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Van de redactietafel

Als redactie hebben we weer meegedaan in 
de wedstrijd om de Zilveren Ganzenveer, de 
landelijke wedstrijd voor clubbladredacties. 
Deze keer op Kurenpolder in Hank, de home-
club van onze vroegere Pro Sander Prinsen, 

Op dit moment van schrijven (11 juni) zitten we weer midden in het 
golfseizoen en genieten van de mooie baan en velen van ons van de 
wedstrijden. Sommige wedstrijdwinnaars hebben ons hun ervaringen 
medegedeeld, waarvoor onze dank. Niet alle winnaars gaat dit goed af of 
hebben hiervoor geen tijd en het is goed te weten dat de redactie hierbij 
graag assisteert.    

Forewoord van de voorzitter
Allereerst wil ik, voor al degenen die niet op de laatste Algemene Ledenvergadering 
zijn geweest, nog even stilstaan bij de twee leden van onze vereniging die op 
Koninginnedag zijn geridderd: Herbert Beekmans en Loek van Poppel.  
Zij zijn beiden benoemd tot lid in de Ridderorde van Oranje Nassau wegens hun vele 
verdiensten voor de maatschappij. Met gepaste trots en respect feliciteer ik beide heren 
(nogmaals) met deze meer dan verdiende ‘Peer for life’! 

De op 6 mei jongstleden gehouden Algemene 
Ledenvergadering is weer in een uitstekende 
sfeer verlopen. De jaarstukken en de begro-
ting werden - na enige toelichting - door de 
vergadering goedgekeurd; de kascommis-
sie, bij monde van Mieke van den Heuvel, 
toonde haar tevredenheid over het kasboek 
en de geldstroom met de toevoeging dat de 
penningmeester een pluim op z’n hoed ver-
diende voor het door hem in het afgelopen 
jaar gevoerde beleid, terwijl het voorstel om 
25 extra leden te laten doorstromen van de 
wachtlijst met grote meerderheid werd aan-
genomen. Wat het laatste betreft denk ik dat 
dit een verstandig besluit is geweest, gericht 
op de toekomst van onze club.

Mocht evenwel blijken dat door het daar-
door ontstane grotere ledenaantal de druk 
op de baan hinderlijk toeneemt, dan zal het 
bestuur zeker in overweging nemen het vol-
gende jaar dempende maatregelen te nemen. 
Tot slot werd tijdens de rondvraag nog aan 
de orde gesteld de volkomen afwezigheid van 

vrouwelijke leden in het bestuur. Uw voorzit-
ter is dit ook opgevallen. Ik beloof u dat bij 
een toekomstige vacature, waarbij het zit-
tende bestuurslid zich niet meer herkiesbaar 
stelt, hiermee terdege rekening zal worden 

gehouden. We hebben voldoende kundige 
vrouwelijke leden in ons midden waaruit een 
bestuurlijke keuze niet moeilijk zal zijn. •
  

Uw voorzitter, Rob van Thiel

die ons gevraagd heeft u allen te groeten. 
Deze prachtige 9-holes baan aan de Maas 
ligt omgeven door water en is zeer uitdagend. 
Voor ons nét iets teveel om in de prijzen te 
vallen, ondanks een goede score in de cryp-

tische quiz die meetelde voor het resultaat. 
Interessant is steeds weer om ervaringen uit 
te wisselen waarbij onze ‘full color’ aanpak 
en creatieve opmaak nog steeds de aandacht 
trekken.

Tenslotte vragen we uw aandacht voor het 
verslag van de Algemene Ledenvergadering 
die op 6 mei in het clubhuis plaats vond. U 
vindt dit verslag achter in dit clubblad.

Namens de redactie een sportieve voortzet-
ting van het golfseizoen toegewenst. •

Bert ter Heijne

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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De heer Jacobs heeft me met zijn pen niet echt blij gemaakt. Zeker niet 
omdat ik in principe een man van weinig woorden ben en dat als politicus 
niet eens heb kunnen verbergen in veelvoud bla, bla, bla...

Hoe	ben	je	er	eigenlijk	toe	geko-
men	met	golf	te	beginnen?	
Zeker niet omdat de hele familie dat al deed. 
Integendeel, de kommer-en-kwel verhalen 
die je op familiebijeenkomsten hoorde over 
hole 2 of 3, putje zus of zo en niet lopende 
afslagen deden Marre en mij ertoe besluiten 
dat voorlopig nog maar niet te doen. Gewoon 
trimmen, fietsen en zweten.
En nu, ruim vijftien jaar later, dus toch. Dat 
kwam eigenlijk zo: Marre en ik waren ergens 
op vakantie en konden gedurende een paar 
dagen geen vliegtuig naar huis boeken. Daar 
zaten we dan samen: in een schitterend golf-
hotel met fairways langs een palmenstrand 
waar ik - omdat het daar overdag erg warm 
was - ’s morgens trimde, daar langs die golf-
baan. Op dat moment hebben we tegen elkaar 
gezegd: ‘… en als we nu eens hadden kunnen 
golfen…’.
Als je dan zo’n besluit uiteindelijk toch neemt, 
moet je rond gaan kijken waar je als aspirant 
terecht zou kunnen. Daarbij kwam het toeval 
ons te hulp in die zin dat het bestuur van 
de Eindhovensche Golf een zwak moment 
kende in het toelatingsbeleid. Er moest en 
zou verjongd worden. Kinderen van leden 
kregen voorrang bij de toelating teneinde 
de verjonging in gang te zetten. Mijn vader, 
toen circa 80 jaar jong, was nog steeds lid 
van de EG en dus konden wij dat ook wor-
den. Dat betekende voor de EG in die dagen 
al een drastische verlaging van de gemid-
delde leeftijd! Maar dan begint de ellende 
pas goed. Niet mogen spelen en lekker over 
die mooie baan lopen. Niets daarvan. Eerst 
lessen bij Gerrie of Joop. Op een matje liggen. 
En dat niet in de Helmondse betekenis van 
dat woord. Na een aantal maanden mochten 
we heel voorzichtig onder leiding van Gerrie 
drie holes lopen. Vervolgens examen doen en 
baanpermissie zien te krijgen door met een 
welwillende senior een paar rondjes te lopen. 

Terwijl ik altijd aan zweetsporten had gedaan, 
was er bij golf echter nog geen druppeltje 
zweet gevallen. 
Eindelijk mag je dan meedoen aan non-
handicap wedstrijden. De eerste de beste 
wedstrijd die ik speelde sloeg mijn partner - 
een bekende mevrouw in Eindhoven - op de 
derde een hole in one. Wist ik veel. Allerlei 
formulieren dienden te worden ingevuld voor 
het verkrijgen van de ‘Bols geschenken’. Niet 
dat ik voor al die moeite een consumptie 
heb gehad, want die mevrouw moest direct 
naar huis.

We	houden	niet	van	duikboten
Eindelijk was daar het grote moment dat 
de secretaris me kwam vertellen: ‘Ik heb je 
voorlopig maar eens handicap 28 gegeven’. 
Hoe ik me ook verzette en vertelde dat ik dat 
nog nooit gespeeld had, het hielp niet. Het 
antwoord luidde: ‘Dan moet je maar eens 
goed je best doen, want we houden niet van 
duikboten’. 
Achteraf hebben we er geen spijt van dat we 
samen zijn gaan golfen en met name onze 
vakanties worden op dit moment mede 
bepaald door de ligging van golfbanen in 
Europa.
Toen begon de leuke tijd. Van die eenling die 
we moesten passeren en die vroeg of hij met 
ons mee mocht slaan. Na 10 holes vroeg hij 
een bal te leen, want hij had er geen meer bij 
zich. Nadat hij zo’n acht ballen had geleend, 
vertelde hij dat zijn vrouw, die golf iets ver-
schrikkelijks vond, hem iedere keer als hij 
wilde golfen maar vijf ballen meegaf. Hij had 
die baan nog nooit helemaal uitgespeeld.

Of van die keer dat we op Rhodos speel-
den achter een vierbal aan. We zeiden tegen 
elkaar, na een aantal holes wachten: ‘Het 
zullen wel weer Duitsers zijn die nooit zul-
len doorlaten’. Na vier of vijf holes wachten 

Geef door die pen 

Gerrit Praasterink
werden we doorgezwaaid. Wie schetst onze 
verbazing dat het twee Helmondse families 
waren die ook nu nog steeds lid zijn van 
HGC ‘ Overbrug’ . Dan heb je na afloop wat 
te praten en we hebben toen afgesproken 
het samen nog een keer over te doen en zo 
geschiedde. Als ik al een pen zou moeten 
doorgeven zou het aan één van die twee zijn. 
Maar wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat 
ook een ander niet.

Ervaringen	op	Schotse	banen
Ook speelden we keer met een aantal mensen 
in Schotland op golfbaan Pitlochry. De wed-
strijdformule was dat je allebei mocht afslaan 
en daarna moest kiezen met welke bal er 
werd doorgegaan. Nou was er iemand in het 
gezelschap die er niets van maakte en na elf 
holes had zijn vrouw alle eerste afslagen voor 
haar rekening genomen. Haar opmerkingen 
logen er niet om. Op de hole 12, een par 3 - 
een blinde hole naar boven toe - haalde haar 
man aan en het resultaat was natuurlijk niet 
zichtbaar. De bal van vrouw belandde nog 
net voor de green, rolde een stukje terug en 
bleef op de helling liggen. Boven gekomen 
bleek de bal van de man tien centimeter van 
de hole te liggen. De goede man pakte zijn bal 
op en zei tegen zijn vrouw: ‘Vrouwtje, doe jij 
het maar weer’. Of het ooit goed is gekomen 
weet ik niet!
Dan die baan in Ierland (Ballybunion), toen 
nog betaalbaar, waar de eerste afslag schuin 
over een kerkhof gaat. Naar men zegt kost 
reserveren voor een graf op dat kerkhof veel 
geld omdat het leuk is het gevloek bij een 
foute afslag te horen.
Beste lezers, weet dat de grootste handicap 
bij het golfen het tellen is. Er zijn legio golfers 
die niet tot tien kunnen tellen. Bij vijf of zes 
houden ze dan maar op. Wellicht kan een 
volgende scribent hierover eens iets meer 
vertellen. 

Met dank aan de heer Jacobs. •
Gerrit Praasterink
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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!

w w w . h e l m o n d - p r e c i s i e . n l    v e r k o o p @ h e l m o n d - p r e c i s i e . n l
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Bericht van de Voorjaarswedstrijd
Een dag waarop de voorspellingen 
voor wat het weer betreft niet 
erg gunstig leken, bleek achteraf 
geweldig mee te vallen. 

Je hebt een paar keer per jaar de mazzel dat je 
je handicap kunt lopen en dat het een beetje 
meezit, geen bunkers, geen rough, geen water, 
geen out of bounds enz. Zo’n dag was het - en 
nou maar hopen dat er meer van deze dagen 
komen waarop alles meezit. Maar we weten 
het allemaal: het golfspel is inderdaad vaak 
zeer golvend, vandaag alles en morgen mis-
schien niets.

Bij dezen mijn flightgenoten nog van harte 
bedankt voor de geweldige ondersteu-
ning. •

Pieter Driessen
Winnaar Pieter Driessen in actie. Op de achtergrond de medeprijswinnaars: May Roxs, Jean Louis Aben 
en Marijke van den Boogaard

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
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Bericht van de Voorjaarswedstrijd Golfregels, blijf er mee bezig

Nauwkeuriger omgaan 
met een verloren bal
Zoals door de HaReCo al eerder gemeld, is er een aantal wijzigingen in 
de golfregels gekomen en in het nieuwe boekje opgenomen. Bij een aantal 
regels moest je in het verleden een redelijke mate van zekerheid hebben 
om de bal als verloren te beschouwen, wanneer die in een abnormale 
terreinomstandigheid terecht is gekomen (zoals GUR of tijdelijk water), 
in een gat, een obstakel of een waterhindernis.

