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Van de redactietafel
We nemen weer afscheid van een jaar en hopen dat we als redactie er weer
in geslaagd zijn om dat wat leeft in en om de club door te geven. Gezien
de kopij die er binnen komt neemt de behoefte om via dit medium een
verhaal kwijt te kunnen toe en dat stemt ons tevreden.
Ook in dit nummer weer interessante dingen over onze baan waarbij een artikel van
Herbert onze greenkeeper over bodemgesteldheid en de ecologische verbindingszone

in de baan. Ook nieuws van de commissies
over veranderingen in regels en wedstrijden.
En nu weer uitkijken naar volgend jaar. Voor
de een is dat een beoogde handicap of een

Forewoord van de voorzitter
Alweer een jaar dat voorbij is en in het boek der
annalen kan worden bijgeschreven. Het was een jaar
waarop uw voorzitter met grote tevredenheid terugkijkt.
De vereniging verkeert in een bloeiperiode
waaraan velen onder u hebben bijgedragen.
We mogen trots zijn op onze organisatiestructuur en vooral op de commissies die

hun werk zo voortreffelijk doen. Zonder de
anderen tekort te doen wil ik dit keer vooral
de schijnwerpers richten op al diegenen die
invulling hebben gegeven aan het door Loek

wedstrijd winnen. Voor de ander vooral een
sportief en gezellig jaar maar ook een veilig jaar. Immers niet elke plek was dit jaar
veilig. Vooral rond de drivingrange hield
niet iedereen zich aan de regels en was het
oppassen geblazen. Daarom, laten we respect
voor de medemens vooral meenemen in onze
voornemens voor een fijn golfjaar. Prettige
kerstdagen en een goede start voor 2008 toegewenst.

•

Redactie Evergreen

van Poppel ontworpen caddiemasterplan
‘nieuwe stijl’. Met volharding, werklust en
nimmer aflatend enthousiasme is dit plan
succesvol uitgevoerd. Grote bewondering
past hierbij omdat dit caddiemasterplan van
grote toegevoegde waarde is gebleken voor
onze club! Mijn gevoel van tevredenheid
wordt ook gevoed door de goede sfeer die
in de club heerst. Vooral tijdens en na de
wedstrijden is het goed toeven op de baan en
in het clubhuis! De gezelligheid en samen- 

Vlekkeloos
geregeld!

Exact Certifi ed Partner

Nachtegaallaan 13
5741 KA Beek en Donk
T 0492 - 45 06 78
F 0492 - 45 06 97
E consultancy@acconet.nl

NOTARISKANTOOR

SPOORMAKERS

Kromme Steenweg 3 • 5707 CA Helmond • Tel. 0492 509333
notaris@spoormakers.com • www.spoormakers.com

Alles onder controle!
Meer informatie? Bezoek onze website www.acconet.nl
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Geef door die pen

Van Herenmorgen naar Herenochtend
In 1893 op het Rode Steen in Hoorn werd het standbeeld van Jan Pieterszoon
Coen onthuld. Op de sokkel zijn lijfspreuk : ‘ons groots verleden geeft steun
aan het heden’. Deze is gekozen als de aanleiding voor een onderzoek naar
het verleden van de Herenochtend.
Aan het eind van de jaren tachtig van de
vorige eeuw spraken vier mannen van HGC
‘Overbrug’ af om iedere donderdagmorgen
samen te spelen op het 6 holes par 3 baantje.
De mannen: Wim Hoes, Rijn Schellekens,
Joop van Stekelenburg en Gerard Voogd. Na
enige tijd besluit het viertal anderen erbij te
vragen: de procreatie van de Herenmorgen.
Joop en Gerard starten de werving. Zelfs
mannen met baanpermissie worden nadrukkelijk verzocht mee te doen. Het vlot nog niet
erg. Joop is het meest enthousiast, hij spreekt
zelfs leden aan in de supermarkt.
Parallel aan de activiteit van de vier stromen
nieuwe leden HGC binnen. Enthousiast om
golfen te leren. Velen bewaren de beste herinneringen aan hun eerste Pro: Daan Blok.
Daan ontpopt zich al snel tot een groot
pedagoog. Hij is er van overtuigd dat de
beste manier om golfen te leren afkijken
is. Sommige lessen bestaan slechts uit het
aanschouwen van Daan’s prachtige slagen.
Zijn vrouw Paulien houdt zich bezig met
de verkoop van golfspullen. Een lucratieve
bezigheid. Tallozen kopen hun uitrusting bij
het echtpaar Blok. Nevada Bob, Habbekrats
en Lidl zijn nog onbekend.

 horigheid vieren hoogtij. Ook bestuurlijk,
zowel in de commissies als in het bestuur,
toont men respect voor elkanders mening
hetgeen resulteert in goede besluitvorming.
Ik hoop van ganser harte dat die positieve
instelling en gevoelens zich in het nieuwe
jaar zullen voortzetten. Deze tevredenheid
doet evenwel mijn hoofd niet gelukzalig op
de antimakassar neervlijen omdat er nog het
nodige te doen en te wensen over is. U weet
wel wat ik bedoel. Het heeft mijn permanente
aandacht en, wie weet, kan ik u volgend jaar
verblijden met een goed bericht. Tot slot dank
4

Op weg naar volwassenheid

Jan van der Zwaag onderwijst de golfregels.
Ontspannen presenteert hij de pupillen, het
nut en de noodzaak van etiquette en regels.
Talloze veelal bizarre voorbeelden maken
de taaie kost behapbaar. Bij kritiek op de
gedetailleerdheid van de regels reageert hij
gelaten: ‘deze zijn nu eenmaal gemaakt voor
degenen, die met golf hun brood verdienen’.
Op weg naar volwassenheid moet ook geoefend worden op ‘echte banen’. Dank zij Nel
Corstens mogen wij oefenen op De Hooge
Vorssel. Met de Pro verkennen we vervolgens
Welschap. Terugkerend van een ‘echte baan’
is het Kees die verzucht: ‘het lijkt wel of we
in Helmond aan het knikkeren zijn’. Dankzij
de goede leermeesters slaagt vrijwel iedereen
voor het regel- en praktijkexamen. Dit laatste
op de Tongelreep afgenomen door charmante oudere dames. De door Jan onderwezen
regels hebben hun effect, hoewel tijdens het
praktijkexamen af en toe toch de hoogspanningskabels worden geraakt.
De tijd voor intensief oefenen en spelen breekt
aan. Twee deelnemers van de Herenmorgen
organiseren om de beurt gezelligheidwedstrijden. Binnen enkele jaren worden vrijwel alle spelvormen beoefend: greensome,

ik u allen voor uw inspanningen, goed
humeur en begrip waarmee u onze club
het afgelopen jaar hebt verrijkt en wens u
en uw naasten een zalig kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar toe!

•

Uw voorzitter, Rob van Thiel

N.B. Denkt u aan de nieuwjaarsreceptie?
Ik hoop u te mogen begroeten op zondag
6 januari 2008 ‘s middags van drie tot vijf
uur in het clubhuis.

Barend Jonker

foursome, vlaggetjeswedstrijd, texas scramble, enz. Jac en Pim organiseren de blauwe
ballenwedstrijd. De speler, met slechts twee
stokken en een putter, ontvangt twee blauwe
ballen voorzien van een persoonlijk nummer,
waarmee hij verplicht is te spelen.Bij inlevering na afloop van beide ballen ontvangt hij
vijf punten. Één bal levert twee punten op.
Van de vierentwintig deelnemers kwamen
er zes met twee blauwe ballen terug en negen
zonder.
Jaarlijks staat ook een bezoek aan een ‘vreemde baan’ op het programma: Nijmegen, Lille,
Bossestein. Wij herinneren onze goede diners,
veelal met jasje-dasje, na afloop van vaak
vermoeiende wedstrijden. Voor Bossestein
sprak de commissie af dat elk menu goed was,
behalve kip. Er werd parelhoen geserveerd.

