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Van de redactietafel
De belangrijkste golfevenementen, zoals competities, baankampioen
schappen en DoDaVo, zitten er al weer op. Ook de maandbeker loopt
naar het einde. Erg interessant was de wedstrijd voor gehandicapte
golfers die op onze baan plaatsvond en waarbij, via sponsoring en giften,
een mooi bedrag bijeengebracht werd ten behoeve van die gehandicapten.
Chapeau voor Cees van Dijk als de drijvende
kracht. Nu we de gehandicapten hebben zien
golfen, beseffen we nog eens hoe gelukkig we
ons kunnen wanen als gezonde golfer met
goed functionerende ledematen. Zorgen om
onze playing handicap of onze golfcompetentie (of is het incompetentie?) vallen hierbij
in het niet.
In dit nummer weer veel informatie over al
deze evenementen. Daarnaast vragen we uw
aandacht voor de flora in de baan. Dit aan de
hand van een artikel van Otto Smithuis. Als

oud-apotheker is hij een expert die alles weet
van bloemen en planten. Wij zijn blij met zijn
medewerking. Verder vonden we dat het weer
eens tijd werd om oude herinneringen op te
halen. Hierbij hebben we de medewerking
verkregen van Hein Ottenheijm die in het
bezit bleek van een doos met oude foto’s.
Dus beste lezers, de redactie zit niet stil, ook
al zijn we al het zevende jaar van ons functioneren ingegaan. Hoelang duurt het nog
voordat ook wij zelf in de oude doos terecht
komen?

Reactie op het vorige nummer

Tenslotte komen we nog even terug op een
reactie die hebben gehad van de captain van
het Heren 2 NGF team op een artikel uit het
vorige nummer. Het betreft hier het artikel onder de kop ‘Minder succesvolle NGF
competitie’.
Wellicht als gevolg van gebrekkige informatie
over de NGF competitie en een ongelukkige
samenvoeging hiervan met een foto van het
Heren 2 team, is bij hen de indruk gewekt dat
we speciaal dit team en hun minder succesvolle prestaties op de korrel hadden. Dit was
absoluut niet onze bedoeling. We hebben onze
excuses aangeboden aan de captain van het
Heren 2 team omdat we het artikel niet van
tevoren met hem hadden afgestemd.

•

Namens de redactie
Bert ter Heijne

Forewoord van de voorzitter
Het sportieve seizoen van onze club loopt langzaam maar zeker ten einde. Terwijl ik
dit forewoord opschrijf moeten de andere hoogtepunten nog komen: de vrijwilligersdag
met uitreiking van de Jan Rommetroffee en de sponsordag. Beide (verwen)dagen zijn
belangrijk omdat alsdan op passende wijze uiting kan worden gegeven van onze grote
dankbaarheid jegens sponsors en vrijwilligers voor hun bijdragen, inzet en loyaliteit.
Zonder deze grote betrokkenheid zou onze club maar een marginaal bestaan leiden.
Ik verheug me erop hen op die dagen te verwelkomen.
Boeiende matchplay
kampioenschappen

Het laatste sportieve hoogtepunt was het
matchplay kampioenschap op 16 en 17 augustus. Beide dagen waren zonnige dagen in alle
opzichten. Weer, sfeer, sportiviteit en speltechniek streden om de eerste plaats. Matchplay
is niet alleen – zoals strokeplay – een gevecht
tegen jezelf, maar ook nog eens tegen je medespeler, waarbij tactiek en juiste beslissingen
(aanvallen of verdedigen) een belangrijke rol
spelen. Dat maakt een matchplay kampioenschap juist zo boeiend. Halve en hele finalisten maakten er, zowel bij de heren als bij de
dames, een boeiende strijd van. Uiteindelijk
moesten in de finales Margret van Dijk en
Huub Bozon met terechte fierheid hun hoof-

den buigen voor de uiteindelijke winnaars: frappante van deze slag was dat ik de stellige
Tonne Knapen bij de dames en Frans Jansen indruk had dat het ook zo bedoeld was! Voor
bij de heren. Opvallend waren hun vastheid mij blijft deze slag in mijn herinnering als de
en fraaie techniek die het aanzien voor de ‘Franse slag’!
toeschouwers meer dan waard waren. Tonne Allemaal redenen om de leden op te roepen
met haar ongelooflijke vaste en verre afslagen, en aan te sporen om het volgend jaar massaal
Frans met zijn soms miraculeuze reddingen aanwezig te zijn op de clubkampioenschapuit vrijwel onmogelijke posities. Ik denk aan pen. Het is echt de moeite en het aanzien
die fantastische slag in de halve finale op de waard, terwijl de sfeer op die dagen als een
hole 18, waarbij Frans van onder de bomen, feestelijk warm bad aanvoelt! De deelnemers
uit de semi-rough, slaande met een lage ijzer, op die dagen verdienen dat.
de bal naar de green sloeg. Dat kost hem de
hole dacht ik nog. Doch de bal ging eerst naar Van het bestuursfront weinig nieuws
links, een in de weg staande boom ontwij- De baan heeft alle aandacht: er is een hoger
kend, om vervolgens vlak voor de ingang van en breder net geplaatst achter de green van
de green een juiste curve naar rechts te maken hole 2, met de aanleg van nieuwe leidingen
om zo toch nog op de green te belanden. Het kunnen nu ook de bunkerranden worden 
3

Geef door die pen

Margret van Dijk
Als golfster van het jaar 2007 mocht ik dit keer
de Pen in ontvangst nemen. Dat doe je dan even
denk je, een stukje schrijven. Maar het is toch
best lastig om een onderwerp te bedenken waar
wat over te vertellen is en wat jullie interesseert.
Ik hoop dat ’t gelukt is, laat het me weten als je
het einde van dit stukje bereikt hebt.

Wie kent ze niet in golf, de Tiger Woodsen,
Sergio Garcia’s, Vijay Singh’s en Ernie Elsen
van deze wereld!! En wie kent ze niet in golf,
de Lorena Ochoa’s, Shi Hyun Ahn’s, Natalie
Gulbissen en Annika Sörenstams van deze
wereld. Wie??? Tja, Anika kennen we dan
nog net, maar de speelsters op de damestour
zijn niet zo bekend. De eerlijkheid gebiedt
me te vertellen dat dit ook voor mij geldt. Een
paar weken geleden zag ik de rechtstreekse
uitzending van de Ladies British Open op de
BBC en ik vroeg me af waarom het damesprofgebeuren relatief onbekend is. Die wedstrijd was overigens het officiële afscheid van
Annika Sörenstam van het wedstrijdcircuit.
En als die vertrekt wie kennen we dan nog
op de damestour?

zengeld. Lorena slaat een drive van 245 meter.
En daarvoor moet ze het niet van haar lengte hebben want ze is maar 1,53 meter lang.
Behalve golf doet ze aan bergbeklimmen
en is ze triatlete. In Mexico, waar golf maar
door weinig mensen wordt beoefend, is ze
een sporticoon, een idool en een droombeeld
voor jonge sport(st)ers. Behalve dat ze een
fantastische golfster is, is ze ook maatschappelijk zeer betrokken. Met de Lorena Ochoa
Foundation zet ze zich in voor kinderen en
tieners die in Mexico in de marge van de
maatschappij leven.
Website: www.lorenaochoa.com.

van de Koreaanse Shi Hyun Ahn er één is.
En niet zomaar één want ze won dit jaar de
British Open en staat op plaats 7 in de lijst
2008 met ruim 1 miljoen dollar prijzengeld.
De nieuwe regel dat het vanaf volgend seizoen
verplicht is om Engels te kunnen spreken zegt
overigens iets over de talenkennis van veel
van deze Aziatische dames…

Opvallende verschijning

Een opvallende verschijning op de golfbaan
is de Amerikaanse Natalie Gulbis. Zij illustreert dat het over meer gaat dan alleen sport.
Deze mooie 25-jarige blondine is nl. behalve
professioneel golfster ook talkshowhost en
fotomodel. Vanaf haar 4e was ze te vinden op
de golfbaan, en toen ze 10 was speelde ze level
par. Met 14 jaar was ze de jongste speelster
ooit die zich kwalificeerde voor een LPGA
wedstrijd (tot Michelle, die dit record in 2002
op 12-jarige leeftijd verbrak). Momenteel
staat ze 53e op de prijzengeldlijst 2008. Elke
speeldag van een toernooi verschijnt ze in
een door sponsor Adidas speciaal samengesteld tenue dat tot in detail op elkaar is
afgestemd. Speelt Tiger op het afsluitende
toernooi ‘s zondags altijd in het rood, Natalie
zie je altijd in het zwart.

Een kleine intro

De 27-jarige Mexicaanse Lorena Ochoa staat
boven aan de prijzengeldlijst 2008 met bijna
2,4 miljoen dollar. In 2007 was ze veruit de
beste met bijna 4,5 miljoen dollar aan prij-

 besproeid, terwijl het aflopen van het onderhoudscontract van de baan en de daaruit
voortvloeiende gevolgen, voor het bestuur
hoge prioriteit hebben. Ook gaat het bestuur
bekijken of het clubhuis een ‘upgrading’
behoeft en zo ja, in welke vorm.
Tot slot nog het volgende: alhoewel het niet
mijn gewoonte is in te gaan op geruchten die
in de club de ronde doen over een uitbreiding
van de huidige baan in noordelijke richting
dan wel een nieuwe 18-holes baan in de buurt,
wil ik deze geruchten in de hoek zetten van
die van de sterke verhalen. Wél waar zijn de
4

Opvallend is het aantal Aziatische speelsters
dat in opkomst is op de damestour en waar-

interesse en nimmer aflatende inspanningen om uitbreiding van de baan aan
de noordkant te realiseren. Eveneens
waar zijn onze positieve belangstelling
en alertheid voor pogingen om in de
directe nabijheid een 18-holes baan te
realiseren. Ik kan u alleen beloven dat
als deze premature plannen zich in wat
reëler stadium bevinden u als direct
belanghebbende daarover meteen geïnformeerd zult worden. Daar heeft u ook
recht op.

