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Van de redactietafel

En nu maar waarmaken wat we ons voor 
het komende seizoen hebben voorgenomen. 
Gezien de grote belangstelling voor de lessen 
van de nieuwe Pro Sandy zijn er nogal wat 
leden die hun golfprestatie willen verbeteren. 
Hopelijk blijft het niet bij voornemens en 
gaan er handicaps sneuvelen. Het spel wordt 
er leuker door.

Festina	lente
Bij dit alles houden we in de gedach-
ten wat onze voorzitter Rob van Thiel 
ons tijdens de Nieuwjaarsspeech heeft 

We zijn weer begonnen aan een nieuw golfseizoen en op het moment dat 
we dit schrijven (eind februari) spelen we al op zomergreens. Eerdaags 
start de wedstrijdmolen weer en in dit nummer vindt u informatie 
hierover, met kalenders van WeCo, Ladies Day en Herenochtend. Dus als 
u dit nummer bewaart, dan heeft u alle planningen bij de hand.   

Forewoord van de voorzitter
De voorruit van een auto is altijd groter dan de achteruitkijkspiegel, heb ik ergens gelezen. 
Er wordt mee bedoeld dat je niet teveel achterom moet kijken, maar vooruit. Toch kan ik het 
niet nalaten nog even in de achteruitkijkspiegel te kijken en in het kort mijn dankwoorden 
te herhalen die ik tijdens mijn Nieuwjaarsspeech heb uitgesproken.

Dank aan al de vrijwilligers, die er weer voor 
hebben gezorgd dat 2007 voor onze club een 
uitstekend jaar is geworden, waarvan alle 
leden hebben kunnen profiteren. Dat geldt 
tevens voor de groene brigade, greenkeepers 
en ook Cor en Willy. De baan lag er weer 
tiptop bij. Ook Sandy, onze Pro, deed het 
bijzonder goed. Verder dank aan Gijs en zijn 
staf die ervoor hebben gezorgd dat wij, ver-
moeid na het spel, konden genieten van wat 
de keuken ons te bieden had. 

Ik wend mijn blik nu van de achteruitkijk-
spiegel naar de voorruit en constateer dat 
onze vereniging er goed voorstaat. Dankzij 
goed en zorgvuldig beheer heeft onze pen-
ningmeester een stevig financieel fundament 
onder onze vereniging gelegd. En dat is ook 
nodig. Niet alleen om de contributie op dit 

toch redelijk lage niveau te houden maar ook 
om een goede uitgangspositie te hebben voor 
een eventuele grote investering in de toe-
komst. Menige zustervereniging in de wijde 
omtrek benijdt onze club voor deze blakende 
staat waarin zij verkeert! Ik hoop en werk er 
ook aan dat het komend jaar meer zicht zal 
geven op een uitbreiding van de baan. Ik wil 
bij u evenwel geen valse hoop wekken: de 
weg is lang en ook hier is geduld een schone 
zaak, hetgeen mij doet aanbelanden bij mijn 
Latijnse spreuk voor dit jaar: ‘Festina lente’, 
Haast u langzaam!

Routing	van	de	baan
Wat het komende jaar niet zal veranderen is 
de routing van de baan. Zoals toegezegd in 
de afgelopen Algemene Ledenvergadering 
heeft het bestuur zich gebogen over het ver-

zoek de routing te veranderen. Na onderzoek 
én na raadpleging van een deskundige, de 
regio consul van de NGF, is het bestuur tot 
de conclusie gekomen dat de huidige rou-
ting, alhoewel deze niet optimaal is te noe-
men, gehandhaafd kan blijven. Ook heeft 
het bestuur van deze zaak geleerd dat in de 
toekomst in een voorkomend geval, vooraf 
meer gecommuniceerd zal worden met des-
kundige leden en er een commissie ad hoc zal 
worden benoemd.

Felicitaties
Gaarne wil ik ons clublid Peter Verhees van 
harte feliciteren met zijn onderscheiding 
met het Kruis van Verdienste van de repu-
bliek Polen. Dit voor jarenlange inzet om het 
lot van vele minder bedeelden draaglijker 
te maken. De waardering die achter deze 

voorgehouden:’Festina lente’, oftewel ‘Haast 
u langzaam’ We proberen dat als volgt te 
vertalen naar het golfspel: hoe brengen we 
meer rust in ons spel? ‘Haast u langzaam’ laat 
zien hoe we een balans kunnen vinden tussen 
de tijdsdruk en de eisen die de wereld aan 
ons opdringt enerzijds en het onbevangen 
genieten van spel, natuur en samenzijn in de 
flight anderzijds.

Het is de moeite waard om dit in de praktijk 
te brengen, al mag het geen excuus inhouden 
om het tempo in de baan van ondergeschikt 

belang te gaan vinden. Leuke gespreksstof 
ook voor in de flights en we zijn benieuwd 
naar uw ervaringen.

Deze maar ook alle ander ervaringen zijn 
zeer welkom bij de redactie die ook dit sei-
zoen weer uitkijkt naar nieuws over wat er 
leeft binnen de club. Ook niet-deelnemende 
leden en de buitenwereld kunnen zo meeleven 
met het clubgebeuren. Haast u daarbij niet 
én wanneer u zich geen schrijver voelt, dan 
helpen we u daar graag bij. Immers, dit valt 
binnen de opdracht die we destijds van het 
bestuur hebben gekregen om zowel naar bin-
nen als naar buiten op een begrijpelijk en taal-
kundig verantwoorde wijze nieuws te brengen 
en we nemen daar graag de tijd voor.
Dus bombardeer ons maar met uw verhalen 
en zet ons aan het werk. Wij kunnen het aan, 
want ons devies is: ‘Festina lente’. •

Redactie
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‘Ik wil best wat vertellen over de geschiedenis van de Herenochtend, maar 
ik schrijf niet’, zei Is Jacobs. Dus neemt redactielid Rob Berkvens hem 
een interview af. Barend Jonker vertelde in het laatste blad al over de 
geschiedenis van de Herenochtend. Is Jacobs zal wat aanvullen, was de 
afspraak.

Hoe	is	het	voor	jou	begonnen?
Ik werd in 1993 lid van HGC Overbrug. In 
1995 vroeg Martin Kappers, de toenmalige 
voorzitter van de Herenochtend commissie, 
of ik de commissie wilde assisteren. Dat was 
toen we een uitstapje maakten naar het Rijk 
van Nijmegen. Ik heb dat gedaan tot vorig 
jaar, waarvan toch wel een jaar of tien als 
voorzitter.

Wie	waren	er	lid	van	de	commissie?
Fred Boogaarts hielp al een tijdje, Wil 
Adriaans was de toenmalige penningmees-
ter en Hans Verstappen kwam er later bij. Hij 
zorgde daarna voor de pecunia. Later nam 
Kees Takkenberg de taak van penningmees-
ter over van Hans. Jou nodigde ik vijf jaar 
geleden uit toen Wil ermee stopte en Jan de 
Jager twee jaar later. Vorig jaar werd demo-
cratisch door mij Piet Korenman als voorzit-
ter aangewezen. Was ik van die zorg af.

Plechtig overhandigde ik hem het vaandel 
(was de vlag van hole 9, red). 

Waarom	bemoei	je	je	dan	met	alles	
en	nog	wat	als	was	je	de	baas?
Ik kan het niet laten en ik heb wel erva-
ring…!

Wat	was	je	grootste	zorg?
Dat was toen we in ‘Schin op Geul’ (bij-
naam voor het pietepeuterige baantje in 
Sevenum, red) moesten gaan spelen. De baan 
in Helmond werd aangelegd. Het heeft me 
destijds erg veel kruim gekost om de club bij 
elkaar te houden.

Beste	Is,	zeg	eens	eerlijk,	was	
er	wel	eens	wrijving?
Wat heet wrijving… Het bultje in mijn nek 
zwol regelmatig op en werd knalrood toen we 
ons onder de vlag van de Wedstrijdcommissie 
moesten scharen. We kregen allerlei regels 
opgelegd, waar we het niet zo erg mee 
eens waren. We waren – en zijn dat nog 
steeds – vrije jongens. Een club in de club 
volgens een van de bestuursleden. Dan, tot 
voor een jaar of twee, dat opgejaagd voelen 
door de Domigo’s. Dank zij Rob van Thiel 
is dat nu geregeld en dat is wel zo goed voor 
mijn bloeddruk. Aan het bultje is het niet 
meer te zien. Dat is weg.

Vertel	nu	maar	eens	iets	leuks.
Mijn kennismaking met de Herenochtend is 
vrij moeilijk gegaan. Joop Cranendonk en ik 
hebben samen veel geoefend op het 6-holes 
baantje. Toen we allebei baanpermissie kre-
gen, spraken we af deel te gaan nemen aan dat 
fenomeen (toen kon dat nog met baanpermis-
sie). We spraken af om op het parkeerterrein 
op elkaar te wachten en we liepen samen naar 
het, zoals achteraf bleek, gezellige clubhuis. 
We zagen al die heren binnen en zijn van 
schrik weer naar huis gegaan.

Is Jacobs

Geef door die pen 

Geschiedenis Herenochtend

onderscheiding schuil gaat moge hem 
voldoening geven en anderen stimuleren 
zijn voorbeeld te volgen.
Felicitaties eveneens voor Jan Martens, 
als ‘Helmonder van het jaar 2007’. Ook 
zijn inzet voor de Truckers Day, ten 
behoeve van gehandicapte kinderen, is 
iets om trots op te zijn. 

