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Van de redactietafel
Veel clubgolfers hebben behoefte om zo af en toe eens op een andere baan
te spelen in zowel binnen- als buitenland. Dit is een welkome afwisseling,
veelal verpakt in een dagje uit of een (korte) vakantie.
Met gespitste oren hoorde ik eens op het terras de kreet ‘vreemdgaan’ en nog wel van
mensen die ik oorspronkelijk als conservatief
had ingeschat. Thuis werd dit woord altijd
omzeild en nu ineens was het ‘terraspraat’!
Mijn aandacht was gewekt en ik begreep dat
dit woord een nieuwe betekenis had gekregen
in het golf: men ging op een vreemde baan
spelen.
Ondertussen is ‘vreemdgaan’ de gewoonste
zaak van de wereld geworden en hoort het
woord bij het golfvocabulaire. Vaak gaat het
gepaard met leuke ervaringen die worden
uitgewisseld op het terras of aan de bar. De

redactie probeert interessante ervaringen ‘in
den vreemde’ ook voor de lezers toegankelijk
te maken, vandaar eerdere rapportages in
dit blad.
Dat dit onderwerp ook bij andere clubs leeft,
moge blijken uit een artikel in het clubblad
van ‘De Graafschap’ in Lochem. Zij hebben
een wedstrijd georganiseerd in het ‘vreemdgaan in Nederland’. Via een lijst, waarop alle
186 golfbanen in Nederland staan vermeld,
kan men aankruisen op welk baan men al
eens heeft gespeeld. Degene die de meeste
vreemde banen heeft bespeeld wint en is
kampioen ‘vreemdgaan’. Ik heb voor mezelf

Forewoord van de voorzitter
Zoals u wellicht nog weet heb ik in het verleden met de redactie
afgesproken dat zij in de komende edities van de Evergreen meer
bekendheid zou geven aan de commissies en vrijwilligers van onze
club. Vooral de nieuwe leden kunnen dan meer te weten komen over
de werkzaamheden van de diverse commissies en kennismaken met de
personen die deze commissies bemannen. Mijnerzijds heb ik de redactie
beloofd om met enige regelmaat openheid van bestuurszaken te geven.
Bestuurszaken

De belangrijkste zaken waarmede het bestuur
zich, naast de dagelijkse besognes, zoal het
laatste half jaar bezig heeft gehouden waren
de volgende:
 
Sollicitatieprocedure voor de nieuwe
golfprofessional
	Nadat door het bestuur de formele procedure was vastgesteld werd een advertentie op de PGA Holland website gezet.
Vervolgens werd uit de sollicitanten een
selectie gemaakt van vijf personen die voor
een gesprek met medebestuurslid Loek van
Poppel en mij werden uitgenodigd. Daarna
werd een door ons geselecteerde kandidaat

ter benoeming aan het bestuur voorgedragen. Het resultaat is u inmiddels bekend!
 
Sponsorcontracten
	Het afsluiten, vernieuwen of uitbreiden van
sponsorcontracten heeft hoge prioriteit.
Het is een bron waar onze club zich niet
alleen financieel aan laaft maar die ook
zorgt dat zakelijke contacten hun sportieve
en plezierige kanten hebben. Bekendheid
naar het (spelende) publiek toe is van
wederzijds belang. Alhoewel sponsoring
mijn portefeuille is en dus onder mijn verantwoordelijkheid valt, verzorgt ons erelid
Hans Verstappen nog steeds de contacten
met de sponsors hetgeen hij voortreffelijk

de lijst ook eens ingevuld en ik kwam uit op
meer dan 40 banen. Ik neem aan dat velen
van jullie daar boven zitten. Aan geïnteresseerden kan ik een kopie verstrekken van
die lijst.
Dus beste lezer, geniet van het ‘vreemdgaan’
en… vergeet niet uw leuke ervaringen op
schrift te stellen en aan de redactie te sturen.
In dit nummer vindt u een verslag van Els
en Toon van de Vorst over hun golfervaringen in de USA, terwijl in het Forewoord van
de voorzitter zijn ervaringen in Zwitserland
staan beschreven.
Wie volgt er?

•

Bert ter Heijne

doet. ‘Never change a winning team’, nietwaar?
 
Overheidscontacten
	Met de gemeente en provincie blijven
wij – vaak indirect, soms direct – in contact om op de hoogte te blijven van de
planologische ontwikkelingen (plannen
gebiedsontwikkeling Croy en Groene
Loper) met natuurlijk als uitgangspunt het
vervullen van een positieve, meepratende
rol daarin.
	De zorg voor de toekomst van de golfclub
is een elementaire bestuurstaak, die een
lange adem vergt en waarbij ongeduld een
heel slechte zaak is.
 
Course en driving range
	In de afgelopen Algemene Vergadering is
door mij toegezegd dat na afloop van het
seizoen door het bestuur een evaluatie zal
plaatsvinden van de routing van de baan.
Monitoring vindt nu reeds plaats. Min- en
pluspunten worden verzameld, waarbij
‘stemmen uit het veld’ een waardevolle bijdrage kunnen leveren.
	Ik nodig u bij deze uit uw mening met
onderbouwing schriftelijk bij mij of de
secretaris in te dienen.
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 	Binnen het bestuur vindt een gedachtewisseling plaats over uitbreiding van de oefenfaciliteiten. Vooral de vorm, de plaats, de
wijze waarop én de kosten zijn belangrijke
punten daarin.
	In deze Evergreen zult u ook een artikel
tegenkomen van onze medebaancommissaris Willem van de Ven. Met name het
gedeelte dat gaat over het gebrek aan discipline op en nabij de driving range is mij uit
het hart gegrepen. Recentelijk werd ik door
enkele omwonenden erop geattendeerd
dat er de laatste tijd met enige regelmaat
ballen in hun achtertuin belanden, waarbij
een persoon zelfs werd geraakt. Als achterburen met angst hun tuin gaan betreden
laat staan er durven te zitten, dan is er iets
goed mis en wordt het de hoogste tijd om
ernstige maatregelen te nemen. Ik onderschrijf derhalve ten volle de inhoud van
het artikel en de daarin vervatte (laatste)
waarschuwing.
	Degene die nu nog wordt betrapt op overtreding van de oefenaccommodatieregels
hoeft niet meer te rekenen op clementie.
Hen wacht een serieuze schorsing.

Matchplay kampioenschap

Degenen die het matchplay kampioenschap
afgelopen 1 en 2 september niet hebben bijgewoond hebben iets gemist. Sensationele
uitslagen en omverwerping van gevestigde
namen waren orde van de dag. Een zinderende finale, zowel bij de dames als bij de heren,
zorgde ervoor dat bij spelers/speelsters én
toeschouwers de spanning te snijden was.
Op de vijftiende hole (2down) achter staan op
Marianne van Eyck en toch nog op de achttiende 1 up eindigen, presteerde de nieuwe
kampioene Paula Goossens. Bij de heren
van hetzelfde laken een pak. Twee old boys
hadden alle aanvallen van de aanstormende
jeugd souverein afgeslagen en beslisten eveneens op het allerlaatst wie zich matchplay
kampioen mocht noemen: Han Hoeben als
kampioen met als runner-up Frans Vinke.
Dit matchplay kampioenschap liet weer
eens zien dat goed technisch spel alleen niet
voldoende is, doch dat koelbloedigheid en
tactiek eveneens een grote rol spelen. De
‘bacio trionfo’ hebben Paula en Han ten volle
verdiend! Proficiat!

Rob van Thiel (r) met vriend op Klosters

Vakantieherinneringen

Ik kan het niet laten om toch nog iets te
vertellen over een heerlijke zomervakantie
die alweer achter de rug is. Begin augustus
zochten Annetje en ik in Zürich onze jongste
kleindochter Victorine op, die net geboren
was. Het doet je wel wat om zo’n gave en
vertederende baby te mogen aanschouwen
en in je armen te nemen. Enkele dagen later
bezochten we vrienden in Klosters. Een
gastvrij onthaal werd ons deel waaronder
een hartelijke ontvangst op de golfclub van
Klosters, waar onze vriend bestuurslid van
is. We vielen met de neus in de boter, omdat
net op dat moment de kampioenen werden gehuldigd. Ik werd als president van
de Helmondse golfclub ‘Overbrug’ in het
Zwitser-deutsch verwelkomd met een glas
champagne en vervolgens overstelpt met
grote hartelijkheid.

De golfclub Klosters bestaat uit een piepjonge
9 holes baan, gelegen op een wonderschoon
stukje Zwitserland met een adembenemend
uitzicht op een gletsjer. Een perfect onderhouden, uitdagende baan die uitnodigt tot
ruige slagen over een ravijn of een fluwelen
‘touch’ naar een tientallen meters lager gelegen green. Heeft u wel eens met een sandwedge vanaf de teebox naar de lager gelegen
green 145 meter overbrugd? Een heerlijke
baan met vriendelijke, gastvrije mensen
en – niet te vergeten – met een uitstekende
gelegenheid om te lunchen.
De golfclub Klosters heeft ook een golf academy met twee pro’s en professionele oefenmogelijkheden (www.golfswing4life.com).
Als u in de buurt bent: een ‘must’ om deze
baan aan te doen!

•

Uw voorzitter, Rob van Thiel
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Geef door die pen
Al in 1964 heb ik mijn eerste golflessen gekregen en
mijn handicap gehaald toen ik studentenlid was van de
Eindhovensche Golf. In de jaren daarna moest er vooral worden
gewerkt. Dit ging gepaard met vele buitenlandse reizen en een
periode van vier jaar in Ierland wonen.
Elf jaar geleden zijn we voor mijn werk vanuit Overveen naar Helmond verhuisd, op
een paar honderd meter afstand van HGC
‘Overbrug’. Hoewel golfen niet onze hoogste
prioriteit is, zijn we onmiddellijk lid geworden van de Helmondse.
Tot dat moment hadden we nog maar een
paar keer per jaar gespeeld zonder lid te zijn
van een Nederlandse golfclub. Toen we lid
werden van HGC ‘Overbrug’ bleek dat ook
aan het golfspel de maatschappelijke regelontwikkelingen niet voorbij waren gegaan:
mijn oude handicap was niet meer geldig en
ik moest zelfs mijn GVB opnieuw halen.
Samen met mijn vrouw Marijcke hebben
we dit met frisse tegenzin gedaan. Het toen

nog verplichte regelexamen
heeft ons destijds ervan weerhouden om onze handicap te
halen.
Maar voor ons als recreatie golfspelers is
het bezit van het GVB nu ruim voldoende.
Tijdens onze buitenlandse reizen spelen we
af en toe op heel mooie banen en vaak met
voortreffelijk weer.

Roland Oliemans

Ons voornemen, dat voor een deel al dit jaar
is gerealiseerd, is om wat vaker ons gezicht
op ‘Overbrug’ te laten zien, waarbij we hopen
nog zeer veel jaren lid te blijven.

•

Roland Oliemans
Dit neemt niet weg dat we erg blij zijn om lid
te kunnen zijn van de Helmondse met zijn
leuke, niet eenvoudige, baan en zijn gezellige
sfeer. Zo is Marijcke lid van een vrouwen
golfclubje en beleeft daar veel plezier aan.