•

Uw voorzitter, Rob van Thiel

Website: www.nataliegulbis.com
Ik pretendeer niet dat ik na dit stukje en het
zoekwerk dat ik ervoor heb gedaan een deskundige ben op het gebied van de damestour,
verre van dat zelfs. Maar dat de damestour
de moeite van het aanzien meer dan waard
is staat buiten kijf. Dus ik ben zeker van de
partij op de Ladies Dutch Open 2009. Als
toeschouwer dan natuurlijk!
Wil je eens wat meer te weten komen over het
wel en wee van de damestour, kijk ’s op de volgende websites: www.lpga.com (Amerikaanse
tour) en www.let.com (Europese tour).
En dan kom ik weer terug bij de Pen. Die
gaat naar onze clubkampioene 2008: Tonne
Knaapen.
Margret van Dijk

•
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Vlekkeloos
geregeld!

Exact Certifi ed Partner

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

NOTARISKANTOOR

SPOORMAKERS

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

www.helmond-precisie.nl

Alles onder controle!
Meer informatie? Bezoek onze website www.acconet.nl



verkoop@helmond-precisie.nl
5

F I T N E S S

Golfregels, blijf er mee bezig

Rondje golf
met Alex

Telkens opnieuw blijkt in de praktijk weer hoe snel de
tijdens de theorielessen en examens vergaarde kennis
van de golfregels aan slijtage onderhevig is. Het is
daarom nuttig om de belangstelling voor de regels
levend te houden en het lijkt ons zinvol om in deze
rubriek wat praktijksituaties te behandelen, waarbij
u uw eigen regelkennis kunt toetsen. Dit aan de hand
van het spel van ene Alex gedurende een golfronde.
Op de eerste hole slaat Alex een goede afslag. Bij de bal aangekomen
ziet hij dat die in een oude divot (gat van een uitgeslagen plag) ligt.
‘Wat een pech meteen’, moppert hij en slaat vervolgens licht geïrriteerd
zijn tweede slag naar links. De bal rolt half onder een grote struik.
Om de bal nu te kunnen slaan moet Alex met zijn rug in die struik
gaan staan. Zijn medespeler heeft medelijden met hem en zegt: ‘Weet
je wat: ik trek die takken wel wat naar achter dan sta je niet zo in die
stekels’. Zo gezegd, zo gedaan, maar toch nog wel wat gehinderd door
de struik raakt Alex zijn bal niet goed en deze schiet dan ook heel erg
naar rechts een (met rode palen gekenmerkte) laterale waterhindernis in. Hij besluit zijn bal te droppen binnen twee stoklengtes vanaf
het punt waar de bal de waterhindernis in ging, niet dichter bij de
hole. Omdat de grond wat afloopt naar de waterhindernis, rolt de
bal terug de waterhindernis in, maar blijft wel liggen op de grasrand.
‘Ach’, denkt Alex, ‘die bal ligt niet zo slecht zo, ik speel hem hier wel
vandaan’ en zonder bij het adresseren de grond in de waterhindernis
aan te raken, chipt hij de bal keurig op de green. Hierna beëindigt hij
de hole met een prachtige put en is tevreden. Wat is het aantal slagen
dat Alex doorgeeft aan zijn marker? Oplossing op bladzijde 10.

•

Regelneef

W A S S E R A U T O M A T E R I A L E N B .V .
Voor documentatie en dealeradressen: KETTLER BENELUX BV
Nederland: Indumastraat 18, 5753 RJ Deurne
Tel. 0493-31 03 45, E-mail verkoop@kettler.nl
België:
Brandekensweg 9, 2627 Schelle
Tel 03 - 888 61 11, E-mail info@kettler.be
Internet: www.kettler.net
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Automaterialen • Gereedschappen • Garageuitrusting • Rem- en frictieservice • Reinigingsmiddelen

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

Uitstapje naar golfcentrum Best
Op dinsdag 10 juni, een stralende dag, zijn wij met 25 dames naar
Golfcentrum Best geweest. Perfect georganiseerd door de winnaressen van
vorig jaar: Toos de Vries en Toni Rotteveel. Na ontvangst met koffie en
gebak, begaven we ons naar hole 1.
Deze 18-holes baan is gelegen in een bosrijke
omgeving en minder gemakkelijk dan het op

het eerste gezicht lijkt. Sommige fairways zijn
smal, terwijl bunkers, water en out-of-bounds

markeringen een extra moeilijkheidsgraad
vormen voor onze dames. Bovendien was
de trein erg nadrukkelijk en luidruchtig aanwezig. Wat is onze baan dan toch heerlijk
stil met veel vogels en geen treinen en vliegtuigen. Dat waardeer je dan weer een stuk
meer. De baan was dus een beetje moeilijk
en dat kwam tot uiting op de scorekaarten.
De buffer werd net gehaald. Tijdens het diner
was de prijsuitreiking met mooie prijzen. Nel
Corstens en ik hebben gewonnen, dus onze
dag kon niet meer stuk.
Volgend jaar gaan wij het uitstapje organiseren en we hebben al diverse zonnige ideeën
de revue laten passeren. Het was een prachtige gezellige zomerse golfdag en we hebben genoten. Toos en Toni, bedankt voor de
organisatie.

•

De trotse prijswinnaars met clubgenoten

Nel Corstens en Thea Adriaans

GOLFCLUB

MATCHER

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

Custom made
The

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

www.golfclubmatcher.nl

De enige club
die u
nodig heeft.

Meeùs dus.

Meeùs is een financiële dienstverlener op het gebied van verzekeringen, hypotheken en makelaardij o.g.
met een landelijk netwerk van 120 vestigingen. Daarnaast
zijn er 2 vestigingen in Noord-België. Helmond,
Hortsedijk 35-39 A: (0492) 58 18 11, of kijk op internet
www.meeus.com VERZEKERINGEN, HYPOTHEKEN,
MAKELAARDIJ O.G. Meeùs is onderdeel van AEGON.
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Strokeplay kampioenen
Heren
1.
2.
3.
4.
5.

Ruben van Uden
Frans Jansen
Frans Vinke
Gijs Verstappen
Jan van den Eijnde

Dames
1.
2.
3.
4.
5.

Kampioenen Ruben van Uden en Tonne Knapen met voorzitter Rob van Thiel.

Glazenwasserij
Wil Elbers
Voor bedrijven,
kantoren en particulieren
!

Informatie: 06 - 425 85 781
Frans Jansen in actie in de bunker.
8

Tonne Knapen
Ellen Swinkels
Marianne de Kimpe
Toos de Vries
Ellen Claessen

nummer 23 - september 2008

Maître Cour du Moulin

Kwarteltjes met druiven
(Cailles aux Raisins)

Het wordt herfst, de natuur toont zich in zijn laatste pracht, buiten
wordt het koud, de open haard gaat weer branden en de wijn staat al
gechambreerd op ons te wachten! Dit recept is heel traditioneel uit de
keuken van de gegoede Franse familie. Zoals altijd eenvoudig te bereiden,
maar voortreffelijk van smaak.
Nodig voor 4 personen

Voor het hoofdgerecht:
	8 kwarteltjes,
	vers gemalen peper,
	zout,
	boter.

Voor de saus:
 3 dl kalfsfond,
 2 dl witte droge wijn,
 2 dl rood druivensap,
 1 flinke theelepel Franse mosterd,
 koude boter,
	400 gram gepelde en ontpitte witte druiven met sap,
 zout en vers gemalen peper.
	Kalfsfond en ontpitte druiven zijn te
koop in een goed gesorteerde winkel.

	Controleer of de kwarteltjes goed schoon
zijn, bestrooi ze met peper en zout en
leg ze in een ovenschaal, maar niet tegen
elkaar.
	Leg op ieder kwarteltje een klontje boter
en braad ze in 15 à 20 minuten tot ze mooi
egaal bruin zijn. Wel af en toe bedruipen.
Je ziet of ze gaar zijn wanneer je ze optilt
en er blank braadvocht uit druipt.

	Verwarm de druiven in hun eigen sap op
een zacht vuurtje.
	Roer kleine klontjes ijskoude boter door
de saus.
	Schep de saus op een verwarmd bord, leg
daar per persoon twee kwarteltjes op en
daar omheen de warme druiven.
Wil je dit gerecht als voorgerecht gebruiken,
halveer dan de porties.
Lekker met gebakken kleine aardappeltjes en/
of gekookte tamme kastanjes.

•

Bon appétit
Maître Cour du Moulin.

Bereiding

	Verwarm de oven op 250 graden.
	Doe voor de saus de kalfsfond, de wijn, het
druivensap en de mosterd in een pannetje
en kook het geheel op een matig vuur in
tot 1/3 van het volume.

9
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Oplossing
Rondje golf met Alex
De eerste slag van Alex eindigt in een
divot. Een divot is geen abnormale terrein omstandigheid (zie Definities).
Hij mag de divot dus niet ontwijken en
moet de bal spelen zoals deze ligt. Zijn
tweede slag rolt onder een struik en hier
gaat Alex in de fout, want door de hulp
van zijn medespeler te accepteren, laat
hij de ruimte voor zijn voorgenomen
swing verbeteren (Regel 13-2). Hij krijgt
dus twee strafslagen. Zijn medespeler
krijgt overigens ook twee strafslagen
wegens het overtreden van Regel 1-2
(geen enkele speler mag iets doen om
de ligplaats of beweging van een bal te
beïnvloeden).

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

Aalsterweg 100, Eindhoven
Amsterdamseweg 454-456, Amstelveen

10

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

Bij de waterhindernis gekomen dropt
Alex zijn bal, met een strafslag, correct
buiten de waterhindernis maar deze
rolt terug de waterhindernis in. Dan
moet Alex de bal opnieuw droppen
(Regel 20-2c-i). Door dit niet te doen,
overtreedt hij deze regel en krijgt hij
opnieuw twee strafslagen. Na een chip
en een put heeft hij nu dus vijf slagen
gemaakt en met vijf strafslagen erbij
moet zijn marker tenslotte een 10 noteren.

•
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Afsluiting Dodavo competitie
Winnaars bij de dames
1. Nel Corstens
2. Cock Sproet
3. Marianne de Kimpe

Winnaars bij de heren
1. Jan Ankersmit
2. Chris Geugies
3. Pieter Driessen

Winnaars vlnr: Marianne de Kimpe (neary dames), Jan Ankersmit, Pieter Driessen (wedstrijdleider), Nel Corstens en
Frans Vinke (neary heren).

