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Van de redactietafel
Begin juni vond op de golfbaan ‘Bleijenbeek’ te Afferden weer de
jaarlijkse wedstrijd plaats om ‘de Zilveren Ganzenveer’. Daar ontmoetten
redactieleden van Nederlandse golfclubs elkaar om samen te golfen en
ervaringen uit te wisselen. Ook was er een literair gedeelte. Dit jaar
bestond onze afvaardiging uit Cees van Dijk en ondergetekende.
Cees was zoals gewoonlijk weer actief met zijn
toestel en in heel Nederland zijn binnenkort
zijn foto’s zichtbaar. Ook kregen we inzage in
de meegenomen clubbladen. Hieruit bleek dat
onze Evergreen er mag zijn vooral wat foto’s,
opmaak en kosten betreft.
Veel aandacht gaat bij de clubredacties uit
naar taalkundige correctheid en leesbaarheid
van artikelen mede omdat het clubblad gezien
wordt als een visitekaartje voor de buitenwereld. Daarnaast wordt er gestreefd naar een
onafhankelijke opstelling van de redactie.

Helaas hebben we de Ganzenveer niet kunnen meenemen naar Helmond, ze ging naar
Golfclub de Kurenpolder in Hank die volgend jaar het evenement mag organiseren.
Daarom maar weer achter de computer voor
dit nummer waarin ook het verslag van de
Algemene Ledenvergadering en op de cover
onze nieuwe Pro Sandy van Griensven. Ook
speciale aandacht voor de wedstrijdcommissie die een zeer belangrijke rol vervult in onze
club.
Bert ter Heijne

•

Forewoord van de voorzitter
Graag wil ik met U enkele gedenkwaardige
gebeurtenissen die zich in het recente verleden in onze
golfclub hebben voorgedaan doornemen.
Golfprofessional
Onze golfprofessional, Sander Prinsen, heeft
aangekondigd ons per 1 juli a.s. te zullen
verlaten. Hij heeft een goed aanbod elders
gekregen en wil – na 10 jaar aan onze golfclub
verbonden te zijn geweest – zijn horizon gaan
verbreden. Het bestuur respecteert zijn besluit
en dankt hem voor al hetgeen hij voor onze
club heeft gedaan. Talloze clubleden en vele
niet-leden hebben onder zijn kundige leiding
leren golfen en dankbaar gebruik gemaakt
van zijn lesvaardigheden. Sander je was een
goede golfprofessional voor onze club. Ik
wens je veel succes toe bij je nieuwe club!
Sandy van Griensven is onze nieuwe golfprofessional. Voor zover zij al niet bij velen onder
ons bekend is stel ik haar toch voor:
Sandy woont in Helmond en is in het verleden
enkele jaren lid geweest van onze club. Zij
heeft in Tilburg zowel de A als B opleiding
voor golfprofessional met succes voltooid.

Voorts heeft zij stage gelopen bij het Efteling
golfpark en heeft, voordat zij onze golfprofessional werd, gewerkt als zelfstandige pro
bij de Oosterhoutse golfclub. Tijdens het
sollicitatiegesprek met Sandy, dat ik samen
met mijn medebestuurslid Loek van Poppel
voerde, heeft zij ons ook voorgedaan op welke
wijze zij les gaf. Wij waren onder de indruk
van deze proeve van bekwaamheid: Loek won
diezelfde avond de DODAVO – wedstrijd met
grote overmacht, mede dank zij de draw die
Sandy hem had aangeleerd! Ik beveel haar
van harte aan en wens haar veel succes toe
bij onze club.

De Algemene ledenvergadering
Elders in deze Evergreen kunt U de notulen
lezen van de Algemene Ledenvergadering van
onze club op 6 juni jongstleden.
De opkomst was niet overweldigend (63 aanwezigen) doch het was toch gezellig druk.

Enkele punten kregen extra aandacht. Het
voorstel van het bestuur om 15 leden van
de wachtlijst te laten doorstromen haalde
het niet terwijl de nieuwe routing van de
baan het onderwerp werd van discussie. Het
bestuur zal te dezer zake, zodra het huidige
golfseizoen achter de rug is, een zo zorgvuldig mogelijke evaluatie doen waarbij de (overigens zeer gewaardeerde) kritiek op huidige
routing bijzondere aandacht zal krijgen.
Hoogtepunt van de vergadering was zonder
meer de benoeming tot lid van verdienste
van de heer Fred Boogaarts. Weinigen onder
ons zullen deze onderscheiding meer hebben
verdiend dan hij. Fred, van harte proficiat!

Benefietwedstrijd
Een bijzondere golfdag wil ik U niet onthouden. Op 8 juni jongstleden werd op onze
baan door ons medelid Peter Verhees een
benefietwedstrijd georganiseerd voor gehandicapte kinderen in de Poolse partnerstad van
Helmond, Zielona Gora.
Een delegatie uit die stad, waaronder de
Burgemeester, mochten we verwelkomen.
Hartelijke mensen die Peter als hun eigen
broer beschouwden. Het diner ’s-avonds was
een grote apotheose met Poolse gerechten
en dranken, en vele lovende woorden rich- 
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Geef door die pen

Van Gooise paardenrug
naar Helmondse golfbaan
‘Wat een mop,’ zou jouw mamma zeggen Gauthier en… voor mij was het
zeker zeer verrassend om van jou de pen door te krijgen! Dank je wel, goed
‘golfvriendje’ van mij.
Mag ik me allereerst voorstellen: Gloria van
de Kimmenade-Simon is mijn naam, geboren en getogen in Hilversum. Lid van de
Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ vanaf het
eerste uur, maar vaak heeft u mij nog niet
gezien op de HGC.
27 jaar geleden ben ik begonnen met de
golfsport. Dit naast mijn grote liefde: de
paardensport, voornamelijk met mijn paard
Juno. Mijn eerste kennismaking met de golfsport was op ‘De Schoot’ in St-Oedenrode
en ik vond het leuk. Alleen raakte ik in ver-

 ting Peter Verhees die zoveel doet voor zijn
medemens. De hoed van een man die niet
alleen groot van hart is doch ook van hoofd
(van Peter dus), ging rond. Slechts het geknisper van bankbiljetten was hoorbaar en zo
hoort het ook! Mede dank zij de sponsors
kon Peter aan de Poolse delegatie een hartverwarmende toezegging doen. Peter we zijn
fier op je en hebben grote waardering voor
jouw goede werken!

Vacantieherinnering
Eind mei, op doorreis naar Zwitserland
voor een korte vakantie, verbleven we enkele dagen in het Zwarte Woud. Natuurlijk
werden aldaar een tweetal golfbanen door
Annetje en mij bezocht. Schitterende banen
omzoomd met eeuwenoude bomen; breed
uitwaaierende fairways met een kort geschoren dichte graszode die aangenaam veerde
onder je voeten. Telkenmale eindigde je dan
op greens die louter snelheid en precisie genereerden. Onder het spelen kon ook nog eens
worden genoten van een magnifiek uitzicht
4

wachting en niet zomaar, want er werd een
drieling geboren. Hans, Tim en Doménique.
Zodoende had ik de daaropvolgende jaren
geen tijd voor deze mooie sport. Toen de
kinderen op de lagere school zaten, ben ik
lid geworden van Haviksoord in Leende en
hier speelde ik gemiddeld één keer in de week.
Een gezellige club en inmiddels uitgegroeid
tot een prachtige 18 holes baan.

HGC een gezellige club
HGC verrees: kunstgras verdween en echt
gras kwam ervoor in de plaats. Als goede

op de omringende heuvels. Na het spel de
ultieme beloning: een goed gevuld glas
met een koele droge wijn uit de streek en
een onberispelijke maaltijd. Een gevoel
van weldadigheid drong als kruipolie je
gestel binnen.
Waarom ik U dit allemaal vertel? Toen
wij terug waren van vakantie en weer op
onze baan speelden was het verschil met
de hiervoor geschetste constitutie van die
oude Duitse banen amper waarneembaar.
Onze golfbaan heeft er begin juni 2007
nog nimmer zo goed bijgelegen: prachtige, goed onderhouden fairways en snelle
compacte greens waar het een genot is om
op te spelen. Laten we daar trots op zijn en
zeker niet vergeten wie daar – naast onze
baancommissarissen – verantwoordelijk
voor zijn: Herbert en zijn groene brigade.
Het steken van deze loftrompet komt hen
ten volle toe!

•

Uw voorzitter,
Rob van Thiel.

Gloria van de Kimmenade-Simon

buurvrouw ben ik vanzelfsprekend direct
lid geworden.
Op het moment zijn twee van mijn drie kinderen afgestudeerd en zou ik eigenlijk iets
meer vrije tijd moeten hebben voor de golfsport. Echter, het tegendeel is waar, want
vier jaar geleden ben ik gestart met Gloria’s
Winehouse, een inmiddels bloeiend bedrijfje,
dat mij naast de aandacht voor mijn gezin
en vrienden, een volledige dagtaak bezorgt.
Ter compensatie richtte ik tegelijkertijd met
de start van Gloria’s Winehouse, samen met
twee vriendinnen, een heel gezellig golfclubje
op. Met dit clubje, bestaande uit ‘ten friends’,
spelen we eens per maand op hele mooie
golfbanen in Nederland en België.
Mijn absolute voornemen is toch iets meer
aan de golfsport te gaan doen. Nog niet zo
lang geleden belandde ik tijdens de ‘Dodavodag’ in een sportieve flight en deze dag eindigde aan een heel amusante tafel in het clubhuis. Dit gaf mij weer eens een extra duwtje
om meer tijd vrij te maken voor deze mooie
sport en gezellige club.
HGC groeit en in wel heel positieve zin,
geweldig!

•

Santé,
Gloria van de Kimmenade-Simon
En dan tot slot, wie oh wie geef ik de pen
door? Dat was voor mij niet zo moeilijk.
Roland Oliemans is een goede vriend en
daarnaast, zowel thuis als op de golfbaan,
een gentleman op en top. Daarom Roland
voor jou de pen, succes!
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Ladies Day

Golf-bridge
wedstrijd
Tussen het winter- en zomerseizoen
op 20 maart vond onze jaarlijkse
golf-bridge wedstrijd plaats. Gezien
de dag daarvoor én de dag daarna
boften we met het weer. Het was
trouwens leuk om de nieuwe routing
te mogen lopen en fijn dat we weer
op de zomergreens mochten.
Winnaressen vlnr Rosemarie, Tony, Marianne en Lenie

De golfuitslag werd omgerekend in een
bridgescore. Na de lunch begon de bridgewedstrijd. Lekker knus binnen, want buiten
was het niet zo best. Er werd goed op tijd
gespeeld, zodat de wedstrijdcommissie de

uitslag ook tijdig bekend kon maken. Het
koppel Rosemarie-Lenie werd eerste en
Marianne-Tony tweede.

Rest ons de Damescommissie te bedanken
voor het organiseren van deze fijne dag.
Riet Cavazza

•
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Herenochtend op bezoek bij Haviksoord
Op 21 mei was het weer zover. Verzamelen geblazen van de 31 deelnemers
voor het jaarlijkse uitstapje. De bijeenkomst was deze keer op het
parkeerterrein van de Steenoven waar ook het diner genuttigd zou gaan
worden. Hierover later meer.
Iedereen was op tijd, ook de bus. Het was
wel stampen geblazen om alle golfspullen in
de bagageruimte te krijgen. Daarna vol ver-

wachting op weg naar Haviksoord in Leende.
Via wat rare wegen kwamen we daar tegen
half elf aan. Koffie met vlaai stonden klaar

in het, laten we het maar zeggen, rustiek
aandoende clubhonk.
De eerste flights vertrokken om elf uur en
de laatste tegen half een. Daarvoor had Fred
gezorgd. Hij had ook de loodzware kaarten
al voorgedrukt. Zijn PC’ke staat er nog van
te hijgen. Het weer was heerlijk. Bewolkt,
maar droog en af en toe een bleek zonnetje. De baan is prachtig. Wijde fairways in
het bos, vennen als waterhindernis, goed
onderhouden greens. Alleen lagen langs
sommige greens bollekes zand vanwege de
beluchting.
Na de wedstrijd onder de douche. Chic, maar
gevaarlijk. Marmeren vloer die met natte
voeten in een glijbaan verandert. Tijd voor
een pilsje was er voor onze flight nauwelijks.

Wat verder nog opviel
Weinig blazers en nog minder dassen deze
keer. Wel twee identieke suèdejasjes, maar het
maatverschil was zo groot dat verwisseling
deze keer uitgesloten was. In de Steenoven
had Piet Korenman een uitstekend 4-gangen
menu gekozen en het drankarrangement was
perfect geregeld: een goede keuze.
Fred reikte de prijzen uit, ik was de aangever.
Leuke klus. Het was een gezellige dag en we
wilden de pret niet drukken door jas- en
daslozen uit te sluiten van de prijzen. We
streken over ons goede hart. Dit wel voor de
allerlaatste keer!