P.S. De redactie geeft de pen door aan Barend
Jonker
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Door de baan
Het gezegde ‘Het gras bij de
buurman is altijd groener’ is zeker
deze zomer voor onze baan niet
opgegaan. Tees, fairways en greens
lagen er ogenschijnlijk lekker groen
bij, maar er (van een afstand)
groen uitzien betekent nog niet
dat de kwaliteit goed is. Met name
de kwaliteit van de grasmat en de
snelheid van onze greens laat te
wensen over. In dit nummer van de
‘Evergreen’ wil ik het een en ander
toelichten.
Allereerst de kwaliteit van onze greens.
Helaas, het moet gezegd worden dat de kwaliteit in de loop van het seizoen slechter is
geworden. Het kan niet anders dan dat het
u moet zijn opgevallen dat veel van onze
greens vol zitten met kleine ronde plekken
van 2 à 3 cm doorsnede, zonder gras aan
de oppervlakte. In het ergste geval kunnen
de afzonderlijke plekjes zich zelfs verenigen
tot onregelmatige patronen. Spelers denken
veelal dat deze plekken ontstaan zijn door
balinslagen en deze gedachte wordt mede
ingegeven omdat hetzelfde verschijnsel op
veel andere banen ook kan worden waargenomen. Er is echter sprake van een schimmelaantasting met de naam ‘Dollarspot’
(zo groot als een dollar). Deze ziekte kwam
lange tijd alleen in de USA voor (vandaar
de naam) maar nu kun je haar ook op elke
baan in Europa aantreffen. De mate waarin
deze schimmel zich manifesteert hangt van
vele (voornamelijk klimatologische) factoren af en kan daarom van baan tot baan en

Dollarspot schimmel

De stimpmeter

van green tot green verschillen. Omdat de
schimmel een veel voorkomend en bekend
fenomeen is, zou je kunnen verwachten dat
er ter preventie en bestrijding voldoende
geaccepteerde middelen ontwikkeld zijn. Het
antwoord hierop is ja en nee. Vooralsnog
is het zo dat in Nederland (nog) geen producten zijn toegelaten voor de Golfsector en
dus moeten onze greenkeepers via cultuurtechnische maatregelen oplossingen zoeken.
Hierbij moet u dan denken aan uitgebalanceerd bemesten, doorzaaien, prikken, dressen en de maaihoogte verhogen. Daarmee
kom ik op mijn tweede onderwerp.

Het meten van de snelheid
van de greens

Aanpassing van de maaihoogte heeft onmiddellijke invloed op de snelheid van de greens.
Nu zijn onze greens nooit snel geweest, maar
daar kun je je op instellen. Veel belangrijker
is het om op alle greens eenzelfde snelheid te
hebben. Greens die niet allemaal even snel
zijn frustreren méér dan slechte fairways of
slordige bunkers. Sommige banen gaan in
het verstrekken van informatie aan de spelers
zover dat bijvoorbeeld de snelheid van de
greens op hun website wordt aangegeven: ‘de
snelheid van de greens is 10’. Hoe wordt die
gemeten en wat wil dat zeggen? Hoe pakt deze
grootheid uit voor onze baan? De snelheid
wordt gemeten met een zogeheten stimpmeter. Dit is een 36 inch lange aluminium staaf
met een V-vormige goot met een nok. Deze
nok is zodanig aangebracht dat een in de
goot gedeponeerde golfbal gaat rollen zodra
de stimpmeter onder een hoek van 20 graden
boven de green wordt getild. Hierdoor heeft

de afrollende bal altijd dezelfde snelheid. De
meting moet vanaf dezelfde plek meerdere
keren op een vlak stuk van de green in twee
tegenovergestelde richtingen worden uitgevoerd en geeft als resultaat dat de bal, zoals
in het voornoemde geval, gemiddeld 10 feet
(ongeveer 3 meter) heeft afgelegd. Uit de weinige informatie waarover ik beschik blijkt dat
Amerikaanse banen variëren tussen 7 en 12
voet (2,13 en 3,66 m). Bij datzelfde onderzoek
wordt vermeld dat het streven om de snelheid
boven 10 te houden in het algemeen leidt tot
moeilijk beheersbare onderhoudsproblemen
en daarom ook niet wordt aanbevolen. Bij
de handleiding van de stimpmeter wordt de
volgende informatie verstrekt:
	Snelheden voor clubomstandigheden
in voet:
snel
>8,6
medium
=7,6 - 8,6
langzaam < 7,6
	Snelheden voor grote tournooien/
kampioenschappen:
snel
>9,6
medium
=8,6 - 9,6
langzaam < 8,6
Bijgaande foto van de green is gemaakt op
donderdagmiddag 20 september jl. De toen
gemeten snelheid van de greens bedroeg 7,6.
Een snelheid die bij meerdere metingen dit
jaar is waargenomen.

•

U veel speelplezier toewensend,
Kaj Hordijk
Baancommissaris
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Golfregels: blijf er mee bezig

Over een natte bunker en een konijnenhol

Na veel zoeken kwamen we op hole 6 in de
fairway bunker tot de conclusie dat de bal
alleen nog in een konijnenhol kon liggen.
En jawel, op een halve armlengte vanuit de
bunkerwand werd de bal teruggepakt. Hij
lag dus duidelijk buiten het zandvlak dat
we als bunker definiëren en dat loodrecht naar boven
gaat. Aangezien dit
niet vaak voorkomt
hebben we nadien
de boeken moeten

•

i t e-

6636

o jwo o s
r
w
u1
2

w

n b.
t e.arc hjoostenn

k tenb

Bij zoveel water moest dit eens gebeuren: mijn
bal in een onderwater staande bunker. Mijn
flightgenoten hebben me geadviseerd om
zonder strafslag achter de bunker te droppen
maar dat kon ik met mijn regelkennis niet
accepteren. De regels (25-1b(ii) geven namelijk twee mogelijkheden, of uitwijken naar
een plaats waar het water in de bunker het
laagst staat zonder strafslag of een bal achter
de bunker droppen met een strafslag op een
rechte lijn vanaf de hole zonder beperking
van afstand. De eerste mogelijkheid heb ik

arc

Bunker onder water

Bal in een konijnenhol
achter de bunker

2

overwogen maar ik had een nieuwe broek
aan. Dus maar gekozen voor de tweede.
Overigens kan de bal ook onspeelbaar worden verklaard volgens regel 28.

049

Zelf heb ik tijdens wedstrijden kunnen
ervaren welke problemen hieruit kunnen
voortvloeien. Daarom deze keer uitleg over
een aantal situaties die ik van dichtbij heb
meegemaakt. Het gaat hier om abnormale
terreinomstandigheden ofwel regel 25.

raadplegen. In dit geval de ‘Decisions on the
rules of golf ’ uitgegeven door ‘The Royal
and Ancient Golf Club of St Andrews and
the United States Golf Association’, een soort
jurisprudentie voor golfproblemen. Hierin
staat dat er in dit geval van abnormale terreinomstandigheden gehandeld mag worden volgens regel 25-1b(i) alsof de bal op
de baan ligt. Het dichtstbijzijnde punt van
geen belemmering ligt door de baan boven
het punt in het konijnenhol waarin de bal
lag. Dus van hieruit droppen zonder straf
binnen een stoklengte en niet dichter bij de
hole. Echter in dit geval kon binnen de voorgeschreven stoklengte en niet dichter bij de
hole slechts gedropt worden op de helling van
de bunker, waardoor de gedropte bal terug de
bunker in rolde. Ook de tweede keer ‘weg bal’.
Dan zegt regel 20-2c dat de bal geplaatst moet
worden zo dicht mogelijk bij de plek waar bij
de tweede drop de baan werd geraakt, dus
op de helling en dat er van daaruit verder
gespeeld moet worden.
Dan nog iets: de boomspiegels. Steeds blijkt
weer dat niet iedereen weet dat op onze baan
boomspiegels (plekken rond een boom met
kunstmatige houtsnippers) als vast obstakel
beschouwd kunnen worden. Je mag deze
ontwijken volgens regel 24.
Regelneef

.
.a.nl

Maanden van droogte en natte periodes hebben elkaar dit jaar
afgewisseld. Men zegt dat het te maken heeft met de opwarming van de
aarde maar een feit is dat onze baan in de afgelopen maanden nogal
wat water te verwerken heeft gekregen wat onder andere heeft geleid tot
bunkers die onder water stonden en/of tot tijdelijk water door de baan
of op de green. Ook hebben we kunnen constateren dat de konijnen weer
zeer actief zijn, vooral in de bunkerwanden.

h
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Dames/Herendag

Verwoede strijd om de Rijn Schellekens beker
Dinsdag 21 augustus was het weer zover. Door de Ladies en de Heren
moest gestreden worden om een beruchte wedstrijdbeker die al drie jaar
in verkeerde handen was. De Rijn Schellekens beker. Het was dus zaak,
dat de beker weer in de juiste handen belandde. De Heren dus.

niemand van de heren zich omgekleed. Dat
moet de volgende keer beter. Na de soep het
‘moment suprème’ van de uitslag.
Na de birdies de neary. Deze werd bij de
dames gewonnen door Berdy Bekx en bij de
heren door Herbert Beekmans.
Dan de prachtige prijzen, beschikbaar gesteld
door Tonny en Rijn Schellekens:
	Voor de 3e plaats:
Elly Korenman en Ingrid Swinkels 36 p
	Voor de 2e plaats:
Toni Rotteveel en Corrie Litjens
39 p
e
	Voor de 1 plaats:
Wim de Koning en Gijs Verstappen 42 p

Vlnr Christien Jacobs, Gijs Verstappen, Rein Schellekens en Wim de Koning

De organiserende dames hadden volgens
mij al veel worsten naar de nonnen gebracht,
want het weer was heerlijk. Dus, dat beloofde
al veel goeds. De flights waren ingedeeld
en na de gebruikelijke koffie en het gevulde krentenmikske gingen we aan de slag.
Letterlijk. Enkele dames hadden strategische
verleidingstactieken toegepast. In korte rokjes probeerden ze de aandacht van de heren af
te leiden. De volgende keer gaan de heren in
kilts de baan op. Dan zul je eens wat zien!
Afijn, over de wedstrijd zelf kan ik alleen zeggen, dat ik het met mijn maatje Geert getroffen had. We bakten er niet veel van maar het
was wel plezierig met hem te lopen. Ook met
de dames in onze flight was ik dik tevreden.
Dank je voor de fijne uren Jeanne, Paula,
Liesbeth en Thea. Dat jullie van ons wonnen
was echter minder leuk, maar het was per slot
van rekening ook onze eigen schuld.

De spanning liep op

En toen was de wedstrijd voorbij en liep
de spanning op. De dames overspoelden
de kleedkamer, maar vlogen er direct weer
uit. De glazenwasser was bezig. Alleen zijn
ruitenwisser was te zien, maar ja, je weet
maar nooit… Prachtig omgekleed kwamen
ze toch na enkele uren weer tevoorschijn.
Jammer dat Rosemarie niet naar de kapper
was geweest. Behalve Rijn Schellekens had

Maar toen…De spanning werd ondraaglijk.
Christine Jacobs wist die fantastisch op te
drijven. En ja…eindelijk gerechtigheid! De
Heren wonnen met 30 punten en de dames
kwamen op de laatste plaats met slechts 29,5
punten. We hebben de beker weer. Hij is op
zijn juiste plaats terug. Als troost voor de
dames moet gezegd worden dat de winst van
de heren mede tot stand is gekomen door
het niet komen opdagen van iemand. Zijn
plaats werd ingenomen door een grandioos
spelende Gijs Verstappen. Na de lekkere soep
en salade met garnalen was deze fijne dag
weer voorbij. Hartelijk dank, Tonny en Rijn.
De erg aparte bos bloemen en ik denk de
sigaren hebben jullie echt verdiend. Tot het
volgende jaar.