HET IS GEEL EN
MAAKT MEER
VAN UW GROEN.

De nieuwe leden

Heijmans Sport en Groen is allang geen groentje meer als het gaat om sportaccommodaties 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.
Heijmans Sport en Groen, Postbus 30053, 6803 AB Arnhem, tel. 026 - 318 24 50, www.heijmanssportengroen.nl
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Van de wedstrijdcommissie

Officiële wedstrijdvormen
voor twee of meer spelers

(niet qualifying)

Om te bewaren of om uit te knippen, maar in ieder geval om te onthouden.
Vierbal strokeplay

Twee spelers spelen als team en ieder speelt
zijn eigen bal. De laagste (netto) score van de
partners op elke hole is de score voor de hole.
Het team dat de wedstrijd met het minste
aantal slagen voltooid, is winnaar.

Foursome

lengte, maar niet dichter bij de hole, van
de gemarkeerde bal. De spelers doen hun
volgende slag, waarbij de speler wiens bal
is gekozen niet meespeelt. Vervolgens
wordt wederom gekozen voor de bal met de
beste ligging enz. Op de green moet de bal
worden geplaatst binnen 10 centimeter van

de gekozen bal. Varianten en uitbreidingen
zijn mogelijk.
De komende wintermaanden zouden o.a.
deze spelvormen bij de wedstrijden van toepassing kunnen zijn.

•

De wedstrijdcommissie

Dit is een wedstrijd waarbij twee spelers
als team spelen tegen twee andere spelers.
Zij spelen met één bal en slaan om beurten.
De spelers mogen zelf bepalen wie van hen
afslaat op de oneven holes en wie op de even
holes. Het paar dat de laagste (netto) score
behaalt, is winnaar.

Greensome

Ook dit is een wedstrijdvorm waarbij twee
spelers een team vormen. Beiden slaan op
elke hole af en bepalen vervolgens met welke
bal zij de hole uitspelen. De speler wiens
bal niet is gekozen, slaat de tweede slag en
vervolgens slaan de spelers om beurten tot
de hole is uitgespeeld.

Verlengde greensome

Het verschil met greensome is dat beide spelers ook elk de tweede slag doen. Het vervolg
is als bij greensome.

Chapman greensome

Evenals bij verlengde greensome doen beide
spelers ook ieder de tweede slag, nu echter
met de bal van de partner (dus met elkaars
bal). Het vervolg is als bij greensome.

Texas scramble

Dit is een teamwedstrijd, waarbij een team
uit b.v. 4 personen kan bestaan. Iedereen slaat
af, waarna wordt gekozen voor de bal met
de beste ligging. Deze bal wordt gemarkeerd
en opgenomen. De overige ballen worden
opgenomen en geplaatst binnen een stok
12

De volgende leden van de Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ hebben tijdens
een wedstrijd op hun baan de ABN Amro Neary gewonnen:
R.J.M. van de Vliert	tijdens de Pro Cup wedstrijd op 18-05-2008.
Hij staat met de gemeten afstand van 287 cm op plaats 155 in het
ABN AMRO Neary Klassement.
P. Driessen
tijdens de Kermiswedstrijd op 13-07-2008, met 294 cm op plaats 157.
R.A. Stockx
tijdens de Presidents Cup op 08-06-2008, met 190 cm op plaats 113.
M.W.B. Stockx
tijdens de Vaderdagwedstrijd op 15-06-2008, met 133 cm op plaats 85.
H.W. Kostering	tijdens de ABN Amro/Unicef Ouder-Kind wedstrijd op 24-08-2008,
met 69 cm op plaats 34 in het ABN Amro Neary Klassement.
A.M.M. de Vries 	tijdens de wedstrijd: Diës wedstrijd op 14-09-2008, met 59cm op plaats
28 in het ABN AMRO Neary Klassement.
De Top50 van het ABN Amro Neary
Klassement wordt uitgenodigd te strijden
voor de titel ‘ABN Amro Neary Kampioen
van Nederland’ tijdens de Nationale ABN
Amro Neary Kampioenschappen, die op 17
oktober op Het Rijk van Nunspeet worden
gespeeld.
Tijdens dit golfseizoen doen bijna 30.000
golfers op 100 golfclubs en -banen, verspreid
over heel Nederland, mee aan wedstrijden

waarbij de ABN Amro Neary wordt gespeeld.
Ook onze vereniging doet met een aantal
wedstrijden mee.
Op www.neary.nl kunt u de actuele stand van
het ABN AMRO Neary Klassement bekijken
en volgen.

•

Met sportieve groet,
Het ABN Amro Neary Team
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In Memoriam

Jacq Duymelinck
Ons bereikte het bericht van het
overlijden van Jacq Duymelinck in
de leeftijd van 85 jaar. Jacq heeft in
de jaren 80 en 90 jaren meegedraaid
op de Herenochtenden en was tevens
betrokken bij de oprichten hiervan.
We hebben hem gekend als een
aimabele vriend met een heel fijn
gevoel voor humor. Wij wensen zijn
Anna (Jacq had het altijd over mijn
Anna) en de overige familie sterkte
met dit verlies.
Mede namens het bestuur van HGC
Herenochtendcommissie

Pro-praatje
Ik heb deze keer helaas geen
tijd gehad om een stukje te
schrijven voor de Evergreen.
Weliswaar vraag ik graag jullie
aandacht voor het volgende:
Winteraanbieding lessen

Voor de periode november tot en met
februari geldt:
 
8 lessen en 6 betalen
 
12 lessen en 9 betalen
Voorwaarde hierbij: vooraf het totale
bedrag betalen.

Versterking van Pro-team

Ik ben blij met de versterking in de persoon van Marcella Neggers, voor velen van
U bekend als een Nederlandse golftopper.
Zij zal zich in dit blad voorstellen.

Wanneer: 13, 14 en 15 Oktober
Aantal kids: minimaal 8, maximaal 20
leeftijd: 8-13 jaar
!175
Kosten:
O.l.v.: Marcella en Sandy
Programma: o.a. nachtwedstrijd,
buskruit, spelletjes en natuurlijk
veel golf
Inschrijving: via inschrijflijst in het clubhuis
of bij Sandy tel: 06-20949164

Kidscamp

Voor onze jonge golfers/golfsters is er in
oktober een Kidscamp. Hiervoor verwijs ik naar bijgaande afbeelding van
een voor dit evenement gemaakte poster.

•

Groetjes Sandy

Een nieuwe Pro erbij op HGC
Beste golfvrienden/vriendinnen,
Mijn naam is Marcella Neggers en vanaf
begin augustus ben ik werkzaam als Pro bij
HGC ‘Overbrug’ en vorm ik een fijn team
met Sandy. Ik geef les op maandag en één
keer per twee weken op woensdag. Ook neem
ik een deel van de jeugdlessen over.
Mijn leeftijd is 33 jaar en ik speel golf vanaf
mijn 12e jaar. Gedurende 13 jaar heb ik deel
uitgemaakt van het Nederlands team (met
EK’s en een WK). In 2000 ben ik playing
professional geworden op de Europese tour,
maar door blessures was ik genoodzaakt
deelname aan de tour te moeten opzeggen.

In 2001 ben ik begonnen met de opleiding
tot Golfpro aan het van Swinderen College
in Tilburg. Dit is eerst een 2-jarige opleiding
tot B-Pro en vervolgens nog eens 2 jaar tot
A-Pro. Beide opleidingen heb ik succesvol
afgerond. Stage heb ik gelopen bij golfclub
Geijsteren en bij de Eindhovensche Golf. Aan
laatstgenoemde club ben ik eveneens als Pro
verbonden.
Ik heb veel zin in een nieuwe uitdaging en
hoop spoedig met u kennis te maken.
Tot ziens op de club.

•

Marcella Neggers
13

De deelnemende opa’s

Old Grand Dad wedstrijd

Amber was trots

Ooit heb je van die dagen. En deze dag was er zo een. Ik ben de datum al weer vergeten, maar de score bij de
‘Old-Grand-Dad-wedstrijd’ niet. Als een single-handicapper speelde ‘Opa Loek’ het totaal van 43 stableford
punten bij elkaar!!!
Het zal lang duren voor er weer eens zo’n
score op mijn kaart komt staan. Natuurlijk
moet ik mijn flightgenoten, mijn trainer, mijn
ouders, mijn vrouw, zoon en schoondochter,

Peter van de Goor (de consul) bedanken,
maar vooral ons Ambertje, want dankzij haar
mocht ik meedoen aan de ‘Opawedstrijd’.
Dat ik en de andere afgevaardigden naar de

•
•
•
•
•
•
•
•

regionale finale in Afferden er daar niet veel
van bakten is niet erg, want Amber vroeg me
niet naar die uitslag.
Loek van Poppel

•

dividenduitkering 7% op jaarbasis
maandelijkse interim-dividenduitkering
gemiddeld totaalrendement ca. 11%
flexibel toe- en uittreden
optimale risicospreiding
inleg vanaf ca. € 5.000
management met 20 jaar ervaring
geen emissiekosten

Bent u geïnteresseerd, neem dan
vrijblijvend kontakt met mij op
dan sturen wij u alle informatie
(jaarverslag en brochure).
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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pieterdriessenadvies@chello.nl
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Ladies day

Jab Anstoetz Ladies Cup 2008
In 2006 werd mij door de Ladiescaptain uit Brunssum gevraagd of wij
belangstelling hadden om mee te doen. Er moesten in het zomerseizoen
op de ladiesdagen drie wedstrijden worden gespeeld. Op deze dagen
werden de prijzen verzorgd door Jab Anstoetz. De uiteindelijke winnaar
van elke club mag meedoen aan een wedstrijd in het buitenland.

Vlnr de Winnaars: Tonne Knapen, Riet Cavazza, Mieke van de Heuvel, Christien Jacobs, Toni Rotteveel
en Jeanne Slegers. Staande Toine Vrenssen en Cecile van den Broek.

