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Op het moment van schrijven, 12 maart, roert maart nog
steeds zijn staart. Het gevolg is een ijskoude wind en voor de
zoveelste keer deze winter sneeuw en dus crisistijd voor onze
golfactiviteiten. Voor ons was deze winter overigens een
mooie gelegenheid om eens op bezoek te gaan bij onze
buren en in de geschiedenis te duiken van het ontstaan van
de naam `Overbrug`, van de prachtige hoeve die onze baan
siert en van het gebied waarop onze baan gesitueerd is.
Een eerste rapportage hiervan vindt u in dit nummer.

Daarnaast in deze Evergreen nuttige informatie voor het
komende golfseizoen, al moeten we vaststellen dat niet alle
commissies hieraan een hoge prioriteit geven. Het is trekken
van onze kant, terwijl je toch zou verwachten dat commissies
met enige trots de golfende leden willen enthousiasmeren
voor het nieuwe seizoen. Leden zijn ook klanten en zijn
volgens de marketingwetten dus koning. Zo lezen we in een
ander golfclubblad in aanvulling op het droge wedstrijd-
schema:
`de wedstrijdcommissie heeft wederom een juweeltje van een
wedstijdprogramma voor 2013 gemaakt´.

Als wervende tekst naar onze club toe vertaald hier enkele
suggesties onzerzijds:
‘De Herenochtend gaat weer een boeiende competitie
tegemoet en twee prachtige golfreizen naar andere banen, dus
heren profiteer hiervan en geniet wekelijks van een gezellige
golfdag`. en ´Naast de spannende reguliere competitie staat
gezelligheid en vermaak hoog in ons vaandel. dus dames sluit u
aan bij de Ladies van deze club´.

Ook wij doen ons best om u lezer en klant komend seizoen
weer zo goed mogelijk te bedienen. Heeft u wensen laat het
ons weten.

Veel speelplezier en gezelligheid toegewenst.

Redactie Evergreen
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Voorwoord van de voorzitter

Als ik dit stukje schrijf, liggen de eerste lentedagen al achter ons
en is de winter weer teruggekeerd met een dik pak sneeuw. Het is
de tweede week van maart, dus wat het weer betreft is alles mo-
gelijk. Ik hoop dat dit echt de laatste stuiptrekkingen zijn van de
winter en dat we weldra weer kunnen genieten van onze mooie
golfsport.

Alles staat gepland voor het nieuwe seizoen en de wedstrijd-
kalender staat weer vol met interessante uitdagingen. Het
bestuur heeft hard gewerkt aan de uitdagingen voor de toe-
komst van onze club. Ze zal op de voorjaarsvergadering, die
gepland staat voor maandagavond 15 april, naast de gebrui-
kelijke agenda van een Algemene Leden Vergadering, haar
plannen voor de komende jaren met u delen. We zullen dan
onze zienswijze geven op hoe we denken de golfclub in de
toekomst te moeten besturen en wat onze sterke en zwakke
punten zijn. Bovendien wat we verder willen gaan uitbouwen
en wat moeten we gaan verbeteren? Tenslotte zullen we het
plan van aanpak om te komen tot de mooiste stadsgolf baan
van Zuidoost-Brabant, aan u voorleggen.

Het realiseren van de plannen

Het staat inmiddels wel vast dat bij het realiseren van de uit-
eindelijke plannen meerdere partijen hun inbreng zullen
moeten hebben. Naast de gemeentes Helmond en Laarbeek,
zal ook de Provincie moeten worden betrokken bij de plan-
nen en zullen we bij de uiteindelijke keuze van de baanuit-
breiding niet alleen afhankelijk zijn van de
financieringsmogelijkheden, maar ook van de medewerking
van voornoemde instanties. Het bestuur laat zich in het on-
derzoek naar de financiële haalbaarheid van de plannen bij-
staan door een ledencommissie met een gedegen financiële
achtergrond, omdat we op dat gebied geen enkel risico wil-
len lopen en omdat de plannen natuurlijk een goede financi-
ële onderbouwing moeten hebben. Ons uitgangspunt is dat
de financiële haalbaarheid het uitgangspunt zal moeten zijn
bij elke stap die we zetten. Ook zullen we stilstaan bij een

Helmondse Golf Club “Overbrug” in de toekomst

aantal maatregelen op het gebied van noodzakelijke energie-
besparingen, die we willen doorvoeren in en rond het club-
huis, zodat deze kosten, ook in de toekomst, beheersbaar
zullen blijven.

De Jeugdafdeling heeft deze winter een groot aantal voorstel-
len gedaan om te komen tot een goede gestructureerde op-
bouw bij de jeugd, die natuurlijk de toekomst vormt voor de
golfsport in Helmond. We zullen uitgebreid stilstaan bij de le-
denopbouw van onze vereniging en kijken hoe we het leden-
aantal op peil kunnen houden en/of kunnen uitbreiden.

Tenslotte zullen we een aantal conclusies, die het bestuur
heeft getrokken uit het beleidsplan, aan u voorleggen, evenals
een aantal voorgenomen maatregelen. Als de vergadering kan
instemmen met deze voorstellen, dan is het bestuur er van
overtuigd dat we verder kunnen bouwen aan onze prachtige
golfclub ‘Overbrug’. Natuurlijk is een beleidsplan geen star en
strak omlijnd concept dat de oplossing biedt voor alle proble-
men. Het beleidsplan dat het bestuur aan u wil voorleggen is
een dynamisch plan, dat de uitgangspunten vastlegt en de lij-
nen aangeeft waarlangs we, samen met de leden, onze golf-
club willen klaarmaken voor de toekomst. De volledige tekst
zal vooraf via de website worden verspreid en tijdens de ver-
gadering zal het plan via een presentatie aan u worden voor-
gelegd.

Ik hoop u allen in groten getale te ontmoeten op 15 april.

Uw voorzitter,

Mario Janssen.
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Redactioneel

Het is moeilijk om eerlijk te blijven…..
Enige tijd geleden kregenwe een clubblad in de hand van de golfclub in Son en
Breugel, met holes rondom tennisbanen. Een aantal leden van deze club speelt
door deweek regelmatig qualifyingwedstrijden, in een soort competitievorm,
op voor hen vreemde banen, ook op de onze. Een van de deelnemers schreef
hierover in hun clubblad het volgende:

We citeren

We hebben tot nu toe zeven wedstrijden gespeeld met als doelstelling het behalen
en/of het onderhouden van je EGA handicap op banen met een lengte van meer dan 2750 meter.
Omdat ik alle wedstrijden heb meegespeeld en na afloop veel heb gehoord, volgt hier een korte bloemlezing over wat er
tijdens die wedstrijden is voorgevallen.

1. Niet eerlijk tellen.
2. Als een bal onvindbaar is, een bal in de buurt droppen.
3. Flightgenoten helpen met zoeken naar een bal. Ze vinden hem niet en gaan verder met hun spel. Binnen korte tijd vindt

de speler de bal, die nu goed zichtbaar ligt, op de plaats waar gezocht werd.
4. Na het uitholen op of nabij de green discussiëren over de telling terwijl de flight achter je staat te wachten.
5. Ballen die slecht liggen worden met hand of voet verlegd of de bal wordt opgepakt om te kijken of het zijn of haar bal is

en meestal op een betere plaats teruggelegd.
6. Er wordt te lang naar een bal gezocht.
7. Tassen bij de green niet in de richting van de volgende afslag.
8. Sommige spelers laten op luidruchtige wijze hun teleurstelling of ongenoegen horen bij een slecht uitgevoerde slag en

blijven zeuren over hun falen.

Dít is allemaal tegen de regels of etiquette. Het is de bedoeling dat we alle wedstrijden spelen volgens de regels van de NGF.
Een belangrijk uitgangspunt is: speel de bal zoals hij ligt en als dat niet kan is er altijd volgens de regels een oplossing, echter
meestal met straf.
Voor alle genoemde gevallen adviseer ik de regels nog eens na te lezen en de aanbeveling voor speeltempo in het baan-
boekje ter harte te nemen; dit voorkomt veel ergernis voor je flightgenoten en voor andere spelers.

Wie de schoen past trekke hem aan!

Einde citaat

Gelukkig dat dit bij ons niet voorkomt, of……?

Regelneef

Golfregels
Blijf er mee bezig



Hobby van een van onze golfers
Ton van Poppel

In deze uitgave willen we de man, die deze rubriek normaal verzorgt,
voor het voetlicht brengen. Dus maken we kennis met de creativiteit
van Ton. Hij speelt inmiddels enkele jaren golf en is in onze vereniging
verantwoordelijk voor de vormgeving van de Evergreen.
Na zijn opleiding op de kunstacademie te Eindhoven (publiciteit en
productpresentatie) is hij werkzaam geweest als grafisch vormgever
met name het ontwikkelen en visualiseren van o.a. reclamecampagnes
bij Royal Canin Nederland.
In zijn vrije tijd speelt ook de creativiteit een belangrijke rol.
Zoals u op deze pagina’s kunt zien varieert dat van keramisch werk,
objecten, wandkleden tot schilderijen.