•

Een trotse
Rob Berkvens
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Golfen rond Lake Ontario in de USA
Eind juli hebben we een bezoek
gebracht aan onze jongste zoon
en zijn gezin in het Amerikaanse
Finger Lake district bij het Ontario
meer in het plaatsje Naples
(N.Y.). Het is een uitgestrekt
land met weinig bewoners en een
ongelooflijke natuur. Veel water,
bossen - de herten lopen door
de tuin - uitgestrekte velden met
wijnranken en vele soorten fruit.
Echt Amerikaans: groot en veel.
Aankomst op Kennedy Airport in New York
wil nog niet zeggen dat je het land binnen
bent. Irisscan, vingerafdrukken, lichaamscontrole en veiligheidspoortjes moeten doorlopen worden alvorens je de bagage - intensief
gecontroleerd - op kunt halen.
Na enige dagen oma en opa gespeeld te hebben en na wat sightseeing, o.a. de Niagara
Falls, was het tijd om iets anders te gaan doen.
Het leek ons leuk te gaan golfen. Golfbanen
in overvloed. Naples met 2500 inwoners
heeft een prachtige 18 holes baan, ‘Reservoir
Creek’, met prachtige fairways, vriendelijke
roughs en met bunkers zoals ze horen te zijn,
zacht zand en geen vervelende opstaande
randen.

Els met kleinkind in een buggy

Leuke par-drieën variërend van 100 tot 135
yards en de andere holes niet extreem lang
vergelijkbaar met Nederland maar dan 10%
korter. Fijn om te spelen met 2 à 3 slagen op
de green zo glad als een biljartlaken, maar
sterk geonduleerd.
De gastvrijheid op de banen is groot. Men is
zeer geïnteresseerd in gasten die van buiten
komen.en het is opvallend hoe positief men
staat tegenover Nederlanders, ondanks de
vaak negatieve berichtgeving over ons land
in de pers.

Een héél kleine stukje
uit ons assortiment...
...voor de rest
zult u even langs
moeten komen in een
van onze vestigingen!
Eindhoven

Aalsterweg 100, Eindhoven
Amsterdamseweg 454-456, Amstelveen

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

Iedereen in Amerika die golft rijdt in een
buggy, lopen is er niet bij. Honderd of meer
buggy’s op een golfbaan is normaal.

Een Helmondse bal te bewonderen

Wij hadden geen golfspullen bij ons maar dat
was geen probleem. Tegen een redelijke vergoeding werden twee tassen klaargezet met
een volledige set, inclusief een ‘Big Bertha’,
die overigens maar één keer uit de tas is
geweest. Dit wellicht tot vreugde van een
Amerikaan of Amerikaanse die nu zijn of
haar vrienden een bal kan laten zien met
het opschrift ‘Helmond Precisie’, die we niet
meer hebben teruggevonden. Ook de andere
door ons gespeelde baan, ’Bristol Harbour’,
voldeed aan alle eerder genoemde facetten,
alleen nog groter en luxer. Vanaf het terras
uitkijken op een van de Finger Lakes is een
plaatje. Lastig is het voor de rokende golfer
want in het hele complex is geen asbak te
vinden, ook buiten niet. Een plastic bekertje
is dan een redelijk alternatief.
Alles bijeen een voor ons heerlijke ervaring
om daar te gaan golfen. Een aanrader als je
toevallig eens in de buurt bent!

•

Els en Toon van de Vorst
9
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Nobra competitie nieuws

Met de bus naar de finale
De slotdag van de NOBRA competitie is uitgegegroeid tot een sfeervolle
en sportieve happening waar alle teams uit de poules elkaar ontmoetten
voor de finale. Deze is vaak nog uitbundiger dan de reguliere
competitiedagen, lekker eten, meer prijzen en vooral nog meer sfeer.
Ons mixteam ging dit jaar voor de slotdag
naar Golfclub Cromstrijen en wel met 11
personen.
Door sponsoring van één van onze teamgenoten kregen we de beschikking over een
52-persoons bus die we met 11 man ‘bewoonden’. Ruimte genoeg voor koffie, een babbel
en een krantje op de heenreis.
Aangekomen op de golfclub in Numansdorp
hadden we veel bekijks, want met een bus…
dat is pas apart en dus… vele jaloerse blikken.
Onze prestatie als team liet te wensen over,
maar twee van onze teamgenoten zetten een
individueel succes neer. Esther Dusseldorp
en Bob Grijpstra waren de golfster en golfer
van de dag met de hoogste dagscore. Door
vakanties en werkdruk waren ze helaas niet
in de gelegenheid hun dagtitel om te zetten in een overall titel op de nationale eind-

strijd van twee september. Op deze slotdag
werd verder het tijdens de competitiedagen
ingezamelde bedrag van € 8.698 uitgereikt
aan de voorzitster van de gehandicaptengolf
Tineke Logeman (zie foto). Wanneer Tineke
in Helmond komt spelen zal ik u zeker informeren zodat u kunt zien wat voor prestaties door gehandicapten neergezet kunnen
worden.
Tineke Logeman (midden) met de cheque
voor de vereniging voor gehandicaptengolf
Door de dagzeges van Bob en Esther werd
de toon voor de rest van de dag en de terugreis gezet. Een extra inkoop van wijn, wat
nootjes en goede muziek van Margret en de
bus veranderde onder aanvoering van Agnes,
Erik en Ellen, maar ook van Huub, Helga,
Brigitte, Rinus en ondergetekende in een
rijdende disco en het werd een onvergetelijke

Bob en Helga: de bus genomen

thuisreis. Na thuiskomst bij huize Grijpstra
wist de chauffeur Martin nog te melden dat
hij bij zijn baas een claim zou leggen om ons
weer te rijden volgend jaar. Zoiets had hij nog
nooit meegemaakt.

NOBRA informatieavond

Al 10 jaar NOBRA (Noord Brabant) competitie, maar inmiddels trekt deze competitie
ver over de provinciegrens heen met banen in
België, Duitsland en in de Randstad en meer
dan 1500 deelnemers. Ook in 2007 speelden
3 teams van HGC ‘Overbrug’ mee, het heren
team van Jan Gottenbos (matchplay ), het
mix team van Els van Wylick (matchplay)
en het mix team van Cees van Dijk (stableford).
Het golfen in de NOBRA competitie stijgt
naar een hoger niveau met betere tegenstanders waarvan we het spelen op langere banen
kunnen leren.
Ook zien we een hoog gehalte aan sportiviteit
met veel sfeer en gezelligheid. Na afloop eten
nagenoeg alle deelnemers mee in het clubhuis en tijdens dit gezellige slot van de dag
wordt het klassement opgemaakt.
Deelname is voor iedereen vanaf GVB niveau
tot lage hcp. Ook NGF competitiespelers
mogen meedoen. Dus wilt u ervaring opdoen
en genieten op vreemde banen tegen een flink
gereduceerde greenfee dan is dit misschien
iets voor u. Zelfs vrienden of kennissen die
geen lid zijn van HGC kunnen in hetzelfde
team meespelen.
Op dinsdag 23 oktober a.s. vindt om 20.00 uur
in het clubhuis een informatieavond plaats
over de NOBRA competitie. Deze avond is
bedoeld voor iedereen die interesse heeft.
Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator
NOBRA voor HGC, Cees van Dijk. Telefoon
065512786 of e-mail c.vandijk@chello.nl.
Graag even laten weten dat u komt in verband met de voorbereiding.

•

Tineke Logeman (midden) met de cheque voor de vereniging voor gehandicaptengolf

Cees van Dijk
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Maître Cour du Moulin

Ceviche, een Peruaans gerecht

In maart was ik voor drie
weken in Peru aan het werk als
PUMmer. Het geluk was met
mij. De directeur van het bedrijf
waar ik werkte was een lekkerbek
en ’s middags heb ik met hem
de heerlijkste restaurants van
Lima bezocht. Vrijwel overal
werd ceviche gegeten. Het is een
voorgerecht waarvoor je alleen
maar verse vis kunt gebruiken,
want je eet het rauw.
Nodig voor 4 personen:

500 gram zeeduivel, 1 rode peper, 1 sjalot,
sap van 15 tot 20 limoentjes, peper en peterselieslablaadjes.
	Snij het vlees in dobbelsteentjes.
	Verwijder de zaadjes uit de rode peper en
snij deze in ragfijne stukjes.
	Versnipper ook de sjalot.
	Voeg de rode peper en de sjalot bij het
sap van limoentjes en wat peper en meng
vervolgens hierin de stukjes vis.
	Zet het enkele uren in de koelkast. Roer
af en toe.
Serveer de ceviche in een platte schaal op
enkele slablaadjes en snipper er wat fijngesneden peterselie over.

•

Smakelijk, Maître Cours du Moulin

Beekstraat 12
5671 CT Nuenen
T 040 - 283 44 21
E info@dicksevers.nl
W www.dicksevers.nl
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Wijnhuis Helmond: voor al uw wijnen en (non)alcoholische dranken.
Als u van plan bent een feest te geven,
dan bent u bij ons aan het goede adres.
Wij voorzien uw gehele feest van drank,
taps en eventuele tafels en stoelen!
Tevens verzorgen wij uw relatiegeschenken,
deze kunt u zelf samenstellen of u kunt een
keuze maken uit het al bestaande assortiment.
Bezoek onze internetsite voor meer informatie:
www.wijnhuis-helmond.nl
Of kom eens langs!
Mierloseweg 22
5707 AM Helmond
Tel. (0492) 53 56 70
Fax. (0492) 53 62 45

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

GOLFCLUB

De enige club
die u
nodig heeft.

Meeùs dus.

Meeùs is een financiële dienstverlener op het gebied van verzekeringen, hypotheken en makelaardij o.g.
met een landelijk netwerk van 120 vestigingen. Daarnaast
zijn er 2 vestigingen in Noord-België. Helmond,
Hortsedijk 35-39 A: (0492) 58 18 11, of kijk op internet
www.meeus.com VERZEKERINGEN, HYPOTHEKEN,
MAKELAARDIJ O.G. Meeùs is onderdeel van AEGON.

MATCHER

• ‘Clubfitter’
Huub Bozon • ‘Advanced Clubmatcher’
• ‘Master Craftsmen’
( hoogste opleidingsgraad GCA 2004)

Custom made
The

New Clubs,
Shafts &
Grips
Bel voor afspraak
06 - 51 10 72 99

www.golfclubmatcher.nl
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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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Finale Handicartwedstrijd

Een kort vervolg door de winnaar
Enige tijd geleden had ik het genoegen om de Handicartwedstrijd in onze
club te mogen winnen. Een klein artikeltje hierover heeft u kunnen lezen
in ons mooie clubblad Evergreen van augustus. Wat ik me niet realiseerde
was dat je dan ook de club mag vertegenwoordigen in een landelijke
voorfinale (zuid), deze keer op Burg- golf Gendersteyn, en als je bijzonder
goed bent zelfs in een landelijke finale. Joke Franken en ondergetekende
waren dus in Helmond respectievelijk nummer 1 en 2 geworden en wij
kregen dus deze eer.
We kenden elkaar amper en besloten op het
laatste moment toch nog even een paar ‘hooltjes’ te lopen en tegelijk het voorgeschreven
spelletje ‘Chapman Foursome’ te oefenen.
We wilden natuurlijk beslagen ten ijs komen.
Zeker omdat we samen mochten spelen met
de winnaars van golfclub ‘de Suykerberg’.
Nooit van gehoord maar na enig ontdooien
van beide zijden heel gezellig.
We hebben een gezellige dag gehad met zeer
redelijk weer met verschrikkelijk veel wind
en dat is op Gendersteyn niet leuk, maar
we eindigden met een netto score van 74 en
dat vonden we zelf eigenlijk niet zo slecht.
Echter voor de kenners van dit soort wedstrijden lang niet voldoende. Minimaal 4 tot
10 onder de baan dan begin je pas mee te tellen. Vergeet niet, het is strokeplay met maar

3/8 van de gezamenlijke handicap. Ook de
neary waaide overal heen behalve op de green
en de longest drive werd gewonnen door een
kennelijk atletische jonge dame en heer die
respectievelijk 260 en 280 meter sloegen!