Er was meer dan golf alleen

Het grootst van het verleden is wellicht de
tijd doorgebracht in de intieme bar van
het oude clubhuis, het huidige gastenrestaurant. Vrijwilligers draaien bardiensten.
Kees Takkenberg verzorgt, mede dank zij
zijn vrouw Ann, warme maaltijden op hoogtijdagen. Verjaardagen, 60 en 65 jaar, worden
gezamenlijk gevierd. Kees is ook de man, die
ons leert Jägermeister te drinken: het glas tot
de rand gevuld op een blokje en… handen
op de rug. Goede gewoonte is het eten van
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broodjes na de wedstrijd, ossenworst blijkt favoriet.
Het vermelden van Kees als spil in de bar, naast zijn kwaliteiten als
mollenvanger en ballenzoeker, vraagt tevens om het noemen van meer
prominenten die nu geen deel meer uitmaken van de Herenochtend.
Jac Duymelinck, die als ‘perbeerder’ met zijn klets over golf een jaar
later promoveerde aan de Keiologische Hogeschool. Een sfeermaker
bij uitstek. Ook Joop Cranendonk, die met zijn verteltrant steeds weer
wist te boeien. Ten tijde van de golfoorlog kon hij met smaak vertellen
over de aanleg van verlichting in de paleizen van Saddam Hussein: het
leek zelfs of hij hem persoonlijk ontmoet had. Zijn bijdragen aan de
Evergreen verdienen het om nog eens geplaatst te worden.
Met Meyl op Seven begint een nieuwe periode voor de Herenochtend
onder leiding van Is Jacobs. De naamsverandering in Herenochtend
geeft aan dat het instituut met haar tijd is meegegaan. Er volgt een
nieuwe periode en een club met een eigen uitbater/exploitant, Gijs
Verstappen. Dan de nieuwe baan en de mogelijkheid om het GVB
op eigen terrein te halen. Een bekwame Herenochtendcommissie,
die voortbouwt op de fundamenten gelegd door de ‘mannen van het
eerste uur’. Hulde !
Het lange termijngeheugen van de schrijver is niet meer wat het
geweest is. Correcties en aanvullingen zijn welkom.

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

•

Barend Jonker
N.B. Barend vraagt de redactie om de pen door te geven en de discussie
over dit onderwerp levend te houden.
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It’s in the rough
Over de natuur op onze baan

Het gebied Overbrug vormt een onderdeel van het Brabantse
dekzandlandschap en omvat de beide kenmerkende elementen van dit
landschapstype, te weten een dekzandrug en een lager gelegen beekdal.
Het gebied maakt deel uit van het stroomgebied van de Aa die in
noordelijke richting stroomt.

Wespen orchis

en wat dacht u van de zeldzame breedbladige wespen orchis? En dan de ‘beestenboel’:
bunzing, patrijs, veldmuis, fazant, konijn, ijsvogel, bonte en groene specht, bosuil, torenvalk en buizerd, allemaal dieren die de ’De
Helmondse’ als homeclub hebben.
De verbindingszone is de basis van de te verwachten natuurontwikkeling waarbij het er
om gaat een win-win situatie te creëren. Het
verschralen van roughs en gefaseerd schonen van vijvers en watergangen zijn hier een
onderdeel van.
Herbert observeert de natuur

De gronden op de dekzandrug behoren tot de
zgn ‘enkeerdgronden’. Deze zijn eeuwenlang
opgehoogd met een mengsel van stalmest,
heideplaggen en zand. Aan de rand van de
dekzandrug bevinden zich flauw hellende
terreinen richting beekdal. Daarin liggen
‘madeveengronden’ en ‘beekeerdgronden’.
Madeveengronden zijn veengronden op een
zandige ondergrond terwijl beekeerdgronden
geen veen bevatten en in het verleden met
humushoudend materiaal zijn opgehoogd.
Het hoogte verschil tussen het beekdal en de
dekzandrug bedraagt 1 tot 2 meter. Op hole 4
en 5 sta je dus mooi droog en op hole 3 met de
voeten in het water. Het overwegende agrarische grondgebruik heeft hier de afgelopen
decennia geleid tot een sterke vermesting,
verzuring en verdroging.

de green van hole 9 zo naar het natuurkerngebied op hole 3 vormt de ecologische verbindingszone naar het noordelijk gelegen
gebied. Hier vinden we om maar eens wat te
noemen: akkermunt, engelwortel, kleefkruid,
dovenetel, klein kruiskruid, groot hoefblad

Ecologische verbindingszone
met planten en beesten

Het gebied van achter het Verliefd Laantje,
langs de waterhindernis op hole 1 en langs
6

Verschralen van de roughs

Geholpen door de storm van vorig jaar zijn
kaprijpe populieren verdwenen langs hole 3
en hier zal dan spontaan een elzenbroekbos
ontstaan.

•

Herbert van Hout
Greenkeeper
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Mosselwedstrijd met veel afzeggingen
Uitzonderingen bevestigen de regel of de regel bevestigt de uitzondering.
Ik weet niet wat het beste van toepassing is, maar toen Pieter Driessen
laatst een wedstrijd won na een zwaar feest met de nodige drank en korte
nachtrust, had ik zo mijn twijfels.
Wat wil het toeval? Voor de Mosselwedstrijd
had ik een gelijke ervaring. Pas om half drie
naar bed na de verjaardag van Tony. Reeds
vroeg, om half zeven al, weer wakker gemaakt
door onze kleinkinderen, had ik niet veel zin
om al om elf uur aan de wedstrijd te beginnen. Echter dankzij mijn flightgenoten Riet
Cavazza, Rosemarie Martens, René Hermans
en enig doorzettingsvermogen mijnerzijds,
kwam er na 9 holes en 14 punten toch schot
in mijn score. Met 2 bogeys, 1 dubbelbogey
en 6 parren, wat op de laatste 9 holes 22
punten opleverde, was dit net genoeg voor
de eerste prijs, die ik dan ook zeer dankbaar
in ontvangst nam.
De voortreffelijke mosselmaaltijd hierna, met
lekkere wijn en gezellige flightgenoten plus

Pia de echtgenote van René, sloten een voor
mij zeer memorabele dag af.

Rest mij natuurlijke de wedstrijdcommissie te
bedanken voor de voortreffelijke organisatie
en de opmerking door te geven dat het totaal
geen pas geeft dat er van de 78 inschrijvingen
liefst 33 geannuleerd werden.

•

Rijn Schellekens.

Vlnr Peter Heessels, Annie Heessels, Tonne Knaapen, Hein Ottenheim, Rijn Schellekens en
Peter van de Goor

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

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

Sommige regels vragen wel veel
begrip van de golfers
Wanneer je tijdens golfwedstrijden je ogen goed de kost geeft dan zie je
dat het niet altijd simpel is om de regels te volgen. Het is ook niet niks
om een heel golfboekje aan regels als parate kennis in je geheugen te
moeten hebben om ze in de baan te kunnen toepassen. Natuurlijk, de
voornaamste regels daar komen we samen wel uit maar die minder
vaak voorkomende of niet-logische regeltjes, dat blijft moeilijk. Enkele
voorbeelden van wat we onlangs tegengekomen zijn:
Bewegende ballen op
een hellende green

Bij hole 5 (vlag staat boven) wil een speler
een bal plaatsen op de helling van de green.
De bal rolt weg en hij mag hem zonder straf
terug plaatsen (of bij herhaling op de dichtstbijzijnde plek waar de bal blijft liggen). Na
enkele ogenblikken (hoelang? één seconde?)
stil te hebben gelegen gaat de bal weer bewegen en rolt weer naar beneden. Nu moet de
bal worden gespeeld zoals hij ligt, anders
volgt straf (regel 20-3d). Dit geldt ook voor
een bal die op de helling ligt, door een windvlaag wordt bewogen en naar beneden rolt.
Ook zo’n bal mag je dus niet terugleggen
zonder straf! Dus plaats je bal stevig op de
helling en waait het hard en ligt je bal nog stil
op de helling ga hem dan snel marken.
Heb je als speler daarna je bal geadresseerd
(stand ingenomen en stok op de grond gezet)
en de bal gaat vanzelf rollen (zonder aan te
raken) dan wordt de speler geacht de bal te
hebben bewogen. Dan moet hij de bal wel
terugplaatsen en krijgt ook nog een strafslag
aan de broek.
Het is niet eenvoudig om dit allemaal precies
te weten en de logica ervan uit te leggen aan
je medespelers.

Verkeerde bal spelen uit de bunker

Iedereen weet dat je bij het spelen van de
verkeerde bal twee strafslagen oploopt en
dat je de fout moet herstellen door de juiste
bal te spelen (regel 15-3b). Nu liggen in de
8

verkeerde bal in een hindernis krijgt geen
straf en ook de slagen met een verkeerde bal
in de hindernis tellen niet mee. Wel moet de
fout worden hersteld” (regel 15-3b).
De logica hierbij is dat je in een bunker geen
losse natuurlijke voorwerpen mag wegnemen
en de bal niet mag identificeren, dus weet je
niet van te voren of het de juiste bal is. Ook
hier vraag je je af waarom men het zo moeilijk maakt. Gelukkig zijn wij niet de enigen
die zich dat afvragen en het goede nieuws is
dat met ingang van 2008 identificatie van
de bal in de bunker is toegestaan. Dus weer
een probleem voor ons opgelost en dus minder ballast in onze hersenen. Hopelijk leidt
de nieuwe regel niet tot ‘smokkelen’ bij het
terugplaatsen van de bal in het zand.