Bert ter Heijne
Redactie Evergreen
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Geef door die pen

Ik ben geboren en getogen in
Aarle-Rixtel en ruim 40 jaar
getrouwd met Josė Tielemans
uit Lieshout. Je weet wel, die
plaats waar de Swinkelsen van
bierbrouwerij Bavaria vandaan
komen. We hebben samen drie
kinderen: Maurice, John en
Yvonne en vijf kleinkinderen.
Josė en ik zijn jarenlang erg
actief lid geweest van de ten-
nisclub ‘De Hut’ in Aarle-Rixtel.
We deden ook mee aan de
competitie. In de herencompe-
titie op de zaterdag speelde ik
samen met onder andere Piet
Bosmans en Bert ter Heijne.
Dat liep na het tennissen soms
gezellig door tot in de kleine
uurtjes; vooral het kampioen-
schap hebben we groots
gevierd samen met onze part-
ners en de teams waartegen
we gespeeld hadden. Jammer
genoeg moesten zowel Josė,
na een val van trap, als ik, met
een kapotte tussenwervel-
schijf, stoppen met tennis.

Iets over mijn arbeidsver-
leden
Begonnen bij de Belasting-
dienst in Helmond op de afde-
ling Loonbelasting ben ik na
11 jaar belastingambtenaar
het bedrijfsleven ingegaan. Na
enkele werkgevers in de textiel
ben ik uiteindelijk bij Campina
terechtgekomen, waar ik als
Hoofd Verkoop Binnendienst

met veel plezier heb gewerkt.
Op 52-jarige leeftijd werd mij,
na de zoveelste reorganisatie
voorgesteld volledig in Woer-
den te gaan werken. Daar was
ik op tegen en dus ging ik op
mijn 53ste met vervroegd
pensioen.

Na thuis alle achterstallige
klussen te hebben opgeknapt
zei ik tegen Josė: “Ik ga iets
anders doen, iets in de richting
van sociaal werk.” Zo gezegd,
zo gedaan en ik belandde
weer in de schoolbanken en
volgde een opleiding voor
Budgetconsulent met als spe-
cialiteit schuldhulpverlening.
Op mijn 56e werd ik bij de
Gemeente Venray aangeno-
men als Budgetconsulent. Ik
heb daarna het goede voor-
beeld gegeven om door te
gaan tot mijn 67e . In die elf
jaar heb ik ervaren dat er op
dit gebied veel trieste en op
het eerste oog vrij uitzichtloze
gevallen zijn. Maar de energie
om dit werk te blijven doen
putte ik uit het feit dat er na
enige tijd structuur in de
financiële situatie bij de klant
ontstond en dat ik met succes
schuldsaneringen met de
schuldeisers tot stand kon
brengen. Een professionele af-
deling Schuldhulpverlening is
voor iedere gemeente dan ook
een must.

En dan is er golf
Met mijn pensioen in zicht
tipte Josė mij op een gegeven
moment over een advertentie
in de krant. Golfclub Welschap
bood ter kennismaking met de
golfsport vijf lessen aan voor
€ 50,- . Bij de eerste les bij
Sandy vertelde ik dat ik al vijf
lessen gehad had. Nou zei ze:
“Dan laat maar eens wat zien”.
“Ik merk niet veel van jouw les-
sen”, was haar reactie. Daar
stond ik dan, dacht al wat te
kunnen golfen en nou dit.
Maar goed, om kort te gaan ik
ben in juni 2011 opgegaan
voor mijn GVB. Loek van
Poppel nam het examen af. Ik
begon bij hole 3 en moest van
Loek de bal in de eerste slag
op de fairway slaan en laat dat
nou meteen lukken, waarna
alle holes goed verliepen.
Geslaagd dus.

Ik ben blij dat ik ben gaan gol-
fen. Sommigen vroegen mij
wat ik toch op zo’n klein baan-
tje deed, maar ik vind het
prima. Kan mijn spullen kwijt
in de locker en ga er met de
fiets naartoe. De Herenoch-
tend op donderdag is altijd
gezellig en ik ben bijna altijd
present. Het was wel even
schrikken toen ik op een gege-
ven moment onoplettend met

mijn karretje langs de ver-
keerde kant van de bunker liep
en vervolgens de stem van
Loek van Poppel hoorde: “Hė
van de Rijdt” (mijn voornaam
wist hij kennelijk niet) “kende
gai nie umloupen?” Maar over
het algemeen gaat het goed.
Ook na de golfwedstrijd dan
ben ik eerste reserve bij het
rikteam. Ik val nogal eens in en
dat is mooi. Maar jullie zien, ik
voel me al helemaal thuis bij
de Helmondse Golfclub.
Ben ook best fanatiek, want als
het golfspelletje niet loopt
baal ik wel. Met mijn handicap
ben ik niet zo bezig. Wel is mijn
doelstelling met wedstrijden
mee te doen en proberen zo
goed mogelijk golf te spelen
door flink te meppen. Maar dat
heeft weer tot gevolg dat hoe
harder ik mep hoe groter het
gat in de baan.

Ik wens iedereen een fijn golf-
jaar.

Harrie van de Rijdt

PS
Ik geef de pen door aan de
golfer van het jaar 2012:
Hans van de Wassenberg

Dan zit je daarmooimee opgescheept. GeeftMarijke Bosmans de pen zomaar door aan
mij. Maar het doorgeven door zo’n goede vriendin kan ik natuurlijk niet weigeren.
Dat wil ik trouwens ook niet. Zeker omdat niet iedereenmij kent bij de golf, is dit een
goede gelegenheid omwat overmijzelf te vertellen.
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Nieuws van de HaReCo
Dames- of herentees verleden tijd

De begrippen herentee en damestee bestaan nietmeer. Voortaan kunnen zowel dames als heren van beide tees af-
slaan. Daarvoor is door de NGF de slope- en courserating voor alle tees aangepast. In de praktijk zal dat er waarschijn-
lijk toe leiden dat de longhitters onder de dames vanaf de gele tee gaan afslaan, terwijl de heren diemet een
lengteprobleem zitten nu een alternatief hebben namelijk de rode in plaats van de gele tee.

De heren die van de rode tee afslaan, krijgen dan minder slagen bij de berekening van de Playing Handicap, terwijl voor de dames die
van de gele tee afslaan het omgekeerde geldt, dus meer slagen.

Hoe gaan we daarmee om bij HGC ‘Overbrug’.

DeWedstrijdcommissie en ook de Handicap en Regelcommissie hebben besloten
het advies van de NGF te volgen en toe te passen voor de wedstrijden, voor zover
dat van toepassing is.
Dames en heren moeten voortaan per wedstrijd (bij de inschrijving) aangeven van
welke tee men wenst af te slaan. Dit geldt zowel voor het inschrijven via de website
www.hgc-overbrug.nl als voor het inschrijven via de zuil. Opgemerkt zij dat de
gehele wedstrijd moet worden gespeeld vanaf de kleur tee die is gekozen, zoals ook
op de scorekaart is aangegeven. Dus, als wordt ingeschreven voor rood, speel je de
gehele wedstrijd van rood, hetzelfde geldt voor geel.

Ook voor het spelen van qualifying rondes, moet vooraf worden aangegeven of van
rood of geel wordt gespeeld.
Op het publicatiebord staan tabellen, voor zowel dames als heren, voor de
berekening van de Playing Handicap,
uitgaande van de exacte handicap voor
rood of voor geel. Deze tabellen zijn ook
te vinden op de website van de club.
Op de stickers ten behoeve van de
qualifying kaarten is tevens aangegeven
of van geel of rood wordt gespeeld.

NamensWeCo en HaReCo,

Fred Boogaarts
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Natuur op de golfbaan
De ‘sijsjeslijmer’
Dit keer heb ikme laten inspireren door een groep sijsjes die in januari op onze baan vertoefden op zoek naar elzenbo-
men, en een gesprek hierovermetWilly van de Kerkhof, een van de twee onderhoudsmensen in onze club. Hij vertelde
mij een verhaal over een ‘sijsjeslijmer’, waarvan ik u graag deelgenootmaak.

Elzen
Aan de rand van hole 3, langs de slootkant, staan vele
elzenbomen, in de winter gekenmerkt door hun vruchtjes van
het afgelopen jaar: de zogenaamde elzenpropjes. Afhankelijk van
de buitentemperatuur dragen de elzen in de maanden januari en
februari, naast de propjes, ook al weer de tekenen van nieuw
leven, de mannelijke, langgerekte katjes en de veel kleinere
vrouwelijke bloempjes.
De katjes geven bij goed weer pollen (stuifmeel) af die de
vrouwelijke bloempjes bevruchten. Zo ontstaan de kegeltjes
(propjes) voor het nieuwe jaar, met hun zaadjes erin opgesloten.
In de wintermaanden bevatten de propjes nog steeds vele
zaadjes, geliefd bij zaadetende vogeltjes.

