireerd door een pianoconcert
Pas geleden toen de baan was gesloten bezocht ik een pianoconcert van
een bekende pianovirtuoos. Ik zat op de eerste rij met een uitstekend
zicht op zijn rappe handen en ik was erg geïmponeerd door het flitsende
spel van zijn vingers op de toetsen. Het was alsof de snelheid alsmaar
moest worden opgevoerd en de pianist al zijn virtuositeit nodig had om
het door de componist opgelegde tempo bij te houden.
En het ging zo maar door. Na verloop van
tijd begonnen mijn gedachten langzaam de
vrije loop te nemen en begon ik wat weg te
doezelen. Er kwam een gevoel bij mij boven
van medelijden met de pianist. Ik bemerkte
ook dat mijn gemoed zich begon af te zetten
tegen wat ik ervoer als ‘strenge regels’ die de
componist de pianist oplegt bij het spelen van
zijn werken. Dat moest tot frustratie leiden.
Ja, en toen waren mijn gedachten niet meer
te houden en waande ik mezelf opeens op
de golfbaan. Had ik daar niet ooit eens een
soortgelijke situatie meegemaakt?
Het duurde even voordat het antwoord mij
duidelijk werd… Jawel, die strenge golfregels!
Terwijl de muzieknoten tot golfballen waren
vervaagd, ontwaakte ik uit mijn gefilosofeer
met nog steeds dat gevoel van medelijden
voor pianisten en nu ook voor golfers.

Uitdaging of frustratie?

Pas toen die gedachtegang me de volgende
dag weer te binnen schoot, besefte ik dat je
deze situatie ook van de andere kant kunt
bekijken. Natuurlijk, die pianist zag het als
een uitdaging om aan de gecomponeerde
‘concertregels’ te voldoen en dat zonder
gefrustreerd te geraken. Op gevaar af dat
ik een onvoorzichtige vergelijking maakte,
vroeg ik me toen af hoe dat zou zitten bij mij
als golfer en bij mijn collega-golfers? Leeft die
uitdaging om je aan de regels te houden ook
bij ons of wekken die regels juist frustraties
op? Het antwoord zal wel niet eenduidig zijn,
maar toch…!
Vooral wanneer het een wedstrijd betreft, ligt
er een uitdaging in het exact volgen van de
regels. Hierdoor krijgt het spel meer inhoud
en zijn de kansen voor de deelnemers gelijk.

Ook hier ligt de frustratie op de loer, maar
dan vooral (en dat geldt ook voor de pianist)
als regelkennis tekort schiet. Ik wil dat graag
met het volgende voorval illustreren.

Een geval uit de praktijk

Een speler raakte op de fairway bij een
oefenswing per ongeluk met de club zijn bal,
waarbij die bal in de waterhindernis terecht
kwam. Met de beste bedoeling telde de speler
deze slag en dropte keurig een bal achter
de hindernis, daar waar zijn bal het water
was ingegaan. Hij nam hierbij een strafslag.
Daarna speelde hij de hole naar tevredenheid
uit en liet zijn marker de score noteren.
Frustratie alom toen de uitslag bekend werd,
hij was gediskwalificeerd. Jammer, maar
waarom? Tekort aan regelkennis! Hij had
tijdens de oefenswing de bal bewogen en
volgens de regels (18-2) moet je dan je bal
terug plaatsen en een strafslag nemen. Door
dit te verzuimen en vanaf de plaats achter
de waterhindernis verder te spelen heeft hij
een bal van de verkeerde plaats gespeeld en
dat levert twee strafslagen op (20-7). Hij had
die strafslagen niet bij zijn score opgeteld en
werd daarom na inlevering en controle van
zijn kaart (6-6) gediskwalificeerd.

Dus, beste golfers, ken de regels en voorkom
frustratie.