Tiger Woods en John Daly heb ik eens een
longest drive zien slaan en die eindigden op
respectievelijk 324 en 318 yards. Zo zie je
maar er is nog hoop voor het Nederlandse
golf! Het verbaasde ons te vernemen dat kennelijk een aantal clubs zelf beslisten wie ze als
vertegenwoordiger(ster) van hun club naar
deze semi-finale van de Handicart sturen.

Ook iemand, bijvoorbeeld misschien wel een
betere speler die helemaal niet meegedaan
heeft aan de Club-Handicartwedstrijd, kan
als vertegenwoordiger worden afgevaardigd.
Nol en bestuur van de club, het spijt ons dat
we onze club niet kunnen en mogen vertegenwoordigen op de landelijke finale van de
Handicart. Evengoed herhaal ik de oproep
van vorige keer: ‘wel of misschien nog niet
gehandicapt, wordt in ieder geval donateur
van de Handicart’. Ik geloof dat het € 25 per
jaar kost en u doet er absoluut zeer veel goed
mee. Ik schreef al: ‘je weet maar nooit’.
Nol van der Kant wil u graag verdere details
verstrekken.

•

Piet Hein van Thiel
Naar ik aanneem ook mede namens Joke
Franken (zij ging de volgende dag met vakantie).
14
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meer
Caddiemastersysteem

caddiemasters
gevraagd

Het zal niemand ontgaan zijn dat het
caddiemasterplan, zoals dat nu draait,
een groot succes is.
	De club is voortdurend bereikbaar
	Iedere bezoeker meldt zich en betaalt
de greenfee
	De sfeer onder de caddiemasters is
prima
	Diensten worden zonder al te veel
problemen geruild met elkaar

En toch willen we
wat veranderen!
Het blijkt dat 7 keer een dienst van 4
uur draaien in 5 weken tijd een te grote
belasting is voor sommige caddiemasters. Vandaar dat we terug willen naar
minder diensten, minder belasting.
Maar daarvoor is het nodig dat we meer
caddiemasters krijgen. Vandaar deze
oproep:
‘Wie wil er vanaf het nieuwe
seizoen meedraaien in een

Ontwikkelingen op driving range
en oefenaccommodatie
Nu sinds enige maanden de oefenaccommodatie redelijk op orde is (er
valt immers altijd wat te verbeteren, maar daarover later in dit stuk
meer) is mij opgevallen dat er meer gebruik van wordt gemaakt. Het geeft
een goed gevoel en betekent tevens, dat alle moeite en investeringen niet
voor niets zijn geweest.
Een hogere bezettingsgraad houdt echter wordt u geacht met korte ijzers te oefenen of
tevens in dat ook meer gebruikers het niet te wachten. Niet dat we u die oefenslagen met
zo nauw nemen met de gedragsregels. Steeds uw driver misgunnen, maar de situatie is nu
meer valt waar te nemen dat afslagen worden eenmaal zo, dat de netten niet hoger kunnen
geoefend vanaf het gras vóór de afslagmat- en de ruimte beperkt is.
ten. Ik kan niet genoeg benadrukken dat dit, Een hele vervelende en gevaarlijke situatie
zeker als er meerdere mensen aan het oefenen is wanneer een aantal gebruikers het nodig
zijn of als er les wordt gegeven, uit veilig- acht om vanaf ca. 80 meter naar de chipping
heidsoverwegingen ten strengste verboden is. green te slaan, of vanaf de driving range balInmiddels worden de gedragsregels duidelijk len terug slaan richting de afslaghut. U zult
aangegeven, zowel buiten als binnen de dri- het met mij eens zijn dat dit uiterst gevaarlijk
ving range. Natuurlijk willen we ook vanaf is en dus ten strengste verboden! Ook gebeurt
het gras oefenen. Dat kan opzij aan de linker- het regelmatig dat teruggeslagen ballen op de
kant van de afslaghut, maar altijd achter de Aarle-Rixtelseweg en/of in de tuin van onze
lijn die getrokken kan worden vanaf de voor- buren belanden. Ook het opnieuw vullen van
kant van de afslaghut. Met de greenkeepers een emmertje met reeds gespeelde ballen is
zal worden besproken een gebied aan te geven helaas meerdere malen waargenomen. Het
van waaruit geoefend kan worden. Verder is zeker zinvol, indien noodzakelijk, elkaar
verzoek ik u allen om vooral op te passen met hierop aan te spreken. Ook dienen wij onze
het oefenen met de driver. Indien er op de gasten hierop zonodig te wijzen. Overleg met
teebox van hole 8 spelers staan en er spelers het bestuur over deze zaken leerde mij dat er
lopen van hole 8 naar hole 9, of zich bevin- geen enkele compassie bestaat ten aanzien
den op hole 9 rechts van de driving range, van diegenen die de duidelijke regels, die 

caddiemastersysteem,
waarbij je 5 keer in 6 weken een
dienst draait van 4 uur?’
Natuurlijk blijft de vrijwilligersvergoeding voor de leden overeind.
Niet-leden hebben speelrecht door mee
te doen aan het systeem.
Als je er iets voor voelt, laat het Loek van
Poppel op tijd weten. Het liefst:
	Voor 1 november
	Per e-mail l.vanpoppel1@chello.nl
(na de l staat het cijfer één)
Heb je vragen voordat je je aan wilt melden, bel dan naar Loek 06 51 838647.
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 zowel aan de buiten- als aan de binnenkant van de afslaghut voor

F I T N E S S

eenieder zichtbaar zijn, negeren. Het bestuur zal in voorkomende
gevallen streng optreden.

Verder valt er ook nog goed nieuws te melden

Zo zijn we er in geslaagd om voor een periode van 5 jaar een sponsor
vast te leggen voor de driving range. Deze sponsor, de ‘Life Invest
Groep’, verbindt zijn naam aan de afstandsborden, alsmede aan een
bord aan de binnenzijde van de afslaghut. Bovendien is de sponsor
bereid gevonden om 6000 nieuwe driving range ballen aan te schaffen
met daarop uiteraard hun bedrijfsnaam c.q. logo. Deze ballen krijgen
een afwijkende kleur, zodat de voornamelijk witte ballen, waarmee
normaal gesproken door de baan wordt gespeeld, duidelijk zichtbaar
blijven. Vanzelfsprekend zullen de huidige witte driving range ballen worden verwijderd. Uiteraard heten wij de Life Invest Groep
van harte welkom op de Helmondse Golfclub en we gaan ervan uit
dat deze vorm van sponsoring het bereiken van hun doelstellingen
krachtig ondersteunt.
Verder is in overleg met Sandy, onze Pro, inmiddels een targetnet
aangeschaft. Ook zijn er weer voldoende tokens voor de ballenautomaat en wordt de mogelijkheid bekeken om een situatie te creëren
waarbij geoefend kan worden met een z.g. up and down hill ligging.
We gaan tevens bekijken of een tweede chipping green kan worden
gerealiseerd terwijl er dit najaar beplanting aangebracht wordt aan
de linkerzijde van de driving range,waardoor een pad ontstaat naar
hole 9. Er is dus weer volop werk aan de winkel!

•

Willem van de Ven, baancommissie

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

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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Afsluiting van de Dodavo competitie
Met een grote groep, variërend
van 35 tot 75 man, wordt jaarlijks
van april tot september de
Dodavo (donderavond) competitie
gehouden. Gespeeld wordt over
9 holes met na afloop voor de
hongerige magen een wekelijks
wisselend Dodavo- menu,
fantastische schotels door kok
Jasper bereid.
Bij de dames was het Marijke van de Boogaard,
met een aanvankelijk relatief hoge handicap,
die in het begin van de competitie straat-

Barrages werden geput in het clubhuis
Winnaars van de Dodavo: vlnr Gauthier Clerxs,
winnaar second neary
Hanneke Meijer, winnares eagle klassement
August Curfs, winnaar bij de heren
Pieter Driessen, wedstrijdorganisator
Cees van Dijk, winnaar neary klassement
Ruben van Uden, winnaar birdie klassement
Marijke van den Boogaard, winnares bij de dames
ontbreekt

Bestuursmededeling

Opzeggen
lidmaatschap
Het bestuur wijst u er op dat het opzeggen van het lidmaatschap uiterlijk
1 maand voor het einde van het verenigingsjaar dient plaats te vinden
(dus voor 1 december 2007). Indien
lengtes afstand nam van de rest om vervolgens niet meer ingehaald te worden. Jammer
genoeg kon ze door vakantie niet aanwezig
zijn op de slotavond en ontbreekt ze op de
foto bij de winnaars.
Bij de heren eigelijk een gelijksoortig scenario,
maar dan met August Curfs. Maar hij liet het
niet gebeuren afwezig te zijn waardoor hij als
Dodavokoning werd gekroond.
In beide groepen was de spanning om de

vervolgplaatsen zeker zo groot en moesten
er barrages geput worden o.a. door Loek en
Cees om de tweede plaats.
De Dodavo wordt georganiseerd door de
WeCo en de grote inspirator is Pieter Driessen
met zijn uitgebreide speeches. Hij kreeg op de
slotavond met barbecue terecht een geweldig
applaus van alle aanwezigen.

