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Redactioneel
Wanneer u dit leest, loopt het golfseizoen 2012 al naar het
einde en kunnen we weer terugzien op onze golfervaringen en -prestaties. Wat ons vooral bijblijft is de mooie
conditie van de baan, die er het hele seizoen keurig
verzorgd en prachtig groen bijlag. Uiteraard was het weer
er ook naar, maar toch.
Naast de onberispelijke greens en de mooi gemaaide fairways, hebben we ook kunnen genieten van de roughpartijen ter verfraaiing van de natuur in de baan en ter
accentuering van de fairways. Alhoewel, niet iedereen was
gelukkig met deze roughpartijen en het was regelmatig
zoeken geblazen naar de bal. Het leverde nogal wat discussiestof op, vooral bij diegenen die golftechnisch wat
minder begaafd zijn. Er was zelfs iemand die zijn gram
kwijt wilde via een ingezonden brief die u in dit nummer
kunt vinden.
Het werd ook duidelijk dat lang niet iedereen de techniek
machtig is om de bal uit het hoge gras te slaan en ‘eruit
rammen’ niet altijd succesvol was. Daarom leek het ons
nuttig om onze Pro Sandy te vragen om de techniek van
het slaan van ballen uit het hoge gras nog eens aan ons
uit te leggen in dit nummer. Ook de Baancommissaris en
de Greenkeeper geven in dit nummer hun visie op de
rough.
Wij nodigen u uit om dit en andere wetenswaardigheden
te lezen in deze uitgave van de Evergreen.
Wij hopen verder dat we in het najaar nog volop door
kunnen golfen en misschien zit er bij een aantal van ons
alsnog een handicapverlaging in, immers de rough is
grotendeels gemaaid.
Redactie
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Voorwoord van de voorzitter
Helmondse Golf Club “Overbrug” en de toekomst.
De vakantie tijd is weer voorbij en door de Wedstrijdcommissie werd weer een
groot aantal wedstrijden georganiseerd. Voor mij als voorzitter waren mijn eerste ‘Presidentstrofee’, de Strokeplaykampioenschappen, maar ook de Sponsordag, een bijzondere ervaring. Als u dit leest zijn ook de
Matchplaykampioenschappen gespeeld en gaan we alweer naar de diverse seizoensafsluitingen. Voor het Bestuur is de tijd aangebroken om naar de toekomst van onze vereniging te kijken. Het meerjarenbeleidsplan krijgt, vanuit de gesprekken met de commissies,
steeds meer vorm en inhoud. Het bestuur wil u het beleidsplan 2013-2018 in de najaarsvergadering voorleggen.
Een belangrijke ontwikkeling wil ik u niet onthouden. Samen
met mijn voorganger Rob van Thiel en onze Baancommissaris Wim van de Westerlo, heb ik in mei een eerste gesprek gevoerd over de mogelijke verwerving van gronden voor de
uitbreiding, cq. het upgraden, van onze golfaccommodatie.
Dit gesprek heeft geleid tot een mogelijk positieve ontwikkeling voor onze golfbaan in de nabije toekomst. Omdat dit
voor onze vereniging natuurlijk een unieke kans biedt om tot
een volwaardige 9-holes A-status baan te komen en/of onze
baan verder uit te breiden, is het bestuur van mening dat we
erg zorgvuldig te werk moeten gaan. Omdat er mogelijk
meerdere percelen grond, ten noorden van onze huidige
baan te koop zullen zijn, zullen er verschillende scenario’s
moeten worden onderzocht en worden uitgewerkt. Daarvoor
hebben we contact opgenomen met een golfbaan architect
de heer Frank Pont van Inﬁnite Variety Golf
(zie http://www.inﬁnitevarietygolf.com), gespecialiseerd in
renovatie en aanpassing van golfbanen.

Eerste stap
Een eerste stap die moet worden gezet, is een onderzoek
naar de ﬂora en fauna op en rond onze baan. Daarvoor heeft
het bestuur inmiddels de opdracht verstrekt voor het maken
van een zogenaamde ‘Natuurtoets’ aan Ronald Buiting van
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Buiting Advies, een gerenommeerd ecoloog op dit gebied. U
heeft in een extra nieuwsbrief, kunnen lezen, dat dit onderzoek
heeft plaatsgevonden en we verwachten begin september de
uitkomsten van dit onderzoek. Naar het zich nu laat aanzien zullen uit het onderzoek geen onoverkomelijke problemen naar
voren komen, maar daarover wordt u geïnformeerd door onze
Baancommissaris Wim.

De aanpak
Hoe gaat het bestuur deze zaak verder aanpakken?
Als de natuurtoets is afgerond, zal de architect een viertal scenario’s uitwerken. Het eerste scenario zal zijn een uitbreiding naar
een 9-holes baan met A-status op de gronden die we al bezitten,
met een compensatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS).
Een tweede scenario is een uitbreiding naar een A-status baan
met een uitbreiding, met wat we nu het maïsveld noemen (3
hectare). Een derde mogelijkheid is een uitbreiding met het maïsveld en grond achter de EHS, de paardenwei (6,5 hectare). Tenslotte wordt onderzocht, wat de mogelijkheden zijn als we alle
beschikbare gronden gebruiken (maïsveld, paardenwei, weilanden en opstallen).
Als alle mogelijkheden zijn onderzocht, is de eerstvolgende stap
het maken van de diverse investeringsplannen. Hierbij moet
worden gekeken naar de mogelijkheden om de gronden zelf te

Redactioneel
Golfregels
Blijf er mee bezig

Een rare situatie
Hier een situatie op onze baan waarover contact is geweest tussen onze HaReCo (Fred Boogaarts) en de NGF.
De bal van een speler ligt in de waterhindernis, maar hij kan zijn bal er gemakkelijk uitslaan zonder te gronden. Na zijn slag ziet hij plotseling twee ballen uit de waterhindernis komen, zijn
eigen witte bal en een gele bal. Hij heeft kennelijk niet alleen zijn eigen bal gespeeld maar gelijktijdig ook een andere die onder zijn bal in de modder lag. Wat zeggen de regels hierover? Heeft
hij een verkeerde bal gespeeld of een andere fout gemaakt?

verwerven of van derden te pachten
en natuurlijk ook naar de kosten van
de baanaanleg. Daarbij moet ook een
ﬁnancieringsplan met de bijbehorende consequenties voor de vereniging worden uitgewerkt.
Als al deze plannen klaar zijn, zullen
we die voorleggen aan de leden en
daarbij onze visie op de plannen kenbaar maken. We hopen dit te kunnen
doen op de najaarsvergadering, die
we denken te houden eind november.
Als er dan een besluit wordt genomen, kunnen we tot actie overgaan en
zouden we, in de loop van 2013, kunnen starten.
U ziet: werk en plannen voor de toekomst zijn er genoeg. Het bestuur
werkt er hard aan en rekent op een
positieve bijdrage van u allen.
Uw voorzitter,
Mario Janssen

Antwoord:
Nee, de speler heeft niets fout gedaan, dus geen strafslag. Verder staat zo’n geval ook niet
beschreven in de ‘Decisions’. Dit is het wereldwijd gehanteerde boek ‘Decisions on the Rules
of Golf’, waaraan alle vreemde situaties kunnen worden getoetst. Wel staat hierin een soortgelijk geval beschreven over een speler die zijn bal slaat die in de rough ligt en hierbij een
andere bal raakt die verscholen ligt onder zijn bal.
Hier zeggen de regels: “De speler sloeg naar zijn eigen bal en niet naar de verborgen bal.
Regel 15-3 (verkeerde bal) is daarom niet van toepassing. De speler moet zijn eigen bal spelen zoals die ligt na de slag.
Overigens is het ook nog zo dat de bal die onder de bal van de speler verborgen zat per deﬁnitie een los obstakel was. Als hij/zij dat had gezien, had hij/zij Regel 24-1b (los obstakel)
mogen toepassen!