•

Met dank aan de pianist.
Regelneef
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NGF competitieteams 2007
HEREN 1

DAMES 1

1

Gijs Verstappen

1

Marianne van Eyck

2

Jackey van Melis

2

Tonne Knaapen

3

Huub Bozon

3

Ellen Claessen

4

René v.d. Waarsenburg

4

Karin Severs

5

Han Hoeben

5

Trix v.d. Loo

6

Freek Boetzkes

6

Anneke Theunissen

7

Hans Meijer

8

Sjoerd Theunissen

DAMES 2
1

Brigitte Bozon

HEREN 2

2

Ineke Sanders

1

Jan v.d. Eijnde

3

Rosemarie Martens

2

Albert v.d. Meijs

4

Tonnie Schellekens

3

August Curfs

5

Lenie Liebreks

4

Elias v.d. Meer

6

Anne-Marie Ottenheim

5

Jos Hoeben

6

Peter de Witte

HEREN SENIOREN

7

Roderik v.d. Bogaard

1

Loek van Poppel

8

Ton Sengers

2

Pieter Driessen

Huub van der Vrande

3

Rob Stockx

4

Peter Heessels

5

Rijn Schellekens

6

Hans Theunissen

7

Piet-Hein Roxs

8

Peter Verhees

9

Peter v.d. Goor

10

Harry van Eyck

9

Bestuursmededelingen
Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op:

Woensdag 6 juni in het clubhuis
Nieuwe lay-out van de baan
De nieuwe lay-out van de baan wordt, ijs en weder dienende,

Van de
Wedstrijdcommissie

Nieuw in de
wedstrijd
kalender 2007
Pro-Am

Zondag 2 juni is er een voorronde op HGC
voor deelname aan de Pro-Am wedstrijden tijdens het Dutch Open.
Leden van HGC met HCP 0 - 24 kunnen
aan deze voorronde meedoen.

Maandbeker

De Maandbeker 2007 gaat over zes wedstrijden op zondag, waarbij de beste vier
scores meetellen voor de einduitslag. Er
wordt in twee HCP competities door
elkaar gespeeld. De spelvorm is voor beide
competities Stableford.
Maximaal 70 deelnemers. Bij passage hole
9 ritsen.
Start om 08.00 uur.

Baankampioenschappen

De Strokeplay kampioenschappen starten
op zaterdag 30 juni. Door deze extra speeldag kunnen meer leden deelnemen.
De beste 24 heren en beste 12 dames gaan
door naar de finalerondes op zondag 1 juli.
Deelname HCP 0 - 36.

De Matchplay kampioenschappen krijgen weer voorrondes.

De start is op 14 mei en de finales op 1 en
2 september.
Deelname HCP 0 - 36.

Dies

De Dies week is van 11 tot en met 15 september.
Op zaterdag 14 september is de Dies wedstrijd met bal na afloop.

•

Rob Stockx

in gebruik genomen vanaf 15 maart.
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Wedstrijdkalender HGC 2007
Januari
ZO
Februari
ZO
Maart
ZO
ZO
April
ZO
MA
VR

14

Nieuwjaarswedstrijd

0 - 45

4

Carnavalswedstrijd

0 - 45

4
25

Snertwedstrijd
Seizoensopening

0 - 45
0 - 36

1
9
13

Competitie Dames 1
Paaswedstrijd
Competitie Heren Senioren 1

0 - 45

ZO

15

Competitie Heren 1

ZO
ZO
MA
Mei
DI
ZA
ZO
MA
DO
ZO
MA
Juni
ZO
ZA
ZO
ZA
ZO
ZO
VR
ZO
ZA
Juli
ZO
ZA
ZO
ZO
ZO
ZO
Augustus
ZA
ZO
ZO
ZO

22
29
30

Voorjaarswedstrijd
Competitie Heren 2
Oranjewedstrijd

1
12
13
14
17
20
28

Competitie Dames 2
Zaterdagochtend wedstrijd 1
Pro-Cup
Start voorronde Matchplay
Jeugduitwisseling (jeugd)
Maandbeker 1
Handicartwedstrijd

3
9
10
16
17
17
22
24
30

Pro-Am Series
Bavaria om ’t vat (heren)
Presidents-Cup
Zaterdagochtend wedstrijd 2
Vaderdagwedstrijd
Jeugduitwisseling 15.00 u. (jeugd)
Old Grand Dad
Maandbeker 2
Voorronde Strokeplay Kamp.