Veel speelvreugde toegewenst in het nieu-
we golfseizoen. •
  

Uw voorzitter, Rob van Thiel



Zo ook de tweede keer (toen was hij nog 
verlegen, red) De derde poging is gelukt en 
hebben we ons met knikkende knieën aange-
meld bij toen nog Joop van Stekelenburg; het 
was zijn laatste dag als voorzitter.

Tot overmaat van ramp heb ik die wedstrijd 
gewonnen, wat bij de prijsuitreiking meteen 
een opmerking van Fred opleverde: ‘Met al 
die nieuwelingen hebben wij geen kans om 
te winnen’. Dus de moed zakte me weer in de 
schoenen. Ik heb toch doorgezet met slape-
loze nachten tot gevolg.

Wat ik me ook herinner is dat we ons op een 
baan in de buurt van Aken rot zochten naar 
de autosleutels van een van de deelnemers. 
Uren vertraging. Bleken ze, bij aankomst, op 
de auto te zitten, aan de buitenkant. Verder 
stelde de toenmalige burgemeester van 
Brunssum voor om jaarlijks een wedstrijd 
op Brunsummerheide te spelen, hij lonkte 
dus al naar Helmond. Nu hoeft die uitwis-
seling niet meer. Fons Jacobs mag blijven als 
burgemeester in Helmond.

Ja, ik vond jouw idee van het Gouden 
Schaamlapje als trofee voor de grootste foe-
zelaar erg leuk. Zelf stelde ik in 2000 het 
Golfmenneke als wisseltrofee voor de compe-
titiewinnaar ter beschikking. De wekelijkse 
flessen wijn als prijs zijn tevens een uitste-
kende promotie voor mijn wijnhandeltje 
(goed dat we dat weten; gaan we onderhan-
delen over de prijs, red). De jaarlijkse cross 
country aan het einde van het seizoen blijf ik 
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een fantastische wedstrijd vinden. De eerste werd uitgezet door Jan 
van der Zwaag, samen met Frans Jansen. Later deed Jan dat alleen, 
geassisteerd door de greenkeepers en door Paula. Sinds het afgelopen 
jaar organiseert Geert Swinkels deze wedstrijd. Het organiseren van 
de jaarlijkse uitstapjes is ook arbeidsintensief: banen tijdig vastleg-
gen, bus regelen, menuutje samenstellen, prijzen organiseren. Druk, 
druk, druk.

Nu we het er toch over hebben. Ik hou van stijl. Goede manieren, 
baanetiquette, dineetjes met een jasje aan en een dasje om. Kortom 
heer zijn.

Vergelijk	nu	eens	de	huidige	club	met	die	van	vroeger.
Kijk, het oude hok in het clubgebouw was kleiner en daardoor stond 
je dichter op elkaar, zowel voor als na de wedstrijd. Je had daardoor 
natuurlijk meer contact met elkaar: het was intiemer. Nu zit je meestal 
met je flightgenoten aan een tafel. De rest zie en spreek je misschien 
bij een volgende wedstrijd.

Maar ik vind het nog steeds een fijne groep om voor te werken en om 
mee te spelen.

En de pen geef ik door aan Gerrit Praasterink. •
Is Jacobs

 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

Keurslager

Vlekkeloos 
          geregeld!

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

NOTARISKANTOOR SPOORMAKERS

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

Meer informatie? Bezoek onze website www.acconet.nl

Exact Certifi ed Partner

Alles onder controle!
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Nieuwjaarsreceptie en golfer van het jaar

Verder zette hij de toon voor het naderende 
golfseizoen met de woorden: ‘Festina Lente’ 
oftewel ‘Haast u langzaam’. 
Tevens vertelde hij dat de lay out van de baan 
(volgorde van de holes) na advies van de NGF 
experts niet wordt veranderd. 

Op zondag 6 januari waren we aanwezig bij de traditionele 
Nieuwjaarsreceptie in het clubhuis. De opkomst was goed en er heerste 
een geanimeerde stemming. Het bestuur pakte royaal uit met gratis 
drankjes en bijpassende lekkere hapjes. Voorzitter Rob van Thiel zorgde 
weer voor een waardige Nieuwjaarsspeech, waarin hij zijn tevredenheid 
uitsprak over de gang van zaken binnen de club, met dank aan allen die 
hieraan hebben bijgedragen. 

Golfer	van	het	jaar
Traditiegetrouw werd tijdens de Nieuwjaars-
receptie de golfer van het jaar 2007 bekend 
gemaakt. Bij de dames was dat voor de derde 
keer en voor de tweede keer in successie, 
Margret van Dijk. Huub Bozon was weer eens 

In Memoriam

Op 17 januari 2008 bereikte ons het 
bericht dat ons Lid van Verdienste

 Frits Verspaget
plotseling was overleden op de leeftijd 
van 59 jaar. Frits was in de periode 1990 
tot 1992 accommodatiecommissaris 
en van 1992 tot 1996 secretaris van 
de Vereniging, welke functie hij moest 
neerleggen in verband met zijn vertrek 
naar Singapore. Na zijn terugkeer was 
hij vanaf 2001 tot 2006 bestuurslid 
met de portefeuille Hareco. Daarnaast 
was hij al sinds jaar en dag lid en 
secretaris van de Wedstrijdcommissie. 
Als geen ander wist Frits voor vele 
wedstrijden een bijzondere spelvorm 
uit de hoed te toveren. Lange tijd 
kon je hem bijna dagelijks – en 
zeker in de weekenden – vinden in 
het clubhuis, waar hij, naast zijn 
drukke werkzaamheden elders, als 
caddiemaster fungeerde. Frits was 
ook een graag geziene gast tijdens 
de golfuitstapjes die door een aantal 
leden van de vereniging werden 
georganiseerd.

In 2006 werd Frits voor zijn vele 
werkzaamheden voor de vereniging 
door de Algemene Ledenvergadering 
benoemd tot Lid van Verdienste. 
De laatste tijd zagen we Frits wat 
minder op de club omdat hij zich met 
verve inzette voor zijn werkgever. 
Zijn plotselinge overlijden kwam 
voor ons allen als een onaangename 
verrassing.

Frits, rust zacht, we zien elkaar…

Wim Martens 
Secretaris

Een gezellige bijeenkomst
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Nieuwjaarsreceptie en golfer van het jaar

de gelukkige bij de heren. Sommigen hadden 
de verrassende matchplay kampioen Han 
Houben verwacht, zodat hier en daar wat 
discussie ontstond over de formule voor het 
vaststellen van de golfer van het jaar. Deze is 

Voorzitter Rob van Thiel, geflankeerd door Margret van Dijk en Huub Bozon

Formule voor 
Golfer/Golfster  
van het jaar
Punten zijn er te behalen als volgt:
1.   In qualifying wedstrijden (spelend 

vanaf max. hcp 36). 
  Spelers 1 t/m 10 in de uitslag 

krijgen respectievelijk 10 t/m 
1 punten.

  Dames en Herendagen tellen niet 
mee, strokeplay- en matchplay 
kampioenschappen wel.

2.  De 10 spelers die de meeste 
qualifying kaarten inleveren 
gedurende het jaar  krijgen op 
dezelfde wijze 10 t/m 1 punten.

3.  Handicapverlagingen worden als 
volgt beloond:

 -   hcp 36 tot 24 een punt per punt 
verlaging

  -  hcp 24 tot 18 twee punten
  -  hcp 18 tot 0 drie punten
De dame en heer die zo de meeste 
punten verzamelen worden golfer/
golfster van het jaar.

archi
te

kt
en

bu
ro  joosten   b.n.a.

www.archjoosten.nl0492 -
 6

6
3

6

2 1

bij nagenoeg iedereen onbekend. Intussen is 
het ons gelukt de formule te achterhalen. We 
geven ze hierbij gaarne aan u door. •

Bert ter Heijne
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Nieuws van de HaReCo

Ook de NGF heeft dat begrepen, vraagt 
de clubs om steeds meer gegevens en zelf 
komt ze ook steeds met vernieuwingen 
in procedures, zoals CSA en handicap-
herziening. Dat vraagt nogal wat studie 

- en vooral tijd - omdat de HaReCo zich 
qua expertise hierop moet instellen. 

Verwerkte	Qualifying	
kaarten	in	2007
In Grafiek 1 wordt het aantal Qualifying 
kaarten weergegeven. Met een beetje fantasie 
zou je hier het weerpatroon in kunnen terug-
zien. Met name in oktober kon er, dankzij 
goed weer, nog veel worden gegolft. Verder 
ziet men dat de meerderheid van de kaarten 
is gespeeld in Qualifying wedstrijden.

Wat in Tabel 1 erg opvalt is het verschil in de 
gemiddelde score gespeeld over 9 holes (36 
punten) en 18 holes (28 punten). Wie waagt 
zich hier aan een verklaring?

Moeilijkheidsgraad	per	hole
Evenals andere jaren heb ik van het jaar 2007 
een analyse gemaakt over het scoreverloop 
op de baan. Hierbij zijn 2.383 qualifying 
kaarten gebruikt die zijn gespeeld in 85 wed-
strijden.

In Grafiek 2 is de gemiddelde score per hole 
uitgezet. Vanwege de geringe verschillen 
tussen de holes 1-9 en 10-18 beperk ik mijn 
commentaar tot de holes 1-9. Hole 4 komt 
tóch weer als moeilijkste uit de bus, gevolgd 
door hole 6. Opvallend is dat de holes 1, 2 en 
7 in moeilijkheidgraad nagenoeg gelijk zijn. 
Hetzelfde geldt voor de holes 3 en 8 en, als je 
het verschil in par meeneemt, zijn ook holes 
5 en 9 aan elkaar gewaagd.