Bal tegen hark
Tijdens de Dames/Heren wedstrijd op 15 augustus sloeg een ﬂightgenoot een bal richting de
green op hole 9 en deze belandde ogenschijnlijk in de bunker. Zoals bijgaande foto laat zien,
bleek dat de bal nog net door de hark werd tegengehouden. Het was niet mogelijk om de bal te
spelen, maar wanneer de hark zou worden weggehaald zou de bal in de bunker vallen met een
bunkerslag als gevolg. Wat nu?
Antwoord:
De hark is een los obstakel en mag dus volgens Regel 241a zonder straf worden weggenomen. Indien de bal
daarbij beweegt moet hij worden teruggeplaatst en er
volgt geen straf, mits het bewegen van de bal rechtstreeks is toe te schrijven aan het wegnemen van de
hark. Anders is Regel 18-2a ( stilliggende bal bewogen)
van toepassing.
Bij het weghalen van de hark viel de bal inderdaad in de
bunker. Na herplaatsing kon de betreﬀende speler de bal
spelen en alsnog een par scoren.
Regelneef
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Hobby van een van onze golfers
Joost Vegter

In het kader van een creatieve hobby van een van onze golfers maken we in
deze uitgave kennis met Joost Vegter. Joost heeft, naast zijn beroep als orthopaedisch chirurg, zijn hele leven lang al gefotografeerd en heeft inmiddels een
professionele status bereikt. Hij heeft prachtige foto’s gemaakt in de outback
(bush) van Australie, maar ook zijn opnames hier in Nederland zijn erg mooi.
Zijn voorkeur gaat uit naar natuurfotograﬁe zoals landschappen, bloemen en
dieren. Daar komt veel bij kijken, vooral bij dieren. Via schuilhutten en camouﬂageplekken installeert hij zijn camera en belichtingsattributen om alles zo perfect
mogelijk te krijgen. Zoals u ziet de resultaten mogen er zijn.
Momenteel experimenteert hij ook met zijn foto’s en maakt hij abstracte projecten. Een mooie uitdaging voor zijn creativiteit.
Voor geïnteresseerden geeft Joost ook workshops, waarbij theorie maar vooral
fotograﬁe op locatie de hoofdmoot vormt.
Ton van Poppel
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Geef door die pen
Opnieuw verliefd!!
Vlinders in mijn buik, niet goed kunnen slapen.
Er steeds weer aan denken, en alleen maar samen willen
zijn. In mijn dromen komt het steeds weer voorbij.
Ik weet het zeker ik heb nu de ware gevonden, dit laat ik
niet meer los. Mijn partner voor het leven, ik weet het
zeker, ik ben opnieuw verliefd. Hoe kan het ook anders,
als het laantje wat er naar toe leidt er al verliefd op is,
moet ik het toch zeker zijn!!
Zeer vereerd was ik toen ik in
het “geef door die pen” artikel
van Wim van de Westerlo las
dat hij mij de pen doorgaf.
Nog maar net een jaar lid van
golfclub Overbrug en dan al
een stukje mogen schrijven in
het clubblad de Evergreen.
Dank je wel Willem voor het
doorgeven van die pen aan
mij.
Vorig jaar april 2011 zijn wij,
Yvonne en ik, begonnen met
golﬂessen bij Sandy. Ik had al
jaren gezegd dat ik met mijn
vijftigste zou gaan golfen,
maar daarna heeft het toch
nog zo’n 7 jaar geduurd voordat ik er echt aan begon. Wat
hebben we een goede keuze
gemaakt door hier aan te beginnen en wat hebben we een
juiste keuze gemaakt door het
advies van Loek van Poppel op
te volgen om lid te worden
van HGC!!
Al voordat we ons GVB haalden, in augustus 2011, waren
we lid, en hebben daar nog
geen seconde spijt van. We
zijn inmiddels helemaal ver-

8

slaafd geraakt aan het golfen
en we hebben een heleboel
ﬁjne en gezellige mensen
leren kennen.
We zeggen altijd; golfclub
Overbrug heeft één nadeel en
dat is dat het er altijd zo gezellig is!! Een club; zonder kapsones, waar je altijd kunt golfen
zonder een starttijd te bespreken, waar je golft op een geweldig mooie baan die heel
goed onderhouden wordt en
er altijd prachtig bij ligt, een
gezellig clubhuis met het
mooiste terras van Helmond
en een club met een ledenbestand van nagenoeg allemaal
ﬁjne, aardige, gezellige mensen. Dat vooral typeert de club
vind ik.

Maar wie is nu die ik hier
de loftrompet uitschalt
over golfclub Overbrug?
Tijdens de diverse ﬂights en
sessies op het terras heb ik
met veel mensen al wat historie uitgewisseld over de persoon Theo van Gerwen, maar
nog niet iedereen kent me
denk ik.

En als je nieuw bij een club
komt moet jij je even voorstellen, anders gaat iedereen zich
afvragen: Wie is dat? Wat doet
hij voor de kost ? Is hij getrouwd? “ Van wie bende gai er
inne?”
Ik ben Theo van Gerwen, 58
jaar, geboren en getogen in
Aarle-Rixtel en al meer dan 25
jaar getrouwd met mijn Yvonneke. Samen hebben we een
dochter, Marloes, inmiddels
ook getrouwd en sinds 10
maanden moeder van een
dochter, onze kleindochter
Femme. Deze kleindochter
heeft ons tot een zeer gelukkige opa en oma gemaakt.
Ik kom uit een aannemersgezin, ben met de specie opgegroeid en ging als kind al
steeds met mijn vader mee de
werken af.
Ben na mijn middelbare
schooltijd naar de Pedagogische Academie gegaan en heb

daarna 13 jaar voor de klas gestaan. Tijdens die onderwijsloopbaan heb ik in de
avonduren bouwkunde gestudeerd en heb mijn uitvoerdersen aannemersdiploma gehaald. Het bloed kruipt toch
waar het niet gaan kan. Na die
13 jaar ben ik gestopt met het
onderwijs en heb me in het
bedrijfsleven gestort met de
bedoeling uiteindelijk de zaak,
het aannemersbedrijf, over te
nemen. Aangezien het in de
bouw toen geen rozengeur en
maneschijn was heb ik er voor
gekozen om dat risico niet aan
te gaan.
Ben toen gaan werken als
technisch vastgoedmanager
bij vb&t vastgoedmanagement bv in Eindhoven. Inmiddels ben ik daar al 22 jaar
werkzaam en voel me als een
vis in het water in dit vastgoedwereldje.

Lied: Als ik golf dan golf ik goed
Hobby’s
Naast mijn werkzame leven
probeer ik me te ontspannen
met diverse hobby’s.
De grootste hobby is inmiddels golfen, maar in het verleden was dat het maken van
muziek. Ik heb jaren in diverse
orkesten gespeeld en allerlei
soorten muziek gemaakt, van
Dixieland, tot het Brabantse
lied, van Rock and Roll tot Big
Band, van carnavalskapel tot
achtergrondtrio.
Meer dan 20 jaar was ik drummer van, van het in Helmond
en omgeving wereldberoemde orkest, Big Dipper &
the Dipsticks.
Een andere hobby is carnaval.
Ik ben 7 jaar grootvorst geweest van carnavalsvereniging
de Ganzegatters en heb in die
hoedanigheid al heel wat
avonden gepresenteerd. Heel
vroeger heb ik zelf nog diverse
keren in de “kletston” gestaan,
ook in Helmond bij de Keijebijters. Het bezig zijn met taal en
humor is ook iets wat me
boeit. In 2001 ben ik afgestudeerd aan de enige universiteit
die Helmond kent, de Keijoloogische Hogeskool met het
proefschrift: Een licht op de
Helmondse lichte muziek. Drie
jaar geleden ben ik “booi” geworden op deze Hoge Skool
en vermaak de gasten tijdens
de Skottel.
Ik heb in het verleden ook in
diverse cabaretgroepjes geze-

ten en vind het dus leuk met
taal bezig te zijn. Voor de carnaval denk en schrijf ik in het
dialect.
Vorig jaar heb ik voor het cabaretgroepje Quatre Mens het
volgende liedje geschreven
over, de inmiddels grootste
passie, het golf. Het is op de
melodie van de Dijk, het liedje
“als het golft dan golft het
goed”. Ik wil jullie dit liedje niet
onthouden.