•

Regelneef

Bunker op hole 2

bunker naast de green op hole 2 twee ballen, bijna onzichtbaar door het natte, rulle
zand. De twee spelers denken allebei dat
ze hun eigen bal spelen. De een heeft twee
bunkerslagen nodig om de bal op de green te
spelen en de ander doet het in één keer. Dan
constateren ze allebei dat ze een verkeerde
bal hebben gespeeld. Flightgenoten oordelen
snel: twee strafslagen voor de een en twee
plus een extra bunkerslag voor de ander!
Dus weer een hole verprutst! Ik had ook een
verkeerde bal gespeeld en gaf me zomaar niet
gewonnen. Het regelboekje erbij en daar staat
het: “een competitor die een slag doet met een

Kerstoverpeinzing
De groene weide van HGC
weldra te begaan op een arreslee
Overdenkend wat het jaar ons bracht
en waar het nieuwe jaar op wacht
Gedenken die ons ontvallen zijn
ook al doet dat soms nog pijn
Maar Kerst brengt weer nieuw leven
en licht
Mogelijk dat men er dan voor zwicht
om eens extra aan de medemens te
denken
en respect en sportiviteit te schenken
Dan leidt kerst tot wat hen behaagt
als men in 2008 op de prijzen jaagt.
CvD
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Wildwedstrijd met een echte haas als prijs

•
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Jean Louis Aben
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van 22 punten over de eerste negen had, dus
daar kon ik met mijn 19 punten niet tegenop.
Maakt niet uit, ik was al blij dat het weer eens
een keer wat beter liep: er zaten zelfs 2 parren
tussen. Bovendien was het heel erg gezellig
met Cock Sproet en Joke van den Ende.

arc
h

Vanwege de nachtvorst was door de
Wedstrijdcommissie besloten om de eerste
negen holes te spelen op wintergreens om zo
de échte greens te sparen. Tijdens de korte
pauze tussen de eerste en de tweede negen
hoorden we al dat Ellen Claessen een score

049

Vlnr Willeke van de Goor, Jean Louis Aben en Corry Litjens

Ook de tweede negen verliepen voor mijn
doen naar behoren: opnieuw 2 parren en een
score van 20 punten - en dat nog wel op de
intussen weer van kracht zijnde zomergreens.
Ook Cock was niet ontevreden met haar 32
punten, maar bij Joke was het met 24 punten
wat minder.
Met die score van 22 over de eerste negen in
mijn achterhoofd ging ik het clubhuis in met
het idee dat ik misschien wel eens een prijsje
mee naar huis zou kunnen nemen. Toen
Pieter Driessen aan de prijsuitreiking begon
en ik hoorde dat de winnaar van de twintigste (!) prijs maar net boven de 30 punten
had gescoord, wist ik al zeker dat ik niet met
lege handen zou vertrekken. Na een kleine
twintig minuten en de nodige FORE’S kon ik
uit handen van Pieter een prachtige, gelukkig helemaal schoongemaakte en ingevroren,
haas van zo’n anderhalve kilo in ontvangst
nemen. Na de felicitaties van diverse kanten
én de gebruikelijke foto’s van Cees was het
nog aangenaam vertoeven.
Rest mij de organisatoren van de wedstrijd Pieter Driessen, Peter van de Goor en Huub
Bozon (de laatste twee ook voor hun uit volle
borst gezongen aubade bij de bekendmaking
van de winnaar) - te bedanken voor de perfecte organisatie en de grote hoeveelheid
prijzen die er bij elkaar was gebracht.

.
.a.nl

Op 18 november was het ontzettend mooi weer, tenminste voor de tijd
van het jaar. Vol goede moed en in de verwachting van gewoon van
een leuke middag toog ik naar onze golfclub. Wie echter schetst mijn
verbazing dat ik aan het einde van de middag nog gewonnen bleek te
hebben ook.
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Ladies day
Lady of the Year

Het was me het seizoen wel. Alle weertypes
kwamen ons voorbij, maar toch waren we
optimistisch genoeg om de damesochtend
met onze aanwezigheid op te vrolijken.

Year te worden is niet zo heel moeilijk, veel
aan wedstrijden meedoen, af en toe goed
scoren en je kostje is gekocht. Els van Wylick
werd met een hele goede score tweede. Dus
dames, neem de uitdaging aan en geef ons
tegengas!
Jeanne van der Meulen

•

Kerststukjes maken
na Sinterklaaswedstrijd

Jeanne van der Meulen met voorzitster
Christine Jacobs

Zoals op onze jaarvergadering bleek was de
gemiddelde opkomst op de damesochtend
hoger dan het vorige jaar. Om Lady of the

Dankzij het feit dat Johan Verschuren goede
weer voorspelde kon de geplande Texas
Scramble wedstrijd van de dames doorgaan.
Er werd gespeeld over 9 holes, met de kuiten
in het water. Wat was er veel regen gevallen.
De flight met Lenie, Ellie, Berdy en Annie
was de winnaar met 30 punten, waarbij de
grootste lof viel toe te zwaaien aan Annie
Lubbers, die vanaf halverwege de fairway van
hole 9 voor een birdie zorgde! Bij terugkomst
in ons clubhuis werd er door Gijs en zijn
team een heerlijke soep geserveerd, waarna
het middaggebeuren kon beginnen. Iedereen
moest een vlees- of zuurschaaltje meebren-

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

Prachtige kerststukjes als resultaat

gen. Dus bedacht men zelf al: ‘dat wordt
een kerststukje maken’, wetende dat Ciel de
damescommissie had versterkt. (Wat goed
trouwens dat de leden van deze commissie
om de 5 jaar worden vervangen zodat weer
nieuwe ideeën worden aangedragen). Het was
gezellig in het oude clublokaal. Met hulp van
Ciel kon met de door leden van de commissie meegebrachte groen, takken, e.d getracht
worden een schaaltje op te maken. Het resultaat mocht er wezen. Geweldig. Iedereen blij
en verrast. Al met al weer een schitterende
dag c.q. middag georganiseerd door de
damescommissie. Alle lof en dank.

•

Riet Cavazza
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Herenochtend sluit seizoen af

Crosscountry: De baan op zijn kop

De laatste jaren ging de slotdag gepaard met een crosscountry wedstrijd
uitgezet door Jan van de Zwaag. Wat hebben we genoten maar ook
geploeterd op de door Jan in elkaar gedraaide ‘veldtochten’. Echter, Jan is
ermee gestopt en heeft het stokje overgedragen aan Geert Swinkels.
Dankwoorden werden uitgesproken richting
het organisatiecomité van de Herenochtend:
Piet Korenman, Fred Boogaarts, Jan de Jager
en Rob Berkvens. Zij zorgen ervoor, met hulp
van good old Is Jacobs en enkele sponsoren,
dat wij senioren elke donderdag weer genieten van de wedstrijden en de ‘aftergolf’ met
als toetjes de uitstapjes naar andere banen.
Een fantastische mogelijkheid die we met ziin
allen moeten koesteren. Comité... chapeau!

En hoe zit het met de
‘gouden schaamlap’?

Theo Vos met trofee

Deze heeft op een geheel eigen wijze een
nieuwe crosscountrybaan gerealiseerd met
uitholen op bestaande greens maar afslaan
van de meest onlogische plaatsen. Dus de
baan weer op zijn kop waarbij de bosvakken
benut waren om als extra obstakel te dienen.
Geert had de lay out op een grote kaart laten
uitwerken mede voor toekomstig gebruik.
Het uitdagende parcours vergde veel van je
golftechniek en die werd het best beheerst
door Harry van Eyck. Hij werd eerste voor
Wim van de Ven en Kaj Hordijk.
Mede door de grote opkomst was het diner ’s
avonds een gezellige happening met tussendoor de uitreiking van de prijzen van de wedstrijd en de zomercompetitie. Als eerste in de
competitie die 25 wedstrijden telde, waarvan de 15 beste scores gelden, is geëindigd
Theo Vos. Hij mag de Herenochtend-trofee
een jaar lang in bezit nemen. Tweede werd
Bert ter Heijne die, met 12 birdies, tevens als
‘Birdieking’ gekroond werd. Nieuwkomer Jan
Ruyssenaars verraste met een derde plaats.

Voor de leken onder U: dit is de prijs voor de
grootste smokkelaar onder de deelnemers
aan de Herenochtend. Jammer genoeg kon
deze alweer niet worden uitgereikt. Hij is het
vorig jaar gestolen. Rob Berkvens, die helaas
verhinderd was tijdens deze dag, deed hier-

naar onderzoek. Hij rapporteerde hierover
het volgende:
‘De standaard lag er nog maar het kostbare
kleinood dus niet. Een heel jaar lang zijn we
zelf gaan spoorzoeken, maar jammer genoeg
geen resultaat. We hebben daarom besloten
om iedereen te mobiliseren om de dievegge,
ja zeker, ‘daderes’ te vinden. Hoe we dat zo
zeker weten? Naast de standaard lag namelijk een haarspeld en een splinter nagellak.
Kennelijk heeft de snode dievegge zich bij het
weggrissen van de lap gestoten aan de standaard. Bij het wegrennen zullen haar lokken
zo gewapperd hebben, dat de haarspeld los
geraakt is. Sporenonderzoek wees verder nog
uit dat ze Chanel 5 gebruikt en schoenmaat
40 heeft. We hebben stiekem links en rechts
geroken en naar voeten gekeken, maar geen
resultaat geboekt’.
Volgens Rob zal de vinder van de schaamlap
beloond worden. Hij mag het volgend jaar
deze prijs uitreiken.