Bij het begin van het nieuwe seizoen is het best interessant om de resultaten van vorig jaar te evalueren, 
waardoor deze keer wel veel informatie over u wordt uitgestort. De huidige computersystemen maken het steeds 
gemakkelijker om statistisch materiaal te verwerken en vervolgens overzichten samen te stellen, waarvan we 
dan weer kunnen leren.

Grafiek 1 - Overzicht totaal aantal Qualifying kaarten in 2007

9 holes 18 holes
Aantal Qualifying kaarten 469 2.558

Qualifying kaarten tijdens wedstrijden  62  2.251

Losse Qualifying kaarten  407  307

Totaal Stableford punten  8.247  70.822

Gemiddelde score  18 (+18)  28

Grafiek 2 Gemiddelde score per hole

Tabel 1 - Verdeling Qualifying kaarten, 9 holes en 18 holes
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Overzicht CSA - 2007
-1 2 wedstrijden - 1 Stableford punt

0 43 wedstrijden  

1 21 wedstrijden + 1 Stableford punt

2 10wedstrijden + 2 Stableford punten

3 5 wedstrijden + 3 Stableford punten

3-RO 4 wedstrijden +3 en reduction (handicap) only 

Totaal 85 wedstrijden  

Dikwijls hoor je van spelers de opmerking dat 
de Stroke Index van sommige holes verkeerd 
zou zijn, waardoor ze te weinig Stableford 
punten zouden krijgen. Om dat te verifi-
eren heb ik twee scenario’s doorgerekend. 
De eerste op basis van de huidige index en 
de tweede op basis van een indexverdeling 
die de nummers van de holes volgt. Hierbij 
ben ik in beide gevallen uitgegaan van een 
speler met 23 extra slagen en van gelijke 
werkelijke scores per hole. In Tabel 2 is dit 
weergegeven. 
Hieruit blijkt dat de beide totaalscores gelijk 
zijn en dat vermeende invloed van verande-
ring van indexverdeling op het totale aantal 
Stableford punten naar het rijk der fabeltjes 
kan worden verwezen.

De verdeling van de strokeindex over de holes 
is echter wel van belang bij matchplay met 
handicapverrekening. Als voorbeeld twee 
spelers (A en B) met respectievelijk handi-
cap 17 en 18. B heeft dus een slag meer dan 
A. Hij krijgt die, volgens de huidige regels, 
op de moeilijkste hole. De moeilijkste hole 
behoort dan volgens de NGF niet de laatste 
hole te zijn omdat dan de wedstrijd al beslist 
kan zijn.
Overigens gaan er steeds meer stemmen op 
om die extra slag niet op de moeilijkste maar 
op de gemakkelijkste hole te geven. Dit is 
een nadenkertje! Wij zijn benieuwd naar 
jullie reactie. 

Evaluatie	CSA	2007	
Afgelopen jaar werd voor het eerst de 
Competition Stableford Adjustment (CSA) 

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totaal

Par 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4

SI 17 13 5 1 11 3 9 7 15 18 14 6 2 12 4 10 8 16

Slagen 5 6 7 4 3 8 4 4 5 4 5 6 7 5 4 7 8 3

PHCP23 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

Pnt 2 1 1 4 3 0 3 3 2 3 2 1 1 1 4 0 0 4 35

SI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Slagen 5 6 7 4 3 8 4 4 5 4 5 6 7 5 4 7 8 3

PHCP23 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pnt 3 2 0 4 4 0 3 3 2 3 2 1 0 1 3 0 0 4 35

Tabel 2 vergelijking twee scenario’s voor indexverdeling

ingevoerd. Dit is een getal (aantal slagen 
= Stableford punten), waarmee de wed-
strijdscore wordt aangepast bij abnormale 
speelomstandigheden, zoals slecht weer, 
hogere rough, stormachtige wind, e.d. Tabel 
3 geeft een overzicht van de CSA scores over 
85 wedstrijden. 
Voor 2008 is in de categorieën 1 t/m 4 (HCP 
0 - 26,4) het minimale aantal spelers, dat 
voor toepassing van de CSA vereist is, ver-
hoogd van 10 naar 15. Categorie 5 is buiten 
beschouwing gelaten, omdat de UK deze 
categorie niet kent.

Jaarlijkse	herziening	van	handicaps
Dit jaar werden we voor het eerst geconfron-
teerd met twee nieuwe fenomenen in het 
NGF Handicapsysteem: Jaarlijkse Herziening 
en de Actieve en Inactieve Handicaps. Om 
de Jaarlijkse Herziening te kunnen bepalen, 
moet eerst van elke speler worden vastge-
steld:

•  de Verwachte Gemiddelde Stableford 
Score (VGGS) in 2008 en

•  het Gemiddelde van de Beste Helft van de 
Stableford Score (GBHSS) over 2007.

Daaruit worden via formules en tabellen de 
herzieningen (hoger of lagere HCP) berekend. 
Het gaat te ver om dit hier in detail uit te leg-
gen. Gelukkig voor de leden van de HaReCo 
rekent het computerprogramma GOLF dit 
uit. Eén druk op de knop en de herziening 
rolt uit de machine. Hieruit blijkt:

•  14 verhogingen (VGGS < GBHSS), waar-
van na beoordeling door de HaReCo er 10 
overblijven en

•  19 verlagingen (GBHSS >= buffer+5), 
waarvan na beoordeling door de HaReCo 
er 17 overblijven.

De bepaling van Actieve of Inactieve 
Handicaps is eenvoudiger: voor het verkrij-
gen van een Actieve HCP moesten in 2007 
minimaal 4 Qualifying scores zijn ingeleverd. 
Het totaal aantal Actieve Handicaps bedraagt 
nu 276 tegen 84 Inactieve Handicaps.

Maandbeker	perikelen
Commentaar over de spelwijze van de maand-
beker heeft geleid tot het opnieuw invoeren 
van Strokeplay voor de lagere handicappers. 
Even een fabeltje uitbannen. Met behulp van 
het computerprogramma zijn de Strokeplay 
en Stableford wedstrijden van de laatste jaren 
geanalyseerd en wat blijkt? Welke vorm er 
ook wordt gespeeld, de maandwinnaars en 
de jaarwinnaars blijven gelijk. Wat is het pro-
bleem vraagt men zich dan misschien af. Is 
er misschien een barrière voor het spelen in 
een flight van (wat) lagere met (wat) hogere 
handicappers? Het sociale clubgevoel zou er 
wel bij varen. •

Fred Boogaarts
HaReCo

Tabel 3 - Overzicht CSA
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Wijnhuis Helmond: voor al uw wij-
nen 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

Winterwedstrijd met een wereldflight
Het was 17 februari, zo’n dag waarop de wijn, na afloop van de door ons 
gewonnen wedstrijd, in hetzelfde tempo naar binnen ging als het bier bij 
andere flights. 

Ons, dat waren Hannie, Joke, Pieter en ik. 
Een wereldflight in Texas Scramble: birdy 
op hole 1, birdy op hole 2. Dat beloofde wat 
te worden. Er volgden héél veel parren en op 
de laatste vijf holes konden we nóg eens vier 
birdies noteren. Voor de score van ‘zes onder 
de baan’ schaamt zelfs ene Tiger Woods zich 
echt niet. Waarom zouden wij dan niet trots 
mogen zijn?
We waren echter niet de enige flight met 54 
slagen netto. Maar dankzij een beste laat-
ste 9 gingen de hammetjes van Bennie naar 
ons. Dat ik bij thuiskomst regelrecht van 
de deurmat naar boven werd gedirigeerd 
had te maken met de eerste zin van dit ver-
slag. •

Loek van Poppel De winnende flights
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Golfregels, blijf er mee bezig

Het merken van de bal op de green
Het is de gewoonte om op de green een bal te merken wanneer de 
tegenstander daarom vraagt. Hebben spelers geen merker bij de hand, 
dan wordt er vaak snel in broekzak of tas gegraaid om iets te vinden. 
Als je daarop let zie je af en toe de meest vreemde voorwerpen op de green 
verschijnen zoals: knopen, tees, sleutels, pitchforks, buttons, potloden 
en een zelfs een keer een hele sleutelbos. Dat deed bij mij de vraag 
ontstaan of je bij het golfspel, dat toch aan zulke strenge regelgeving is 
onderworpen, zomaar van alles mag gebruiken om je bal te markeren of 
te merken.

Het	regelboekje	zegt	
hierover	het	volgende:

‘De ligplaats van een op te nemen bal behoort 
te worden gemerkt door een balmerker, een 
klein muntstuk of ander soortgelijk voorwerp 
direct achter de bal te leggen. Als de balmerker 
het spel, de stand of de slag van een andere 
speler hindert, behoort hij een of meer stok-
koplengten opzij te worden gelegd’. 
Balmerker en munten zijn duidelijk. Wat een 
soortgelijke voorwerp betreft ben ik eens gaan 
neuzen in het boek ‘Decisions on the Rules of 
Golf ’, het boek dat een officiële wereldwijde 
interpretatie geeft van alle golfregels waar-
over in het verleden ooit twijfel heeft bestaan. 

Hierin kwam ik enkele uitspraken tegen over 
het gebruik van balmerkers.
Een in de grond gestoken tee is acceptabel. 
Hetzelfde geldt voor is een geplukt bloemetje 
(het madeliefje wordt met name genoemd). 
Dit laatste wordt echter niet aanbevolen van-
wege het risico om weg te waaien. Het is ook 
geoorloofd om een kras op het gras te maken 
met bv. een tee. Dit onder voorwaarde dat zo 
de green niet wordt getest. Deze oplossing 
wordt echter zeker niet aanbevolen vanwege 
de mogelijkheid van beschadiging van de 
green. Andere als merker geautoriseerde 
voorwerpen ben ik in het boek niet tegen-
gekomen.