•

Cees van Dijk

niet tijdig wordt opgezegd bent u de
lidmaatschapsbijdrage voor 2008 nog
verschuldigd.
Het bestuur
Wim Martens, secretaris
Opzeggen kan schriftelijk op het secretariaatsadres:
Beethovenlaan 76, 5707 PW Helmond
of per e-mail: wim.martens@hetnet.nl
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Zaterdagwedstrijd
Actieve en werd Snuffelwedstrijd
Nieuws van de HaReCo

inactieve
handicaps

Per 1 januari 2008 zal een
speler een actieve of een
inactieve handicap krijgen.
Een actieve handicap betekent
dat hij in het jaar 2007
minimaal vier (4) qualifying
scores heeft ingeleverd. Op het
NGF (handicap) kaartje kun
je zien dat het om een actieve
handicap gaat, omdat er dan
een ster op staat.
Een speler die minder qualifying scores heeft ingeleverd krijgt een inactieve handicap (dus een kaartje zonder
de ster). De HaReCo zal de inactieve
handicaps niet onderhouden, totdat de
speler weer drie qualifying scores heeft
ingeleverd.
Spelers met een inactieve handicap kunnen alleen maar buiten mededinging
meedoen aan qualifying wedstrijden,
omdat de handicaps niet vergelijkbaar
zijn met de actieve handicaps.
Ongeveer 135 leden van onze vereniging
zullen per 1 januari 2008 een inactieve
HCP krijgen of zij moeten voor het
einde van het jaar nog zorgen voor het
spelen van 4 qualifying kaarten.
Intussen heeft de Wedstrijdcommissie
besloten het advies van de NGF te volgen zodat leden met een inactieve HCP
niet meer aan qualifying wedstrijden
mogen meedoen en bij de gezelligheidswedstrijden alleen maar buiten mededinging.
HaReCo

Ergens in juli zag ik op het bord in de hal van ons clubhuis een
inschrijfformulier hangen. Nou ja, die hangen er wel meer. Wat me
verbaasde was de naam van de wedstrijd: ‘Snuffelwedstrijd’ en ik vroeg
me af wat dat voor een wedstrijd zou zijn.
Navraag bij de organisatoren leerde me dat
deze wedstrijd in de plaats was gekomen van
de blijkbaar niet geliefde Zaterdagwedstrijd.
Die was namelijk dit seizoen nog niet één keer
doorgegaan en dat allemaal wegens gebrek
aan (voldoende) belangstelling. Waar de
naam vandaan kwam werd me niet helemaal
duidelijk, maar misschien is hiermee tóch
weer een link gelegd naar de Rabbitwedstrijd,
de voorganger van de Zaterdagwedstrijd.
Een nieuwe formule dus: geen 18-holes
wedstrijd meer, maar een 9-holes wedstrijd.
Slim bedacht, want sinds dit jaar is het ook
mogelijk om negen holes qualifying te lopen.
Een andere verandering was dat er Gunshot
zou worden gestart, waardoor iedereen op
dezelfde tijd startte en (ongeveer) op dezelfde
tijd zou eindigen.

Ik wil de nieuwe formule nu al zeker geslaagd
noemen.

De wedstrijd

Op 4 augustus om half tien werd er gestart.
Ik zat samen met Jos Brinkman en Walter
Clarijs in één flight en zowel Walter als ikzelf
hadden een vliegende start (op de eerste drie
holes steeds 3 punten). Jos kwam pas na een
hole of vier wat op gang, hetgeen hem onmiddellijk de bijnaam ‘dieseltje’ opleverde. Voor
ons alle drie waren de volgende holes niet
écht onverdienstelijk en Walter maakte zelfs
een werkelijk schitterende birdie op hole 2.
Na een voor mij slechte afsluiting op hole
5 (vijf slagen) bedroeg mijn totaal aan
Stablefordpunten 38, Walter eindigde op 16
en Jos op 14. Ik was in ieder geval winnaar
van de flight, voor zover je daarvan kunt
spreken.




•
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Maandbeker spannend
tot de laatste speeldag

In plaats van strokeplay voor de lage handicappers en stableford voor de
hoge speelde dit jaar iedereen stableford. Ook de flights waren gemixt
met hoge en lage handicappers.
Maar niet iedereen was tevreden over de
wijze van indelen en spelen. Voor de betere
spelers gaat het te langzaam en de mindere
voelen zich opgejaagd. Eigenlijk is strokeplay
de meest zuiver manier van spel, voor deze
belangrijkste competitie binnen onze club
die vooral populair is bij de lage handicappers (de lijst is meestal snel vol).

Dit jaar werd gespeeld over 6 wedstrijden
(was 7) waarvan 4 voor het klassement tellen.
Alhoewel 2 speelsters vanaf het begin de lijst
van lage handicappers aanvoerden (Margret
en Margriet) bleef de spanning tot het einde
bewaard. Op de laatste dag speelde Margret

van Dijk een voortreffelijke partij (39 punten)
zodat ze als eerste eindigde in het klassement
met 148 punten voor Margriet Stockx met
135 en Christine Jacobs met 129 punten.
Bij de hoge handicappers waren er zeker
5 kandidaten (Mieke, Jan, Jaap, Hanny en
Rosemarie) en ook hier zou de laatste wedstrijd
de winnaar van het klassement bepalen.
En zo gebeurde het ook. Jan Martens wist in
de top drie van de dag te eindigen en won
overtuigend het klassement met een score
van 133 over 4 wedstrijden. Tweede werd
Wim van de Ven met 124 en derde Mieke van
den Heuvel met 123 punten.

•

Cees van Dijk


Wedstrijdwinnaars laatste wedstrijd: Jan van den
Eijnde Margret van Dijk en Margriet Stockx

 Tot mijn grote vreugde bleek ik bij de
prijsuitreiking zelfs winnaar van de wedstrijd te zijn, hetgeen me een (maatje te
klein) clubpoloshirt opleverde en een vermindering van mijn in de loop van het
seizoen zwaar gestegen handicap.
Rest mij Jos en Walter te bedanken voor
hun ontzettend gezellige en inspirerende
gezelschap, de wedstrijdleiding, Is en
René, te bedanken voor de, zoals gewoonlijk, perfecte organisatie en hen heel veel
succes te wensen met deze nieuwe formule.

•

Jean Louis Aben

Maandbekerwinnaars Jan Martens (hoge hcp.) en Margret van Dijk (lage hcp.)
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Wedstrijduitslagen
Vaderdagwedstrijd
1

Harry Verstappen

17-6-2007
36 punten

Maandbeker III (laag)
1

15-7-2007

Maandbeker IV (hoog)  12-8-2007

Margret van Dijk

39 punten

1

Jan Martens

37 punten

2 Annemarie Ottenheijm

36 punten

2

Huub Bozon

35 punten

2

Hein Ottenheijm

34 punten

3

35 punten

3

Jan Gottenbos

35 punten

3

Bert Sproet

34 punten

Jan van den Eijnde

Maandbeker III (hoog) 
1

Ceciele van den Broek

37 punten

2

Peter Verhees

36 punten

3

Jaap van het Kaar

32 punten

Zomerwedstrijd 
1

Maandbeker II (laag)

24-6-2007

39 punten

2

Huub Bozon

35 punten

3

Jan Gottenbos

35 punten

Bert Hendriks

39 punten

Maandbeker III (laag) 

2

Jan Gottenbos

37 punten

1

3

Margret van Dijk

36 punten

24-6-2007

1

Anette Oidtmann

37 punten

2

Pierre Litjens

36 punten

3

Chrisje Driessen

36 punten

Kermiswedstrijd 

8-7-2007

1

Hans van de Wassenberg 48 punten

2

Trix van de Loo

36 punten

3

Tonne Knaapen

34 punten

22-7-2007

Margret van Dijk

1

Maandbeker II (hoog)

15-7-2007

15-7-2007

Roderik van den Bogaard 38 punten

Ouder-Kindwedstrijd

26-8-2007

1

Piet Hein Roxs & Hein 45 punten
Kostering

2 Yvonne Westerhout

38 punten

2

Huub & Ilse Bozon

3

Rinus Jansen

38 punten

3

Snuffelwedstrijd

4-8-2007

René & Geert Jan van de 45 punten
Waarsenburg

1

21 punten

Jean Louis Aben

2

Frank Heystee

20 punten

3

Jos van Zuidam

19 punten

Golfjournaalbeker 

5-8-2007

1

Roderik vd Bogaard

40 punten

2

Mieke van den Heuvel

37 punten

3

Margriet Stockx

37 punten

Maandbeker IV (laag)

12-8-2007

1

Peter Heessels

37 punten

2

Han Hoeben

36 punten

3 August Curfs

33 punten

45 punten

Maandbeker V (laag)

9-9-2007

1

Netty van Poppel

35 punten

2

Huub Bozon

34 punten

3

Jan Kersten

34 punten

Maandbeker V (hoog)

9-9-2007

1

Lenie Liebreks

36 punten

2

Marianne Engels

33 punten

3

Jaap van het Kaar

31 punten

Diëswedstrijd
1

16-9-2007

Pieter Driessen

38 punten

2

Rijn Schellekens

36 punten

3

Margriet Stockx

35 punten
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Met gasten door de baan

Neem gasten mee en je ziet onze baan in een heel ander licht
Zelf besteeg ik op een zaterdag in augustus maar weer mijn handicart 2.
Die wordt door mij geprefereerd omdat ik erin kan komen zonder vast
te raken aan de haak van de tuinslang en bovendien omdat deze kar bij
vochtig weer bij het remmen een geluid maakt als een demente ezel.
De kuilen mijdend over het bruggetje naar
hole 1 en daar de gast inwijden: zo van ‘tussen die twee bunkers door en daarachter is
een slootje, maar dat haal je toch niet’. Nou,
het scheelde niet veel! ‘De tweede slag over
de bunker heen met een hoge boog anders
vlieg je over de green heen’ En zo werd het
dus een 5.
Nu waren we op dreef en haalden op hole 2
net de fairway; de slag over het water heb ik
hem maar niet aangeraden.
Bij hole 3 begonnen de moeilijkheden, want
zelfs met goede afslagen was de fairway buiten ons bereik en dan begint het zoeken naar
de bal. Het gras is daar hoog en mals en de
grond drassig en meer geschikt voor vee
dan voor golfers. Enfin, we vonden onze
ballen (of mogelijk ook die van een ander)
en kwamen eruit.
Verder geen problemen tot ik met het karretje
rechts langs het ‘natuurgebied’ naar de tee
van 4 reed, want daar liggen in de voormalige
‘GUR’ een paar kuilen en greppels onder het
gras verborgen en bij een bonk met de kar
viel de stroom uit. Daar zit je dan op het
verste punt van de baan wat mistroostig te
kijken. Er zat niets anders op dan met de
draagtas de hole te spelen en vandaar door
te lopen naar de caddiemaster in de hoop op
een andere cart. De situatie werd uitgelegd,
de suggestie dat het sleuteltje er niet goed in
zat weerlegd en mijn verzoek om met een
andere cart de mijne daar weg te slepen afgewezen. En dat op zaterdag zonder hulp van
onze onvolprezen greenkeepers en op het
tijdstip van aflossing van de caddiemaster
Ze lieten zich echter niet kennen en grepen
de telefoon.

Gelukkig een nieuwe cart

Inmiddels zag ik het niet meer zitten om me
weer bij Carla en gast te voegen en besloot
naar huis te gaan. Ik had wel een geparkeerde
cart met een tas erop gezien, maar die hoorde
duidelijk bij een speler die zich op het terras aan het laven was en zeker verder wilde.
Dat werd een meevaller. Net toen ik er langs
liep kwam de man eraan. Hij speelde maar
9 holes, was eerst maar wat gaan drinken
alvorens de cart terug te zetten en bood mij
de cart aan. De caddiemaster ging akkoord,
zo zoefde ik weer de baan op en ging vanaf
hole 7 weer meedoen. Dat is een leuke hole
met ook hier een wat groot stuk hoog gras
in het begin en daarnaast een moeilijke slag
naar de green, waarbij je vlak langs ‘out of
bounds’ moet om bij de vlag te komen, want
de green loopt naar rechts af

Hoog gras voor de tee van 8

Op hole 8 weer een (net als op hole 2, 3, 4 en
6) onbetamelijk lang stuk prairie om overheen te slaan, maar precies in het midden
lukte het net en zo kwamen we toch nog
aardig weg. Hole 9 is best leuk geworden met
een lastige tweede slag naar de green.
De tweede 9 holes liepen we wat vlotter met
overigens dezelfde problematiek op de al
eerder genoemde vijf holes. Overigens kwamen we bij hole 4 mijn karretje weer tegen en
daar was toch maar iemand bezig om in zijn
vrije tijd de zaak te repareren. De kabelklem

bleek afgebroken te zijn door het geregeld
door kuilen gaan en even later reed hij met
het karretje weg.