Vorig jaar was het er nog niet van gekomen.
Tijdens een competitiewedstrijd, die we
speelden in Brunssum, hoorden we leden
van verschillende clubs met enthousiasme
vertellen over deze Jab Anstoetz Ladies Cup
en besloten we mee te doen. Na toestemming
van ons bestuur hebben we de wedstrijden
gespeeld op 3 juni, 1 juli en 19 augustus. De
laatste twee keren werden we begeleid door
Toine Vrenssen van de firma Verberne uit
Heeze, die in ons clubhuis de prachtige stoffen van Jab tentoonstelde.

en Toni Rotteveel zorgde voor de verdere
administratie. Alles moest zeer nauwkeurig
geregistreerd worden en gerapporteerd worden aan de Jab organisatie.

Spanning tot het laatst

De laatste wedstrijd was erg spannend. Het
was de kunst om op de juiste holes te pieken.
Ik stond, voordat ik aan de wedstrijd begon,
op de vierde plaats. Ik had bewust niet goed
gekeken op welke holes ik me kon verbeteren.
Het enige wat ik wist was dat ik op de holes 9
en 18 nog maar één punt had staan uit twee
wedstrijden. Ik maakte daar een birdy en
een par en dat tikte natuurlijk aan. Ik ging
van 40 naar 47 punten en dat was genoeg om
deze Jab Anstoetz Cup te winnen. Mieke van
den Heuvel werd tweede en Toni Rotteveel
derde.
Ik ben heel erg blij met deze prijs, het bord, de
oorkonde en de bloemen die ik in ontvangst
mocht nemen. Ik hoop dat ik de cut haal om
in oktober in Frankfurt mee te mogen doen.
Het is een wedstrijd die wordt gespeeld met
alle clubwinnaressen. Van de 170 clubs uit
verschillende landen gaat 2/3 door. Op 11
september wordt dit bekend gemaakt.
Ik bedank de medecommissieleden en Fred
Boogaarts voor hun inzet, Toine voor de
begeleiding en alle dames die meegedaan
hebben om er leuke wedstrijden van te maken.
Speciale dank aan Lenie Liebreks die de prijzen op een zeer creatieve manier wist in te
pakken. Ik hoop dat wij volgend jaar weer
mee kunnen doen.

•

Christien Jacobs

Er was niets teveel gezegd door de dames uit
Brunssum. Voor elke wedstrijd was er een
welkomstgeschenk voor de deelnemers en
fantastische prijzen voor de longest, de neary,
de winnaar met de meeste stableford punten
en voor degene met de beste bruto score. Elke
wedstrijd kon je je score per hole verbeteren.
Fred Boogaarts zorgde ervoor dat er op de
site van HGC een overzicht kwam, zodat
iedereen wist waar verbetering wenselijk was
15

Natuur in de baan

Never evergreen

Kattenstaart en Wederik

(Latijnse namen resp. Lythrum salicaria en
Lysimachia vulgaris)

Gelukkig is de golfbaan nooit alleen maar groen. De opmerkzame golfer
zal naast het grasgroen vele kleuren kunnen zien van andere planten dan
alleen gras. Vooral als de bal in de uithoeken van de baan wordt geslagen,
kan men, bij goed zoeken, talrijke bloemige verrassingen tegenkomen.
Dit kan veel fleurig genoegen opleveren, dit ter compensatie van de
treurnis om een verkeerd geslagen golfbal.
Er groeit heel wat op de golfbaan. In de
zomer planten als wilgenroosje, kattenstaart,
Jacobskruiskruid, wederik, bosorchis, pepermunt, lisdodde, groot en klein hoefblad,
waterdrieblad, enz. In de herfst vallen de
paddenstoelen op, met name de vliegenzwam
en de groene knolammoniet.
De redactie van Evergreen heeft een aantal
bloemen gefotografeerd en mij gevraagd deze
foto`s van commentaar te voorzien.

In de volksgeneeskunde wordt (werd) de
plant wel gebruikt (voor zover mij bekend
nauwelijks in Nederland) in gorgeldranken
en mondspoelingen vanwege zijn samentrekkende en reinigende werking.

Jacobskruiskruid

(Latijnse naam Senecio jacobaea)

Wilgenroosje

(Latijnse naam Epilobium angustifolium)

De plant groeit op vele plekken op de baan.
De foto is genomen bij de afslag van hole 8.
Het wilgenroosje bloeit in het midden van
de zomer, heeft lichtpurperen bloemetjes en
de stengel is vaak meer dan een meter hoog.
Een fraaie plant om te zien. De blaadjes lijken
wel op het blad van de gewone wilg (vandaar
de naam) of oleander. De toevoeging angustifolium aan de geslachtsnaam Epilobium
betekent: smalbladig.
16

De foto is genomen van de slootberm bij de
afslag van hole 1. De kattenstaart heeft mooie
purperen bloemen en komt vooral voor aan
de waterkant. De bladeren lijken veel op die
van de wilg (Latijnse naam salix) vandaar
de toevoeging bij de soortnaam salicaria: op
wilg gelijkend.
In de volksgeneeskunde wordt (werd) de
plant onder andere gebruikt vanwege zijn
bloedstelpende werking, kolieken bij zuigelingen en als middel tegen diarree.

Het kruiskruid is eveneens volop aanwezig bij de afslag van hole 8 en zorgt daar
voor een gele wade. De plant komt de laatste
jaren overvloedig voor in Nederland zoals
in wegbermen, doordat deze nauwelijks nog
gemaaid worden. De plant is giftig bij inname
en dieren mijden de verse plant dan ook. In
gedroogde vorm (hooi) verdwijnt dit onderscheidend vermogen en kan de plant een
vergiftiging veroorzaken bij het vee. Boeren
hebben dan ook de pest aan het kruid en
pleiten voor een algemene bestrijdingsplicht,
zoals in het buitenland wel voorkomt.
In de volksgeneeskunde wordt (werd) de
plant wel gebruikt ter bevordering van de
menstruatie en het verzachten van de menstruatiepijn. De naam Senecio is afgeleid van
het Latijnse Senex, grijsaard, vanwege de
zaden met veel grijs vruchtpluis. Jong en oud
hebben dus associaties met deze plant.

De wederik heeft prachtige goudgele bloemen en groeit ook vooral op vochtige plaatsen. De plant wordt (werd) onder andere
gebruikt voor verfstoffen, om bijvoorbeeld
de haarkleur lichter te maken. De geslachtsnaam Lysimachia is genoemd naar een stad
genaamd naar een veldheer van Alexander
de Grote: Lysimachus. Het is mij onbekend
waarom. De toevoeging vulgaris betekent
gewoon of veel voorkomend.

Tot slot

Beste golfende lezer, het moge duidelijk zijn
dat de golfbaan meer te bieden heeft dan
alleen een moeilijkheidsgraad om de bal in
het putje te krijgen. Mogelijk dat u nog tal
van andere planten en bomen/struiken op de
baan tegenkomt. Maak een foto, zodat we er
in het clubblad op terug kunnen komen. De
redactie zal er blij mee zijn.

•

Otto Smithuis
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Nieuws over de Noord-Brabant-competitie
Reeds jaren wordt de NoBra-competitie gespeeld die 12 jaar geleden onder de bezieling van Els Kerkhofs is
opgezet. Jaarlijks telt de competitie meer dan 200 teams. Verdeeld over diverse klassen wordt Stableford of
Matchplay gespeeld. Na de vijf competitiedagen volgen diverse rondes met slot- en competitiedagen.
In 2008 speelde HGC met drie teams met
als captains Els van Wylick, Jan Gottenbos
en Cees van Dijk. Het mixed team van Cees
werd kampioen in de Stableford-klasse en
derde op de slotdagen. Om voor de landelijke
derde dag te strijden was het team helaas
te klein geworden. Door vakanties kregen
we maar drie teamleden op de been, onvoldoende dus.

Men kan als team inschrijven: acht tot tien
personen per team, zowel mannen als vrouwen en leeftijd onafhankelijk. Ook individueel, maar de kans van slagen is dan kleiner.
Bent u geïnteresseerd, meld u zich via de lijst
die in oktober in het clubhuis komt te hangen,
bij mij per e-Mail C.vanDijk@Chello.nl of
telefonisch 06-50-512786.
De keuze voor het speltype Matchplay of
Strokeplay komt later wel aan de orde. Er
wordt op wisselende dagen (maandag tot en
met vrijdag) gespeeld, in totaal 5 wedstrijden.

Omdat niet iedereen elke wedstrijd beschikbaar zal zijn, is een bezetting van tien personen per team wenselijk.
Op dinsdagavond 21 oktober om 20.00 uur
wordt er een info/voorlichtingavond van
maximaal één uur gehouden in het clubhuis.
Bij deze bijeenkomst verwachten we zowel de
ervaren en onervaren belangstellenden. Komt
allen zoveel mogelijk!
Tot de 21 oktober.

•

Cees van Dijk

Bestuursmededeling
NoBra kampioensteam

Voor 2009 staat de inschrijving al weer bijna
open. Er zijn wat wisselingen: de afvallers
en de veranderingen bij de HGC teams zijn
voor het komende seizoen aangekondigd.
Bovendien is verfrissing in de opstelling wel
eens goed.

Het bestuur maakt u attent op het feit dat opzegging van het lidmaatschap ingaande 1
januari 2009 statutair dient plaats te vinden tenminste 1 maand voor het einde van het
verenigingsjaar. Dus voor 1 december 2008. Bij niet tijdige opzegging dienen de contributie en overige bijdragen voor 2009 volledig te worden betaald. Opzeggingen schriftelijk
aan het secretariaatsadres: Beethovenlaan 76, 5707 PW Helmond of per e-mail: wim.
martens@hetnet.nl
Wim Martens, secretaris

Wat gaat 2009
voor NOBRA
betekenen?

Els Kerkhofs treedt
af en heeft na veel
vijven en z essen
een erg goede
opvolgster in de
persoon van Jet
Jansen, die voor- Jet Jansen
lopig op Welderen zetelt. Die club heeft de
laatste jaren veel geïnvesteerd in de NoBracompetitie. Details over hoe en wat hoort
u te zijner tijd wel, maar hoofdzaak is dat
Jet inmiddels al helemaal door de molen is
gegaan en vanaf de evaluatie dagen het heft
goed in handen heeft.
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Matchplay kampioenschappen
Matchplayfinale
op 16/17 augustus

Matchplay kampioen is geworden bij de heren Frans Jansen
die in een boeiende finale Huub
Bozon versloeg.
Bij de dames was het Tonne
Knapen die op knappe wijze
Margret van Dijk in het stof deed
bijten.
Voor meer informatie hierover
verwijzen we naar het Forewoord
van onze voorzitter Rob van
Thiel die hierin de strijd in de
finales op hartverwarmende
wijze heeft verwoord.

