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Redactioneel
Alweer de laatste Evergreen voor dit jaar en we zijn blij dat
we steeds weer onze pagina´s konden vullen. Dat was ook
niet zo moeilijk, want er is dit jaar weer van alles gebeurd om
u over te informeren. Met relatief nieuwe gezichten en veel
elan in bestuur en commissies is verdere invulling gegeven
aan verbetering van de baan en ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Ook de toekomst van de club, nauw verweven met
de concurrentiepositie ten opzichte van de vele banen in
onze nabij omgeving, heeft de volle aandacht gekregen. Zij
heeft ondertussen, nu er schot zit in grondverwerving en de
leiding van de club zich beijvert voor een strategisch plan, de
status gekregen van ‘hot’.
Voor ons redactie uitdagingen genoeg om u op de hoogte te
houden of uw meningen te vertolken. Daarnaast vervolgen
we onze inspanningen om de natuur in en om de baan te
verkennen met medewerking van Otto Smithuis, die in dit
nummer al weer vooruitkijkt naar de nieuwe natuur; dit voor
het geval baanuitbreiding zijn beslag krijgt. Verder proberen
ook wij te vernieuwen onder andere met een nieuwe rubriek
zoals Hobby´s van leden. We vertrouwen erop dat we in het
afgelopen jaar een bijdrage hebben kunnen leveren aan de
sfeer en aan het welzijn van onze club.
Vol goede moed beginnen we aan een nieuwe jaargang in de
vertrouwde bezetting:

Bert ter Heijne
Riet Cavaza

Bert Hendriks

Ton van Poppel
Jean Louis Aben
Rob Berkvens

die u allen prettige feestdagen toewensen en een gelukkig
Nieuwjaar.
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Voorwoord van de voorzitter
Helmondse Golf Club “Overbrug” in ontwikkeling
De wintertijd is weer aangebroken, de herfststormen zijn
over onze baan getrokken. Onze baan, die er fantastisch bijligt, dankzij het vele werk van onze greenkeepers en onze
baancommissaris Wim.
Van hem hebben we vernomen dat we, zolang er geen vorst
in de grond zit, op zomergreens kunnen blijven spelen en de
baan nog steeds qualifying is. Een bijzondere activiteit van
onze wedstrijdcommissie voor deze winter, is de Golfsoos op
zondagmiddag, een laagdrempelig golfwedstrijdje, om in de
stille winterperiode te kunnen blijven genieten van de natuur
en de gezelligheid op en rond de baan.
Als u dit leest, heeft ook de eerste najaarsvergadering van
onze vereniging plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is
de begroting voor 2013, met een kleine contributie aanpassing, goedgekeurd. Die aanpassing was noodzakelijk, om de
begroting sluitend te houden en niet verder in te teren op
ons vermogen. Een vermogen, dat we hard nodig zullen hebben, om onze toekomstige ontwikkelingen te financieren.

Toekomstontwikkelingen
En hoe staat het dan met die toekomstontwikkelingen?
Er wordt hard gewerkt aan een beleidsplan voor de komende
vijf jaar. In de vergadering heb ik al een aantal zaken uit het
plan genoemd, maar de financiële planning, behorende bij
de mogelijke baanuitbreiding, ontbreekt nog. Het bestuur
hoopt dat ze dit beleidsplan tijdens de voorjaarsvergadering
aan de leden kan voorleggen.
Bij de eerste verkenningen van de golfbaanarchitect hebben
we ook gekeken naar de mogelijkheden om alle gronden ten
noorden van de baan aan te kopen. En we hebben vastgesteld, dat er dan een korte (par 69) 18 holes baan gerealiseerd zou kunnen worden. Dit is echter geen optie voor het
bestuur, omdat we ons dan -met een zeer hoge investeringniet kunnen onderscheiden van de ons omringende banen.
Blijven dus open: de opties voor een 9- of 12-holes baan.
In de eerste gesprekken met de familie Verschure is gebleken
dat men bereid is de grond van het maïsveld en de paarden-
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wei (één kavel en totaal 6,4 ha) aan de golfclub te verkopen.
Ook hebben we een gesprek gevoerd met de gemeente Laarbeek, die een uitbreiding van de golfclub tot aan haar gemeentegrens verwelkomt en, in verband met een
waterbergings-probleem, met ons wil samen werken.
Omdat de ecologische hoofdstructuur, volgens de gemaakte
natuurstudie, op dit moment slecht functioneert, moet er een
nieuw natuurplan voor het gebied worden gemaakt.
Daarvoor hebben we de hulp van de gemeente Helmond
nodig, die ook bij een eventuele bestemmingswijziging belangrijk is.
Daarom wordt er op korte termijn ook met hen een gesprek
gevoerd. Als alle partijen willen meewerken, kunnen we een financieel plan opstellen voor de verschillende opties.
Daarbij wil het bestuur, zoals toegezegd op de ALV, graag gebruik maken van de in onze vereniging aanwezige expertise.
Ikzelf denk aan het instellen van een financiële commissie, die
het bestuur hierin adviseert.
Sommigen onder U zullen denken “waarom vertelt de voorzitter dit allemaal?”
Het antwoord is voor mij heel duidelijk: “Ik hou nu eenmaal
van een open communicatie met de leden, om straks te
komen tot de beste oplossing, waar we allemaal samen voor
gaan”.
Tenslotte wil ik u in deze winterperiode veel golfplezier toe
wensen en hoop u allen in goede gezondheid te treffen op
onze Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 6 januari 2013.
Uw voorzitter,
Mario Janssen

GolfregelsRedactioneel
Blijf er mee bezig

Het slaan van de bal (Regel 14)
Het juist hanteren van de regels met toezicht van de marker is cruciaal voor een eerlijke uitslag
van een golfwedstrijd. Soms vereist het moed van speler en marker om de twijfelachtige situaties bij het spel en de regels eerlijk en juist te interpreteren. Hier enkele voorbeelden van zulke
situaties bij de slag naar de bal.
De definitie van een slag luidt: ‘een voorwaartse beweging van de club met de bedoeling om
de bal te slaan en in beweging te brengen’.
Regel 14-1 voegt daar aan toe: ‘er moet correct naar de bal worden geslagen met de kop van de
club (dus de bal even met de grip of steel in de hole tikken mag niet = twee strafslagen).
Duwen, schuiven of lepelen is niet toegestaan’.
Dit lijkt allemaal simpel maar in de praktijk is dit soms moeilijk te beoordelen, wanneer is het
een slag en/of wanneer wordt het een push?

Enkele praktijkgevallen.
1. Je kunt bijna tegen een out of bounds hek aanliggen, waarbij er nog net ruimte is om een
clubhoofd achter de bal te zetten, zodat er nog 1 à 2 centimeter over is om een slag te maken.
Moeilijk te beoordelen, maar wel waarschijnlijk, dat zo´n bal wordt gepusht, tenzij heel duidelijk
is dat zo´n bal is geslagen. Om een bal te slaan, mag er slechts een zeer kort contact zijn tussen
de bal en het clubhoofd. Als de bal op een andere manier wordt bewogen dan is deze geduwd
of gelepeld. Anders gezegd . . . het moet een tik zijn, anders volgen er twee strafslagen. Kiest u
voor zekerheid, dan toch maar één strafslag nemen en de bal onspeelbaar verklaren volgens
regel 27.

Bal bij het hek op hole 1

2. De bal ligt tussen de struiken en er is weinig ruimte voor een slag. Volgens de definitie van
een slag is de opzwaai geen onderdeel van de slag en kan altijd gestopt worden, maar als je in
de downswing bent met de bedoeling de bal te slaan en je club wordt afgestopt of van richting
veranderd door een tak van boom of struik, dan heb je toch een slag gedaan!
3. Voor de compleetheid nog een geval dat ik echter persoonlijk nog nooit heb meegemaakt.
Hierbij heeft een speler weliswaar ruimte voor zijn opzwaai, maar hij bedenkt zich bij het inzetten van de downswing. Hij kan echter niet meer stoppen met zijn downswing en laat zijn club
opzettelijk over de bal heen maaien. Volgens de ´Decisions on the rules of golf (14/1.5)’ is dit
geen slag. Hij heeft duidelijk gecontroleerd de weg van zijn swing veranderd en had niet meer
de intentie om de bal te slaan. Maar… ook volgens de ´Decisions´… elke twijfel betreffende de
intenties van de speler moeten in zijn nadeel worden uitgelegd. Mocht hij bijvoorbeeld de bal
hebben geraakt dan zou hij zeker geen bewijs hebben voor zijn claim dat hij geen slag wilde
maken.