Onze conclusies waren:

1.	Leuke en uitdagende baan, vooral voor
de ‘longhitters’. De stukken prairie waar
je bij de afslag overheen moet zijn te lang
en dat slaat zowel op het gras als op de
afstand. De doorstroming zou aanzienlijk
sneller zijn zonder al die leden die voetje
voor voetje het gras afzoeken naar hun
bal. Vooral hole 4 rechts (maar in mindere
mate ook links) is een ramp. Sla maar
meteen een tweede bal, want de kans dat
je de eerste terugvindt is minimaal. Ook
het gras rechts van hole 6 en bij hole 8 is
wat dat betreft berucht!
2.	Het opvullen van kuilen (en ook de afrit
van de bruggen) zal de levensduur van de
karren verlengen.
3.	Het repareren van pitchmarks en het
terugleggen en goed aandrukken van
uitgeslagen plaggen is een vergeten sport.
Kijk maar eens goed op het bord bij de
ingang.
4.	Het aantal peuken van filtersigaretten
op de baan is aanzienlijk teruggelopen.
Mogelijk selecteren de rokers zich zelf
uit!
5.	Als je klaar bent met jouw handicart,
breng hem dan meteen terug en sluit hem
aan, dan heeft een ander er ook plezier
aan.
6.	Lang leve al onze vrijwilligers in bestuur,
commissies, onderhoud enz., want dat
maakt én houdt de club goed en gezellig.
Doe daar dus aan mee en denk ook aan
punt 3 !
NB: Onze gast was zeer content en komt
graag nog eens terug.

•

Joep Vergroesen
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Matchplay kampioenschappen

Spannend en verrassend
De voorrondes waren beslecht en de spelers voor het finaleweekend
matchplay betraden de arena op Overbrug’. Wolken en zon, een perfecte
baan en een spannende strijd, want geloof me… dat heeft HGC met
verschillende goede spelers te bieden. De publieke belangstelling bleef
echter jammer genoeg uit tot de zondagmiddag toen een aantal mensen
puur uit interesse of voor een glaasje bier naar de golfbaan kwamen.
Menigeen was verrast door de afwezigheid
van Ruben van Uden, de winnaar van vorig
jaar. Hij had twee dagen daarvoor een uitnodiging voor het Brabants kampioenschap
gekregen en in zijn streven naar hogerop
paste hem dat beter. Bij de dames was er,
door de afwezigheid van Ineke Sanders, een
walkover voor Karin Relou. In de loop van
de wedstrijden werden langzamerhand de

verrassingen bekend. Bij de dames viel op
weg naar de finale een aantal titelkandidaten
weg, onder andere Margret van Dijk, Ellen
Claessen en Karin Relou. Waar bij de een het
pechvogeltje wat vaker langs vloog, speelde
de ander een geweldige wedstrijd, ook al verloor men van een nóg betere tegenstandster.
Bij de heren is het al niet anders. Vrij
vroeg in het schema verdween René van de

Waarsenburg met liesklachten, Peter de Witte
ondervond veel last van zijn heup en Gijs
Verstappen gaf op met fysieke problemen.

Verrassingen bij de heren

Han Hoeben was sterk. Na een overwinning op Gauthier Clercx kreeg hij ook Sjoerd
Theunissen op de knieën en wandelde, na
twee dagen hard werken en super concentratie, als underdog de finale binnen. Zijn
tegenstander in de finale, Frans Vinke, kreeg
het aan de stok met Frans Janssen. Hij moest
zijn plaats afdwingen op het mooie groene
gras.
Wat volgde was een finale waarin een verbeten strijd ontstond en waarin de af en toe
geinige opmerkingen van Frans, Han niet
beroerden. Beide spelers kregen morele steun 

Vlnr Frans Vinke, Paula Goossens, Han Hoeben en Marianne van Eyck



De voorzitter geeft uitleg over de stand

Vlnr Frans Vinke, Paula Goossens, Han Hoeben en Marianne van Eyck
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Wat ons verder nog ter ore kwam
Mevrouw Berkvens op bezoek

Mevrouw Mann-Verbeek kwam onlangs
op een zondag kijken hoe het met haar 3
berkenbomen stond. Deze werden haar
destijds geschonken door de leden van de
Damesochtend op haar 90ste verjaardag. Zij
was toen nog lid van HGC ‘Overbrug’.

Een bunzing gesignaleerd

Langzamerhand wordt de golfbaan een echt
natuurgebied. Na zwanen, ijsvogels e.d. is er
nu een bunzing gesignaleerd. Het beestje liet
zich gewillig fotograferen op hole 1.

Het Jan Romme bankje

Het Jan Romme bankje mag wel een betere
plaats krijgen. Het stond bij de oude afslag
van Hole 1. Kan het niet naar de nieuwe
afslagplaats op hole 1 met een mooi rozenboogje of liever een pergola en overdekt, zodat
we droog kunnen kijken hoe er geblunderd
wordt bij de eerste afslag van een wedstrijd.

 van hun vrouwen. Maar een subtiel advies
van Han’s echtgenote, Sheila, zelf ook een
goede golfster, om op de 13e geen hout maar
een ijzer te gebruiken, sloeg Han in de wind,

tiekere bluumkes op de tafels en plastiekere
planten op een stokske in een huukske. Mag
het echt zijn??

Schoorsteen van Dam

De van Dam fabriek achter hole 1 is verdwenen en gaat plaats maken voor de Groene
Loper. Toen de schoorsteen viel was de HGC
medewerker Willy van de Kerkhof er als de
kippen bij om deze foto te maken. Bedankt
Willy.

Ruben van Uden

Plastiekere bluumkes

In D’n Dimpel, ons elegante en aan de goeie
kant van het kanaal staande clubhuis, plas-

waardoor hij de bal het bos in joeg. Dat kwam
Frans niet slecht uit, maar uiteindelijk wist
Han de overwinning naar zich toe te trekken
en besliste met 2/1.

Hij mag dan niet in de gelegenheid zijn
geweest zijn matchplay titel te verdedigen
op onze club, maar we lezen in het clubblad van Welschap dat Ruben daar zowel
de matchplay als de strokeplay titel behaald
heeft. Proficiat!

•

Good old Paula

Bij de dames vormde good old Paula
Goossens een onneembare veste. Dit omdat
ze enerzijds nooit opgeeft en anderzijds veel
ervaring en vastheid meebrengt. Mede door
wat ‘winnaarsgeluk’ (de put valt net wel en de
bal blijft net in) liet ze op weg naar de finale
Margret en Ellen achter zich. De andere finaliste, Marianne van Eyck, deed hetzelfde met
Gerrie en Toos.
Marianne, vastbesloten nu wél toe te slaan
bij matchplay, nam een voorsprong. Maar
na een beetje pech en onzuiverheden volgde
het keerpunt op hole 14. Paula Goossens
pakte hole na hole en won de finale met 2/1.
Marianne van Eyck, als zeer eervolle tweede,
nam even de tijd om de sportieve teleurstelling te verwerken.

•

De voorzitter geeft uitleg over de stand

Cees van Dijk
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De golfdag voor gehandicapte
kinderen in Polen Brief van de
Op 8 juni j.l. werd op HGC ‘Overbrug’ een golfwedstrijd gespeeld
waarvan de opbrengst was bestemd voor de bouw van een zwembadje
voor gehandicapte kinderen in de partnerstad van Helmond: Zielona
Góra in Polen.

burgemeester
van Zielona Góra
Leert men op een golfbaan zijn
echte vrienden kennen?

Ofschoon ik tamelijk onbekend ben met de
golfsport heb ik mogen ervaren dat dit bij
HGC echt het geval is! Met warme gevoelens
denk ik terug aan de hartelijke ontvangst, het
gezellige diner en de fantastische avond in
jullie prachtige clubhuis. Het succes van deze
golfdag kwam niet helemaal als een verrassing
voor ons, omdat wij weten dat wanneer de
Stichting Oost-Europa Activiteiten Helmond
iets onderneemt, dit steeds succesvol wordt
afgesloten. Als voorbeelden geef ik: de bouw
van het daklozencentrum, de constante ondersteuning van het Hospitium, de hulp bij de
bouw van de concertzaal, de bouw van een
tehuis voor ongehuwde moeders, het opzetten
van een uitleenmagazijn voor revalidatieartikelen enz.

Overhandiging van de cheque door Peter Verhees (r)

Dankzij de inschrijfgelden van spelers en
de enorme bijdrage van enkele sponsoren
bracht deze golfdag het prachtige bedrag
op van € 15.000. Iedereen van harte
bedankt! Bij mijn bezoek aan Zielona
Góra, begin september, heb ik de cheque
overhandigd aan de voorzitter van de hippotherapie-vereniging, Jola, die ook op de
golfdag in Helmond aanwezig was.
Onnodig te vertellen dat iedereen daar bijzonder blij was met deze donatie, die het
mogelijk maakt dat de gehandicapte kinderen van Zielona Góra in de zomer van
volgend jaar kunnen genieten van deze
gulle gift. Wanneer het zwembadje gereed
is zal ik er in de Evergreen zeker kond

van doen. De burgemeester van Zielona
Góra, die ook aanwezig was bij de golfdag,
vertelde me dat hij zeer blij verrast was
met de spontaniteit waarmee de leden van
HGC ‘Overbrug’ de actie ondersteunden.
Ondanks de wodka had hij mooie herinneringen aan de feestavond, het gezang
en gedans met onze leden. Hij gaf me een
brief mee, waarvan ik onderstaand de
vertaling geef.

•

Peter Verhees

Als vertegenwoordigers van de gemeente
Zielona Góra werden we uitgenodigd voor deze
golfdag en we hebben kunnen meegenieten
van het Poolse diner, de wodka, de hartelijkheid en de gezelligheid die de golfspelers ons
aanboden. De opbrengst van deze dag was
het prachtige bedrag van € 15.000. Dit maakt
het mogelijk dat er in de herfst van dit jaar
met de bouw van het zwembad kan worden
begonnen.
Vanaf deze plaats wil ik zowel Peter Verhees als
alle golfspelers en de medewerkers/sters van
jullie prachtige golfclub hartelijk bedanken
voor jullie overweldigende inzet.
Ik ben blij dat de inwoners van Zielona
Góra zulke fantastische vrienden hebben in
Helmond en omgeving. Ook namens de inwoners van Zielona Góra: hartelijk bedankt.

•

Janusz Kubicki
Burgemeester van Zielona Góra.
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Wat kunnen wij voor u doen?
Wat dacht u van een nieuw testament? Tegenwoordig denkt men
vaak dat een testament overbodig is. Niets is minder waar! Ook fiscaal
gezien blijft een testament erg aantrekkelijk: Een goed opgesteld testament kan uw erfgenamen veel belasting (successierecht) besparen.