•

Vlnr Margret van Dijk, Tonne Knapen, Frans Jansen en Huub Bozon.

Keurslager
Goossens
Keurslager: de beste kwaliteit vlees en vleeswaren
Traiteur: heerlijke soepen en maaltijden.

Een bunkerslag van Margret van Dijk.

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

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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Dames en Heren strijden
om de Rijn Schellekens bokaal
Op 21 augustus werd door de Herenochtendcommissie de traditionele
Dames-Herendag georganiseerd, waaraan 19 dames en 22 heren
deelnamen. We kregen een verslagje van Marianne Engels over de
individuele wedstrijd wat we hebben samengevoegd met het relaas van
Rob Berkvens (organisatie) over wat er na afloop van de wedstrijd zoal
gebeurde bij het toekennen van de bokaal. Redactie.

Vlnr: Tony Schellekens, Marianne en Harrie Engels, Rijn Schellekens en Rob Berkvens

Unieke prestatie van echtpaar Engels

Om 9 uur in de ochtend vertrokken mijn
echtegenoot Harrie en ik richting Overbrug
om samen deel te nemen aan de DamesHerenwedstrijd om de Rijn Schellekens
bokaal. Het weer was ons goed gezind en
zelfs de zon brak nog even door. We werden
ontvangen met koffie met ‘Kuche’ uit de keuken van Gijs.
De flight waar ik mee heb gespeeld bestond
uit drie personen: Jan van de Broek, Frank
Wolters en ondergetekende en we moesten
starten op hole 5. Het was een erg prettige
flight. We trokken ons aan elkaar op en hoefden weinig ballen te zoeken.
Nog bedankt flightgenoten, want mede dank
zij jullie heb ik 39 punten gescoord: goed
voor de eerste prijs bij de dames. De tweede
prijs bij de dames met 38 punten was voor
Toni Rotteveel. Bij de heren was het warempel Harrie die met 36 punten eerste werd.
Nu kunnen we samen op stap met ieder een
prachtige reis/sporttas.
Al met al een fijne en gezellige dag en ik
hoop dat we nog lang om de Rijn Schellekens
bokaal mogen golfen. Bedankt Rijn en Tony
en al diegenen die dit mogelijk maken.
Tot de volgende keer.

•

Marianne Engels

Het geluk voor de Heren kon niet op,
in eerste instantie

De wedstrijd was inmiddels afgelopen.
Ondanks het feit, dat er geen dress code
was afgesproken kwamen vooral de dames
even later beeldschoon en heerlijk ruikend
uit de kleedkamers. Na een aperitief ging
men genieten van een 2-gangenlunch. Na
het voorgerecht nodigde ik Tony en Rijn
Schellekens uit om samen met mij de prijzen uit te reiken. En toen het MOMENT
SUPRÊME. Wie krijgt de wisselbokaal???
De Dames of de Heren. Fred had, zoals ik
terecht aannam, alle scores van de heren en
van de dames opgeteld en gedeeld door het
aantal deelnemers per sekse. Trots kondigde
19

ik aan dat de dames een gemiddelde score
hadden van 24 en de heren 26,91. Stralend
nam ik namens de heren de prachtige
bokaal in ontvangst. Daverend applaus
viel ons ten deel. Gezellig werd daarna
verder getafeld. Nu zat ik daar naast Ans
van der Elst, die toch nog wel eens even op
dat briefje met de uitslag wilde kijken. Ze
graaide het onder mijn neus vandaan en
meteen slaakte ze een kreet van ontzetting.
‘Er klopt niets van de uitslag!’ Verschrikt
boog ik me ook over het cijfermateriaal en
jawel hoor, het was fout. Christien Jacobs
werd erbij gehaald en die ging meteen
protest aantekenen, want volgens haar
hadden de dames recht op de bokaal.
Wat bleek?. De totale score van de dames
was ook gedeeld door 22 en niet door 19.
Hierdoor steeg de gemiddelde score bij
de dames naar 27,78. Met tranen in mijn
ogen, moest ik de fout erkennen en onder
luid gesnik overhandigde ik de bokaal
alsnog aan de juiste winnaressen. Er werden nog pogingen tot troost ondernomen,
maar het zal nog lang duren voordat ik
deze klap te boven kom.

Wat ons verder nog ter ore kwam
Clubhuis van binnen geschilderd

De nieuwe kleurencombinaties in het clubhuis zijn niet onverdeeld gunstig ontvangen.
Het schijnt dat er nu een interieuradviseur
wordt ingeschakeld.

Kleedkamergeheimpjes

In de herenkleedkamer is het steeds weer zoeken naar de kam of de borstel. Met jaloerse blik
wordt dan gekeken naar de voorzieningen bij
de dames waar een dubbele toiletpapierhouder
is geïnstalleerd met uiteraard twee rollen.

Jan Romme bankje

Hoe gaat het ondertussen met de eerder voorgestelde verplaatsing van het Jan Romme
bankje? Wordt er een landschapsarchitect
ingehuurd?

Caddiemasters

Er heeft een uitwisselingsbijeenkomst plaatsgevonden tussen een aantal caddiemasters
van HGC en van Brunssum.

•

Redactie

•

Rob Berkvens, ontroostbaar

Een snikkende Rob overhandigt de bokaal aan
Christien

Brunssum in de blauwe shirts.

Golfende hockeydames
Eens in de twee jaar spelen de
ex-hockeyers van HMHC een
golfwedstrijd op onze baan.

Vlnr Paula Goossens, Monique Wessels, Els van
Wylick en An Roelofs.
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Een wedstrijd die georganiseerd wordt door
An Roelofs, Els van Wylick en Paula Goossens.
Deze keer was het Monique Wessels die de
sterkste was met de meeste stablefordpunten en de neary. De longest was voor Paula
Goossens.

•

Normen en waarden

Waar staat dat?
Wat moet ik daarmee?
Wat heeft dat voor nut?
Wie zegt dat?
Waarom kan dat niet anders?
Wie zijn dat dan?
Daar heb ik toch niets mee te maken.
Daarvoor moet je niet bij mij zijn.
Daar hou ik geen rekening mee.
Daar heb ik nog nooit van gehoord.
Dat heb ik niet gelezen.
Moet dat dan?
Om bij de normen te beginnen en met de
waarden te eindigen; Wat doen we ermee?
Jan van der Zwaag.
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Zaterdagwedstrijd - 16 aug. (9holes)
1. Hans van Kuijen

Beekstraat 12
5671 CT Nuenen

Zaterdagwedstrijd - 14 juni

Zaterdagwedstrijd - 19 juli (9 holes)

1. Jos Brinkman

20 punten

1. Frida de Jager

23 punten

2. Mieke van den Heuvel

20 punten

2. Theo van Bragt

18 punten

3. René van den Heuvel

19 punten

3. Peter verhees

18 punten

Vaderdagwedstrijd - 15 juni

Zomerwedstrijd - 27 juli

1. Marianne de Kimpe

38 punten

1. Bert Sproet

42 punten

2. René Stockx

37 punten

2. Ellen Claessen

37 punten

3. Bert Hendriks

36 punten

3. Corry Litjens

36 punten

Maandbeker IV Strokeplay - 2 aug.
51 punten

1. Jan van den Eijnde

69 slagen

2. Pieter & Chrisje Driessen 49 punten

2. Anette Oidtmann

69 slagen

3. Marianne de Kimpe/
Han Hoeben

3. Han van Kinderen

70 slagen

49 punten

Maandbeker III Strokeplay - 5 juli
1. Huub Bozon

71 slagen

2. Gerry Curfs

71 slagen

3. Albert van der Meijs

72 slagen

21 punten
20 punten

1. Frank Heijstee

36 punten

2. Jan van den Eijnde

35 punten

3. Coen van Dijk

35 punten

Ouder-kind wedstrijd - 24 augustus

Wedstrijduitslagen

1. Jan & José Gottenbos

2. Fons Jacobs
3. Jan Kersten

Supporters Matchplay - 17 aug.

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

HGC Dubbels - 22 juni

21 punten

Maandbeker IV Stableford - 3 aug.
1. Rob Stockx

40 punten

2. Hannie van den Eijnde

38 punten

3. Agnes van Nimwegen

36 punten

1. Ronald & Maria Vernooij 43 punten
2. René en David Stockx

41 punten

3. Brigitte & Ilse Bozon

40 punten

Maandbeker V Strokeplay - 6 sept.
1. Elias van der Meer

68 slagen

2. Liliane
van de Waarsenburg

69 slagen

3. Roderik
van den Boogaard

70 slagen

Winnaars zomerwedstrijd vlnr: Jan Gottenbos,
Ellen Claessen, Jan Kersten, Corry Litjens en
Bert Sproet

Maandbeker V Stableford - 7 sept.
1. René Stockx

36 punten

2. Coen van Dijk

36 punten

3. Hannie van den Eijnde

34 punten

Maandbeker III Stableford - 6 juli
1. Hans Theunissen

40 punten

2. Toon van der Vorst

38 punten

3. Fred Boogaarts

36 punten

Winnaars maandbeker 5 hoge hcp vlnr: Willie
Jan Verspaget, Coen van Dijk en René Stockx

Kermiswedstrijd - 13 juli
1. Corry Dams

37 punten

2. Rob Stockx

35 punten

3. Margriet Stockx

35 punten

Diëswedstrijd - 14 september
Winnaars kermiswedstrijd vlnr: Liesbeth Wolters,
Margriet Stockx, Rob Stockx, Fred Boogaarts
(wedstrijdleider), Corrie Dams en Cees van Dijk

1. Pierre Litjens

36 punten

2. Coen van Dijk

35 punten

3. Christien Jacobs

34 punten
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De Helmond Disabled Open 2008
Op 29 augustus stond HGC Overbrug in het teken van de gehandicapten.
18 golfers met een lichamelijke beperking hebben die dag hun krachten
gemeten op de uitdagende holes van de ‘Helmondse’. Het initiatief kwam
van ondergetekende. Steun kreeg ik van Willie Jan Verspaget en David
Stockx, in samenwerking met de Nederlandse Gehandicapten Golf (NGG).
Verder ondersteunden me de ‘Van Hout Worldwide groep’ door de baan
te huren en vele andere sponsoren die op de posters vermeld werden.
Voor de meesten van ons een goede gelegenheid om ons lid én tevens
Nederlands kampioen David Stockx met de andere spelers aan het werk
te zien.
Mensen met een lichamelijke beperking verdienen een normaal maatschappelijk leven.
Het besef dat sport daar bij hoort leeft. Het is
echter vaak lastig om samen met valide sporters te spelen. Golf vormt hierop een aangename uitzondering. Het handicapsysteem
– zo heet dat nu eenmaal – maakt dit mogelijk.
Het is bovendien een individuele sport die in
een regelmatig tempo wordt gespeeld.