1
7
8
15
22
29

Strokeplay Kampioenschap
Zaterdagochtend wedstrijd 3
Kermiswedstrijd
Maandbeker 3
Zomerwedstrijd
HGC 4BBB

4
5
12
26

Zaterdagochtend wedstijd 4
37 - 45+
Golfjournaal beker
0 - 36
Maandbeker 4
0 - 36
Ouder-Kind wedstrijd (Greensome
Stableford)

0 - 36

Q

Q

0 - 45

37 - 45+ Q
0 - 45
Q

0 - 36
0 - 45
0 - 24
0 - 36
0 - 36
37 - 45+
0 - 36

Q

September
ZA
1
ZO
2
ZA
8
ZO
9
DI
11
WO
12
DO
13
VR
14
ZA
15
ZO
16
ZO
23
ZO
30
Oktober
ZA
6
ZO
7
ZO
14
ZO
21
ZO
28
November
ZA
3
ZO
18
December
ZO
2
WO
26

Matchplay achtste en kwartfinales
Matchplay halve en finaleronde
Zaterdagochtend wedstrijd 5
Maandbeker 5
Vriendinnendag Dames
Sponsordag
Herendag
Vrijwilligersdag
Dies wedstrijd met feestavond
Katerwedstrijd
Jeugduitwisseling
Sander Prinsen Bokaal

37 - 45+
0 - 36

Q
Q

0 - 45
0 - 45
jeugd
jeugd

Zaterdagochtend wedstrijd 6
Maandbeker 6
Seizoensluiting
Golf Bridge wedstrijd
Mosselwedstrijd

37 - 45+
0 - 36
0 - 36
0 - 45
0 - 45

Gouden Dimpel
Wildwedstrijd

Horeca
0 - 45

Sinterklaaswedstrijd
Kerstwedstrijd

0 - 45
0 - 45

Q
Q
Q

Q
Q
Q

0 - 36
Q
Ranking

37 - 45+
0 - 45
0 - 36
0 - 36
0 - 45

Q
Q
Q

Q
Q
Q

DODAVO	12 april t/m 6 september starten
15.30 tot 18.30 uur geen standing.
Damesochtend

Elke Dinsdag

Standing tot 14.00 uur *

Herenochtend

Elke Donderdag

Standing tot 14.00 uur *

*) Standing vervalt bij geringe deelname in overleg met de
caddiemaster, na 14.00 uur RITSEN na 14.00 uur RITSEN
37 - 45+ Zaterdagochtend wedstrijden:
Ook voor lage handicappers en jeugdleden.

Alle wedstrijden onder voorbehoud.
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Wedstrijduitslagen

Winnaars Carnavalswedstrijd v.l.n.r. Chrisje
Driessen, Cristine Jacobs, Gerrit van Wylick, Janneke
Goossens, Peter van de Goor (wedstrijdleider), Harry
van Eijck en Chris Geugies

De ons bekende uitslagen zijn:

Nieuwjaarswedstrijd zo 14 januari
Dames
1. Brigitte Bozon
2. Janneke Goossens
3. Netty van Poppel
Heren
1. Pieter Driessen
2. Harry Verstappen
3. Harry van Eijck

Carnavalswedstrijd zo 4 februari
Dames
1. Janneke Goossens
2. Christien Jacobs
3. Chrisje Driessen
Heren
1. Gerrit van Wylick
2. Harry van Eijck
3. Chris Geugies

•

Winnaars Nieuwjaarswedstrijd v.l.n.r. Harry
Verstappen, Harry van Eijck, Brigitte Bozon,
Pieter Driessen, Janneke Goossens en
Netty van Poppel

Winnaars Kerstwedstrijd v.l.n.r. Piet Hein Rox,
Fred Boogaarts (wedstrijdleider), Jan van den
Eijnde, Rinus Jansen, Loek van Poppel, Annie
Heessels, Arthur Luijben, Piet Korenman en
vooraan Chris Geugies.
21
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EGA Handicap Systeem 2007
(publicatie van de NGF)