In de nieuwe regels is deze ‘redelijke mate 
van zekerheid’ vervangen door ‘bekend of 
praktisch zeker’. Constateringen zoals: ’Ik 
zie hem niet liggen dus moet hij wel in de 
waterhindernis liggen…’ zijn dus uit den 
boze! Niet zeker weten waar de bal heen is 
gegaan, in het geval die niet wordt gevonden, 
betekent een verloren bal.

Consequenties	voor	hole	1
Voor HGC is de nieuwe regel nu erg actueel 
voor hole 1. Sinds die is vernieuwd is vanaf 
de afslag rechts van de fairway tot aan de 
sloot een groot stuk GUR (Ground Under 
Repair) afgebakend ter bescherming van de 
nog jonge aanplant. Dit gebied grenst aan een 
sloot (lateraal water) en daarachter staan de 

out-of-bounds palen. Uit mijn waarnemin-
gen blijkt dat er nogal wat ballen in die rich-
ting worden geslagen zonder dat duidelijk is 
waar de bal uiteindelijk belandt.

Ik hoorde wel eens mompelen: ‘Hij zal wel in 
de GUR liggen’. Werd zo’n bal gevonden in 
de GUR: geen probleem. Dan volgde uiter-
aard een vrije drop volgens regel 25-1b. Maar 
wat als de bal niet werd gevonden? Het was 
verleidelijk je bal verloren te verklaren in de 
GUR met eveneens een vrije drop volgens 
regel 25-1b. Immers ‘een redelijke mate van 
zekerheid’, nodig om de bal als verloren in de 
GUR te beschouwen, was veelal gemakkelijk 
te verkopen aan je medespelers. 

Dat kan voortaan niet meer. Het is nu zaak 
om bij de afslag met je flightgenoten direct 
vast te stellen of de bal praktisch zeker in 
de GUR ligt, dan wel in de sloot of out-of-
bounds. Wanneer een bal niet wordt gevon-
den, dan weet je welke regel van toepassing 
is: regel 25-1c voor de GUR, regel 26-1 voor 
de waterhindernis en regel 27-1 voor out-
of-bounds.

Voor een bal in de waterhindernis betekent 
dit in deze situatie praktisch gezien twee 
(van de drie) mogelijkheden: óf terug naar 
de plaats waar de bal het laatst is geslagen óf 
(en dat is de meest logische oplossing) een 
bal droppen in het vak van twee stoklengtes, 
gemeten vanaf het snijpunt, niet dichter bij 
de hole. Deze bal mag in de GUR worden 
gedropt, waarna volgens regel 25-1b nog-
maals mag worden gedropt buiten de GUR. 

Dus, beste golfspelers, stel je in op de nieuwe 
werkelijkheid en voor de zwakkeren onder 
ons: misbruik de GUR op hole 1 niet als een 
creatieve oplossing om een slechte slag te 
verdoezelen.

Verder wordt me nog wel eens gevraagd of 
de sloot (laterale waterhindernis) achter de 
GUR ook onder de GUR valt. Dit is dus niet 
het geval.  •

Regelneef

GUR op hole 1 met rechts achter de tee.
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Ladies day

Gelegenheidskoppel 
wint Golf-bridge wedstrijd
Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik steeds meer een 
gelegenheidsspeelster ben geworden bij damesgolf op dinsdag. Dat was 
ook het geval met de afsluitingsdag van het winterseizoen. Gelukkig zijn 
we snel weer vergeten dat de maand maart voor wat het weer betreft 
een slechte maand voor de golfers was - veel regen en wind - maar 
eerlijkheidshalve moet ik toch zeggen dat een zwak moment en een 
fikse hagelbui ons team deed besluiten om eerder te stoppen en ons te 
verheugen op het gezellig samenzijn en de heerlijke snert.

zo’n goeie golfster gekoppeld te worden en 
achteraf had Anneke het idee dat ik een goeie 
bridger zou zijn! 
De weersvoorspellingen deden het ergste 
vermoeden en jawel hoor… de rode vlag hing 
al te wapperen toen we aankwamen. Om de 
moed erin te houden en af te wachten wat de 
organisatie zou beslissen zijn we een stukje 
gaan wandelen. Na een lekker kopje koffie en 
als rechtgeaarde Nederlanders wat gekanker 
over het weer werd er besloten om alleen te 
bridgen en daarna lekker te lunchen. Zo ‘s 
morgens gezellig gaan zitten kaarten met 
koffie en een borreltje en af en toe naar bui-
ten kijken naar dat beestenweer heeft toch 
wel iets! Het was reuze gezellig. Ja... hoe ging 
het met ons als gelegenheidskoppel? Aan de 
eerste tafel kregen we er meteen al flink van 
langs. Daarna ging het beter en we hadden 
ergens een heel goede tafel. De laatste ronde 
werd ik wat overmoedig en kregen we twee 
nullen aan ons broek. Het maakte allemaal 
niet uit... we hadden heel erg fijn gespeeld 
samen.

Een	‘spaarkoe’	voor	de	kleindochter
Het was voor ons dan ook een totale ver-
rassing dat we zowaar de eerste prijs won-
nen! We kregen een prachtige spaarkoe die 
ik meteen mee naar Amerika heb genomen 
voor mijn kleindochter Een spaarvarken in 
de vorm van een koe…, Nederlandser kan 
het niet! Ze heeft daar in Naples meteen een 
ereplaatsje gekregen. 
Wat die prijzen betreft mag hier wel worden 
vermeld dat de commissie van de Ladies day 
er steeds maar weer in slaagt om met mooie 
en originele prijzen voor de dag te komen. 
Daar zijn ze erg goed in. Misschien spreken 
Anneke en ik namens alle dames wanneer wij 
hier onze dank uitspreken voor de perfecte 
organisatie. Als dingen goed lopen omdat ze 
goed zijn geregeld, lijkt het allemaal vanzelf-
sprekend maar er moet veel tijd en energie in 
worden gestoken. Nogmaals onze hartelijke 
dank daarvoor en alvast veel succes met de 
voorbereidingen van de Vriendinnendag! 
Rest ons nog te zeggen dat wij de volgende 
keer graag samen onze titel willen verdedi-
gen.  •

Els van de Vorst,  
mede namens Anneke Theunissen

Op die middag vroeg Lenie aan Anneke en 
mij of we samen wilden invallen bij de golf-
bridge wedstrijd de week daarop. Dat kwam 

voor de organisatie beter uit, want dan was 
er geen stilzittafel. Dat vonden wij prima. Ik 
vond het wel een beetje spannend om aan 

Vlnr Anneke Theunissen, Els van de Vorst, Wilma van Leeuwen en Toos de Vries
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De damescommissie van HGC ‘Overbrug’ organiseert dit jaar voor de 
eerste maal de JAB ANSTOETZ * Ladies Cup. Golfclubs (dit jaar 170) uit 
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg en Nederland nemen 
hieraan deel.

een beetje op de hoogte zijn van woningin-
richting is JAB geen onbekende. 

Op de dinsdagen 3 juni, 1 juli en 19 augustus 
vinden deze wedstrijden op onze baan plaats 
en wij verwachten dat veel dames van HGC 
‘Overbrug’ zullen deelnemen. Men is niet 
verplicht aan alle drie wedstrijden mee te 

doen om in aanmerking te komen voor de 
schitterende prijzen en als beste te eindigen. 
Als voorwaarde wordt wel gesteld, dat alleen 
in aanmerking komen de dames met een 
actieve handicap van 0-36. Inschrijving voor 
non-handicappers is ook mogelijk, alleen 
kunnen zij niet in de prijzen vallen.

De beste speelster speelt de Europese finale 
in Frankfurt, mits men de ‘cut’ haalt (2/3 
van de deelneemsters). Voor meer details, 
zie de affiche op het mededelingenbord bij 
de kleedkamer van de dames.

Intussen heeft de eerste wedstrijd plaats-
gevonden. Hierbij werden de deelnemende 
dames door de sponsor verrast met een body-
warmer.  •

Namens de Ladies day commissie,
Toni Rotteveel

Ladies day

JAB-Anstoetz  
Ladies Cup 2008

Dit is een wedstrijd met een Europees tintje, 
gesponsord door een zeer gerenommeerde 
fabrikant van interieurstoffen in de prijs-
klasse van Designers Guild en vroeger de 
Ploegstoffen. Het geeft aan de damesoch-
tend een welkome variatie, temeer daar de 
wedstrijdvorm aantrekkelijk is en er mooie 
prijzen te verdienen zijn. Voor mensen die 

Ladies in ‘JAB tenue’
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Herenochtend op stap

Uitputtingsslag op 
Bleijenbeek
We vertrokken donderdag 24 april rond negen uur met 41 deelnemers 
met de bus of met eigen vervoer richting Limburg. Zoals altijd was er wat 
geharrewar rondom de samenstelling van de flights, maar dat kon bijna 
naar tevredenheid worden opgelost. 

Bij aankomst in het riante clubhuis van 
Golfclub Bleijenbeek in Afferden stond kof-
fie met vlaaien al klaar. Om 10.30 uur gingen 
de eerste flights onder zeer gunstige weers-
omstandigheden van start. Zelf zat ik met 
Is en Fons in de laatste f light. De baan is 
prachtig. Enorme lengtes en brede fairways. 
Mede door de soms grote afstanden tussen de 
holes was het voor velen een zware tocht. De 
totale afstand die je moet lopen is minimaal 
zeven à acht kilometer. Als je daarbij ook het 
heen en weer gedreutel op zoek naar ballen 
en het verdwaald raken meetelt, zit je snel 
tegen de tien aan. 

Het nadeel van achteraan spelen is dat je erg 
afhankelijk bent van de tragere flights voor 
je. Vervelend is wanneer je, als wedstrijdlei-
ding, maant tot meer spoed, te horen krijgt 
dat je niet moet ‘L…’ Een voordeel is wel 

dat je regelmatig op een bankje kunt gaan 
zitten tijdens het wachten. Elk nadeel hep 
se voordeel.
Er is veel, voor mij té veel, water. Nog nooit 
zoveel ballen in het water geslagen. Ik had ze 
er net zo goed in kunnen leggen. Bespaarde 
me veel moeite.
Na ruim vijf uur kwamen we in het clubhuis. 
Snel naar de douches. Het leek er wel een 
Turks bad, wat een hitte. Maar goed, alles 
werd weer dauwfris en keurig in jasje, dasje 
ging iedereen naar de borrel. Hoewel, niet 
iedereen had zich aan de dress code gehou-
den. Ook enkele leden van de commissie 
niet!

De	prijsuitreiking
Rond half zeven werd het diner opgediend. 
Prima gegeten. Na het hoofdgerecht nam 
Jan de Jager het woord. Allereerst vertelde 

hij dat hij al vanaf 2001 in de commissie 
zit (dit als correctie op het interview met Is 
in de laatste Evergreen). Hij achtte zich dus 
eindelijk capabel om de prijzen uit te reiken. 
Na de birdieballen voor Geert Swinkels en 
Is Jacobs, werd de prijs voor de longest drive 
uitgereikt aan Joop de Greef en voor de neary 
aan Geert Swinkels.
Dank zij Stef van Heugten beschikten we over 
extra prijzen.
Op plaats 7 eindigde Stef zelf, op 6 Fons 
Swinkels, op 5 Jan Ruyssenaars en op 4 Loek 
van Poppel. De derde plaats ging met 32 pun-
ten naar Harrie Engels, tweede werd Wim de 
Koning met 36 punten en de winnaar was Jan 
van der Zwaag met 37 Stableford punten.

En toen begon het te regenen  •
Rob Berkvens.
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Good old Jan van der Zwaag... 
nog steeds aan de top!
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Welkom voor nieuwe leden van HGC
Zaterdag 5 april heeft voor de nieuwe leden de kennismakingsdag plaatsgevonden. 
Onze voorzitter, Rob van Thiel, bestuursleden en de contactcommissie waren hierbij ook aanwezig.  