Hans Hunink (r) met Piet Schriks, die tweede werd.

Door diefstal kon het Gouden Schaamlapje,
de prijs voor de ‘Grootste Smokkelaar’, niet
worden uitgereikt. De volgende keer maken
we een prijs voor de ‘Eerlijkste Speler’.
Ik ga de winnaars niet vermelden want
er waren er 14, dankzij sponsor Stef van
Heugten, ‘the best there is’. De hoofdprijs
was voor Hans Hunink. Die was zo trots dat
hij spoedig daarna vertrok om zijn vrouw de
trofee te gaan tonen (denk ik).
Wat fijn dat wij dat allemaal hebben kunnen
organiseren, mede door dat vaste jaarbedrag.

•

Rob Berkvens
6
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De Wedstrijdcommissie
(WeCo) als spil in de golfclub
De wedstrijdcommissie is de grootste commissie en eigenlijk de spil in
onze club. Ze is voortdurend in de weer om het golfen in wedstrijdvorm te
organiseren, daarbij inspelend op de wensen van de leden. In het kader van
ons voornemen om meer aandacht te besteden aan het werk in de commissies
hebben we een aantal vragen gesteld aan Rob Stockx, de voorzitter van de
Wedstrijdcommissie. Zijn antwoorden zijn de basis voor dit artikel.
Wat is de samenstelling van de commissie?

De WeCo bestaat uit dertien leden (twee
dames en elf heren) die allen inzetbaar zijn bij
het organiseren van wedstrijden. Daarnaast
zijn aan de leden wat meer specifieke organisatorische taken toebedeeld. De samenstelling met de meer specifieke taken is als
volgt:
Ans van der Elst

Contact Ladies day

Margriet Stockx

Verzorging prijzen

Fred Boogaarts

HaReCo

Huub Bozon

NGF-competities

Pieter Driessen

DoDaVo

Peter van de Goor

Old Grand Dad
wedstrijd

Jan Gottenbos

Contact
Herenochtend en
Nobra

Han Hoeben

NGF-competities

Is Jacobs

Zaterdagwedstrijden

Wim Martens

Bavaria om ’t Vat +
bestuur HGC

Piet Hein Roxs

Penningmeester

Rob Stockx

Voorzitter, Jeugd +
bestuur HGC

Frits Verspaget

Secretaris

Wie leidt de wedstrijden?
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Staand v.l.n.r.: Peter van de Goor, Huub Bozon, Pieter Driessen, Jan Gottenbos, Ans van der Elst,
Margriet Stockx, Wim Martens, zittend v.l.n.r.: Fred Boogaarts, Piet Hein Roxs, Frits Verspaget,
Rob Stockx

Voor de wedstrijdbegeleiding zijn geen echte
harde afspraken gemaakt, maar het is wel zo
dat bepaalde leden voor een bepaalde wedstrijdreeks staan, zoals:
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•	de Strokeplay en Matchplay kampioenschappen die Frits Verspaget samen met
Huub Bozon organiseert;
	de DoDaVo, die Pieter Driessen, Wim
Martens, Piet Hein Roxs en Rob Stockx
altijd voor hun rekening nemen;
	de Zaterdagochtendwedstrijden, die in
handen zijn van Is Jacobs;
	de Maandbekerwedstrijden, die Fred
Boogaarts, Wim Martens en Ans van der
Elst steeds verzorgen.

•

•
•

Is er een doorstroming
van commissieleden?
Wat de doorstroming van mensen in de
Commissie betreft is er geen bepaalde regeling. Op zeker moment zal iemand vinden
dat het mooi is geweest en dan gaan we naar
een vervanger zoeken. Uitbreiding van de
WeCo, die nu uit 13 personen bestaat, is
voorlopig niet aan de orde. Alles is goed te
begeleiden met dit aantal mensen en hun
inzet. Overigens voorziet het reglement van
de club ook niet in een doorstroming.

Hoe wordt de wedstrijdkalender bepaald?
De WeCo stelt de wedstrijdkalender op
(gepubliceerd in de Evergreen van april én
op de website) en bepaalt welke wedstrijden hierin opgenomen worden. Een gedeelte
hiervan bestaat uit wedstrijden die in competitieverband worden gespeeld, met name
de Maandbeker en de DoDaVo. Dan zijn
er de clubkampioenschappen, de vele spe-

cifieke wedstrijden (bv. de Pro-cup en de
Zomerwedstrijd), de wedstrijden voor de
NGF-competitie en bepaalde jeugdwedstrijden.
Ieder jaar is er een aantal wedstrijden die
landelijk zijn met een landelijke finale, zoals
Handicart, Golfjournaal, Ouder/Kind en Old
Grand Dad. De WeCo schrijft al dan niet in
voor dit soort wedstrijden en geeft ze een
plaats op de wedstrijdkalender.
Voor het definitief maken wordt de wedstrijdkalender ter goedkeuring aan het bestuur
aangeboden, waarna het bestuur beslist of
het allemaal kan en mag.

Wat moet er zoal gebeuren voor
de organisatie van een wedstrijd?
De WeCo komt ongeveer vier keer per jaar
samen. Op deze vergaderingen worden o.a.
de wedstrijdleiders voor de komende wedstrijden aangewezen. De Qualifying wedstrijden staan vast. Bij de wedstrijden voor HCP
0-45 bepalen de wedstrijdleiders, al gelang
naar het aantal inschrijvingen, wat voor soort
wedstrijd er gaat komen.
De prijzen worden gekocht in verhouding tot
het aantal deelnemers (80% van het inschrijfgeld). De inschrijflijst wordt drie weken vóór
de wedstrijd opgehangen en woensdag voor
de wedstrijd wordt de startlijst gemaakt. Is
deze eenmaal opgehangen dan is het uitschrijven zonder sanctie niet meer mogelijk
(kost je één wedstrijd bij afmelding en drie
bij niet op komen dagen op de dag van de
wedstrijd).

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

Op de wedstrijddag zorgt de leiding voor de
scorekaarten, incasseert het inschrijfgeld,
verwerkt de uitslagen en verzorgt de prijsuitreiking.

Is de WeCo tevreden over
haar taakvervulling?
Als WeCo proberen we er voor te zorgen
dat ieder lid van HGC het golfspelletje kan
spelen zoals en wanneer hij of zij het wil.
Zoals het nu allemaal gaat is de WeCo best
tevreden omdat ze de indruk heeft dat veel
leden van de club de wedstrijden een goede
manier vinden om met elkaar in contact te
komen en zo andere leden (beter) te leren
kennen. Ofschoon er in het zomerseizoen
(april tot en met oktober) praktisch elke zondag een wedstrijd is, zijn er voor de niet in
wedstrijden geïnteresseerden op alle dagen,
ook in het weekend, nog voldoende speelmogelijkheden. Om de baan zoveel mogelijk
voor ieder beschikbaar te houden wordt ook
het aantal Nobra- en NGF -teams dat aan de
competities deelneemt zeer beperkt gehouden. Daar staat tegenover dat er wel ruimte
moet worden gecreëerd voor sponsordagen,
want sponsoren horen nu eenmaal bij de
inkomstenbronnen van de club, maar zorgen
soms voor beperkingen in de baan.
Al met al proberen we de baan zo min mogelijk te bezetten, maar wanneer we zien dat op
vele prachtige dagen gedurende de week de
baan vrijwel onbezet en zo’n beetje helemaal
voor jezelf is, denken we wel eens: ‘Wat zonde
dat mensen op zulke prachtige dagen thuis
blijven zitten in plaats van een paar holes
te lopen’. Erg veel golfers zijn jaloers op de
speelmogelijkheden bij HGC ‘Overbrug’.

Hoe ziet men de samen
werking met de Evergreen?
Het is de bedoeling om de winnaars van de
wedstrijden te vragen iets te schrijven voor de
Evergreen. Verder ligt voor de redactie van
de Evergreen het wedstrijdboek ter inzage
voor soort wedstrijd, uitslagen en eventuele
bijzonderheden.
Zijn er andere relevante zaken te vermelden,
dan wordt de Evergreen hierover geïnformeerd.

•

Met dank aan Rob Stockx
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Golfervaringen in China

Even één grote familie
In het spoor van onze dochter Mathilde, die als kunstenares was uitgenodigd
om in Beijing een tentoonstelling in te richten, vertrokken Will en ik begin
maart voor zes weken naar China met als standplaats Beijing, de hoofdstad
met 14 miljoen inwoners. Aan ons was de zorg voor Rosa, onze kleindochter
van twee jaar, toevertrouwd.

Golfen in China oeroud?
Na een aantal weken hadden we al heel wat
van Beijing gezien en kwamen de golfkriebels weer opzetten. Op internet hadden we
al geprobeerd wat informatie te verkrijgen

Even één grote familie
We hadden er nog geen idee van waar we
golfbanen konden vinden totdat we op een
dag tijdens een fietstocht door de stad een
groot bord tegenkwamen met een golfer erop.
Het schrift konden we niet lezen, maar een
pijl wees ons de richting. En jawel, ergens
aan de rand van een park stuitten we op een
groot hek met een portiersloge en daarachter
een groot clubhuis. De bewakers, waarmee
we overigens geen woord konden wisselen,
wilden ons aanvankelijk niet toelaten, maar
ons westerse uiterlijk en de beweging van een
oefenswing redden ons. Na een telefoontje
mochten we naar binnen.

en dat lukte. In een Engelstalig artikel over
de geschiedenis van het golfen lazen we
allereerst dat golf in China een lange historie heeft. In oude kronieken uit de Yandynastie (1206-1368) is het volgende te lezen:
‘Chinezen sloegen met sticks ballen in gaten
in de grond’.

In het clubhuis een grote balie met drie meisjes erachter. Ook hier verstond men ons niet
en het informatiemateriaal dat op de balie lag
was alleen in het Chinees. Vanaf onze binnenkomst was Rosa met haar blonde kopje,
haar flair en gebabbel de bezienswaardigheid
voor alle aanwezigen. Zij ging meteen op de
golfballen af die in een bak in het winkeltje
lagen en gooide ermee rond op de marmeren
vloer. Toen zag ze een golftas staan met clubs
die waren voorzien van ‘sokken’ in de vorm
van dierenkoppen. In ‘no-time’ had ze een
leeuw, een tijger en een olifant in haar armen.
Ze hield ze zo vast tegen haar borst geklemd
dat iedere poging om ze terug te pakken
mislukte. Ondertussen hadden zich een stuk
of tien lachende mensen om ons heen verzameld, die er allemaal op uit waren om Rosa
te zien en aan te raken. Deze vond dat prima,
zolang ze maar van die dieren afbleven.

Ook vonden we een eveneens Engelstalig
artikel over de Olympische spelen van 2008
in Beijing, waarin een overzicht stond van
golfbanen in en rond Beijing, een gebied
zo groot als Brabant. We telden slechts een
dozijn golfclubs met als bekendste de ‘Beijing
Pine Valley International Golfclub’ ontworpen door Jack Nicklaus. Die club, waar ook
de Chinese Open wordt gespeeld, is alleen
toegankelijk voor leden die een inkoopsom

Pogingen van ons om iets te vragen over de
golfmogelijkheden leidden tot geen enkele
response, totdat iemand kwam aanlopen met
een dame die een Pro bleek te zijn. In zeer
gebrekkig Engels legde ze ons uit dat deze
club slechts een driving range en oefengreen
had. Voor 10 yuhan (1 Euro) kon men 20 ballen afslaan, eventueel met geleende clubs.
Op haar vraag of we beginnelingen waren
liet ik mijn handicapkaartje zien met daarop 

Will en Rosa voor clubhuis

Het kunstdistrict waarin we vertoefden ligt in
een buitenwijk van de stad in een oud industrieel complex, destijds gebouwd met hulp
van Russen en Oost Duitsers. Al snel bleek dat
communicatie het grote probleem was. Bijna
niemand spreekt een woord Engels, terwijl alle
informatiebronnen in het Chinees zijn. Zelfs
met onze chauffeur en kokkin konden we
geen woord wisselen. Alle gesprekken met hen
en anderen liepen via een gebrekkig Engels
sprekende tolk met behulp van een Chinees
mobieltje dat voor ons de ‘lifeline’ was.

hebben betaald van $100.000. De meeste golfclubs hebben echter alleen een driving range
en een oefengreen. Ze worden regelmatig,
in combinatie met eten, door zakenmensen
gebruikt voor gasten.
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Golfen op een hoger niveau

Hoe staat het met uw Gripping?
De echte Hellemonder zou misschien denken:’ ik heb ‘ping’ tijdens de griep’.
De echte golfer weet beter, we hebben het over het ‘grippen’ van de golfclub. Maar toch
kunnen er allerlei soort klachten ontstaan bij slechte en of niet goed aangebrachte grips.
Zoals o.a. tennis- en/of golferellebogen.