De Europese Golf Associatie heeft zeven jaar na invoering het EGA
Handicap Systeem voor de tweede keer aangepast en zij heeft ingrijpende
wijzigingen in het systeem doorgevoerd. Die aanpassingen heeft de
NGF in de Nederlandse editie opgenomen. Wat houden de belangrijkste
wijzigingen voor de clubgolfer in?
Verkrijgen van een EGA handicap

1	Nieuw is dat een speler zijn handicap kan
verkrijgen door het inleveren van drie
scores over 9 holes, waarvan één score 36
of meer Stablefordpunten moet zijn.
	Voor het inleveren van handicapscores
over 9 holes gelden wel enkele voorwaarden:
a	Een speler moet van tevoren aangeven
dat hij een 9-holes ronde zal spelen.
b	Een speler moet aangeven welk parcours van 9 holes hij zal spelen (bijv.
hole 1 - 9).
c	Een speler mag slechts één 9-holes
Qualifying Score per dag inleveren.
d	De score mag geen onderdeel zijn van
een 18-holes ronde.
e	Voor elk 9-holes parcours is een afzonderlijke Course en Slope Rating en een
afzonderlijke tabel voor playing handicaps vastgesteld.
f	Bij een ronde over 9 holes moeten 18
Stablefordpunten worden opgeteld ter
verkrijging van een Qualifying Score
over 18 holes.
g	De bufferzones voor 9 holes zijn kleiner om de ‘gratis’ 18 punten te compenseren.
2	Een tweede verandering is dat een speler
geen NGF Regelexamen meer hoeft af te
leggen voor het behalen van zijn handicap.
	Als een speler eenmaal voor zijn GVB
het Regelexamen en het praktijkdeel is
geslaagd, kan hij direct beginnen met
het inleveren van handicapscores om
zijn handicap te behalen. Hij mag tevens
optreden als marker.
	Spelers die voor 1 januari 2007 het GVB

hebben behaald, kunnen meteen scores
inleveren ter verkrijging van hun handicap.

Verandering van handicap

Een andere vernieuwing is dat spelers met een
exact handicap van 11.5 of hoger handicapscores mogen inleveren over 9 holes. Hierbij
gelden dezelfde voorwaarden als bij het verkrijgen van een handicap over 9 holes. Echter
om 9-holes scores vergelijkbaar te maken met
18-hole scores geldt hier een gereduceerde bufferzone (zie onderstaande tabel):

De introductie van het
Competition Stableford
Adjustment tijdens wedstrijden

Wat houdt dat in?
Een voorbeeld:
Tijdens een dag met véél wind en rough die
veel hoger is dan normaal, zullen deelnemers aan een wedstrijd veel matige tot slechte
scores inleveren. Veel spelers zullen scores
(Stableford) hebben, die niet eens in de bufferzone zijn.
Er is nu al een regel die zegt dat een score
non-counting is als, in geval van zeer slechte
(weers-)omstandigheden, minder dan tien

procent van de scores in de buffer is. Voor
spelers die beter presteren, telt het resultaat
natuurlijk wel.
Die regel is nu verfijnd. In Britse toernooien
werd bij slecht weer of een extreem moeilijke
baan al de Competition Scratch Score (CSS)
gehanteerd.
Deze ervaringen hebben geleid tot het invoeren van de CSA, die alleen voor wedstrijden
wordt gehanteerd en dus niet voor individuele Q-kaarten.
Hoe werkt de CSA?
Als na een ronde blijkt dat het deelnemersveld beduidend hoger – of lager! – scoort
dan statistisch te verwachten was, wordt een
correctie op het aantal Stablefordpunten toegepast.
Die kan variëren van -1, als de omstandigheden veel gemakkelijker waren, tot +3 voor een
wedstrijd op een baan met hogere rough dan
normaal en veel wind. Bij extreme omstandigheden kan uit het CSA-systeem zelfs
volgen dat geen handicapverhoging wordt
toegepast. De Wedstrijdcommissies krijgen
van de NGF vanzelfsprekend de (nieuwe)
methodiek voor het toepassen van de CSA
toegestuurd.
De NGF verwacht en hoopt dat er minder
aarzelingen zijn om mee te doen aan een
wedstrijd als de omstandigheden minder
gunstig zijn. We hopen dus op een positief
effect. Misschien zullen de mensen nu niet
zo snel afbellen voor een clubwedstrijd.
Bufferzones
(Stablefordpunten)

Handicap
Categorie

Exact Handicap

18-holes score

9-holes score

1

- 4.4

35 – 36

n.v.t.