De nieuwe leden

Na het nuttigen van een kopje koffie heette de 
voorzitter de nieuwe leden van harte welkom 
en vertelde het een en ander over het wel en 
wee van onze club, met een speciale nadruk 
op de etiquette en het gedrag in zowel de 
baan als het clubhuis.
Het was de bedoeling om met de aanwezige 
leden een wedstrijd over 9 holes te spelen om 
elkaar al spelenderwijs beter te leren kennen. 
Maar helaas, de weergoden waren ons niet 
gunstig gezind, zodat we de kennismaking 
niet buiten maar binnen hebben voortgezet, 
uiteraard onder het genot van een drankje 
en een hapje.
Een geslaagde middag.  •

Namens de Contactcommissie
Cecile van den Broek
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Maître Cour  
du Moulin

Voorgerecht  
met een vleugje Azië
Wanneer je verre reizen maakt, neem je altijd iets mee 
van de eetgewoontes en de smaken van de gerechten. 
Voor dit voorgerecht voor vier personen maak ik een 
knipoog naar India.

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 

F
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S

Benodigd	voor	vier	personen:
  4 kabeljauwfilets van ongeveer 100 gram
  4 rivierkreeftjes 
  6 eetlepels sesamolie
  75 gram roomboter.
  1 eetlepel garam masala of kerriepoeder
    8 gemberbolletjes in kleine stukjes veldsla
  minitomaatjes voor garnering

Voor de dressing:
  2 eetlepels sesamolie
  2 eetlepels witte wijnazijn.
  1 eetlepel ketjap manis

Bereiding
Strooi de garam masala of de kerriepoeder aan beide zijden over de 
visfilets. Bak de filets in de sesamolie en roomboter. Voeg de stukjes 
gember toe.

Indien de rivierkreeftjes rauw zijn, deze meebakken tot ze mooi roze 
zijn, anders alleen op het laatst mee verwarmen. De schildjes van het 
lijf verwijderen, de kop en de staart eraan laten zitten.
Meng de ingrediënten voor de dressing. Leg op ieder bord een hoopje 
veldsla en besprenkel dat met de dressing. Leg daarop de kabeljauw-
filet en vervolgens een rivierkreeftje. Schep op ieder stukje filet wat 
gebakken gember. Garneer met kleine tomaatjes. Eventueel bestrooien 
met wat geroosterde sesamzaadjes. 

Rivierkreeftjes kunnen worden vervangen door grote gamba’s. Garam 
masala is een kerriepoeder uit India en te koop bij de toko. Het heeft 
een heerlijke, rijke smaak. Voor dit gerecht moet je wel een milde 
soort kiezen. • 

Bon appétit
Maître Cour du Moulin.
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Maître Cour  
du Moulin

Nieuws van de wedstrijdcommissie

De Nationale ABN AMRO neary competitie

HGC doet dit jaar hieraan mee. 

 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
Goossens

De deelnemers aan deze wedstrijden krijgen 
een give-away (golfballetje).
De winnaar een prijs en een certificaat.

 

Reglement
  Hole 5/14 is bij HGC de Neary Hole.
  Er is een Neary voor dames en heren 

samen.

!

Glazenwasserij
Wil Elbers

Voor bedrijven, 
kantoren en particulieren

Informatie: 06 - 425 85 781

  De winnaar van de Neary is diegene die 
de bal het dichtste bij de rand van de cup 
slaat. 

  De exacte afstand wordt, na afloop van de 
wedstrijd, gemeten door de wedstrijdlei-
ding.

  De winnaars van de Neary worden opge-
nomen in het landelijk Neary klasse-
ment.

 
Aan het einde van het seizoen wordt de 
top-50 van het klassement uitgenodigd 
deel te nemen aan de Nationale Kampioen-
schappen op 17 oktober op Het Rijk van 
Nunspeet. De tussenstanden zijn te vinden op  
www.neary.nl.

Veel plezier en succes •
 

De Wedstrijdcommissie

De	wedstrijden	voor	deze	competitie	zijn	voor	HGC	in	2008:
Zondag 18 mei Pro-Cup
Zondag 8 juni President’s Cup
Zondag 15 juni Vaderdagwedstrijd
Zondag 13 juli Kermiswedstrijd
Zondag 24 augustus Ouder-kindwedstrijd
Zondag 14 september Diëswedstrijd
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Clubhuis, het hart van de club
In het kader van het belichten van het werk van de verschillende 
commissies in onze club volgt hier een overzicht van de taken en 
activiteiten van de Clubhuiscommissie. Hiertoe hadden we in het 
clubhuis een gesprek met de voorzitter van de commissie, Dick Severs.

Doelstellingen	van	de	Commissie
Op onze vraag wat het doel is van de 
Commissie antwoordt Dick als volgt:

‘Het clubhuis is de plaats waar het clubgevoel 
het meest tot uiting komt. Het moet gezellig, 
gerieflijk en schoon zijn. Een belangrijk doel 
van de commissie is dan ook het clubhuis zo 
aangenaam mogelijk te maken voor de leden 
en ook voor andere bezoekers zoals greenfe-
ers. Een aangename sfeer hangt nauw samen 
met de inrichting, maar ook met de kwaliteit 
van de geboden diensten, zoals onder andere 
de bar en het restaurant. 
Voor de horecadienst hebben we in onze 
club gekozen voor het uitbesteden aan een 
uitbater die vertrouwd is met dit vak en zelf 
zorggedragen heeft voor de inrichting van 
de keuken. Dit geschiedt op basis van een 
overeenkomst die jaarlijks stilzwijgend kan 
worden verlengd. Zaken zoals onder andere 
prijzen, bediening, enz. zijn onderdeel van 
deze overeenkomst. 
Verder is het onze taak steeds alert te blijven 
op verbeteringen die ons clubhuis - en dus 

onze club - aantrekkelijk maken voor leden 
en andere gasten onder wie mogelijk ook 
potentiële leden’.

Beheer	van	het	clubhuisgebouw
Het clubhuisgebouw omvat naast het 
Horecagedeelte ook de bijbehorende terras-
sen, de tuin en de parkeerplaatsen. Dit is 
volgens Dick het gedeelte dat de bezoeker 
als eerste ervaart en dus medebepalend is 
voor het imago dat de club uitstraalt. Verder 
biedt het clubhuisgebouw ook ruimte voor 
ondersteunende diensten, zoals huisvesting 
voor de greenkeepers, stalling van de buggy’s, 
ruimte voor de caddiemaster, informatiebor-
den, vergaderkamer, kleedkamers en locker-
ruimtes. 

‘De Commissie heeft als taak om het geheel 
economisch verantwoord te beheren’ ver-
volgt Dick. 

Op de vraag wat voor activiteiten dat alle-
maal inhoudt noemt hij een waslijst van 
werkzaamheden die de commissie uitvoert 

en die we hier voor de lezer hebben samen-
gevat:
  Het plannen, aansturen en controleren 

van verbouwingen, installaties en onder-
houdswerkzaamheden uitgevoerd door 
aannemers, installateurs, schilders en 
anderen.

  Het zorgdragen voor de inrichting van 
het horecagedeelte met meubels, lampen, 
vloerbedekking, gordijnen, enz.

  Het organiseren van voorzieningen voor 
tuinen, terrassen en parkeerplaatsen.

  Afstemming met bestuur, andere com-
missies, de Enk en de uitbater.

In de commissie speelt ook de penningmees-
ter, Bert Hendriks, een actieve rol. Immers, 
aan alles wat de commissie onderneemt zit 
een prijskaartje. Voor de kleine karweitjes 
kan ook gebruik worden gemaakt van de 
diensten van onze onderhoudsmensen, Cor 
en Willy, die menige klus voor de commissie 
opknappen. Al deze taken zijn wel aan Dick 
toevertrouwd, mede gezien zijn werktuig-
bouwkundige opleiding en zijn brede erva-
ringen in het beheer van onroerend goed. 

Toekomstige	plannen
Op onze vraag wat er nog op stapel staat 
voor de komende tijd horen we dat de 
Clubhuisommissie bezig is met plannen 
voor verbetering van de dameskleedruimte. 
Verder staat verfraaiing van het interieur, 
onder andere gordijnen en schilderwerk, 
hoog op de agenda. Interessant was te horen 
dat de commissie voornemens is een gas-
openhaard te plaatsen. We voelden meteen al 
de warmte, heerlijk weggezakt in de kussens 
van het bankstel dat hopelijk voor deze plek 
zal worden geplaatst. • 

Met dank aan Dick Severs
Namens de redactie

Bert ter Heijne
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Door de baan

We moeten vooruitblikken  
naar de weersveranderingen
Laatst reed ik langs een café-restaurant en voor de deur stond een groot 
reclamebord met het opschrift: ‘Hier wordt niet gesproken over het weer’.
Zo, die zijn het zat dacht ik bij mezelf.

Elke rechtgeaarde Nederlander begint stee-
vast, na het vragen van ‘hoe is het’, met ‘wat 
een weer hè‘, goed of slecht bedoeld. Wie heeft 
niet de buienradar geparkeerd onder zijn of 
haar favorieten? Voor ons als greenkeepers is 
het belangrijk het weer te volgen en vooruit 
te blikken naar wat er komen gaat. Is er kans 
op vorst, krijgen we een hittegolf of blijft 
het lang nat? In het laatste geval en bij hoge 
temperaturen is er kans op schimmelinfecties. 
Hoe droger de greens hoe beter. Dit is een van 
de redenen waarom we de greens sweepen, 
door de dauw eraf te vegen. Uiteraard is dat 
ook prettig voor het spel.

Het komt de laatste jaren steeds meer voor 
dat langere warme tot hete periodes worden 

Hole 3 natte tijdHole 3 droge tijd

afgewisseld met korte heftige regenperiodes. 
Schade door de droogte kan dan bijna niet 
herstellen omdat het water meteen de sloot 
of vijver instroomt. 
Gelukkig kunnen we onze tee boxes en greens 
beregenen. De overige delen van de baan zijn 
echter overgeleverd aan de grillen van het 
weer: dan weer te nat, dan weer te droog.

Persoonlijk vind ik het niet erg als de natuur 
lijdt onder de droogte met als consequentie 
gele fairways. Sterker nog: het gras wordt 
er beter van. Het gras wordt geel omdat de 
wortels water ontrekken aan het blad om zo 
te overleven. Er ontstaat een soort slaapstand, 
waarbij wortels worden gestimuleerd zich te 
ontwikkelen.

Straatgras	toch	nuttig	
Dit geldt niet voor alle grassoorten. Grassen 
die niet droogteresistent zijn, zoals straat-
gras, verdwijnen. Weliswaar is straatgras een 
‘polvormer’, ziektegevoelig en dus ongewenst, 
maar in greens komt het steeds meer voor 
omdat het evolueert tot een grasras dat steeds 
beter bestand is tegen kort maaien (minder 
dan vijf mm), iets wat in het verleden niet 
het geval was. Er zijn banen die volledige 
straatgras greens hebben met het risico dat 
door ziekte een op het oog fantastische green 
kan omslaan in een green waar nog amper 
gras op staat. Zo zien we dat veranderingen 
in klimaat zowel gunstige als ongunstige con-
sequenties kunnen hebben.

Wij zullen ons cultuurtechnisch moeten aan-
passen aan de klimaatverandering en kennis 
moeten vergaren hoe hier mee om te gaan. 
Als de temperaturen blijven stijgen is het 
maaien van greens in december al niet eens 
meer zo raar. En in de verre toekomst kan het 
klimaat ons nog meer verrassen. Wie weet 
wordt het dan Helmond-aan-Zee. Vind ik wel 
goed klinken trouwens. •

Herbert van Hout, Greenkeeper
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                            Handicartwedstrijd op 2e Pinksterdag

Gezellig en succesvol
Tweede Pinksterdag 2008, een mooie dag met prima golfweer.
Het maximum aan deelnemers werd helaas niet gehaald, maar vol 
goede moed werd er om negen uur gestart met een totaal aantal van 53 
deelnemers.
 