Huub Bozon

Vaak ontstaat dit soort klachten door te smalle of te dikke of zelfs door te gladde grips.
Onder de wat oudere categorie golfers komt
de ziekte van Dupuytren voor. Dit is een
ziekte van de buigpezen in de handpalm. Er
ontstaan dan knobbels/strengen, het weefsel
verschrompelt waardoor de vingers in een
buigstand komen te staan (meestal ringvinger en de pink). Deze klachten komen meer
voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij deze
aandoening is het moeilijk grippen. In een
vroeg stadium kan fysiotherapie een oplossing zijn en in een later stadium als er vergroeiingen zijn (de vingers gaan krom staan)
is chirurgisch ingrijpen noodzakelijk. Ook
die golfers met reumatische verschijnselen
moeten goed kijken naar de grips die op de

golfclubs zitten of aangebracht worden. Voor
beide categorieën geldt, kies voor zachtere
en dikkere grips en laat ze op de goede dikte
aanbrengen. Een juiste grip met een goede
dikte kan dit soort klachten voorkomen en/
of verminderen.

Wat voor grips zijn er in
de handel verkrijgbaar en
welke moet ik kiezen?

         1 t/m 4                  5/6/7                 8/9/10

 HCP 20. Toen ze dat zag sloeg ze de handen voor haar ogen en slaakte ze een kreet
van: ‘You should be our teacher’. En wat
bleek: haar eigen handicap was 35. Tja
en toen was ze niet meer te houden! Ik
moest van haar een aantal ballen afslaan.
Gelukkig ging dat redelijk en waren er
geen toeschouwers, want iedereen had
zich binnen rond Rosa verzameld, die
intussen zo overmoedig was geworden
dat ze met de beestenkoppen door het
clubhuis holde. Dit tot groot vermaak van
alle aanwezigen.
Het duurde even voordat alles weer op zijn
plaats stond en toen we afscheid namen
en op onze fietsen waren geklommen,
hadden we nog steeds niet gegolft, maar
hadden we wel het gevoel dat we even één
grote familie waren.

•

Bert ter Heijne
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Hierboven ziet u een aantal grips die verkrijgbaar zijn, 1 t/m 4 zijn Multi-compound grips,
dat zijn grips met een stevige bovenkant,
met touw erin verwerkt en de onderkant wat
zachter. Grips 5/6/7 zijn zeer zachte grips met
luchtkussens speciaal voor golfers met reuma
en met de ziekte van Dupuytren.
Grips 8/9/10 zijn speciaal gemaakt met de
golfgrip erop zodat je handen altijd goed
staan (in de normale griphouding). Hierdoor
staat je clubhead altijd in een square stand,
indien de grips goed zijn aangebracht (foto
hieronder).

Op de foto’s hierboven ziet u een aantal
gripmethodes: een normale grip, een sterke
(under)grip en een zwakke grip. U hebt allemaal een normale grip geleerd van uw pro,
maar toch vindt de een het prettig om met
zwakke en de ander met een sterke grip te
spelen (voorkeurs houdingen/bewegingen
van de persoon).
Golfers met een zwakke grip kunnen minder
release maken en zullen veelal ‘slicers’ zijn.
Mensen met een sterke grip kunnen veel
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release maken en kunnen dus makkelijker
een draw slaan.

Waarom is het belangrijk om een
grip op een goede dikte te hebben?

1.	Wanneer een grip te dik is voor een gol
fer kan het volgende gebeuren;
	het gevoel van wat er met je clubhead
gebeurt neemt af.
	de polsactie neemt af, waardoor het over
elkaar rollen van de onderarmen moeilijker gaat en je dus minder release en een
sterke grip creëert.
	de golfspeler is geneigd de club korter vast
te pakken waar de grip dus dunner is. Dit
zal de swingspeed negatief beïnvloeden
waardoor je dus minder ver slaat.

•
•
•

Beekstraat 12
5671 CT Nuenen
T 040 - 283 44 21
E info@dicksevers.nl
W www.dicksevers.nl
2.	Wanneer een grip te dun is kan het vol
gende gebeuren;
	de club draait in je handen omdat je de
club niet goed genoeg kan vastpakken
	als je harder moet grippen kunnen je polsen ook niet draaien en is er dus ook weer
geen release. Je creëert een zwakke grip
wat dus weer een slice zal produceren.
	omdat je harder moet knijpen verlies je
de grip op de club op de top van de backswing en verlies je dus de controle van je
swing.

•
•
•

De grip is een heel belangrijk gedeelte in de
swing om nog constanter en met accuratesse de bal te kunnen raken. Om accuraat te

Vraag uw pro of uw grips nog goed zijn, laat
de grip van uw handen controleren of maak
een afspraak met de golfclubmatcher. Zij hebben de apparatuur en de kennis om u advies
te geven.

•

swingen is een goede grip dus noodzakelijk.
Vervang uw grips indien deze te hard worden,
uitdrogen en of inscheuren.

Huub Bozon
www.golfclubmatcher.nl

Er zijn 5 soorten maten grips:1. jumbo - 2.
midsize - 3. men - 4. ladies - 5. junior grips.
Deze zijn echter d.m.v. het aanbrengen van
extra lagen precies op maat te maken.
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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.
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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
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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

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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Maandbeker I

Hoge en lage handicappers weer verenigd
waren, kwam ik weliswaar op tijd, maar tóch
te laat. Van opwarmen kwam dus weinig
terecht.
Wijsheid in deze sport is: niet teveel risico’s
nemen, maar in de praktijk komt daar niet
altijd evenveel van terecht. Ik had echter het
geluk dat Wim, één van mijn flightgenoten, dat wél deed en dat zowaar vanaf de
eerste hole. Door zeer degelijk spel op de
eerste negen holes verzamelde hij namelijk
21 Stablefordpunten. Ik dacht bij mezelf
laat ik dat ook maar proberen en wonderwel lukte dat een beetje. Zo kwam ik op
18 Stablefordpunten over de eerste negen
holes.
Vlnr Jeanne Verstappen (derde), Inge van Melis (eerste) en Hannie van den Eijnde (tweede)

Hoge en lage handicappers
weer verenigd

Spannend bij de lage handicappers

Zondag 20 mei de eerste ronde voor de
Maandbeker. Voor iedereen een verandering, omdat nu de hoge en lage handicappers
samen werden ingedeeld in gemixte flights.
Ik mocht met drie heren flightgenoten door
de baan hobbelen, wat in het eindresultaat
misschien wel te zien is. Ondanks dat het
wachten bij hole 10 en enkele holes daarna
wel wat lang duurde kon mijn ronde niet
meer stuk. Het leuke was dat Pieter Driessen
bij de lage handicappers de eerste plaats had
bereikt en daarmee iedereen kon laten zien
dat 65 jaar een geweldige leeftijd is om door
te gaan met dit spelletje.

Met wat gemengde gevoelens ging ik naar
HGC om de eerste maandbeker 2007 te spelen. Alles klopte: te laat naar bed, te vroeg
op (ondanks dat we voor laat spelen hadden
geopteerd) en een nogal hectische week voorafgaande aan de wedstrijd.
We begonnen tien minuten te vroeg en terwijl
mijn flightgenoten al op de tee-box aanwezig

Door wat kleine onvolkomenheden, vooral op de eerste holes van de tweede negen,
raakte Wim wat achter, maar hij herstelde
zich in de slotfase goed door op twee holes
op een rij een par te scoren. Daardoor werd
het op de laatste hole nog erg spannend wie
van ons tweeën deze ‘onderlinge confrontatie’
zou gaan winnen. Met 37 punten werd ik de
winnaar en Wim, met 35 punten, viel jammer
genoeg net buiten de prijzen. Zo zie je maar:
met wat geluk, maar wél met de juiste instelling, liep het op die dag zoals men het zich af

Samen met Hannie van den Eijnde en Jeanne
Verstappen bezetten wij de eerste drie plaatsen bij de hoge handicappers. Met dank aan
mijn flightgenoten Rinus, Fred en Dick.
Ik hoop dat het, ondanks de wachttijden, voor
iedereen toch een leuke dag is geweest.

•

Inge van Melis

Vlnr Frans Vinke (tweede), Pieter Driessen (eerste) en Jan van den Eijnde (derde)
14
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en toe kan wensen. Gezegd dient te worden
dat mijn andere flightgenoten Marianne en
Jean Louis mij optimaal hebben gesteund om
dit resultaat te behalen.

Maître Cour du Moulin

Nocera een heerlijk drankje

Nogmaals Marianne, Wim en Jean Louis
bedankt voor jullie support.

•

Deze keer een recept voor een
heerlijke drankje. Ik heb het
al aan enkele leden van onze
golfclub gegeven en de reacties
waren lovend.

Pieter Driessen

Verbetering van
de driving range
Eerste fase afgerond
Na lang wachten vanwege de slechte
terreinomstandigheden is de eerste
fase van de verbetering van de driving
range afgerond en zijn tegelijkertijd
ook de lelijke ballenvangers op hole
1 verwijderd. Met de plaatsing van de
bestaande en de nieuwe masten en netten is het heel wat veiliger geworden
rond de driving range.

Je moet er nu wel snel bij zijn want je maakt
het van onrijpe walnoten, die je uiterlijk tot
half juli moet plukken. Je snijdt 20 onrijpe
noten in vieren, doet ze in een fles met brede
hals en giet er één liter eau de vie, jenever,
wodka, grappa of een andere alcoholische
drank van een neutrale smaak op.
Verder in de fles: drie kruidnagelen, een
stuk kaneelschors, een stuk vanilleschors
en de schil, zonder het witte, van een goed
gewassen sinaasappel.

Sluit de fles goed en zet hem ongeveer een
maand in de zon. De drank wordt pikzwart. Vandaar dat de Italianen dit drankje
Nocera (heldere nacht) noemen.
Kook daarna 500 gram suiker in een kwart
liter water en laat dat afkoelen. Zeef de
drank en voeg de suikersiroop toe.
Heerlijk bij een kopje koffie na een copieus
diner.

•

Maître Cour du Moulin

De regelmatige bezoeker van de oefenaccommodatie heeft ook kunnen constateren dat er nieuwe afslagmatten
van hoge kwaliteit zijn aangeschaft en
dat de haperingen aan de ballenautomaat tot het verleden behoren.
In overleg met het bestuur en uiteraard
met de Pro zal nog worden overlegd
hoe we de accommodatie verder kunnen verbeteren. Ook uw ideeën zijn
welkom en zullen zeer zeker worden
besproken en, indien nuttig, eventueel
worden uitgevoerd. Schroom niet om
te reageren.

•

Willem van de Ven
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Nieuws van de HaReCo

Competition Stableford Adjustment (CSA)

Dit is een systeem ter correctie van wedstrijdscores bij extreme
omstandigheden. In de vorige Evergreen in een artikel over het nieuwe EGAHandicapsysteem hebben we al uitgelegd dat, als na een wedstrijd blijkt
dat het deelnemersveld beduidend hoger of lager scoort dan statistisch te
verwachten is, een correctie op het aantal Stablefordpunten wordt toegepast
voor de handicapberekening.

drie punten erbij nog steeds niet in of boven
de buffer werd gespeeld. De slechte prestaties lagen aan het weer. We hadden weer
eens een ouderwetse slechte lentedag met
hondenweer waarbij de spelers verkleumd
binnen kwamen. Hieruit blijkt dus dat het
systeem werkt.

Hiertoe is sinds 1 januari 2007 het zogenaamde ‘Competition Stableford Adjustment’
afgekort de CSA ingevoerd dat sindsdien al
verschillende keren door de wedstrijdleiding
is toegepast. Gewoonlijk is de CSA nul en is
er geen correctie nodig. In geval van: -1, +1,
+2, +3 of +3 (Reduction Only) worden de
scores dienovereenkomstig aangepast. De
berekening van de CSA is nogal ingewikkeld
maar gelukkig doet het computerprogramma
GOLF, dat wij bij HGC ‘Overbrug’ gebruiken,
die berekening na elke wedstrijd automatisch.
Ter verduidelijking een voorbeeld:

Een praktisch voorbeeld
We nemen als voorbeeld de Seizoensope
ningswedstrijd op 25 maart. Het programma
maakt een overzicht van de verdeling van de
scores van alle deelnemers en van het aantal
deelnemers per categorie 1 t/m 4 (zie tabel).
Op de onderste regel van de tabel wordt de
berekende CSA weergegeven.

In dit geval was de CSA +3 (Reduction
only). Dit betekent dat de prestaties in deze
wedstrijd slechter zijn dan de verwachte of
standaardprestaties onder normale omstandigheden. Alle spelers krijgen er 3 stablefordpunten bij. Echter er is geen handicapaanpassing (Reduction only), omdat met die

Bij HGC ‘Overbrug’ hebben we intussen al
behoorlijk wat ervaring opgedaan met de
CSA. Alle mogelijkheden zijn bij de verschillende wedstrijden al eens voorgekomen, zelfs
een vermindering met één Stablefordpunt
toen de weersomstandigheden en de conditie
van de baan ideaal waren.
Vermeldenswaardig is verder nog dat, indien
er aan een wedstrijd minder dan tien golfers
deelnemen én indien er uitsluitend spelers uit
handicapcategorie 5 (HCP 26,5 – 36,0) aan
deelnemen, er geen CSA mogelijk is. Voor
individuele qualifying kaarten geldt hetzelfde dus ook geen CSA berekening.
Overigens is de CSA niet zo vrijblijvend
zoals vroeger bij het ‘Non-counting’ verklaren van een wedstrijd, dat mocht je doen bij
een bepaalde slechte score, de CSA moet je
uitvoeren.