2

4.5 – 11.4

34 – 36

n.v.t.

3

11.5 – 18.4

33 – 36

35 – 36

4

18.5 – 26.4

32 – 36

34 – 36

5

26.5 – 36.0

31 – 36

33 – 36
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De jaarlijkse herziening

Als een speler vanaf 1 januari 2007 minimaal
vier handicapscores heeft ingeleverd, dan zal
zijn handicap aan het einde van 2007 worden
bevestigd of aangepast. Hij zal in 2008 een
zogenaamde actieve handicap bezitten, die
op zijn handicapbewijs en op zijn handicapregistratiekaart met een * wordt aangegeven.
Een speler die in 2007 minder dan vier scores
heeft ingeleverd zal aan het einde van 2007
geen bevestiging van zijn exact handicap ontvangen. Deze handicaps blijven onveranderd
en zullen zonder * op het handicapbewijs
worden vermeld.
De Handicapcommissie zal deze zogenaamde inactieve handicaps in 2008 niet
onderhouden, totdat in 2008 of het daaropvolgende jaar de speler drie handicapscores
heeft ingeleverd.
Aan het eind van elk jaar zal de Handicap
commissie de actieve handicaps toetsen.
De computer zal uw Handicapcommissie
attenderen op verschillen gebaseerd op
onderstaande gegevens.
Eerst wordt de prestatie van de speler geëvalueerd door het Gemiddelde van de Beste
Helft van zijn Stableford Scores (GBHSS) te
berekenen.

Voorbeeld: de speler levert 6 Stablefordscores
in 24, 35, 32, 28, 30 en 25. Zijn GHBSS is (30
+ 32 + 35) / 3 = 32.3
Deze waarde wordt vergeleken met de
Verwachte Gemiddelde Stableford Score
(VGSS), die kan worden omschreven als de
meest waarschijnlijke Stablefordscore, berekend uit handicapstatistieken per categorie,
die een speler met een correcte handicap zal
maken als hij een ronde van 18 holes speelt.
Als de GHBSS onder de VGSS ligt is de handicap van de speler waarschijnlijk te laag.
Ook wordt de GHBSS vergeleken met een
grens die ligt op de onderste limiet van de
buffer plus 3, ook weer per categorie. Is
GHBSS hoger dan die limiet dan is de handicap waarschijnlijk te hoog.
Op grond van deze vergelijkingen zal de
computer spelers selecteren van wie de exact
handicaps in aanmerking komen voor aanpassing. De Handicapcommissie evalueert
vervolgens de suggesties en stelt het aantal
slagen vast. In het EGA Handicap Systeem
zijn richtlijnen voor de verplichte jaarlijkse
herziening opgenomen.

Jaarlijkse herziening en deelname aan wedstrijden

NGF-wedstrijden
Spelers kunnen vanaf 1 januari 2008 alleen
aan een NGF-wedstrijd deelnemen als zij
beschikken over een actieve EGA handicap
(* op het handicapbewijs).
Clubwedstrijden
De NGF beveelt alle clubs aan om per 1 januari 2008 in haar wedstrijdreglementen op te
nemen dat het beschikken over een actieve
EGA handicap een voorwaarde zal zijn voor
deelname aan Qualifying wedstrijden en
belangrijke toernooien.
Als een speler een inactieve handicap heeft,
zal hij alleen buiten mededinging aan
Qualifying wedstrijden kunnen meedoen,
omdat zijn handicap niet vergelijkbaar is met
een actieve handicap. De speler kan op deze
manier wel drie scores inleveren om weer
een actieve handicap te verkrijgen. Spelers
met een inactieve handicap kunnen wel aan
gezelligheidswedstrijden meedoen. De clubs
stelt uiteraard zelf de wedstrijdvoorwaarden
vast.