•

Bert ter Heijne

Prijswinnaars en organisatoren vlnr Wim van de Ven, Kaj Hordijk, Jan Ruyssenaars, Bert ter Heijne,
Piet Korenman, Harry van Eyck en Fred Boogaarts
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Maître Cour du Moulin

Sluit uw kerstdiner waardig af
Dit vrij eenvoudige dessert vormt toch een waardige afsluiting van
een kerstdiner. Het is een basisrecept en u kunt het naar eigen keuze
aankleden en versieren.

Besprenkel de lange vingers met de wijn.
Klop de eidooiers met de suiker tot de massa
dik en bleek wordt en meng er de geraspte
sinaasappelschil door. Klop de eiwitten stijf
in een brandschone kom tot ze pieken vormen en schep het heel voorzichtig door het

Benodigd:

	4 lange vingers in stukjes
	¾ dl zoete witte wijn of Marsala
	4 eieren gescheiden
	100 gram suiker
	geraspte schil van twee sinaasappelen
	5 dl slagroom

dooiermengsel. Klop de slagroom stijf en
meng dat weer onder het eimengsel samen
met de stukjes lange vingers.
Verdeel het mengsel over 10 mooie koffiekoppen en plaats ze maximaal een uur in de vriezer. De crème mag namelijk niet bevriezen.
Serveer de kopjes op de schoteltjes.
De garnering kunt U zelf bepalen. Als suggesties:
	Frambozen gemarineerd in sinaasappelsap, een theelepel oranje marmelade en
bestuiven met poedersuiker.
	Aardbeien en sinaasappelpartjes gedoopt
in gesmolten pure chocolade.
Fijne kerstdagen en alle voorspoed voor
2008.

•

Maître Cour du Moulin

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 Handicap en Regel Commissie:

Zorgt ervoor dat het golfspel
volgens de regels wordt gespeeld
In het vorige nummer hebben we de Wedstrijdcommissie (WeCo) belicht
die staat voor het organiseren van het golfspel in wedstrijdvorm. Nu is het
de beurt aan de Handicap- en Regelcommissie (HaReCo) die er voor zorgt
dat het golfspel volgens de Golfregels wordt gespeeld met toepassing van een
Handicapsysteem waardoor spelers ongeacht hun spelniveau min of meer
gelijke kansen hebben. Aan de hand van vragen die we aan de voorzitter
van de commissie Fred Boogaarts hebben gesteld volgt hier een overzicht.
Welke instanties bepalen
de Golfregels en waarin
liggen deze vast?

De Golfregels worden vastgesteld door de
‘Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews’
(R&A Rules Limited) en ‘The United States
Golf Association’ en uitgegeven door de
NGF. Elke vier jaar worden deze, indien
nodig, herzien. Ze zijn vervat in het bekende
Regelboekje dat iedere golfspeler in zijn tas
heeft. Het komt wel eens voor dat er situaties
ontstaan in de baan waarbij deze Golfregels
tekort schieten. Dan kan men teruggevallen
op het boekwerk: ‘The Decisions on the Rules
of Golf’, een soort jurisprudentie bijgehouden door de opstellers van de Golfregels en
aanwezig bij iedere golfclub.
De NGF ondersteunt de clubs o.a. door het
geven van voorlichtingsdagen, het uitgeven
van de zogenaamde CRASH-(Commissie
Regels, Amateurstatus en Handicaps) bulletins en het geven van cursussen voor commissieleden. De implementatie van de regels
binnen de club geschiedt door de Handicap
en Regel Commissie en zoals de naam reeds
aangeeft zijn er eigenlijk twee commissies:
een voor de Regels en een voor de Handicaps.
Bij HGC ‘Overbrug’ zijn deze in een commissie geïntegreerd.

Wat is de taak als regelcommissie?

De Regelcommissie is een commissie die
door de club is aangesteld om binnen de club
er op toe te zien dat de Golfregels en de door

de commissie vastgestelde Plaatselijke Regels
(Local Rules) worden nageleefd. De commissie moet uit tenminste drie leden bestaan. Zij
moeten een examen voor de Regelcommissies
met succes hebben afgelegd en daarnaast een
goede kennis hebben van de Golfregels en de
Decisions on the Rules of Golf.
De commissie is binnen de club tevens verantwoordelijk voor de instructie en examens
van de Golfregels.

	Zorg dragen voor een duidelijke publicatie in de receptie (lijst of monitor) van
up to date Exact - en Playing Handicaps
van alle leden. Dit geldt eveneens voor de
EGA Handicaptabel die Exact Handicaps
naar Playing Handicaps vertaalt en voor
het EGA Handicapsysteem met rechten
en plichten voor de speler.
	Uitvoeren van de eindejaarherziening van
alle Exact Handicaps van de clubleden. In
geval van een geschil kan een probleem
samen met de betrokken partij(en) schriftelijk worden voorgelegd aan de NGF voor
een definitieve beslissing.

Hoe is de samenstelling van en
de taakverdeling in de HaReCo?

Welke activiteiten voert de
Handicapcommissie uit?

Zij is namens de club de Handicapautoriteit
voor alle spelers die haar als Home Club
erkennen en is op haar beurt onderworpen
aan het beleid van de NGF. Haar taken zijn:
	Zorgdragen voor de inschrijf lijsten
voor spelers die een ronde willen spelen met een Qualifying kaart en dat alle
Qualifying Scores bij de commissie worden ingeleverd, ook de niet volledig ingevulde kaarten en ‘No Returns’.
	Vaststellen of er sprake is van een
Qualifying wedstrijd en het vaststellen
direct na zo’n wedstrijd van de CSA (mag
ook door WeCo).
	Bijhouden van een chronologisch handicapregister voor ieder lid, die de club
als zijn/haar Home Club erkent. Dit voor
berekening van de Exact Handicap, ook
voor scores op andere banen. Bij verandering van club wordt dit register naar de
nieuwe club gestuurd.

Vlnr Herbert Beekmans, Loek van Poppel,
Fred Boogaarts en Bert ter Heijne

De HaReCo bestaat op dit moment uit vier
leden die samen verantwoordelijk zijn voor
het uitdragen van de Golfregels en die daarnaast de volgende specifieke taken hebben:
Fred Boogaarts:
Voorzitter, handicapadministratie, contact
baancommissaris, contact WeCo, contact
NGF.
Loek van Poppel:
Organisatie theorie en GVB-examens,
contact met Pro, bestuur HGC, assistentie
Handicapadministratie.
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Herbert Beekmans:
Assistentie theorie en GVB-examinator
Bert ter Heijne:
GVB-examinator, contact Evergreen

Met welke commissies/personen
is samenwerking vereist?

Baancommissaris: voorzieningen voor correcte uitvoering van de Golfregels en toezicht op Qualifying conditions van de baan,
greenkeeping.
Pro: afstemming voor examens.
WeCo: qualifying conditions, CSA, handicapadministratie.
Jeugd: lessen en examens.

Worden de Golfregels bij
HGC goed nageleefd en/of
wat zou beter kunnen?

Over het algemeen worden de regels goed
toegepast al moet ik toegeven dat er hier en
daar wel eens een beetje gesjoemeld wordt
met die regels.
Echter, vooral de etiquetteregels dienen met
meer zorg te worden nageleefd.

Waarom willen we ook ons inzetten
voor examens van witte GVBers?

Op de eerste plaats is het financieel goed voor
de vereniging en verder houdt het ons als
commissie alert op de theoretische kant van
de regels. Daar het aantal clubleden dat nog

GVB moet behalen zo gering is kunnen we op
deze wijze beter onze kennis en organisatie
in stand houden. Deze activiteit is tevens
aantrekkelijk voor de Pro en de uitbater van
het clubgebouw terwijl we ook niet mogen
vergeten dat we mensen opleiden die weten
hoe je je gedraagt in de baan.

Zijn er nog andere
wensen of plannen?

Plannen zijn er niet zozeer maar wensen des
te meer. Graag zou ik de beschikking hebben
over een gecomputeriseerde golfzuil die door
de spelers te bedienen is voor o.a. het verwerken van qualifying kaarten, want dat is een
grote werklast. Verder zou mijn persoonlijke
wens zijn dat binnen de vereniging zich mensen zouden aanbieden die de examens voor
‘regionale referees’ zouden willen afleggen
en daarna ook als zodanig willen optreden
tijdens wedstrijden.