Wel zag ik een uitspraak over spelers die een 
bepaald plekje of graspolletje bij hun bal in 
hun gedachten hielden om de bal daarna 
daar weer terug te plaatsen. Dit wordt in de 
‘Decisions’ als onacceptabel verklaard. De 
bal moet door een voorwerp worden ver-
vangen.

Gebruik	kleine	platte	voorwerpen
Er zijn dus nogal wat mogelijkheden om de 
bal te merken. Echter, let wel: een merker ver-
vangt de bal. Bij verplaatsing ervan (bv. door 
wind) moet deze weer op de oorspronkelijke 
plaats worden teruggelegd. Vermijd daarom, 
om heisa hierover te voorkomen, windge-
voelige voorwerpen zoals bloemetjes en ook 
liggende tees of andere (bolle) voorwerpen 
die weg kunnen rollen. 
Gebruik kleine platte voorwerpen zoals een 
merker of klein muntje die niet in de grond 
hoeven te worden gestoken, zodat het risico 
van het beschadigen van de greens minimaal 
is en de plaats van de bal zo nauwkeurig 
mogelijk kan worden aangegeven. Plaats dit 
voorwerp direct achter de bal zonder de bal 
te raken, c.q. te verplaatsen. 

Interessant is het nog om te weten dat de mer-
ker niet persé achter de bal geplaatst hoeft te 
worden. Er is geen restrictie voor plaatsing 
aan de zijkant of vóór de bal ofschoon dit 
ook meteen weer afgeraden worden om prak-
tische redenen. Zo loop je bij plaatsing vóór 
de bal het risico dat je de beweging van de 
bal beïnvloedt (regel 2.1) door bv. gras plat 
te drukken.

Zo zie je dat we voor het gebruiken van 
een balmerker toch nog wat keuzeruimte 
overhouden. Echter, teveel variaties worden 
afgeraden, want hoe meer variaties hoe meer 
kans op meningsverschillen, op vragen en 
discussies over juiste toepassing van de regels 
en dus op vertraging van het spel en dat is het 
ons niet waard. •

Regelneef
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Bereiding
Snipper het uitje en het teentje knoflook. 
Neem de soeppan en fruit ze daarin met de 
olijfolie tot de ui glazig is. Voeg de wijn, de 
bouillon en de erwtjes toe. Kook de erwtjes 
gaar en pureer de soep met een staafmixer of 
door een zeef. Op smaak maken met peper 
en zout.

Snipper op vier borden wat gerookte zalm 
en giet de soep daarover. Lepel er tot slot 
wat crème fraîche door en decoreer met wat 
peterselie.

Maître Cour du Moulin

Erwtensoep, maar dan efkes anders
Ter gelegenheid van de snertwedstrijd een recept geven van erwtensoep 
was het ultieme verlangen van de hoofdredacteur. Nou, hij zijn zin, 
maar ik ook de mijne. Op het moment dat het clubblad uitkomt is het 
namelijk al te laat voor de echte dikke snert waar de lepel in blijft staan. 
Dus daarom een zomerse variant die zowel warm als koud kan worden 
gegeten. En zoals gewoonlijk verrukkelijk en eenvoudig.

Benodigd:
  400 gram verse of diepvrieserwtjes
  100 gram gerookte zalm
  1 kleine ui
  1 teentje knoflook
  2 eetlepels olijfolie
  ½ liter droge witte wijn
  ½ liter groentebouillon  

(mag van een blokje)
  peper en zout
  potje crème fraîche
  fijngehakte peterselie

Eigenlijk is deze soep van allerlei groentes 
te maken. Je kunt de doperwtjes vervangen 
door bijvoorbeeld tomaten, verse worteltjes of 
prei en heel erg lekker zijn artisjokharten.
Neem in plaats van de wijn eens medium 
sherry.
De zalm kun je ook vervangen door er uit-
gebakken plakjes spek of panchetta over te 
kruimelen…
Laat uw fantasie maar gaan, het kan eigenlijk 
niet fout gaan. • 

Bon appétit
Maître Cour du Moulin.

12



Ladies Day

Welkom in het nieuwe seizoen
Op 1 april starten we met de 
‘Ladies day dinsdag-ochtend’. 
U kunt zich inschrijven op de 
lijst die hangt op het damesbord 
(Dit heeft onze voorkeur). 

Kalender	Ladies	Day	2008
1 april Q Mieke/Toni
8 april Q Christien/Cecile
15 april Q Mieke/Jeanne 
22 april NGF competitie
29 april NQ Ganzenbord Toni/Mieke
6 mei Q Mieke/Cecile
13 mei Q Lenie /Mieke 
20 mei Q Christien/Jeanne
27 mei NQ Golfwals Mieke/Cecile
3  juni Q Lenie/Toni
10  juni NQ Uitstapje Toni Rotteveel/Toos de Vries
17 juni Q Christien/Toni 
24 juni Q Mieke /Christien 
1 juli Q Christien/Jeanne
8  juli NQ Eclectic Lenie/Toni
15  juli Q Christien/ Jeanne
22 juli Q Christien/ Cecile
29  juli Q Lenie/Toni
5 augustus NQ Strokeplay Lenie/ Jeanne
12 augustus Q Jeanne/ Mieke 
19 augustus Q Christien/Lenie 
26 augustus Q Christien/Cecile
2  september Q Lenie/ Mieke 
9 september NQ Vriendinnendag Allen
16  september Q Jeanne/Christien
23  september Q Mieke/Toni
30 september Q Lenie/Toni
7  oktober Q Christien/Cecile
14 oktober NQ Vossenjacht Mieke/Jeanne
21 oktober Q Lenie/ Christien 
28 oktober NQ Eindejaarsvergadering Allen

In Memoriam

Harrie Aarts

Onze Harrie, wie kende hem niet. Het 
boegbeeld van de onderhoudsploeg 
van de Helmondse Golfclub, jarenlang 
als enige de Groundsman die 
rondging over zijn golfbaan om alles 
in perfecte conditie te houden. Later 
voelde hij zich zo’n beetje de leidsman 
van zijn collega’s. Altijd bezig met zijn 
werkzaamheden – altijd mopperend 
op de alleen van hem bekende 
manier – en niet aflatend ijverig om 
alles in goede banen te leiden.

Als caddiemaster trad hij regelmatig 
zeer streng op tegen personen die 
meenden dat zij gratis van ‘zijn 
accommodatie’ gebruik konden 
maken en ook de andere regels wist hij 
op zijn eigen manier voor het voetlicht 
te brengen.

‘Mè Harrie’s van de Golf ’, belde hij 
mij dikwijls, als er weer eens iets niet 
goed geregeld was of hij weer eens 
vragen had. Of het nou ’s morgens om 
7 uur was of ’s avonds laat: voor Harrie 
moest je altijd bereikbaar zijn.

Harrie heeft door zijn inzet zeker een 
stempel gedrukt op de Helmondse 
Golfclub. Velen hebben met hem 
gegolft, hij wist hierbij ook altijd de 
nodige ludieke aandacht te geven aan 
de golfregels. Harrie kende die regels, 
als rechtgeaarde ‘Hellemonder’ was 
hij niet op zijn mondje gevallen en 
mans genoeg om dat aan iedereen op 
zijn eigen manier kenbaar te maken.

Voor Harrie bestond er geen 
onderscheid in staat en stand, allemaal 
‘Hellemonders’ onder elkaar, allemaal 
samen voor het goed functioneren van 
‘zijn eigen’ Hellemondse Golfclub.

Harrie, we zullen nog dikwijls aan je 
terugdenken,

Wim Martens 
Secretaris

Telefonisch opgeven en afmelden kan ook 
dinsdagmorgen tussen 9.00 en 9.15 uur. 
Onderstaand een overzicht van de geplande 
wedstrijden. Namens de damescommissie 
wensen wij iedereen deze zomer veel golf-
plezier. •

Pasen... Start van het nieuwe seizoen?
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Poolse onderscheiding voor Peter Verhees
Peter Verhees, lid van onze club, is onderscheiden met het Kruis van 
Verdienste van de republiek Polen. Dit voor zijn bijzondere inzet ter 
ondersteuning van scholen, ziekenhuizen, gehandicapten e.d. in de stad 
Zielona Góra, die met Helmond een stedenband onderhoudt. Een verslag 
van de uitreiking van de orde door de provinciegouverneur heeft onlangs 
in het Eindhovens Dagblad gestaan. Peter nogmaals proficiat!

In onze club hebben we een aantal acties van 
Peter meebeleefd. Zo was er in juni vorig jaar 
de golfdag voor het verzamelen van geld voor 
een zwembadje voor gehandicapte kinde-
ren. Ook hebben diverse leden voldaan aan 
een oproep van Peter voor inzameling van 
gebruikte golfspullen voor deze kinderen. 
Als reactie op dit laatste ontvingen we als 
redactie van Peter onderstaand bericht.

Een	kort	berichtje	uit	Polen
In de Evergreen van meer dan een jaar gele-
den had ik een oproep geplaatst om gebruikte, 
afgedankte golfclubs e.d. in te zamelen voor 
de kinderen van een gehandicaptensportver-
eniging in de Poolse zusterstad van Helmond, 
Zielona Góra.

Door diverse leden werd aan dit verzoek 
gevolg gegeven. Vooral Pete Norman 
(Nevada Bob) leverde ruimschoots clubs, 
tassen en schoenen.