Bal in het bosje bij hole 7

Dus golfers sla uw slag met het juist hanteren van deze regels!
Regelneef
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Hobby van een van onze golfers
Karin Hendriks

Dat Karin Hendriks op gebied van schilderen zeer actief is weten er
niet veel, ze is daar zelf (ten onrechte) zeer bescheiden over. Op deze
pagina kunt u zoal zien wat Karin maakt. Karin is in 1999 begonnen
met tekenen en schilderen. Na wat lessen bij Joke Maan heeft ze ongeveer 5 jaar teken- en schilderlessen gevolgd op de Kunstacademie in
Aerendonk.
Momenteel werkt ze zelfstandig. Haar onderwerpen zijn zeer variërend. De portretten van de kleinkinderen zijn gevoelig en zorgvuldig
gemaakt. Haar abstracte werken zijn vrolijk en sterk van kleur. Zo zoekt
Karin naar een eigen stijl waarbij het plezier van het creatief bezig zijn
het belangrijkste is.
Ton van Poppel
Redactie Evergreen
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Geef door die pen
Erg verrast was ik, dat ik de pen kreeg doorgegeven van Theo van Gerwen. We kennen
elkaar natuurlijk goed, want we wonen in hetzelfde mooie dorpke Aarle-Rixtel.
En ja Theo, toen ik het las zei ik niet: ´Och Piet toch´, maar: ´Verdorie Theo, nu moet ik
eraan geloven´. Omdat jij vindt dat ik wat kan vertellen over mijn bloemrijk leven, zal ik
dat proberen te doen.
Ik ben al meer dan 50 jaar getrouwd met Piet. We hebben
twee dochters, Juliette en Suzanne en we genieten zo vaak
als het kan van onze vier kleinkinderen Floor, Arthur, Emma
en Machteld. Arthur komt zelfs
elke zondagochtend bij ons
ontbijten! Alle feestdagen vieren we bij ons met verkleedpartijen en dansen.
Al twintig jaar speel ik met hetzelfde vriendinnenteam competitie bij tennisclub ‘De Hut’
in Aarle-Rixtel. Elke week
samen tennissen blijven we
doen. Ook heb ik acht jaar in
het bestuur gezeten voor de
jeugdcommissie.
Met 125 jeugdleden was dat
veel regelwerk, maar met

meerdere mensen lukt dat.
Piet en ik hebben ons hele
leven aan sport gedaan.
Ik kan eigenlijk niet stilzitten
en dat lijkt me een goede eigenschap, want je blijft er jong
bij.
Als ik zeg dat ik nog steeds bij
van Oorschot werk, dan kijken
sommige mensen me wel eens
raar aan, maar ik vind het nog
steeds leuk om elke dag wat
om handen te hebben en
onder collega''s te zijn.
Mijn werk, de orderadministratie en calculatie voor zes dameszaken, is afwisselend en ik
ben eerlijk gezegd een
beetje vergroeid met het bedrijf. Ik heb al een paar keer
geprobeerd te stoppen, maar

telkens is er een reden om nog
even door te gaan, dus we zien
wel.
Door de jaren heen heb ik veel
modeshows gelopen en op
heel wat podia gestaan, zowel
in Nederland (Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam, Breda, Arnhem enz.) als in het buitenland
(Parijs, Düsseldorf, München.,
Aken, Keulen enz.). Heel afwisselend, maar je bent wel
dagen van huis, maar gelukkig
was de thuisbasis goed.
Carnaval heb ik m'n hele leven
gevierd. Vroeger als jong
meisje in Helmond, later in
Aarle-Rixtel (Ganzegat), waar
we een aantal jaren optredens
hebben gedaan als ‘De Plekganzen’, met twaalf personen.

Nu nog horen we in de cafés
de carnaval liedjes van ons,
waaronder het heel toepasselijke: "Vat er nog inne van
maai, inne de kan er wel baai".
Twaalf jaar geleden ben ik begonnen met golfen. Piet was al
enkele jaren lid van HGC en
erg enthousiast, dus het moest
er toch een keer van komen.
Zoals zovelen heb ik geen moment spijt gehad en ben ik blij
bij zo´n gezellige club terecht
te zijn gekomen, waar je altijd
kunt golfen.
Aan wie geef ik de pen ga
doorgeven is voor mij niet
moeilijk. Ik wist meteen, dat
het Harrie van de Rijdt moest
worden. Harrie golft nog niet
lang, maar is een fanatiek lid
met een goed gevoel voor
humor, dus Harrie, bij dezen!
En Theo, weet je waarom ik,
zoals jij schrijft, altijd zo
straal…?

NIEUWJAARSRECEPTIE
ZONDAG 6 JANUARI 16.00-18.00 UUR
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Because I always
look al the bright side of live!
Marijke Bosmans

De jaarlijkse Vrijwilligersdag
Een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij alle vrijwilligers van HGC ‘Overbrug’ worden gefêteerd op een rondje
golf en alle daarbij behorende versnaperingen, vanwege de gewaardeerde bijdrage aan de club.
Door de verantwoordelijke
wedstrijdleider is een indeling
gemaakt, louter op willekeurige basis (goed gedaan Wim).
Afgelopen jaren werd deze
wedstrijd steeds over 18 holes
gespeeld en ik heb inmiddels
begrepen dat dit voor 2013
wederom op het programma
staat: 56 deelnemers 9 groepen van 6 spelers opgedeeld
in drie flights van twee spelers,
spelvorm Texas Scramble.
Margriet en ik mochten op
hole 1 afslaan (altijd wel een
voordeeltje), samen met Cecile, Rob, Günther en Toon. We
hadden wel in de smiezen dat
er goed moest worden gelopen om in de prijzen te kunnen vallen. Wij wisselden
elkaar goed af en kwamen na
negen holes uit op 31 slagen
netto, eentje minder dan de
tweede plaats. Op die tweede
plaats eindigden Gunther Dargel en Toon Geerts en als
derde Ton van Poppel en Christien Jacobs.

Vlnr Margriet Stockx, voorzitter Mario Janssen en Pieter Driessen

Hole in one op 5 door Loek
Natuurlijk was de Evergreen-reporter aanwezig om dit vast te leggen

Alle deelnemers en het bestuur van HGC bedankt voor
deze mooie namiddag, waar
het aan niets ontbrak. Hopelijk
dat alle vrijwilligers er het volgende jaar weer bij kunnen en
mogen zijn.
Nogmaals proficiat aan Loek
die een niet ingecalculeerde
hole-in-one maakte op hole 5
en daardoor zijn vakantie met
een dag heeft moeten inkorten.
Pieter Driessen
De concentratie

De verbazing

De vreugde
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Pro-praatje: In de bunker
In de bunker gewoon slaan
Voor veel amateurspelers geldt dat er geen vervelender plaats is om in terecht te komen dan in een bunker rondom de
green. Dit komt omdat de meesten problemen hebben om er goed uit te komen. Vaak wordt er gezegd open het slagvlak, ga open staan, maak een steilere swing enz., enz. Maar maak het jezelf niet zo moeilijk, want het belangrijkste is
dat de bal met één slag uit de bunker komt. Maak je dus geen zorgen over houding of over de positie van het slagvlak.
Ga normaal staan en vertrouw op je gewone swing ! ! ! Het enige waar je aan moet denken is om het zand voor de bal te
raken.
Club: sandwedge of lobwedge

Beginstand

Opzwaai

• dezelfde stand als bij
de normale swing ,
• balpositie 1/3 links, 2/3
rechts,
• club vijf centimeter
voor de bal boven het
zand houden (dit is in de
lijn).

• maak een volle opzwaai of als je wilt een
3/4 opzwaai (dit zorgt
voor meer controle).

• j e slaat het zand onder
• zorg dat je vijf centime- de bal weg en het zand
draagt de bal de bunker
ter voor de bal in het
uit.
zand slaat.

Neerzwaai

Ik zou zeggen ga het eens een keer proberen en veel plezier met oefenen.
Sandy
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Eindstand
• zorg altijd dat je je slag
afmaakt dus dezelfde
eindstand als bij de
swing.

Problemen met putten of chippen?
Ooit gehoord van Yips?
Bij het lezen van het Golfjournaal van oktober/november werden we getriggerd door een artikeltje over Yips! een term
die bij mij niet bekend was. Bij navraag -en een bezoek aan Wikipedia- blijkt dat het een veel voorkomend probleem is
bij putten en/of chippen en tevens in andere sporten voorkomt..
Sommige mensen verstijven als het ware bij het inzetten van
een golfslag met als resultaat een krampachtige en slechte
slag.
Mede omdat ik dit in de eigen
omgeving op onze baan nogal
eens tegenkom, leek het me,
na overleg met onze Pro
Sandy, nuttig om hier iets over
te schrijven.

shaft. Er zijn al diverse fabrikanten die 'jumbogrips'
maken.

Een mogelijke oplossing
voor yips bij het chippen

Wat is yips?
De yips is de naam voor een
verschijnsel waarbij spelers
geen controle meer hebben
over hun handen tijdens de
golfslag. Het komt vooral voor
bij de putslag, maar vaak ook
bij de chipslag. De yips worden
veroorzaakt door de angst om
een put of chip te missen. Zo´n
kwart van de volwassen golfers zou in meer of mindere
mate last hebben van de yips.
Er wordt dan ook veel onderzoek naar verricht, maar wetenschappers zijn er nog niet
over uit of de yips een psychologische of een fysieke oorzaak
heeft.

Mogelijke oplossingen bij
het putten
Voor sommige yippers is het
probleem voorbij als ze, in
overleg met de Pro, kiezen
voor een andere puttechniek
of een andere grip. Soms helpt
ook een dikkere grip op de

moest overwinnen door te
gaan spelen met een verlengde putter.
Onderzoek wijst uit dat golfers
beter spelen als ze tijdens het
spel niet nadenken over hun
techniek of een vorige slag.
Dit geld in principe voor alle
slagen, maar zeker bij putten.

Jumbogrip

Als je een rechtshandige speler bent en je hebt last van
yips, dan is er in sommige gevallen een andere simpele oplossing. Neem een putter
waarmee je ook linkshandig
kan putten en probeer dat
eens. Spelers met de yips hebben vaak ook baat bij een bellyputter of een verlengde
putter. De bellyputter maakt
contact met de buik van de
spe!er. Bij de verlengde putter
maakt de stok contact met de
borst of kin. Dat helpt bij het
bestrijden van een ongecontroleerde putbeweging.
Bernhard Langer is een van de
beroemde golfers die yips

In het Golf journaal (met dank
aan de Noordwijkse Golfclub)
wordt een techniek beschreven voor een oplossing waarbij de conventionele grip
verandert:
Ik citeer: "Voor een rechtse
speler betekent het, dat in
plaats van de linkerhand
boven nu de rechterhand
boven komt, zoals de foto laat
zien. Deze manier van chippen
zorgt er voor dat de leading

hand stabiel blijft en bij impact
niet knikt of draait. Niet bang
zijn, want als u dit probeert,
zult u zien dat het werkt!
Houd de rug van de onderste
hand richting het doel en zorg
dat het gewicht op de linker
voet is".
Herkent u zich in deze problemen en wilt u hier meer over
weten dan verwijs ik u naar Pro
Sandy van Griensven.
Ook mogelijk natuurlijk dat
het tussen uw oren zit, maar
de vraag is dan of Sandy dat
kan oplossen. Wat dan?
Voor meer speelplezier naar
een psycholoog?
Wie weet, in de UK bestaat al
een Golf Psychology Coaching.
Bert ter Heijne
Redactie Evergreen
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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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Als enige gebrouwen
met zuiver mineraalwater.