Clubhandicap ook mogelijk voor spelers die geen lid
zijn van een vereniging

Een vrije golfer (niet-lid van een club) kan
een clubhandicap (37 - 45) behalen, nadat hij
is geslaagd voor het GVB. De speler moet één
scorekaart inleveren over 9 of 18 holes van
36 of meer Stablefordpunten. Voor die ronde
ontvangt hij het aantal slagen dat hoort bij
een clubhandicap van 45. Zijn clubhandicap
wordt vastgesteld naar rato van het aantal
slagen boven 36 Stablefordpunten. De spelers
kunnen op die wijze hun speelsterkte vaststellen en onderling wedstrijden spelen.

Jaarlijkse herziening 2006

Schade aan Honda

De CRAS&H heeft besloten om bij de jaarlijkse herziening 2006 aansluiting te zoeken
bij de jaarlijkse herziening 2007. Dit leidt
voor 2006 tot de volgende richtlijnen: >
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I

Vier of meer 4 scores ingeleverd:

eventuele aanpassing op grond van algemene
speelsterkte

II

Minder dan 4 scores ingeleverd:

conform nieuwe systeem: geen aanpassing*

III

0 scores in 2006 ingeleverd:

conform nieuwe systeem: geen aanpassing

IV

Twee jaar geen scores ingeleverd:

handicap behouden, verzoeken 3 scores in
te leveren

V

Ingetrokken handicaps voor 2006:

3 scores inleveren, bij toekennen nieuwe
handicap indien mogelijk rekening houden
met oude handicap

Mocht u vragen hebben over (de aanpassingen van) het EGA Handicap Systeem, wendt
u zich dan tot de leden van de HaReCo.

•

Fred Boogaarts

*) Algemene speelsterkteregeling (par. 24) is wel van toepassing.
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Dit artikeltje heeft nog betrekking op de baan zoals die vorig seizoen
was. Als u dit leest is de baan intussen aangepast en is de nummering van de holes wellicht veranderd. Houdt u daar rekening mee.
(Redactie)
Wat moet je zoal doen om bij HGC ‘Overbrug’ te laten blijken dat je
een echte goeie golfer bent, afgezien van je regulaire handicap?
	A ls je op hole 1 klaar bent met uitholen, moet je niet het pad
bewandelen naar de afslag van hole 2, maar recht over de afslag
van hole 2 lopen.
	A ls je op hole 3 klaar bent met uitholen moet je niet door het
poortje (uitgang) gaan, maar over het hek stappen.
	Vanaf de voorkant van de green van hole 4 moet je niet rechtsom
langs de afrastering lopen, maar linksom want dan hinder je fijn
de golfers die staan af te slaan op hole 7.
	A ls je op hole 6 bent aangekomen en je bal ligt op de green moet
je niet over het pad tussen de hagen lopen maar tussen de haag en
de bunker.
	A ls je vervolgens klaar bent met putten op 6 en je vervolgt je weg
naar de afslag van hole 7 moet je echt je golfcar en/of tas bij de
green van 6 laten staan, dat is wat makkelijker als je dan toch, als
goeie golfer, een misslag hebt op deze afslag.
	Verder moet je echt, als je bij hole 9 hebt uitgeholed, over de fairway
van deze hole teruglopen naar de afslag van hole 10.