•

Fred Boogaarts
Voorzitter HaReCo
16
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Bavaria om ’t vat

Swinkels wordt ’Swinckels’?
Zaterdag 9 juni om 11.00 uur werd er gestart voor deze wedstrijd.
Het regende pijpenstelen maar de eerste flight kon gelukkig, weliswaar met
een kwartiertje vertraging, tóch van start gaan. Nadien verdwenen de buien
om ons heen als sneeuw voor de zon en werd – en nog belangrijker – bleef het
droog.
Om meer leden in de gelegenheid te stel- Veghel. Dries en Leo waren net zoals de hele
len om mee te spelen, dit keer geen guns- ‘Swinkels-brigade’ voor deze gelegenheid in
hot, zoals we bij eerdere edities van deze een nieuwe gele outfit gestoken. HGC had de
wedstrijd gewend waren. Dit had echter wel eer deze als eerste te mogen bewonderen, hethet effect dat, toen de laatste flights binnen geen volgens Dries weer eens de goede band
kwamen, veel vroeg gestarte spelers al huis- benadrukte die er tussen Bavaria en HGC
waarts waren gekeerd. Het gerstenat dat na bestaat. Jammer, volgens hem, dat indertijd
de wedstrijd zoals gebruikelijk door Bavaria Ale Blie (Aarle-Rixtel) er een stokje voor had
werd aangeboden smaakte weer voortreffelijk gestoken, anders waren we nog goede buren
geworden ook.
evenals de snacks van D’n Dimpel.
De prijzen bestonden dit jaar uit een nieuw
Na afloop was er de prijsuitreiking door soort bier het zogeheten ‘Swinckels Volmaakt’.
Dries Swinkels geassisteerd door Leo van Dit bier op de fles gesigneerd door de ‘7de

generatie Swinckels’ moet uit speciale flessen
gedronken worden en is niet gepasteuriseerd.
Het moet in de koelkast worden bewaard
en daar zullen de winnaars van een of meer
dozen bier toch wel even moeite mee hebben.
En zo zijn wij, spelers van HGC, als consument én als proever, betrokken geweest bij
een nieuwe marketingstrategie onder een
oude naam. Wel zijn we benieuwd of voortaan ook op de scorekaarten van de familieleden ‘Swinckels’ komt te staan.
Rest nog om te vermelden dat August Curfs
weer de prijs voor de bestgeklede golfer in
ontvangst mocht nemen, ofschoon niet
iedereen enthousiast was over de kleuren van zijn sokken. Tenslotte hulde aan
René van de Waarsenburg. Hij was met 41
Stablefordpunten en handicap 10,7 verreweg
de beste van allemaal. Andere prijswinnaars
zijn vermeld onder wedstrijduitslagen.

•

De deelnemers
Jean Louis Aben en Bert ter Heijne

Vlnr Dries Swinkels, Leo van Veghel en René van de Waarsenburg
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Wedstrijduitslagen
Seizoensopening zo 25 maart
1. Janneke Goossens
2. Piet Korenman
3. Annie Heessels

Paaswedstrijd ma 9 april
1. Jenny van Griensven/Huub Bozon
2. Claire Wolters/Jeanne Verstappen
3. Christine van de Vrande/Jan Gottenbos

Voorjaarswedstrijd zo 22 april
1. Joke Franken
2. Gerrit van Wylick
3. San Jansen

Oranjewedstrijd ma 30 april

Winnaars voorjaarswedstrijd

1. Anette Oidtmann
2. Bertie Luijben
3. Chrisje Driessen

Pro-cup zo 13 mei
1. Jan Kersten
2. Pete Norman
3. Ceciele van den Broek

Maandbeker 1 zo 20 mei
Lage hcp
1. Pieter Driessen
2. Jan van den Eijnde
3. Frans Vinke
Hoge hcp
1. Inge van Melis
2. Jeanne Verstappen
3. Hannie van den Eijnde

Winnaars Pro-cup

Bavaria om ’t vat za 9 juni
Lage hcp
1. René van De Waarsenburg
2. Gerry Daelmans
3. Arthur Luijben
Hoge hcp
1. Wilfran Bollen
2. Bert ter Heijne
3. Berry de Kort

Presidents-cup zo 10 juni
1. Hans Meijer
2. Huub Bozon
3. Peter Heessels
18
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Winnaars paaswedstrijd
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Golfen in Nieuw Zeeland

Soms duur, maar wél uniek
Terwijl de carnavalsvierders in Helmond hun voorbereidingen treffen
om hun carnavalszaterdag te vieren, zitten wij in de trein naar Schiphol.
Onderweg naar wat ongetwijfeld weer een onvergetelijke en mooie reis wordt
door Nieuw Zeeland, de Fiji eilanden en Los Angeles. En natuurlijk pikken
we een golfgraantje mee daar in de Pacific, waarvan hier een verslag.
We hebben één baan bezocht en op drie
banen gespeeld. Met oh’s en ah’s van bewondering hebben we in het prachtige clubhuis
van Golfclub Cape Kidnappers in Hastings
rondgekeken. Gebouwd in de stijl van een
schaapscheerdersstal en ingericht met alleen
natuurlijke materialen (bijvoorbeeld naturel
schapenvachten op prachtige donkerbruine
leren stoelen). De baan ligt hoog op de kliffen
van de oostkust en sommige holes liggen echt
helemaal tot in de punt van die kliffen. De
waterhindernis is hier de Grote Oceaan. En
ook gegolft zul je je afvragen? Nee, een ‘local’
betaalt een schappelijke greenfee, maar als
buitenlander ben je hier echt de hoofdprijs
kwijt.

Een unieke caddiemaster
Wel hebben we gespeeld op de Opotiki Golf
Club, een mooie heuvelachtige parkbaan aan
de East Cape (Noorder eiland ). Dat is nou
een mooi voorbeeld van wat golf is in dit
prachtige land. ’s Ochtends rijden we met de
camper naar de baan om te kijken of we die
middag een balletje kunnen slaan. We kijken
even rond maar er is geen caddiemaster of
iemand anders die ons kan helpen. Op het
parkeerterrein staat een man zijn golfspullen uit te pakken en we vragen hem bij wie
we moeten zijn. Hij stuurt ons naar een huis
aan de andere kant van het parkeerterrein,
‘the man there will sort you out’ meldt hij ons.
En jawel, de bewuste man staat ons al op te
wachten. We kunnen ’s middags terecht en hij
zorgt dat er twee golfsets voor ons klaar staan.
Behalve een flight van vier Canadezen is er
niemand in de baan. Onze caddiemaster (of
greenkeeper of misschien is het wel de voorzitter?) geeft een uitgebreide toelichting op
de ligging van alle holes. ‘If you tee off hole 6,
it’s best your husband also tees off hole 7. All

the men do that, otherwise they have to walk
up the same hill twice’. Omdat twee holes
van de baan gesloten zijn in verband met het
kappen van bomen is de gebruikelijke greenfee verlaagd. Inclusief golfsets, (gebruikte)
ballen en de buggy rekenen we 55 NZ dollar
(25 Euro!) af. Het is allemaal wat amateuristisch: de clubs zijn ‘nothing fancy’, ofwel
echt oud en onze gedateerde buggy houdt het
maar zes holes vol. Maar, geen nood, redding
door onze onvolprezen caddiemaster is nabij!
Toevallig komt hij net even kijken hoe het
gaat, of we onze weg kunnen vinden en of
Cees toch wel van hole 6 en 7 tegelijk afslaat.
Hij haalt een andere buggy en we kunnen
onze weg vervolgen. Na 16 mooie holes rijden
we de buggy maar meteen naar de parkeerplaats van het huis van de caddiemaster. Hij
heeft ons al gezien en komt met een plastic
tasje in de hand naar ons toe. We maken
nog een praatje en bedanken hem voor de
goede zorgen, waarna hij ons het plastic tasje
overhandigt. Wij komen vanavond niet om
van de honger, want we zijn nu voorzien van
diverse soorten groenten uit de eigen tuin
van de caddiemaster. Geweldig!

Golfbaan met schoorstenen
Wat dacht je van een golfbaan met schoorstenen? Bij Lake Taupo gaan we spelen op de
Taupo Golf Course. Je kunt meteen merken
dat deze baan een stuk drukker is. Alles is
professioneler en de Pro in de shop is een
beetje gestresst. Hij heeft maar half aandacht
voor ons als we bij hem inschrijven en afrekenen. Dat er twee 8-holes banen zijn vertelt
hij niet en wij weten het niet. En wat doen
wij, natuurlijk we spelen de verkeerde baan.
Hole 3 is een par 4, maar volgens de kaart
moet het een par 3 zijn. Ook hole 4 klopt
niet, dus we komen tot de conclusie dat we
niet goed zitten. Het is wel een mooie baan,
dus we besluiten toch maar door te spelen
en melden ons na negen holes weer bij de
Pro. Wat blijkt, we hebben de eerste negen
holes gespeeld van de old course, genaamd
Tauhara en we starten nu alsnog op de langere, nog mooiere, Centennial. Ook daarvan
hebben we de front-9 gespeeld. Maar dat
terzijde. We hadden eigenlijk geluk dat we op
Tauhara speelden, want alleen daar vind je de
zogenaamde fumeroles. Een stapel keien met
een schoorsteen (jawel) in het midden van
waaruit de dampen uit het binnenste van de
aarde ontsnappen. Zoiets vind je toch nergens! Na deze mooie dag eten we een hapje
op een terrasje aan Lake Taupo en genieten
van een prachtige zonsondergang.

•

Cees en Margret van Dijk

Cees en Margret naast een fumerole
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Door de baan

Antwoorden op vragen
De dagen respijt die ik van de redactie van de Evergreen heb gekregen
om mijn kopij in te leveren geven mij de mogelijkheid om actualiteiten
betreffende de baan en die in de ALV van 6 juni j.l. ter sprake kwamen in
mijn rubriek op te nemen.
Voor het commentaar op de uitgevoerde
baanaanpassing, de gewijzigde holevolgorde
en de reactie van het bestuur daarop verwijs ik naar de notulen van deze vergadering
elders in deze editie. Tijdens de rondvraag
waren er ook enkele vragen waar ik hier
graag nogmaals op wil ingaan.

Driving range
Allereerst de (on)veiligheid aan het einde
van de driving range en met name op de
afslag van hole 9/18 en de directe omgeving.
Overigens blijkt uit het aantal ballen dat
dagelijks naast de linker en rechterzijde van
de driving range wordt aangetroffen dat dit
punt ook daar speelt. Echter bij de hoogte van
het net aan de achterzijde (afstand 175 meter)
is er voor gekozen om dit net zijn functie te
laten vervullen in combinatie met de bomen.
Gesteld kan worden dat deze keuze niet 100%
voldoet. Natuurlijk kan dit probleem worden opgelost door een enkele meters hoger
net. Dit betekent wel dat de bomen dan nóg
kaler moeten worden gemaakt. Een andere
mogelijkheid is om het net vóór de bomen te
plaatsen, hetgeen de driving range dan wel
korter maakt. Vanuit de vergadering kwam
ook het voorstel om spelers die lange slagen
aan het oefenen zijn te gebieden dit niet te
doen als er zich spelers achter het einde van
de driving range bevinden. Zo heeft, om met
Johan Cruyff te spreken, elk voordeel zijn
nadeel en zal er een keuze moeten worden
gemaakt.
De route naar hole 9/18 loopt om de driving
range heen en dan zo dicht mogelijk naast
het net. Dit heeft tot gevolg dat spelers die
op de approach green aan het oefenen zijn
kunnen worden afgeleid door passerende
spelers. Dit bezwaar is van te voren onderkend en het is de bedoeling dat er tussen de
20

approach green en het pad een afscheiding
in de vorm van een haag of iets dergelijks zal
worden geplaatst.

Gras op bunkerwanden
Verder was er een vraag over de lengte en de
kwaliteit van het gras op de bunkerwanden.
In feite ligt hier een structureel probleem aan
ten grondslag: wij hebben op onze bunkerwanden geen beregening. De laatste twee jaar
zijn diverse bunkerwanden vernieuwd, maar
het resultaat daarvan is alweer afgenomen.
De bunkerwanden worden eenmaal per twee
weken gemaaid en helaas niet op fairway
hoogte. Kort en vaak maaien veroorzaakt
bij het gras droogtestress, met name op de
zuidkant van de bunkerwand. Vandaar onze
maaifrequentie en maaihoogte.
Om deze situatie te verbeteren ligt bij HSG
(het bedrijf van onze greenkeepers) het ver-

zoek om een offerte uit te brengen voor de
bunkerwandberegening.