De Mulligans waren ook dit jaar weer in trek 
en werden wederom in grote aantallen afge-
nomen, maar ook de beschikbaar gestelde 
‘Handicartballetjes ‘waren zeer gewild. Een 
erg gezellige dag met wederom een uitste-
kend resultaat. 

De inschrijving en de verkoop van de 
Mulligans brachten een bedrag op van € 690. 
De traditionele Amerikaanse verkoop, waar-
voor de prijzen waren geschonken door onze 
leden Janneke en Ben Goossens en Huub 
Bozon, alsmede een speciale bijdrage van 
een zeer meelevende extra sponsor deden de 
totaal opbrengst van deze dag stijgen tot een 
bedrag van € 1150. Uw tevreden consul heeft 
dit bedrag inmiddels overgemaakt aan de 
Stichting ‘Handicart’. Veel dank is verschul-
digd aan al die sponsoren die het mogelijk 
maakten dat weer alle deelnemers met een 
prijs naar huis gingen.

De sponsoren waren in willekeurige volg-
orde: Francien en Roland Christophersen, 
BoJa (Is Jacobs), Peter Verhees, Power 
Brands, Gerry Daelmans, Bert Hendriks, 
Nevada Bob, Bavaria, Jack Meyer, Gijs en 
Iris Verstappen, Huub Bozon, Jeroen van de 
Kant, Jan van Hout, Annemarie Ottenheijm, 
Stef van Heugten, Janneke en Ben Goossens. 
Dank ook aan de Wedstrijdcommissie (Wim 
Martens) die uw consul voor, tijdens en na de 
wedstrijd met raad en daad bijstond.

De eindstand van de wedstrijd:
1. Bert Sproet
2. Nel Corstens
3. Dick Severs.

Wij wensen Bert Sproet en Nel Corstens 
veel succes wanneer zij op 14 augustus op 

Bergvliet in Oosterhout HGC ‘Overbrug’ zul-
len vertegenwoordigen bij de Regiofinale.
Hopelijk bereiken ze daar de landelijke 
finale.

Nol van de Kant

Hoe de winnaar de 
Handicartwedstrijd 
beleefde
De Handicartwedstrijd op 2e Pinkster dag 
is één van die wedstrijden, waarvoor ik 
altijd zal proberen me tijdig in te schrijven. 
Natuurlijk, een ‘funwedstrijd’ is meestal 
wel leuk, maar hier hebben we ook nog 
eens te maken met een erg goed doel, dat 
ik graag wil ondersteunen. Zeker gezien 
de bezielende leiding waarop dit bij onze 
club gebeurt in de persoon van Nol van 
der Kant. 

Voor mijn zekerheid en natuurlijk ook het 
goede doel, bestelde ik vier ‘Mulligans’.
Mijn f lightgenoten waren Corrie Dams, 
Ellen van Will en Hans Verstappen, en dat 
in combinatie met fantastisch weer, kortom 
de zekerheid van een plezierige golfdag. 
Na enige onduidelijkheid op de eerste green: 
‘Wie is de eigenaar van welke marker?’ (waar 
kan een mens zich toch soms druk over 
maken) maakte ik mijn eerste (en tevens 
ook laatste) birdie van de dag. Voorlopig een 
goede start met 4 punten. 
De eerste negen holes beëindigde ik met 23 
punten en drie ingeleverde ‘Mulligans’. Na 
een korte sanitaire stop gingen we opnieuw 
aan de slag. Na drie holes had ik één punt en 
had ik ook mijn laatste ‘Mulligan’ gebruikt. 
Dankzij de voortdurende stimulans van mijn 
flightgenoten herstelde mijn spel en kwam ik 
uiteindelijk met 44 punten binnen. Omdat 
wij de op één na laatste flight waren, werd 
de uitslag al snel bekend gemaakt en tot mijn 
grote verbazing was ik de winnaar van de 
wedstrijd geworden.

Met	Nel	Nederland	in
Daarna kon ik mijn geluk niet meer op. Als 
eerste mocht ik een prijs uitkiezen en natuur-
lijk werd dit die fantastisch mooie gele badjas 
met clubembleem. Daarna kreeg ik (voor 
even) de ‘wisselbokaal’ overhandigd door 
Piet Hein van Thiel, die deze prijs vorig jaar 
had gewonnen. Hij gaf nog enige toelichting 
en zal zorgen voor de benodigde inscripties.

Overhandiging van de bokaal. Vlnr Nol van der Kant, Piet Hein van Thiel en Bert Sproet
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Met de als tweede geworden Nel Corstens 
zijn we uitgenodigd om aan de regionale 
Handicartwedstrijd mee te doen. En… Nel 
zegde mij toe dat zij die dag zou rijden, zodat 
ik op gepaste wijze na afloop van die wed-
strijd een drankje zou kunnen nuttigen. Dat 
noem ik nu inlevingsvermogen! Nel, bij voor-
baat dank hiervoor. 
Na de traditionele foto’s door Cees en de 
gelukwensen van de diverse clubgenoten dan 
aansluitend de inmiddels bekende ‘opbod-
wedstrijden, nu zelfs met een drietal prij-
zen, beschikbaar gesteld door Janneke en 
Ben Goossens, alsmede door Huub Bozon. 
Ondanks dat er voor mijn gevoel best wat 
‘enthousiaster’ geboden had mogen worden, 
hoop ik dat de opbrengst van deze dag aan 
de verwachtingen heeft voldaan. Daarna nog 
een aantal lekkere drankjes en toen onder 
deskundige begeleiding van Cock naar huis 
om van deze mooie golfdag te kunnen nage-
nieten. Nogmaals dank aan mijn f lightge-
noten, aan de vele vrijwilligers die dit soort 
wedstrijden altijd maar weer mogelijk maken. 

Een gelukkige Bert Sproet showt zijn badjas

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

En natuurlijk speciale dank aan Nol van der 
Kant, die deze dag weer op grootse wijze heeft 
georganiseerd. Samen met Nel zullen wij er 
alles aan doen, om onze club tijdens de regi-

onale Handicartwedstrijd op waardige wijze 
te vertegenwoordigen. •

Met hartelijke groet, Bert Sproet
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Ringen van de Olympische spelen
Op 12 september 2005, precies duizend dagen voor aanvang van de 
spelen, werden de ringen voor de Olympische spelen met veel show op de 
Chinese TV gepresenteerd.

Ik was toen in China en heb daar toen een 
aantekening van gemaakt. Deze kwam ik 
weer tegen en dacht misschien een leuk ‘wee-
tje’ voor de golfclub. De vijf ringen beloven 
een vriendschappelijke strijd:

Blauwe	ring
Bei-Bei = vis (sterk in watersport)

Zwarte	ring
Jingjing = panda (bescherming van mens en 
natuur, laat kinderen lachen)

Rode	ring
Huahuan = vuur (inspireert tot harder lopen, 
hoger springen en sterker zijn)

Gele	ring	
Yingying = antilope (een sneldenkende boy 
uit de Tibetaanse cultuur)

Groene	ring
Nini = zwaluw (brengt zegen en geluk overal 
waar ze vliegt) •

Henriëtte van Dongen
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Succes voor het mixed Nobra team 
Elk jaar opnieuw starten onze 
teams, in welke competitie dan 
ook, met de beste bedoeling om 
een goed resultaat neer te zetten. 
Kampioen worden is dan nog een 
vage droom die niet ieder team kan 
waarmaken.

Ons team, het mixed Nobra team, is dat dit 
jaar als enige van de drie Nobra teams van 
onze club wel gelukt. Wij waren sterker dan 

Bestuursmededeling
Vanaf 1 juli 2008 geldt een strikt rook-
verbod in het gehele clubgebouw, inclu-
sief gangen, kleedkamers en overige 
ruimten.

Nieuws van d’n Dimpel

Gulbergen, Internet GVN, Vaals en Welschap. 
Gestoken in uniforme shirts stond er bij ons 
een team met een goede sfeer en veel kwali-
teit. Namen noemen is hier niet nodig, het 
team als eenheid was sterk, maar het moet 
gezegd dat er vanaf de kant van de dames 
een grote inbreng was.

Op vrijdag 6 juni werd tijdens de slotdag op 
Crossmore met zes teams gestreden tegen de 
kampioenen van andere poules. Het resultaat 
hiervan was een derde plaats op slechts één 
punt afstand van de tweede. Een uitstekend 
resultaat! •

Cees van Dijk, team captain 

Weer eens een stukje in de Evergreen vanuit D’n Dimpel! En ook nog eens 
met echt goed nieuws: per 1 juli komt er na lang zoeken een nieuwe kok. 

Onze nieuwe kok heet Aart en hij heeft al vele 
jaren ervaring in diverse keukens. De laat-
ste 10 jaar heeft Aart bij Thermen Geldrop 
gewerkt waar hij o.a. de heerlijkste salades 
serveerde.

Wijzelf kijken heel erg uit naar de komst van 
Aart en we hebben er het volste vertrouwen 
in dat de keuken door hem professioneel en 

geopend omdat Aart en Gijs toevallig in 
dezelfde periode vakantie hebben geboekt. 

Voor velen van jullie is er ook minder goed 
nieuws, want vanaf 1 juli 2008 gaat het rook-
verbod voor de horeca in! Via de diverse 
media is eenieder hiervan voldoende op de 
hoogte gebracht en daarom gaan wij ervan 
uit dat iedereen zich hier ook aan zal hou-
den. Voorlopig mag er op het terras nog wel 
gerookt worden.
 
Op de site www.minvws.nl kunt u alles hier-
over nog eens rustig nalezen. •

Tot snel in d’n Dimpel.

met veel plezier gerund zal gaan worden. 
Natuurlijk komt er dan ook snel weer een 
echte menukaart met diverse voor-, hoofd- 
en nagerechten, maar het bekende 3-gangen 
weekmenu à € 24,50 zullen we er zeker ook 
inhouden!

Echter in de komende vakantieperiode is 
de keuken van 11 juli t/m 25 juli beperkt 
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Après-golf praat

Vet, dik, gezet of mollig
Iedereen weet het onderhand: de Nederlanders worden te dik. De TV 
vertelt het ons zo tussen de vele kookprogramma’s door en zelfs de even-
eens vele ziekenhuisprogramma’s met de vaak stuitend in beeld gebrachte 
bloedige operaties helpen niet meer. We hebben het goed, dat willen we 
tot uiting brengen en dus snoepen en eten we ons te barsten. Dat vind 
ik op zich niet zo erg, want daardoor worden we niet meer zo oud en is 
het geld voor de AOW dus beter op te brengen en hoeft dat niet door Bos 
gestolen te worden van de gepensioneerden.

Alle reden dus om in het naakte feit, dat 
ons vanuit de spiegel aanstaart, te berusten. 
Maar dat gebeurt helaas niet. Mannen kun-
nen dat vaak nog wel opbrengen: we zeg-
gen gewoon dat die zwemband op de goede 
plek zit en noemen het daarom ‘embonpoint’. 
Vrouwen hebben niet dat berustende en gaan 
de naakte feiten middels dieet zus of zo te lijf. 
Ik heb alleen Irene Moors voor de TV horen 
zeggen dat ze volmaakt tevreden is met haar 
maat 42, waarschijnlijk omdat ze de 44 niet 
wenste te vermelden.

Hoe kom ik hier nou op? In feite door de 
wat filosofisch getinte après-golf-gesprekken, 
waaraan ons clubje zich op hole 19 (voor 
ons hole 10) pleegt te bezondigen. Op onze 

leeftijd wil er wel eens een kennis naar de 
eeuwige jachtvelden verhuizen en dan is er 
helaas altijd wel één die wil weten waaraan! 
De link met vervettende vaten is dan gauw 
gemaakt.