Tja, en nu de vraag: aan wie
geef je die pen door?
Voor mij was al meteen duidelijk dat het een vrouw moest
zijn, iemand die ook echt wat
te vertellen heeft over haar
bloemrijke leven. Iemand die
altijd straalt en nog steeds
midden in het leven staat. Ik
geef de pen door aan Marijke
Bosmans. En ik hoor ze al zeggen als ze dit stukje leest;” och
Piet toch”!!
Theo van Gerwen

Als ik golf dan golf ik goed
Op de banen, ik sloa er tegen
Mi un zeuve of un negen
Als ik golf dan golf ik goed
Als ik golf dan golf ik goed
Op de banen, ik sloa er tegen
Mi un zeuve of un negen
Als ik golf dan golf ik goed
Op nu moie zomeravond,
sloeg ik af op ‘k gleuf hool 10
Ut waar nu slag wel zonne
moie, ik heb dun bal nie mer
gezien
Mar op de green toen angekomme, tis echt nie te geleuve
man
Lag dien bal gewoon in ut
putje, sloeg mun uurste hool
in wan
Als ik golf dan golf ik goed
Op de banen, ik sloa er tegen
Mi un zeuve of un negen
Als ik golf dan golf ik goed
Op de moiste baan van Helmond, tis die van dun overbrug
Sloeg ik af zo hard geweldig
vond mun bulleke nie mer
trug
Mar ik blif mar aan ut zuuke en
uiteindelijk wier ik blij
Want inplats van meen aige
bulleke, vond ik ut uurste kievitsei

Als ik golf dan golf ik goed
Op de banen, ik sloa er tegen
Mi un zeuve of un negen
Als ik golf dan golf ik goed
In dun bunker van hool zeuve lag
minnen bol goed in ut zand
“k sloeg er mi mun sandwedge
tege toen was er niks mer an de
hand,
nei ik speul wel zo geweldig, zo
heel ﬁjntjes en frivool
ut kost meen echt nie zo veul
moeite, ik sloa gerust un burdiehool
Als ik golf dan golf ik goed
Op de banen, ik sloa er tegen
Mi un zeuve of un negen
Als ik golf dan golf ik goed
Minne swing is grote klasse, sloa
dien bal weg as un streep
van ons vier ben ik dun beste, ben
ok verrekkes goed in sjeep
Want wilde van meen winne,
moete echt veul moeite doen
Ja ik ben gewoon dun beste, ben
nun echte kampioen.
Als ik golf dan golf ik goed
Op de banen, ik sloa er tegen
Mi un zeuve of un negen
Als ik golf dan golf ik goed
Als ik golf dan golf ik goed
Op de banen, ik sloa er tegen
Mi un zeuve of un negen
Als ik golf dan golf ik goed
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Pro-praatje
Uit de rough
Een paar meter uit de koers en je ligt in de rough en als je de bal daar niet goed raakt is
Leiden in last. Hoe kom je eruit? Met enkele subtiele veranderingen in de set-up en geen
verandering in de swing. Een ding is zeker: in zware rough levert het gebruik van je verstand meer op dan brute kracht.
Ligging
Een diepe ligging in de rough.
Als je bal zo diep in de rough ligt is de enige mogelijkheid om de Sandwedge te gebruiken. Naarmate de rough wat minder is, kun je
een andere club kiezen, maar zorg ervoor dat je een club gebruikt met voldoende loft , want tijdens de slag komt het gras tussen je
bal en het slagvlak te zitten zodat het clubblad dicht slaat. Kies daarom ook altijd de kortste weg terug naar de fairway.

Set-up
De belangrijkste elementen van een goede
set-up in de rough.
De balpositie ligt meer
bij de rechtervoet. De
handen zijn voor de bal
en het gewicht is 60%
op links. Deze veranderingen zorgen voor een
steilere backswing en
hoek van benadering bij
impact. Daardoor komt
er minder gras tussen
slagvlak en bal, wat minder afwijkingen en iets
meer lengte geeft
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Opzwaai
Houd je hoofd boven
de bal en het gewicht
blijft op links.
In de backswing wil je
de club zo snel mogelijk in een steile hoek
brengen. Dit doe je
door meteen de polsen
te knikken. Vergeet
echter niet de schouders te draaien. Het gewicht mag niet mee
naar rechts gaan en
blijft op links. Vanuit
zo’n stand kun je gemakkelijker op de achterkant van de bal
inslaan.

Impact

Doorzwaai

Ga agressief naar beneden en door de bal.
In de downswing moeten hoofd en lichaam
boven de bal blijven en
is het gewicht nog
steeds op links, zodat je
met het clubblad neerslaat op de achterkant
van de bal. Wees agressief, maar bewaar je
ritme.

Pas ver na impact oprichten én probeer de slag af te
maken.-

WINTERAANBIEDING
8 lessen - 6 betalen
Of
12 lessen – 9 betalen
Voorwaarden:
Alleen in de periode november tot en met februari
•Vooraf het totale bedrag betalen

Jan van Berlaer startte rond 1350 met de bouw van het huidige kasteel
in Helmond. Eeuwen later is een van de mooiste locaties om er te wonen
naar deze eerste kasteelheer van Helmond vernoemd. Berlaer is de naam en
het is er prachtig groen. Het is in alle opzichten een bevoorrechte locatie.
Velen zouden er graag willen wonen. En wie er al woont, wil er niet meer weg.

Bewoners van Berlaer hebben exclusieve privileges.
Bij het aankomende businessclub toernooi is er onder andere
Priviliged Vip parking aanwezig.
Wij wensen u een goede eerste drive!
www.wonenopberlaer.nl
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IJskoud de beste
geavanceerde koeltechnische en
airconditioning systemen

úw aanspreekpunt
Marlie de Wilde
directeur

• Energiezuinige koel- en vriestechnische
oplossingen voor uw producten en
productieprocessen
• Airconditioning installaties voor een
optimaal binnenklimaat voor zowel koelen
als verwarmen

Duizeldonksestraat 24
5705 CA Helmond
Tel. +31 (0)492 555 222
info@vekah.nl
www.vekah.nl
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Wat te doen bij calamiteit?
Bel 112
en bel de
Caddiemaster
0492- 527877
Zeg:
“Reanimatie op
hole.../bij”.

Begin de
reanimatie.

Caddiemaster
neemt
reanimatie over

Ambulance
neemt de
reanimatie
over.

Taken caddiemaster bij calamiteit?

Als enige gebrouwen
met zuiver mineraalwater.

Wijs iemand
Is 112
Vraag of 112
aan, die de
al is gebeld? nog niet gebeld,
doe dat dan met ambulance op
Zo ja, wijs
gaat vangen bij
de volgende
iemand aan,
het begin
bewoording:
die de
van de
“Ambulance
ambulance
voor reanimatie parkeerplaats.
opvangt
Vraag aan de
op hole ... van
en die de
horeca om bij de
golfbaan
ambulance
telefoon te
Overbrug
naar
blijven en de
de betreﬀende Verliefd laantje
coördinatie over
3A
hole begeleidt.
te nemen.
Helmond”.

Ga met de
buggy en de
deﬁbrillator
naar de
betreﬀende
hole en begin
te reanimeren
of neem het
reanimeren
over.
Sluit de
deﬁbrillator
aan en bedien
hem indien
nodig

Als we bovenstaande schema’s in de praktijk willen toepassen, dan zal het volgende moeten gebeuren:
• In elke buggy duidelijk het telefoonnummer van de caddiemaster.
• Bij elke afslagplaats duidelijk het telefoonnummer van de
caddiemaster.
• Op de scorekaarten duidelijk het telefoonnummer van de
caddiemaster.
• Cursus(sen) reanimeren en deﬁbrilleren voor de caddiemasters en andere belangstellenden.
N.B. Voor het najaar is een opleiding gepland voor belanghebbenden zoals de caddiemasters

L I E S H O U T

H O L L A N D

Alcohol onder de 16, natuurlijk niet
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Dames/Herendag om de “Rijn Schellekens” bokaal
“Hier”, zei Harry van Eyck,” hier heb je alle papieren van vandaag. Wil jij een verslag maken voor de Evergreen?” Als lid
van de winnende ﬂight bij de dames (samen met Berdy Bekx en Marianne Verleg) kreeg ik alle scorekaarten, ﬂightindelingen en uitslagen mee naar huis.
Daar zag ik nota bene dat Harry van Eyck zelf, met medeorganisator Günther Dargel, in de winnende ﬂight van de heren zaten.
Bovendien hadden de heren in het totaal de wedstrijd tegen de
dames gewonnen. Maar goed, nee zeggen is een van mijn valkuilen en dus zit ik achter de PC, terwijl buiten de mussen met bosjes van het dak vallen. Nog nooit had ik mee kunnen doen aan de
Rijn Schellekens bokaal, omdat ik me tot nu toe door de week
met kleuters heb beziggehouden.
De Rijn Schellekens bokaal, die al voor de 22e keer werd gehouden, is een wedstrijd tussen de dames en de heren van onze
club. Om en om mogen de dames van de Ladies day en de heren
van de Herenochtend de wedstrijd organiseren en de wedstrijdvorm bepalen. De Texas scramble Strokeplay met drietallen van
dit jaar was erg leuk, maar duurde wel lang. Het weer was goed,
het eten was goed, de drank lekker koel (als je geen koﬃe koos)
en ook de sfeer was goed.
De heren feliciteer ik met hun overall-overwinning. Rijn en Tony
bedank ik voor het beschikbaar stellen van de prijzen, de balletjes en alle andere bij mij nog onbekende bijdragen aan deze
dag. Ik kijk al uit naar het volgend jaar. Ik schrijf me zeker weer
in.