Deze spullen werden afgeleverd bij de mane-
ge, waar deze kinderen hippotherapie krijgen. 
Deze manege ligt aan de rand van een bos en 
een vliegveld voor sportvliegers. Dit betekent 
dat ze plaats (grasveld) genoeg hebben om 
te golfen.
Bij mijn recent bezoek was ik getuige van een 
‘training’ van een aantal van deze kinderen. 

Het enthousiasme waarmee ze de ballen weg-
slaan is hartverwarmend. Het ‘golfen’ is voor 
deze jongeren een vast onderdeel geworden, 
omdat bewegen nu eenmaal goed is. Ook hun 
begeleiders zien het als een goede therapie.
Het leek me leuk om onze leden eens te laten 
zien dat zo’n klein initiatief, het inzamelen 
van deze materialen, kan leiden tot een ont-
spannende en therapeutische bezigheid.
Alle schenkers van deze artikelen van harte 
bedankt! •

Peter Verhees

Gehandicapten spelen met de Helmondse clubs

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  (telefoon 040 - 212 26 22)
Amsterdamseweg 454-456, Amstelveen  (telefoon 020 - 441 67 77)
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Van de Herenochtend In Memoriam

Otto Bloemen
De laatste jaren ging het niet meer zo 
goed met Otto. Hij wilde, ondanks 
zijn ziekte er bij zijn. Niet te voet, dan 
maar met een karretje de golfbaan 
op. Geen man van veel woorden. 
Bedachtzaam, ook in zijn spel. Hij 
was geïnteresseerd in mensen. Kon 
luisteren en dat is een grote gave. En 
toen kwam hij niet meer. Langzaam 
verloor hij het spel met het leven.

Otto, we zullen je missen.

Je kompanen
van de Herenochtend

Herenochtendkalender	2008
Start donderdagmorgen om 10.00 uur - uiterlijk om 09.30 uur ingeschreven.

Maximum aantal deelnemers 44

Do 27-mrt Seizoenopening Texas Scramble NQ

Do 3-apr Competitiewedstrijd STBF Q

 10-apr Competitiewedstrijd STBF Q

 17-apr Competitiewedstrijd STBF Q

 24-apr Uitstapje naar GC Bleijenbeek, details 
worden per nader bekend gemaakt..

Do 1-mei Hemelvaartsdag - Jeugduitwisseling   

 8-mei Competitiewedstrijd STBF Q

 15-mei Competitiewedstrijd STBF Q

 22-mei Competitiewedstrijd STBF Q

 29-mei Competitiewedstrijd STBF Q

Do 5-jun Competitiewedstrijd STBF Q

 12-jun Dames - Herendag N.t.b. n.t.b.

 19-jun Competitiewedstrijd STBF Q

 26-jun Competitiewedstrijd STBF Q

Do 3-jul Competitiewedstrijd STBF Q

 10-jul Competitiewedstrijd STBF Q

 17-jul Competitiewedstrijd STBF Q

 24-jul Competitiewedstrijd STBF Q

 31-jul Competitiewedstrijd STBF Q

Do 7-aug Competitiewedstrijd STBF Q

 14-aug Competitiewedstrijd STBF Q

 21-aug Competitiewedstrijd STBF Q

 28-aug Competitiewedstrijd STBF Q

Do 4-sep Competitiewedstrijd STBF Q

 11-sep Competitiewedstrijd STBF Q

 18-sep Competitiewedstrijd STBF Q

 25-sep Competitiewedstrijd STBF Q

Do 2-okt Uitstapje naar de GC de Schoot, 
nadere bijzonderheden worden later 
bekendgesteld.

 9-okt Competitiewedstrijd STBF Q

 16-okt Competitiewedstrijd STBF Q Laatste

 23-okt Seizoensluiting Cross country NQ

De 12 beste scores van de 26 qualifying wedstrijden tellen voor de competitie.
Waarschijnlijk wordt nog een Dames - Herendag ingelast op een donderdag. 
Gedurende de zomermaanden wordt nog een uitstapje ingelast (niet op een donderdag) 
naar West Rhine GC
of naar GC Haviksoord, bijzonderheden worden tijdig bekend gesteld.

15

nummer 21 - april 2008



Snertwedstrijd

Golf en erwtensoep: een prima combinatie

Erwtensoep oftewel snert heeft in de wintertijd nog steeds een magische 
aantrekkingskracht op ons Nederlanders. Dit werd weer eens duidelijk bij 
de Snertwedstrijd op zondag 9 maart met een lange deelnemerslijst. 

Ook al tijdens de redactievergadering, toen 
het woord ‘snertwedstrijd’ viel, was er bij ons 
meteen die nostalgisch herinnering aan ons 
moeder die erwtensoep maakte, het liefst met 
een varkenspoot erin. Daarom bood onze 
‘maître de cuisine’ aan om in dit nummer 
met een ‘snertrecept’ te komen. Weliswaar 
zijn eigen versie, maar toch! Het woord snert 
wekt zeker ook associaties op met ‘snertweer’. 
Dit natuurlijk door onze ervaringen met deze 

wedstrijden in het verleden en ook nu weer 
geen uitzondering. Bar slecht weer voorspeld 
en met angst in het lijf voor de nattigheid gin-
gen we op pad. Het viel mee, weliswaar een 
straf windje, maar een slechts druppelende 
hemel. De wedstrijdvorm was een variant op 
Stableford, waarbij de beste score per hole, 
over twee rondes, bepalend was. Na de eerste 
ronde werd er snert geserveerd. Om van te 
smullen!

Na afloop een vol en gezellig clubhuis waar 
het wel moeilijk was je verstaanbaar te 
maken. Met de versterker op hoog lukte het 
Pieter Driessen toch boven het rumoer uit 
te komen om de uitslag van de Wedstrijd 
bekend te maken. 
De best scores werden bij de dames neer-
gezet door Marlou Joosten (22 punten) en 
bij de heren door Rinus Jansen (23 punten). 
Jammer voor Piet van Lierop, die met 25 
punten veruit het beste resultaat neerzette, 
maar vanwege een inactieve handicap buiten 
mededinging meespeelde. •

Bert ter Heijne

Vlnr de winnaars: Bert ter Heijne, Jean Louis Aben, Marlou Joosten, Fons Jacobs, Chrisje Driessen, 
Rinus Jansen, Tonne Knaapen en Hannie van den Eijnde

Het actief maken van 
inactieve handicaps
Spelers met een inactieve handicap kun-
nen hun handicap weer actief maken 
door drie (3) scores in te leveren. De 
resultaten van deze scores doen in 
principe niet ter zake. Wél worden ze 
gebruikt om, samen met de hoogte van 
de inactieve handicap, de actieve handi-
cap te bepalen. Deze scores hoeven géén 
qualifying scores te zijn (dus geen gele 
sticker), maar wél moeten ze gescoord 
zijn onder qualifying condities. Voor 
handicapcategorieën 3 tot en met 5 mag 
men ook scores inleveren over 9 holes.
Als eventueel aan qualifying wedstrij-
den (buiten mededinging) wordt mee-
gedaan kan de scorekaart ook worden 
gebruikt als één van die drie kaarten om 
de handicap weer actief te maken.
Spelers wordt verzocht om op de sco-
rekaarten duidelijk aan te geven: 
‘Inactief naar actief ’.
De kaarten die worden ingeleverd voor 
het activeren van de handicap tellen niet 
mee bij de vier kaarten die over het jaar 
2008 nodig zijn om een actieve handicap 
te behouden. •

HaReCo
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Wedstrijduitslagen

Nieuwjaarswedstrijd	-	13	januari
1 May Roxs

Mieke van den Heuvel
Peter Heessels
Frank Heystee

2 Willeke van de Goor
Joke Franken
René van den Heuvel
Huub Bozon

3 Ineke Sanders
Corry Litjens
Dick Severs
Piet van Lierop

Winnaars Nieuwjaarswedstrijd 
vlnr Peter van de Goor (wedstrijdleider), 
Mieke van den Heuvel, Frank Heystee, 
May Roxs en Peter Heessels

De enige club

die u 

nodig heeft.

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.

Meeùs dus.

GOLFCLUB 
MATCHER

Huub Bozon

Bel voor afspraak
06 - 51 10 72 99

Custom made
  (hoogste opleidingsgraad GCA 2004)

• ‘Clubfitter’ 
• ‘Advanced Clubmatcher’ 
• ‘Master Craftsmen’ 

The 
 

New Clubs, 
Shafts & 

Grips

www.golfclubmatcher.nl

Winterwedstrijd	-	17	februari
1 Loek van Poppel

Hannie van den Eijnde
Joke Franken
Pieter Driessen

2 Jackey van Melis
Esther Dusseldorp
Ellen van Will
Albert van der Meijs

3 Peter Heessels
Margret van Dijk
Rieky Boogaarts
Jean Louis Aben

Snertwedstrijd	-	9	maart
Dames
1 Marlou Joosten 

2 Chrisje Driessen 

3 Hannie van den Eijnde

4 Tonne Knaapen

Heren
1 Rinus Jansen

2 Jean Louis Aben

3 Bert ter Heijne

4 Fons Jacobs
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De contactcommissie leeft mee met de club
In het kader van het in de Evergreen belichten van commissies hebben we 
deze keer de Contactcommissie uitgekozen. In het nabije verleden zijn 
WeCo en HaReCo aan de orde gekomen, commissies die de organisatie 
en de regels van het golfspel voor hun rekening nemen. Deze keer een 
commissie die ogenschijnlijk niet vereist is voor de golfsport, maar die 
toch een heel nuttige bijdrage kan verlenen aan de sfeer en de mentaliteit 
in de club. Namens de redactie had ik een gesprek met de commissie.