En zo liet ik me ontvallen dat ik sinds mijn 
studententijd dertig kilo was aangekomen. 
Aangezien ons gemiddelde IQ dat van de 
PABO duidelijk overstijgt hadden we vlug 
uit ons blote hoofd uitgerekend dat dit feit 
neerkomt op één pond per jaar en wie maakt 
zich daar nou druk om? Ik kennelijk niet en 
dus schoof ik van maat 50 zo in de loop der 
jaren via 52, 54 en 56 naar maat 58 op en daar 
kan ik nog jaren mee toe. Geen rothumeur 
(althans niet meer dan gebruikelijk), geen 

anorexia nervosa, geen duur dieet, gewoon 
om de vijftien jaar ruimere kleding bij C&A 
of elders. Zo simpel kan het leven zijn!

De	kunst	is	om	alles	tegelijk	
te	laten	draaien
De enige vraag die overbleef was of mijn 
gewichtstoename mijn golfspel beïnvloedde 
en het antwoord daarop is JA. Maar dat hoeft 
helemaal niet negatief te zijn. De snelheid van 
de swing gaat achteruit, maar er zit duidelijk 
meer massa in de swing en de hele kunst 
is dus om alles tegelijk te laten draaien en 
er voor te zorgen dat bijvoorbeeld de buik 
niet nakomt of zelfs voorop gaat in de draai. 
Er zijn een paar wereldsterren in de USA 
en Engeland (zowel bij de dames als bij de 
heren) die dit erg goed demonstreren. Dames 
met een zware boezem begrijpen wel wat ik 
bedoel. Kijk maar hoe goed Serena Williams 
tennist en als je haar postuur ziet zou je toch 
niet zeggen dat daar een wereldster loopt. De 
golfswing heeft uiteindelijk toch veel weg van 
een stijl geslagen backhand bij tennis.

Enfin, Sandy kan dit alles ongetwijfeld beter 
uitleggen. Maar hoe goed uitgelegd ook, je 
moet het zelf voelen en goed op je eigen lijf 
letten. Een perfecte slag hoor je en voel je 
en dan weet je ook zonder te kijken dat de 
bal komt waar je hem hebt bedoeld. Ik heb 
Colin Montgomery eens horen zeggen dat 
hij al tevreden was als hij in een ronde drie 
werkelijk perfecte ballen had geslagen en 
dat demonstreert enerzijds zijn drang tot 
perfectionisme. Anderzijds toont het aan 
hoe moeilijk deze sport is en dat je dus niet 
wanhopig hoeft te kijken als er op een dag 
niets lijkt te lukken. Wees gewoon tevreden 
met jezelf en jouw prestaties en maak je niet 
dik! •

Joep Vergroesen
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Wat ons verder nog ter ore kwam

Koninklijke onderscheiding
Twee leden van onze club kregen ter gele-
genheid van Koninginnedag een lintje 
opgespeld door Fons Jacobs, burgemeester 
van Helmond. Loek van Poppel en Herbert 
Beekmans hebben zich als vrijwilliger 
jarenlang verdienstelijk gemaakt voor de 
maatschappij. Ook binnen HGC zijn ze als 
vrijwilligers nog actief: beiden als lid van de 
HaReCo en Loek ook nog als bestuurslid en 
‘hoofd van de caddiemasters’. Nogmaals van 
harte proficiat!

Een ‘bewogen’ hek 
Onze buurman Herman Goosefoort heeft het 
prachtige hek rond zijn boerderij gedeeltelijk 
naar achteren moeten verplaatsen om zo de 
verplichte ruimte te creëren voor de periodie-
ke schoonmaak van de sloot. Dit geldt alleen 
voor het gedeelte met stromend water.

 

Langer leven door golfen
Voor u gelezen in De Telegraaf.
Golfen is supergezond. Het verlengt het leven 
met vijf jaar. Dit blijkt uit onderzoek van het 
Karolinska Institute in Stockholm. Aan het 
onderzoek deden 300.000 golfers mee. Het 
vele bewegen, de gezonde buitenlucht en het 
sociale gebeuren rond de sport speelt een 
belangrijke rol in de hogere levensverwach-
ting. Volgens de onderzoekers zijn de beste 
spelers het meest gezond van allemaal. De 
studie laat verder zien dat een rondje van 18 
holes gemiddeld vier tot vijf uur buitenlucht 
betekent en goed is voor een wandeling van 
zes tot zeven kilometer gemiddeld. ‘Zoals 
bekend, zeer goed voor de gezondheid’, zo 
stellen de Zweden. Een ander onderzoek wees 
al uit dat een goed huwelijk bijdraagt aan 
hoge scores op de golfbaan. De geliefden hel-
pen de spelers relaxen en verlenen praktische 
assistentie. Ook vinden ze het geen probleem 
de golfers van en naar competities te rijden.

Loek van Poppel

Herbert Beekmans

Een kwestie van optillen, terugplaatsen en weer 
omlaag duwen

Toch knap om alle hindernissen te ontwijken!

Mysterieus verdwenen eik
Als een dief in de nacht zonder dat iemand 
van de club het had gezien is een dikke eik 
naast de green van hole 1 verdwenen. Wat 
restte is op de foto te zien. Nadien bleek dat 
de gemeente hem gekapt had er vanuit gaan-
de dat de (zieke) boom op gemeentegrond 
stond. Dan voortaan ook het snoeiwerk voor 
de gemeente?
 

Ballonnen op hole 2
Op zaterdagavond 7 juni, na de wedstrijd 
‘Bavaria om ’t Vat’, was de baan op hole 2 
voor even veranderd in een landingsbaan 
toen enkele ballonnen, gedwongen door 
gebrek aan thermiek, er een landingsplaats 
zochten. •

Redactie

Hier stond-ie
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Beekstraat 12
5671 CT Nuenen

T 040 - 283 44 21
E info@dicksevers.nl
W www.dicksevers.nl

Wedstrijduitslagen
Seizoenopening	-	16	maart
1. Wim  van Herpen 36 punten

2. San Jansen 34 punten

3. Jaap van het Kaar 32 punten

Voorjaarswedstrijd	-	13	april
1. Pieter Driessen 36 punten

2. May Roxs 35 punten

3. Jean Louis Aben 34 punten

Vlaggetjeswedstrijd	-	30	april
1. Nel Corstens Hole 19, 1,5m

2. Annie Heessels Hole 19, 3m

3. Margriet Stockx Hole 18, bunker

Maandbeker	I	Strokeplay	-	3	mei
1. Toos de Vries 66 slagen

2. Udo Oidtmann 67 slagen

3. Bert Hendriks 69 slagen

Maandbeker	I	Stableford	-	4	mei
1. Joke Franken 41 punten

2. Annie Heessels 36 punten

3. Nel Corstens 35 punten

Zaterdagwedstrijd	-	17	mei,	9	holes
1. Mieke van den Heuvel 21 punten

2. Rinus Jansen 19 punten

3. Joke Franken 18 punten

Pro-Cup	-	18	mei	
1. Ruud van der Vliert 36 punten

2. Reinder Zuidhof 36 punten

3. Ellen Swinkels 36 punten

Winnaars Pro-Cup Reinder Zuidhof, Ruud van 
der Vliert, Sandy van Griensven (Pro) en Ellen 
Swinkels

Pro-Am	-	25	mei	
1. Hannie van den Eijnde 38 punten

2. Tonne Knaapen 37 punten

3. Toos de Vries 36 punten

Maandbeker	II	Strokeplay	-	31	mei
1. Jan van den Eijnde 72 slagen

2. Margret van Dijk 72 slagen

3. Frans Jansen 73 slagen

Maandbeker	II	Stableford	-	1	juni
1. Reinder Zuidhof 39 punten

2. Netty van Poppel 35 punten

3. Agnes van Nimwegen 35 punten

Bavaria	om	’t	Vat	-	7	juni
1. Rijn Schellekens 39 punten

2. Dick Severs 37 punten

3. Broos Swinkels 36 punten

4. Rinus Jansen 35 punten

5. Gijs Verstappen 35 punten

Presidents-Cup	-	8	juni
1. Reinder Zuidhof 40 punten

2. Gijs Verstappen 39 punten

3. Ellen Claessen 39 punten

Winnaars maandbeker 1 strokeplay vlnr Udo 
Oidtmann, Toos de Vries en Bert Hendriks

Winnaars maandbeker 1 stfd vlnr Nel Corstens, 
Joke Franken en Annie Heessels

Winnaars Presidents-Cup vlnr Anneke 
Theunissen, Gijs Verstappen, Ellen Claesen, 
Rob van Thiel (President), Reinder Zuidhof, 
Chrstien Jacobs en Chris Geugies.
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Allereerst kun je de vraag stellen hoe belangrijk het putten is. Uit onderzoek is gebleken dat 43% van je 
slagen over 18 holes bestaat uit putten, dus heel belangrijk. De putt stroke (put slag) is niet moeilijk om uit te 
voeren, het is eigenlijk de simpelste beweging in het golf, maar de techniek moet wél voldoen aan een aantal 
voorwaarden. Als eerste een goede grip, want een goede grip zorgt voor een rechte putt stroke en voor meer 
gevoel. Bovendien maakt die goede grip dat het slagvlak tijdens impact recht door de bal gaat. Hieronder de 
juiste putt grip.

Linkerhand
A 		De grip van de club in het ver-

lengde van uw onderarm plaat-
sen

  		De grip van de club is paral-
lel aan de levenslijn van uw 
hand.

B  		Vouw uw vingers om de club
  		Uw wijsvinger blijft lang
  		De grip van uw club ligt tegen 

uw duimmuis
C  		Plaats uw duim op het platte 

stuk van de grip
 		Uw wijsvinger is gestrekt en 

los van de club

Rechterhand
D 		De grip van de club ligt in uw 

vingers
 		Uw handen zijn aaneengeslo-

ten
 		  Plaats uw vingers onder de lin-

kerwijsvinger op de club
E 		Plaats uw rechterduim op het 

platte stuk van de grip
 		    Uw linkerduim valt in de 

levenslijn van de rechterhand
 		  Pak de club met een lichte druk 

vast
 
Nogmaals, een goede putt stroke 
begint met een goede putt grip.
Heel veel plezier met oefenen •

Groetjes Sandy

Pro-praatje

Putten begint  
met een goede grip

A

C D E

B
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Vlaggetjes wedstrijd op Koninginnedag 

Nel geeft een rondje weg

Jaarlijkse wedstrijd om de Presidents-Cup 

Was er wel een Presidents-Cup?

Wat een dag is dat voor mij geworden! Eindelijk gerechtigheid in mijn 
bijna 20-jarige golfcarrière. Eerste worden bij zo’n wedstrijd, in een sterk 
spelersveld met nagenoeg allemaal sportieve en leuke spelers.

Zondag 8 juni was het weer zover. De wedstrijd om de Presidents-Cup.
Prachtig weer, een prima stel flightgenoten en bij mij een sof resultaat. 
Maar het mocht de pret niet drukken. 

Mijn flight met Marijke van den Bogaard 
en Jack Meijer was super. Goede spelers en 
bovenal enorme supporters voor mij, toen zij 
doorkregen dat ik zo goed stond te golfen.

Dank jullie wel. Terug in het clubhuis bleek 
al gauw, dat ik waarschijnlijk eerste zou zijn. 
Bij de prijsuitreiking was er zekerheid. Erg 

Nagenietend in het zonnetje werden de bin-
nenkomenden afgewacht. ‘Zouden ze beter 
scoren dan ik’ heeft menig topscorer zich 
afgevraagd. Was 36 goed, oh daar komt een 
38 binnen. Verdraaid 39…!
Afijn, rond 16.30 uur kon Rob van Thiel, keu-
rig in het jasje, maar zonder dasje zijn prijs 
gaan uitreiken.
Uiteraard dankte hij eerst Wim Martens en 
Margriet en Rob Stocks voor de uitstekende 
organisatie van de dag. Eerst de ABN-AMRO 
neary. Met 190 cm won Rob Stocks. Daarna 
de winnaars. Ellen Claasen eindigde met 39 
punten op de derde plaats, Gijs Verstappen 
ook met 39 werd tweede.