Nieuws van
wedstrijdcommissie
Overbrug Golfsoos
Data
December 2012:
Januari 2013:
Februari 2013:
Maart 2013:
Deelname:
Inschrijving:
Inschrijfgeld:

Starttijden:

L I E S H O U T

Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

H O L L A N D

2 – 9 – 16 – 23 - 30
13 – 20 - 27
17 - 24
3 (afsluiting)
Leeftijd vanaf 22 jaar.
Handicap 0-54 (spelen vanaf 36).
Op de dag zelf; thuis of op de club via de
zuil.
Een nieuw golfballetje.
Deponeren in het speciale koffer op de
balie bij de Caddiemaster.
Tussen 12.30 en 13.30 uur.

Wedstrijdvorm: 9 holes Stableford,3 of 4 ballen.
Bij wintergreens uitholen met de pin erin.
Bij terugkomst score invoeren in de zuil en
mixed sitting bij de open haard (zonder
vuur).
Prijzen:

De dagwinnaar en de nummer twee delen
de balletjes.
Nummer een 2/3 deel en nummer twee
1/3 deel.
De vier beste wedstrijden tellen voor de
einduitslag.

Soosgedachte:

Vanaf 15.30 uur een gezellige borrel met
een of andere, gezellige, smakelijke,
HORECA-invulling
Alleen SOOS met activiteiten, geen Golf,

Slecht weer:

Couples cup
Helaas zijn wij in het vorige nummer de sponsoren van de
Couples Cup vergeten te bedanken. Het zijn:
• Prinsen Hairdesign
• D’n Dimpel
• Drankencentrum Meulendijks
• Golfstore Eindhoven
• Stocks Juweliers
• Zinzi Sieraden
• Cecil/Street One Helmond
Allen alsnog van harte bedankt.
De Wedstrijdcommissie
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Kerstrecept
Maître Cour du Moulin

Een heerlijke kerst
Het is altijd een feest om voor
een feest te koken. Je haalt het
beste in huis en je bent dagenlang bezig. Zo niet met de onderstaande recepten. Hierdoor
blijft ruim tijd om te golfen.
Maar een uurtje of twee, drie
ben je toch wel kwijt.

Voorgerecht
Een voorgerecht laat ik aan uw
keuze over.

Hoofdgerecht
Voor het hoofdgerecht voor
vier personen leggen we klaar:
4 reerugfilets, 100 gram roomboter, 2 jeneverbessen, 2 laurierblaadjes, 1 takje rozemarijn, 1 dl
zwarte bessenlikeur, 5dl wildfond, 2 ons gerookt spek, 1 kipfilet, peper en zout, 1 knolselderij,
250 gr. crème fraîche, 100 gram
veenbessen (preiselbeeren), 100
gram suiker.
Plet de reerugfilets een beetje
tussen twee velletjes folie met
bijvoorbeeld een deegroller.
Maak een farce in de blender
van de kipfilet, voldoende
(ong. 100 gr.) crème fraîche,
zout en peper. Kruid de reerugfilets met peper en zout,
bedek ze met de farce en rol ze
strak op in de plakjes gerookt
spek. Zet vast met enkele tan-

denstokertjes. Zet ze tot gebruik weg in de koelkast.
Bak ze mooi bruin in 50 gram
roomboter samen met de jeneverbes, rozemarijn en laurier. Gaar ze daarna nog 10
minuten in een oven van 170
graden.
Haal het vlees uit de pan, voeg
de zwarte bessen likeur en de
wildfond toe en kook in tot de
gewenste dikte
Kook de preiselbeeren met de
suiker tot kookpunt en laat 20
minuten zachtjes pruttelen tot
de suiker is opgelost.

en verwijder het vel. Snij in
plakken van 1 cm. Pers de sinaasappelen, rasp ongeveer 2
theelepels citroenschil, snij het
vanillestokje open en schraap
het merg eruit.
Vul in een pan het sap van de
sinaasappelen aan tot 400 ml,
voeg de suiker, de vanillemerg
en het vanillestokje, het citroenrasp en de steranijs toe
en verhit tot de suiker is opgelost.
Doe de kakischijven erbij en
laat ongeveer 20 minuten
zachtjes pruttelen. Hou de
schijven heel !!

Maak van de knolselderij, 50
gram roomboter en een paar
lepels crème fraîche een
mooie puree.
Bedekt de bodem van vier borden met de saus, leg in het
midden een flinke lepel puree
en daarop de biefstukjes. Drapeer daaromheen de preiselbeeren.

Dessert
Voor het dessert heb je vier
kaki’s nodig, 4 sinaasappelen,
1 citroen (biologisch), 200 gr.
suiker, 1 vanillestokje, 4 steranijs, 4 eetlepels droge sherry,
vanille-ijs.
Snij de steelaanzet van de kaki
Kakivruchten voor het dessert
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Schep met een schuimspaan
de schijven uit het sap, zeef
het en kook dat in tot siroopdikte.
Voeg sap van de citroen en de
sherry toe, laat nog even indampen. Laat alles afkoelen.
Verdeel de schijven over vier
kommen, leg daarop een
mooie bol vanille-ijs en overgiet met de siroop.
Zaaaaaaalig kerstfeest
Maître Cour du Moulin.
P.S. denk aan de tandenstokertjes!

Een nieuwe kampioen is opgestaan
Het is ons eigenlijk ongemerkt voorbij gegaan, gewend als we waren aan de traditionele namen van de kampioenen in vorige jaren. Maar opeens is hij daar: Jeroen Stockx. Velen hadden nog nooit van hem gehoord en dan plotseling wint hij alles
wat er te winnen valt: Matchplaykampioen, Strokeplaykampioen en de Maandbeker Stableford. Wij vroegen ons af wie die
jonge `godheid´ dan wel mocht zijn en arrangeerden een interview in het clubhuis.
Wie is Jeroen Stockx?
Jeroen is een zoon van Margriet en Rob Stockx, is 35 jaar,
heeft een stevig en sportief figuur en overtreft wat lengte
betreft zijn ouders ruimschoots. Hij is getrouwd met
Loes Heessels een dochter van
Annie en Peter Heessels en
nog zonder kinderen. In zijn
dagelijks leven functioneert hij
als een accountmanager in de
sieradenhandel op internationale schaal. Hij is door zijn ouders, die beiden goede golfers
zijn, al vroeg met golf vertrouwd geraakt. Op zijn negende jaar op Welschap, waar
hij de jongste GVB-er was, en
daarna in Best in de jeugdopleiding. Bij het ontstaan van
HGC ‘Overbrug’ werd hij daar
lid. Echter, zoals het meer jongeren vergaat, ging zijn hart
uit naar de teamsport hockey.
In die sport was hij een zeer
verdienstelijke speler die zelfs
het eerste van HMHC heeft gehaald.
Ondertussen was Jeroen naar
Rotterdam verhuisd en bleef
hij regelmatig golfen via de
ANWB, waarbij het niveau van
HCP 9 aankon. Na zo´n acht
jaar, in 2011, nadat hij het hockeyen vaarwel had gezegd en
zijn stekje weer hier in de
buurt had gevonden, werd hij
weer lid bij HGC. De weg lag
toen open om aansluiting te
vinden bij het Heren 1 NGF
team en weer aan clubwedstrijden mee te doen en dat

hebben we geweten. Zijn handicap van 16,9 is ondertussen
gedaald naar 12,5, terwijl zijn
doelstelling bij 8 à 9 ligt.

Wat voor een golfer schuilt
in hem?
Jeroen oogt zelfbewust en
ontspannen en als je hem

en voer blindelings uit.
Daarna pak ik meteen, zonder verder na te denken,
de volgende club die ik
nodig acht en maak de volgende slag. Ik speel ook
het liefst in de eerste flight,

Resultaten waar hij van tevoren op had ingezet. Bij de
Maandbeker lukte het hem om
met deelname aan slechts de
noodzakelijke vier van de
zeven wedstrijden als beste te
eindigen. De finale Strokeplay
vond plaats in de stromende
regen, maar ook dat deerde
hem niet.

Ter afsluiting
Op mijn vraag wat zo´n goede
golfer als hij bij onze club
houdt antwoordt Jeroen: “
Het is hier een erg gezellige
club en in de wedstrijden kom
je leuke mensen tegen.
De baan is weliswaar kort,
maar uitdagend genoeg.
Alleen jammer dat hier zo weinig jongeren van tussen de 25
en 40 jaar golfen”.
Jeroen Stockx met achter hem de kampioensborden in de hal van het
clubhuis, waarop spoedig zijn naam op zal prijken

fysiek voor je ziet staan dan
begrijp je meteen dat hij een
longhitter is, die op de holes 1,
2 en 7 de bal in één slag op de
green kan slaan. Daarvoor
heeft hij geen driver nodig, alhoewel die wel bij zijn uitrusting behoort. Hij gebruikt die
slechts op hole 3.
Op mijn vraag hoe dat werkt in
zijn hoofd antwoordt hij: “Een
golfslag is voor mij een automatisme, waarbij ik niet moet
nadenken. De eerste ingeving
voor een slag die bij me opkomt wordt het. Ik gaat staan

zodat er niets voor me is
dat stoort”. Over uitrusting
zegt hij: ”Een goede uitrusting brengt weliswaar iets
extra´s, maar het ligt allemaal aan jezelf. Wel vind ik
het belangrijk om zo nu en
dan een lesje te nemen of
advies te krijgen om wat
dingen bij te schaven”.
Dat hij een bevlogen golfer
is, blijkt wel uit zijn prestaties dit seizoen met twee
kampioenstitels en de
Maandbeker Stableford.