Hardheid van fairways
De laatste vraag die ik hier wil behandelen
(en waarbij de vragensteller zelf het antwoord
gaf) betreft de hardheid/droogte van enkele
van onze fairways. De oplossing is grondverbetering. Een activiteit waar onze greenkeepers permanent mee bezig zijn, maar dan
op het niveau van onderhoud. In het vorige
seizoen hebben zij hole 3 op een structureel
niveau onder handen genomen (herinnert u
zich die zandwoestijn nog?). Volgend jaar is
er een andere fairway aan de beurt.
Ik wens u veel speelplezier.

•

Kaj Hordijk
Baancommissaris.

Rectificatie aprilnummer
Bij de vermelding van nieuwe leden
in het aprilnummer hebben we enkele
jeugdleden niet vermeld. Het gaat hier
om de drie zonen van Noud Swinkels:
Bob, Chiel en Luuc die we, helaas wat
laat, nog van harte welkom heten bij
de club.
Redactie Evergreen
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Pro-praatje

Korte puts
Om korte puts goed te oefenen maak
je gebruik van twee clubs om een
spoor te vormen en je zwaaibaan
(stroke) te controleren. Je hebt tevens
een goed houvast om je lichaam
goed te positioneren ten opzichte
van de bal. Hier een paar posities
die u zelf ook makkelijk kunt
oefenen:
1 Oplijnen
	Lijn de twee clubs voldoende breed naar
de hole uit, zodat uw putter er nog tussen
kan worden geplaatst. U ziet duidelijk
het vizier (ogen) boven de bal terwijl uw
lichaam parallel staat aan de clubs op de
green.

2 Pendelbeweging
	Maak rustig een pendelbeweging van
achter naar voren tussen de beide clubs.
Armen bungelen vanuit de schouders
neerwaarts. Probeer een ontspannen
tempo van rechts naar links te behouden.

3 Clubhoofd laag door de bal
	Tracht met uw clubhoofd zo laag mogelijk
door de bal heen te zwaaien. U heeft een
prima controlepunt van het clubhoofd ten
opzichte van de clubs die zijn uitgelijnd
naar de hole.
Dit is een simpele oefening die u gemakkelijk
kunt uitvoeren voordat u de baan ingaat. U
zult merken dat uw slag veel stabieler blijft
ook als de clubs er voor uw voetenstand niet
meer zijn.

•

Veel succes.
Sander Prinsen
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F I T N E S S

De NGF
Seniorencompetitie
We zijn in onze competitie gestart met een tiental
seniorengolfers in de afdeling Senioren Open. Na
de ervaring van het vorige jaar, waarin we net geen
kampioen werden, hebben ze ons team toch laten
promoveren, waardoor we in een lagere (betere) klasse
werden ingedeeld.
Je kon het ook merken aan het resultaat na drie wedstrijden: één
wedstrijd gelijk en twee verloren. De laatste wedstrijd echter (met
Harry als gastspeler) werd met een klinkende overwinning afgesloten.
Hierdoor werden we alsnog derde in onze poule.
Door wat omstandigheden waren enkele vaste spelers niet in de
gelegenheid om deze laatste wedstrijd bij te wonen. Dit resulteerde
in een e-mail, die ik kreeg van een van onze vaste spelers, met de
mededeling dat mijn status als captain duidelijk in gevaar was gekomen (geintje).
Het belangrijkste van deze competitie is naar mijn mening de saamhorigheid en de gezelligheid, wél de regels, maar geen overdreven
gedoe daarmee.
We speelden op vrijdag, vaak op goede 18-holes banen en allemaal
redelijk in de buurt. De belangstelling voor de Seniorencompetitie
was afgelopen seizoen dermate groot dat wellicht aan het bestuur
gevraagd zou moeten worden om voor 2008 een tweede Seniorenteam
te formeren.
Loek, Rob, Peter 1, 2 en 3, Rijn, Piet-Hein, Hans en Harry 1 en 2
bedankt voor de saamhorigheid en graag tot 2008.

•

Pieter Driessen

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

Helmond, Europaweg, tel. 0492 - 53 54 30
Veghel, Marchallweg 3, tel. 0413 - 36 20 01 / 35 06 78
Eindhoven, Woenselsestraat 354, tel. 040 - 246 14 10
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De Handicartwedstrijd
met hoge opbrengst
Tweede Pinksterdag 2007, de weergoden hadden ons niet helemaal in
de steek gelaten. Af en toe een beetje miezerige regen, maar een prima
temperatuur en dus al met al uitstekend golfweer. Nog steeds dank aan de
Wedstrijdcommissie om deze dag, nu en in de toekomst, te reserveren voor
deze wedstrijd.

ken, ’feestelijke Barbeque’. Een prijs die door
Piet Hein van Thiel werd uitgebreid met een
greenfee voor 4 personen op Geijsteren en
door onze nieuwe Pro Sandy van Griensven
met golflessen. Huub Bozon trok uiteindelijk
aan het langste eind voor deze fantastische
combinatie.
Het totaal resultaat was € 1.365. Opnieuw een
prachtig bedrag waarmee HGC ‘Overbrug’
zich zeker weer in de top van het zuidelijk
klassement zal nestelen.

Winnaars en organisatoren

Het maximum aan deelnemers werd helaas
niet bereikt, maar 62 leden (16 flights) begonnen met heel veel enthousiasme aan de wedstrijd die gespeeld zou gaan worden over
18 holes. De Mulligans waren ook dit jaar
weer in trek en werden ook nu in grote aantallen door de deelnemers afgenomen. De
‘Handicartballetjes’ waren gewild en ook de
door ‘Golfclubmatcher’ Huub Bozon beschikbaar gestelde golfhulpmiddelen vonden gretig aftrek. Een erg gezellige dag met wederom
een uitstekend financieel resultaat.
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Brachten de inschrijving en de verkoop van
de Mulligans al een bedrag op van € 770,
de dag kreeg nog extra glans door de traditionele Amerikaanse verkoop en een
speciale bijdrage van een zeer meelevende
extra sponsor. Uw consul, voortreffelijk
geassisteerd door Ceciele van den Broek en
Francien Christophersen, realiseerde na een
verbeten strijd van loven en bieden tussen
de diverse aanwezigen in het clubhuis een
aanzienlijk bedrag voor de, door onze golfvrienden Janneke en Ben Goossens geschon-

Fijne sponsoren, maar
weinig donateurs
Veel dank is verschuldigd aan al die sponsoren, die het mogelijk maakten dat weer
alle deelnemers met een prijs naar huis gingen. De sponsoren waren in willekeurige
volgorde: Bavaria, PowerBrands, Francien
en Ronald Christophersen, Iris en Gijs
Verstappen, Traffic Design, Wim Martens,
Jeroen van de Kant, Gerry Daelmans, Nevada
Bob, Stef van Heugten, Jan van Hout, Jack
Meijer, Huub Bozon, Randstad en Janneke en
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Ben Goossens. Dank ook aan de wedstrijdcommissie (Wim Martens), die uw consul
voor en tijdens de wedstrijd met raad en
daad bijstond. Ook hebben zich deze dag
wederom een aantal nieuwe donateurs van
de Stichting gemeld, maar het blijft, ondanks
de oproep in de Algemene Ledenvergadering,
toch nog aan de magere kant. Zo’n 20 % van
onze leden is donateur terwijl 50 % normaal
is in de golfwereld. Kom op HGC-ers er is
nog wat te doen, zeker voor diegenen die niet
meespeelden.
Als winnaars van de wedstrijd kwamen uit
de bus: Piet Hein van Thiel (1) Joke Franken
(2), Dick Severs (3), Gerrit van Wylick (4) en
Huub Bozon (5).
We wensen Piet Hein van Thiel en Joke
Franken veel succes wanneer zij 16 augustus op ‘Gendersteyn’, HGC ‘Overbrug’ zullen vertegenwoordigen bij de Regiofinale.
Hopelijk bereiken ze daar de landelijke
finale.

•

Nol van de Kant

Reactie van de winnaar
Het ging om mensen die niet ‘gewoon lopend’
een rondje golf kunnen volbrengen. Het is
echt een fantastische instelling die Stichting
Handicart. Wat is er nu fijner om toch te
kunnen golfen ook als die knie niet meer zo
goed wil, of dat hart zo nu en dan wat ‘overslaat’ en zo zijn er nog vele andere redenen
te bedenken. Ik vind dat niet alléén de golfer
die noodgedwongen gebruik maakt van een
handicart een bijdrage moet leveren aan deze
Stichting, maar iedere golfer. U weet niet hoe
uw situatie is misschien morgen al, of over
een jaar. Wie zal het zeggen!
Als je jouw steun ook nog kunt combineren
met een gezellige bezigheid zoals een fijne
golfdag dan is dat helemaal fantastisch. Alles
was compleet, een leuke flight, niet wachten en het golfen lukte ook nog. Wat wil je
nog meer. Natuurlijk gingen er ook een paar
dingen fout maar dat was grotendeels mijn
eigen schuld. Ik had onmiddellijk een dankwoordje moeten uitspreken, dan had men mij
niet tot driemaal toe hoeven te zeggen dat dit

de gewoonte is in Helmond. Overigens was
dit al direct met Nol afgesproken! Doordat ik
misschien enigszins uit het veld was geslagen
ontging mij even de naam van onze onvolprezen secretaris. Ik beloof dat dit me niet
meer gebeuren zal. Het grapje aan het adres
van Huub Bozon bleek achteraf helemaal
niet verkeerd gevallen te zijn. Integendeel het
werd in dank aanvaard en gezien als een perfecte aanbeveling voor een goede praktijk.
Nol en andere organisatoren bedankt voor
een fijne golfdag en dat velen zich mogen melden als lid van de Stichting Handicart.

•

Piet Hein van Thiel

Vlootfonds Hanzevast II 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
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Wat ons verder nog ter ore kwam
Keiebijters op bezoek
Onlangs heeft een delegatie van de Helmondse
carnavalsvereniging de Keiebijters een bezoek
gebracht aan onze club. Bij het betreden van
het clubhuis werden ze vereeuwigd door onze
fotograaf.

Aankomst van de Keiebijters

Van Bert tot AdelBert
Ons redactielid en tevens penningmeester van HGC ‘Overbrug’ Bert Hendriks is
onlangs verheven tot AdelBert. Dit vanwege
het lintje dat hij opgespeld kreeg als Ridder
van Oranje Nassau. Proficiat Bert!

Rob van Thiel en Peter Verhees (initiatiefnemer en drijvende kracht achter de hulpacties)
tussen twee Poolse gasten met links de burgemeester van de Poolse stad.

Overlijdensbericht

Lid van verdienste aan het werk
Eindelijk is het dan zo
ver. De supervrijwilliger van onze golfclub
is benoemd tot lid van
verdienste. Proficiat
Fred Boogaarts! Een
recente foto illustreert nog eens hoe
aandachtig hij met
golf bezig is.

Op 5 juli is van ons heengegaan:

Iet Schouten
Onze dame van regels en etiquette.
Wij zijn Iet dankbaar voor haar
bijdrage aan de club.

Onze vliegende buren
Onze fotograaf Cees is op alles alert. Zo
zoomde zijn camera in op een bijenvolkje
zo’n 40 meter naast de afslag van hole 3. De
imker heeft ons verzekerd dat de beestjes
onschuldig zijn. Voor de golfers zijn het outside agencies en als de richting van een bal
wordt veranderd door een bij, dan heet dat
volgens het regelboekje ‘rubber of the green’.
Dat u het maar weet!

In onze herinnering blijft ze bestaan
als een markante vrouw en een
fijne vriendin.

Bert Hendriks nu Ridder

Gehandicapte kinderen in Polen
Vrijdag 8 juni vond er een speciale wedstrijd plaats waarvan de opbrengst ging naar
gehandicapte kinderen in Polen. Hiertoe was
een delegatie uit de Poolse stad Zielona Gora
naar HGC gekomen. Op de foto voorzitter

Imker bij zijn bijen

Ons jongste GVB lid
Bram Verstappen is 15 juni geslaagd voor zijn
GVB examen. Hij is hiermee het jongste lid
met GVB. Hebben we hier te maken met een
aanstormend talent en wordt hij misschien
een concurrent voor vader Gijs?
Bram zet hem op!