•

Met dank aan Fred Boogaarts

Contactcommissie
Wisseling van de wacht

In de contactcommissie, die het wel
en wee van de leden van onze golfclub
bewaakt, worden twee ‘wachtposten’
vervangen. Henriëtte van Dongen en
Paula van der Zwaag willen hun werkzaamheden binnen de commissie per 1
januari 2008 beëindigen.
Karin Hendriks en Rose-Marie Martens
zijn bereid gevonden, na overleg met het
bestuur, hun plaatsen in te nemen.
Bij deze nogmaals het verzoek aan de
leden van HGC ‘Overbrug’, om de commissie op de hoogte te houden van hetgeen zich binnen de club op haar terrein
plaatsvindt.
Per 1 januari 2008 zal de commissie
bestaan uit de volgende personen:
Ceciele van de Broek, Karin Hendriks
en Rosemarie Martens.

Paula van der Zwaag
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Nieuws van de HaReCo

Ik heb een wens

Regelwijzigingen 2008

Ik heb een wens voor iedereen,
een mooie kerst met lieve mensen om
je heen.

Elke vier jaar bekijken de Royal and Ancient en de United States Golf
Federation of de Rules of Golf moeten worden aangepast. Wat gaat er per
1 januari aanstaande veranderen?
Een van de opvallendste wijzigingen, zo
schrijft de R&A, is: de herziene Regel 12-2
die de speler toestaat een bal op te nemen
in een bunker of waterhindernis om deze te
identificeren. Ten gevolge daarvan is Regel
15-3 gewijzigd die nu bepaalt dat het spelen
van een verkeerde bal onder die omstandigheden bestraft wordt.
De herziening van Regel 4-1 vermindert de
straf voor het bij zich hebben van, maar niet
spelen met een stok die niet aan de Regels
voldoet bij strokeplay van diskwalificatie tot
twee strafslagen per hole met een maximum
van vier strafslagen per ronde. Bij matchplay
wordt de stand van de match aangepast door
voor iedere hole waar een overtreding plaats
vond een hole af te trekken met een maximum van twee holes per ronde.
Een derde in het oog springende aanpassing:
de gewijzigde Regel 19-2 vermindert de straf
voor het per ongeluk van richting veranderen

Mensen die van je houden om wie je
bent,
en in wie je misschien een stukje van
jezelf herkent.
Laat merken dat je om die mensen

van de bal door de speler, zijn partner en hun
uitrusting of caddies, tot een strafslag bij
strokeplay en matchplay.

geeft,
dat je samen met hen iets moois
beleeft.
Geniet van de warmte die dit alles

De wijzigingen in De Golfregels worden nu
in het Nederlands vertaald. De Nederlandse
regelboekjes komen per half februari 2008
beschikbaar en zullen worden verspreid.

brengen kan,
en maak er een gezellig en fijn kerstfeest van!
Anoniem

Wedstrijduitslagen

Holestatistiek

Hierbij de gemiddelde score in aantal slagen
per hole over 2007. We komen hierop gedetailleerder terug in de volgende Evergreen.

•

HaReCo

Snuffelwedstrijd
Cees van Dijk

20 punten

2

Jos van Zuidam

16 punten

3

Pete Norman

15 punten

Seizoenssluiting

Roderik van den Bogaard 40 punten

2

Wim van de Ven

3

Margriet Stockx-de Vries 35 punten

Mosselwedstrijd

...voor de rest
zult u even langs
moeten komen in een
van onze vestigingen!
Eindhoven

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

Rijn Schellekens

37 punten

28-10-2007
22 punten

2 Annie Heessels

22 punten

3

22 punten

Hein Ottenheijm

Wildwedstrijd 

18-11-2007

1

Jean Louis Aben

39 punten

2

Corry Litjens

37 punten

3

Willeke van de Goor

37 punten

Sinterklaaswedstrijd 
1

Aalsterweg 100, Eindhoven
Amsterdamseweg 454-456, Amstelveen

14-10-2007

1

1

Een héél kleine stukje
uit ons assortiment...

6-10-2007

1

2-12-2007

Jaap van ’t Kaar

--

2

Rosemarie Martens

--

3

Jan Martens
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Golfen en bridgen om de wisselbeker
Zondagmorgen 7 uur, de wekker!!! Mijn man mompelt ‘jij bent gek’ en
draait zich nog eens lekker om. Maar ja, je bent niet meer zo jong en je
wilt wat, dus vooruit dan maar. Rond 8 uur komen de deelnemers het
clubhuis binnenvallen, ook niet allemaal happy met dit vroege uur, maar
toch allemaal sportief genoeg om er te zijn.

te rekenen, wat niet bij alle echt(e)paren het
geval lijkt! We konden ons resultaat moeilijk
inschatten totdat Coen van Dijk na afloop
pijlsnel, dankzij zijn computerprogramma,
de uitslag bekend kon maken.
Tja, en toen bleek dat wij de wedstrijd hadden
gewonnen. De wisselbeker en voor ieder drie
flessen wijn werden uitgereikt door Pieter
Driessen. Als tweede paar eindigden Tony
Rotteveel en Lenie Liebreks terwijl de derde
prijs werd behaald door Lia Möhlmann en
Paula Goossens. Zoals altijd werden er heimelijk en openlijk foto’s gemaakt door Cees
van Dijk, het resultaat zal wel ergens in de
buurt van dit verslag staan, of op het internet
rondwaren!
Met drie flessen wijn word ik uiteraard met
extra open armen ’s avonds thuis ontvangen, en gelukkig heeft hij ook een heel leuke
dag gehad. Pieter, Piet, Coen, Gijs, allemaal
hartelijk bedankt voor jullie aandeel in de
organisatie. Deze dag verdient beslist meer
deelnemers, hoe we dat voor elkaar krijgen,
daar moeten wij nog maar eens goed over
nadenken.

Ans en Piet met de trofee

Het heeft gelukkig niet gevroren, dus we
mogen op tijd starten. We spelen FourballBetterball. Mijn partner Piet Möhlmann en ik
spelen samen met Tonne Knaapen en Albert
van der Meijs. Ondanks het vroege uur en
ondanks hun lage handicaps spelen zij uitstekend, ze scoren 40 stablefordpunten. Piet
en ik mogen echter ook niet klagen. Het zit
ons behoorlijk mee, de chips lukken, de putts
vallen en wij wisselen elkaar keurig af als het
al eens mis gaat. Ja, je hebt van die dagen. Het
resultaat is 45 stablefordpunten, omgerekend
is dat 60% als startpositie voor het bridgen.
Het vroege ontbijt en de geuren, die al enige
tijd over de baan zweefden, hebben ons hongerig gemaakt en de Brabantse brunch gaat
er goed in.

De deelname was zeer matig

Daarna 24 spellen bridge, met wisselend
resultaat. Piet en ik hebben nog nooit samen
gebridged, maar daar staat tegenover dat Piet
16

een buitengewoon ervaren bridger is. Hij is
zo charmant om mij mijn blunders niet aan

•

Ans van der Elst

Beekstraat 12
5671 CT Nuenen
T 040 - 283 44 21
E info@dicksevers.nl
W www.dicksevers.nl
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Golfen op een hoger niveau

Shaft, de ‘motor van de golfclub’
Ik hoor nog al eens op de club: ‘wat is belangrijker, de indiaan of de pijl?’.
Natuurlijk is de indiaan belangrijker dan de pijl. Maar als je uitgaat van
twee indianen die even oud zijn en allebei een geweldige motoriek hebben,
maar verschillende pijlen, een van goede kwaliteit en een van slechte, zal
de indiaan met een goede pijl vaker doeltreffen. De shaft is daarom het
belangrijkste deel (de motor) van uw golfclub.
Ik zal proberen iets uit te leggen over de
eigenschappen van de graphite en de iron
shaft en de termen waar u misschien van
hebt gehoord.

Hoe de flexibiliteit van
de shaft te bepalen?

soorten fabrieken zijn die allemaal een andere
standaard hebben voor de flexibiliteit.
Met de zogenaamde frequentiemeter (zie
plaatje), die elke shaft in zijn geheel doormeet
op frequentie, kan men de juiste flexibiliteit

De snelheid waarmee men de club swingt
(swingspeed) bepaalt de flexibiliteit van de
shaft. Welke flexibiliteit past nu bij u? U kunt
uw swingspeed precies laten opmeten. Maar
indien u de afstand van uw bal weet, door de
lucht en zonder rol, geslagen met een ijzeren
7, dan is uw swingspeed bij benadering ook
te bepalen met deze tabel.