Brandstraat 11
Postbus 100
5740 AC Beek & Donk
T.: 0492 - 46 34 95
F.: 0492 - 46 39 55
E.: info@vanthielenvanrooij.nl
I.: www.vanthielenvanrooij.nl

Evergreen-2007-19.indd 25

20-10-2007 10:32:19

Medisch Cosmetisch Instituut
Mooi zonder snijden
ULTRASHAPE
Vetverwijdering zonder chirurgische ingreep

Proteïnedieet PRO10
Snel en gezond gewicht verliezen met intensieve begeleiding

Huidverjonging
Couperose- en pigmentverwijdering

Oude bakelsedijk 14 5421WP Gemert tel. 0492-365599 mail: info@aerde.com www.aerde.com

Schoonheidsinstituut
Thalgo - Ericson Laboratoire
Diverse gezicht en lichaamsbehandelingen voor de vrouw en de man

Plasmalite
Definitief ontharen

Huidbindweefselmassage
Permanente make-up
Microdermabrasie
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Old Grand-Dad wedstrijd en finale
Stichting ‘Old Grand-Dad Club’ Nederland stelt zich ten doel het
onderling samenzijn van golfspelende grootvaders te bevorderen én
financiële middelen te verzamelen, waardoor gehandicapte jeugd de
gelegenheid krijgt meer aan sport en spel te doen.
Inmiddels zijn er in Nederland 5379 leden waarvan 587 in regio Zuidoost.
Met 39 leden bij HGC ‘Overbrug’ hebben we een bovengemiddeld
aandeel. Maar er kunnen natuurlijk veel meer leden bij. Belangstelling,
zie www.oldgrand-dadclub.nl of geef je direct op bij Peter van de Goor.
Eenmaal per jaar wordt er per deelnemende
club een wedstrijd georganiseerd in het kader
van Old Grand-Dad. Deze clubwedstrijden
worden gevolgd door een regionale finale en
uiteindelijk een landelijke finale.
Op vrijdag 22 juni was het te doen op HGC
‘Overbrug’. Vierentwintig deelnemers hadden zich verzameld in het clubhuis, de ene
te vroeg en de andere krap aan de tijd, maar
toch kon er om 13.00 uur worden gestart. De
hulp van de Clarissen was ingeroepen en het
weer was uitstekend. Aan het eind van de
middag kwam iedereen weer heelhuids terug

in het clubhuis. Onder het genot van een
hapje en een drankje werd gezellig nagekaart
over alle belevenissen tijdens de wedstrijd.
Natuurlijk moest er ook nog een winnaar
bekend gemaakt worden. Met 36 stableford
punten was ondergetekende de winnaar en
ontving daarvoor een prachtig beeldje van
de Old Grand-Dad Club. Daarnaast hadden
ook Loek van Poppel, Rijn Schellekens, Hein
Ottenheijm en Will Gidding zich gekwalificeerd voor de regiofinale. Ten slotte heeft een
aantal mensen nog genoten van een fantastische maaltijd in d’ Dimpel en zijn daarna
voldaan huiswaarts gekeerd.

Finalewedstrijd

Maandag 16 juli werd de regiofinale gehouden op Golfclub Gendersteyn. Met uitzondering van Hein waren alle finalisten aanwezig.
Na de inschrijving, de koffie en het inslaan,
ja ja, het gaat er bij zo’n finale fanatiek aan
toe, ging iedereen naar zijn starthole. Op dat
moment begon het te regenen. Maar ook hier
waren de Clarissen ingeschakeld (je vraagt je
wel eens af wat er met al die worst gebeurt)
en bij het startschot was het droog en werd
het daarna zelfs nog behoorlijk warm. Een
aantal van ons had een flitsende start, maar
halverwege was het vuur gedoofd en deden
we niet meer mee voor de landelijke finaleplaatsen. Desalniettemin was het een ontzettend gezellige dag. Na borrel, diner en koffie
- dit alles lekker buiten op het terras - begon
het ontzettend te waaien en te regenen. Of
de zusters dit tot deze tijd hebben kunnen
rekken, ik weet het niet.

•

Elias van der Meer

Op de foto een groot deel van de deelnemers
met in het midden de winnaar Elias van de
Meer(r) en de Old Grand-Dad Clubconsul
Peter van de Goor
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Van de jeugdcommissie

Sportieve jeugduitwisseling
Op zondag 23 september jl. is er door de Jeugdcommissie een
jeugduitwisseling georganiseerd. Er waren kinderen van golfclubs Nuenen
(De Gulbergen) en Hank.

De uitwisseling was bedoeld voor zowel jeugd
met een handicap als ervaren GVB-ers vanaf
11 jaar oud en er deden 22 kinderen mee. De
voorbereidingen met de andere clubs verliepen goed. Het was leuk om weer contact te
hebben met onze gewezen pro Sander Prinsen
(Sander werkt nu bij golfclub Hank). Golfclub
Nuenen heeft ook veel moeite gedaan om hun
jeugd voor deze uitwisseling te interesseren.
Er werd om negen uur gestart en iedereen
had er zin in op deze mooie zonnige dag. De
jeugdcommissie reed rond om de kinderen
van een versnapering te voorzien en om de
wedstrijd te begeleiden. Sommige jeugdleden
hadden nog niet zo vaak 18 holes gelopen en
vonden het moeilijk om het tempo er in te
houden. Met wat ‘pep talk’ hebben zij goed
doorgezet en de 18 holes uitgelopen.
Al met al was alle jeugd erg enthousiast en
hoopt ook volgend jaar weer met elkaar te
kunnen golfen.

Uitslagen:

Konijn

1. Tom Verhoeven (Helmond)
2. Dion Obers (Helmond)
3. Sander van den Eynde (Nuenen) en Marnix
Jilderda (Helmond)

De held van de dag was wel Filip Obers. Hij
benutte al zijn middelen om een ziek konijn
te redden. Hij telefoneerde bezorgd vanuit
de baan met zijn ouders en kwam met het
(zieke) konijn naar het clubhuis. Nadat het
konijn op een veilige plek was neergelegd,
werd de wedstrijd door Filip en Marnix-Pieter
weer hervat.

Bezorgdheid om konijn
tijdens HGC-Jeugdbokaal

Uitnodiging voor
jeugdleden en ouders

Jeugd zonder Handicap

Zo’n 25 jeugdleden streden zondag 30 september om de felbegeerde HGC-Jeugdbokaal.
Marnix-Pieter Jilderda ging er mee vandoor.
Hij behaalde 49 stablefordpunten. Willem
Huijbregts eindigde als goede tweede met 43
en Margot Zuidhof als derde met 34 punten.
Voor alle jeugdleden werd de spelvorm aangepast. Een aantal flights speelden 18-holes,
terwijl ook een hele groep om de eer streed
in 9-holes. Voor de jongste jeugdleden was er
een put- en chipwedstrijd en een aangepaste
spelvorm in de baan. Door de enthousiaste
begeleiding van twee vaders en een oma, heeft
ook de jongste jeugd zich prima vermaakt en
keurig gedragen in de baan.

Jeugd met Handicap:
1. Hidde Zuidhof (Helmond)
2. Bob Goethart (Hanc)
3. Maikel Hoed ( Nuenen)

De jeugdcommissie nodigt alle jeugdleden
en hun ouders/verzorgers uit voor een supergezellige (donkere) seizoensafsluiting op 10
november aanstaande.
Het programma van deze zaterdag ziet er als
volgt uit:
16.30 uur Ontvangst en inschrijven
17.00 uur Aanvang presentatie jeugdcommissie en Golf Pro Sandy van Griensven
Tijdens de presentatie legt de jeugdcommissie samen met de Pro uit wat jeugdleden en
hun ouders/verzorgers mogen verwachten
van de Jeugdcommissie en de Pro, maar ook
wat er wordt verwacht van de jeugdleden en
de ouders/verzorgers zelf. Verder zal worden
ingegaan op de regels van de club t.a.v. het
jeugdbeleid.
17.30 uur Buffet met friet en meer
18.00 uur Start (ludieke) wedstrijd met lichtgevende ballen
19.30 uur Einde wedstrijd en nagerecht
Daarna prijsuitreiking en (eventueel) naborrelen. Inschrijven kan via de inschrijflijst in
het clubhuis of via Info@NicoleSwinkels.nl.

Let op:

Winnaar Marnix-Pieter Jilderda

Winnaars bij de ‘handicappers’

Niet alleen de deelnemers waren goedgemutst,
ook het weer was ons welgezind. Op een zonovergoten terras konden ouders, grootouders
en belangstellenden genieten van de wedstrijd
en de betrokkenheid van de jeugd.

Iedereen moet apart inschrijven.
Geef duidelijk je voornaam en achternaam
op, alsmede of je jeugdlid of ouder/verzorger
bent.
De kosten van het eten en de drank van deze
avond zijn vanzelfsprekend voor eigen rekening.
De Jeugdcommissie

•
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De Diësweek

Vriendinnendag met geweldige opkomst
Tring, tring, tring, de wekker loopt af. Sinds mijn VUT-tijdperk ben ik
niet meer van de vroege vogels. Baljurk en stokken staan al klaar bij de
schuifdeur, dus ik zit in no time in de auto richting Bakel, naar mijn
altijd vrolijke golfvriendin Marie-José. Vanuit de verte zie ik haar golfkar
al op de oprit staan; we zijn allebei reuze enthousiast, elk jaar weer.
Ook allemaal op de foto, hoffotograaf Cees
heeft ons weer vastgelegd voor onder andere
het thuisfront, kleinkinderen enz.

In het clubhuis worden we ontvangen met
koffie en lekker krentenbrood. Om 11.00
uur start de wedstrijd, foursome. Met kaart,
fruit en fris gingen we van start, acht dames
per hole; nooit zie je zoveel ladies (80) in
de baan. Dankzij de goede organisatie door
onze Damescommissie loopt alles de hele
dag op rolletjes. Onze complimenten, jullie
waren weer geweldig. We hebben heerlijk
gespeeld, want als het lukt is het een fantastisch spelletje. Geen ballen in de bosjes,
bunker of water maar recht naar de pin. Wat
wil je nog meer?

Na de wedstrijd was het goed toeven in ons
clubhuis. All-inclusive was het vandaag, er
werd behoorlijk met de handjes gewapperd en
de bediening was voortreffelijk. Gijs, je hebt
ons culinair verwend, we hebben gesmuld.
Onze vriendinnen vinden HGC ‘Overbrug’
een geweldige club. En wat vind je van onze
Helmondse DJ: Els van de Vorst en muzikant

Winnaressen van de wedstrijd

Als dank voor de fotograaf Cees van Dijk

Super die moderne oma

Sponsoren in de watten gelegd
Op woensdag, 12 september heeft HGC ‘Overbrug’ de Sponsordag
georganiseerd die de club jaarlijks aanbiedt aan alle sponsoren. Een taak
die wij iedere keer opnieuw met graagte vervullen want, laten we maar
eerlijk zijn, wat zou ‘Overbrug’ zijn zonder onze sponsoren?
Kijkt u maar rond: we hebben een zeer aantrekkelijke baan, weliswaar ‘maar’ negen
holes maar zeker niet de gemakkelijkste, we
beschikken over een gezellig clubhuis met
een fors en goed aangekleed terras, de tuin
ligt er prima bij en de parkeergelegenheid
mag er ook zijn. Dit alles zouden wij zonder
de bijdrage van onze sponsoren zeker niet in
deze vorm hebben kunnen realiseren. Hulde,

daarom!!! De dag begon met de gebruikelijke ontvangst met koffie en wat lekkers.
Onze voorzitter sprak zijn welkomstwoord
en wenste alle aanwezigen een fijne dag met
mooi weer. Daaraan heeft het niet ontbroken;
de sfeer was als vanouds voortreffelijk en de
weergoden waren ons de hele dag uiterst gunstig gezind. Daarna werd door de (opnieuw
voortreffelijke) wedstrijdleiding de spel-

Els van de Vorst als de moderne oma

Arno? Super, vooral haar voordracht van de
moderne oma kreeg veel bijval en knikkende
hoofden, het klopte allemaal.
Tussen het voor- en hoofdgerecht werden
de prijzen uitgereikt: De longest: Lenie van
Gerven. De neary: Wilma Adriaans. De sneary: niemand. Derde prijs: Mieke Soons en
Gonnie Dierks. Tweede prijs: An Roelofs
en Els Brands. Eerste prijs: Marie-José
Verhoeven en Thea Adriaans.
Het was een geweldige dag en volgend jaar
zijn wij er zeker weer bij.