•

F I T N E S S

Stoer

•
•
•
•
•

•

Een waarnemer

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

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

Voor documentatie en dealeradressen: KETTLER BENELUX BV
Nederland: Indumastraat 18, 5753 RJ Deurne
Tel. 0493-31 03 45, E-mail verkoop@kettler.nl
België:
Brandekensweg 9, 2627 Schelle
Tel 03 - 888 61 11, E-mail info@kettler.be
Internet: www.kettler.net
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Een bijzondere golfdag
voor een bijzonder goed doel
Op 8 juni a.s. zal er een bijzondere golfdag plaatsvinden op HGC
‘Overbrug’. Jaap van het Kaar heeft zijn sponsordag (Kettler) ter
beschikking gesteld aan de Stichting Oost-Europa Aktiviteiten Helmond.
Deze stichting houdt zich al jaren bezig met hulp aan minderbedeelden,
voornamelijk gehandicapte kinderen, ouderen, daklozen e.d. in de
partnerstad van Helmond, Zielona Gora in Polen.
Deze stichting heeft hier in het verleden
diverse mooie projecten gerealiseerd, zoals
een daklozencentrum, een tehuis voor jonge
ongehuwde moeders, renovatie van scholen
voor gehandicapte kinderen, een uitleenmagazijn voor rolstoelen, loophulpmiddelen, verpleegmiddelen e.d. en de inrichting
van een hospice. Ook is deze stichting nauw
betrokken bij een manege waar gehandicapte
kinderen Hippotherapie krijgen. Dit betekent
dat ze, samen met daarvoor opgeleide fysiotherapeuten, werken met rustige paarden.
Een therapie die ook in Nederlandse verpleeghuizen veel wordt toegepast. (bijvoorbeeld in het Rijtven in Deurne). Deze manege
beschikt over aangepaste slaapkamers, aangepaste toiletten en aangepaste wasruimtes
voor deze kinderen, alsmede over een zaal
voor de fysiotherapie. Vele groepen gehandicapte kinderen verheugen zich elk jaar weer
op een verblijf in deze bijzondere manege.
Ook vanuit Helmond is hier een groep kinderen van ORO te gast geweest.

dicapte kinderen zijn de eisen met betrekking
tot pompen en filters wat strenger, hetgeen
zijn invloed heeft op de prijs. Het zwembadje
zal ongeveer €15.000 gaan kosten. Dit bedrag
hopen wij met deze golfdag bij elkaar te kunnen brengen en hiervoor hebben wij uw hulp
nodig. Deelname aan deze dag kost €110. Wat
krijgt u hiervoor:

•	ontvangst met koffie, vlaai en voor de
liefhebber een glaasje wodka,
	
l
• unchpakket,
•	een doosje ballen met het logo van Zielona
Gora,

•	en goed georganiseerde wedstrijd over

18 holes, met mooie prijzen voor de winnaars,
	een uitgebreid diner, met tal van typisch
Poolse gerechten en
	een gezellig avondje na het diner.

•
•

De organisatie van deze golfdag is in handen van de heren Bert Hendriks en Fred
Boogaarts . Een Poolse kok uit Zielona Gora
zal onze eigen ‘clubkok’ assisteren om u te
laten genieten van lekkernijen uit de Poolse
keuken. Uiteraard is de wodka gratis.
Op korte termijn zal er een poster in de hal
worden opgehangen en zullen wij inschrijfformulieren uitreiken.
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht
bij Peter Verhees (tel 06-53-449375) of
Bert Hendriks (tel 0492-537670) of e-Mail:
PeterVerhees@Gmail.com.

•

Peter Verhees

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

* vraag naar de voorwaarden

We doen een beroep op de golfers

Tijdens de hete zomer van 2006 openbaarde
zich een probleem. De manege beschikt niet
over een zwembadje, waar de kinderen wat
verkoeling zouden kunnen zoeken. De busrit
naar een stad in de buurt, die wel over een
zwembad beschikt, duurt namelijk ruim een
uur. Om hier iets aan te doen ontstond bij
ons de gedachte om bij de manege een klein
zwembadje te laten aanleggen, waar dan
tevens hydrotherapie zou kunnen worden
gegeven. Omdat we hier spreken over gehan-