•

Redactie
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Bram Verstappen
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NGF Damescompetitie

Helaas, Dames 1 weer geen kampioen
De competitie begon bij ons op HGC. Ons team was als eerste de
ontvangende partij. Wij konden dus alles op ons gemak bekijken en
een inschatting maken hoe de rest van de competitie zou gaan verlopen.
Door enkele toeschouwers met enkele grove opmerkingen en een verkeerde
beoordeling werden we op een verkeer spoor gezet! Maar meteen na de eerste
dag, het was nog wat fris maar heerlijk weer, wisten wij al dat dit een heel
gezellige competitie zou worden.
Alles verliep zonder akkefietjes, het eten was
uitstekend, de drank viel ook al goed en als
de muziek goed geregeld zou zijn geweest,
was het de eerste dag al uit de hand gelopen.
We hebben toen al vastgesteld dat, gelet op
de handicaps van de dames, het Rijk van
Margraten de beste kansen op het kampioenschap zou hebben en ‘De Tongelreep’ zou wel
eens op de tweede plaats kunnen komen.
Onze eerste wedstrijd begon op Bleijenbeek
met als tegenstandster ‘De Tongelreep’. Mooi
uitgedost, met blitse zonnekleppen en handschoenen en ballen, allemaal gekregen van
onze trouwe sponsor, verschenen wij aan de
start. Ondanks ons goede tegenspel bleek
‘De Tongelreep’ toch te sterk te zijn voor ons.
We konden alleen maar smoezen bedenken
waarom we verloren hadden zoals de hitte
(bloedheet was het; het is ook nooit goed) en
het lange wachten tussen de holes en op de
holes (en dit zonder beschutting). Anneke,
die tot de laatste hole moest strijden om jammer genoeg alsnog te verliezen, kwam pas
om acht uur binnen en daarom gingen we
pas om half negen aan tafel. De gezellige
sfeer tussen de dames onderling werd er niet
minder om.

heel mooi clubhuis. Het leek wel een vakantietripje. Het voorspelen beloofde veel goeds
voor de dag erop, terwijl we ’s avonds heerlijk
buiten op een leuk terras in Maastricht hebben gegeten. Bleijenbeek hebben we, tegen
alle verwachtingen in, niet kunnen verslaan.
Waarschijnlijk was het de laatste fles rode
wijn op het terras, die ons de das om heeft
gedaan. Niet letterlijk hoor, want het was,
zoals wij gewend zijn, weer prachtig weer.
Een van de speelsters van ‘De Schoot’ was tijdens de wedstrijd oma geworden, dus iedereen werd op champagne getrakteerd.
De laatste wedstrijd was op ‘De Schoot’ met
ja, hoe kan het ook anders deze competitie,
alweer het mooiste weer van de wereld. We
waren erop gebrand om goed tegenstand te
bieden en dit lukte ook. We hebben in deze
laatste wedstrijd laten zien dat ook wij wel
kunnen golfen. We verloren wel, maar het

bleef spannend tot het laatste moment. ‘Het
Rijk van Margraten’ werd, zoals vooraf voorspeld, kampioen. ‘De Tongelreep’ werd goede
tweede, Bleijenbeek derde, wij vierde, en ‘De
Schoot’ werd laatste.
Via deze weg willen wij onze sponsor,
Schilderwerken Van der Meijs B.V. bedanken
voor onze leuke outfit en we hopen volgend
jaar, ondanks het matige resultaat, toch weer
te mogen aankloppen.
We hebben de belofte van vorig jaar, weer
voor een nieuwe NGF oorkonde te zorgen,
niet kunnen waarmaken. We blijven gewoon
proberen. Waar hangt trouwens de oorkonde
van vorig jaar?

•

Anneke, Ellen, Karin,
Marianne, Tonne, Trix

Vierde plaats voor
Dames 2 en toch feest!
Dit seizoen begon voor ons wat onwennig,
want we moesten het doen zonder ‘ons An’,
die te goed voor ons was geworden en daardoor doorschoof naar Dames 1. Gelukkig
had Ineke Sanders zich op de lijst gezet voor
deelname aan de competitie en zij bleek een
supergezellige aanvulling op ons team.


De volgende wedstrijd was op ‘De Tongelreep’,
tegenstandster ‘De Schoot’. Deze keer waren
wij te sterk voor ‘De Schoot’. Onze eerste (en
enige) overwinning. Margrèt en Els, bedankt
voor jullie bijdrage.

Tijdens de wedstrijd oma worden
Een weekendje verder was onze volgende
wedstrijd. Naar ‘Het Rijk van Margraten’, een
nog vrij nieuwe maar prachtige baan met een

Dames 2 in feeststemming
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 Na een avondje bijles van Han Hoeben
over het invullen van de formulieren togen
we op 3 april dan ook vol goede moed naar
de Zuid-Limburgse (over de kwaliteit van
banen hadden we dit jaar zeker niet te
klagen), om daar vervolgens met 13-5 niet
geheel kansloos te verliezen. We hadden
toen al wel in de gaten dat het allemaal erg
gezellige dames waren die we de komende
weken tegen zouden komen.
De week daarna speelden we op Hoenshuis
tegen Crossmoor. Zij waren beresterk en
we verloren dik van hen, net zoals de andere teams. Geen reden om ons te schamen,
want ze werden kampioen.
Vervolgens speelden we op Herkenbosch
tegen de dames van de Zuid-Limburgse,
waartegen we eindelijk een keer gelijk
speelden. Algehele victorie dus, want er
was nog hoop! Helaas verloren we de week
erna van Herkenbosch, waardoor de slotdag bij ons belangrijk ging worden. We
zouden toch geen laatste worden?!
De laatste dag moesten we ontvangen dus
konden we zelf niets meer aan de stand
veranderen. We waren afhankelijk van de
dames van de Zuid-Limburgse die deze
dag tegen Crossmoor speelden. Het werd
nog heel spannend want ze stonden met
16-0 achter en toen werden de laatste twee
partijen gelijk gespeeld! Gelukkig was Han
ter plaatse en na heel wat rekenwerk werd
duidelijk dat we door deze stand vierde
waren geworden en geen laatste!
Het weer was ook bij ons alle dagen geweldig en Lenie was op het lumineuze idee
gekomen om tijdens de borrel een accordeonist uit te nodigen die de sfeer zou
verhogen. Dat het een superavond werd
is ook mede door het heerlijke dinertje
dat volgde. Dank hiervoor aan Gijs en
Jasper! We hebben met z’n allen tot in de
kleine uurtjes genoten (de dames waren
niet naar huis te slaan!) en we hopen het
volgend jaar weer zo’n gezellige competitie
te hebben.
Een superavond

•

Rosemarie, Lenie, Annemarie, Ineke,
Tonnie, Marianne (onze vaste invalster)
en Brigitte
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Pro-Am

Naar het KLM Open via
een fee uit de Efteling?
Op 3 juni werd de Pro-Am wedstrijd gespeeld. De prijs die je kon verdienen
was doorgaan naar de volgende ronde.

Huub Bozon en Christien Jacobs

Op 3 juni werd de Pro-Am wedstrijd gespeeld.
De prijs die je kon verdienen was doorgaan
naar de volgende ronde. Deze wedstrijd wordt
ook op andere clubs gespeeld. Uiteindelijk
blijven er enkele winnaars over die mee
mogen doen aan het KLM Open. Er werd
gespeeld met driekwart handicapverrekening
wat voor mij vier slagen scheelde. Nu heb je
van die dagen dat alles lukt en je een gevoel
krijgt dat je écht kunt golfen. Voor mij was
dat zo’n dag. Ik kwam met 37 slagen binnen en Huub Bozon met 33. Dit was genoeg
voor de eerste en de tweede plaats. Het klinkt
afgezaagd om te zeggen dat het mede aan de
flightgenoten ligt als je goed presteert, maar
er zit wel een kern van waarheid in. Allereerst
moet je natuurlijk je dag hebben, maar als het
dan goed gaat kan de betrokkenheid van je

medespelers een positieve stimulans zijn om
je te blijven concentreren. Met Huub en Hans
ging dit geweldig. Wij gaan op 21 juli naar de
Efteling. Ik hoop dat er dan uit het sprookjesbos een fee ontsnapt, die er voor zorgt dat het
golfen op die dag voor ons erg goed gaat.
De 6 beste golfers kregen als prijs een dagvoucher voor het KLM Open dat van 23 tot en
met 26 augustus plaatsvindt op de Kennemer
Golf.
Mijn dank aan de mensen die deze wedstrijd
mogelijk hebben gemaakt.

•

Christien Jacobs
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Bestuursmededeling
Met veel genoegen geeft het bestuur
kennis van het feit dat is voorzien in de
invulling van de vrijgekomen lesuren
wegens het vertrek van Sander Prinsen
als Golfprofessional. Sandy van Griensven,
Golfprofessional A bij onze vereniging, is
graag bereid gebleken om met ingang van
1 juli 2007 haar uren bij HGC ‘Overbrug’
uit te breiden naar een volledige invulling
van de lesmogelijkheden.

Lesprogramma:

Sandy zal op de navolgende dagen en uren
beschikbaar zijn. U kunt inschrijven in
het lesboek dat aanwezig is in de hal van
het Clubhuis.

maandag

09.00 – 18.00 uur

dinsdag

09.00 – 20.00 uur

woensdag

geen lessen

donderdag

09.00 – 18.00 uur

vrijdag

09.00 – 18.00 uur

zaterdag

09.00 – 18.00 uur
(alleen in even weken)

zondag

09.00 – 18.00 uur
(alleen in oneven weken)

Ook voor de invulling van de lesuren van
onze jeugd zijn afspraken gemaakt die
verder worden ingevuld in overleg met
de Jeugdcommissie.
Het bestuur wenst Sandy veel succes
met de verdere uitbouw van haar functie als zelfstandig Golfprofessional bij de
Helmondse Golfclub ‘Overbrug’.

•

Namens het bestuur,
Wim Martens
secretaris

Welkom voor de nieuwe leden

Wie bent u, en wat zijn Uw bevoegdheden?
Om deze vraag te voorkomen nodigt de
Contactcommissie de nieuwe leden van onze golfclub
elk jaar uit voor een kennismakingsbijeenkomst, om ze
zo te laten kennismaken met onze voorzitter en leden
van het bestuur.

Dit jaar vond deze bijeenkomst
plaats op 28 april, met prachtig
weer, zodat een onderling wedstrijdje de kennismaking nog
extra kon verstevigen.

Bij een wedstrijd hoort een winnaar. Louise de Reijdt - van den
Berg was met 19 Stablefordpunten
over 9 holes haar medespelers de
baas.

•

De Contactcommissie.

De nieuwe leden
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Strokeplay kampioenschappen
Dit jaar was deelname voor iedereen mogelijk waarbij de beste 24 heren
en 12 dames doorgingen naar de tweede ronde voor tweemaal 18 holes.
Jammer dat van de 41 ingeschreven heren er uiteindelijk maar 28 meededen.
De anderen hadden zich om velerlei redenen afgemeld, waaronder een paar
goeie kandidaten.
Bij de dames was een vooraf ingeschat scenario van de top zes favorieten redelijk uitgekomen, waarbij opviel dat Ellen Claessen er niet
bijzat. Zij mistte echter haar engeltjes die dag
en kwam ver achter de top binnen.
Op zondag bij de tweede ronde ging
Marianne van Eyck – de favoriete – aan de
leiding, op de hakken gezeten door Tonne
Knapen. ’s Middags, tijdens de derde ronde,
had Marrianne de pech meer fouten te maken
dan voorheen, terwijl Tonne Knaapen stabiel
speelde. In een spannende en sportieve finale
bleef Tonne Marianne de baas.

Heren
Bij de heren waren enkele kandidaten afwezig, waaronder Ruben van Uden, die wegens
een belangrijke wedstrijd elders in ’t land
moest afzeggen, maar ook Freek Boetzkes.
Koen Groot was de enige jeugdige in ‘t gezelschap en voelde zich beetje onwennig.
Frans Vinke was als outsider helaas een uitvaller. Vanwege een handblessure (afschermen gezicht van terugspringende bal) was hij
vroeg onder de douche en achter het glaasje
gerstenat.

Natuurlijk stond Gijs bij de bookmakers hoog
genoteerd, maar dan moet je geen Frans
Jansen in de buurt hebben. Die is net als
ons buurland, pas verslagen als hij verloren
heeft.
In een spannend slot wisten de twee toppers
afgetekend met de anderen af te rekenen, met
Gijs Verstappen als winnaar en Frans Jansen
als tweede. Daarachter ex aequo: Huub Bozon,
Pieter Driessen en Koen Groot. Goede prestaties van onze jeugdige deelnemer Koen en
onze senior Pieter.
Mijn training begint nu, mijn doel voor 2008
is nu ook duidelijk.
Cees van Dijk

•

Strokeplay-kampioenen 2007:
Dames: Tonne Knaapen
Heren: Gijs Verstappen
Runners up:
Dames: Marianne van Eyck
Heren: Frans Jansen
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De Ladies op bezoek bij

Mrs. Jackson’s playground

Winnaars en organisatoren

Het jaarlijkse uitje van de Ladies is dit jaar op dinsdag 12 juni 2007
georganiseerd door Marianne Engels en Rosemarie Martens. Hun keuze:
Haviksoord in Leende, de eerste volwaardige 9-holes golfbaan in Nederland
op commerciële basis en sinds dit voorjaar een 18-holes baan. Een fijne
baan om te lopen. Een familiebedrijf waar vanaf het begin een vrouw
(Mrs. Jackson) een niet onbelangrijke plaats heeft ingenomen.

je bij binnenkomst zoveel koffie als je wilt
en ’s avonds bij het diner een rondje van de
zaak. Leuk is het dat er zoveel dames meededen, die ik persoonlijk nooit op de reguliere
dinsdagochtenden ontmoet heb.