•

Marie-José Verhoeven en Thea Adriaans.

Els krijgt de zaal plat

vorm en de flightindeling bekend gemaakt.
Omstreeks half een gingen alle spelers met
een door henzelf samengesteld lunchpakket
de baan in om hun beste kunnen te tonen.

Een opperbeste sfeer

Na afloop van de wedstrijd werd op het terras, onder het genot van een glaasje bier of
wijn, door iedereen nog wat nagepraat en
voegden de niet-spelende deelnemers zich
ook bij het gezelschap. Wat later werd de
uitslag van de wedstrijd bekendgemaakt en
het zal Engelbert en Theo Obers ongetwijfeld
veel plezier hebben gedaan te horen dat zij
als paar op de eerste plaats waren geëindigd.
Onze gelukwensen!
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 Na het borreluurtje werden we - ook een
goede traditie geworden - vergast op een
voortreffelijk culinair diner dat iedereen zich
uitstekend liet smaken. De sfeer bleef opperbest en na het diner werd door velen met een
drankje de avond verder voortgezet.
Alles bij elkaar opnieuw een goed geslaagde
Sponsordag, waard om ook de komende jaren
herhaald te worden.
Tot slot nog een oprecht woord van dank
aan de organisatie, het bedienend personeel
en de keuken en zeker aan de sponsoren zelf
voor hun jaarlijkse financiële ondersteuning
én hun sportieve en gezellige bijdrage aan
deze dag.

•

Hans Verstappen
Sponsorcoördinator

Theo en Engelbert Obers geflankeerd door Rob van Thiel en Wim Martens.

Vriendendag gezellig maar niet druk
In het kader van de Diësweek werd
op 13 september ook dit jaar weer
een wedstrijd georganiseerd voor
vrienden van de herenleden van
HGC ‘Overbrug’. Aan het verzoek
om een vriend van buiten de club
uit te nodigen werd door 18 leden
gevolg gegeven.
De dag was in alle opzichten geslaagd. Alle
ingrediënten om er een succes van te maken
waren dan ook aanwezig:
	het weer was goed,
	ieder had zijn eigen partner uit mogen
kiezen,
	we hadden een leuke wedstrijdvorm
(Texas scramble) en
	de vooruitzichten voor na het golfen
waren ook optimaal .
Om 11.00 uur werden we verwacht om onder
het genot van een kop koffie met gebak kennis met elkaar te maken. Daarna werden we
namens de club welkom geheten door Rob
Berkvens. Hij maakte tevens de flightindeling bekend. Wij (Frans Manders en ondergetekende) waren ingedeeld bij Wim de Koning
en Leo Rongen. Dit resulteerde in een heel
leuke flight met, voor ons, een dito resul-

Vlnr Rob Berkvens, Theo van Bracht, Frans Manders en Jan de Jager

taat. We behaalden een score van 38 punten.
Ook de nummers twee, Gerry Daelmans en
Ajosja Studde, behaalden deze score. Na het
golfen hebben we nog uitgebreid genoten van
diverse lekkere hapjes en drankjes en de sfeer
was optimaal. Rond de klok van tienen ging
iedereen dan ook met een voldaan gevoel
naar huis. Organisatiecommissie, Gijs en
zijn team en alle deelnemers: bedankt voor
een geslaagde dag!

NB: H
 et deelnemersaantal aan de Vriendin
nendag 2007 was dusdanig dat er mensen afgezegd moesten worden!! Aan de
Vriendendag deden slechts 36 mensen
mee.
	Dus heren: volgend jaar actie! Ik kan
jullie de dag van harte aanbevelen.

•

Theo van Bragt
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Vrijwilligersdag met een nieuwe trofee
Wij, vrijwilligers, waren weer in groten getale opgekomen voor die ene
dag per jaar dat we ons klant kunnen voelen zonder iets te hoeven
doen. Lekker genieten van de koffie met gebak, de golfwedstrijd en het
voortreffelijke mediterrane buffet na afloop. Dat de klant koning is bleek
weer eens uit de bijdrage van de weergoden die ons met zonnig weer
verrasten.
Over het golfen valt niet zoveel te vermelden.
Mijn flight was oké met Margriet (mooie
afslagen), Ellen (stijlvol) en René (lange
afslagen). Prijzen hebben we niet gewonnen
behalve dan twee birdieballen voor Ellen en
één voor mij. Verder was het, zoals eigenlijk
te verwachten, reuze gezellig.
We werden na afloop toegesproken door Rob
van Thiel, onze voorzitter. Hij bedankte ons
voor onze inzet en sprak, met gepaste trots
in zijn stem, zijn tevredenheid uit over het
functioneren van de club. ‘De club loopt als
een tierelier’, aldus Rob en dat heeft naast
de vele vrijwilligers ook te maken met de
platte organisatie, waardoor de commissies
zich kunnen ontplooien. Verder vond hij dat
het mede te danken was aan de Helmonders
met hun instelling en mentaliteit. Ook de
sponsoren hebben hem het gevoel gegeven
dat HGC ‘Overbrug’ een bijzondere club is
die goed in elkaar zit en gezellig is.
Een dankwoord aan de organisatie werd
namens de deelnemers uitgesproken door
de winnares van de wedstrijd, Mieke van de

Heuvel. Zij mocht
van Marijke Romme
de ‘Jan Romme Bus’
in ontvangst nemen,
een wisseltrofee die
voortaan gekoppeld zal blijven aan
de Vrijwilligersdag.
Tweede en derde in
de wedstrijd waren
respectievelijk Ans
van der Elst en
Eugène Cosijn.

noten hebben me goed gemotiveerd. Vooral
toen mijn spel een beetje dreigde in te zakken
stimuleerden zij me om de draad weer op te
pakken. Zonder Pieter en Wim had ik geen
prijs gehad. Het was bijzonder prettig dat Gijs
ons in de baan, namens het bestuur, verwende met worstenbroodjes en lekkere snacks en
na afloop een heerlijk buffet. Daarna werd
het nog erg gezellig.

Vlnr Eugène Cosijn, Ans van der Elst, Mieke van den Heuvel, Marijke
Romme en Rob van Thiel

Tenslotte moet nog vermeld worden dat
Huub Bozon een eagle heeft geslagen op hole
2. Huub, CHAPEAU!

•

Bert ter Heijne

De winnares aan het woord

Het was geweldig golfweer voor de 42 deelnemers. Wij, Pieter Driessen, Wim Roelofs en
ik, startten als tweede flight. Mijn flightge-

Bij de prijsuitreiking bleek dat er vier spelers
met 36 punten waren, maar gezien de manier
van beoordeling van de scores per hole werd
ik uiteindelijk de gelukkige winnares van de
‘Jan Romme Bus’. Tevens had Wim Martens
nog gezorgd voor heerlijke wijn als prijs.
Bestuur, Marijke, flightgenoten en alle vrijwilligers bedankt voor deze gezellige dag.

•

Mieke van den Heuvel

Diës zondagwedstrijd
Helaas hebben van deze wedstrijd geen verslag binnen gekregen.

Vlnr Rijn Schellekens (2e), Margriet Stockx (3e)
Peter van de Goor (org), Pieter Driessen (1e) en
Tonne Knaapen (4e)
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Winnaar van twee wedstrijden doet verslag
Als trotse winnaar van, zowel de Zomerwedstrijd
als de Golfjournaalbeker, kijk ik terug op twee
schitterende golfdagen. Binnenkort neem ik met alle
andere winnaars deel aan de landelijke Golfjournaal
beker op de golfbaan van Golfclub Dorhout Mees in
Biddingshuizen.

Winnaars Zomerwedstrijd: vlnr Netty van Poppel, Dick Severs, Roderik van
den Boogaard, Yvonne Westerhout, Rinus Jansen en Jeanne Verstappen

Natuurlijk bedank ik graag mijn
flightgenoten van beide wedstrijden, want zonder hun ‘support’
en gezelligheid was de uitslag
wellicht anders uitgevallen!
Hoewel ik dit jaar door te drukke
werkzaamheden jammer genoeg
veel te weinig tijd op de golfbaan
kan doorbrengen, werpt de door
mij gehanteerde en door menig
golfer verguisde ‘Simple Swing
techniek’ eindelijk vruchten
af. Genoeg nu over mezelf. Ik
wil het graag over een andere
persoon hebben. Elke wedstrijd
opnieuw ben ik verbaasd. Voor
de winnaars staan er altijd leuke
prijzen klaar. De zorg en creativiteit waarmee Margriet Stockx
voor originele prijzen zorgt is
bewonderenswaardig. Met
het visje Nemo – dat ik onder

andere kreeg als prijs bij de
Zomerwedstrijd – is het kleinkind van een van mijn flightgenoten erg blij gemaakt. De Foie
Gras de Canard met fles wijn,
prijs bij de Golfjournaalbeker,
verwerk ik tot vreugde van mijn
vrouw binnenkort in een maaltijd.
Dus lieve mensen, voor degene
die nog niet het geluk aan zijn of
haar zijde heeft gehad en tot nu
toe niet in de prijzen is gevallen:
Train voor een eerste, tweede of
wellicht derde prijs! Het is bijzonder om eens iets te winnen,
een originele prijs mee naar huis
te nemen, maar nog leuker om
een ander blij te maken!

•

Roderik van den Bogaard

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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Meer grip op de groei
van uw vermogen...
Rabobank Helmond is een dynamische en toonaangevende bank
in deze regio. Ook op het gebied van Private Banking is onze bank
een speler van betekenis. Als Private Banker kunnen wij u op ieder
financieel terrein echt persoonlijk van dienst zijn. Omdat wij alle
kennis, maar ook alle diensten op het gebied van inkomens-,
vermogens- en estate planning letterlijk in eigen huis hebben.

Met Private Banking bieden wij onze vermogende cliënten
integrale financiële dienstverlening op maat. Doordat we
ons richten op inkomens-, vermogens- en estate planning,
is dit een bijzondere vorm van bankieren. Private Banking is er
voor zowel particulieren als directeurgroot-aandeelhouders
en ondernemers.

Maak een afspraak

Het winnende team

Wilt u weten wat Private Banking specifiek voor u kan betekenen en waarom u juist bij Rabobank Helmond moet zijn?
Maakt u dan een afspraak met ons. Ons telefoonnummer is:
(0492) 59 45 99.

...met de Private Bankers van Rabobank

Rabobank Helmond
Private Banking Kerkstraat 33 5701 PL Helmond Tel. (0492) 59 45 99 Fax (0492) 59 46 98
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HGC ‘Overbrug’ Sponsoren
daar word je wijzer van

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

Huizenbezit
Neways Electronics International NV
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