Tony en Rijn Schellekens met de bokaal

Netty van Poppel

De winnende damesﬂight met Berdy Bekx, Netty van Poppel
en Marianne Verleg
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De winnende herenﬂight met Harry van Eyck,
Hein Ottenheijm en Günther Dargel

Van de Bestuurstafel

Recept
Maître Cour du Moulin

Het Bestuur in haar nieuwe samenstelling, met Mario als voorzitter en Dieke als verantwoordelijke voor het clubhuis en omgeving, is het nieuwe bestuursjaar goed gestart. Onder leiding van
Mario zijn de commissies begonnen aan de contouren van het
beleidsplan, dat in het najaar aan de leden zal worden voorgelegd. Onze Baancommissaris zal nader ingaan op de acties, die
zijn genomen om hopelijk eindelijk de baanuitbreiding te realiseren.
Onze vereniging kan zich verheugen in het feit dat het aantal
leden dit jaar weer voorzichtig is gegroeid en op dit moment 430
bedraagt. Dit in tegenstelling tot wat we van andere verenigingen vernemen. Toch zullen we de vereniging vooral voor de 40
jarigen attractief moeten maken. De Couples Cup is hiervan een
succesvol voorbeeld. Ook de nieuwe aanpak van de Sponsorcommissie is erg succesvol, het aantal sponsors groeit, evenals
de business leden. De businesscompetitie wordt door de sponsors erg gewaardeerd, wat wordt bewezen door de vele inschrijvingen.
Marcel Zijp is toegetreden tot de WeCo, zodat de belangen van
de jeugd ook in deze commissie zijn gewaarborgd.
Het Bestuur heeft besloten dat er een nieuwe categorie leden
komt. Dit zijn leden, die bij onze vereniging het NGF 9 stappenplan volgen, dus opleiding bij onze Pro, baanpermissie halen via
onze mentoren, maar nog twijfelen om lid te worden. Door aspirant-lid te worden, zorgt HGC Overbrug voor aanmelding bij de
NGF, houdt de handicap bij en hoopt dat deze potentiële leden
uiteindelijk besluiten écht lid te worden.

Geuzenhaasje en
gepeperde aardappels

Uw secretaris, Dirk Jan Boer

miniumfolie. Zeef de jus en voeg nog ongeveer 1 dl. bier toe en
laat dit inkoken. Voeg 2 dl. room toe en laat opnieuw inkoken.
Eventueel binden met beurre-manié (1 eetlepel bloem mengen met een eetlepel boter) of met allesbinder. Het vlees even
mee verwarmen.
Neem voor de gepeperde aardappels 4 middelgrote piepers in
de schil. Was ze goed af. Bak ze 2 minuutjes in een scheutje
olijfolie en een geperst teentje knoﬂook met een in ﬁjne ringetjes gesneden pepertje, dat eerst van zijn zaad is verlost. Wil je
het pittig, laat dan naar smaak wat zaadjes in de peper.
Snij de aardappelen in plakjes, maar snij ze niet helemaal door.
Leg ze in een ingevette ovenschaal. Besprenkel de aardappels
met de gekruide olie en zorg dat in de gleuven van de aardappel de peper goed wordt verdeeld. Steek in de inkepingen nog
wat rozemarijnnaalden en zet ze ongeveer 40 minuten in een
op 180 graden voorverwarmde oven.

(HQ KppO NOHLQH VWXNMH XLW
RQV DVVRUWLPHQW
YRRU GH UHVW ]XOW X HYHQ
ODQJV PRHWHQ NRPHQ LQ
HHQ YDQ RQ]H YHVWLJLQJHQ
$PVWHUGDPVHZHJ   %: $PVWHOYHHQ
$DOVWHUZHJ   &- (LQGKRYHQ
0DFKLQHZHJ %  1% +DOIZHJ

WHOHIRRQ     
WHOHIRRQ     
WHOHIRRQ     

De herfst is volop zijn kleurenpracht aan het tonen, dus
het wordt weer tijd voor een gepeperde maaltijd.
Neem voor vier personen een mooie varkenshaas. Bak die in
wat olijfolie of boter mooi bruin. Smeer hem in met mosterd,
peper en zout en voeg 1,5 dl. Geuzebier toe. Doe er een
blaadje laurier, 6 gekneusde jeneverbessen, een takje rozemarijn en wat tijm bij en laat het geheel 20 minuten op een niet te
hoog vuur zachtjes stoven met de deksel op de pan. Voeg er af
en toe een scheutje bier bij en keer het vlees regelmatig.
Haal vervolgens het vlees uit de pan en houdt het warm in alu-

Maître Cour du Moulin
P.S. Het mag ook een goeie trappist zijn
die je gebruikt in dit recept.
Leuk voor onze sponsor.
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Mobiva B.V. h.o.d.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 - Tel.:0413-389060 - Fax: 0413-389061
Correspondentie adres: Postbus 592 - 5460 AN Veghel

De lekkerste bal komt van
Keurslagerij Goossens!

Vlekkeloos
geregeld!

*RRVVHQV keurslager
Steenweg 31, Helmond
Tel. 0492 - 522 273
info@keurslagergoossens.nl
www.keurslagergoossens.nl

NOTARISKANTOOR

SPOORMAKERS

Kromme Steenweg 3 • 5707 CA Helmond • Tel. 0492 509333
notaris@spoormakers.com • www.spoormakers.com
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UW GROEN
IS ONZE ZORG.

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. En denken
graag in een vroeg stadium met u mee voor een optimaal resultaat.
Heijmans Sport en Groen, Postbus 15, 6994 ZG De Steeg, tel. (026) 497 91 50, www.heijmanssportengroen.nl

www.helmond-precisie.nl

z

verkoop@helmond-precisie.nl
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It’s in the rough
Hé Herbert, wanneer doede
gij er iets aan?
Uh… waaraan?
An da hoge gras.
Zomaar een conversatie tijdens ons werk in de baan.
Waar hebben we het dan over?
Dat wil ik graag nog eens verduidelijken.
Bij de inrichting van een golfbaan wordt vastgesteld waar
rough komt. Het is onderdeel
van de moeilijkheidgraad van
de baan. We spreken van gemaaide rough (10 centimeter)
en natuurrough of ongemaaide rough. Onder rough
verstaan we alle tot de baan
behorende gedeeltes en begroeïng van een hole, die
grenzen aan de tee, de fairway
en de green, oftewel de overgang tussen bespeelbaar gras
en de natuurlijke omgeving
genoemd. Het kan ook semi
rough zijn (3,5 centimeter).

Rough op hole 3
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Functies van de
rough
Volgens het golfhandboek kan
rough de volgende functies
hebben:
-Het aangeven van de contouren of de grens van de hole
met zijn tee, fairway en green.
-Het bieden van natuurlijke vegetatie buiten de hole.
-Het bieden van speelruimte
bij van de fairway afgezwaaide
ballen.
-Het bieden van een buﬀer
tussen twee of meer holes,
onder andere uit veiligheidsoverweging.
-Het aankleden en invullen van
niet tot de baan behorende
baanruimte.
Wat bij de klagende golfers
meespeelt is de negatieve beleving van de rough al spelende door onze baan. Men wil

Gemaaide rough

graag bij een onnauwkeurig
geslagen bal die bal terugvinden. Echter, dat rough als een
zee van roodzwenk pluimpjes
mooi kan zijn, is zeker.
Na de inzaai staan er zo’n 500
plantjes per vierkante meter.
Om dit aantal te reduceren klepelen we elk jaar de rough en
voeren het maaisel af om deze
delen te verschralen, waardoor
een meer open rough ontstaat.
Dit gebeurt in het najaar, zodat
de fauna (kikkers en dergelijke) niet in de maaibak verdwijnt.