Met Ellen Swinkels en Tony Schellekens had
ik een plezierige flight, wat ook zichtbaar
was aan de goede scores van zowel Ellen als
mezelf. Tony had haar dag niet, liet hier en
daar een steekje vallen, maar de volgende
keer pakt ze beslist de draad weer op (om in
haar vakjargon te blijven).

Samengevat zou ik Haviksoord willen typeren als een vereniging waarbij het accent
vooral ligt op het speelgenot en het de mensen naar de zin willen maken. Van tierlantijnen houden ze daar niet. Dat je een buggy
krijgt met te weinig brandstof moet je voor
lief nemen.

De prijswinnaressen waren:
Lage handicaps: 1.Toos de Vries, 2. Mieke van
de Heuvel en 3. Ellen Swinkels.
Hoge handicaps:1.Toni Rotteveel, 2. Nel
Corstens en 3. Rieky Boogaarts.

Christien Jacobs viel dubbel in de prijzen. Zij
won zowel de neary als de longest. Adel verplicht! Ans van der Elst was de enige die een
birdy maakte. De schaal voor de winnaressen
van de eerste prijs was gemaakt door Anne,
de dochter van Lies Slits. Heel bijzonder!
Samen met Toos de Vries heb ik het genoegen
volgend jaar deze dag te mogen organiseren.
We rekenen dan op een grote opkomst, want
degenen die thuis gebleven zijn, hebben een
heel fijne dag gemist waar Brabantse gezelligheid voorop stond. In welk golfclubhuis krijg

Nogmaals hartelijk dank Marianne en
Rosemarie en ook Fred Boogaarts, die de
scorekaarten heeft voorbereid.

•

Toni Rotteveel
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Sander Prinsen bedankt!
Sander Prinsen heeft onze club verlaten om ergens anders de draad
weer op te pakken.

Sander Prinsen
G O L F I N S T R U C T I E

Wij, de redactie van de Evergreen, verliezen hiermee een trouwe medewerker
die op kundige wijze in diverse nummers
van de Evergreen een bijdrage heeft verleend. Hij heeft ons voorzien van artikelen over de techniek van het golfen. Dit

met de heldere en bondige uitleg die hem
eigen was. Wij willen hem hiervoor danken en hem tevens veel succes toewensen
in zijn nieuwe job.

•

Redactie Evergreen

Sander temidden van zijn laatste leerlingen: Jos Brinkman (l) en Jan de Jager (r).
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering
van de Helmondse Golfclub ‘Overbrug’
op woensdag 6 juni 2007 in het Golfclubhuis.
Aanwezig volgens presentielijst: 
Bericht van verhindering:

63
57

1. Opening.
Alvorens de vergadering te openen staat
voorzitter Rob van Thiel stil bij het overlijden van ons erelid de heer Jan Romme en ons
medelid mevrouw Dini Praasterink-Docters
van Leeuwen. Ter nagedachtenis wordt een
minuut stilte in acht genomen. Vervolgens
opent de voorzitter de vergadering en heet
iedereen van harte welkom, speciaal ons erelid Hans Verstappen en de leden van verdienste Jan van der Zwaag en Frits Verspaget.

behandeling van de financiële stukken
zal hierop worden teruggekomen.
e)	Sander Prinsen, onze Professional, heeft
aangekondigd elders een functie te hebben aanvaard en gaat ons per 1 juli 2007
verlaten. Door het bestuur is hem voorgesteld op een passende wijze afscheid te
kunnen nemen. Het antwoord hierop zal
worden afgewacht.
f)	In overleg met mevrouw Mareike Romme,
echtgenote van ons overleden erelid en
oud-voorzitter Jan Romme, is afgesproken dat tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag voortaan zal worden gestreden om
de Jan Rommebus.

3. I ngekomen en
uitgaande stukken.

2. Mededelingen
a)	Voorzitter vraagt aandacht voor het tekenen van de presentielijst, tevens verzoekt
hij het roken tot een minimum te beperken. Zeker nu volgend jaar een algeheel
rookverbod zal worden ingevoerd wil hij
hierin niet te streng zijn.
b)	Onze penningmeester Bert Hendriks is
tijdens de jaarlijkse lintjesregen begiftigd
met de ridderorde van Oranje Nassau 6e
klasse (LON). Met een kwinkslag geeft de
voorzitter aan dat betrokkene nu aangesproken kan worden met ‘Adel’ Bert.
c)	De ‘slip of the pen’ van de secretaris
inzake dag en datum van de Algemene
ledenvergadering geeft aan dat ook hij
niet onfeilbaar is.
d)	In het bestuur is een financieel protocol vastgesteld waarin de regels zijn
vermeld waaraan de penningmeester en
het bestuur zich hebben te houden in
het kader van financiële zaken. Bij de
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a)	Door de secretaris wordt gemeld dat er
berichten van verhindering zijn binnengekomen van 57 personen.
b)	Uitnodiging voor deze vergadering.
c)	Briefwisseling met de gemeente over
de bouwvergunning van de afslaghut
(inmiddels verleend) en de NGF inzake
de courserating.

4. N
 otulen Algemene
Ledenvergadering 16 mei 2006
Door de heer Huub Bozon wordt nader ingegaan op hetgeen behandeld is met betrekking
tot de aanpassing van de baan. Zijn opmerkingen en voorstellen worden als integraal
onderdeel van dit verslag aan het verslag
toegevoegd. Voorzitter geeft aan dat de layout en routing in de baan door het bestuur
zijn vastgesteld nadat hierover uitgebreid
van gedachten is gewisseld, de mening van
deskundigen is gepeild en ook de wensen van
de leden zijn meegewogen. Zo ook de opmerkingen van de heer Bozon c.s.. Toegezegd
is dat er een evaluatie zal plaatsvinden en
aan de hand van deze evaluatie het verdere
beleid zal worden bepaald. Door de heer Fred
Boogaarts wordt nog opgemerkt dat niet de
courserating maar de sloperating van de
baan van belang is. Aangezien er verder geen

opmerkingen zijn wordt het verslag onder
dankzegging aan de secretaris gearresteerd
en vervolgens door voorzitter en secretaris
getekend.

5. Verslag verenigingsjaar 2006
Voorzitter haalt in zijn jaarverslag de zaken
aan zoals deze zich in het verenigingsjaar
2006 hebben voorgedaan. Hij deelt complimenten uit aan alle personen die betrokken
zijn bij het goed functioneren van onze vereniging en feliciteert degenen die middels
golfprestaties of anderszins hun sporen verdiend hebben. Tot slot bedankt hij zijn medebestuursleden alsmede alle andere personen
en leden voor hun positieve instelling bij het
reilen en zeilen van de vereniging.

6. F inancieel jaarverslag
2006 en begroting 2007
Alvorens de exploitatierekening te behandelen komt penningmeester Bert Hendriks
terug op het Financiële Protocol. Hierin zijn
zaken geregeld zoals de tekenbevoegdheid,
maandelijkse controle der boeken en betalingen etc. Daarnaast geeft hij aan dat in
de begroting een typefout is geslopen. Het
totaalbedrag van inkomsten dient te zijn
€ 395.100 Dit heeft overigens geen invloed
op de totaaltelling.
a) Resultatenrekening en Balans 2006.
	Geen van de leden heeft vragen over de
exploitatierekening en/of de balans.
b) Verslag kascommissie
	Mevrouw Mieke van den Heuvel leest
het verslag van de kascommissie voor en
geeft mede namens Ineke Swinkels aan
dat het gecontroleerde overeenkomt met
de stukken zoals deze zijn voorgelegd.
Door de kascommissie wordt dan ook
akkoord gegaan met de gepresenteerde
cijfers. Voorzitter geeft nog aan dat de
heer Rien Coolen i.v.m. ziekte zijn functie
binnen de kascommissie niet heeft kunnen uitvoeren en dat zijn taak is overgenomen door mevrouw Mieke van den
Heuvel-Camp. De voorzitter dankt de
dames Swinkels en Van den Heuvel voor
hun werkzaamheden.
c) Decharge van het bestuur
	Met applaus wordt het bestuur gedéchargeerd voor het gevoerde financiële beleid
over 2006.
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d) Benoeming nieuwe kascommissie
	Zoals statutair bepaald maakt het langstzittende lid, de heer Rien Coolen, plaats
voor het zittende reservelid, mevrouw E.
Swinkels-de Greef. Als nieuw reservelid
wordt gekozen de heer Roderik van den
Boogaard.
e)	Begroting 2007 en investerings
begroting.
	Desgevraagd wordt medegedeeld dat de
financiële afwikkeling (uitkering loon,
inhouding en afdracht loonbelasting,
sociale premies e.d.) voor de werkzaamheden die onze groundsmen, Cor en
Willy, verrichten, thans via het instituut
‘Please, payrolling’ lopen. Hiermee wordt
voorkomen dat de vereniging zelf personeel in dienst moet nemen en hiervoor verantwoordelijk wordt. Er is afgesproken dat hun netto vergoeding gelijk
blijft. Ten aanzien van de vraag omtrent
de hoogte van de kosten van Evergreen
wordt medegedeeld dat dit de nettokosten betreft.

tot Lid van verdienste. Alvorens de ledenvergadering zich hierover uitspreekt wordt de
heer Boogaarts verzocht de vergaderruimte
te verlaten.
De vergadering kan zich vinden in de voordracht en vervolgens wordt na zijn terugkeer
in de zaal betrokkene gehuldigd met deze
benoeming.
Naast een zilveren speld en een kistje wijn
onderstreept de voorzitter het belang van
deze benoeming en spreekt lovende woorden
in de richting van het nieuwe lid van verdienste. Middels een mooie bos bloemen wordt
ook de echtgenote van het nieuwe lid van
verdienste bij de huldiging betrokken.
De vergadering wordt vervolgens enige tijd
geschorst zodat de aanwezige leden hun felicitaties aan betrokkene kunnen uitbrengen.

7. Bestuursverkiezing
De heren W.J.M. Martens, secretaris, S.D.
Severs, bestuurslid accommodatie en R.A.
Stockx bestuurslid wedstrijden en jeugd zijn
statutair aftredend. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. Op voorstel van de voorzitter
worden betrokkenen bij acclamatie herbenoemd in hun functie.

8. B
 enoeming tot Lid
van verdienste
De voorzitter geeft aan dat een door 81 leden
ondertekend verzoek is binnengekomen bij
het bestuur om de heer G.C.M. Boogaarts
(Fred) te benoemen tot lid van verdienste.
De heer Boogaarts is al gedurende tenminste 12 jaren voorzitter van de Handicap- en
Regelcommissie, 10 jaar vice-voorzitter van
de Commissie Heren, lid van de WECO,
voert mede de handicapadministratie uit,
beheert de ledenadministratie en heeft zitting gehad in het bestuur van de vereniging.
Redenen voor deze leden om voor te stellen
de heer Boogaarts te benoemen tot Lid van
verdienste.
Het bestuur ondersteunt deze voordracht en
stelt aan de algemene ledenvergadering voor
om de heer G.C.M. Boogaarts te benoemen

Fred Boogaarts; Lid van verdienste

9. V
 oorstel tot het uitbreiden
van het aantal leden.
a)	Voorzitter brengt naar voren dat steeds
meer nieuwe golfbanen in onze omgeving hun deuren openen of overgaan tot
uitbreiding. Dat zal voor onze golfclub
ook zeker merkbaar worden. Door 15
extra leden van de wachtlijst te laten
doorstromen meent het bestuur dat daardoor voorkomen wordt dat door de lange
wachtlijst en –tijd veel aspirant-leden
zich gaan afwenden van onze club en zich
zullen aanmelden als lid bij een andere
golfclub. Een bijkomstig voordeel van
toelating van 15 extra leden is dat daardoor ook de jaarlijks toenemende kosten (zoals die van het baanonderhoud)
adequaat bestreden kunnen worden
waardoor daaruit voortvloeiende contributieverhogingen voorlopig kunnen
worden vermeden. Ook wordt op deze
wijze een financiële buffer gecreëerd die
in de toekomst wellicht zou kunnen wor-

den aangewend voor grote uitgaven. Het
bestuur beschouwt een uitbreiding van
het ledental met 15 als een amper merkbare druk op het gebruik van de baan die
binnen de grenzen van aanvaardbaarheid
blijft.
b)	Een aantal leden ondersteunen het voorstel van het bestuur en geven aan dat
zelfs een groter aantal aspirant-leden zou
kunnen doorstromen zonder dat dit tot
merkbare baanproblematiek zou leiden.
Voorzitter merkt op dat verandering van
het aantal niet kan worden overwogen
omdat in het voorstel een exact aantal
is genoemd en wijziging hiervan in de
convocatie voor deze vergadering had
moeten worden vermeld.
c)	Naast positieve reacties worden ook negatieve reacties naar voren gebracht waarbij
de aandacht wordt gevestigd op het unieke
van onze baan alwaar de 560 leden en
speelgerechtigden onverkort gebruik kunnen maken van de accommodatie.
d)	Voorgesteld wordt om t.b.v. studenten een
aparte instroom te laten plaatsvinden.
Secretaris geeft aan dat hieromtrent aan
verzoekster reeds is gevraagd om een en
ander op papier te zetten en ter kennis
van het bestuur te brengen. Er werd nog
geen voorstel ontvangen. Ten aanzien
van het toelatingsbeleid van greenfeeërs
wordt door de secretaris aangegeven dat
dit duidelijk omschreven is. Met name
in de weekenden kan dit alleen op introductie van een lid en bij een minimale
handicap van 36.
e)	Voorzitter geeft aan dat het bestuur
uiteraard bekend is met de aangevoerde
tegenargumenten en hiermee rekening
heeft gehouden. Indien de uitbreiding tot
problemen op de baan of bij de wedstrijden zou leiden kan altijd bij de instroom
van nieuwe leden in januari het geheel
worden teruggedraaid.
f)	Bij hoofdelijke stemming blijkt dat de
meerderheid van de aanwezigen (38/22)
van mening is dat geen nieuwe leden
moeten worden aangenomen. Het voorstel wordt dan ook verworpen.