Jeroen wij zijn benieuwd naar
je ontwikkeling als golfer.
We hebben je nu in ´t oog en
blijven je prestaties volgen.
Jouw enthousiasme voor golf,
dat aanstekelijk werkt, werd
nog eens onderstreept door
jouw woorden bij het afscheid:
“Golf is een mooie sport en dat
is zeker!”
En daar kon ik me helemaal in
vinden.
Bert ter Heijne
Redactie Evergreen
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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

16

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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Ladies day
Lady of the year 2012.
Dinsdag 30 oktober, tijdens de eindejaarsvergadering van de Ladies, werd ik uitgeroepen tot ‘Lady of the year 2012’.
Vóór het computertijdperk was het tot het laatste moment spannend aan wie de eer te beurt zou vallen. We wisten toen ook dat
de beste tien wedstrijden bepalend waren, maar dat hield je zelf
toch niet bij!!
Met de huidige communicatiemiddelen is de spanning er ook ….
maar anders. Een paar weken voor de uitreiking wist ik dat Christien Jacobs me aardig op de hielen zat. Je speelt wat meer onder
druk. dus: rustig blijven en
niet te veel risico nemen.
Het lukte me!
Alle flightgenoten, bedankt
voor de ‘positieve instraling’
en de damescommissie ook
hartelijk dank voor de
goede organisatie van het
afgelopen Ladies Day seizoen.

Achteraf worden de behaalde resultaten vergeleken met het resultaat van de ‘de Vos’. Dit jaar was ik de gelukkige winnaar van
de Vossenjachttrofee, voor het eerst beschikbaar gesteld in 2000
door Henriette van Dongen! Na vele jaren deelname ben ik dan
nu uiteindelijk de ‘Vos’.
Het was op 9 oktober 2012 een mooie en vooral gezellige wedstrijd met een goede organisatie door onze Damescommissie.
Toos de Vries.

Overzicht snertcompetitie 2012-2013

Toos de vries (L) krijgt de Vossentrofee van Tony Rotteveel

Wedstrijd *)
Leiding
Start snertcomp.
Frida/Ans
Bridge na golf
Margreet/Carla
Wilma/Frida
Carla/Margreet
Frida/Wilma
Bridge na golf
Margreet/Els
Kerstwedstrijd
Aanwezige commissieleden
KERST (geen wedstrijd)
NIEUWJAAR (geen wedstrijd)
Bridge na golf
Wilma/Margreet
Carla/Wilma
Frida/Carla
Margreet/Els
Bridge na golf **)
Carla/Wilma
CARNAVAL (geen wedstrijd)
Wilma/Ans
Frida/Els
Margreet/Ans
Bridge na golf
Wilma/Frida
Afsl. snertcompetitie
Aanwezige
commissieleden
26 maart Golf/bridge wedstr. ***) Aanwezige
commissieleden
2 april Start zomercompetitie Aanwezige
commissieleden)

De Vossenjacht is een jaarlijks terugkerende fun-wedstrijd met altijd een grote deelname. De Vossenjacht van 2012 was de laatste
van het Damesseizoen. Het is een gezelligheidswedstrijd met
een ontspannen sfeer en het is heel fijn om met elkaar dit spelletje te spelen. Dit jaar was Toni Rotteveel ‘de Vos’.

*) Als de baan qualifying is, blijven de wedstrijden dit ook.
**) Let op: in februari bridgen we eerste dinsdag van de maand
in plaats van de tweede dinsdag van de maand.
***) Inschrijven per paar.
Kerstvakantie (Zuid-Nederland): 24-12-2012 tot en met 05-01-2013.
Voorjaarsvakantie (Zuid-Nederland): 11-02-2012 tot en met 26-02-2013.

Els van Wylick

Els gefeliciteerd door Frida de Jager

Vossenjacht op 9 oktober
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Datum
6 nov.
13 nov.
20 nov.
27 nov.
04 dec.
11 dec.
18 dec.
25 dec.
1 jan.
8 jan.
15 jan.
22 jan.
29 jan.
5 febr.
12 febr.
19 febr.
26 febr.
5 maart
12 maart
19 maart

Diëswedstrijd om de Jan Rommebus
Wat een dag (9 september) en wat een geluk met het weer, terwijl de wedstrijdleiding, ze zijn onmisbaar, alles tot in de
puntjes had voorbereid. Samen met Rob Stockx en Willie-Jan Verspaget sloegen we om 10.40 uur af. En je weet het,
nooit een saai moment met Willie-Jan in je flight.
Er zijn van die dagen dan zit
echt alles mee en deze zondag
was er zeker een.
Gesteund door de aanmoedigingen van mijn flightgenoten, die zeer op prijs werden
gesteld, kon ik na 18 holes met
een tevreden gevoel het clubhuis opzoeken.
Tijdens de gebruikelijke borrel
volgde de prijsuitreiking. Wim
Martens nam het woord en
bracht Jan Romme in herinnering en memoreerde aan alles
wat Jan voor de club heeft betekend. Mareike Romme nam
daarna met een brede glimlach een mooie bos bloemen
in ontvangst.
Hierna volgde de prijsuitreiking met eerst de neary op
hole 5/14 voor Pieter Driessen.

fles champagne en een eervolle vermelding op de Jan
Rommebus.
Deelnemers allemaal bedankt.
Zelden heb ik zoveel schouderklopjes en felicitaties
mogen ontvangen. De Jan
Rommebus krijgt nadat mijn

naam erin is gegraveerd weer
een mooie plaats in het clubhuis en dat vind ik een hele
eer.
Diny van Zuidam

Vlnr Nel, Diny en Marianne

Mareike Romme

Marianne de Kimpe werd met
36 punten derde, gefeliciteerd.
Op de tweede plaats, met
jawel, 38 punten: Nel Corstens,
geweldig. Ook ik had 38 punten, maar ik zei het al, alles zat
mee, mijn tweede negen holes
waren net iets beter en hierdoor werd ik de winnaar en
dus: felicitaties, een lekkere

Nieuws van de HaReCo
Keuze van de teebox bij het afslaan
De NGF heeft een systeem bedacht, waarbij heren voortaan
van de rode (dames) tees
mogen afslaan en andersom
de dames van de gele (heren).
Of we daarover erg gelukkig
moeten, zijn valt te betwijfelen, de heren leveren 2 (bij
HCP= 0,0) tot 5 slagen (bij
HCP=36,0) in en de dames krijgen er 1 (bij HCP= 0,0) tot 5 (bij
HCP=36,0) bij.

Het is nu al mogelijk om via de
zuil qualifying kaarten op die
manier (heren van rood en
dames van geel) te spelen.
De HaReCo heeft echter besloten om hiermee te wachten tot
deze mogelijkheid ook is ingevoerd voor wedstrijden. In de
WeCo zal dan eerst nog de beslissing moeten worden genomen of HGC ‘Overbrug’
inderdaad overgaat naar deze

optie voor wedstrijden. De
optie is natuurlijk niet mogelijk
bij wedstrijden zonder handicap verrekening (Match- en
Strokeplay kampioenschappen).
Overigens moet voor het spelen van de qualifying kaart -en
zeker ook voor wedstrijdenvan tevoren worden aangegeven voor welke tees wordt ge-

kozen en de gehele ronde
moet dan wel van dezelfde
tees worden afgeslagen.
Het is dus niet de bedoeling
om dat per hole te kiezen.
Bijvoorbeeld heren van geel,
behalve bij hole 3 (12), dan van
rood!
Fred Boogaarts
HaReCo
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(Nieuwe?) Natuur op de golfbaan
Bij HCG ‘Overbrug’ leeft de wens om de huidige golfbaan uit te breiden met een gebied ten noorden ervan. De golfclub
heeft daarom een adviesbureau gevraagd om de natuurwaarde van dit gebied in kaart te brengen om eventueel te
kunnen voldoen aan de eisen van de Flora- en Faunawet. Het adviesbureau heeft in het nieuwe gebied onderzoek gedaan naar de flora, vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen, vissen en insecten die mogelijkerwijs een beschermde
status hebben en waar dus omzichtig mee moet worden omgesprongen. Uit het in september jl. verschenen onderzoeksrapport is een aantal zaken gelicht die voor lezers interessant kunnen zijn
Wespenorchis
De orchidee is vrij eenvoudig
te herkennen: de bloem heeft
wel wat weg van een wesp.
Elders op de baan vindt u bij
goed zoeken (bal in het bos)
ook de bosorchis.
De conclusie moet dan ook
zijn dat orchideeën niet alleen
in de tropen voorkomen, maar
ook hier. Alleen is in ons klimaat de exotische, uitbundige
schoonheid van bloem tot sobere proporties teruggebracht.
Het gebied waarom het gaat met boven de paardenwei en in het
midden de maïsakker: bron Google Earth.

wen, een broedend buizerdpaar en nog vele andere vogels, waaronder het ijsvogeltje.
Gelukkig wordt hiermee de
verklaring van ons lid Herbert
Beekmans omtrent dit laatst
genoemde vogeltje, “ik zag ze
vliegen”, tot de juiste interpretatie teruggebracht.

Vlinders
Langs het Schevelingse Pad
komen relatief veel vlinders
voor, bijvoorbeeld de prachtige Atalanta.

Fauna

Flora
(bloemen en bomen)

Grassoorten
Wist u dat er in Nederland zo`n
140 grassoorten voorkomen,
waarvan er zo`n kleine 40 in
hun bloeiseizoen (van mei tot
juli-augustus) door hun stuifmeel (pollenkorrels) ‘hooikoorts’ kunnen veroorzaken.
In het rapport worden diverse
soorten beschreven maar
geen met beschermstatus.