van der Meijs schilderwerken bv
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Vlootfonds Hanzevast Carisbrooke I CV
Propositie
Met Vlootfonds Hanzevast Carisbrooke I CV investeert u in een vloot van
4 hoogwaardige nieuwbouw multi-purpose schepen met elk een laadvermogen
van 12.600 DWT (Dead Weight Ton).
De bouwopdracht voor 4 zusterschepen heeft geresulteerd in een zeer
scherpe aankoopprijs. De huidige taxatiewaarde ligt dan ook beduidend hoger.
Rendement
Het geprognosticeerde totaalrendement over de geplande looptijd van het
fonds (beschouwingsperiode) van 12 jaar bedraagt 11,7% per jaar. Tot aan
de oplevering van de schepen ontvangt u een vergoeding van 6% per jaar.
Fondsinvestering
De totale fondsinvestering bedraagt USD 101.720.000, waarvan
USD 41.720.000 beschikbaar is voor participaties van USD 70.000.
Deelname
Deelname is mogelijk met één of meer participaties
van USD 70.000, exclusief 3% emissievergoeding.
Toewijzing van participaties vindt plaats op
volgorde van binnenkomst van het volledig
ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

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

Daadkracht:

Als het even niet wil lukken met het golfen
Toen mijn oudste zoon nog op de middelbare school zat, had hij een bord
boven zijn kamerdeur gespijkerd met de volgende spreuk:
‘Het is beter niets te doen dan met veel inspanning niets te bereiken’.
Het was aanleiding voor een serieus vaderzoon gesprek. Mijn betoog was doorspekt met
woorden als ‘plicht’, ‘prestatie’, ‘je best doen’,
enz. Op een bepaald moment in de discussie zegt mijn zoon: ‘U begrijpt het niet’. Ik
moest even adem halen en nam me voor niet
kwaad te worden, wat me helaas niet lukte en
daarmee was het gesprek afgelopen. Het bord
bleef hangen waar het hing en het leven nam
weer zijn normale loop.
Jaren later ging het in een bepaalde periode
erg slecht met mijn golf. Weken achtereen
kwam ik zelfs niet in de buurt van mijn handicap. Ik deed er alles aan: les, veel oefenen
en stapels boeken over golf lezen. Mental

golf en dat soort boeken. Je moest je vooral
goed concentreren stond in die boeken. Hoe
doe je dat? Lang bidden voordat je slaat? Er
sluipen alleen angsten in je hoofd en op het
laatst concentreer je niet meer op golf, maar
op je concentratie. Het hielp allemaal niets.
Totdat ik me de spreuk op dat bord van mijn
zoon herinnerde. Ik heb toen een paar weken
niet gegolft, wat voorzichtig geoefend en vervolgens rustig gespeeld, niet met idee iets te
willen presteren. En jawel hoor, het probleem
loste zich vanzelf op en ik speelde weer met
een leeg hoofd. Zo simpel is het natuurlijk,
maar vinden dat je op een bepaalde manier
moet golfen is één en het doen is twee.

Door mijn ervaring was ik wel nieuwsgierig
geworden waar die spreuk van mijn zoon
vandaan kwam. Na wat studeren en zoeken
ontdekte ik dat eeuwen geleden een Chinese
legeraanvoerder jarenlang door China trok en
zijn tegenstander meed. Tegen zijn ongeduldige commandanten bleef hij de spreuk eindeloos herhalen totdat hij zich sterk genoeg
voelde om zijn tegenstander definitief te ver
slaan.
Toen mijn zoon later eens langs kwam, informeerde ik bij hem waarom hij mij destijds
niet de achtergrond van de spreuk had ver
teld. ‘Ach’, zei hij, ‘Ik dacht dat u er wel zelf
achter zou komen’

•

Copychain (Teun Stehouwer)
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nummer 17 - maart 2007

Mobiva B.V. h.o.d.n.

5 7 - % % 3 4 + 2 ! # ( 4 ) ' % 0! 2 4 . % 2 ) . 
• Calciumsulfaat dekvloeren
• Cementdekvloeren
• Coating-, epoxyvloeren
• Harde vloerbedekkingen;
Linoleum, p.v.c. etc.
• Zachte vloerbedekkingen;
Naaldvilt, tapijt etc.
• Binnen-, buitenzonwering
$E 2UN 
 $% 6%,$(/6%.
TELEFOON    

% MAIL INFO PROJECT SERVICENL

0OSTBUS 
 !% 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
er is geen betere

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

VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • MAKELAARDIJ O.G.

Huizenbezit
Neways Electronics International NV
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