Deelnemers

Onder de deelnemers waren tien spelers die
voor het Nederlandse team uitkomen. Hun
handicaps variëren van 7.0 tot 36.0. Volgens

de officiële Europese regel wordt aangegeven
in hoeverre de lichamelijke beperking van
invloed is op de swing. Deze beperking wordt
vermeld in een medische pas, afgegeven door
de medische commissie van de EDGA, de
European Disabled Golf Association. Verder
gelden de normale golfregels.
De flights werden aangevuld met sponsoren. Het was mooi om te zien hoe valide en
beperkte spelers samen streden. Bij de prijsuitreiking gingen we overigens weer ouderwets discrimineren, want alle prijzen waren
slechts voor spelers met een beperking.

Aandacht en waardering

Er is hard gewerkt om de spelers zo goed
mogelijk te ontvangen en te verzorgen. Dat
kon mede door een groot aantal sponsoren.
De prijzentafel was rijkelijk gevuld, met voor
iedere deelnemer een prijs. De greenkeepers
o.l.v. Herbert zorgden voor een baan in topconditie. Erik Jansen maakte belangeloos de
teksten zowel voor diverse landelijke dagbladen als voor internet. Allemaal om deze primeur voor Helmond een stevig fundament
te bezorgen voor de komende jaren. Want
golfers met een lichamelijke beperking verdienen aandacht, waardering en regelmatig
een goed bezet toernooi.

Winnaars

De grote winnaar van de dag werd Ben van
der Burgt uit Zoetermeer. Ben golft met zijn
rechterarm, hij is links verlamd. Hij scoorde
op deze zonnige dag 39 punten .Een ruime
voorsprong op nummer 2. Ben ontving de
prachtig uitgevoerde wisselbokaal en een
schitterend polshorloge, geschonken door
René Stockx de vader van David. Silvia, de
vrouw van Ben en visueel gehandicapt, speelde ook mee. Zij won het arrangement van
‘d’n Dimpel’ en dus kunnen beide nogmaals
op HGC komen spelen.

Spelen in een Paragolfer

De aanmoedigingsprijs ging naar Miquel
Lommers. Hij heeft sinds acht maanden
een GVB en golft met HCP 36, gezeten in
een paragolfer. Miquel heeft een dwarslaesie en zijn paragolfer maakt hem mobiel.
Fantastisch om te zien hoe hij zich, zowel op
als naast de baan, kan bewegen.
Hij moest in de baan meer poseren en vragen
beantwoorden dan geconcentreerd golfen.
Zijn score was daardoor niet erg hoog. Maar,
zoals hij zelf aangaf, was het een topdag
voor alle spelers. De manier van ‘Helmond
all-inclusive’ hadden ze nog nooit ergens
meegemaakt.

Martijn Wijsman concentreert zich voor de swing
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Jos Brinkman had zijn buurman Jan Evers
meegebracht. Jan is sinds een jaar ook aan
de rolstoel gekluisterd; kort nadat hij met
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golfen was begonnen, velde een dwarslaesie
hem. Bij het zien van Miquel kon hij zijn
tranen niet bedwingen. Hij zag weer nieuwe
kansen voor leven, sport en golf met behulp
van een paragolfer.
Jan is nu bezig met het uitzoeken hoe hij aan
een paragolfer kan komen. Ook zoekt hij
mensen in Helmond die eenzelfde handicap
hebben en graag willen golfen.

Promotie

Op een geweldige wijze maakten de spelers
gebruik van de mogelijkheid om hun sport
te promoten, zoals David Stockx, maar ook
Jeroen Coumou, in het dagelijks leven leraar,
die een been verloor door een ongeluk. Ook
Martijn Wijsman, bij wie op zijn achtste een
been is geamputeerd en die nu een fietsenzaak heeft in Zandvoort. Zij allen laten zien
hoe zij hun leven kunnen opbouwen en een
fijne sport kunnen beoefenen.

Prachtig sponsorbedrag

Als klap op de vuurpijl kon door sponsering
een bedrag van € 1.250 worden geschonken aan de Stichting Wedstrijden voor
Gehandicapte Golfers, opgenomen in de
NGG. Tineke Loogman, voorzitter NGG,
met linkerarmprothese en spelend in het
Nederlandse team, nam de gelegenheid te
baat om iedereen te bedanken voor zowel het
sponsorbedrag als voor de geweldig mooie
zonnige dag, de hulp en de verzorging.
Ook tijdens de BBQ, werden nog vele mooie
woorden gesproken. Er klonk veel applaus
voor leden die de hele dag als caddie bij
de spelers waren. Verder voor Gijs en zijn
team, voor Golfclub De Gulbergen die geheel
gratis vijf buggy’s beschikbaar stelde, voor
Toine Slegers die het transport verzorgde
en natuurlijk voor alle sponsoren. Zo werd
David steun toegezegd bij verdere ontwikkeling in de golfsport.

Het uitreiken van de cheque: vlnr Willie Jan
Verspaget, Tineke Loogman en Cees van Dijk

Toekomst

Bij de evaluatie wordt overwogen om op korte
termijn over te gaan tot Stichting Regionaal
Gehandicapte Golf. Wij hopen het volgende
jaar weer zo’n fantastische wedstrijd te organiseren en we zullen zeker weer bij u aankloppen voor hulp en sponsoring.

•

Cees van Dijk
					

Miquel Lommers in actie met op de achtergrond
Jan Evers (in rolstoel) en daarnaast Jos Brinkman
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Diës feestweek
Vriendinnendag

Het voelde een beetje als thuis komen

Een paar maanden geleden kreeg ik van Christien de uitnodiging om
weer deel te nemen aan de Vriendinnendag op de Helmondse golfbaan
‘Overbrug’. En natuurlijk zei ik: ‘Ja, graag’.Op 9 september om negen uur
vertrok ik vanuit Heerlen richting het Verliefde Laantje, om daar, na een
vertraging van een halfuur door wegwerkzaamheden, pas om 10.30 uur
aan te komen.

Vriendinnen die in de prijzen vielen.

Het leek wel of ze op me zaten te wachten.
Op het terras zittende dames, die me herkenden van eerdere Vriendinnendagen, riepen
me begroetend toe dat Christien binnen op
me zat te wachten met een kopje koffie en
een appelflap. De ontvangst was hartelijk
en ik voelde het een beetje als thuiskomen
(in Brabant).
Er was een gunshot start: op elke hole twee
flights van vier personen. Dat was best wel
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druk zo met z’n achten, maar door de
spelvorm, om beurten
een slag, liep het toch
best wel vlot door.
Daarbij kwam nog dat
we een gezellige flight
hadden. We speelden
ontspannen, want het
ging tenslotte nergens
om en dat beïnvloedde
ons spel. De baan was
mooi en de greens snel,
wat een positieve uitwerking had op onze
scores. Ook het Brabantse worstenbroodje
en de appel of banaan waren aangename verrassingen.
Heel bijzonder was het hoe er met de bordjes
die de longest en de neary aangaven gegoocheld werd. We vonden ze respectievelijk op
de fairway en op de green en plaatsten ze
terug. Tijdens de tweede ronde overkwam
ons hetzelfde.

Deelneemsters vriendinnendag

Ludiek entertainment

Rond half vijf kwamen we moe maar voldaan
van de baan en streken op het terras neer,
waar we gezellig hebben geborreld tot half
zes. Toen was het tijd om ons een beetje op
te tutten voor de goed verzorgde heerlijke
hapjesavond met het ludieke entertainment
dat werd verzorgd door een lid van HGC: Els
van de Vorst. Chapeau!

Els van de Vorst in haar voordracht als werkster.

En toen kwam nog als klap op de vuurpijl de
verrassing: Christien en ik hadden de eerste
prijs gehaald. Geweldig.

Stemming in de zaal.

Dames van de damescommissie en met name
Christien bedankt. Een compliment voor
deze geslaagde Vriendinnendag is op zijn
plaats.

•

Tot ziens, Beppie van den Boom
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Verjaardag van de club
De Diëswedstrijd, op zondag 14 september

Onder een goed gesternte en dit keer niet dat van Pluvius werd door
40 deelnemers om negen uur begonnen aan de verjaardagswedstrijd.
Naast de gebruikelijke prijzen, zoals gewoonlijk op voortreffelijke wijze
verzorgd door Margriet Stockx, vond ook de uitreiking plaats van de
wisseltrofee, de Jan Romme bus. Deze prijs en de persoon van Jan Romme
verdienen een toelichting.
Medio 1988 werd door het bestuur van de
hockeyclub HMHC, onze voorganger op
het complex, geconstateerd dat met name
de wat oudere hockeyers/sters hun stick aan
de wilgen hingen en verloren dreigden te
gaan voor het clubleven. Zoals bij diverse
andere hockeyclubs werd geprobeerd om hen
te behouden voor het rijke clubleven. Een
initiatiefgroep werd in het leven geroepen om
te komen tot het faciliteren van een golfclub
onder de vleugels van de hockeyclub. Medio
1989 werd tot oprichting overgegaan van de
Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ die onder de
vleugels van de omnivereniging HMHC zijn
eigen leven zou gaan leiden.
Voor de verdere uitbouw van de club was het
noodzakelijk om een gedreven golfer aan
te trekken met de nodige talenten op organisatorisch gebied. Die werd gevonden in
de persoon van Jan Romme, woonachtig in
Aarle-Rixtel, lid van de Eindhovensche Golf
en voormalig Philips-directeur.
Zonder iemand tekort te doen kan worden
gesteld dat door de inzet van Jan Romme, en
met hem Tijn Swinkels Sr., de baan tot stand

is gekomen. Niet aflatend werd door Jan
zowel op plaatselijk, provinciaal als landelijk
niveau gestreden om zijn clubje van de grond
te krijgen, hetgeen uiteindelijk is gelukt.