Het nadeel is dat dit proces
een paar jaar gaat duren.
Ik hoor u nu al denken: ”Dan
zaai je toch minder?” Echter,
onkruid zal dan de overhand
nemen en het gras weg dringen en bij jong gras is (chemische) bestrijding fataal voor
zover het al is toegestaan.
Dus, beste golfers, heb geduld,
sla recht en geniet van de
rough.
Herbert van Hout
Greenkeeper

D´n Dimpel herdenkt 15 jarig bestaan
Van huishoudelijke frituur tot een
moderne kreeftenbak
Wat was het knus in dat oude lokaaltje van HGC achter in het gebouw
van de hockeyclub toen in 1997 Gijs en Iris Verstappen begonnen aan
een nieuw avontuur als uitbater van het clubhuis van HGC ‘Overbrug’. Er
waren nauwelijks zitplaatsen en het was er warm, gezellig én bomvol na
de wedstrijden. Het was in die tijd pionieren en improviseren om het
groeiende aantal golfers te kunnen bedienen. Zo kon het gebeuren dat
na een Sint Nicolaas wedstrijd de Sint op zijn paard het clubhuisje binnen stapte en tussen de menigte ging staan om de prijzen uit te reiken.
Contrasterend voor de kleine ruimte was de grote pan die er na de Dodavo voor de hongerige spelers op tafel kwam: de geboorte van de Dodavo-hap.
Ook later toen het nieuwe clubhuis klaar was en de club in eerste instantie geen behoefte had aan een keuken, zagen Gijs en Iris al het belang in
van maaltijden en dús van een keuken. Daarom werd er door hen zelf
geïnvesteerd en dat is uiteindelijk goed uitgepakt. En zo verschoof het
assortiment van D´n Dimpel zich geleidelijk van huishoudelijke frituur
naar een moderne kreeftenbak.

Iris en Gijs temidden van de gasten
Iris en Gijs met Fred

Gezellige receptie
Zoals aangekondigd en uitgenodigd via de website van de club was er
op maandagavond van zes tot negen uur een receptie met een aangeklede borrel, waar mijn vrouw Will en ik ook waren. Zonder oﬃcieel
gedoe kon er worden gefeliciteerd en het glas geheven op Gijs en Iris, de
ondernemers van ‘D´n Dimpel’. Het was gezellig buurten op het terras en
oude herinneringen passeerden de revue.
Een prachtige zomeravond. Gijs en Iris mochten nog een aantal cadeaus
in ontvangst nemen, waaronder twee mooie witte bloemvazen, geschonken door het bestuur van HGC ‘Overbrug’. Ook werd door Pete Norman namens vele anderen een prachtige beeld van een traditionele
golfer aangeboden die de naam ‘Fred’ kreeg. Deze staat nu in het clubhuis opgesteld, misschien wel met de menukaart in de hand.
Vooral voor naderende wintermaanden is de wintermenukaart van belang om de business drijvende te houden. Daarom staan er ook speciale
activiteiten op het programma zoals een wijn- en spijsavond, een Hollandse avond en een kletsavond. Ook Tutti Contenti zal weer van de partij zijn.
Gijs en Iris veel succes toegewenst!
Bert ter Heijne Redactie Evergreen
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Natuur op de golfbaan
In de laatste nummers van de Evergreen is aandacht gevraagd voor (water-)vogels op de baan. We keren in dit nummer
weer terug naar het plantenrijk en vragen uw aandacht voor de algemeen voorkomende haagwinde met als Latijnse
naam Convolvulus sepium L., waarin convolvulus staat voor ‘winde’ en sepium voor ‘in heggen groeiend’ en de L voor
‘Linnaeus’, de 18e eeuwse plantkundige.

Deze foto´s zijn genomen langs de vijver naast het clubhuis

De haagwinde

Kruid of onkruid?

Als je kijkt naar bijgaande
foto`s dan herkent iedereen de
plant meteen. Hij groeit op tal
van plaatsen op de golfbaan
en heeft, omdat hij voorkomt
in kreupelhout, heggen en tussen het riet aan de waterkant,
in Nederland vele namen: heggewinde draai, grote winde,
slingerroos, windsel, klimop en
valbloem. Onder jongens
wordt hij ook wel pispotje genoemd, al is het volume van
de bloem bij dusdanig gebruik
toch wel wat aan de kleine
kant. De plant bloeit van juni
tot in de herfst. Van een geneeskrachtige of giftige werking van de plant is mij niets
bekend.

Beschouwt u deze winde als
kruid of als onkruid? Bestaat er
eigenlijk wel onkruid?
Moeten we niet veeleer spreken van een gewenste of wat
minder gewenste soort, die
soms in toom moet worden
gehouden?
Wil uw tuin geen (al te) grote
aanslag doen op uw vrije tijd,
waardoor u bijvoorbeeld minder kunt gaan golfen of ‘tuinkleiner’ moet gaan wonen, dan
is hier een alternatief: laat uw
tuin gecontroleerd verwilderen.
Hierdoor verhoogt u ook nog
eens de (tuin-)waarde van uw
huis. De tweeverdiener in de
21e eeuw heeft wel wat anders
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aan zijn hoofd dan urenlang in
de tuin te werken. Dus waar
kijkt zij/hij naar uit? Naar een
zogenaamde tweeverdienerstuin: een gemakkelijk te onderhouden tuin, waar de
planten zelf het werk doen en
de tweeverdiener maar hier en
daar hoeft in te grijpen. En als
u niet schoﬀelt, let eens op
wat er allemaal opkomt, zoals
bijvoorbeeld de schitterende
karmozijnbes, een verwilderde
sierplant uit Noord-Amerika,
waarvan de bessen erg geliefd
zijn bij vogels.
De haagwinde past zo bekeken dan ook goed in uw tuin.
Voor de acceptatie door huisgenoten, die deze gevorderde
inzichten nog niet hebben, stel

ik dan ook om voortaan te
spreken van slingerroos.
Met najaarsgroeten,
Otto Smithuis

Door de baan

Nieuws van de golfende baancommissaris

De baan ligt er prachtig bij. De weersomstandigheden zijn
de afgelopen maanden ideaal geweest, geen lange periodes van regen en/of droogte. Klein minpuntje zijn de twee
olielekkages op de greens van hole 2 en hole 7. Twee keer
achter elkaar materiële pech. Herstel volgt.
Rough
Er is door de baan heen veel kritiek geleverd op de rough. Deze
kritiek was enerzijds negatief (de bal is niet terug te vinden), anderzijds positief (het ziet er zo prachtig uit). Het uitvoeringsteam
probeert zo goed en kwaad als het kan de zeer groeizame (semi)
rough bij te houden. De rough is inmiddels, evenals andere jaren,
eind augustus/begin september gekortwiekt. Voor de een een
zegen, voor de ander …
Voor het komende jaar zullen we trachten om de waarheid in het
midden te houden: de bal redelijk kunnen terugvinden in de
rough én verfraaiing van het aanzien van de baan.

kader van mogelijke uitbreidingslocaties. Tijdens de natuurtoets
is in het onderzoeksgebied (golfbaan en nabije omgeving) de
daar aanwezige ﬂora- en fauna in kaart gebracht. Deze natuurtoets (concept) is nagenoeg afgerond en ik wil u iets over de resultaten vertellen.
Zoals door de voorzitter aangegeven in zijn voorwoord zijn uit
de natuurtoets geen onoverkomelijke zaken naar voren gekomen. Met name in het gebied dat valt onder de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), het gebied langs hole 3, werden op enkele
plekken beschermde soorten gevonden. Er is bijvoorbeeld een
bewoond buizerdnest aanwezig, dat onder de Flora- en faunawet
jaarrond is beschermd. Ook werden brede wespenorchissen aangetroﬀen, een soort die op tabel 1 van deze wet staat.
Ter informatie, de EHS is een netwerk van natuurgebieden en kan
worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Door
natuurgebieden te verbinden binnen de EHS wordt voorkomen dat
gebieden geïsoleerd komen te liggen en dat planten en dieren uitsterven.
In het gebied werden verder enkele foeragerende dwergvleermuizen waargenomen. Overige beschermde (zoog)diersoorten
komen niet in het gebied voor en ook werden er in het gebied
geen beschermde reptielen, amﬁbieën en vissen aangetroﬀen.
In het (concept)rapport zijn aanbevelingen gedaan. Onder andere is het verstandig om bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen de locatie van het buizerdnest en de wespenorchissen te
ontzien. Verder zou er een waardevolle vegetatie kunnen worden
ontwikkeld op de hoger gelegen zandige delen van het gebied,
het zuidwestelijke gedeelte van de baan. Het noordelijke gedeelte is erg waterrijk en biedt volop kansen.

Prachtige rough

Inmiddels naderen we het moment dat we de baan winterklaar
maken. Evenals afgelopen jaar zal er, zolang het weer het toestaat, gespeeld kunnen worden op zomergreens. Dit kan alleen
als de baan en vooral de greens in goede conditie verblijven. In
de vorige Evergreen heb ik een voorstel gelanceerd om leden (10
per hole) verantwoordelijk te stellen voor één hole. Misschien is
het aan uw aandacht ontsnapt, ik heb slechts drie reacties
mogen ontvangen. Ik doe hierbij nogmaals een oproep, laat van
u horen. Ik wil namelijk graag weten of hier draagvlak voor is.