Wat	is	de	rol	van	de	
Contactcommissie?
‘Veel leden voelen zich, behalve golfer, ook 
lid van een club. Dit is vaak, vooral naarmate 
men ouder wordt, een belangrijk onderdeel 
in hun bestaan. Het is dan ook te verklaren 
dat het bestuur een vijftal jaren geleden de 
Contactcommissie (oorspronkelijke naam: 
Commissie Lief en Leed) heeft ingesteld, die 
extra aandacht moest gaan schenken aan het 
wel en wee van de leden’. 

Aan het woord zijn Cecile van den Broek, 
de nieuwe voorzitster van de commissie en 
Rosemarie Martens, ook nieuw lid en vooral 
belast met de schriftelijke reacties naar de 
leden. Het derde lid, ook al nieuw in de com-
missie, Karin Hendriks, was helaas verhin-
derd. Zij zorgt vooral voor het financiële 
gedeelte. De dames vervolgen:

‘Het is onze taak om contact op te nemen 
en mee te leven met die leden, die tijdelijk 

in de problemen zitten en hierdoor van de 
directe contacten met de club zijn afgeslo-
ten. Denk hierbij aan leden met chronische 
gezondheidsproblemen of die in bijvoorbeeld 
een ziekenhuis zijn opgenomen. Ook staan 
we klaar bij een sterfgeval. Een bezoekje, een 
telefoontje, een bloemetje, een kaart of een 
andere opkikker doen vaak wonderen en geeft 
leden en familie het gevoel dat ze bij de club 
horen. Het is een dankbare taak gezien de 
erg positieve reacties die we hierover van de 
betrokkenen krijgen’. 

De gedrevenheid waarmee de twee dames hier-
over praten doet mij goed en stimuleert me om 
trots te zijn op onze club. Nadat Cees zijn foto 
heeft gemaakt gaat het gesprek verder: 

‘Wij zijn er ook voor leden met een bijzondere 
verdienste voor de club, maar ook voor de 
maatschappij. Ook zij krijgen van ons een 
attentie, die het meeleven van de club weer-
spiegelt’. 

Krijgen	ook	nieuwe	leden	aandacht?
‘Jazeker. Het is zaak dat zij zo snel mogelijk in 
de club worden opgenomen, dat ze de mensen 
leren kennen die voor hen klaarstaan en dat 
ze weten aan welke regels ze zijn gebonden. 
In het voorjaar, worden alle nieuwe leden in 
het clubhuis uitgenodigd voor een introduc-
tiebijeenkomst. Voorzitter en leden van het 
bestuur nemen hieraan ook deel. Na verwel-
koming beginnen we met het spelen van een 
negen holes wedstrijd. Daarna wordt er in een 
gezellige sfeer verder kennis gemaakt onder 
het genot van een glas en een hapje. Deze 
bijeenkomsten worden zeer op prijs gesteld’. 
Voor dit jaar is de introductiebijeenkomst 
gepland op zaterdag 5 april.

Op hun vraag om er als redactie voortaan 
ook bij te komen heb ik toegezegd dat we heel 
graag meewerken aan zo’n bijeenkomst.

Heeft	de	Commissie	een	bood-
schap	voor	de	leden?

‘Belangrijk voor ons is dat we door de leden 
op de hoogte worden gebracht van het lief en 
leed binnen de club. Vandaar dat we via deze 
weg de leden vragen om ons op de hoogte te 
brengen ingeval er signalen worden waar-
genomen die erop wijzen dat voor bepaalde 
leden of voor bepaalde gebeurtenissen onze 
aandacht gewenst is’.

Aan het eind van het gesprek is het enthou-
siasme op me overgeslagen en doe ik hier 
een pleidooi aan u allen, leden en lezers, om 
deze Contactcommissie bijtijds in te lichten. 
Per slot van rekening: mensen maken de 
club! •

Bert ter Heijne 
Redactie Evergreen

Voor de volledigheid nog even de  
telefoon nummers van de dames:  
Cecile van den Broek 0492-537084, 
Rosemarie Martens 0492-532476,  
Karin Hendriks 0492-537670.Het gesprek met Rosemarie en Cecile
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Door de baan

Blijvers en wijkers
Bij de aanleg van golfbanen worden solitaire bomen, boomgroepen, 
bosjes of bosstroken aangeplant. De hoeveelheid bomen verschilt sterk 
per type baan: veel bomen op bosbanen en weinig op open banen.

Bomen en struiken worden aangeplant om 
het terrein landschappelijk aan te kleden, 
beschutting te bieden, om het golfspel in 
banen te leiden, als hindernis bij het spel of 
als afscherming tussen twee holes. Daarnaast 
kunnen groepen bomen ook van belang zijn 
als leefgebied en schuilplek voor vogels, zoog-
dieren en dagvlinders. De ‘oudere banen’ 
hebben vaak van oorsprong al het een en 
ander cadeau gekregen, zoals monumentale 
bomen. Vroeger werd een landgoed gemar-
keerd door bijvoorbeeld rode beuken. Bij 
jonge banen moet je vaak met niets begin-
nen en worden aan de hand van het inrich-
tingsvoorstel beplantingsplannen gemaakt. 
Aan de hand van het beplantingsplan wordt 
vastgelegd welk eindbeeld men voor ogen 
heeft. Snelgroeiers zorgen voor volume, bij-
voorbeeld wilgen en acacia’s (wijkers) die 
op den duur ruimte maken voor de lang-

Bestuursmededelingen

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering 2008 zal plaatsvinden op dinsdag 6 mei 2008 in golf-
clubhuis D’n Dimpel, aanvang 20.00 uur. De agenda met bijlagen zal tijdig worden 
toegezonden. Uw aanwezigheid bij deze vergadering wordt bijzonder op prijs gesteld.

Introductieregels gewijzigd
Met ingang van 2008 zijn de regels ten aanzien van het introduceren van spelers 
gewijzigd. We zijn afgestapt van de af te tekenen kaart, waarop je 5 maal iemand kon 
introduceren.

Voortaan mag er zo vaak als gewenst iemand worden geïntroduceerd, echter met de 
volgende restricties: 

 je moet als lid in dezelfde flight spelen als je introducé,

 voor 9 holes betaalt een introducé € 15,00 en

 voor 18 holes betaalt een introducé € 25,00.
 Namens het bestuur,

Wim Martens, secretaris

zame groeiers, bijvoorbeeld eiken en beuken 
(blijvers). Zo kijk je elk jaar welke bomen of 
struiken in het eindbeeld passen en welke 
weg moeten.

Populieren	vervangen	door	eiken	
We hebben de laatste jaren ook gekeken of we 
bomen konden verplanten in plaats van weg 
te zagen. Soms kom je bomen tegen die het 
heel goed doen, maar nooit volwassen kun-

nen worden omdat ze bijvoorbeeld op een 
slechte plek staan. Die zijn dan ergens anders 
goed te gebruiken. Dat hebben we gedaan op 
hole 1. Hier waren de populieren kaprijp en 
vormden uitvallende takken een gevaar.

Ik heb een bomenplan gemaakt en dit voor-
gelegd aan Kay Hordijk. Met hem hebben 
we het plan kunnen realiseren en het popu-
lierenbos in veertien dagen tijd omgeplant 
naar een eikenbos.
Op maandag zijn we begonnen met het rooien 
van de populieren, het afvoeren van het hout, 
het frezen van de stobben, het diepspitten 
van de grond, het verplanten van de bomen 
en het aanplanten van bosplantsoen, de vrij-
dag erop was alles klaar. Nu maar afwachten 
of ze het allemaal goed gaan doen en hopelijk 
zie ik later de resultaten nog, maar… er is 
een ongeschreven natuurlijke wet: ‘Boompje 
groot, plantertje dood’. Ik blijk ook gewoon 
een wijker. •

Herbert van Hout, greenkeeper

Verplantingsoperatie op hole 1
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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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W A S S E R  A U T O M A T E R I A L E N  B .V.

Helmond,  Eu ropaweg, te l.  0492 - 53 54 30
Veghel,  Marcha l lweg 3, te l.  0413 - 36 20 01 / 35 06 78
Eindhoven,  Woense l se s t raa t 354, te l.  040 - 246 14 10

Automaterialen • Gereedschappen • Garageuitrusting • Rem- en frictieservice • Reinigingsmiddelen

Wat ons verder nog ter ore kwam
De	toekomstige	golfbaan	in	Bakel	(Stippelberg)

Het lijkt erop dat de plannen voor deze baan geconcretiseerd worden. 
Zo vernemen we dat er op maandag 10 maart een vergadering heeft 
plaats gevonden voor de geïnteresseerden. Het gaat er nu om welke 
mensen toezeggen lid te willen worden met betaling van een bepaalde 
contributie en entrance fee. Naar zeggen heeft men 650 leden nodig 
en insiders denken dat dit wel lukt en dan kan de baan in het najaar 
van 2009 klaar zijn. Wanneer dat aantal niet gehaald wordt, zal het 
een commerciële baan worden en nemen de voorbereidingen meer 
tijd in beslag. Wij zijn benieuwd hoe dit allemaal uitpakt voor onze 
club en hopen dat dit punt op de jaarvergadering op 6 mei aan de 
orde komt.