En	toen	ging	het	over	de	Cup
De voorzitter vond Presidents-Cup geen 
goede uitdrukking. Het moest Presidents-
Trophy zijn. Trophy geeft duidelijker strijd 
aan, hard, keihard. Er moet zogezegd bloed 
aan kleven. Wat zou er nu toch te voorschijn 
komen…? Iedereen huiverde al. Maar nee 
hoor. Een klein golftasje met wat miniclubjes. 

Gezondheid allemaal!

leuk als er dan nog gezongen wordt: ‘...en ze 
geeft een rondje weg’. Wat wil je dan? Als 
brouwersdochter laat je dat niet op je zitten en 
dan is het: ‘Zo. Nu eerst een Bavaria’. Jammer 
voor diegenen die geen bier drinken! Alles bij 
elkaar een dag met een oranje randje. •

Nel Corstens-Swinkels.

Weliswaar goudglanzend en volgens Rob ook 
van goud, maar absoluut niet bloedstollend. 
Misschien dat de clubjes nog aardig kunnen 
prikken, maar volgens de voorzitter kon je 
dat alleen in blokjes kaas, eventueel ook nog 
te gebruiken om nagels schoon te maken 
of in oren te peuteren, maar het was verder 
alleen maar snoezig. Toen werd dat schattige 

dingetje dan toch uitgereikt aan de winnaar 
met 40 punten: Reinder Zuidhof.

Door een CSA van 2 was er nogal wat gemom-
pel bij mij in de buurt, maar ja dat is nu een-
maal het spel en dat zijn de regels.

Reinder dankte voor de prijs en prees de spe-
lers met een hoge score en een lage handicap. 
Hij hoopt spoedig zijn niveau te verlagen, 
zodat te zijner tijd ook weer andere spelers 
in de prijzen gaan vallen.
Na nog een laatste mop van Marjan was deze 
fijne dag voor mij weer voorbij. •

Rob Berkvens.

Winnaars Presidents-Cup vlnr Anneke Theunissen, Gijs Verstappen, Ellen Claessen, Rob van Thiel 
(President), Reinder Zuidhof, Chrstien Jacobs en Chris Geugies.
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De Jeugd van HGC ‘Overbrug’ op toer

Lichamelijk gehandicapte golfers te gast

Zomercompetitie
De Jeugd van HGC ‘Overbrug’ vliegt uit! 
Maar liefst drie teams en een hele groep mei-
den doen mee met diverse wedstrijden. Voor 
jeugdleden met baanpermissie of GVB is er 
de Zomercompetitie. Twee Helmondse teams 
van telkens wisselende spelers spelen gedu-
rende alle zondagen in juni op diverse banen 
in de regio. Natuurlijk komen de bezochte 
clubs ook naar Helmond. Op 22 juni vanaf 
15.00 uur speelt de Jeugd de Zomercompetitie 
op HGC ‘Overbrug’. 

Voor Jeugdleden met een maximale handicap 
van 36 is er de Teamtour. Ook wordt onze 
club door deze NGF Tour aangedaan, name-
lijk op 31 augustus en op 14 september.

GirlzGolf
Een groep dames van HGC heeft meege-
daan met GirlzGolf. Geheel in het roze togen 
moeders en dochters naar Welschap om daar 

Aankondiging
Om zowel de lichamelijk gehandicapten in 
het algemeen als de gehandicapte golfer in 
‘t bijzonder eens goed in de watten te leg-
gen en in het zonnetje te zetten hebben we 
29 augustus gekozen als bijzondere dag. Op 
die vrijdag verwelkomen wij, in samenwer-
king met het bestuur van NGG (Nederlandse 
Gehandicapten Golf) en HGC ‘Overbrug’ 18 
tot 24 lichamelijk gehandicapte golfers. Zij 

Een clubhuis vol ‘roze’ dames tijdens 
GirlzGolf op Welschap

HGC	Jeugdbokaal
Op zondag 28 september wordt er weer 
gestreden om de HGC Jeugdbokaal. Noteer 
deze datum nu alvast in je agenda. Alle 
jeugdleden, dus ook die net zijn begonnen, 
mogen hieraan deelnemen. Er is een spel-
letjescircuit, een 9-holes én een 18-holes 
wedstrijd. Ouders zijn niet alleen van harte 
welkom om aan te moedigen, ze mogen 
ook meehelpen zodat alles goed verloopt.  
Graag aanmelden bij Nicole Swinkels via 
info@nicoleswinkels.nl. • 

Nicole Swinkels
Jeugdcommissie 

een fantastische ervaring op te doen. In de 
baan begeleid door charmante gastvrouwen 
van de ontvangende club en op en rondom 
het clubhuis allerlei damesactiviteiten. Op 5 
oktober is er weer een GirlzGolf dag. Dit keer 
op Golfclub de Dommel in St. Michielsgestel. 
Inschrijven kan op www.ngfwedstrijden.com. 
Er kunnen 120 deelneemsters meedoen aan de 
wedstrijd over 12 holes. Tijdens de wedstrijd 
worden er diverse activiteiten georganiseerd. 
Na de wedstrijd is er een gezamenlijk diner 
en een modeshow waaraan de deelneemsters 
zelf mee kunnen doen.

zijn de hele dag te gast in Helmond, spelen 
een wedstrijd in een nader te bepalen vorm 
en dragen samen met gasten, sponsoren enz. 
een positief beeld uit. Ook de pers wordt uit-
genodigd.

Beroep	op	sponsoren
Om dit alles in goede banen te leiden, kos-
tendekkend te maken en een bedrag voor de 
‘NGG pot’ te kunnen schenken doen wij ook 
een beroep op sponsoren.
Ideaal voor ons als organisatie zijn financiële 
schenkingen, maar ook andere vormen van 
sponsoring, cadeaus voor de prijzentafel of 
creatieve ideeën zijn welkom.

Bovendien zijn we voornemens die sponsoren 
die een bijdrage leveren van boven de € 250 
te vermelden op een poster enz. Boven de 
€ 350 betekent sponsoring van een hole en 
deelname aan de wedstrijd en diner.

We proberen zowel de ondersteuning aan 
de gehandicapte golfers als de uiting over 
sponsoren zo goed mogelijk naar buiten te 
dragen.

Indien u besluit een bijdrage, in welke vorm 
dan ook, te leveren zijn we u bij voorbaat 
dankbaar. In een nader contact bespreken we 
eventuele deelname aan de dag e.d.

Namens de golfers binnen NGG en de plaat-
selijk initiatiefnemers •

Cees van Dijk
06-50-512786

 C.vanDijk@chello.nl

Willie-Jan Verspaget
06-51-091582

 Willie.Jan.Verspaget@EMA.nl
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U W  M E E S T  K R A C H T I G E  PA RT N E R  I N :

• Calciumsulfaat dekvloeren 

• Cementdekvloeren 

• Coating-, epoxyvloeren 

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

• Zachte vloerbedekkingen; 
 Naaldvilt, tapijt etc. 

• Binnen-, buitenzonwering 

E-mail: info@totalprojectservice.nl
Doornhoek 3746
5465 TA  VEGHEL

telefoon: 0413 - 38 90 60

Postbus 592
 5460 AN  VEGHEL
fax: 0413 - 38 90 61

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

b.v.
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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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Wie was Stableford? 
Ongeveer de eerste wedstrijdvorm, die we als golfer leren is Stableford, 
voor hoge handicappers de enige vorm die werkelijk soelaas biedt voor 
een verla ging van de handicap. Als nieuweling vraag je je niet direct af  

‘hoe komen we aan dat systeem en waar komt die naam vandaan’ maar 
de nieuwsgierige golfer wil wel eens weten: ‘Heeft er ooit een Stableford 
geleefd en zo ja wie was dat?’ 

Dankzij een artikel uit een golfblad uit Wales 
weten we nu de waarheid. Want daarin lezen 
we dat Frank Stableford zijn speelmethode 
had uit gevonden rond 1932 op de Wallasey 
Golfclub in Merseyside. Maar bij het door-
ploegen van de verslagen uit de South Wales 
Daily News, over de geschiedenis van de 
Glanmorgan shire Golfclub stuitte de jour-
nalist op een verslag over de eerste herfstver-
gadering van de club uit 1898. 

In een voetnoot over de scores bij de bogey 
competition: Éen speciale prijs voor de wed-
strijd werd uitgereikt door Frank Stableford, 
op grond van een metho de van scoren die 
als volgt in elkaar stak: iedere speler speelt 
op bogey niveau, als de hole met slechts 
één slag wordt verloren krijgt de speler één 
punt, wordt hij gehalveerd twee punten. Als 
hij wordt gewonnen met één slag, dus par 
gespeeld, drie punten en met twee slagen vier 
punten. Aan de tota le score wordt één derde 
van de han dicap van speler toegevoegd’. 

Dat was dus de eerste stableford wed strijd 
gespeeld in1898 in Wales. De eerste winnaar 
heette A.Hastings Watson, die won met 42 

punten, negen punten meer dan Rev.W.E. 
Shaw, die tweede werd. Het is niet bekend of 
hij het systeem nog heeft toegepast voordat 
hij het 34 jaar later nieuw leven inblies, maar 
zijn beweegreden bleef ongewijzigd. Hij was 
van mening dat bij alle andere spelsoorten 
één verpeste hole de hele ronde kan verpes-
ten. Hij streefde naar een eerlijker weerslag 
van een complete ronde en één die de speler 
in staat stelt te herstellen van een slechte hole. 

De enige wijziging die hij maakte in 1932, 
was dat de speler zijn volledige handicap 
mag verreke nen.

Aan het begin van de twintigste eeuw diende 
Stableford als chirurg in het leger tijdens 
de boerenoorlog in Zuid Afrika en in 1903 
nam hij deel aan de acties tegen Mad Mullah 
in Somalië. Hij verhuisde vlak voor de eer-
ste wereldoorlog naar Liverpool en werd lid 
van zowel de Royal Liverpool als Wallasey. 
Voordat hij als kolonel dienst deed in Italië 
en Malta. Na de oorlog keerde hij terug naar 
Wallasey waar hij een bekend figuur werd, 
getooid met kleurige vlinderdasjes en rijdend 
in een gele Rolls Royce. Hij speelde nog jaren 
door tot zijn 89ste. Toen hij in 1959 te horen 
kreeg dat hij blind werd, schoot hij zich door 
het hoofd. • 

Naar Copy Chain 
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Dorpsstraat 127  5708 GG Helmond  Tel: 841 294

SKINCARE, BODYCARE, NAILS,
COSMETISCHE MANICURE- EN PEDICURE,

INJECTABLES, LIPOLYSE,
LASERONTHARING & PERMANENTE MAKE-UP

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

 StressDStress
bea u t y & w e l l n e ss

D

INJECTABLES

LIPOLYSE

BOTOX 200,- (2
 geb.)

gratis in
take

gratis intake en
proefstukje

LASERONTHARING
Oksels 120,- nu 95,-

alle overige behandelingen
10% korting

Vergunning verleenddoor GGD

PERMANENTE
MAKE-UP

10% korting

NIEUW

AGE smart

Te gebruiken bij
kraaienpootjes,
lachrimpeltjes
en fijne lijntjes

dermalogica     

Loop even vrijblijvend binnen en vraag naar een gratis tester



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

Minder succesvolle NGF competitie
Na de enthousiaste verhalen over de resultaten van sommige van onze 
teams in de NGF competitie van vorig jaar, is het dit jaar doodstil gewor-
den. Van niemand een berichtje ontvangen. 

Jammer, we willen graag meeleven met onze 
teams, waarvoor we enkele malen per jaar 
kosteloos onze baan afstaan voor hun com-
petitiewedstrijden.
Wel heeft Cees van Dijk voor de competi-
tie bijgaande foto gemaakt van het tweede 
Herenteam dat ingedeeld was in de reserve 
5e klas. Deze heren waren vorig jaar gepro-
moveerd en dit jaar zou het weer moeten 
gebeuren, nieuwe outfit en zoals de foto laat 
zien een optimistische blik.