Natuurtoets
In juli heb ik een extra nieuwsbrief laten uitgaan met betrekking
tot het laten uitvoeren van een zogenaamde natuurtoets in het

Naar aanleiding van de uitgevoerde natuurtoets kan worden geconcludeerd dat er kansen liggen om de baan te upgraden, in
combinatie om de EHS in het betreﬀende gebied te versterken.
Op dit moment worden door de architect, in nauwe samenwerking met de ecoloog, scenario’s uitgewerkt (zie het voorwoord
van de voorzitter), waarin de conclusies en aanbevelingen uit het
rapport worden meegenomen.
Tot zover het nieuws van de Baancommissaris. Mocht u nog vragen hebben over in het bijzonder de uitgevoerde natuurtoets
dan kunt u mij altijd aanspreken.
Ik wil u namens de baancommissie en het gehele uitvoeringsteam een mooi en golfbaar najaar toe wensen.
Wim van de Westerlo
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Wedstrijduitslagen
Kermiswedstrijd - 8 juli

Nationale Ouder Kind wedstrijd - 26 augustus

1 Willy Giesbers
2 Netty van Poppel
3 Therris van de Westerlo-Prinssen

1 Rinus Jansen
Floris Langen
2 Maria Vernooy-Stockx
Ronald Vernooy
3 Els van Wylick-van Hout
Laurens van Wylick

Maandbeker Stableford IV - 15 juli
1 Frans Hermans
2 Walter van de Wassenberg
3 Wim van de Ven

36 punten
36 punten
36 punten

Zomerwedstrijd - 22 juli
1 Vincent van Roessel
2 Harrie van de Rijdt
3 Diny van Zuidam-Velthoven

39 punten
36 punten
35 punten

Maandbeker SP V - 4 augustus
1 Leon van Zon
2 Els van Wylick-van Hout
3 Jan Kersten

65 slagen
68 slagen
70 slagen

Maandbeker Stableford V - 5 augustus
1 Hans van de Wassenberg
2 Willie-Jan Verspaget
3 Wim van de Westerlo

38 punten
37 punten
37 punten

Vakantiewedstrijd - 12 augutus
1 Annette Oidtmann-Wagemans
2 Jos van Zuidam
3 Hein Ottenheijm

43 punten
39 punten
38 punten

Diëswedstrijd Jan Rommebus - 12 augustus
1 Diny van Zuidam-Velthoven
2 Nel Corstens-Swinkels
3 Marianne de Kimpe

38 punten
38 punten
36 punten

Couplescup IV - 25 augustus
1 Dieke Sengers-Praasterink
Wim van de Westerlo
2 Willem Schiﬀers
Bram Verstappen
3 Heidi de Greef
Pete Norman

29 slagen
31 slagen
32 slagen
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37 punten
35 punten
34 punten

Maandbeker SP VI - 1 september
1 Han van Kinderen
2 Christien Jacobs-Geelen
3 Frank Heystee

70 slagen
71 slagen
71 slagen

Maandbeker Stableford VI - 2 september
1 Martin Lintermans
2 Rob Stockx
3 Rob van Thiel

39 punten
36 punten
35 punten

Couplescup V - 8 september
1 Debby Ballering-Hagenbeek
Tom Ballering
2 Hans van de Wassenberg
Walter van de Wassenberg
3 Dieke Sengers-Praasterink
Wim van de Westerlo

Strokeplay kampioenen 2012
Dames:
1. Els van Wylick
2. Heidi de Greef
Heren
1. Jeroen Stockx (
2. Albert van der Meijs

30 slagen
31 slagen
31 slagen

8

1

2
7

6

3
1
2
3
4
5
6
7
8

4
Maandbeker Stableford V
Kermiswedstrijd
Maandbeker SP V
Strokeplay kampioenen 2012
Zomerwedstrijd
Vakantiewedstrijd
Maandbeker Stableford VI
Maandbeker Stableford IV

5
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Sponsor belicht
Waar niet in Helmond ! !
Adriaans Bouwgroep ontwikkelt en bouwt al meer dan 85 jaar in Helmond en omgeving en heeft daarmee een forse
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de stad.
Ik werd door Willy Giesbers gastvrij ontvangen op het riante kantoor aan de Europaweg, waar hij deel uitmaakt van
het directieteam. Samen met Marius Akkers, Raymond Adriaans en Willy hebben zij bij elkaar opgeteld meer dan 100
jaar ervaring binnen Adriaans en besturen zij dit mooie bedrijf.
Willy, die in 1977 bij Adriaans
begon op de administratie, ondersteuning verkoop en verhuur, werd in 1982
procuratiehouder en in 2001
mede-eigenaar van Adriaans
Bouwgroep. Zijn aandachtsgebieden liggen vooral op relatienetwerk,
projectontwikkeling en het bedrijfseconomisch gedeelte.
“De bouwwereld is de laatste
jaren sterk veranderd van een
aanbodgerichte markt, waarbij
de consument minimale inspraak had, naar een vraaggestuurde markt met maximale
inspraak. Een proces dat nog
in volle gang én onomkeerbaar is.
Adriaans Bouwgroep is dagelijks met 90 medewerkers in de
weer met de ontwikkeling en
realisatie van projecten in
zowel de woningbouw als de
utiliteitsbouw van kantoren tot
winkels, bedrijfsruimten en in
de zorgsector alsook met diverse renovatie- en onderhoudsprojecten.”
“Je zult je steeds meer moeten
inleven in de wensen en mo-
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gelijkheden van je klanten en
hoe beter je dit me je medewerkers beheerst, hoe meer
vertrouwen je wint en projecten tot uitvoering komen. Bij
bedrijven gaat het niet om het
gebouw maar om de activiteiten die daar plaatsvinden. Bij
woningen dien je steeds meer
rekening te houden met de
veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld de gezinsverdunning en de
toenemende vraag naar zorg.
Projectmatig willen wij ook al
in een heel vroeg stadium toekomstige gebruikers van woningen betrekken bij het
vaststellen van het deﬁnitieve
ontwerp. Zo maak je, met minder kosten, producten die veel
beter passen. Duurzaamheid,
eﬃciëntie, ﬂexibiliteit en prefabricatie zijn niet hierbij meer
weg te denken.”

ontwerp van Piet Blom.
De ontwikkeling en realisatie
van het stationskwartier.
Veel renovatieprojecten in
Helmondse binnenstad, Helmond-West, Geldrop en Laarbeek.
Projecten in de zorgsector
voor de Zorgboog, Savant, St.
Annaziekenhuis in Geldrop en
het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.
De ontwikkeling en realisatie
van diverse projecten in Brandevoort, Zonnekwartier en
winkelcentrum Heistraat in
Helmond.
Nieuwbouwplan Overburght
in Geldrop.
Centrumplannen in Stiphout.
Nieuwbouwplan Het Klavier
in Aarle-Rixtel.
Nieuwbouw winkelpand voor
Hennes & Mauritz, met appartementen, aan de markt in Helmond.”

Gerealiseerde projecten
“In meer dan 85 jaar zijn wij
trots op alle projecten die wij
hebben gerealiseerd, enkele
daarvan wil ik wel noemen:
Realisatie van de bijzondere
paalwoningen met het helaas
afgebrande speelhuis naar

Naast zijn werk binnen ABG
heeft Willy ook een aantal bestuurs- en adviesfuncties, bijvoorbeeld bij Bouwend
Nederland, BZW Helmond en
diverse commissies binnen het
SRE en de gemeente Helmond.

Bij de muziekkorpsen ‘Unitas’
en ‘De Vooruitgang’ draagt hij
ook zijn steentje bij. De tijd die
vervolgens nog overblijft geniet Willy samen met zijn
vrouw Tony en kinderen in het
Stiphoutse en sinds enkele
jaren bij HGC ´Overbrug´ met
een rondje golf.
Rob Berkvens
Redactie Evergreen

De Couples Cup is een succesformule
Dit seizoen zijn we gestart met
een nieuwe 9 holes wedstrijd
voor Couples.
Couples die in alle varianten
mogelijk zijn: echtparen, vriendinnen, vrienden etc, etc. Gedurende 5 maanden spelen we
een competitie (Texas
Scramble) waarbij ook elke
wedstrijd op zich gespeeld kan
worden. Gezien de enorme
hoeveelheid aan inschrijvingen lijkt het een groot succes
te zijn.
Zowel de samenstelling van de
wedstrijd 9 holes als het tijdstip (zaterdagmiddag om
16.00 uur) blijken onderdelen
te zijn van dit succes.
Op zaterdag 8 september spelen we alweer de laatste wed-

strijd van dit seizoen met
daarna een gezellige feestavond voor alle leden. Wellicht
een nieuwe traditie dit feest???