Uitgewandelde	boom
Joep Vergoesen rapporteert in dit nummer over de wandelende boom 
die na de omzwervingen in de baan eindelijk zijn plek heeft gevonden 
voor de green van hole 1. Helaas heeft dit niet lang geduurd. Uitgeput 
als hij was na de tocht heeft de storm hem op 2 maart de genadeklap 
gegeven. Inmiddels is hij weer opgekrabbeld doch wandelen zal er 
niet meer bij zijn. •

Redactie

De storm was te veel
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Pro-praatje

Techniek van bunkerslag 

Stand	innemen
  Grip hetzelfde als bij de swing
  Balpositie 1/3 – 2/3
  Club ongeveer 3 cm achter de bal boven 

het zand houden
  Voeten ingraven

Belangrijk! Uitzwaaien tot eindstand omdat 
de club veel snelheid verliest als hij door het 
zand gaat. •

Jullie Golf-pro
Sandy van Griensven

Opzwaai
  ¾ Swing (handen tot 10 uur)
  Polsknik

Eindstand
  Handen tot 2 uur
  Polsknik
  Gewicht 80% op links
  Rechtervoet op de punt

Beekstraat 12
5671 CT Nuenen

T 040 - 283 44 21
E info@dicksevers.nl
W www.dicksevers.nl
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De wandelende boom in de baan
Velen kennen uit de biologie het wandelende blad en de wandelende tak, 
maar een wandelende boom was voor mij iets nieuws. Begin van dit jaar 
stond hij daar ineens, aan het eind van het eerste rechte stuk van hole 
4. Om precies te zijn midden op het kruispunt. Voor ons, mindere goden, 
een leuk mikpunt om met onze tweede slag naar toe te slaan.

Gewoon kijken of we tussen boom en bun-
ker door konden slaan. Hij stond daar, aan-
gepaald en wel, en als je er te dicht bij lag 
kon je dus altijd nog droppen. Ik heb maar 
drie of vier keer van dit mikpunt gebruik 
mogen maken, want toen was hij ineens weg! 
Verhuisd naar de wintertee van hole 1, als 
een eenzame wachter om de onoplettende 
golfer opmerkzaam te maken op het bos ter 
linkerzijde.

Waarschijnlijk is er op de nieuwjaarsborrel 
iets over gezegd. Onze club telt enkele long-
hitters en die zouden met hun eerste klap de 
boom kunnen raken. Theo merkte nog op 
dat als je zo ver kunt slaan, je er ook naast 
moest kunnen slaan, maar dat geldt alleen 
in de wintermaanden, zogezegd het hier en 
nu. Want bomen groeien en krijgen hopelijk 
in het voorjaar ook bladeren en dán wordt 
het wel moeilijk. Daar weegt het genot van 
kunnen schuilen voor een regenbui of de 
brandende zon niet tegenop en dus trok de De boom, toen nog op hole 4

boom zijn wortels in en verhuisde naar de 
wintergreen van hole 1. Het geeft wel even 
ontwenningsverschijnselen, maar we wen-
sen hem nog vele jaren toe op zijn nieuwe 
stekkie.

Lengte	van	de	holes
Ik weet dat de lengte van de baan grotendeels 
bepalend is voor de par van de baan. Maar 
ik vraag me toch af of de nieuwe technische 
ontwikkelingen, waardoor vooral longhitters 
verder slaan, niet al te bepalend zijn voor 
deze maatgeving. Het zou toch eigenlijk zo 
moeten zijn dat de green van een par 4 door 
iemand met HCP 10 tot 20 in 25-50% van de 
gevallen in twee slagen kan worden gehaald. 
Dat moet toch niet een uitzondering zijn! 
Kijk, een wedstrijdbaan voor de Pro’ s kan 
iets anders zijn, maar dat kan je regelen door 
de afslagplaats voor hen ver naar achteren te 
verleggen. Hoeveel van onze leden kunnen 
met een zekere regelmaat de greens van hole 
4 en hole 6 in twee slagen halen. Is dat 3%? En 
dan bedoel ik echt de green en niet de bunker 
of het bos of de vijver ernaast. Zouden in 
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Heijmans Sport en Groen is allang geen groentje meer als het gaat om sportac-

commodaties en groenvoorzieningen. Ruim vijftig jaar zijn we specialist in  

ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer. Of het nu gaat om een golfgreen, parken, 

daktuinen of kunstgrasvelden. We scoren hoog op betaalbaarheid en spelen  

flexibel in op de groeiende behoefte aan onderhoudsuitbesteding. Vroegtijdige  

samenwerking zorgt voor optimaal resultaat.

HET IS GEEL EN 
MAAKT MEER 
VAN UW GROEN.

Heijmans Sport en Groen, Postbus 30053, 6803 AB Arnhem, tel. 026 - 318 24 50, www.heijmanssportengroen.nl

Rustig afwachten dus...

onze relatief jonge club acht mannen en vier 
vrouwen dat kunnen? Interessant om eens uit 
te testen met b.v. vier ballen elk. Liefst niet op 
de droogste dag van de zomer en wél met een 
marker erbij. Als meer dan 45 leden (d.w.z. 
10%) van de club het bovenstaande kunnen, 
zal ik diep en nederig voor ze buigen en mijn 
woorden intrekken, maar volgens mij is de 
baan afgesteld op de longhitter en niet op de 
par 20 tot 30 speler of speelster!

De	baan	en	buggy’s
Het lijkt me de taak van bestuur, baan-
commissaris en greenkeepers om de baan 
in optimale conditie te houden. Dat lukt 
natuurlijk het best als je niemand laat spe-
len en het slechtst als je iedereen maar laat 
aanrotzooien. Ergens moet dus een mid-
denweg worden gevonden en dat is zoiets 
als varen tussen Scilla en Charibdis, ofwel 
de straat van Messina. Het is natuurlijk ook 
volkomen duidelijk dat je het nooit goed doet. 
Niettemin enkele suggesties.

  Als je met een tractor door de baan gaat 
met diepe sporen op bv. hole 7 en hole 
1, hang dan daarna een wals achter een 
buggy en strijk de grond vlak. Laat het 
niet in deze conditie opdrogen.

  Als je buggy’s gaat verbieden, maak dan 
duidelijk waarom en kom niet iedere 
keer met een ander verhaal. Degenen die 
een buggy nodig hebben staan ’s winters 
maanden zonder, betalen wel apart voor 
het gebruik ervan, maar krijgen geen 
korting op hun lidmaatschapsgeld. Enige 
coulance lijkt me dus wel op zijn plaats. 
De enige impressie die ik een buggy met 
zijn brede banden op de baan heb zien 
maken was in de modder op het paadje 
naast de sloot van hole 1. Laat de buggy’s 
rijden op de paden en door de rough, sluit 
desnoods eventueel hole 3 helemaal en 
leg de wintergreen van hole 2 meer naar 
rechts in het drogere deel.

  Veel erger voor de baan zijn de uitge-
slagen plaggen, want ze worden meestal 

niet teruggelegd en bovendien slaan ze bij 
een lage buitentemperatuur toch niet aan. 
Gras begint, dacht ik, pas weer te groeien 
als het ‘s nachts boven de 7 graden komt. 
Verplicht dus maar om op de fairways van 
de rubberen wintertee gebruik te maken. 
Ook als de baan hard bevroren is!

Zoals gezegd, het is nooit goed. •
Joep Vergroesen.
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DODAVO-competitie 2008 
De DODAVO(donderdagavond)-competitie gaat op 10 april van start en de laatste, afsluitende avond, is 
op 4 september. Ze wordt gespeeld van 15.30 uur tot 18.30 uur en heeft geen standing, anderen kunnen dus 
tussendoor starten.

De wedstrijd gaat over 9 holes en de wedstrijdvorm is strokeplay dubbel par plus een. (par 3 max. 7 en par 4 max. 9 slagen) We spelen 
in twee categorieën: Dames en Heren. Iedereen met handicap 0 tot 45 kan meedoen. Handicappers 36 tot 45 spelen vanaf handicap 
36. Inschrijfgeld bedraagt €2,00.

Let	op!

 Starten met minimaal een drie-bal.

 Bij een netto score van 34 en lager aanpassing handicap. 

 Ook jeugd met minimaal Hcp 25.0 kan meedoen.

  Het is toegestaan een Q-kaart over 9 holes te lopen. ( Q-kaart dan zelf regelen bij de caddymaster )

Er zullen dagprijzen uitgereikt worden. De prijzen voor ‘specials’ zoals de neary op hole 5, second neary op hole 7 en het totaal klassement 
(gemaakt over de beste 10 wedstrijden voor dames en heren) worden op de laatste, feestelijke avond, uitgereikt.
Details over de opzet van deze avond volgen later nog. •

DODAVO commissie.