Heren	2	team	poseert
Het werd een anticlimax, laatste geworden 
met degradatie terug naar de 6e klasse.

Het schijnt dat de andere teams degradatie 
konden ontlopen met 4e plaatsen (in poules 
van 5). Het Herensenior team leverde nog de 
beste prestatie door als 3e te eindigen. •

Redactie

30



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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Golfen in den vreemde

Mon swing d’essai est parfait
(Mijn oefenswing is van wereldklasse) 
De titel van dit stukje doet vermoeden dat wij ons nu even met taal 
gaan bezighouden. Het leren van woorden was als kind eigenlijk kinder-
spel. Maar later, bij het leren van de golftheorie voor het GVB-examen, 
hadden we er al veel meer problemen mee. Wat waren dat vaak moeilijke 
begrippen zoals ‘laterale waterhindernissen’ en wat waren de zinscon-
structies ingewikkeld. Toch hebben wij ons er doorheengeslagen.

Nu zitten wij in de volgende fase: de golfende 
massa gaat massaal op golfreis. Overal naar 
toe: Schotland, Zuid-Afrika (heel populair 
tegenwoordig door de lage Rand), Thailand, 
Florida, Cuba…
Dan brengt men een scorekaart mee van de 
baan waar men gespeeld heeft en die voor 
hen een emotionele waarde heeft. Weer duikt 
het fenomeen ‘taalgebruik’ op. Ik wil nu even 
niet naar de Zuid-Afrikaanse ‘vogeltjes op het 
groen’ (birdies on the green) of het ‘sukkel-
veld’ (rough) die door Angela Houdijk in een 
lezenswaardig artikel in Golfers Magazine 
van april 2002 werden behandeld. Ik richt 
mij specifiek op de scorekaart (score card, 
Scorekarte, carte de score, tarjeta de juego, 
cartoĕ de marcaçăo). Een nadere bestudering 
van een aantal buitenlandse scorekaarten 
levert het beeld op dat zeer toeristische com-
merciële banen vaak tweetalig zijn (lands-
taal en Engels), maar dat de clubbanen vaak 
alleen de landstaal gebruiken. Dat wordt dan 
wel even heel diep nadenken, want de parate 
kennis van de betreffende taal is soms niet 
(meer) aanwezig. Een beetje ondersteuning 
kan dus best uitkomst bieden.

We maken een uitstapje in het Engels, Duits, 
Frans, Spaans en Portugees en kiezen een 
mooie golfcourse (Golfplatz, golf, campo de 
golf). De reservering van de starttijd (teetime 
reservation, Startzeitreservierungen, réser-
vation de l’heure de départ, reservas de la 
hora de salida) via de telefoon of internet lukt 
meestal vrij aardig. We wisten van de moge-
lijkheid een discounted rate te krijgen of we 
maakten gebruik van de Franse departe-
mentale pass (vijf greenfees voor de prijs van 
vier). We nemen in Spanje een buggy (coche 

eléctrico) want met een trolley (carrito de 
mano) is het toch te zwaar. Soms is een carro 
eléctrico (trolley met accu) genoeg. Soms 
mag je geen golfschoenen met metalen spikes 
dragen (steel spikes not allowed, Metallspikes 
Platzverweis, no está permitido el uso de 
claves de metal), soms zijn soft spikes aan-
bevolen, soms alleen toegestaan (only soft 
spikes allowed, só să permitidos softspikes). 
We melden ons bij de caddie master en laten 
zien dat we een licencia (GVB) hebben. Soms 
is een handicap required (handicap exigido). 
Meteen vragen we waar de driving range is 
(où est le practice, s’îl vous plaît?; ¿dónde está 
el campo de práctica, por favor?). We melden 
ons op tijd op de tee van de 1e hole (Abschlag, 
départ, salida del hoyo uno - of del primero). 
Jammer dat de oefenswing van wereldklasse, 
ons handelsmerk, verboden is: pas de coup 
d’essai sur le départ.

Local	rules
Wees erop bedacht dat een veelheid van local 
rules (Platzregeln, règles locales, reglas loca-
les, regras locais - Portugees doet ook mee) 
uw resultaat kunnen beïnvloeden, want over-
treding van een plaatselijke regel (breach of 
local rule, Verstoß gegen Plazregel, infraction 
à une règle locale, infracción) hebben als 
gevolg: penalty, Strafe, pénalité, penalidad 
van two strokes, zwei Strafschläge, deux 
coups, dos golpes. Bij matchplay (Lochspiel) 
is dat loss of hole, Lochverlust, perte du trou, 
perdida del hoyo. Anderzijds kunt u relief 
(Erleichterung, dégagement, alivio) nemen: 
free drop, sans pénalité, sin penalidad klinkt 
ons als muziek in de oren. Vaste obstakels 
(regel 24) zijn immovable obstructions, unbe-
wegliche Hemmnisse, obstructions inamovi-

bles, obstrucciónes inamoviles, obstáculas 
inamoveis. We zien allerlei paaltjes onderweg: 
Boden in Ausbesserung, blaue Pfähle; terrain 
en réperation, piquets bleus; terreno en repa-
ración, estacas azules; terreno em reparação, 
estacas azules & placas GUR. Nadat we een 
mooie Annäherungsschlag (approach shot, 
approche) hebben gedaan in de wetenschap 
dat de Entfernungsmarkierungen, piquets de 
distance, de afstand bis Anfang Grün, jusqu’à 
l’entrée du green, desde la entrada de green 
aangeven. We holen een mooie putt (nous 
rentrons un beau putt). We komen ook nog 
lateral water hazards (red stakes), seitliche 
Wasserhindernisse (rote Pfähle), obstacles 
d’eau latéraux (piquets rouges), obstáculos 
de agua (estacas rojas), obstáculo com agua 
lateral (estacas vermelhas) tegen. Witte paal-
tjes geven out of bounds, Ausgrenzen, hors 
limite, fuera límites, fora de limites aan. Toch 
wel een moeilijke baan. Dat kon je al zien 
aan de slope index van de baan (valor slope 
130)! Sinds de invoering van de slope rating 
door de EGA hebben de banen deze aan de 
scorekaart toegevoegd: verschillend voor 
dames en heren, verschillend voor de tees 
(standaard of backtees). Let op de afkorting 
VS (valorización slope), dat was VC (valor 
campo of SSS); par is gebleven.

Etiquette
Speel niet te langzaam (avoid slow play, évi-
tez toute lenteur excessive, evite el juego 
lento, evitar o jogo lento); laat door (signal 
to pass, donnez le passage, cedar el paso, 
dar passagem ao prupa seguiente). Er zijn 
standingregels van kracht (the right of way, 
Durchspielrecht, priorité, prioridad, prefe-
rencia de paso). Dat hangt ook af van de 
grootte van de flight (2 bolas sobre 3, 3 bolas 
sobre 4, etc.)
Steeds de etiquette naleven is wel zo netjes 
(bitte beachten Sie die Golfetiquette, res-
pectez l’étiquette, cumpla con las normas 
de etiqueta):
  Bunkers aanharken (rake bunkers, Bunker 

harken, effacer ses traces dans les bunkers, 
rastrillar /alisar los bunkers);

  Replace/repair divots (Divots ausbessern, 
replacez ses divots, reparar chuletas – ook 
reponga césped, favor repor divots – ook 
repare os divots);

  Repair pitch(ball)marks (Pitchmarken 
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Bavaria om ’t vat 
Op zaterdag 7 juni vanaf 11 uur werd er gestart voor de jaarlijkse wedstrijd ‘Bavaria om ’t Vat’. Door het grote 
aantal deelnemers, die allen vanaf hole 1 vertrokken, was het vooral voor de late starters, die veel oponthoud 
moesten trotseren, een langdurige tocht door de baan.  

Nadat de andere spelers zich op het 
terras al ruimschoots hadden gelaafd 
aan het heerlijke Lieshoutse gerste-
nat of al huiswaarts waren gegaan 
kwamen de allerlaatste flights pas 
binnenlopen. Vanwege het vroeg-
tijdig sluiten van de tap kon hun 
verlangen naar een koele dronk uit 
het door de brouwer aangeboden vat 
maar amper worden bevredigd. 

Niettemin weer een heerlijke wed-
strijd met mooi weer en nadien de 
prijsuitreiking door Broos Swinkels, 
geassisteerd door Loek van Poppel. 
De sterkste spelers van deze wed-
strijd, Rijn Schellekens (1), Dick 
Severs (2) en Rinus Jansen (3), gaan 
naar de landelijke finale op Prise 
d’Eau. Vanwege uitzonderlijk goed 
spel van Gijs Verstappen (HCP 4) kreeg hij op voorspraak van Loek 
van Poppel een wildcard voor de finale. •

Bert ter Heijne 
en Jean Louis Aben

Alle prijswinnaars en organisatoren. Staand vlnr Wim Martens, Hans van Kuijen, Jean Louis Aben , Rinus Jansen, 
Wim Roelofs, Rijn Schellekens en zittend vlnr Broos Swinkels en Gijs Verstappen.

ausbessern – ook entfernen, relever les pitches met een relève-
pitch (= pitchfork), reparar piques de bola, repare os pitchs).

De Platzmarshall of vigilante, course ranger of controlador is 
vaak aanwezig.

Aan het eind van de ronde, the round of golf, die Runde, le tour, 
la vuelta, controleert u de scorekaart pials Seler, joueur/joueuse, 
jugador(a) of als marker, marqueur, mercador(a). Zet uw handte-
kening (signature, Unterschrift , signature, firma) en levert deze 
in (of u houdt hem als souvenir).

Wat is het geworden? The hall of fame of the walk of shame? Hebt 
u genoten dan snel naar de casa club (clubhouse) voor een drankje 
om af te sluiten en dan: Thank you for your company, nice talking 
to you. Hasta la vista. Auf Wiedersehen! •

Jan Jansen van de Laak, ’t Sybrook
(via CopyChain).
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Eindhoven,  Woense l se s t raa t 354, te l.  040 - 246 14 10
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Uw (club)huis
In vertrouwde handen

Aan- en
verkoop bemiddeling
Taxaties • Verhuur

Helmondseweg 12
5735 RB  Aarle-Rixtel

T 0492 - 38 38 84
F 0492 - 38 38 11

Info@harrymoesmakelaardij.nl

Vraag naar onze speciale aanbiedingen!
www.harrymoesmakelaardij.nl
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering 
van de Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ op 
dinsdag 6 mei 2008 in het Golfclubhuis.

Aanwezig volgens presentielijst: 67
Bericht van verhindering: 53

1.	 Opening.
Alvorens de vergadering te openen staat 
voorzitter Rob van Thiel stil bij het overlij-
den van onze leden mevrouw Iet Schouten-
Meulenbrug, de heer Otto Bloemen, ons lid 
van verdienste de heer Frits Verspaget en 
onze groundsman de heer Harrie Aarts. Ter 
nagedachtenis wordt een minuut stilte in acht 
genomen. Vervolgens opent de voorzitter 
de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom, speciaal ons erelid Hans Verstappen 
en de leden van verdienste Jan van der Zwaag 
en Fred Boogaarts.