10. Rondvraag.
a)	De heer Cees van Dijk vraagt zich af of de
statuten niet kunnen worden aangepast
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zodat te allen tijde onderwerpen kunnen
worden behandeld en hierover kan worden gestemd in de algemene ledenvergadering. Voorzitter en bestuur kunnen
zich hierin niet vinden. De leden hebben
recht op voldoende voorinformatie. Zo is
dat ook vastgelegd.
b)	Inzake de zittingsduur van bestuursleden wordt desgevraagd medegedeeld
dat dit vastligt in de statuten. Hierbij is
geen maximale termijn van herkiesbaarheid vastgelegd. Indien gewenst kunnen
uiteraard altijd tegenkandidaten worden
voorgesteld. Ten aanzien van commissieleden zijn geen maximale termijnen
vastgesteld.
c)	Eveneens op een vraag van Cees van Dijk
geeft voorzitter aan geen exacte termijn
of datum te willen noemen wanneer de
evaluatie over de nieuwe baansituatie
zal zijn afgerond. In ieder geval zal dat
niet voor afloop van het huidige golfjaar zijn. De baan als zodanig is onderwerp van gesprek binnen het bestuur
en komt maandelijks ter tafel. In dit
gremium vindt verder overleg plaats.
Indien gewenst kunnen de leden altijd
het bestuur vragen voorleggen of van
nuttige informatie voorzien. Het bestuur
heeft uiteraard oor naar de mening van
de leden maar moet ook rekening houden
met de belangen van iedereen.
d)	Mevrouw Marijke van den Boogaard
vraagt aandacht voor de veiligheidssituatie bij hole 8 en 9. Regelmatig komen
ballen van de driving range hier terecht.
Medegedeeld wordt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft bij het gebruik
van de driving range. Zo mogelijk zal
hier op middels een bord gewezen worden richting gebruikers van de driving
range.
e)	De heer Ton Sengers zou graag geïnformeerd worden over het feit hoe het
staat met de mogelijke uitbreiding naar
18 holes. Voorzitter geeft aan dat de plannen voor een baan rond Kasteel Croij op
een zeer laag pitje staan. Rond ons eigen
complex zijn nagenoeg geen uitbreidingsmogelijkheden. Uiteraard houdt
het bestuur de vinger aan de pols.
f)	De heer Nol van de Kant, consul
Handicart complimenteert de leden
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voor de financiële ondersteuning van
de Stichting tijdens de recent gespeelde
Handicartwedstrijd. Wij tellen landelijk
qua financiële score zeker mee. Eveneens
doet hij een beroep op de aanwezigen
zich als donateur van de Stichting in te
schrijven, hetgeen door het bestuur duidelijk wordt onderstreept.
g)	De heer Hans Meijer vraagt of de opmerkingen van Huub Bozon ten aanzien van
de baan integraal aan het verslag kunnen
worden toegevoegd, hetgeen wordt toegezegd.
h)	Mevrouw Adrienne Bloemen zou graag
zien dat er het nodige wordt gedaan
aan grondverbetering. Bij de diverse
weersomstandigheden zijn er op diverse
plaatsen problemen. Hetgeen zij zegt zou
worden onderschreven door de hoofdgreenkeeper met de mededeling dat
hiervoor geen geld beschikbaar is. De
baancommissaris geeft aan dat alleen hij
gesprekspartner is met de greenkeepers
en het niet gewenst is dat individuele
leden hierover in contact treden. Indien
contact gewenst is hij degene die aanspreekbaar is. Ten aanzien van het probleem zal hij nader informeren.
i)	Mevrouw Mieke v.d. Heuvel attendeert
op het feit dat bij calamiteiten in de baan
het telefoonnummer van het clubhuis
niet bekend is; zij verzoekt dit op de
holeborden te vermelden. Voorzitter is
hiervan geen voorstander. Deze borden
zijn alleen bestemd voor de sponsors.
Zo nodig kan men het nummer van de
caddiemaster in de eigen telefoon programmeren.Overigens merkt de heer
Fred Boogaarts op dat het gebruik van
gsm’s op de baan verboden is.
j)	Op een vraag van de heer Coen Vervoort
wordt medegedeeld dat informatie over
het afscheid van onze huidige Pro Sander
bekend zal worden gemaakt op het mededelingenbord en op de website.
k)	Mevrouw Tonne Knaapen vraagt aandacht voor toiletfaciliteiten nu de routing
van de baan niet meer langs het clubhuis
is.
l)	Eveneens vraagt zij om te bezien of deelnemers aan de NGF-competitie niet uitgesloten worden van de Nobracompetitie
en omgekeerd. Voorzitter geeft aan dat

dit een onderwerp is wat aangekaart
moet worden bij de wedstrijdcommissie.
Het bestuur heeft hierin geen taak.
m)	De heer Geert Swinkels denkt dat het
goed is als het bestuur in gesprek blijft/
gaat met B&W inzake de plannen voor
een 18-holes Golfbaan.
n)	Tevens wordt de opmerking gemaakt dat
de afwerking van de drivingrange niet de
schoonheidsprijs verdient, de palen zien
er niet uit en zijn gedeeltelijk wel en niet
geschilderd. Aandacht wordt gevraagd
voor een mooie afwerking, hetgeen door
Albert v.d. Meys, onze huisschilder, zeer
wordt toegejuicht. Voorzitter kan zich
hier in vinden en zegt toe dit mee te
nemen naar het bestuur.
o)	De heer Roderik van den Boogaard
vraagt aandacht voor het onderhoud van
de bunkerranden. De baancommissaris
neemt dit mee.
p)	Als laatste stelt mevrouw Ciel van den
Broek de routing langs de driving range
ter discussie. Aangegeven wordt dat voor
de veiligste route is gekozen, n.l. direct
langs de netten. Uiteraard zal in de toekomst nog aandacht worden gegeven aan
de verdere aankleding.

11. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door de voorzitter om 21.45 uur
gesloten met dank voor de aanwezigheid en
het in het bestuur gestelde vertrouwen.

•

Wim Martens, Secretaris
Helmond, 7 juni 2007/WM
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Aanhangsel behorende bij het verslag van de
Algemene Ledenvergadering van de Helmondse
Golfclub ‘Overbrug’ dd 06 juni 2007.
Opmerkingen van de heer H. Bozon inzake
de notulen van de jaarvergadering van 16
mei 2006.
Naar aanleiding van punt 10 van de notulen
van de algemene ledenvergadering van 16 mei
2006 het volgende.
De noodzaak om de huidige hole 1/10 aan
te passen om de veiligheid van de buren te
garanderen is evident.
Tijdens de vergadering kwam het bestuur met
het voorstel om de oude Hole 1 te verlengen
van een par naar een par 4 en voor de 2e
doorgang de oude hole 10 de par3 te behouden
zodat we een par 69 zouden overhouden. De
oude hole 2 zou worden ingekort maar door
het plaatsen van een waterhindernis hoopte
men degradatie tot een PAR3 te kunnen voorkomen. Hierop werd door de leden negatief
gereageerd.
Aangaande de oude hole 1 was men van
mening dat we dan tegen de draad in zouden
lopen en dat dat zeer gevaarlijk zou zijn voor
onze eigen leden (de hekken weg halen voor de
buren prima maar onze eigen leden dan meer
in gevaar brengen dat leek de vergadering
geen goed idee).
Aangaande de oude hole 2 was voorgesteld,
omdat de aanpassingen aan de baan – welke
een feitelijk inkorten tot gevolg had – negatie-

ve gevolgen zou hebben voor de Courserating,
om van de oude hole 2 een PAR3 te maken,
en er zo voor te zorgen dat de verminderde
Courserating zo minimaal mogelijk is.
Het verlengen van de oude hole 1 zou gedaan
kunnen worden door de afslag van hole 1 te
kruisen met die van hole 9. Het werd door de
vergadering onderkend dat dit minder gevaar
voor de spelers zou opleveren, in plaats van de
door het bestuur voorgestelde gedeelde teebox
op hole 9. De leden gaven aan de kruisende
holes de voorkeur.
Indien van dit plan gebruik gemaakt zou worden dan zou hole 2 eenvoudig ingekort kunnen
worden naar een PAR3, wat het probleem met
de buren zou oplossen.
Na de vergadering hebben we nog gesproken
met de baancommissaris, hij wist te melden
dat hij dezelfde week nog contact met ons
zou opnemen, maar heeft blijkbaar gekozen
dit na te laten.
Onze verbazing was groot, toen bleek dat door
het bestuur beide opties werden uitgevoerd.
Dus het verlengen van de oude hole 1 naar
een par 4 d.m.v. een kruisende hole met de
oude hole 9 én het in stand houden van een
par 4 op de oude hole 2 d.m.v. een extra waterhindernis.

Kookclub opgericht in D’n Dimpel
In het najaar van 2006 is het
ondenkbare toch gebeurd: een
clubje fanatieke sporters is vrijwillig
gaan koken! Kookclub ‘La Moule
mouillé’ werd opgericht en kookt
iedere vierde dinsdag van de maand
in de keuken van ‘D’n Dimpel’
onder leiding van chef-kok Jasper.

Instapcriterium was dat het aanvangsniveau
van de deelnemers niet boven het bakken
van een ei en een biefstuk mocht liggen en
toen was een groep enthousiastelingen snel

Hierdoor wordt de baan een PAR70 wat de
baan relatief nog korter maakt dan hij in feite
zou gaan worden (dit is ook gebleken in de
Courserating van 67,3 die de NGF toegekend
heeft aan de baan).
Ook is er beslist om de routing te veranderen.
Wat negatief bijdraagt aan de doorstroming in
de baan in het bijzonder tijdens wedstrijden.
Het kruisen van de holes maakt dit punt van
de baan iets drukker, maar de beslissing om
deze holes respectievelijk 8 en 9, in plaats van
1 en 9 te maken versterkt dit alleen maar. Bij
wedstrijden zal dit gedeelte van de baan pas
gebruikt worden na het spelen van 7 holes. Dit
zou niet gebeuren indien deze gewoon hole 1
was gebleven. Ook aan deze nieuwe routing
is de twee jaar gelden zo gevierde 18e slothole
opgeofferd.
Na al de reconstructies en beperkingen van de
baan, zou er alles aan gedaan moeten worden
de routing en bespeelbaarheid van de baan
optimaal te maken. Dat de caddiemasters
aan deze routing de voorkeur geven is onzes
inziens van ondergeschikt belang. De course
is er voor de leden en niet andersom.
Gedane zaken nemen nauwelijks keer maar
verander de routing naar de routing die de
leden de vorige vergadering voorgesteld hebben (hole 9/18 moet hole 1/10 worden).
Ik wens het bestuur veel succes in het verwezenlijken van een verdere uitbreiding van onze
golfcourse.

•

Huub Bozon

en eenvoudig gevonden! Inmiddels zijn we
zeven avonden verder en maken de leden
rasse vorderingen in een erg gezellige sfeer.
In juni vindt de eerste grote uitdaging voor
de kookclub plaats als de culinaire hoogstandjes worden gepresenteerd aan de partners.

•

37

strooikaartje_vertax2

09-03-2004

15:03

Pagina 1

w w w. v e r t a x . n l

centrale@vertax.nl

38

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

HGC ‘Overbrug’ Sponsoren
daar word je wijzer van

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

Huizenbezit
Neways Electronics International NV

De Peel BV/van Houtgroep