Wedstrijdkalender	2008
April
 VR 11 Competitie Heren Senioren   
 ZO 13 Voorjaarswedstrijd 0-36 Q
 ZO 20 Competitie Dames1   
 DI 22 Competitie Dames 2   
 DO 24 Competitie Dames Senioren   
 ZO 27 Competitie Heren 1   
 WO 30 Oranjewedstrijd 0-45  
Mei
 ZA 3 Maandbeker Strokeplay 1 0-19.4 Q
 ZO 4 Maandbeker Stableford 1 0-36 Q
 MA 12 Handicartwedstrijd 0-45  
 DI 13 Start voorronde Matchplay   
 ZA 17 Gunshot 9-holes Q-wedstrijd 1 11.5-45 Q
 ZO 18 Pro-Cup 0-45  
 ZO 18 Jeugd Team Tour 15.00 uur   
 ZO 25 Pro-Am Series 0-24  
 ZA 31 Maandbeker Strokeplay 2 0-19.4 Q
Juni
 ZO 1 Maandbeker Stableford 2 0-36 Q
 ZA 7 Bavaria om ‘t vat 0-36 H
 ZO 8 Presidents-Cup 0-36 Q
 ZA 14 Gunshot 9-holes Q-wedstrijd 2 11.5-45 Q
 ZO 15 Vaderdagwedstrijd 0-36 Q
 ZO 15 Jeugd Zomercompetitie 15.00 u. jeugd  
 VR 20 Old Grand Dad   
 ZO 22 HGC Dubbels 0-45  
 ZO 29 Strokeplaykampioenschappen Ranking  
Juli
 ZA 5 Maandbeker Strokeplay 3 0-19.4 Q
 ZO 6 Maandbeker Stableford 3 0-36 Q
 ZO 13 Kermiswedstrijd 0-45  
 ZA 19 Gunshot-9 holes Q-wedstrijd 3 11.5-45 Q
 ZO 27 Zomerwedstrijd 0-36 Q

Wedstrijdkalender	2008
Augustus
 ZA 2 Maandbeker Strokeplay 4 0-19.4 Q
 ZO 3 Maandbeker Stableford 4 0-36 Q
 ZA 16 Gunshot 9-holes Q-wedstrijd 4 11.5-45 Q
 ZA 16 Matchplay halve finale 15.00 uur   
 ZO 17 Supporters Wedstrijd Matchplay 0-36 Q
 ZO 17 Matchplay finaleronde 15.00 uur   
 ZO 24 Ouder-Kind wedstrijd Greensome
 ZO 31 Jeugd Team Tour 09.00 uur   
September
 ZA 6 Maandbeker Strokeplay 5 0-19.4 Q
 ZO 7 Maandbeker Stableford 5 0-36 Q
 DI 9 Vriendinnendag Dames   
 WO 10 Sponsordag   
 DO 11 Herendag   
 VR 12 Vrijwilligersdag   
 ZO 14 Dies wedstrijd 0- 45  
 ZA 20 Gunshot 9-holes Q-wedstrijd 5 11.5-45 Q
 ZO 21 Jeugduitwisseling jeugd  
 ZO 28 HGC Jeugdbokaal jeugd  
Oktober
 ZA 4 Maandbeker Strokeplay 6 0-19.4 Q
 ZO 5 Maandbeker Stableford 6 0-36 Q
 ZA 11 Gunshot 9-holes Q-wedstrijd 6 11.5-45 Q
 ZO 12 Seizoensluiting 0- 36 Q
 ZO 19 Golf-Bridge/Rik wedstrijd 0- 45  
 ZO 26 Mosselwedstrijd 0- 45  
November
 ZA 1 Gouden Dimpel Horeca  
 ZO 16 Wildwedstrijd 0- 45  
 ZO 30 Sinterklaaswedstrijd 0- 45  
December
 VR 26 Kerstwedstrijd 0- 45

vervolg

Wedstrijdkalender 2008
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Beeindiging	lidmaatschap	per	31	december	2007

Bloemen, AOMA (Otto)   overleden Helmond

Bos, AJGM (Lex) Helmond

Bos, LEM (Lotte) Helmond

Bouwman, LMA (Lisa) Helmond

Bouwman, PJA (Pepijn) Helmond

Dijkstra, RJJHM (Ronald) Helmond

Duijmelinck, JH (Jack) Helmond

Duijmelinck - v.d. Steen, A (Anne) Helmond

Gemert, RPSM van (Rolf) Helmond

Gennip - Brouwers, CThM van (Carla) Aarle-Rixtel

Groot, K (Kim) Helmond

Ham, N (Nathalie) Helmond

Heeswijk - Biemans, J van (Annemarie) Aarle-Rixtel

Hendriks, H (Harrie) Helmond

Heugten, TC van (Theo) Asten

Holleman, LG (Leo) Gemert

Horck, AJJ (Ton) Veghel

Jansen - Snoek, J (Marian) Helmond

Kerkhof - Corstens, CJM van de (Céciele) Helmond

Legtenberg, GHC (Hanc) Helmond

Legtenberg, EF (Eva) Helmond

Legtenberg, SDG (Stijn) Helmond

Legtenberg - Beijderwellen, FB (Frederike) Helmond

Praasterink-Docters v. Leeuwen, AE (Dini) Helmond

Prick, RCH (Roel) Helmond

Prinsen - Rooyakkers, G (Truus) Helmond

Riesen, W van (Willem) Helmond

Schampers, MGM (Marceau) Helmond

Swinkels, ERJM (Elise) Helmond

Swinkels, ABFM (Aline) Helmond

Swinkels - van der Weijden, IEPM (Ingrid) Aarle-Rixtel

Thiel, CSJM van (Caroline) Helmond

Verspaget, GGPM (Frits)    overleden Helmond

Vincent - Swinkels, AJ Helmond

Vrieswijk, J (Jannie) Aarle-Rixtel

Witte - Verstappen, MEA de (Marike) Helmond

Wolters, CMEJ (Claire) Eindhoven

Wouters - Dijkkamp, AJ (Anne) Helmond

Nieuwe	leden	per	1	januari	2008
28015 Bax, Theo Mierlo

28016 Berg, Michel van den Helmond

28020 Boer, Dirk Jan Helmond

28021 Boer - Haarlem, Lies Helmond

28006 Bragt - Geers, Joke van Helmond

28004 Dirks, Jos Helmond

28005 Dirks - Besier, Luky Helmond

28017 Elsen - Willemsen, Sjeen van den Aarle-Rixtel

28010 Engels, Ton Aarle-Rixtel

28003 Friedrichs, Will Helmond

28014 Geerts, Toon Helmond

28024 Haverkorn van Rijsewijk, Pieter Nuenen

28013 Horst, Ad van der Aarle-Rixtel

28011 Houthooft, Patrick Helmond

28018 Hülck, Lidy Helmond

28002 Janssen, Mario Helmond

28022 Meulendijks, Jan Helmond

28023 Meulendijks - Henraat, Louise Helmond

28001 Rijnders - van Hoof, Wilhelmie Helmond

28019 Staadegaard, Anne-Sophie  Jeugd Helmond

28009 Steijns - Cox, Lenny Lierop

28012 Vervoort, Kai (Jeugd) Aarle-Rixtel

!

Glazenwasserij
Wil Elbers

Voor bedrijven, 
kantoren en particulieren

Informatie: 06 - 425 85 781

Ledenmutaties
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• Calciumsulfaat dekvloeren

• Cementdekvloeren

• Coating-, epoxyvloeren

• Harde vloerbedekkingen; 
 Linoleum, p.v.c. etc.

• Zachte vloerbedekkingen;
 Naaldvilt, tapijt etc.

• Binnen-, buitenzonwering

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

Vlootfonds Hanzevast II CV 
Propositie 
Met Vlootfonds Hanzevast Carisbrooke I CV 
investeert u in een vloot van 4 hoog waardige 
nieuwbouw multi-purpose schepen met elk een 
laadvermogen van 12.600 DWT (Dead Weight Ton). 

De bouwopdracht voor 4 zusterschepen heeft 
geresulteerd in een zeer scherpe aankoopprijs. De 
huidige taxatiewaarde ligt dan ook beduidend hoger.

Rendement 
Het geprognosticeerde totaalrendement over de geplande looptijd van het 
fonds (beschouwingsperiode) van 12 jaar bedraagt 11,7% per jaar. Tot aan de 
oplevering van de schepen ontvangt u een vergoeding van 6% per jaar.

Fondsinvestering 
De totale fondsinvestering bedraagt USD 101.720.000, waarvan 

USD 41.720.000 beschikbaar is voor participaties 
van USD 70.000.

Deelname
Deelname is mogelijk met één of meer participaties 
van USD 70.000, exclusief 3% emissievergoeding. 
Toewijzing van participaties vindt plaats op 
volgorde van binnenkomst van het volledig 
ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

pieterdriessenadvies@chello.nl

Bent u geïnteresseerd, neem 
dan vrijblijvend kontakt met 
mij op.

Kasteelweg 30
5731 PK Mierlo
T 0492 - 66 08 03
F 0492 - 43 04 50
M 06 - 12 77 79 08
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Wat 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 fi scaal 

gezien blijft een testament erg aantrekkelijk: Een goed opgesteld tes-

tament 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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Dorpsstraat 127  5708 GG Helmond  Tel: 841 294

NIEUW

Anti-Aging in 10 minuten
Ice Mask
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SKINCARE, BODYCARE, NAILS,
COSMETISCHE MANICURE- EN PEDICURE,

INJECTABLES, LIPOLYSE,
LASERONTHARING & PERMANENTE MAKE-UP

StressDStress
beau t y & we l l ness

D

Dorpsstraat 127  5708 GG Helmond  Tel: 841 294  www.dstress-beauty.nl



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

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 
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Het winnende team

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 

Wilt u weten wat Private Banking specifiek voor u kan bete-

kenen en waarom u juist bij Rabobank Helmond moet zijn?

Maakt u dan een afspraak met ons. Ons telefoonnummer is:

(0492) 59 45 99.

M e e r  g r i p  o p  d e  g r o e i  
v a n  u w  v e r m o g e n . . .

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.

. . . m e t  d e  P r i v a t e  B a n k e r s  v a n  R a b o b a n k

Rabobank Helmond 

Private Banking   Kerkstraat 33   5701 PL  Helmond   Tel. (0492) 59 45 99   Fax (0492) 59 46 98
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Brandstraat 11 •  Beek en Donk • T. 0492 - 46 34 95

Neways Electronics International NV

HGC ‘Overbrug’ Sponsoren

Huizenbezit
De Peel BV/van Houtgroep

daar word je wijzer van