Afstand ijzeren
7 (carry)

Swingspeed

Shaftflex

Afstand driver
(met rol)

75 meter

50 mph

junior/ladies senior

120 meter

90 meter

55 mph

ladies flex

140 meter

105 meter

65 mph

amat/senior flex

160 meter

120 meter

75 mph

regular flex

180 meter

135 meter

85 mph

firm flex

200 meter

150 meter

95 mph

stiff flex

225 meter

165 meter

105 mph

extra stiff flex

250 meter

Als men een shaft bekijkt, dan zit aan het
uiteinde ervan (de ‘tip’) het clubhoofd. Dit
is het meest buigzame gedeelte van de shaft.
Aan de zijde van de grip zit het meest stugge/
stijve gedeelte (de ‘butt’). De golfclubmatcher
kan elke soort shaft de juiste stijfheid geven
en zodoende de flexibiliteit afstemmen op het
individu. De shaft, die 46 inch lang is, wordt
dan met een zaag ingekort aan de tip- of aan
de buttzijde.
De shaftflex die op een shaft staat is niet altijd
de juiste. Dit komt omdat er verschillende

van elke shaft bepalen waardoor men ze met
elkaar kan vergelijken. U weet nu iets meer
over de buigzaamheid van de shaft en welke
flex bij u past.

Torsie in de shaft beïnvloedt
de flexibiliteit

In een shaft ontstaat bij een slag torsie, de
zogenaamde ‘TORQUE’. Dit is een draaiing
van de shaft om zijn eigen as. Dit kan leiden
tot twisting (verdraaiing) van het clubhoofd
op het moment van impact. Hoe flexibeler

de shaft is hoe meer torsie en dus hoe groter
het risico van twisting. De twisting neemt
toe naarmate je een hogere swingsnelheid
hebt en dus de impact krachtiger is. Daarom
kun je in het algemeen stellen dat bij een
hogere swingsnelheid moet worden gekozen
voor een stijvere shaft met zo min mogelijk
torsie.

Andere factoren die van invloed zijn

	Verschuiving van het ‘BEND/
KICKPOINT’
	Dit betekent dat men bijvoorbeeld een
regular shaft zo kan maken dat de flexibiliteit van de gehele shaft kan verschuiven naar boven (high kickpoint) of naar
beneden (low kickpoint).
	Slaat u met uw driver een te lage bal dan is
het aan te bevelen een shaft uit te kiezen
met een low bend/kickpoint waardoor de
shaft een hogere balvlucht creëert.
	Een ‘PURED’ shaft
	Omdat een graphite shaft vanuit de fabriek
door de hele shaft heen nooit precies even
dik, recht en stijf is, is er tegenwoordig ook
een techniek die de shaft ‘pured’. Dit is
een computeranalyse die de balans tussen
torque, flex en bendpoint van de shaft uitrekent en het ‘off line’ buigen en draaien
van de shaft minimaliseert.
	Gewichtsklassen
	Ook zijn er nog verschillende gewichtsklassen bij graphite shafts namelijk: ultra
light, light weight en standard weight.
Hierin zit ongeveer 40 gram verschil.
Graphite shafts zijn weer 45 gram lichter
dan ijzeren/stalen shafts. Een ultra-light
shaft is dus 85 gram lichter dan een stalen
shaft!
	Ik zie op de golfcourses veel senioren lopen met nog een set uit 1985 of
ouder, Zij waren toen veertig jaar oud
en intussen is de motoriek achteruit gegaan, de swingsnelheid afgenomen, maar ze
spelen nog steeds met
stalen shafts wat weer 
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Wat ons verder nog ter ore kwam
Toine Manders op HGC

Europarlementariër Toin Manders werd
gesignaleerd op onze baan. Hij heeft naast
zijn drukke politieke baan kans gezien een
nieuwe club te ontwikkelen speciaal bedoeld
voor moeilijke situaties, zoals onspeelbare
hoeken, waar je met je gebruikelijke clubs het
niet haalt. Op de foto rechts Toin Manders
met naast hem Gerry Daelmans met de
nieuwe club ‘designed by Toine Manders’
en naar vermeld goedgekeurd door NGF en
St. Andrews.

betekent. Nee…, dat geldt niet voor de dames
maar voor hun spullen. En…, de dames kunnen zich weer veilig verkleden in hun kleedkamer achter het rek met lockers ook al staat
de deur open.

Steeds meer paddenstoelen

Herfsttijd betekent paddenstoelen. Er komen
er hoe langer hoe meer op onze baan. Hier
eentje die we nog niet eerder hebben gezien.
Zou het een blauwhoed paddenstoel kunnen
zijn? Wanneer
iema nd
de
naam weet of er
meer over kan
vertellen horen
we dat graag.

geïnstalleerd zag men dat de tafel beschadigd
was en dus: een nieuwe deklaag erop. Nu nog
een mooi bloemstukje erop voor de feestdagen als het kan met echte bloemen.

Commentaar van lezers
op vorig nummer

In de rapportage over de Vriendinnendag in
het kader van de Dies-week hebben we enkele
foto’s geplaatst die wat klein zijn uitgevallen en daarom volgens de damescommissie
niet geheel het succes en het enthousiasme
weerspiegelden van de happening. Wij hebben hier begrip voor. Volgende keer beter.
Overigens, de grootte van de beelden wordt
mede bepaald door de beschikbare ruimte en
de kwaliteit van het materiaal.

•

Redactie Evergreen

Whiskyproeverij    

Dames achter lockertjes

Sommige mannentongen
beweren dat er een ‘lokkertje’ is gekomen in de
dameskleedkamer maar
met enige kennis van de
engelse taal weten we dat
‘locken’ veilig opbergen



meer kans op blessures met zich
meebrengt. Indien u met uw ijzeren 7
geen 115 meter meer slaat en dus een
swingsnelheid heeft van minder dan
70 mph, speel dan niet meer met ijzeren shafts. In dit geval zou ik aanbevelen een driver te nemen met minimaal
13 graden met een light weight shaft
en senior flex aan de stijve kant, met
een laag flex point en natuurlijk een
goede grip met de juiste dikte.
Laat uw Golf Pro ook eens kijken naar
uw swing en balvlucht, want de Pro is in
staat u verder te helpen of advies te geven
of mail: golf@clubmatcher.nl.
Succes, Huub Bozon.
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Tijdens de wildwedstrijd was er een verrassing voor de deelnemers. Na de wedstrijd
was er, per tafel (flight), een heuse proeverij
van diverse whiskysoorten die werd verzorgd
door Vick Tielemans van Johny Walker.

Leestafel vernieuwd

Ze blijven maar bezig in het rond het clubhuis.
Nu was de leestafel aan de beurt. Wat bleek?
Toen er boven de tafel een nieuwe lamp werd

Klaar om te proeven vlnr Gerrie Daelmans,
Cees van Dijk en Karin Relou
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Fotograaf sterkste in Snuffelwedstrijd
Dit is een 9-holes qualifying
wedstrijd oorspronkelijk opgezet
voor startende golfers maar nu ook
voor lagere handicappers.
Vandaar dat ik op deze eerste
zaterdag van oktober op weg ging
naar HGC.
Weliswaar met ‘als met lood aangeschoten
benen’ maar met goeie zin vanwege het puike
weer. ‘Een oefenronde moet het gaan worden’,
zeiden stemmen in het ‘koppie’, da’s beter
dan thuiszitten.
Achteraf was dat het medicijn. Zonder verwachting sloeg ik af en werden mijn stoutste
dromen steeds meer bewaarheid. Het liep
als een trein. Maar met hoge handicappers
zal het wel net zo gaan, en met die gedachte
leverde ik aan het eind van een leuke ochtend
en een gezellige flight mijn kaart in met 20
punten. De eerste die ik tegenkwam had 22
punten maar bleek foutief vanaf handicap 37
te hebben gespeeld.

Cees van Dijk (r) neemt felicitaties in ontvangst van Is Jacobs (l) en René van den Heuvel

En zo werd ik winnaar. Aangezien ik bijna
alle huldigingen meemaak als fotograaf was
het voor mij toch wel heel ongewoon om zelf
de gehuldigde te zijn. Leuk hè, een winnende

De jeugd van HGC

•

Cees van Dijk

Jeugduitwisseling

Afsluiting van de lessen

Op 16 oktober werd door Sandy de afsluitende les van het seizoen 2007 aan de groep
van dinsdagmiddag 16.00 uur gegeven. Op
hole één en twee speelden drie meisjes en
vier jongens in de leeftijd van 7 tot 11 jaar
een wedstrijd tegen de Pro Sandy. Daarbij
bepaalden de pupillen met welke club Sandy
moest spelen. Dus je kunt wel begrijpen, dat
de youngsters de meest onmogelijke clubs
voor Sandy uitkozen! Dank zij deze handicaps wisten de pupillen de wedstrijd te
winnen. Een prachtige afronding van een
leerzaam seizoen.
Op naar volgend jaar!

fotograaf? Dat smaakt naar meer! Is en René
bedankt.

Op 7 oktober nam een aantal jeugdleden van
HGC deel aan een uitwisseling
tussen diverse verenigingen. Ditmaal op de
Golfhorst.
Tom Verhoeven (foto) werd winnaar van de
2e prijs, en van de neary.

•

•
Eugène Cosijn
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F I T N E S S

Bestuursmededelingen
Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt u van harte uit op de jaarlijkse
Nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari 2008,
van 15.00 tot 17.00 uur in Clubhuis D’n Dimpel.