Elzenpropjes en katjes

Sijsjes
Het kleine vinkachtige vogeltje, ongeveer 12 centimeter groot,
ontleent zijn naam aan de vluchtroep, die klinkt als ‘tsizz’. In de
wintermaanden kunt u doorgaans, vooral op hole 3, hele zwer-
men van deze vogeltjes waarnemen die zich te goed doen aan
de zaadjes, opgeborgen in de elzenpropjes .
De mannetjes- en vrouwtjessijsjes zijn wat verschillend van kleur,
maar in ieder geval hebben ze beide een gele ondertoon in hun
verenkleed. Het sijsje is voor onze streken een zeldzame broed-
vogel, maar trekt van half september tot diep in de winter
veelvuldig door ons land.

Het verhaal van Willy
Over sijsjes sprekend, verteldeWilly het verhaal van zijn vader,
die (evenals hij) sluiswachter is geweest en die vogels houden als
grote hobby had. In deze hobbywereld zijn sijsjes erg gewild als
kooitjeszangertjes, vooral de kruising van een mannelijk sijsje
met een vrouwelijke kanarie levert een uitmuntend kooizangvo-
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geltje op.
In de wintermaanden ving
de vader van Willy sijsjes op
de volgende manier: de top
van een vishengel werd
besmeerd met een
bruinachtige vogellijm en
vervolgens werd de hengel
heel behoedzaam vanuit
een beschutte plek onder
de els uitgeschoven naar
boven en pats, het vogeltje
gevangen. Vervolgens
functioneerde het vogeltje
voortaan als kooizangertje
of er werden bastaarden
met kanaries gefokt.
Soms keren oude tijden niet
meer terug, de hobby van
sijsjeslijmer is (terecht)
bijna of helemaal voorbij.
Zo`n vanger zou in de
huidige tijd een ‘rare sijs’
worden genoemd, met
andere woorden: een ‘zon-
derlinge, onberekenbare
vent’, volgens het woorden-
boek der Nederlandse taal.

Met de voorjaarsgroeten,

Otto Smithuis

Tagliatelle met Asperges
Het is bijna het seizoen voor de witte slierten. Heerlijk.
Deze keer een recept met Italiaanse allures, maar met een puur Brabants accent.

Voor 4 personen
Schil 400 gram asperges en snij ze schuin in stukjes van 2 cm.
Kook ze kort in ruim water met zout tot ze net gaar zijn.
Giet ze af in een vergiet, maar vang het kookwater op. Kook hierin 400 gram tagliatelle. De verse is
natuurlijk het lekkerst.

Snij intussen 150 gram pancetta of anders ontbijtspek in smalle reepjes.
Bak die in ruim olie met twee fijngesnipperde sjalotjes en een flinke teen geperste knoflook tot
het lekker knapperig en bruin is.

Pureer ¾ van de asperges, meng het met 125 ml. slagroom en breng het aan de kook. Meng dit
met het de pancetta, de sjalot en het knoflookmengsel.
Giet de tagliatelle af en meng het bij de aspergepuree; meng er de rest van de asperges door.
Voor het Paaseffect zou je er per persoon twee gehalveerde, gekookte kwarteleitjes bij kunnen
serveren.
Bestrooi vervolgens met wat fijngesneden bladpeterselie.

Smakelijk eten
Maître Cour du Moulin.

Paasrecept
Maître Cour du Moulin

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.

Aanbieding:
MASNUY

chardonnay/viognier
IGP Pays D’Oc 2012

Is door professionals
gekozen tot aspergewijn 2013.
Gedurende het aspergeseizoen

van €5,35 voor €5,10 per fles
Minimum afname 6 flessen

De Beukums 31
5283 XG Boxtel
Tel. 0411-683713
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• Energiezuinige koel- en vriestechnische  
 oplossingen voor uw producten en 
 productieprocessen

• Airconditioning installaties voor een 
 optimaal binnenklimaat voor zowel koelen
 als verwarmen

IJskoud de beste
geavanceerde koeltechnische en 
airconditioning systemen

Duizeldonksestraat 24
5705 CA Helmond

Tel. +31 (0)492 555 222
info@vekah.nl
www.vekah.nl

Marlie de Wilde
directeur

úw aanspreekpunt
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Zo speel je een potje golf met elkaar en zo komt er uit
het niets de boodschap dat Jody van Thiel is overle-
den. Dat kon toch niet waar zijn? Helaas het was wel
waar: Jody is heel plotseling heengegaan.
Jody, die met de Damesdag meedeed als het goed
weer was; in de kou en dan ook nog in een buggy dat
deed ze niet. Jody had groot gelijk, in een buggy is het
toch al zo snel koud.
Wie kende Jody niet?Wij allemaal, al was het alleen al
vanwege haar Amerikaanse accent. Wij spraken haar
naam‘Jody’denk ik ook allemaal met haar bekende
accent uit. Dan wist je tenminste over wie je het had.
Jody was een plezierige speelster, maakte nooit op- of
aanmerkingen op mee- of tegenspeelsters of op iets
wat misschien wel beter kon. Een bescheiden speel-
ster, ze speelde voor de lol en won geen prijzen; daar
was ze gewoon helemaal tevreden mee.
We hebben Jody op onze Damesdag herdacht door
met elkaar stil te staan bij haar overlijden. En we heb-
ben haar met velen in de kerk in Stiphout adieu ge-
zegd; de kerk versierd met stralende zonnebloemen.
Wat zal ze bij Piet Hein, Vicki en haar kleinkinderen een
enorme leegte achterlaten, want vóór alles was Jody
een supermoeder en oma. Daar vertelde ze ook over,
heel trots!
Heet dat een mater familias? Dan was Jody er één!
We wensen Piet Hein, Vicki en haar drie kleinkinderen
heel veel sterkte ommet dit verlies om te gaan.

Namens de damescommissie,

Frida de Jager

In memoriam
Jody van Thiel

Als enige gebrouwen
met zuiver mineraalwater.

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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Als u dit leest, is de winter eindelijk voorbij, staat het seizoen 2013 voor de deur en kunnen we gelukkig weer regelma-
tig genieten van een rondje golf. Wanneer de Paaseditie van de Evergreen bij u in de bus valt, staat de eerste wedstrijd
van de Businesscompetitie op het programma op 5 april.

Nieuws van de Businessclub

De Businessclub is nagenoeg
op sterkte gebleven en dat is
een signaal dat we een hechte
club vormen, waarin iedereen
graag komt en zijn weg vindt.
De competitie omvat ook dit
jaar weer zeven wedstrijden,
waarvan de beste vier resulta-
ten meetellen voor het eind-
klassement. De wedstrijdvorm
is op verzoek van een aantal
leden gewijzigd naar Four Ball
Better Ball. Met de horeca zijn
evenals het vorig jaar goede
afspraken gemaakt, dus wat de
Sponsorcommissie betreft kan
het allemaal beginnen.
Om elkaar na de lange winter
weer eens te zien werd op 1
maart een winterwedstrijd
gespeeld.
De opkomst was, gezien het
vroege aanvangstijdstip ver-

rassend, het spelpeil matig,
maar de gezelligheid na de
wedstrijd zoals altijd van een
hoog niveau. Hieronder vindt
u een verslagje van ons
nieuwe Business lid Louis van
Asten.
We zien elkaar op 5 april voor
de eerste wedstrijd. Tot dan.

Willem van de Ven

Verslagje van deWinter-
wedstrijd
Terwijl ik dit schrijf is het 1
maart en is de meteorologi-
sche lente begonnen. Hoog
tijd dat de ijzers uit het vet
werden gehaald, de spieren
opgewarmd en het vizier op
scherp werd gezet voor een
mooi nieuw golfseizoen. Met
21 vrouw/man sterk

hebben we afgelopen vrijdag
1 maart de ‘opwarmingsronde’
voor het business seizoen
2013 gelopen.
Nadat we de koffie en het
gebak ons hadden laten wel-
gevallen stuurde Willem ons
de baan in. Het werd al snel
duidelijk dat de spieren nog in
de winterslaap-stand stonden
en het vizier nog niet geheel
scherp was afgesteld.

Ondanks de grijze middag en
een niet al te hoge buitentem-
peratuur was het toch goed te
hebben, mede door het
ontbreken van al teveel wind.
Naar gelang het clubhuis in
zicht kwam en de spieren
losser werden, verschenen de
eerste birdies alweer op de
scorekaarten.

Rond borreltijd arriveerden we
bij het clubhuis, waarna de
sterke verhalen alweer rijkelijk
over de tafels gingen. Het
woordje “als” was dan ook veel-
vuldig te horen.

Onder het genot van een
drankje en een heerlijke
maaltijd (zoals gebruikelijk)
werd de middag op gepaste
wijze afgesloten en kan de
business competitie 2013 op
5 april van start gaan.
Ik hoop dat we elkaar de
komende maanden regelma-
tig zullen treffen op de golf-
baan en ik wens iedereen een
zeer plezierig seizoen toe.