Rood Zwenkgras

20

Wespenorchis

Langs het Schevelingse Pad,
het pad langs hole 3, vinden
we oude knotwilgen en een
groepje wespenorchissen, een
op laag niveau beschermde orchideeënsoort.

Buizerd (beschermd)

Atalanta

Vogels

Andere soorten

In het uitbreidingsgebied kunnen vele vogels worden waargenomen, zoals scholeksters,
witte kwikstaarten, kieviten,
overvliegende boerenzwalu-

Ook zijn in het uitbreidingsgebied nog waargenomen:
sprinkhanen, libellen en een
egel. Ook zijn er sporen gevonden van vleermuizen, vossen
en van een bunzing of van de
hoogbeschermde steenmarter.

Door de baan
Nieuws van de golfende baancommissaris
Steenmarter

Enkele aanbevelingen uit
het rapport.
• Terreinherinrichtingswerkzaamheden
Deze dienen buiten het broedseizoen (half maart tot half juli)
te worden uitgevoerd.
• Nestlocatie buizerds
Deze dienen ten zeerste te
worden beschermd.
• Groeiplaats wespenorchissen
Het advies is om deze groeiplaats zoveel mogelijk te ontzien.
• Holle bomen
Voor eventueel kappen van dit
type bomen moeten deze worden gecontroleerd of dat hun
holtes worden gebruikt door
vogels, zoals vleermuizen.
Met name deze laatste zijn
wettelijk zwaar beschermd.
• Steenmarter
Dit dier is ook zwaar beschermd.
Het advies is om, als er tijdens
de terreinwerkzaamheden een
mogelijke verblijfplaats wordt
gevonden, deze te ontzien.

De dagen zijn korter en de bladeren aan de bomen zijn bijna helemaal verdwenen, de herfst is in volle gang, de winter in aantocht??
In dit jaargetijde ziet de baan er weer heel anders uit en worden er weer plaatsen
zichtbaar waarvan je vergeten was dat ze er waren. Ik zal het deze keer niet over
de rough hebben; in de vorige Evergreen is hier meer dan voldoende aandacht
aan besteed.
Inmiddels zijn de wintergreens gereed, om als de eerste vorst zich aandient in gebruik te
worden genomen. Zolang het weer het toelaat blijven we spelen op zomergreens en zal
de baan qualifying zijn.
Tijdens de wintermaanden zullen de plantvakken en bomen onderhanden worden genomen.
In de vorige Evergreen heb ik uitgebreid stilgestaan bij de uitgevoerde natuurtoets in het
kader van mogelijke uitbreidingslocaties van onze baan. De rapportage van de natuurtoets is inmiddels definitief afgerond. Wanneer iemand behoefte heeft aan meer informatie over de uitgevoerde natuurtoets, kan diegene zich altijd bij mij melden.
Over de verdere gang van zaken betreffende de uitbreidingsplannen bent u geïnformeerd
op de laatste ledenvergadering van 26 november 2012.
Voor zolang het weer het toelaat wens ik u allen nog veel golfplezier toe. Daarnaast wil ik u
namens de baancommissie, en het hele uitvoeringsteam prettige feestdagen en een goed,
gezond en voorspoedig 2013 toewensen.
Wim van de Westerlo

Tot slot
Door iedereen dient te worden
gehandeld ter bescherming
van Flora en Fauna, conform
de zorgplicht van deze wet:
”Iedere golfer neemt voldoende zorg in acht voor de in
het wild levende dieren en
planten, alsmede voor hun directe leefomgeving”.
Met de kerstgroeten,
Otto Smithuis
Foto’s: Bert ter Heijne
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Wedstrijduitslagen
Maandbeker SP VI - 1 september

Seizoensluiting - 14 oktober

1 Han van Kinderen
2 Christien Jacobs-Geelen
3 Frank Heystee

1 Maria Vernooy-Stockx
2 Pieter Driessen
3 Hans van de Wassenberg

70 slagen
71 slagen
71 slagen

38 punten
37 punten
37 punten

Maandbeker Stableford VI - 2 september

Vrijwilligers wedstrijd - 11 oktober

1 Martin Lintermans
2 Rob Stockx
3 Rob van Thiel

1 Margriet Stockx/Pieter Driessen
2 Gunther Dargel/Toon Geerts
3 Christien Jacobs/Ton van Poppel

39 punten
36 punten
35 punten

Wildwedstrijd - 11 november

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

30 slagen
31 slagen
32 slagen

Diëswedstrijd Jan Rommebus - 9 sept.
1 Diny van Zuidam-Velthoven
2 Nel Corstens-Swinkels
3 Marianne de Kimpe

38 punten
38 punten
36 punten

Maandbeker SP VII - 6 oktober
1 Ellen Claessen
2 Aljosa Studen
3 Wim van de Westerlo

72 slagen
74 slagen
75 slagen

Maandbeker Stableford VI - 2 september
1 Wim van de Westerlo
2 Agnes van Nimwegen
3 Frans Hermans

37 punten
35 punten
35 punten

6
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31 slagen
32 slagen
33 slagen

1 Tonne Knaapen
Therris van de Westerlo-Prinssen
Leon van Zon
2 Rinus Jansen
Harrie Verstappen
Ger de Wilde
3 Willemien Geugies-Verspaget
Els van Wylick-van Hout
Albert van der Meijs

69 slagen

72 slagen

72 slagen

Winterwedstrijd 25 november
1 Lidy Hülck
2 Anneke Theunissen-Corstens
3 Loek van Poppel

Overbrug Soos - 2 december
1 Willy Giesbers
2 Cees Broos
3 Hans Brekelmans

20 punten
18 punten
17 punten

1

2

1. Seizoensluiting
2. Winterwedstrijd
3. Mosselwedstrijd

3
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Sponsor belicht
Creating electronic solutions for human demands
Deze kreet prijkt op de nieuwe folder van Neways. Het fraaie hoofdkantoor op het Science Park in Son was de plaats
waar Huub van der Vrande me ontving. De afspraak was snel gemaakt en waar ik dacht een uur van Huub’s tijd te kunnen snoepen, werd het twee en een half uur, met een bevlogen verhaal.

Huub van der Vrande

Even kort de historie
Na een studie Elektronica en
Bedrijfskunde aan het IHBO te
Eindhoven trad hij in dienst
van Volvocar in Helmond. Veel
elektronica zat er toen niet in
die auto. Alleen een richtingaanwijzerrelais. De knipperfrequentie was te afhankelijk van
de buitentemperatuur en dit
mocht wettelijk niet. Zo werd
hij de eerste elektrotechnicus
bij Volvo. Elf jaar bleef hij daar
en maakte turbulente verschuivingen mee. Alles zelf
maken verschoof naar zoveel
mogelijk elders inkopen.
Make-or-buy was dan ook de
lezing die Huub gaf aan de TU.
De oprichter van Neways Electronics, Gerard Meulensteen,
zat in de aula en benaderde
Huub na afloop. Het klikte en
Huub werd in 1983 technisch
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directeur bij Neways.
In 1991 werd de gelegenheid
geboden om RIPA over te
nemen en dat bood hem de
gelegenheid om zijn ideeën
betreffende toenemende toegevoegde waarde in te voeren,
die hij niet bij Neways kon
waarmaken. Hij begon met 42
medewerkers en toen Ripa in
1999 bij Neways werd gevoegd waren dat er 1100.
Vanaf alleen een printje ‘bestücken’ leverde hij complete
producten, zoals betaalterminals bij Albert Heijn, Shell en
Total.

Activiteiten
Na de samenvoeging met Neways ontstond er een sterker
bedrijf, dat enerzijds een
sterke productieomgeving had

en anderzijds de ontwikkeling
tot haar core business kon
gaan rekenen. De kernactiviteiten zijn allereerst marketing,
vervolgens Research & Development, hoogwaardige productie in West-Europa, minder
geavanceerde productie in
Slowakije en productie van
stabielere producten en een
groter arbeidsdeel in China.
Ook after-sales is belangrijk.
Ruim 140 ingenieurs werken
bij R&D. Hier worden de
ideeën en problemen van de
klant omgezet in bruikbare
producten en oplossingen.
Een hoge toegevoegde
waarde, hoge seriecomplexiteit, een hoge mate van automatisering en een complexe
logistiek met korte levertijden
kenmerken de West-Europese
bedrijven. Lagere flexibiliteit
wordt gesteld aan de twee bedrijven in Slowakije. Daar vindt
serieproductie plaats met
meer uitontwikkelde componenten en systemen, waardoor
de productie stabieler is. Hier
spelen kostenvoordelen een
belangrijke rol.
De twee Chinese werkmaatschappijen zijn actief op het
gebied van printed circuit
boards en systeembouw,
meestal in opdracht van de
werkmaatschappijen van Ne-

ways. Het assembleren van
printplaten is handmatig.
De lokale markt wordt steeds
belangrijker, gelet op de sterke
economische groei in de Aziatische landen.
Verkoop en service in Azië
vindt plaats via een kantoor in
Singapore. Met een Aziatische
speler is er een samenwerking
voor de productie van Neways-kabels.

Nog even wat cijfers
Omzet 283,9 miljoen, aantal
fulltime medewerkers 2170.