Bedankt – Bedankt - Bedankt

De kopieermachine in het clubhuis, hard nodig voor allerlei
kopieerwerk van het bestuur en de commissies, begon langzaamaan veel gebreken te vertonen en de kwaliteit van de
kopieën bleef ernstig achter.
Ons sponsorlid Mark Verkoelen (firma Nico Berkers
Kantoorefficiency) heeft dit zich aangetrokken en de vereniging een nieuwe kopieermachine geschonken.
Het bestuur is Mark zeer erkentelijk voor deze geste en dankt
hem daarvoor dan ook hartelijk.
Namens het bestuur,
Wim Martens, secretaris

Pro-mededeling
Winteraanbieding voor lessen:            

Alleen in de periode november tot en met februari: 8 lessen
halen en 6 betalen. Vooraf betalen.

Lenteaanbieding speciaal voor leden:       
3 uur les voor € 27,50 op de volgende data:
Dinsdag 18 maart
voor Heren 9.00 – 12.00 uur.
Donderdag 20 maart
voor Dames 9.00 – 12.00 uur
Indeling: putten, chippen, pauze, swing

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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Voorwaarden: 
	minimaal 8 personen, maximaal 12 personen en vooraf
betalen
	les kan alleen kosteloos geannuleerd worden 48 uur van
tevoren, daarna ben ik genoodzaakt ze in rekening te
brengen
	alleen inschrijven via inschrijfformulier op het bord ( in de
hal van het clubhuis)
	bij te weinig deelname, wordt deze aanbieding geannuleerd.
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Pro-praatje

Houding tijdens de swing
Graag zou ik het willen hebben over de houding
tijdens de swing. De houding vormt samen met de grip
de twee belangrijkste factoren voor de golfswing. Als
men geen goede grip en houding heeft, kan men nooit
een rechte bal slaan.

De grip bepaalt hoe je handen staan in relatie tot het clubblad waarbij
je handen als onderdeel van je lichaam weer deel uit maken van je
houding. Deze houding zorgt voor een juiste lichaamsdraai en dat je
lichaam tijdens de swing in balans blijft. Let wel, de juiste houding is
alleen mogelijk indien je geen fysieke beperkingen hebt, en wanneer
je de juiste lengte hebt van je clubs.

Goed

Fout

	Met een rechte rug vooroverbuigen (voelt als een ‘holle’ rug)
	Totdat de armen recht en ontspannen naar beneden hangen
	Handen hangen recht onder de schouders
	Knieën van het slot af
	Handbreedte ruimte tussen uiteinde club en bovenbenen
	Gewicht op de bal van de voeten (midden)
	50% gewicht op links en 50% op rechts
	Rug- en nekwervels zijn in één lijn

	Kromme rug (bolle rug)
	Teveel door de knieën
	Te ver van of te dicht op de bal
	De armen te ver van of te dicht tegen het lichaam
Verder wens ik alle leden, niet leden en sponsoren hele gezellige
kerstdagen en natuurlijk een gezond en sportief 2008.
Jullie Golf-pro
Sandy van Griensven
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Sint Nicolaas trotseert de elementen
‘Melkboerenhondenweer’ lijkt me
een goede omschrijving van het
weer op zondag 2 december de dag
van de Sinterklaaswedstrijd. Na 9
holes hielden we het spontaan voor
gezien om de drassige weide in te
ruilen voor het clubhuis.
En daar was het wachten op de Sint. Met Loek
van Poppel aan de piano kon het relatief kleine gezelschap vast in de stemming komen. En
eindelijk, daar kwam hij dan, duidelijk aangeslagen door de felle windstoten die vooral
zijn mijter gekweld hadden zodat die te pas
en te onpas van zijn hoofd viel. Ofschoon hij
op zijn paard vanuit België komend de wind
achter had, moest hij het laatste eind nog per
voet afleggen. Americo kan jammer genoeg
het jachtige leven niet meer aan.
Hij was wat mistroostig, de Goedheiligman.
Maar wat wil je. Door budgetproblemen
getroffen moest hij inboeten op het aantal
Pieten zodat hij zich slechts een klein aspirant Pietje kon veroorloven. Ook de opkomst
kon hem niet meteen vrolijk stemmen. Van
de oorspronkelijk 60 ingeschreven leden
waren er uiteindelijk maar 36 overgebleven.
Maar toch, gaandeweg ontpopte Sint zich als
een echte gangmaker die de winnaars van de
prijzen uitnodigde om op zijn knie liedjes
te gaan zingen. En dat waren degenen die
zich op de glibberige baan het best hadden
geweerd. Jaap van het Kaar (1ste), Jan en
Rosemarie Martens en nog een aantal anderen, konden zo op de heilige stoel de weer
prachtig opgemaakte pakjes in ontvangst
nemen. En zo werd het dan toch nog een
gezellige boel. Een afscheidsapplaus viel de
Sint vervolgens ten deel. Hopelijk stimuleert
het hem om volgend jaar toch weer terug te
komen. Of dat lukt is nog de vraag want ook
de Sint let op de ‘kijkcijfers’!

•

Bert ter Heijne
Sint en Piet(je) bij binnekomst
22
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NGF competitieteams 2008
Zondagcompetitie Heren
Heren 1 standaard 3e klasse
Gijs Verstappen
Jackey van Melis
René van de Waarsenburg
Huub Bozon
Han Hoeben
Hans Meyer
Peter de Witte
Elias van de Meer

Heren 2 reserve 5e klasse
Albert van de Meijs
August Curfs
Jan van den Eijnde
Jan Ankersmit
Huub van der Vrande
Ari van Uden
Ton Sengers
Pete Norman

hcp
1
7
7
7
7
9
11
11

hcp
10
10
11
11
11
12
14
15

Reserves heren 1 en 2 Sjoerd Theunissen en Fred Boetzkes

Vrijdagcompetitie Senior Heren
Senior Heren 1 open 5e klasse
Arthur Luijben
Loek van Poppel
Pieter Driessen
Peter Heessels
Rob Stockx
Harry Verstappen
Rijn Schellekens
Peter van de Goor

Zondagcompetitie Dames
Dames 1  standaard 3e klasse

hcp

Dinsdagcompetitie Dames
Dames 2 reserve 4e klasse

hcp

Marianne van Eyck
Margret van Dijk
Tonne Knaapen
Paula Goossens
Ellen Claessen
Karin Relou
Christine Jacobs

Brigitte Bozon
Marijke van den Bogaard
Rosemarie Martens
Ineke Sanders
Tony Schellekens
Bertie Luijben
Lenie Liebreks
Anne-Marie Ottenheim

14
14
15
15
16
17
20

20
22
22
23
23
23
25
25

Reserve Marianne Engels

hcp
10
11
12
12
15
16
16
16

Reserves Cees van Dijk, Hans Theunissen, Hein Ottenheim, Peter
Verhees, Piet Hein Roxs

Donderdagcompetitie Senior Dames
Dames open 5e klasse
Ellen Swinkels
Els van Wylick
Trix van de Loo
Toos de Vries
Anneke Theunissen
Chrisje Driessen
Corry Litjens
Willeke van de Goor

hcp
16
17
18
19
22
24
24
27

Reserve Henriëtte van Dongen

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

Helmond, Europaweg, tel. 0492 - 53 54 30
Veghel, Marchallweg 3, tel. 0413 - 36 20 01 / 35 06 78
Eindhoven, Woenselsestraat 354, tel. 040 - 246 14 10
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Door de baan

Voorkom verrassing en teleurstelling
en kijk op de website
De wintergreens zijn uitgemaaid en zijn nota bene in november al enkele
keren, met name in de ochtenden, in gebruik geweest. Het is een soort
‘knipperbolpolicy’ die wordt gehanteerd voor de definitieve overgang naar
winter - dus non-qualifying condities.
Mij wordt vaak gevraagd wanneer er op
wintercondities wordt overgegaan en tot
wanneer dat zal duren. Ik zou het mijzelf
voor de beantwoording van deze vraag makkelijk maken indien wij (de greenkeepers
en ik), zoals sommige andere clubs doen,
vaste datums voor die overgangen hanteren.
Echter onze mening is dat wij de leden zo
lang mogelijk onder normale condities op
de baan moeten kunnen laten spelen alvo-

rens definitief op ‘winter’ over te gaan. Dat
heeft dus gedurende een onbekende periode
onzekerheid tot gevolg. Bijvoorbeeld: ’Kan ik
wel of niet een qualifying kaart spelen’? en/of
‘Kan ik, als handicartgebruiker wel de baan
in’? Antwoord op deze vragen krijgt u door,
voordat u naar de baan gaat, de website te
raadplegen of de caddiemaster te bellen. Het
is de afgelopen weken weer te vaak gebleken dat leden zich thuis niet informeren en,

eenmaal op de baan aanwezig teleurgesteld
moesten worden met de vooralsnog tijdelijke
beperkingen. De vraag m.b.t. de beëindiging
van de winterconditie is wat concreter te
beantwoorden. Weliswaar met een kleine
slag om de arm wordt ernaar gestreefd om 15
maart 2008 weer op ‘zomer’ over te gaan.