Louis van Asten

Gebruikerstarief per ronde van 9 of 18 holes

1 mindervalide met Handicartpas € 4,=
2 mindervaliden met Handicartpas, samen in één kar € 8,=
1 mindervalide + 1 valide, samen in één kar € 12,=

Gebruik Handicart
Gebruikerstarief derden

Validen per kar € 25,=
Wedstrijd/evenementen per dag € 50,=

Slechts mogelijk indien niet gereserveerd door
Handicartpashouders.

Deze tarieven zijn ingegaan op 1 januari 2013.
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April
maandag 1 Paaswedstrijd 0 - 54
vrijdag 5 Businessgolf I - 9 holes 16.00 uur Shotgun
zondag 7 Competitie - Heren 2 Geysteren 3
zondag 14 Voorjaarswedstrijd 0 - 36 Q + Neary
donderdag 18 Competitie Dames Senioren
vrijdag 19 Businessgolf II - 9 holes 16.00 uur Shotgun
zaterdag 20 Couples Cup I 16.00 uur. Shotgun
zondag 21 Competitie Dames 1
vrijdag 26 Competitie Heren Senioren
zondag 28 Competitie Heren 1

Mei
zaterdag 4 Maandbeker II - Strokeplay 0 - 26.4 Q
zondag 5 Maandbeker II - Stableford 0 - 36 Q
donderdag 9 Pro-Cup 0 - 54 Vossenjacht
zondag 12 Competitie Heren 2 Stippelberg 4
maandag 13 Start voorrondes Matchplay 0 - 36
zaterdag 18 Couples Cup II 16.00 uur Shotgun
maandag 20 Handicart wedstrijd 0 - 54
vrijdag 24 Businessgolf III 9 holes 16.00 uur Shotgun
zondag 26 Competitie Heren 2 Princenbosch 7

Juni
zaterdag 1 Maandbeker III Strokeplay 0 - 26.4 Q
zondag 2 Competitie Jeugd
vrijdag 7 Old Grand Dad
zondag 9 Maandbeker III Stableford 0 - 36 Q
zaterdag 15 Bavaria om‘t Vat 0 - 36 Heren
zondag 16 Presidents Cup 0 - 36 Q + Neary
vrijdag 21 Businessgolf IV - 9 holes 16.00 uur Shotgun
zaterdag 22 Couples Cup III 16.00 uur Shotgun
zondag 23 Strokeplay Kampioenschap 08.00 uur Ranking
zaterdag 29 Maandbeker IV Strokeplay 0 - 26.4 Q
zondag 30 Maandbeker IV Stableford 0 - 36 Q

Juli
zondag 7 Kermiswedstrijd 0 - 54 Neary
zondag 14 De Koppeltjes wedstrijd 0.- 54
zondag 21 Zomerwedstrijd 0 - 36 Q

Augustus
zaterdag 3 Maandbeker V Strokeplay 0 - 26.4 Q
zondag 4 Maandbeker V Stableford 0 - 36 Q
zondag 11 Vakantiewedstrijd 0 - 36 Q
zaterdag 24 Couples Cup IV 16.00 uur Shotgun
zondag 25 Ouder-Kindwedstrijd Greensome Stableford
vrijdag 30 Businessgolf V - 9 holes 16.00 uur Shotgun
zaterdag 31 Maandbeker VI Strokeplay 0 - 26.4 Q

September
zondag 1 Maandbeker VI Stableford 0 - 36 Q
dinsdag 3 Vriendinnendag Dames
woensdag 4 Sponsordag Bestuur
donderdag 5 Sluiting Dodavo
zaterdag 7 Couples Cup V 16.00 uur Shotgun
zondag 8 Diës Wedstrijd Jan Romme Bus 0 - 54 Neary
zaterdag 14 Halve finale Matchplay
zondag 15 Finale Matchplay
vrijdag 27 Businessgolf VI - 9 holes 16.00 uur Shotgun
zondag 29 HGC Jeugdbokaal Jeugd

Oktober
woensdag 2 Vrijwilligersdag 14.00 uur 9 holes
zaterdag 5 Maandbeker VII Strokeplay 0 - 26.4 Q
zondag 6 Maandbeker VII Stableford 0 - 36 Q
zondag 13 Seizoensluiting 0 - 36 Q
zondag 20 Mosselwedstrijd 0 - 54
vrijdag 25 Businessgolf VII - 9 holes 14.30 uur Shotgun

November
zondag 10 Wildwedstrijd 0 - 54
zondag 24 Winterwedstrijd Overbrug Golf 0 - 54

December
zondag elke Overbrug Golf Soos 2014 12.30 uur tot 13.30 uur

Dodavo 4 april t/m 5 september
9 holes Q Stableford
Inschrijfgeld € 2,50
Deelname ook voor jeugd met minimum HCP 25

Damesochtend Elke dinsdag Herenochtend Elke donderdag
Standing tot 14.00 uur *) Standing tot 14.00 uur *)
Na 14.00 uur RITSEN Na 14.00 uur RITSEN
*) Standing vervalt bij geringe deelname en altijd in overleg met de caddiemaster.

Alle wedstrijden tot HCP 54 spelen vanaf HCP 36.
Alle wedstrijden onder voorbehoud.

STARTTIJDEN DIVERSE WEDSTRIJDEN:
Maandbeker Strokeplay HCP0 - 26.4 op zaterdagen vanaf 13.00 uur.
Maandbeker Stableford HCP 0 - 36.0 op zondagen vanaf 10.00 uur.
Gezelligheidswedstrijden HCP 0 - 54.0 starten tussen 10.00 en 11.00 uur.
Vrijdavo Jeugd Elke vrijdag van 1 april tot 1 oktober start 18.00 uur.

ALLE STARTTIJDEN ONDER VOORBEHOUD

Wedstrijdkalender 2013
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Calciumsulfaat dekvloeren

Cementdekvloeren

Coating-, epoxyvloeren

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

Zachte vloerbedekkingen;
Naaldvilt, tapijt etc.

Binnen-, buitenzonwering

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

E-mail: info@totalprojectservice.nl
Doornhoek 3746 - 5465 TA Veghel - Tel.:0413-389060 - Fax: 0413-389061

Correspondentie adres: Postbus 592 - 5460 AN Veghel

Vlekkeloos
geregeld!

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

NOTARISKANTOOR SPOORMAKERS

De lekkerste bal komt van
Keurslagerij Goossens!

keurslager
Steenweg 31, Helmond
Tel. 0492 - 522 273
info@keurslagergoossens.nl 
www.keurslagergoossens.nl
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w w w . h e l m o n d - p r e c i s i e . n l  v e r k o o p @ h e l m o n d - p r e c i s i e . n l

Heijmans Sport en Groen is allang geen groentje meer als het gaat om sport-

accommodaties 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.

UW GROEN 
IS ONZE ZORG.

Heijmans Sport en Groen, Postbus 15, 6994 ZG De Steeg, tel. (026) 497 91 50, www.heijmanssportengroen.nl
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Algemeen is bekend dat onze golfclub HGC `Overbrug` haar naamontleent aan het buurtschapwaarin ze ligt. Maar,
voor hen die zijn geïnteresseerd in de oorsprong van de naam en de geschiedenis van dit buurtschap en dus van het ge-
biedwaarin we golfen, is er veelmeer te beleven. Het blijkt dat het buurtschapOverbrug een interessante eeuwenoude
geschiedenis heeft. De vele eeuwen oude hoeve (tussen hole 2 en 3) speelt hierin een belangrijke rol en geldt als een
icoon voor het buurtschap en onze golfbaan. Inzicht in deze geschiedenis geeft iets extra´s aan onze club en daarom
gaanwe in dit en in een volgend nummer van de Evergreen hier aandacht aan besteden.

Bezoek aan de hoeve
Wanneer we onze rondes op golfbaan `Overbrug’ lopen, ontko-
men we er niet aan om op weg van hole 2 naar hole 3 te worden
geconfronteerd met een imposante oude hoeve, of boerderij, die
oogt als een landgoed, omringd is door een gracht en die gedeel-
telijk schuil gaat achter bomen en een hoog hek.
Ze is een sieraad voor de omgeving vanwege haar authentieke
vorm en de prachtig aangelegde en onderhouden tuin.
Het leek me logisch om het onderzoek naar de geschiedenis van
Overbrug te beginnen met een bezoek aan deze hoeve.
Daarvoor heb ik me als redacteur laten uitnodigen door de be-
woners, Herman en Marijke Gosefoort.
Vergezeld door Otto Smithuis, de natuurkenner onder ons,
hebben we ons gemeld bij de statige entree van de boerderij.
Al snel bleek dat we welkom waren omdat ook Herman en
Marijke erg geïnteresseerd zijn in de ge-
schiedenis van het pand en zijn omgeving.
Zittend aan de grote tafel in het ruime ver-
trek van het witte voorhuis, waan je je in een
kasteel. En inderdaad, er zijn sterke vermoe-
dens dat dit gedeelte, een zogenaamde
‘voorburcht’, vroeger onderdeel was van een
echt kasteel.