Hoe manage je
zo´n bedrijf?
Huub voert het management
samen met Vincent de Bok. Er
is geen uitgesproken taakverdeling, maar Vincent heeft iets
meer focus op de financiële
gang van zaken.
Een directeur moet een generalist zijn met een fijn gevoel
voor de omgeving. Luisteren is
van heel groot belang, zowel
voor Huub als voor zijn medewerkers. Benader het personeel en ga met ze lunchen in
de kantine. Toenemend creatief zijn en een kritisch, maar
wel positief, oordeel kunnen
vellen. Belangrijk is een team
waarop men kan bouwen. Hij
rekruteert eerst binnen het
aanwezige personeel. Vele
nieuw aan te nemen medewerkers komen bij hem aan
tafel. Ook kan een etentje met

In memoriam
Lia Möhlmann

de echtgenotes (waarschijnlijk
in zijn favoriete restaurant La
Dolce Vita in Son) de uitslag
van de sollicitatie bepalen. Het
oordeel van zijn vrouw Christine kan zijn zakelijke beslissingen ondersteunen. Sowieso is
haar oordeel erg belangrijk
voor hem. Ze is een partner die
het werken in dit tempo en
met die flexibiliteit mogelijk
maakt.
Neways is in haar soort het
beste bedrijf in Nederland en
behoort tot de top 10 in Europa. De drive is om steeds
hoger te scoren. Flexibiliteit,
meedenken over ontwikkeling
en toenemende toegevoegde
waarde moeten dat realiseren.
Om een en ander duidelijk te
maken gebruikte hij in het gesprek regelmatig het golfspel
als metafoor. Vooral fairplay in
sport en zaken. Ook teamspel
waarbij winnen voor hem belangrijk is. Oefenen om je te

bekwamen. Samenspel ook in
het zakenleven, zoals zijn verbondenheid met bijvoorbeeld
ASML en Philips. Goed weten
wat mogelijk is.
De huidige moeilijke markt
biedt ook kansen voor creativiteit. Fluctuerende markten
combineren met stabielere
partners zoals defensie en de
medische wereld.
Ik had nog lang kunnen blijven
luisteren naar een boeiende,
bevlogen gesprekspartner, die
over enkele maanden voor de
eerste keer opa wordt.
Voor het schilderen heeft hij
nu weinig tijd, maar wat hij
maakte schittert nu aan de
wanden van het bedrijf.
Groots! Daarvan zult U in een
volgend nummer van dit blad
wellicht meer zien.
Rob Berkvens

En ineens kwam er dat bericht dat Lia was overleden.
Lia, die lieve hartelijke vrouw, waar je zo gezellig mee
kon praten en die voor iedereen een luisterend oor
had. Als Lia er was dan was ze er ook.
We hebben Lia met elkaar herdacht op de Damesochtend met één minuut stilte; het was zo onwerkelijk. We
konden het niet bevatten. Haar vrolijke lach, zo aanstekelijk, zouden we niet meer horen.
Wij hebben in Lia een leuke golfvriendin verloren,
waar iedereen het goed mee kon vinden. En bij het
bridgen, na het golfen, behoorde ze bij de toppers.
We kunnen alleen maar terugkijken naar de herinneringen, die ieder persoonlijk van haar heeft. En die
zorgvuldig bewaren, zodat ze de plaats krijgen die ze
verdienen.
We hebben met heel veel mensen afscheid van Lia genomen tijdens een indrukwekkende dienst in de kerk.
We wensen Piet, de kinderen en kleinkinderen heel
veel sterkte toe. We proberen te begrijpen hoe zwaar
het verlies van Lia voor hen moet zijn.
Namens
de damescommissie,
–
Frida de Jager
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Nieuws van de jeugd
Belevenissen van de middengroep

Bekers en bekerwinnaars

bezig bent geweest, krijg je
ook nog de eerste plaats. Het
is altijd super leuk en hartstikke gezellig. Je oefent meteen hoe het is om in de baan
te gaan.

De middengroep van 17.00 uur

Er zijn drie jeugdgroepen die
op dinsdag golflessen volgen.
Van klein om 16.00 uur tot
groot om 18.00 uur. Op 23 oktober was het weer de laatste
golfles voor de jeugdgroep
van 17.00 uur. Met een wedstrijdje rondde Sandy het seizoen af. Dit seizoen is er weer
veel geleerd door deze jeugdgroep, die bestond uit Luca,
Pieter, Ralf, Yannick, Xander en
Pepijn (laatstgenoemde moest
veel lessen missen door hockey verplichtingen).
Sandy bood de spelers een
consumptie aan; op hun beurt
verrasten zij Sandy met een

smakelijke attentie, zoals de
foto laat zien. De prijs voor de
meest allround speler ging
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naar Luca, Yannick werd
tweede en Pieter ontving een
aanmoedigings- of wel pechprijs.
Een vruchtbare en leerzame
periode werd daarmee afgerond.
Eugène Cosijn
Jeugdcoach

Hoe een jeugdlid het
beleeft
Om de maand houdt de golfclub een wedstrijd voor alle
jeugd leden. Je gaat in een
flight met een kleine groep
mensen. Je loopt dan negen
holes en als je wiltm wordt er
zelfs nog een worstenbroodje
naar je gebracht. Als je klaar
bent dan is er een groot buffet
met lekkere spareribs. Daarna
is er de prijsuitreiking voor alle
deelnemers en als je goed

Bram van Neerven

Sandy van Griensven bokaal,
De weergoden waren dit jaar
weer goed gestemd tijdens de
Sandy van Griensven bokaal.
Het zonnetje scheen, geen
wolkje aan de lucht en een
aangename temperatuur. Het
toernooi was weer strak georganiseerd en de deelnemers
hadden er veel zin in, kortom
waren alle ingrediënten voor
een perfecte wedstrijddag
aanwezig.
Ikzelf liep in de flight met Olivier van Thiel en Frans-Christiaan Obers, met zijn drieën
hebben we een prachtige golfwedstrijd gehad. De stemming
zat er meteen al goed in, en
dat had ook een positief effect
op mijn prestaties. Ik begon
prima, maar na 5 holes prima

te hebben gelopen sloop op
een gegeven moment de concentratie weg. Hierdoor had ik
meteen een paar holes weggegeven, maar de 2e 9 holes had
ik mijn goede niveau van de
eerste 5 holes gelukkig weer
teruggevonden! Uiteindelijk
was het genoeg om met een
puntenaantal van 38 de Bokaal
te winnen!
Ik ben heel blij dat ik heb gewonnen, ik had hem al een
paar keer misgelopen en was
dit jaar meer dan ooit gebrand
om het te winnen!
Ik wil namens alle deelnemers
de organisatie bedanken voor
de super verlopen wedstrijd!
Natuurlijk ook mijn flightgenoten Olivier en Frans-Christiaan!
Het was een super middag! Tot
volgend jaar!
Edward Staadegaard,

Businessclub
Nieuws van D´n Dimpel

^xÜáàÅxÇâ ÉÑ gãxxwx ^xÜáàwtz
(Ontvangst om 18.00 uur en diner om 19.00 uur)

Torentje van aardappel-appel salade
met gerookte zalm en een halve kreeft
Wildbouillon met madeira room
Tongfilet met saffraansaus op wilde spinazie
Hertenhaas met kweeperensaus
Grand Dessert Noël
Reserveren à € 55 per couvert

Andere activiteiten
Optreden van Tutti Contenti op zaterdag
19 januari en 16 maart.
Wijn- en spijsavond op zaterdag 2 maart.
Golfsoos ‘s zondags vanaf 15.30 uur;
borrel met hapjes.

Gezellige afsluiting van het Businessclub
wedstrijdseizoen
Vrijdag 26 oktober vond de laatste en afsluitende wedstrijd plaats om de HGC BUSINESS TROPHY. De opkomst
was, ondanks de vervroegde starttijd, verrassend goed,
maar daar zijn we gedurende het jaar wel aan gewend geraakt, evenals het steeds voortreffelijke golfweer.
De tweede jaargang van de businesscompetitie kan in alle opzichten worden bestempeld als ‘geslaagd’, immers, de doelstellingen - integratie van onze sponsors in het verenigingsleven,
kennismaking met HGC van potentiële nieuwe (business)leden
en een uitbreiding van het aantal businessleden - werden allen
gehaald.
De Businessclub is een niet meer weg te denken onderdeel van
onze golfclub geworden. Voor de toekomst van HGC is dit heel
belangrijk, zoals Mario Janssen, onze voorzitter, tijdens zijn
speech betoogde.
De HGC BUSINESS TROPHY werd dit jaar met overmacht gewonnen door Westvoort BV. Al voor de laatste wedstrijd begon, was
duidelijk dat het uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, zou zijn om
Wim van de Westerlo nog in te halen. Hij heeft met zijn gasten zo
constant gespeeld, dat deze TROPHY zeer terecht gedurende een
jaar zijn kantoor mag sieren.
Onze dank gaat uit naar sponsors van de prijzentafels:
de Huijbrechts Groep, de Rabo bank, Westvoort BV, Vekah koudeen warmtetechniek, VB&T, Golfrestaurant ‘d’n Dimpel’ en bovenal
de Groene Loper, die gedurende de laatste twee wedstrijden alle
deelnemers niet alleen van golfballen, maar ook van een drankje
en een hapje voorzag.
Nogmaals hartelijk dank allemaal en tot de volgende competitie
in 2013.
Willem van de Ven
Sponsorcommissie
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Herenochtend sluit seizoen af
Nou, dan ben je winnaar van de Herenochtend competitie en denk je dat je na een zwaar seizoen op je lauweren te kunnen gaan rusten. Krijg je het vriendelijke, doch dringende, verzoek om een stukje voor de Evergreen te schrijven. Ja,
wat is er nou te vertellen over de ‘Herenochtend’. Sommigen hebben het over de ‘Gents-morning’, maar dat doet me altijd denken aan de Gents, een groep inderdaad mannelijke zangers, die op een voortreffelijke wijze a-capella nummers
ten gehore brengt. Ik ken hun golfkwaliteiten niet, maar wel de zangkwaliteiten van de meeste van de deelnemers aan
onze herencompetitie club, dus het lijkt me beter om het te houden bij ‘Herenochtend’.
Hareco regelmatig meespelen
en die hebben ook hun verantwoordelijkheden, lijkt mij zo.
Laten we dus respect hebben
voor alle competities. Of het
nou de Maandbeker, de Dodavo, Ladies day of de Herenochtend is.