Dieke en Wim

Patrick Verdriet

Ten aanzien van de accommodatie kunnen we allemaal zien
dat Cor en Willy meer dan hun
best doen om e.e.a. goed te
onderhouden. In afwachting
van de ontwikkeling van de
baan zullen er ook plannen
rondom het clubhuis gaan
komen.
Voor dit moment hoop ik oprecht van een heerlijke golf nazomer te mogen gaan
genieten!
Dieke Sengers-Praasterink

Afsluiting
Couples Cup 2012
Op zaterdag 8 september was
de afsluiting van de Couples
Cup 2012. De winnaars werden
gehuldigd en na een uitgebreid Spaans buﬀet brak het
feest onder begeleiding van
de DJ en Nederlandstalige zanger Patrick Verdriet los!

Iets nieuws
Als nieuwe leden van de wedstrijd commissie wilden we iets
nieuws introduceren binnen
de club. Om te peilen waar de
voorkeur naar uitging hebben
we een enquête uitgezet
onder de leden. Al snel bleek
dat het om een fun-wedstrijd
moest gaan waarbij onze voorkeur direct uitging naar de zaterdagmiddag. De spel vorm
texas-scramble voor Couples
werd bedacht en bleek goed
aan te slaan. Zo ontstonden er
diverse nieuwe Couples en we
zaten qua inschrijving van
begin af aan direct vol. Ik zelf
heb vijf keer met een andere
partner gespeeld, wat zeker
ook aan te bevelen is, maar
ging daarmee niet meer voor
de prijzen. Dieke zocht en
vond golfpartner Wim van de
Westerlo, welke direct aan de
leiding gingen en de koppositie niet meer hebben afgestaan. Al met al hebben we wij
vijf geweldige zaterdagmiddagen gehad en veel enthousi-

aste reacties mogen ontvangen.
Wat ons betreft volgend jaar
weer!

Deﬁnitieve einduitslag:
1 Wim van de Westerlo/
Dieke Sengers-Praasterink 88
2 Leon van Zon/
Frans Hermans 93
3 Gijs Verstappen/Anousjka
Spoormakers-de Jager 94
4 Walter van de Wassenberg/
Hans van de Wassenberg 95
5 Albert van der Meijs/
Tonne Knaapen 98
Willem Schiﬀers en
Dieke Sengers-Praasterink
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Verlies en winst voor de
Businessclub
Was de inhoud van mijn stukjes over de Businessclub tot
nu toe uitsluitend een aaneenrijging van positieve ontwikkelingen, deze keer moet ik helaas stilstaan bij het verlies
van een van onze leden. Marlou Joosten, sinds dit jaar lid
van de Businessclub, is ons ontvallen. Een onvoorstelbaar
en groot verlies voor Ben en allen die haar lief waren, maar
ook een verlies voor ons.
Marlou had immers aangegeven om, zodra dit mogelijk
was, namens de leden van de Businessclub zitting te
nemen in de commissie. Gezien haar ervaring en kijk op
relatiemanagement zou dit een welkome en gewenste
aanvulling zijn geweest.
Wij wensen Ben en familie alle sterkte.
Naast verlies valt er echter, hoe relatief dit ook is, winst te
melden. Wij verwelkomen Tiny Vesters van Kuijpers Installaties als nieuw lid van de Businessclub en vertrouwen
erop dat hij zijn weg zal vinden binnen dit platform.
Winst tekent zich ook af voor Westvoort, die resoluut de
leiding heeft genomen in de strijd om de Business Trophy
2012. Met nog twee wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong op de volgers, van Hout Worldwide, D’n Dimpel en
de Houtse Bazar, respectievelijk 11, 11 en 12 punten. Kijk
naar de verschillen in de uitslagen en het zal duidelijk zijn
welk kantoor dit kunstwerk het komende jaar zal verfraaien.

Nieuws van de jeugd
Hallo, ik ben
Niek Zijp.
Ik ben 15 jaar oud en golf
nu ongeveer twee jaar.
Mijn handicap is 18.3 en
dat komt vooral omdat ik er
veel mee bezig ben. Ik probeer in de zomer sowieso
een keer per week te lopen en als het nog lukt, loop ik twee
keer.
Ik heb een keer per week les samen met het competitieteam.
Ik vind het ook een leuke sport, omdat het iets anders is dan
bijvoorbeeld voetbal of hockey.
Het is een sport die niet zo veel voorkomt en ook niet zoveel
mensen spelen golf.
Het is ook een sport waarbij je met veel verschillende mensen
loopt, als je bijvoorbeeld meedoet aan wedstrijden loop je
bijna iedere keer met iemand anders.
Niek

In memoriam

We maken ons op voor nog twee oergezellige bijeenkomsten en beraden ons nog over activiteiten buiten het seizoen. Tijdens de laatste competitiedag zullen we hierop
terugkomen.

Marlou Joosten-Heinemeijer

Namens de Sponsorcommissie,
Willem van de Ven

Lex van der Vliert

Met ontsteltenis hebben we kennis genomen van het op de
leeftijd van 56 jaar plotselinge overlijden van ons lid Marlou
Joosten-Heinemeijer. We wensen Ben, de kinderen en verdere familie veel sterkte bij dit grote verlies.
Lex was jarenlang lid van HGC ‘Overbrug’ en kon steeds
samen met vrienden en vriendinnen genieten van het golfen, waarbij hij steeds aandacht had voor de mensen om
zich heen. We willen zijn echtgenote Elly en verdere familie
graag alle medeleven betuigen bij dit grote verlies.
Mario Janssen, Voorzitter
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Nationale
Ouder-kindwedstrijd

Matchplay
kampioenschappen 2012

op 26 augustus ten bate van UNICEF
Na een paar keer samen geoefend te hebben op onze mooie
baan, gingen wij van start. Het deelnemersveld hadden we goed
bestudeerd en daaruit bleek dat op deze dag de concurrentie
groot zou worden. Er waren diverse kanshebbers.
Het weer voorspelde niet veel goeds en wij hebben dan ook de
meeste holes in de regen gespeeld. Toch verliepen de eerste 9
holes eigenlijk erg goed, want we kwamen door met 20 punten.
De tweede negen begonnen wij met erg harde regen en het scoren van punten werd steeds moeilijker. Gelukkig kwam er na 3
holes een waterig zonnetje opzetten en het begon weer beter te
lopen. Wij kwamen met een totaal van 37 punten binnen en tot
onze verbazing had dit nog niemand gepresteerd. Zouden wij
dan toch nog kunnen winnen en voor de tweede keer deze wedstrijd op onze naam kunnen schrijven?
Na 2 uur wachten werd het steeds duidelijker. De regen onderweg had veel kanshebbers parten gespeeld en hadden hier en
daar een puntje laten liggen.
Toen uiteindelijk de uitslag kwam en wij als eerste uit de bus
kwamen, waren wij dolblij.
Volgend jaar gaan wij zeker weer meedoen.
Rinus Jansen en Floris Langen.

Bij fantastische weersomstandigheden werd op zaterdag 15 en
zondag 16 september gestreden om het Matchplay kampioenschap. ´s Zaterdags werden de halve ﬁnales gespeeld en ´s zondags de ﬁnale. Deze ging bij de dames tussen Tonne Knaapen en
Heidi de Greef en bij de heren tussen Jeroen Stockx en Elias van
der Meer. Hier volgt een ooggetuige verslagje.
Bij de dames was de spanning te snijden. Dit leidde tot een gelijke stand na hole 15. Op hole 16 was het Heidi die de bal het
bos in joeg. Tonne, die ook een misslag had, kon hierdoor dit
hole naar haar toe trekken. Toen Heidi op hole 17 de bal met een
formidabele afslag midden op de fairway sloeg leek alles weer
mogelijk, echter haar tweede slag belandde in de bunker en daar
heeft ze haar Waterloo gevonden. Bij Tonne konden de armen de
lucht in.
De heren maakten in de ﬁnale een wat gespannen indruk, wat afbreuk deed aan de nauwkeurigheid van het spel. Hier werd de
strijd op hole 15 beslist. Jeroen Stockx, ook al de strokeplay kampioen, was hier sterker dan Elias van der Meer. Jeroen laat hiermee zien dat de jeugd gaat doorbreken.
Voorafgaande aan de ﬁnale werd nog gestreden om de plaatsen
3 en 4 tussen Jacky van Melis en Wim van de Westerlo en bij de
dames tussen Marian de Kimpe en Inge van Melis. Jacky en Marian waren hier de sterksten.
De publieke belangstelling bij de wedstrijden was jammer genoeg niet overweldigend maar dit werd later gecompenseerd
door een gezellige drukte op het terras waar voorzitter Mario
Janssen de kampioenen mocht huldigen.
Bert Hendriks, Redactie Evergreen

Winnaars van Ouder-kind wedstrijd met Rinus en Floris in het midden

Vlnr Heidi de Greef, Jeroen Stockx, Tonne Knaapen en Elias van der Meer
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Ingezonden artikel
Stinksloot en Graaigras verminderen het speelplezier

Naast alle opbeurende artikelen in ons clubblad past zo nu en dan, als contrast, een kritische noot en daar zorg ik dan
bij dezen voor (6 augustus 2012).