De geschiedenis
Al snel lag er een dikke map op de tafel met
kopieën van eeuwenoude documenten, die
hun oorsprong vinden in diverse historische
archieven, maar die, vanwege het toenma-
lige taalgebruik, erg moeilijk leesbaar zijn.

De geschiedenis van Overbrug

De hoeve gezien vanuit de baan

Herman en Marijke voor de eeuwen oude steunbal-
ken die de structuur vormen van het bouwwerk.

De prachtige open haard
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In één van deze documenten, een pachtcontract (RAHM 216 akte 238), ge-
lukkig vertaald naar het huidige Nederlands, lezen we:
“Rond 1420 trouwde Henric van Helmond met Juffrouwe Katherijn van Her-
zel, de weduwe van joncker Gherit van Eyck. Als man en voogd van Katherijn
verpachtte hij in 1422 de bezittingen van de familie van Eyck gelegen op de
Klein Overbrugge te Aarle-Rixtel aan Jan van Rixtel’
Overbrugge of meer precies Klein Overbrugge was toen een gehucht in de
heerlijkheid Rixtel als onderdeel van het latere
Aarle-Rixtel. De naam komt van de brug over het riviertje de Goorloop. Van-
uit Aarle-Rixtel: ‘over de brug’. Er waren toen nog geen verharde wegen en er
werd onderscheid gemaakt tussen Klein - en Groot Overbrugge. Groot Over-
brugge was een gehucht aan de overkant van de huidige Aarle-Rixtelseweg.

Het blijkt dus dat de geschiedenis van deze hoeve heel ver teruggaat. Volgens andere oude documenten stond er al in 1380 in Klein
Overbrugge een kasteeltje en een boerderij binnen een gracht en in 1626 was er ook sprake van een tweede boerderij, net buiten de
gracht. Hier staat nu nog steeds een boerderij. Het kasteel en de hoeve behoorden toe aan de familie van Eyck, die diverse boerde-
rijen bezat. Het kasteel is in de zeventiende eeuw afgebrand, waarschijnlijk als gevolg van oorlogshandelingen. Een gedeelte ervan
zou wellicht de bestaande ´voorburcht´ kunnen zijn. Dit blijkt ook uit informatie uit andere bronnen.

Een monument
De hoeve staat op de Rijksmonumentenlijst als een 18e eeuwse langgevelboerderij met een getoogde inrijpoort aan de achterzijde
(om door te kunnen rijden met een kar), vensters met 16-ruits schuiframen, een bakhuis op het erf en een wolfdak (schuin aflopend
aan de kopse zijde) dat boven met riet en onder met pannen bedekt is. Dat laatste is een teken van rijkdom wat we terugvinden in
het spreekwoord: ‘onder de pannen zijn’. Hier was dus duidelijk géén sprake van een keuterboer.
De in stijl aangelegde tuin omvat, naast een groot terras, een imposante vijver en een heuvel met prieeltje dat uitziet op hole 3 van
de golfbaan. In de tuin ook de nodige kunstvoorwerpen alsmede een echte golfbunker met green, aangelegd in de tijd dat Herman
en Marijke nog geloofden in een golfcarrière. Dit is enigszins achterhaald nu Marijke geen lid meer is van onze club en Herman geen
wedstrijdambities meer heeft.

De hoeve aan de voorkant met links de witte “voorburcht”

Prieeltje met
vooraan de
bunker grenzend
aan een kleine
green

Katjes koesteren
zich in de zon

Herman en Marijke, nu gepensioneerd na het runnen van hun eigen
onderneming, woonden voordien in Deurne. Ze hebben het pand, dat door de
vorige eigenaars grondig gerenoveerd was, gekocht in 1998. Thans genieten
ze van hun leven als een kasteelheer met zijn jonkvrouw. Daarnaast zijn ze zeer
sociaal bezig onder andere met het huisvesten van de 12 kansarme katten, die
liefdevol worden verzorgd, nadat ze ergens anders onverzorgd zijn achtergela-
ten en waarvan er één zelfs blind is. Een paar van hen zijn
diabeet. Enkele andere katten zijn nier- en/of hartpatiënt. Het hoge hek om de
boerderij met schrikdraad moet de katten beletten om te verongelukken.
Tijdens hun vakanties bekommert onder andere Willy van de Kerkhof,
klusjesman bij onze club, zich om de katjes.

Follow up
Het bezoek heeft ons geïnspireerd ons onderzoek naar de geschiedenis van
het buurtschap Overbrug voort te zetten. In het volgende nummer van de
Evergreen hopen we terug te komen met meer informatie over dit gebied en
zijn geschiedenis.

Bert ter Heijne,
Redactie Evergreen
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Sponsor belicht
Een warm welkom bij Vekah Koude- en warmtetechniek
De deur zwaaide open en Marlie de Wilde verwelkomde me hartelijk.
“Wil je koffie? Ik heb toevallig ook appeltaart”. Nou wanneer dat de eer-
ste woorden zijn bij een kennismaking, kan het niet meer stuk.
Tijdens het genieten van de taart werd wel duidelijk, dat Marlie een
enthousiaste golfster is. Daarvoor komt ze echter te veel tijd tekort dus
de businessgolfmiddag is een uitkomst. Samen met haar man Ger, direc-
teur bij Woonpartners, is ze op dat gelukkige tijdstip wel vaak present.

Marlie de Wilde

Het woord koudetechniek is
meer omvattend dan het voor-
heen gebruikte woord koel-
techniek. Dit omdat het
behalve koelen ook vriezen
inhoudt. Als ze begint met een
opsomming, realiseer je je dat
er enorm veel wordt gekoeld
en bevroren. Koelvitrines in
supermarkten, enorme koel-

cellen voor de vleesverwer-
kende industrie, horeca,
levensmiddelen, groente, vis.
Geklimatiseerde bedrijfsruim-
tes, winkels, hotels en huizen.
Luchtgordijnen bij winkeldeu-
ren. Het werkterrein van Vekah
omvat ook kleine koelwagens
en busjes, bijvoorbeeld voor
marktkooplui.

Een nieuwe klant vertelt eerst
wat zijn behoefte is. Jan gaat
vervolgens berekenen welke
koel- of vriestechniek de beste
en meest efficiënte is. Nadat
de offerte is goedgekeurd
koopt Vekah compressoren en
andere benodigde onderdelen
bij de groothandel. De mon-
teurs gaan daarna aan de slag.
Zij kunnen een volledige koel-
cel bouwen inclusief de wan-
den, vloeren, stellages, elektra,
computersturing gericht op
temperatuur, energieverbruik
en milieu en een eventueel
alarmsysteem naar Vekah of
direct naar de monteur.
In de installaties voor koelen
en vriezen zit koelmiddel. Hier-
voor gelden zeer strenge mi-
lieuregels en Vekah moet exact
bijhouden wat het verbruik is
van het middel. Wanneer men

bij onderhoud een lek consta-
teert, is Vekah verplicht om de
klant te waarschuwen. Doet
men dat niet dan is men straf-
baar.

Kwaliteit en Service
Kwaliteit en Service staan
hoog in het vaandel. Dat bete-
kent een 24-uurs servicedienst.
Hiervoor heeft men zes vaste
monteurs in dienst en enkele
ZZP-ers. De zomer met zijn
hoge temperaturen geeft het
meeste werk, omdat de koe-
ling dan hoogtijdagen kent.
Ook merkt men dan goed
wanneer er door de klant on-
voldoende onderhoud is ge-
pleegd. Er is dan veel werk te
verzetten en draait de service-
dienst op volle toeren.
Een goede koelingmonteur
heeft vijf jaar studie én erva-
ring nodig om zelfstandig te
werken. Marlie betreurt het,

Het bedrijf heeft ze ruim 30 jaar geleden met haar compagnon Jan Vermulst
opgezet. Jan is de technische specialist en wie Marlie kent weet precies wat haar
bijdrage is. Juist, verkoop en het onderhouden en uitbreiden van het netwerk,
maar ook de administratie.

Wat houdt koudetechniek in?
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zoals veel andere onderne-
mers, dat er nauwelijks aan-
dacht is voor techniek in het
onderwijs. Vekah is een erkend
leerbedrijf voor technische
stagiaires. De diploma’s zijn
verplicht wil men in deze
branche werken.
Ook het bedrijf moet wettelijk
erkend en gecertificeerd zijn.
Het werkterrein van Vekah is
voornamelijk Brabant, Limburg
en Gelderland. Maar in het
klantenbestand zijn ook de
namen te vinden van klanten
in de rest van Nederland,
Duitsland en België.