Organisatie

Joop de Greef met de prestigieuze
trofee

Ik hoor ook wel eens dat er wel
eens enigszins schamper over
de Herenochtend wordt gepraat, als zou dat een club oudere mannen zijn die maar wat
doen en het met de regels niet
zo nauw nemen. Dat hoor je
dan vooral van mensen die
daar zelf niet aan meedoen.
Maar ik moet toegeven dat, als
iemand op hole 14 zijn bal niet
kan vinden en hij heeft pas
12 punten, wij dan inderdaad
zeggen: “Gooit er daar maar
ene neer”. Voor de rest kan ik
zeggen dat de meesten -en
zeker degenen die voor de
prijzen gaan- te fanatiek zijn
om toe te staan dat er wordt
gesjoemeld. Daar is dus ook
geen sprake van. Daarbij komt
nog dat er vier leden van de
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In totaal hebben dit jaar 60
mensen deelgenomen, waarvan ongeveer de helft 12 wedstrijden of meer heeft
gespeeld van de in totaal 21
geplande wedstrijden.
We spelen elke week een qualifying wedstrijd, dus als je elk
seizoen meer dan 12 kaarten
inlevert dan kun je stellen dat
je handicap ook je werkelijke
handicap is. En van de 60 deelnemers hebben er 20 een handicap. tussen de 15 en de 25,
dus het is niet de absolute top,
maar ik vind het getuigen van
een behoorlijk niveau.
We hebben dit jaar weer een
bijzonder spannende competitie gehad, met een zestal titel
kandidaten. Het was jammer
dat op het eind twee wedstrijden door extreme weersomstandigheden niet door
konden gaan, maar we hebben er weer hard voor gestreden.

Ook al zijn er veel belangrijker
dingen in de wereld dan kampioen worden van de Herenochtend. Ik ben er in ieder
geval hartstikke trots op dat ik
met mijn handicap van gemiddeld 16,5 kampioen ben geworden van deze achtenswaardige club met gemiddeld
33 punten over 12 wedstrijden. Overigens op de voet gevolgd door nummer twee, Kai
Hordijk en nummer drie, Loek
van Poppel. We zijn dit jaar
weer goed bezig geweest en

het was weer erg gezellig,
want daar is het natuurlijk ook
om te doen.
Herenochtendcommissie bedankt voor jullie inzet.
Joop de Greef

Toevoeging
Joop de Greef was ook de
‘birdyking’ van het afgelopen
seizoen. De greensome-wedstrijd op de slotdag werd gewonnen door het duo Herbert
Beekmans en Theo van Bracht.

De seizoenwinnaars vlnr Loek van Poppel, Kaj Hordijk en Joep de Greef

Maandbeker, de kern van het
wedstrijdseizoen
Uiteraard zijn het de baankampioenen die de aandacht trekken, terwijl hun namen vereeuwigd worden op het bord in
de hal. Echter, er speelt zich gedurende het seizoen ook een competitiestrijd af die zeven wedstrijden duurt en waaraan
de toppers van de club deelnemen, namelijk. de Maandbeker. Zaterdags wordt Strokeplay gespeeld en zondags Stableford. De winnaars hiervan (de beste 4 van 7 wedstrijden) mogen zich dan wel geen kampioen noemen, maar zijn of
haar prestatie is er niet minder om. Voor ons een reden voor extra aandacht.
Maandbeker Strokeplay
Dit keer geen vertrouwde
naam als winnaar in de einduitslag van het Maandbeker
klassement bij Strokeplay. We
zien hier staan ´Han van Kinderen´, vóór Ellen Claessen als
tweede en Frans Vinke als
derde. Dat was voor ons een
verrassing, omdat we zijn
naam nog nooit hebben zien
prijken op het clubkampioenenbord in de hal van het
clubhuis. Terwijl de Maandbeker Stableford (en ook de
Matchplay en Strokeplay kampioenschappen) werd gedomineerd door een jonge golfer
(Jeroen Stockx) presteert hier
een Senior van 74 jaar het om
de gehele golftop van de club
achter zich te laten. Voor ons
een reden om Han uit te nodigen voor een gesprek in het
clubhuis om erachter zien te
komen wat het geheim is achter deze prestatie.

Wie is Han
Han van Kinderen, 74 jaar,
heeft een Handicap van 13,9,
golft al bijna 25 jaar en is lid in
Geijsteren én in Helmond. Hij
is een regelmatige golfer, die
gemiddeld zo´n drie keer in de
week de golfbaan opzoekt,
hetzij voor een officiële wedstrijden of een partijtje met
vrienden.

Han van Kinderen

Han aan het woord
“Voor mij is ieder partijtje golf
een wedstrijd. Dit geldt ook
wanneer ik met vrienden
speel, want golfen moet voor
mij serieus zijn. Daarom noemen vrienden me wel eens
`bloody serious`. Het fijne
vann het golfspel ligt voor mij
in de uitdaging. Het moet ergens om gaan, al is het maar
om een golfballetje zodat ik
mezelf kan bewijzen, waarbij
de aanwezigheid van mijn
spelgenoten me stimuleert.
Doe je dat niet dan loop je het
risico dat je gaat verslappen en
daar is het spel te mooi voor.
Daarnaast is het interessant
om aan de Maandbeker competitiedeel te nemen, zodat ik
mijn krachten met andere spelers kan meten. Ze biedt mij de

ook de mogelijkheid om een
constant prestatieniveau waar
te maken, dit in tegenstelling
tot een kampioenschap waarbij je op het juiste moment
moet kunnen pieken. Ik kies
ook voor Strokeplay boven
Stableford omdat het voor mij
het pure golfspel is. Het loopt
in tegenstelling tot Stableford
altijd door, waardoor al je fouten meetellen in de uitslag en
waarbij het uiterste van je
vaardigheden wordt vereist.
Jammer dat zo weinig golfers

Maandbeker Stableford

kiezen voor Strokeplay en
bijna alle wedstrijden in Stableford worden gespeeld. Mijn
advies aan de collega-golfers
zou dan ook zijn: speel eens
wat vaker Strokeplay”.
Han, nogmaals proficiat met
de Maandbeker Strokeplay en
we hopen dat je nog lang in de
top mee kunt draaien.
Bert ter Heijne
Redactie Evergreen

Vlnr Willie-Jan, Rob, Jeroen en Walter

Deze werd gewonnen door Jeroen Stockx, vóór Walter van
de Wassenberg, Rob Stockx en
Willie-Jan Verspaget.
Elders in dit blad vindt u een
interview met de winnaar
Jeroen Stockx.
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Wat ons verder nog ter ore kwam
Bridgepuzzel

Een vos gesignaleerd!
Weliswaar had de jaarlijkse Vossejacht-wedstrijd voor de
Ladies al twee weken eerder plaats gevonden, echter op
dinsdag 23 oktober kreeg deze jacht toch nog een boeiend vervolg. Dit blijkt uit een berichtje dat we ontvingen
van Josje Verleg:
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“Vandaag was het weer een
fantastische golfdag. Een geW
O
zellige flight en een stralend
Z
zonnetje. Waneer ik op de
baan kom ( dat gebeurt nogal
 eens ) ontdek ik steeds weer
 iets nieuws. Maar wat onze
 H43
flight vandaag gezien heeft is
H2
waarschijnlijk een primeur. Op
hole 7 raakte ik bij de afslag
links een tak van een boom.
Zuid speelt een schoppen contract en is aan slag.
Daar was ik niet direct echt blij
Hoe maakt hij 4 slagen.
mee. Maar nog geen seconde
Oplossing naar: poppela@xs4all.nl
later schoot er een vos uit het
Onder de goede inzenders wordt een fles wijn verloot.
bosje de baan over. Mijn dag
kon niet meer stuk, ondanks
Oplossing vorige uitgave:
de streep voor die betreffende
Zuid speelt harten aas in de dummy schoppen aas weg. Zuid
hole. Die par komt nog wel
speelt schoppen 3 voor de 4 in west. Noord gooit ruiten aas weg.
West moet nu ruiten spelen en de leider maakt de laatste twee sla- een keer, maar de vos ook?
Heeft iemand al eerder een
gen.
vos op onze golfbaan gezien?”
Frans Vinke wint na loting de fles wijn. Deze staat voor hem klaar
bij de caddymaster.
Josje bedankt. Hieruit blijkt dat


A
 65
A 10




N

 V 10 9
- VB


9 8
2
3
7
1
5 4
1
1
3
9
7
8
9 6
7
8
2
3
4
7

30

Sudoku voor de liefhebbers

5 8

de natuur ons steeds weer verrast. Vorig jaar stond er een
filmpje op YouTube over een
vossenhol met spelende jonge
vossen vlakbij in Aarle-Rixtel.
Dus zijn er weer wat vossen bij
gekomen en misschien verklaart dat ook dat we de laatste tijd veel minder konijnen
zie op de baan. Interessante
ontwikkelingen. Het wachten
is nu op de wilde zwijnen die
verder oprukken. De bunkers
zijn dan het eerste doelwit,

maar misschien valt ons dat
niet altijd op. Voor de Ladies is
er volgend jaar misschien wel
een echte vossenjacht.

Verloren spullen
Het gebeurt nogal eens dat
spelers golfclubs en andere uitrusting vergeten of verliezen in de baan. Ook blijft er
nogal eens kledingstukken
hangen in de kleedkamers of
aan de kapstokken in de hal.
De gevonden of verloren voorwerpen worden keurig opgeslagen in een kast in de
caddiemasterkamer. Daar liggen dan ook naast een twintigtal clubs vele andere spullen
zoals handschoenen, truitjes,
shirts, petten, sokken, jassen
en handdoeken. Er is zelfs een
voorwiel bij van een driewielige trolley.
Vele van de spullen liggen er al
lange tijd wachtend op de eigenaar en we vragen ons af of
er iemand is die daar een bestemming voor weet met een
goed doel.