Strijd om het melkbusje

Medio 1995 kon worden begonnen met de
aanleg van de baan die in 1997 in gebruik
werd genomen. Voor zijn grote verdienste
als voorzitter werd Jan benoemd tot erelid
en kreeg hij de faciliteiten om eenmaal per
jaar voor eigen vrienden en bekenden (en
het bestuur van de golfclub) een wedstrijd
te organiseren. Gestreden werd om de Jan
Romme Bus, een klein koperen melkbusje.
Na zijn overlijden is in overleg met Marijke,
Jans echtgenote, besloten de Jan Romme Bus
voortaan als prijs in te stellen voor de jaarlijkse Vrijwilligersdag, hetgeen geschiedde.
Afgelopen vrijdag, met de vrijwilligersdag,
was het zo’n abominabel slecht weer dat de

De winnaars: vlnr Albert van de Meijs, Christien Jacobs, Margret van Dijk, Annie Heessels,
Pierre Litjens en José Gottenbos.

Deelnemers vriendendag
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Deelnemers sponsordag

wedstrijd na twee holes werd afgelast, nadat
eerst al was besloten om van de geplande
18-holes wedstrijd een 9-holes wedstrijd te
maken. Uitgaande van het feit dat er natuurlijk wel moest worden gestreden om deze
prestigieuze prijs werd door de voorzitter, de
wedstrijdleider en de voorzitter van de WeCo
besloten om de Jan Romme Bus als extraatje
toe te voegen als prijs aan de jaarlijkse Diës
(verjaardags-)wedstrijd.
Na een goede wedstrijd mocht Pierre Litjens
uit handen van de vice-voorzitter de wisselprijs en de replica in ontvangst nemen,
waarbij het ontstaan van de club en de verdiensten van Jan Romme voor het voetlicht
kwamen.
Vanuit de kring van deelnemers zijn stemmen opgegaan om deze beker (bus) vast te
verbinden aan de Diëswedstrijd, zodat ieder
lid van de club mee kan strijden om deze
exclusieve prijs. Uiteraard wordt dit eerst
overlegd met Marijke Romme, die daarin het
laatste woord heeft.

•

Wim Martens
Secretaris
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Toos de Vries winnares van de ABN-Neary met Rob Stockx
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Waar komt de kreet ‘Fore!’ vandaan
Tot op heden hebben we vele verhalen gehoord over de oorsprong van
bovengenoemde, voor golfers zo bekende schreeuw ’Fore!’. ‘Flying object
returning to earth’ bijvoorbeeld, opgetekend uit de mond van een van
de redacteuren van dit blad. Grappig natuurlijk, maar waarschijnlijk
niet juist. Of zou het de schreeuw kunnen zijn die vroeger werd gebruikt
om de Forecaddie te waarschuwen dat zijn spelers bal ‘onderweg’ was’.
De Forecaddie werd geacht op te letten waar de bal viel.
Alle verhalen hebben één overeenkomst, bij
allemaal waarschuwt de kreet de vooruit
lopende mensen voor iets naar hen onderweg.
De term ‘Fore!’ wordt in de regels voor het
eerst genoemd in 1875. De letterlijke tekst:
‘To prevent accidents, it is required that due
warning be given to all parties on or in the
vacinity of the golfing course, by the player
or his caddie distinctly calling ‘Fore!’, previous to his striking the ball’. Waarschijnlijk
bestond toen de praktijkproef voor het GVB
examen nog niet en liet men iedereen zomaar
‘door de baan’ gaan.

Het beroemde woordenboek The Oxford
Dictionary legde in 1878, de kreet ‘Fore!’ uit
als een afkorting of inkorting van de kreet
‘Before’, wel gebruikt in een golf context.
Het betekende volgens hen een ‘waarschuwingskreet voor de mensen die vooruit liepen in lijn met de (af)slag’. The Dictionary
laat in het midden waar de kreet ‘Before’ dan
vandaan komt, dus dat helpt ook niet echt.

Een legerterm?

Het meest tot de verbeelding sprekend verhaal is te vinden in ‘A history of Golf’ door

R.Browning (1955, Dent & Sons). Hij vond
het volgende verhaal, opgetekend door ene
John Knox en dateert uit de 15e eeuw: (uit het
Schots vertaald). ‘Velen reisden naar (of via)
de stad Leith (Schotland). In de Oostelijke
Poort van deze stad, die landinwaarts gericht
stond, waren twee grote kannonen gepositioneerd om de vijand (Engelsen en andere
rondtrekkende benden) te kunnen verrassen.
Als zo een bende zich meldde aan de horizon
riep een van de kanonniers tegen de overige
verdedigers aan de poort : ‘Ware Before’, een
soort ‘vanonderen’ (in horizontale zin). De
verdedigers lieten zich dan massaal op hun
buik vallen om de artillerie de ruimte te
geven over hen heen te schieten’.
De beschreven geschiedenis is niet helemaal
van wat men verwacht op de golfbaan maar
heeft toch een interessante parallel. Deze
kreet ‘Ware Before’, oorspronkelijk bedoeld
als een militair signaal aan collega’s, is door
de tijd afgekort tot het ons bekende ‘Fore!’ 

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

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

Join the real world

Jammer genoeg lijken pitchmarks een beroepsrisico. Het maakt geen
donder uit op welke golfbaan je bent, je weet dat je ze nooit voorkómen
kan. Hoogstens kunnen we leren om te leven met de onwetendheid en
het klaarblijkelijke gebrek aan golfetiquette dat eigen is bij sommige
hedendaagse golfspelers.
wel beseft dat een pitch mark gerepareerd
dient te worden. Waarom zou hij of zij dat
doen, als niemand de moeite heeft genomen
het hen te vertellen?
Preventieve maatregelen op de golfbaan
bestaan enkel uit de gebruikelijke borden – met het verzoek dat de golfers hun
balinslag repareren – en zo nu en dan een
(meestal) vriendelijke opmerking van het
greenkeepersteam; en wel alleen als we ons
toevallig in de buurt bevinden bij de onnadenkende golfer.
We hebben inmiddels wel ervaren dat deze
maatregelen weinig zoden aan de dijk zetten.
Het probleem zit dieper geworteld, dan eenvoudig veronderstellen dat de golfer vanzelf

 (Kijk uit van voren), als wij dreigen iemand
voor ons over het hoofd te slaan. We houden het hier maar bij en nemen dus aan
dat onze term ‘Fore!’ een afgeleide is van
het in de 15e eeuw Schotse leger gebruikte
‘Ware Before’.
Wat waarschijnlijk weer een afkorting is
van de aloude Schotse waarschuwing:
‘Git yurrr hed duwn if ya dunna care ’t
be feelin’ a rrright smarrrt boomp!!’
Als u op de Golfbaan uw bal slaat en u
denkt dat uw schot een gevaar wordt voor
een andere golfer en u wilt ze dat (natuurlijk) laten weten, schreeuw dan zo hard
u kan ‘Fore!’ de term die elke golfer zal
herkennen.

•

Met hulp van Copy Chain
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Begin met onderwijzen

Er kan enkel begonnen worden met het inperken van dit probleem, door beginnende golfers goed te onderwijzen. Te beginnen bij de
golf-pro die de lessen geeft. Ikzelf begon met
golfen aan de oostkust van Engeland, dertig
jaar geleden. De golf-pro was een gerespecteerd golfer in die omgeving en leerde me dat
golfetiquette op en rond de golfbaan net zo
belangrijk is als de golfswing zelf! Hij leerde
me respect te hebben voor andere spelers
alsook voor de golfbaan. Iedereen op onze
club die geen respect toonde voor deze fundamentele uitgangspunten kreeg een flinke
berisping.
De meeste Britse golfers worden op deze
manier onderwezen of anders alsnog bewust
gemaakt van het belang van etiquette door
de medegolfers. Toegegeven, net als ieder
ander heb ook ik wel Britse golfers gezien die
respectloos omgaan met de golfbaan, maar
de gemiddelde Britse golfer is doorgaans een
goed voorbeeld voor ons allen.

Merendeel Nederlanders weigert
noodzaak baanetiquette in te zien.

Onze golfbaan in het landelijke zuidwesten
van Frankrijk, bevat relatief weinig verkeer
met ongeveer 7500 gespeelde rondes per jaar.
De golfers die ofwel lid, greenfee speler of
hotelbezoeker zijn, bestaan uit 40% Fransen,
30% Engelsen en 30% Nederlanders. Nu, hoewel ik geen racist of xenofoob ben, moet ik
zeggen dat er een groot verschil in zienswijze
en algemene golfbewustzijn is tussen de res-

pectievelijke nationaliteiten. Zoals ik al zei,
de Britten zijn heus geen engeltjes op de baan,
maar over het algemeen best zorgzaam. De
Fransen – zo is mij gebleken – zijn bereid om
etiquette te leren, maar blijven problemen
veroorzaken op de baan zolang ze niet met
regelmaat worden herinnerd aan hun plichten. De Nederlandse golfspelers echter; dat
is een ander verhaal. De meeste Nederlandse
golfers waarmee ik in contact kom tonen
zich niet bewust van of zijn inderdaad niet
bereid om het grondbegrip baanetiquette
te accepteren, waar onder andere ook ‘het
repareren van pitchmarks’ valt. Sommige
Nederlanders zijn bereid de regels te leren
en te respecteren, terwijl het merendeel de
noodzaak te conformeren weigert in te zien.
Geloven zij dat de etiquette regels niet op hen
van toepassing zijn?
Mag ik het advies geven dat de Nederlandse
Golfpro, alsook andere verantwoordelijken voor de coaching van de golf jeugd in
Holland, verplicht zouden moeten zijn om
de basisregels van etiquette over te dragen
aan hun leerlingen.
Wellicht zijn ze dat al? Als dat het geval is,
dan werkt het systeem blijkbaar niet. Het
maakt niet uit of een beginneling 6 of 60
jaar oud is, wanneer lessen worden gegeven
ben er dan zeker van dat de juiste boodschap ook wordt begrepen. Dus, kom op
jullie Nederlandse golfers van elk niveau,
vergeet jullie superioriteit complex, zet je
trots opzij en begin rekening te houden met
collega golfers en de kwaliteit van het speeloppervlak en ‘Join the real world’.