Particuliere airco´s
De laatste tijd stijgt de ver-
koop van airco’s op de particu-
liere markt. Ook systemen die
met één koelaggregaat een
aantal airco’s bedienen zijn
populair. Marlie tipt ons dat
het rendabel is om met een
airco zowel te verwarmen als

te koelen, vooral wanneer men
diverse ruimtes niet vaak
benut. Ook moet men bij hoge
buitentemperaturen niet te
laag koelen. Bij bijvoorbeeld
30 graden buitentemperatuur
is een airco op 26 graden beter
dan een op 18 graden. De ver-
schillen zijn dan te groot, men
krijgt het koud en de kans op
verkoudheid neemt toe.
Binnenkort presenteert het
bedrijf een complete nieuwe
lijn voor een warmtepompsys-
teem. Dit systeem kan veel
functies integreren, zoals boi-
lers en vloerverwarming.
De middag vloog voorbij.
Wat opviel tijdens het gesprek
was de positieve grondhou-
ding en een ontwapenende
lach. En voor de foto efkes
gauw de lippen stiften.
Een vrouw is een vrouw is een
vrouw….

Rob Berkvens

Overbrug Soos 3 16 december
1 Frans Hermans 20 punten
2 Leon van Zon 19 punten
3 Dries Swinkels 17 punten

Overbrug Soos 5 30 december
1 Frans Coolen 18 punten
2 Rob Toll 17 punten
3 Arthur Luijben 17 punten

Overbrug Soos 6 13 januari
1 Jan Martens 21 punten
2 Willie-Jan Verspaget 19 punten
3 Tonny Giesbers-Jansen 19 punten

Overbrug Soos 9 februari
1 Harry van Eyck 16 punten
2 Ton Sengers 16 punten
3 Peter Heessels 15 punten

Overbrug Soos 10 17 februari
1 Leon van Zon 26 punten
2 Hans Brekelmans 25 punten
3 Willem van Zantvoort 24 punten

Winterwedstrijd Businessclub - 1maart
1 Louis van Asten 19 punten
2 Ben Joosten 18 punten
3 Willem van Zantvoort 18 punten

Overbrug Soos 12 3maart
1 Chris Geugies 22 punten
2 Gré de Heer 19 punten
3 Willy Giesbers 18 punten

Snertwedstrijd 10maart
1. Maria Vernooy
2. Christien Jacobs
3. Ben Manders

Seizoenswedstrijd 17maart
1 Willie-Jan Verspaget 37 punten
2 Leon van Zon 36 punten
3 Harrie van de Rijdt 34 punten

Wedstrijduitslagen
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6

Door de baan
Nieuws van de golfende baancommissaris

Het begint alweer te kriebelen, de temperatuur wordt
langzaam hoger, de dagen beginnen te lengen en het gras
begint weer groeien.Wij zijn er klaar voor….

De afgelopen winterperiode was een zogenaamde
‘kwakkelwinter’, baan open, baan dicht, met de nodige
beperkingen, van het opteeën op de fairways tot geen
gebruik van buggy’s.

Maar ja de eerste blaadjes groeien alweer aan de bomen en
de welbekende groeizame (semi)rough zorgt voor verdere
verfraaiing van onze baan.
De bankjes bij de afslagplaatsen zijn inmiddels vervangen
door prachtige nieuwe banken.

De greenkeepers Herbert enWibo zorgen ervoor dat de
baan er weer spick en span bij zal liggen in het nieuwe
seizoen. Dit natuurlijk met de medewerking van onze leden,
die alle plaggen netjes terugleggen, pitchmarks altijd
repareren en bunkers strak aanharken!

Rest mij u een prachtig golfseizoen toe te wensen, met vele
mooie uurtjes op onze mooie, unieke en gezellige
stadsparkbaan.

Uw Baancommissaris,

Wim van deWesterlo

Het bestuur heeft de beslissing genomen om alle informatie naar
de leden via het Internet te versturen. Dit scheelt in kosten en
werkzaamheden. Op dit moment mist het bestuur nog het e-
Mail adres van een aantal leden. Indien u de laatste tijd geen in-
formatie heeft ontvangen, zoals de Nieuwsbrief, controleert u
dan of uw gegevens nog kloppen.
Dit kan door in te loggen op het ledengedeelte van de website
van onze vereniging. U kunt dan de voor u relevante gegevens
zelf aanpassen.Wél een waarschuwing: indien u tijdens het sei-
zoen uw wachtwoord verandert. kunt u alleen nog inloggen met
uw ledencode en uw nieuwe wachtwoord en kunt u niet meer
inloggen via de golfzuil met gebruik van uw NGF-kaart.
De code op uw NGF-kaart wordt namelijk jaarlijks aangepast bij
het vervaardigen van de nieuwe kaarten.
De nieuwe lidmaatschapkaarten worden door de caddiemaster
uitgereikt. Indien uw kaart niet is ontvangen, zal door de vereni-
ging bij de NGF een nieuwe kaart worden aangevraagd. Tot 1
april is dit kosteloos. Wij wijzen u erop, dat uw bagtag met 2013
sticker duidelijk zichtbaar op uw tas moet zijn bevestigd, zodat
de marshalls dit eenvoudig kunnen herkennen. Is uw bagtag
verloren gegaan, dan kunt u kosteloos een nieuwe bestellen via
administratie@hgc-overbrug.nl .
De Algemene Leden Vergadering zal dit jaar worden gehou-
den op maandag 15 april in het clubhuis.
Noteer dit alvast in uw agenda.

Uw secretaris,
Dirk Jan Boer

Bestuursmededelingen
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Lof voor de Kerstbijeenkomst

Ladies Day

Terugmijmerend over het jaar
2012 is er een middag die spe-
ciale lof verdient en dat was
onze Kerstbijeenkomst. De
meeste dames hadden geen
gehoor gegeven aan de moge-
lijkheid om een balletje te
slaan (veel regen) en kwamen
dus rond drie uur keurig ge-
kleed naar het clubhuis. De
sfeer was bijzonder: het club-
huis leuk versierd en buiten
was het somber, dus alle ingre-
diënten voor een fijn samen-
zijn. Na een heerlijk kopje soep
en een worstenbroodje te heb-
ben genuttigd, werden we ver-
rast door een optreden van Els
van der Vorst en Ans van der
Elst. Onder muzikale begelei-
ding aan de piano door Bram
Bosmans zong het tweetal een
reeks Kerstblues en konden we
genieten van hun prachtige
stemmen.

Maar die twee hadden nog
meer in petto en brachten
(verkleed en al) enkele sket-
ches ten tonele, waarbij het
lied ‘Vrede-op-Aarde-Werk’
goed in de smaak viel en voor
allen zeer herkenbaar was.
Zoals ook vele dames zich her-
kenden in het ‘Omalied’. Ik
hoop dat de Kerstdagen voor
iedereen zonder al die stress
(zoals bezongen in de Kerst-
blues) zijn verlopen en dat alle

moeders en oma’s er met ple-
zier op terugkijken.
Rest mij namens alle deelne-
mers de leden van de dames-
commissie te bedanken voor
de geweldige middag.
Hoe is het toch mogelijk om

ieder jaar weer iets leuks en
zinvols te bedenken. Compli-
menten.

Riet Cavazza

P.S. Het Kerstbroodje smaakte
heerlijk.

Ans en Els Kerstblues Met het Omalied

Waardering vanuit het publiek
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Even voorstellen
Graag willen we de nieuwe samenstelling van de jeugdcommis-
sie aan u kenbaar maken. De jeugdcommissie bestaat uit de vol-
gende personen.

Marcel Zijp - voorzitter
Eddy Staadegaard - vicevoorzitter
Inge van den Enden - lid communicatie
Annelies Saasen - secretariaat

De jeugdlessen voor 2013 gaanweer beginnen
Met heel veel zin en plezier gaan we weer van start met de
jeugdlessen. We starten van dinsdag 2 april 2013 tot en met 27
juni 2013 en na de vakantieperiode van 20 augustus 2013 tot en
met 24 oktober 2013. Dit met uitzondering van 30 april, 9 mei en
23 mei. Elke dinsdag en donderdag worden er weer lessen gege-
ven door onze Pro Sandy.
Wanneer u meer informatie wenst, verzoeken wij u eens te kijken
op onze website www.hgc-overbrug.nl onder het kopje JEUGD.
Hierin kunt u alle informatie vinden over de lesindeling, tijden en
de activiteitenkalender.

Lancering nieuwe vooruitstrevende plannen
Jeugd-Ouderavond (te houden op woensdag 27 maart)
Onze doelstelling is de betrokkenheid van de jeugdleden te ver-
groten en we hebben hiervoor ook initiatieven in het jeugdplan
2012-2020 opgenomen. Enkele vooruitstrevende zaken worden
deze avond door de jeugdcommissie aan u gepresenteerd.

Nieuws vanuit de jeugdcommissie
Vriendjes- en vriendinnetjesdag (op zondag 24maart)
Om nieuwe jeugdleden te werven. Op deze `opendag´ ontdek je
dat golfen ook voor de jeugd een leuke en gezellige sport is.
Ook maak je kennis met een echte golfpro die de beginselen van
het golfen toelicht.
Programma: 11.00 uur tot 16.00 uur: vrije inloop voor iedereen.
Iedere 25 minuten wordt in een groepje van maximaal 10 kinde-
ren een parcours afgelegd.