Verandering van bomen

Als die datum vervolgens de eerste keer is
dat u weer golft dan zult u bij de holes 1 en
2 bemerken dat bij hole 1 alle populieren aan
de rechterkant naast de fairway gerooid zijn
en dat er een jong plantvak voor in de plaats
gekomen is. Aan de rechterkant van de fairway van hole 2 zou in feite dezelfde exercitie
uitgevoerd moeten zijn. Echter ter bescherming van het verkeer op de Kanaaldijk is
ervoor gekozen deze bomen te toppen en
eerst vervangende beplanting te plaatsen
alvorens (maar dan zijn wij jaren verder) ook
daar de populieren te kappen. Deze ingrepen
betekenen dat wij volgend seizoen weer grote
‘GUR’ vakken in de baan hebben. Ze zijn
echter wel zodanig gesitueerd dat het van uw
spelkwaliteit afhankelijk zal zijn of u er wel
of geen last van zal hebben. Dat er vervolgens
her en der in de baan nog enkele bomen bijgekomen zijn zal u misschien niet opvallen
of misschien toch wel wanneer u veel last
heeft van die solitair staande boom die op
een fairway geplaatst is. U veel speelplezier
toewensend.

•

Kaj Hordijk,
baancommissaris

Getopte bomen op Hole 2
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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
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Een kerstwedstrijd
met een oude vriend

Het is al weer een tijdje geleden, dat mijn oude schoolmakker Flip Jansen
mij zo tegen de Kerst opzocht; in feite dateert het uit de tijd dat een pet
nog werd gedragen met de klep naar voren en er in de echte Brabantse
worstenbroodjes nog echte Brabantse worst zat en niet een gekruid
mengsel van zaagmeel en andere vegetarische ingrediënten.
Ook moet even vermeld worden dat Flip al
jaren in Frankrijk woont, daar ook getrouwd
is en een zeer ruime boterham verdient met
de import van kaas en worst en de export
van kaas en wijn. We kennen elkaar nu al
zo’n 50 jaar en dus nodigde ik hem uit om
mee te doen met onze Kerstwedstrijd en
schreef hem in als Philippe Sjansèn, want
zo wenst hij door ieder ander genoemd te
worden. Het is wel een extra-ordinair type,
dat kan ik veilig stellen en, een dag met hem
doorgebracht maakt dat je weer maanden
van sleur kunt verdragen.

Met Snip en Snap op pad

We kwamen wat laat aan bij het clubhuis en
hoorden daar dat het een greensome zou
worden en we zouden gaan in een vierbal met
twee dames, Marie en Joan. Vaag rinkelde bij
mij al een belletje, maar pas op de eerste tee
ontdekte ik waarom. De beide dames zijn een
soort van vrouwelijke Snip en Snap en vooral
Marie praat de hele partij door in een soort
spraakwaterval, die je gehoord moet hebben
om het te geloven. Ik kon nog net Flip inseinen en er verder maar het beste van hopen.
Tijdens een inademing van Marie stelde ik
Flip voor op z’n Frans. Joan zei meteen: ‘Ik
mag wel Flip zeggen hè’? Ik greep snel in met:
‘Niet als je antwoord wil krijgen’. En Flip zei
simpel: ‘C’est juste’.
Nou, de toon was gezet en het spel kon beginnen.
We sloegen af tijdens een zeer korte pauze in
het gesprek en treuzelden met het oprukken
naar de dames-tee, zodat we een paar woorden konden wisselen. Flip informeerde of
dit 18 holes zo doorging en ik kon dat alleen
maar beamen. ‘Ze vormen het fenomeen van

de club en dit moet je een keer meegemaakt
hebben’, zei ik lachend. ‘Je krijgt het meeste
rust als je alleen maar Frans tegen ze praat’.
En dat heeft die toen gedaan, zo nu en dan
hun Frans verbeterend totdat iedere animo
voor een gesprek was uitgeblust. Overigens
hebben we de dames natuurlijk wel aangemoedigd en kreten als ‘heel mooi’ en ‘très
bien’ geslaakt, maar het koste toch veel moeite om de concentratie vast te houden.
Het pleit dan ook voor het uithoudingsvermogen van ons, veteranen, dat we na
de achttiende hole een respectabel aantal
punten hadden verzameld, mede door een
eagleputt over 15 meter van Flip op de laatste
hole. ‘Verrek, zag je dat?’, viel hij uit zijn rol.
‘Formidable’, probeerde ik om het nog goed
te maken.

het omkleden en opfrissen om straks een
zo groot mogelijke tafel uit te kiezen. Het
gebouw was met enthousiasme versierd met
overal dennentakken en kerstballen en op
alle strategische plekken hing de mistletoe,
zelfs boven de ingang der toiletten, kennelijk
bedoeld voor de 7 % der bevolking met een
ander verwachtingspatroon.
We hadden met onze oude botten toch nog
een derde prijs weten te bemachtigen en nog
iets voor de eagle als toetje. Niet slecht!
Het werd nog erg gezellig en laat en hoewel
de geschonken wijn niet helemaal voldeed
aan Flip’s eisen, moest hij toch na langdurig
en veel proeven toegeven dat de wijn op z’n
minst tolerabel genoemd kon worden. Hij
beloofde een offerte en een paar flessen van
zijn wijn op te sturen ter vergelijking. Hij
leeft niet voor niets al lang in Frankrijk en
iedere Fransman kan je uitleggen waarom
hun chauvinisme zo terecht is!
Dat was het weer voor dit j aar en zoals Flip
zou zeggen: ‘Au revoir’.

•

Joep Vergroesen.

We gingen naar de dames toe om hun te
bedanken voor de wedstrijd en dat lukte tussen... ‘en toen zei Mies kind je kan onmogelijk
met jouw figuur in een maatje 38 zo dadelijk
barsten de naden en je hoeft me nu niet boos
aan te kijken’ en ‘ik zeg het voor jouw bestwil
want dan moet je de schade betalen en kan je
dat leuke truitje niet meer kopen’.

Met onze oude botten toch
nog een derde prijs

Het weer was inmiddels omgeslagen en de
zon vervangen door een loodgrijze lucht;
we waren net binnen toen eerst hagel en
toen sneeuw in steeds grotere vlokken de
treuzelaars tot spoed aanspoorden. Het was
nu binnen duidelijk behaaglijker dan buiten. Aangezien het de goede gewoonte is om
na afloop in het clubhuis nog gezellig met
de flight na te kletsen, haastten we ons bij
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Nieuws van de Wedstrijdcommissie
De eerste wedstrijden in 2008

Diversen

13 januari

Nieuwjaarswedstrijd

HCP 0-45

17 februari

Winterwedstrijd

HCP 0-45

9 maart

Snertwedstrijd

HCP 0-45

16 maart

Seizoensopening

HCP 0-36

24 maart

Paaswedstrijd

HCP 0-45

30 maart

Competitie Heren II

Dodavo: dit jaar extra aandacht voor de
minimale grootte van de flight van drie (3)
personen.
Diesweek: van 7 tot en met 14 september met
dames- , heren- en clubwedstrijden.
Golf/bridge: misschien komt er een rik-element bij.

Leden met een inactieve handicap (zie Evergreen oktober) kunnen in gezelligheidswedstrijden
(HCP 0-45) buiten mededinging meespelen, echter niet in qualifying wedstrijden.
Rob Stockx

Veranderingen voor 2008

Zaterdagwedstrijd
Halverwege elke maand is er vanaf mei een
gunshot 9 holes qualifying wedstrijd op zaterdag om 9.30 uur. Iedereen kan meespelen, ook
jeugdleden vanaf 12 jaar. Dus geen tijd of te
vermoeid voor 18 holes: hier is de kans om
qualifying te spelen.
Maandbeker
Elke eerste zaterdag van de maand (in totaal 6
keer) Strokeplay Maandbeker wedstrijd voor

HCP 0 - 45 qualifying.
Elke eerste zondag van de maand (in totaal 6
keer) Stableford Maandbeker wedstrijd HCP
0-36 qualifying. Je moet kiezen tussen zaterdag of zondag. Allebei gaat niet!
Baankampioenschappen
Matchplay met voorronden. Halve finale op
zaterdagmiddag na een wedstrijd en finale op
zondagmiddag na een wedstrijd.
Strokeplay zonder voorronde op zondag.
Deelname naar ranking.

tuin- en cultuurtechnisch bureau

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

Telefoon 026 - 495 91 00
Hoofdstraat 27, 6994 AC De Steeg (Gld.)
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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

HGC ‘Overbrug’ Sponsoren
daar word je wijzer van

Brandstraat 11 • Beek en Donk • T. 0492 - 46 34 95
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Neways Electronics International NV

De Peel BV/van Houtgroep