De stinksloot
Als eerste wil ik wat kwijt over
de sloot langs hole 2 en dwars
over hole 1. Daar is al anderhalf jaar niets aan gedaan en
dat zie je en ruik je bovendien!
De taludkanten raken steeds
meer overwoekerd door hoog
gras en struiken en het water
zit vol wier, modder en dode
bladeren. Vroeger zag je daar
nog wel eens eenden en meerkoeten zwemmen, maar zelfs
de kikkers houden het daar nu
voor gezien.

(“stink”) sloot op hole 1.

Vorige herfst stonk het een uur
in de wind en nu zijn de eerste
rottingsgeuren al weer waargenomen. Geleidelijk aan zal
de sloot wel worden gedempt
door ballen en bladeren, maar
tot dat tijdstip is het geen reclame voor onze baan. Als contrast zie je dan op de TV hoe
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helder de sloten en beken in
het buitenland ons toelachen.
We leven in een tijd van bezuinigen, maar we kunnen misschien van de boeren wat
putemmers op een lange stok
lenen (daar maakten ze vroeger de sloten mee schoon) en
enkele enthousiaste leden
werven voor dit dringend
noodzakelijke karwei.

Het graaigras
Daarnaast is de baan bezaaid
met een soort gras dat mij het
meest doet denken aan de
zeeanemonen van een of
ander rif. Zij zoeken de materie
boven hen af en sleuren dat
ter consumptie naar beneden.
Ons groene gras doet hetzelfde. Ik heb het dan niet over
de gelige grashalmen, want
die hinderen hoogstens bij de
slag, maar die groene rotzooi
eronder, waar een bal in verdwijnt om zelden te worden
gevonden. Het is alsof de bal
door dat gras naar beneden
wordt getrokken. Misschien
niet helemaal tot de antipoden, maar toch duidelijk in die
richting. Onze groep van 6 à 9
golfers gaat elke maandag,
woensdag en vrijdag ’s morgens door de baan en we zien

dan regelmatig golfers (M/V)
mistroostig zoeken naar hun
bal. Je weet tot op de meter
nauwkeurig waar die in het
gras is verdwenen, maar ook
met behulp van jouw ﬂightgenoten kan je die bal niet terugvinden. Sla maar een
provisionele bal en liefst niet in
hetzelfde veld. Waar vind je dit
gras? Nou, bijna overal in de
rough. Kijk uit bij afzwaaiers
op 1, te kort op 2, te kort op 4
en 6, linker zijde van hole 7, te
kort op 8 en links op het laatste stuk van 9! Ik sla nu op 2, 4,
6 en 8 af op de dames tee en
dan moet ik nog uitkijken, met
name op 8 als je evenwijdig
aan de bosrand links slaat.
Navraag bij Herbert leverde als
antwoord op dat de rough niet
korter werd afgemaaid en de
te overbruggen afstand niet
werd ingekort om de baan uitdagend te houden.
Nou snap ik niet wat het uitdagende karakter hiervan is of
het moet de uitdaging zijn om
jouw goede humeur te bewaren als je weer eens een bal
niet kunt terugvinden. Vanochtend vond ik er een, links op
hole 8, door er bovenop te
staan. Waarschijnlijk door een

(“graai”)gras

der dames als passend bij haar
lipstick uitgekozen.
Op de Eindhovensche leerde ik
dat de baan bij wedstrijden
uitdagender werd gemaakt
door de fairways wat smaller
te maken, niet door de ballen
onvindbaar te maken, want
dat hindert alleen de doorstroming.
Als laatste -en eigenlijk niet in
dit kader passend- wil ik de
aandacht nog eens vestigen
op de kuilen in het wegdek op
de afslag naar het Verliefde
Laantje. Ik denk dat dit onder
de gemeente valt. Maar mogelijk kan ons Bestuur met een
klacht ter bestemder plekke
iets bereiken, mogelijk samen
met de aanwonenden.
Joep Vergroesen.

Wat ons verder nog ter ore kwam
Bridgepuzzel

René van den Heuvel
geridderd
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Zuid speelt een harten contract en is aan slag.
Hoe maakt hij 4 slagen.
Oplossing naar: alvanpoppel@home.nl
Onder de goede inzenders wordt een fles wijn verloot.

Op 27 juni is ons lid René van den Heuvel onderscheiden met een Ridderorde.
Hij ontving deze voor zijn belangrijke
bijdrage gedurende decennia aan het
speciaal onderwijs -met name voor
moeilijk opvoedbare kinderen- en voor
het in kaart brengen en oplossen van
de autistenproblematiek in het onderwijs. Onder zijn leiding zijn nieuwe vormen van speciaal onderwijs
gerealiseerd. Zoals het legaliseren van onderwijs bij Instituut
Vreekwijk. Maar ook zorgde hij ervoor dat er in Nederland onderwijsvoorzieningen kwamen voor passend HAVO/VWO onderwijs
voor hoog begaafde kinderen met een autistisch spectrumstoornis. Daarnaast vervulde hij diverse bestuursfuncties.
René, van harte proﬁciat

Oplossing vorige uitgave:
Max de Voogd een volhouder
Zuid speelt schoppen aas wordt getroefd in de dummy. Dummy
speelt ruiten aas, grtroef door leider. Leider speelt klaveren 2.
West moet troeven (Boer of klein). Dummy troeft over met heer of Op zijn 74ste pas begonnen met golf, laat Max de Voogd zien dat
10. Dummy speelt harten heer of 10. Bij de 10 neemt hij de snit en het nooit te laat is om een sport te gaan bedrijven. Onlangs werd
hij 85 en elke maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen loopt hij
harten aas blijft over
nog zijn rondje met zijn golfmaatjes.
Uiteraard werd zijn verjaardag
Herenochtend op stap naar ´t Woold in Asten gevierd met koﬃe en gebak op
het terras.
Dat hij uit een sportieve familie
Uitslag van de Wedstrijd:
komt bewijst zijn kleinzoon Bob
1. Joop de Greef 36 pnt
de Voogd, die we tijdens de
2. Bert Hendriks 34 pnt
Olympische Spelen hebben
3. Mario Janssen 31 pnt
kunnen bewonderen als speler
van het Nederlandse hockeyelftal, dat zilver won.
Neary, longest, en de enige
birdybal waren allemaal
voor Joop de Greef.

Max proﬁciat en ga zo door.
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Het adres voor wijnen van hoge kwaliteit
Wij vinden het een sport om zeer goede wijnen
te leveren tegen heel aangename prijzen.
Ook levering aan particulieren. www.bo-ja.nl
Uw bestelling aan info@bo-ja.nl
Levering door heel Nederland.
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De Beukums 31
5283 XG Boxtel
Tel. 0411-683713

“Gelukkig is mijn vermogen
in betere handen”
Met Private Banking bieden wij onze vermogende
cliënten integrale financiële dienstverlening op maat.
Doordat we ons richten op inkomens-, vermogensen estate planning, is dit een bijzondere vorm van
bankieren. Private Banking is er voor zowel particulieren
als directeurgroot-aandeelhouders en ondernemers.
Meer weten? Maak eens een afspraak. Dan zorgen we
er samen voor dat de bal de goede kant op rolt...

“Golfen is voor mij vooral genieten van het prachtige landschap,
de rust en het wijntje erna... Wat mijn prestaties op ‘the green’ betreft:
ik zal wel altijd een beginner blijven. Gelukkig is mijn
vermogen bij de pro’s van Private Banking in betere handen.”

Private Banking Kerkstraat 33 5701 PL Helmond T (0492) 59 45 99 F (0492) 59 46 98
E privatebanking@helmond.rabobank.nl www.rabobank.nl/helmond
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