De dag begint met ontvangst en intake in het clubhuis van HGC
‘Overbrug’. Daarna het eerste onderdeel van het programma,
waarbij je leert putten (de laatste slagen naar een hole). Daarna
leer je swingen (niet dansen, maar met de golfclub een perfecte
slag proberen te maken). We keren daarna terug naar het club-
huis, waar je een Goody Bag krijgt, zodat je thuis alles op je
gemak nog eens kan nalezen op het inschrijfformulier. Op onze
website vind je alle informatie om in te schrijven.

Actualisering website jeugd
Op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan het up-to-date
houden van het gedeelte voor de jeugd op onze website
www.hgc-overbrug.nl. Neem maar weer eens een kijkje. Indien u
nieuws of foto’s heeft voor plaatsing op de website, kunt u deze
inleveren bij Inge van den Enden, e-Mail: inge@ideeproducts.nl.

NGF Jeugdstappenplan
De jeugdcommissie werkt in onze jeugdtrainingen volgens het
jeugdstappenplan van het NGF. Dit in vijf stappen voor de jeugd
tot 14 jaar naar clubhandicap 54 (GVB). Bij elke stap hoort een te
behalen taslabel/pasje. Dit jeugdstappenplan is via onze website
te downloaden.
Mocht je nog vragen hebben over het jeugdstappenplan of jouw
niveau in het stappenplan, neem dan gerust contact op met
onze Pro binnen de jeugdcommissie, Sandy van Griensven,
e-Mail: svgriensvengolfpro@upcmail.nl

Inge van den Enden
Jeugdcommissie HGC - lid communicatie
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Er is waarschijnlijk nooit een dwingender en tegelijkertijd nuttelozer
attribuut in de mannenmode geweest dan de stropdas. Die komt voort
uit de sierlijke halsdoeken die in de zeventiende eeuw door Kroatische
soldaten werden gedragen. De Franse koning Lodewijk XIV zag hoe de
Kroaten er uitsprongen tussen de andere soldaten en liet vervolgens
dassen maken voor zijn eigen soldaten. Al snel volgde iedereen deze
mode en ging men een ‘cravate’ dragen, een verbastering van Kroaat.

Toch duurde het nog tot omstreeks 1920 voordat de das de huidige
vorm kreeg, maar toen was de opmars niet meer te stuiten. Elke kan-
toorwerker heeft verplicht tegen wil en dank gedurende decennia een
stropdas gedragen. Elke werker die zich wilde onderscheiden van de
handarbeider droeg een stropdas en daarmee werd het ook een status-
symbool en een middel om boodschappen uit te dragen. De beschei-
den das met gedekte donkere kleuren van de bankier of de zakenman
versus de extraverte kleurrijke das van een politicus als Pim Fortuyn.

Het dwingende karakter van de das is zelfs zover gegaan dat er nog tot
ver in de jaren dertig, door zowel amateurs als professionals, werd
gegolfd met een stropdas om. De foto’s in het schitterende jubileum-
boek ‘100 jaar golf in Nederland’ laten dat prachtig zien.
Spelers droegen een stropdas, caddies mochten dat niet.

Clubs hebben jarenlang een gevecht gevoerd (sommigen doen dat
nog) om de stropdas na afloop van wedstrijden te handhaven bij de
borrel en zeker bij het eten. Bij senioren lukt dat nog vaak wel min of
meer, maar bij de jongeren is dat een verloren strijd. We hoeven daar
niet rouwig om te zijn. De stropdas heeft zijn maatschappelijke
betekenis van ordening en handhaving van stijlvolle kleding in golf
verloren. Helaas is daarvoor nog niet iets anders in de plaats gekomen.
Je kunt nu regelmatig op elke golfbaan groepjes golfers aan de borrel
en zelfs aan het diner zien zitten in golfkleding. Het resultaat van een
stormachtige groei in golf.

Zijn we niet toe aan een nieuwe kledingcode in het clubhuis? Als we er
niet zelf voor kiezen, zullen de omstandigheden ons wel dwingen, lijkt
ons.

Voor u gelezen en samengevat
Redactie

De stropdas en de golfer

stropdas en pofbroek
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Terugblik en dankwoor-
den
Er zijn weer vele clubwedstrij-
den gespeeld, voortreffelijk
geleid door de Weco met als
hoogtepunten de Maandbeker
en de Kampioenschappen. De
wedstrijden van de Dames- en
Herenochtend werden druk
bezocht, evenals die van de
Business Club, waarvoor de
belangstelling steeds verder
toe neemt. Verder was er de
hole-in-one van Loek van Pop-
pel. Dit alles vond plaats op
onze baan, die er bijzonder
goed bij lag, dankzij het voor-
treffelijke werk van onze Baan-
commissie en de Groundsmen.
Voor mij was mijn eerste Presi-
dents Cup een hoogtepunt.
Dit kan allemaal niet plaatsvin-
den zonder de inzet van een
groot aantal mensen.

Daarvoor wil ik hen dan ook
hartelijk bedanken met name
de medebestuursleden en de
vrijwilligers in de vele commis-
sies, die de basis vormen van
de vereniging. Tevens dank
aan de Caddiemasters, die ga-
rant staan voor een goede or-
ganisatie, Gijs en Iris en hun
personeel, die zorgen voor ons
‘Natje en Droogje’ en daarmee
voor de gezelligheid op en
rond de baan. Verder dank aan
onze Pro Sandy, die een be-
langrijke schakel is voor de
aanwas van nieuw leden bij
onze Club. Lof ook voor onze
Groundsmen van de Firma
Heijmans en Cor en Willy, die
onze accommodatie in een su-
perconditie te houden. Ten-
slotte natuurlijk ook onze

adverteerders, businessleden
en sponsors voor hun bijdrage
en ondersteuning.

Tenslotte, het was een goed
jaar, voor een financieel ge-
zonde golfclub. Onze accom-
modatie ligt er prachtig bij en
het ledenaantal is op peil ge-
bleven.

Vooruitblik en goede
voornemens voor 2013
Op de eerste plaats is het be-
stuur bezig met de baanuit-
breiding. De gesprekken met
de familie Verschure, de ge-
meentes Laarbeek en Hel-
mond verlopen positief, maar
er is nog een lange weg te
gaan. Om de financiering van
de eventuele uitbreiding rond
te krijgen hebben we de steun
nodig van diverse partijen. Ver-
der moeten we ook onze eigen
exploitatie kunnen verbeteren.
Daarvoor wil het bestuur zich
laten bijstaan door een financi-
ële commissie, die we op korte
termijn hopen te installeren.
Ook de opzet van de exploita-
tie en de kostenverdeling van
ons clubhuis moet de nodige
aandacht krijgen.

En dan het nieuwe beleids-
plan. Daarin bepalen we

samen met u het beleid voor
de komende jaren. Het groot-
ste gedeelte van het plan is
klaar. Wat zijn onze sterke en
zwakke punten? Wat willen we
met de jeugd? Want zij zijn de
toekomst. Waar liggen de uit-
breidingsmogelijkheden met
betrekking tot het aantal
leden?
Hoe moet onze baan er uit
gaan zien? Hoe wordt dit gefi-
nancierd? Vragen waarop we
in dit beleidsplan antwoorden
willen zoeken en richting aan
willen geven. U ziet plannen te
over. Het bestuur werkt er hard
aan. Doet U mee?
Tenslotte, in deze tijd waarin
we elke dag, door somberheid
worden overspoeld, wil ik u
het volgende voorhouden.
Achterom kijken en vaststellen
dat alles anders en beter had
gekund, lost niets op. Natuur-
lijk moet je luisteren naar kri-
tiek en er van leren, maar vaak
is kritiek alleen maar belerend
en draagt niet bij tot een op-
lossing. Positief vooruitkijken
en samen plannen maken voor
de toekomst, daarmee kunnen
we echt aan de toekomst bou-
wen. Ik wens u een Goed en
Gezond, maar vooral Positief
2013. Toast op een Gezonde
Helmondse Golfclub ‘Over-
brug’ en al haar leden.

Nieuwjaarsreceptie druk bezocht
DeNieuwjaarsreceptie werd dit jaar bijzonder druk bezocht. Misschien ligt dit aan de latere aanvangstijd van vier uur
of gewoon omdat de clubgeest groeiende is. Het wasweer super gezellig en ‘D´n Dimpel’ moest alle registers opentrek-
ken omvoor de aanwezigen de glazen te vullen en de lekkere hapjes uit te serveren. Uiteraardwerd er ook uitgekeken
naar de Nieuwjaarsspeech van onze voorzitterMario Janssen, die terugblikte op 2012 en vooruitblikte op 2013. Van-
wege de actualiteit van de inhoud hebbenwe hieronder de inhoud samengevat.

Aandacht voor de speech van de voorzitter
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De golfster en de golfer
van het jaar 2012
Tenslotte kwam de voorzitter
met een laatste hoogtepunt
van 2012 en wel de bekend-
making van de Golfster en Gol-
fer van het jaar. Dat zijn bij de
dames Christien Jacobs, met
als runner up Ellen Claessen en
bij de heren Hans van den
Wassenberg met als runner up
Rob Stockx.