2.	 Mededelingen
a)  Voorzitter feliciteert onze nieuwe gede-

coreerden de heren Loek van Poppel en 
Herbert Beekmans. Beiden werden onder-
scheiden met de Ridderorde van Oranje 
Nassau (L.ON).

b)  Vanaf 1 juli 2008 zal in het gehele club-
huis (dus inclusief gangen, kleedkamers, 
kantoor caddiemasters, etc) een rookver-
bod gelden. Enerzijds i.v.m. het landelijke 
verbod op roken in een horecagelegen-
heid anderzijds i.v.m. de geldende ARBO-
wetgeving.

c)  Aan de ontwikkelingen van golf in het 
gebied van Croy wordt kort aandacht 
gegeven. Vooralsnog is hier geen taak voor 
onze golfclub. De nadruk ligt thans op een 
mogelijke uitbreiding in het noordelijke 
gebied. Met betrokkenen en de gemeen-
telijke overheden vindt overleg plaats.

d)  Van ons onderhoudsbedrijf Heymans 
Sport en Groen is, na afloop van de con-
tractuele periode, een nieuw voorstel ont-
vangen voor de kosten van onderhoud 
ingaande  1 januari 2009. Het bestuur zal 
dit voorstel bestuderen en alternatieven 
bekijken.

e)  Met de jeugd gaat het goed bij HGC. De 
jeugdcommissie, in samenwerking met 
de NGF is aangevangen met het project 

Committed to Jeugd, waarin speciale 
aandacht wordt gegeven aan de aantrek-
kelijkheid van golf ook voor de jeugd.

3.	 Ingekomen	en	uitgaande	stukken.
a)  Door de secretaris wordt gemeld dat er 

berichten van verhindering zijn binnen-
gekomen van 53 personen.

b)  Uitnodiging voor deze vergadering.
c)  Briefwisseling met de gemeente over het 

bestemmingsplan van het Noordelijke 
gebied.

d)  Brief van ons lid de heer Geert Swinkels, 
mede ondertekend door 12 leden om te 
komen tot extra instroom van 25 kan-
didaat-leden. De voorzitter stelt voor dit 
onderwerp thans te behandelen en geeft 
aan dat het bestuur zich achter het voor-
stel schaart, zoals dat ook in voorgaande 
jaarvergaderingen werd aangegeven. Hij 
stelt graag de heer Swinkels in de gele-
genheid zijn voorstel toe te lichten. De 
heer Geert Swinkels geeft aan dat met 
name de uitstroom van kandidaat-leden 
naar elders hem zorgen baart. In de regio 
komen veel golfbanen bij. Wij moeten als 
HGC ‘Overbrug’ zorgen dat we nu en in 
de toekomst voldoende leden houden om 
zo een gezonde vereniging te blijven.

  De heer Fred Boogaarts wijst op hetgeen 
hierover in de voorgaande jaarvergade-
ring 2007 is gesteld. Een meerderheid van 
de toen aanwezigen stemde het bestuurs-
voorstel af.

  Voorzitter geeft aan dat dit onverlet laat 
het recht van ieder lid, en ook van het 
bestuur, om een punt hernieuwd op de 
agenda te doen plaatsen. Hij geeft ver-
volgens het woord aan secretaris Wim 
Martens die aan de hand van voorbeel-
den - en met een visuele toelichting over 
het verloop van de wachtlijst - aangeeft 
dat het steunen van het voorstel van de 
heer Geert Swinkels een must is. We 
zien nu reeds een behoorlijk percentage 
kandidaat-leden die door de lange wacht-
tijd, oplopend tot 5 jaar – hun heil elders 

zoeken. Tevens verzoeken een aantal kan-
didaten om op een lagere plaats op de 
wachtlijst te worden geplaatst. Om het 
aantal beschikbare plaatsen per 1 januari 
2008 (20) te kunnen opvullen is het nodig 
gebleken om in totaal 74 personen aan te 
schrijven. Op dit moment staan nog 84 
personen op de wachtlijst met een uiterste 
wachttijd van 4 jaar. 

  Voorzitter stelt voor om bij handopste-
ken te oordelen over het voorstel. Met 
een grote meerderheid (43/17) wordt het 
voorstel aanvaard. Secretaris zal de betref-
fende kandidaat-leden aanschrijven.

4.	 	Notulen	Algemene	
Ledenvergadering	6	juni	2007

Geen van de aanwezigen maakt gebruik van 
de mogelijkheid om tekstueel of inhoudelijk 
in te gaan op het verslag, waarna de notulen 
onder dankzegging aan de secretaris worden 
goedgekeurd.

5.	 Verslag	verenigingsjaar	2007
Voorzitter haalt in zijn jaarverslag de zaken 
aan zoals deze zich in het verenigingsjaar 
2007 hebben voorgedaan. Hij deelt compli-
menten uit aan alle personen die betrokken 
zijn bij het goed functioneren van onze ver-
eniging en feliciteert degenen die middels 
golfprestaties of anderszins hun sporen ver-
diend hebben. Tot slot bedankt hij zijn mede-
bestuursleden alsmede alle andere personen 
en leden voor hun positieve instelling bij het 
reilen en zeilen van de vereniging.

6.	 	Financieel	jaarverslag	2007	
en	begroting	2008

Penningmeester Bert Hendriks geeft een 
korte toelichting op de gepresenteerde cij-
fers..
a)  Resultatenrekening en Balans 2007 
  De heer Herbert Beekmans vraagt om 

informatie over de discrepantie tussen 
de opbrengst uit de ballenautomaat en de 
kosten van het ballenrapen. Toegelicht 
wordt door het bestuur dat dit niet de 
enige opbrengsten zijn van de driving 
range. Daarnaast moet rekening worden 
gehouden dat de driving range ook ter 
beschikking staat van de leden waarbij 
de opbrengst is begrepen in het contri-
butiebedrag. De heer Wim v.d. Ven geeft 
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nog aan dat er voor de driving range apart 
een sponsor is gevonden, terwijl ook de 
inkomsten uit de verhuur van de matten 
aan de Pro dienen te worden meegeteld. 
De heer Frans Vereijken doet de sugges-
tie om de Atlant groep te benaderen om 
te kijken of daar geen goedkoper perso-
neel te krijgen is. Voorzitter geeft aan dat 
er een jarenlange goede verhouding is 
met de huidige medewerkers; het grote 
verschil met voorgaande jaren is het feit 
dat betrokkenen thans hun diensten ver-
richten via payrolling. De kosten van 
belasting, vervanging bij ziekte, sociale 
lasten  etc. worden daarbij meeberekend. 
De heer Geert Swinkels vraagt naar het 
verschil t.o.v voorgaande jaren van de 
opbrengst van greenfee. De heer Loek van 
Poppel geeft aan dat dit op de eerste plaats 
komt door het feit dat de caddiemaster-
post thans volledig bezet is van 09.00 tot 
20.00 uur. Secretaris merkt nog op dat 
bovendien in het verleden deze posten 
werden gesaldeerd met de uitgaven waar-
door ook een ander beeld is ontstaan. De 
vraag van de heer Herbert Beekmans waar 
in de stukken de investeringen zijn terug 
te vinden wordt door penningmeester 
Bert Hendriks genoegzaam beantwoord. 
Verder zijn er geen vragen over de exploi-
tatierekening en/of de balans. 

b)  Verslag kascommissie
  Penningmeester Bert Hendriks leest het 

verslag van de kascommissie voor en geeft 
hierbij aan dat de kascommissie, bestaan-
de uit de dames Mieke van den Heuvel en 
Ineke Swinkels, heeft geconstateerd dat 
het gecontroleerde overeenkomt met de 
stukken zoals deze zijn voorgelegd. Door 
de kascommissie wordt dan ook akkoord 
gegaan met de gepresenteerde cijfers. De 
voorzitter dankt de dames Swinkels en 
Van den Heuvel voor hun werkzaamhe-
den.

c)  Décharge van het bestuur
  Met applaus wordt het bestuur gedéchar-

geerd voor het gevoerde financiële beleid 
over 2007

d)  Benoeming nieuwe kascommissie
  Zoals statutair bepaald maakt het langst-

zittende lid, mevrouw E. Swinkels-de 
Greef , plaats voor het zittende reservelid, 
de heer Roderik van den Boogaard. . Als 

nieuw reservelid wordt gekozen de heer 
Jean Louis Aben.

e)  Begroting 2008 en investeringsbegro-
ting 

  Er zijn geen verdere vragen als hiervoor 
gesteld zodat de begroting wordt goed-
gekeurd.

7.	 Bestuursverkiezing
De heren Bert Hendriks (penningmeester) 
en Kaj Hordijk (baancommissaris) zijn statu-
tair aftredend. Er zijn geen tegenkandidaten 
gesteld. Op voorstel van de voorzitter worden 
betrokkenen bij acclamatie herbenoemd in 
hun functie.

8.	 Rondvraag.
a)  Mevrouw Liny v.d. Steen-van Mierlo 

vraagt aandacht voor berichtgeving rich-
ting caddiemasters over zaken die van 
belang zijn. Het bestuur zegt toe hier-
aan aandacht te geven. Tevens vraagt zij 
aandacht voor het feit dat het clubhuis 
op maandag gesloten is hetgeen door 
de golfers als onprettig wordt ervaren. 
Voorzitter geeft aan dat contractueel met 
de exploitant is overeengekomen dat hij 
een dag per week mag sluiten zoals dat 
ook op veel andere golfbanen gebruikelijk 
is; daarnaast is de opbrengst van dien aard 
dat het financieel niet haalbaar is om hier-
voor personeel in te zetten. Het bestuur is 
van mening dat het geen taak heeft in een 
financiële ondersteuning in deze.

b)  Onze Handicartconsul Nol v.d. Kant 
vraagt dringend aandacht voor het juiste 
gebruik van de Handicarts. Bij calami-
teiten en/of beschadigingen dient dit 
te worden doorgegeven. Tevens vraagt 
hij aandacht voor het lidmaatschap van 
de Stichting Handicart als zodanig en 
vraagt de leden zich in te schrijven voor 
de komende Handicartwedstrijd.

c)  Mevrouw Adrienne Bloemen is van 
mening dat de dames o.a. bij de damesdag 
meer als anderen de dupe zijn van grote 
werkzaamheden in de baan. Dit wordt 
door mevrouw Berdy Bekx onderstreept. 
Onze baancommissaris, Kaj Hordijk, 
kan zich niet vinden in dit standpunt. Bij 
inplanning van werkzaamheden wordt 
zoveel als mogelijk rekening gehouden 
met de verschillende evenementen. Wel is 

het zo dat grote werkzaamheden meestal 
in het begin van de week een aanvang 
nemen om zo de werkzaamheden in 
dezelfde week te kunnen afronden.

d)  De heer Wim van de Ven vraagt om 
een upgrading van de Defibrillator. 
Tevens vraagt hij aandacht voor een 
goede instructie aan de caddiemasters 
en het baanpersoneel. Secretaris geeft 
aan dat hierover reeds overleg is met de 
leverancier. Tevens geeft hij aan dat de 
Defibrillator als zodanig goed werkt doch 
dat de bijbehorende protocollen nog die-
nen te worden geïmplementeerd.

e)  De heer Nol van der Heijden vraagt om 
bij het toelaten van de nieuwe 25 leden 
de hiermee mogelijk gepaard gaande ver-
groting van de druk op de baan goed te 
inventariseren. Dit wordt toegezegd.

f)  De heer Theo van Bragt vraagt aandacht 
voor beschadigingen van auto’s door golf-
ballen. Het bestuur zegt toe hieraan aan-
dacht te geven.

g)  De heer Hans Hunink vraagt informatie 
over de instroom van leden. Secretaris zal 
hem desgewenst hierover na de vergade-
ring informeren.

h)  Mevrouw Paula van der Zwaag doet een 
pleit om de gedrags- en etiquetteregels 
beter te hanteren. Zo past het om zich 
voor te stellen, terwijl ook het dragen van 
petten in het clubhuis ‘not done’ is, etc. 
Deze opmerkingen worden door de aan-
wezigen met applaus ontvangen.

i)  De heer Theo v.d. Ende vraagt aandacht 
voor de aanwezigheid van een ‘vrouwe-
lijke’ touch in het bestuur. Voorzitter geeft 
aan dat bij komende vacatures en bij gelij-
ke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar 
vrouwelijke invulling.

j)  Als laatste complimenteert de heer Fred 
Boogaarts het bestuur met het goede 
functioneren door het jaar heen.

9.	Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de ver-
gadering door de voorzitter om 21.30 uur 
gesloten met dank voor de aanwezigheid en 
het in het bestuur gestelde vertrouwen. • 

Helmond, 7 mei 2008/WM
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