Voor u gelezen
U herkent dat vast. Als moderne oma en opa zijn we druk met van alles en nog wat en
dus vaak op pad. Bereikbaarheid voor onze kinderen (en kleinkinderen) die ook zo druk
zijn en ons dus regelmatig nodig hebben, moet dan goed geregeld zijn. Een antwoordapparaat kan een uitkomst zijn. Dat gaat als volgt:
Goedendag, u luistert naar het antwoordapparaat van Els en Bert. Wij zijn momenteel niet bereikbaar. Om u beter van dienst te zijn, kunt u gebruik maken van het volgende keuzemenu:

De kast met verloren spullen

Sinterklaas laat ons
links liggen
In onze agenda´s stond de
datum van 25 november voor
de Sinterklaaswedstrijd, zoals
die op de kalender baanbezetting stond op de site, al lang in
onze agenda genoteerd en
hadden we ons vervolgens enkele weken voor de datum al
ingeschreven via internet. Dit
wilden we niet missen na al
die jaren dat we genoten hadden van deze gezellige wedstrijddag. Het was een traditie
geworden en die wilden we
koesteren. Wie schetst onze
verbazing dat we via via moesten horen dat er geen Sinterklaaswedstrijd was maar een
Winterwedstrijd. Omdat de
wedstrijdindeling reeds was
gemaakt wilden we niet afzeggen, ondanks de stormachtige
wind. We vinden het jammer
dat aan zo´n traditie een einde

Als we op de kleinkinderen moeten passen: toets 1
Als jullie onze auto dringend nodig hebben: toets 2
Als we de was en de strijk moeten doen: toets 3
Als we bij jullie thuis op moeten passen: toets 4
Als we de kinderen van school moeten halen: toets 5
Als er voor a.s. zondag een taart gebakken moet worden: toets 6
Als jullie allemaal naar huis komen en mee willen eten: toets 7
Als vader een klus moet doen: toets 8
Als u een van onze vrienden bent: toets 9
…..en spreek uw boodschap in na de pieptoon. We bellen u terug zodra we tijd hebben.
De redactie
is gekomen en tonen onze
nostalgie nog een keer met
deze laatste foto van de Sint.
Beste golfvrienden vaarwel…!

De eerste sneeuw
Inmiddels is de eerste sneeuw weer gevallen
en kon er tijdelijk niet gespeeld worden. Van
de andere kant toont ook nu de baan zijn
schoonheid
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Verslag van de ALV
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de Helmondse Golfclub “Overbrug” op
maandag 26 november 2012 in het Golfclubhuis d’n Dimpel
Aanwezig volgens presentielijst:
Bericht van verhindering:

60 personen
28 personen

1. Opening
Voorzitter Mario Janssen opent de vergadering, memoreert dat dit zijn eerste volledige Algemene Leden Vergadering is die hij voorzit. Hij heet iedereen van harte welkom, speciaal onze ereleden de heren Hans Verstappen, Wim Martens en het lid van Verdienste de
heer Fred Boogaarts.
Voorzitter constateert dat er een niet-lid en enige niet-stemgerechtigde in de vergadering aanwezig zijn. De vergadering heeft hier
geen bezwaar tegen.
De voorzitter meldt, dat er een typefout in de agenda staat, 5 punt b, de voorgenomen contributie verhoging is € 640,- in plaats van
de gemelde € 650,-.

2. Mededelingen
Voorzitter vraagt de aanwezigen 1 minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan onze overleden medeleden mevrouw Lia
Möhlmann-Antheunis en de heren Frans Luchtman, Koen Swinkels en Lex van de Vliert.(*)
De voorzitter vraagt de vergadering of er nog wijzigingen in de agenda nodig zijn. Het antwoord is negatief.

3. Ingekomen en uitgaande stukken.
a) Door de secretaris wordt gemeld dat er berichten van verhindering zijn binnengekomen van 28 personen.
b) Mevrouw Snijders heeft een schriftelijk vraag over eventuele verlichting van de driving range. Deze vraag zal in de rondvraag door
de heer Wim van de Westerlo worden beantwoord.

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 14 mei 2012
Geen van de aanwezigen maakt gebruik van de mogelijkheid om tekstueel of inhoudelijk in te gaan op het verslag, waarna de notulen onder dankzegging aan de secretaris worden goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris worden getekend.

5. Voorlopige prognose financieel jaarverslag 2012.
De voorzitter licht de verschillende posten toe. Een belangrijk punt zijn de afschrijving posten, waaronder natuur onderzoek en eerste
schetsen baanuitbreiding door de baan architect. De heer Kay Hordijk vraagt hoeveel de kasstroom bedraagt. Dit is € 66.800 in 2012.
De vergadering is akkoord met de prognose. Tijdens de voorjaar ALV zal de definitieve jaarrekening worden gepresenteerd, evenals
het verslag van de kas commissie.

7. Contributie verhoging.
De voorzitter geeft aan, dat gelet op de stijgende kosten het noodzakelijk is, dat na 5 jaar de contributie moet worden verhoogd met
5% naar € 640,- om de begroting sluitend te houden. De barfee blijft gelijk, evenals de bijdrage aan de NGF. De rekeningen worden
begin december verstuurd. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van incasso. Betalingen dienen voor 1 januari 2013 ontvangen te
zijn. Leden, waarvan de contributie voor 31-01-2013, niet is ontvangen zijn niet speelgerechtigd.

8. Begroting 2013.
De penningmeester licht de begroting toe. De inkomsten zijn gebaseerd op de verhoogde contributie. Onze baancommissaris de
heer Wim van de Westerlo is erin geslaagd een beter contact af te sluiten met de firma Heijmans, wat verreweg de grootste kostenpost is. De vergadering geeft hem daarvoor applaus. De rente baten zijn laag, dit heeft te maken met de rente vergoedingen van
onze banken. De vergadering gaat akkoord met het budget 2013.
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9. Status beleidsplan.
De voorzitter geeft uitleg over het traject. De doelstellingen en uitgangspunten, een gezellige sportieve vereniging aan de rand van
de stad, laagdrempelig. Met alle commissies is gesproken en hun zienswijze zijn verwerkt in het plan. De status van de uitbater en de
bijbehorende contracten worden opnieuw geschreven. In de loop der tijd zijn zaken in elkaar gaan lopen, die de verantwoordelijkheden van partijen wat onduidelijk hebben gemaakt. Om dit mogelijk te maken is het contract opgezegd, waarbij het de intentie van
beide partijen is om op korte termijn hierover tot een akkoord te komen. Mevrouw Bloemen vraagt of de leden hun wensen kunnen
uiten over het functioneren van de horeca. Alle wensen in deze zullen binnen grenzen worden meegenomen. Een belangrijk punt in
het beleidsplan is de eventuele uitbreiding van de baan. De heer Wim van de Westerlo komt hier later op terug Zolang dit niet duidelijk is, kan het beleidsplan niet afgerond worden. Het bestuur verwacht het beleidsplan tijdens de volgende ALV in het voorjaar aan
de leden ter goedkeuring te kunnen presenten. De heer Cees Broos geeft als advies, dat de vereniging een aantal leden heeft, die financieel zeer goed onderlegd zijn en verzoekt het bestuur van deze kennis gebruik te maken. De voorzitter zegt toe, graag gebruik te
maken van de expertise bij de leden, op dit punt. De vergadering geeft met applaus te kennen de voorgang te waarderen.

10. Status baanuitbreiding.
De heer Wim van de Westerlo geeft binnen zijn mogelijkheden de voortgang aan. Er is een ecologisch onderzoek gedaan, die op dit
moment geen reden van zorg geven. De baanarchitect Frank Pont heeft een aantal schetsen gemaakt hoe de baan eruit zou kunnen
zien. De gesprekken met de fam. Verschure verlopen prettig. Zij willen alleen het maïsveld en de zg. paardenwei, die kadastraal een
perceel betreffen te verkopen ( 6.5 ha.). Op dit moment is HGC Overbrug de enige partij, waarmee zij praten. Een prijs is nog niet genoemd. Er zijn gesprekken gevoerd met de Gemeente Laarbeek, op korte termijn is een gesprek voorzien met de gemeente Helmond. Het bestuur wenst de informatie aan de leden zo transparant mogelijk te laten zijn. Zodra er meer duidelijkheid is, zal het
bestuur het hele plan, met eventuele alternatieven, financiële onderbouwing en consequenties aan de leden ter goedkeuring voorleggen. Er zijn op dit moment verder geen vragen vanuit de vergadering, een applaus ter goedkeuring wordt gehoord.

11. Rondvraag
De heer Wim Martens wijst op de slechte situatie van de toegang tot de golfbaan. De voorzitter heeft contact gehad met de gemeente Helmond. Op dit moment wacht de investeerder De Groene Loper op de omgevingsvergunning. Zodra die ontvangen is, zal
er een poort gebouwd worden, om de inrit te accentueren en de toegang tot de Zoete Kers worden aangepast (en verbeterd). Op de
poort zullen borden met verwijzingen worden aangebracht.
Op de vraag van mevrouw Snijders antwoord Wim van de Westerlo, dat het bestuur hierover al vaak is gesproken, de kosten echter
ongeveer € 15.000,- zijn. Dit maakt ook deel uit van het beleidsplan.
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.15 uur.
Helmond, 27 november 2012 DJB
(*) Voetnoot: Tijdens de vergadering is abusievelijk de naam van mevrouw Marlou Joosten-Heinemeijer, die ons ontvallen is op 10 juli
2012, niet vernoemd.

33

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

W W W. S TA N D - I N . N L

Indien onbestelbaar retour: Verliefd Laantje 3a - 5707 LG Helmond