Mario Janssen overhandigde de
trofee aan Christien Jacobs

Trofee voor Hans van de Wassen-
berg

Redactie Evergreen

Door toetreding van Theo van Gerwen, Leon van Zon en Frans Hermans is de WECO weer op
de gewenste sterkte.
Naast deze drie bestaat de commissie verder uit de dames Christien Jacobs, Dieke Sengers,
Margriet Stockx en de heren Fred Boogaarts, Wim Martens, Marcel Zijp, Pieter Driessen, Piet
Hein Roxs, Willem Schiffers en Rob Stockx.
Allen hopen dat de deelname aan de diverse wedstrijden en competities in 2013 enorm zal
zijn, zodat hun inzet wordt beloond.

Rob Stockx

De WECO is weer op sterkte

Aan de NGF competitie 2013 gaan dit jaar de
volgende teams deelnemen.

Dames 1
Basisspelers Exact HCP
1. Els van Wylick 12.2
2. Ellen Claessen 12.9
3. Marianne de Kimpe 14.8
4. Heidi de Greef 15.3
5. Inge van Melis 15.5
6. Christine Jacobs 16.7
7. Therris van de Westerlo 17.4
8. Karin Relou 20.2

Heren 1
Basisspelers Exact HCP
1. Jackey van Melis 9.4
2. Peter de Witte 10.2
3. Huub van der Vrande 11.0
4. Leon Heemskerk 11.4
5. Bram Verstappen 11.9
6. Willem van Zantvoort 26.0

Heren 2
Basisspelers Exact HCP
1. Wim van de Westerlo 11.0
2. Albert van der Meijs 12.8
3. Hans van de Wassenberg 13.1
4. Rinus Jansen 13.5
5. Ton Sengers 13.7
6. August Curfs 13.8
7. Tom Ballering 18.5

NGF competitieteams
Dames senioren
Basisspelers Exact HCP
1. Trix van de Loo 16.0
2. Angela Coolen 19.9
3. Margreet Vossen 20.9
4. Annemarie Ottenheijm 21.7
5. Brigitte Bozon 22.1
6. Carla Bax 22.2
7. Rosemarie Martens 23.2

Senioren heren
Basisspelers Exact HCP
1. Pieter Driessen 13.2
2. Peter Heessels 13.4
3. Loek van Poppel 15.4
4. Arthur Luijben 15.9
5. Harrie Verstappen 16.7
6. Hans Theunissen 20.7
7. Hein Ottenheijm 21.7
8. Piet Hein Roxs 21.7
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In- en uitschrijven: digitaal tot 09.00 uur op dinsdagmorgen

Datum Wedstrijd *) Leiding
2 april Q Start zomercompetitie Frida/Wilma
9 april Q* Margreet/Carla

16 april Q Carla/Wilma
23 april Q Frida/Ans
30 april Geen damesochtend

(Koninginnedag)
7 mei Q Wilma/Margreet

14 mei Q* Frida/Els
21 mei Q Wilma/Carla
28 mei Q Margreet/Annemarie
4 juni ? NQ Damesuitstapje Ans/Berdy/Henriëtte/Riet
11 juni Q Frida/Carla
18 juni Q* Margreet/Els
25 juni Q Carla/Wilma

2 juli Q Frida/Annemarie
9 juli Q Carla/Margreet

16 juli Q* Wilma/Annemarie
23 juli Q Frida/Ans
30 juli Q Margreet/Els

6 augustus Q Wilma/Ans
13 augustus NQ Dames/herendag Aanw.commissieleden
20 augustus Q* Margreet/Annemarie
27 augustus Q Frida/Els
3 september Q Wilma/Ans

10 september NQ Vriendinnendag Aanw. commissieleden
17 september Q* Margreet/Frida
24 september Q Wilma/Els

1 oktober Q Carla/Annemarie
8 oktober Q Vossenjacht Frida/Wilma

15 oktober Q* Carla/Margreet
22 oktober Q Frida/Ans
29 oktober NQ Eindejaarswedstrijd/vergadering

Aanw.commissieleden

*) Indeling op handicap
Meivakantie basis + voortgezet onderwijs
29 april t/m ? mei

Zomervakantiebasis onderwijs
29 juni t/m 11 augustus

voortgezet onderwijs
29 juni t/m 18 augustus

Herfstvakantie basis + voortgezet onderwijs
12 oktober t/m 20 oktober

Zomerkalender
Damesochtend 2013

Ladies
Snertcompetitie

Op dinsdag 19maart is bij de ladies de snertcompetitie
afgesloten.Winnares is geworden Janneke Goossensmet
als tweedeMargereet Vossen. Zij kregen een snertpakket
aangeboden, ter beschikking gesteld door groenteman
BertjeManders uit Stiphout. Janneke aan het woord:

“Wat gezellig om iedere dinsdag aan de snertcompetitie mee te
doen! Iedere keer is het een drukte van belang als alle dames
binnen komen. Tas klaar zetten, betalen, koffie en natuurlijk nog
even naar de toilet.
Al snel worden de flights bekend gemaakt, en gaan we van start.
Natuurlijk hebben we, net zoals andere jaren, te maken gehad
met goed weer, vorst, en regen, zoals ook op de laatste dag. Dat
kan de pret niet drukken, we spelen gewoon.
Geweldig is het dan ook, om daarbij nog eens verwend te wor-
den met heel wat doosjes golfballen en om vervolgens ook nog
een goed gevuld erwtensoep pakket te winnen.

Ik ben na de wedstrijd direct naar Keurslagerij Goossens gegaan
om halscreb te halen.
Thuis gekomen, meteen aan de slag gegaan met snijden en hak-
ken van alle ingrediënten.
Alles heb ik opgezet. Terwijl ik dit schrijf, ruikt mijn hele keuken
naar overheerlijke erwtensoep. Gezien de grootte van het pak-
ket, zal ik ook mijn vriezer gaan vullen.
Dames, het was top gezellig. Bij koude dagen, die ongetwijfeld
nog zullen komen, zullen Ben en ik nog steeds met snert, herin-
nerd worden aan de gezellige snertcompetitie.

Iedereen heel hartelijk dank,
Janneke.
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Tevredenheidonderzoek
Het blijkt dat de NVG, Nederlandse Vereniging van Golfaccomo-
daties, op verzoek van een golfclub tevredenheidonderzoeken
uitvoert. Dit is vorig jaar ook gebeurd bij de Lochemse Golfclub
´De Graafschap` zoals we kunnen lezen in hun clubblad. De twee
bijgaande grafieken laten zien hoe dat onderzoek wordt uitge-
werkt in een totaalresultaat.
Iets voor onze club?

Nieuwe service van restaurant ‘D’n Dimpel’
Van Ger en Bea Dings ontvingen we volgend bericht.

Wist u dat u met Kerstmis gebruik kunt maken van de service van
‘ready to cook’ van Restaurant ‘D’n Dimpel’?
Op ons verzoek heeft Gijs in samenwerking met Aart een fantas-
tisch Kerstmaal verzorgd. Alles werd op Kerstavond in vacuüm
verpakking of aluminium bakjes aangeleverd. Een praktische
handleiding erbij om stapsgewijs een heerlijk Kerstdiner op tafel
te zetten.
Op Eerste Kerstdag hebben wij onze kinderen dan ook verrast
met een culinair hoogstandje.
Aart en Gijs, bedankt !

Nieuwe holevlaggen
Wie na de winter zijn clubs weer uit het vet heeft gehaald voor
zijn of haar eerste ronde ziet dat alle greens zijn uitgerust met
nieuwe holevlaggen. Deze zijn geschonken door Eindhoven
Golfstore, sponsor van onze club.
Redactie

Wat ons verder nog ter ore kwam
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Bridgepuzzel

Zuid speelt een schoppen contract en is aan slag.
Hoe maakt hij 4 slagen.
Oplossing naar: poppela@xs4all.nl
Onder de goede inzenders wordt een �es wijn verloot.

Oplossing vorige uitgave:
De oplossing was niet makkelijk daarom deze opgave iets
eenvoudiger. Harrie van de Rijdt was de enige met een
goede oplossing, hij ontvangt dan ook de fles wijn. Vol-
gens Harrie: Zuid start met klaveren heer, west moet dek-
ken ander meteen vier slagen voor de leider. Noord troeft,
oost klaveren boer. Noord speelt ruiten 2 voor de heer van
zuid. Zuid speelt klaveren twee voor de vrouw van oost.
Noord gooit harten heer weg. Oost moet nu ruiten spelen
en noord haalt de laatste twee slagen.

Redactie Evergreen
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“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-, vermogens- 

en estate planning, is dit een bijzondere vorm van 

bankieren. Private Banking is er voor zowel particulieren 

als directeurgroot-aandeel houders en ondernemers. 

Meer weten? Maak eens een afspraak. Dan zorgen we 

er samen voor dat de bal de goede kant op rolt...

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

“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.”



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