•

Auteur: Peter Bird
(Overgenomen uit de Greenkeeper)
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‘Ik neem hier mijn Mulligan!’
De meeste golfers kennen de term Mulligan wel en menigeen past hem
ook daadwerkelijk toe en houdt zichzelf daarmee voor de gek. Maar waar
komt die rare gewoonte eigenlijk vandaan? Al surfend op het internet
vind je geen echt afdoende antwoord, ook al wordt snel duidelijk dat
overal ter wereld golfers bestaan die de term Mulligan hoog in hun
vaandel hebben staan.
Op de verklarende golfwoordenlijst van
Gerrit Speek (hier vind je werkelijk alle termen die ook maar iets met golf te maken
hebben) staat onder Mulligan: De afslag op
de eerste hole zorgt altijd voor wat extra
zenuwen, vooral als er ook nog anderen staan
te kijken. Als die afslag mislukt, spreken spelers soms af die niet te tellen. Hoogst illegaal,
maar heel aangenaam en je moet een echte
‘jerk’ zijn als je dat je medespeler misgunt in
een dagelijks rondje golf (Wiren 1992:134).
Wikipedia zegt dat de term Mulligan in meer
sporten wordt gebruikt en zelfs gebruikt
wordt bij het daten als je de eerste date hebt
verprutst door ‘cold feet’ en je de kennismaking toch graag wilt overdoen.
Voor het golfen echter zegt Wikipedia dat een
Mulligan ‘een slag is die wordt overgedaan
ten gevolge van een mislukte slag. Mulligans
zijn ten strengste verboden in de officiële
regels van het spel, maar zijn een alledaags
verschijnsel bij gezelligheidsgolf. In principe
geldt een Mulligan alleen bij de eerste slag
op de eerste tee (ook wel eens ‘breakfast ball’
genoemd). Soms wordt bij een gezelligheidsronde een bepaald aantal toegestaan (meestal
een per ronde) die op elk moment, behalve
op de green, mogen worden genomen. Deze
flexibele muIligans worden ook wel aangeduid met termen als floating mulligan of
walking shapiro’.

Waar komt de naam
Mulligan vandaan?

Over de oorsprong van de naam geeft ook
het internet geen duidelijkheid. Wel is zeker,
uit de literatuur, dat de term al bestaat sinds
de jaren 40 van de vorige eeuw en dat er vele
verhalen zijn over de geboorte van de term
Mulligan en… dat het heel goed mogelijk is
dat ze geen van alle waar zijn.

Zo zou de term volgens het USGA Museum
terug te voeren zijn naar de Canadees David
Mulligan, een hoteleigenaar, die na een verprutste afslag een zoals hij zelf zei ‘correctieslag ‘ deed. Zijn partners vonden dat de term
‘Mulligan’ beter paste. Echt hard bewijs is
hiervoor echter niet.

Volgens een ander verhaal is het een verwijzing naar de vele leren die in Amerika wonen
en die in een bepaalde periode zich aansloten bij deftige country clubs, waar ze als
incompetente golfers werden afgeschilderd.
De term zou daardoor een soort betichting
van een volk worden. De Engelsen doen dit
vaker met termen als Irish bull (onzin), Irish
confetti (bakstenen als projectielen), of dichter bij huis Dutch comfort (schrale troost)
of Dutch treat (feestje waarbij ieder voor
zichzelf betaalt).
Een derde verklaring zegt dat er in
Amerikaanse kroegen een fles Mulligan op
het schap stond, een brouwsel met peper en
kruiden die een beetje extra ‘pit’ aan het
bier gaf. Net als de vernederende klap die je
oploopt door het opnieuw moeten uitvoeren
van een slag zou dit brouwsel je lichaam een
optater geven. Nogal vergezocht, maar het
toont maar aan dat we graag een verklaring
aan de mulligan willen geven. Misschien
sluimert er toch in ons een diep verlangen
naar een correctie van vooral die vervloekte
foutieve eerste slag in het golfspel. Daarom
blijven we dromen over een zekere meneer
Mulligan die dit idee aan de golfwereld wilde
verkopen.

•

Met dank aan Copy Chain
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De Solheimcup
Een nieuwe traditie?

Zaterdag 23 augustus 2008, half negen. Klaar om te vertrekken naar
HGC ‘Overbrug’ voor een leuke golfdag. Nou ja, het komt echt met
bakken uit de hemel. Eerst maar eens erheen en onze gasten van vandaag
gaan ontvangen. Want wat gaat er gebeuren? Solheim Cup!
De Solheim Cup is het belangrijkste tweejaarlijkse (Matchplay) evenement in dames
golf en het ladies equivalent van de Ryder
cup. Alleen deze, op 23 augustus 2008, is niet
Europa tegen USA, maar de lokale variant,
namelijk HGC ‘Overbrug’ tegen Golfclub De
Gulbergen! Twaalf zeer gemotiveerde dames
van De Gulbergen binden de strijd aan met
HGC’s finest. ’s Ochtends 9 holes foursome
en ’s middags 18 holes singles.
Maar dan moet het nog wel even goed komen
met het weer, want anders treedt het noodplan in werking. Een kaartje leggen en alleen
de singles doen. Als we echter om tien uur
starten is het zowaar droog en dat blijft het

Deelneemsters Solheimcup
30

tot aan de heerlijke lunch met soep, kroketten
en lekkere broodjes. HGC staat na de ochtend
dubbels voor.
De singles gaan van start en even later moeten we van de baan af omdat het onweert.
Gelukkig is het van korte duur en kunnen
we de wedstrijden weer snel hervatten. Het
is wel erg druk in de baan, onze wedstrijd
heeft namelijk geen standing en het lijkt wel
of alle golfers die ’s morgens in verband met
het weer verstek hebben laten gaan ’s middags
komen golfen. Maar met een beetje geduld
van iedereen komt het goed en kunnen alle
spelers hun balletje slaan.

Een zeer geslaagde dag

De middag eindigt met z’n allen op het terras in het zonnetje onder het genot van een
drankje, wachtend op de uitslag. De goede
score bij de dubbels wordt gevolgd door
een nog betere score bij de singles en HGC
Overbrug behaalt een afgetekende overwinning. Een trofee is er nog niet, maar na het
spontane aanbod van de Gulbergen om in
2009 deze wedstrijd in Mierlo te organiseren
komt die er zeker! Een heerlijke BBQ besluit
deze geslaagde dag en avond en een nieuwe
traditie is geboren…
PS:	De laatste ‘echte’ Solheim Cup heeft
vorig jaar september plaatsgevonden in
Zweden, waar Europa met 16-12 verloor
van de USA. Na tien ontmoetingen staat
het 7-3 voor de Amerikanen. Meer weten?
Kijk eens op www.lpga.com, toernooien,
Solheim Cup.

•

Margret van Dijk
(mede namens medeorganisator
Brigitte Bozon)
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Herinnert u zich deze?
Hein Ottenheim heeft een doos met foto’s uit de beginjaren
van onze club. Toen ons dit ter ore kwam hebben we
besloten om af en toe eens wat uit de oude doos in de
Evergreen te publiceren.
We beginnen met enkele plaatjes rond het thema Sinterklaas.
We hopen dat bij het zien hiervan de oude tijden weer gaan herleven.

•

Redactie
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b.v.

U W M E E S T K R A C H T I G E PA R T N E R I N :
• Calciumsulfaat dekvloeren
• Cementdekvloeren
• Coating-, epoxyvloeren
• Harde vloerbedekkingen;
Linoleum, p.v.c. etc.
• Zachte vloerbedekkingen;
Naaldvilt, tapijt etc.
• Binnen-, buitenzonwering
Doornhoek 3746
5465 TA VEGHEL
telefoon: 0413 - 38 90 60
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E-mail: info@totalprojectservice.nl

Postbus 592
5460 AN VEGHEL
fax: 0413 - 38 90 61
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Wat kunnen wij voor u doen?
Wat dacht u van een nieuw testament? Tegenwoordig denkt men
vaak dat een testament overbodig is. Niets is minder waar! Ook fiscaal
gezien blijft een testament erg aantrekkelijk: Een goed opgesteld testament kan uw erfgenamen veel belasting (successierecht) besparen.

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

wellness

SKINCARE, BODYCARE, NAILS,
COSMETISCHE MANICURE- EN PEDICURE,
INJECTABLES, LIPOLYSE,
LASERONTHARING & PERMANENTE MAKE-UP

Altijd een
verzorgd
uiterlijk
met
Dorpsstraat 127 5708 GG Helmond Tel: 841 294

PERMANENTE
MAKE-UP

Het creëren van
wenkbrauwen
(ook hairstroke),
eyeliners,
gratis intake en
lipliners en
proefstukje
full lips

Reserveer
Reserveer vóór
vóór
PERMAN
1
en
1 november
november en
ENTE
MAKE-UP
ontvang een
een
ontvang
10% kor
Dermalogica
Dermalogica
ting
travelskin
travelskin kit
NIEUW
t.w.v.
t.w.v. 40
40 euro
Anti-Aging in 10 minuten

vergunning verleend door GGD

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

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

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

Maak een afspraak

Het winnende team

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

...met de Private Bankers van Rabobank

Rabobank Helmond
Private Banking Kerkstraat 33 5701 PL Helmond Tel. (0492) 59 45 99 Fax (0492) 59 46 98

HGC ‘Overbrug’ Sponsoren

Neways Electronics International NV

DON’T SETTLE FOR LESS

