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Genietend van de zon op onze mooie golfbaan zijn we de
sombere voorjaarsdagen gelukkig al snel vergeten.
Het is weer heerlijk vertoeven op de baan en op het terras.
Tijdens de afgelopen jaarvergadering hebben we ons kun-
nen verlekkeren aan de mogelijke uitbreidingsscenario´s
van de baan en is er weer hoop gekregen.
Weemoedig kijken we nu echter naar de ontluikende plant-
jes op het maïsveld, die ons te verstaan geven dat we nog
veel geduld moeten hebben.

Dan maar concentreren op het wedstrijdseizoen dat in
volle gang is. Naast de wedstrijden op onze baan zijn er de
wedstrijden voor de NGF- en de Nobra-competitie, waarin
we onze sportieve prestaties kunnen meten met die van
andere clubs. Informatie hierover vindt u in dit blad.
Overigens juichen we meer nieuws van onze competitie-
teams naar onze lezers van harte toe. Ook de jeugd heeft
haar NGF competitie en dat volgen we met belangstelling,
al is het maar om aankomende kampioenen te kunnen ont-
dekken. Wij zijn trots op ons Jeugdteam en ze verdienen
een plaats op de cover.

Verder zijn we nog wat verder in de geschiedenis van HGC
‘Overbrug’ gedoken, waaruit blijkt dat het lopen van holes
hier heel vroeger al werd beoefend door rendierjagers met
een vuurstenen uitrusting. Voor hen geen bal in de hole,
maar waarschijnlijk een vosje. Later is deze vossenjacht ook
in ons wedstrijdschema opgenomen (toeval?). Ook blijkt
dat onze baan nog stukjes eeuwenoude landschapsstruc-
turen bevat.
Wij wensen onze lezers een sportief en gezellig golfseizoen
toe.

Redactie

Verandering in de bezetting van de redactie

Met het overlijden van Riet Cavazza, waarvoor we verwij-
zen naar het “In Memoriam” elders in dit nummer, hebben
we een gezellig en bezield redactielid van het eerste uur
verloren en dat doet pijn. Om het verlies op te vangen heb-
ben we Frida de Jager bereid gevonden de opengevallen
plaats in de redactie in te nemen. Wij verheugen ons op
een fijne samenwerking met haar.

Bert ter Heijne
Redactievoorzitter
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Voorwoord van de voorzitter

Daar denk je aan als je voor de vijfde keer een voorwoord
schrijft voor de Evergreen. Een jaar dat voorbij is gevlogen.
Niet alleen omdat, als je ouder wordt, de jaren steeds sneller
voorbij lijken te gaan. Maar ook omdat we in het afgelopen
jaar al goede stappen hebben kunnen zetten met betrekking
tot de toekomst van de Helmondse Golfclub. Op laatste de
ledenvergadering van 15 april hebben we, samen met de
leden, een beleidsplan vastgesteld dat als leidraad dient voor
de toekomstige ontwikkelingen van de vereniging.

Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van de
voorzitter van onze wedstrijdcommissie Rob Stockx. Een man
waar de vereniging veel dank aan is verschuldigd voor zijn ja-
renlange inzet voor de club. Maar ook vooral voor de wijze
waarop hij, in de afgelopen jaren samen met zijn commissie,
zo vele sportieve uitdagingen voor ons heeft georganiseerd.
Rob, we hopen je nog vaak te zien op de club en we willen
graag nog, tot in lengte van jaren, gebruik blijven maken van
je kennis als ervaren wedstrijdleider.
Ook werd het financiële verslag van de penningmeester
gepresenteerd en Bert Hendriks had zijn werk zo uitstekend
gedaan dat er geen verdere vragen meer waren. Het bestuur
dankt natuurlijk de leden en de Kascommissie voor het ver-
trouwen.

Verder heeft het bestuur een uitgebreide toelichting gege-
ven op haar beleidsplannen. We zijn bijzonder verheugd met
de steun van de leden hiervoor. De eerste resultaten van het
nieuwe beleid worden al zichtbaar. Onze jeugdcommissie
heeft, met haar ferme aanpak van de jeugdafdeling, al een
stijging van ruim 40 % van het aantal HGC jeugdleden kun-
nen realiseren. Ik heb er alle vertrouwen in, dat hun streven
naar 90 jeugdleden wordt gehaald. Ook het instellen van een
aparte categorie ‘Jongeren’ in de leeftijd van 18-25 jaar zal de
mogelijkheid bieden om de jeugd langer bij onze vereniging
te blijven betrekken. Het bestuur is hard bezig om het een en
ander nader uit te werken, want ‘Wie de jeugd heeft, heeft
ten slotte de Toekomst’.

Het eerste jaar van de nieuwe voorzitter is voorbij

Ook onze Businessclub ontwikkelt zich zeer positief en het be-
stuur is bezig met een plan van aanpak om dit eerste succes
verder uit te bouwen.
De gesprekken over de aankoop van gronden voor de baan-
uitbreiding verlopen, mede dankzij het voortreffelijke werk
van Baancommissaris en Financiële Commissie, nog steeds
positief en we hopen u, op korte termijn hier nader over te
kunnen berichten.
Voor de noodzakelijke aanpassing en vereenvoudiging van de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement wil het bestuur op
korte termijn een commissie instellen onder leiding van onze
secretaris, die deze zaken, gaat uitwerken. We hopen in de
volgende ALV hierover een voorstel te doen aan de leden.
Met onze horeca-uitbaters, Iris en Gijs, worden op dit moment
gesprekken gevoerd, om te komen tot een nieuwe horecao-
vereenkomst en ik hoop u daarover in de volgende Evergreen
te kunnen informeren.

U ziet, het bestuur heeft haar handjes vol. Maar ik hoop, nu het
natte en koude voorjaar voorbij is, u vaak te ontmoeten op
onze prachtige en gezellige Helmondse Golfclub.

Tot slot wens ik u allen een mooie en sportieve golfzomer.

Uw voorzitter,

Mario Janssen.
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Pitchmarks een gevaar voor de greens
Vooral in periodes met nat weer zijn de greens zacht en vatbaar voor pitch-
marks. Na een nat voorjaar leek het me nuttig om daar nog eens op te wij-
zen.

Uit onderzoek is gebleken dat pitchmarks die niet binnen tien minuten worden gere-
pareerd er vijftien (15!) dagen over doen om te herstellen, terwijl een pitchmark dat
binnen vijf minuten wordt gerepareerd er slechts 24 uur voor nodig heeft om volle-
dig te herstellen (bron PGA).
Het bovenstaande moet toch al genoeg aanleiding geven om, wanneer u de green
oploopt, even de tijd te nemen om een eventueel door u geslagen pitch mark of dat
van een ander te herstellen. Zoals de regels aangeven mag u op de green een pitchmark
herstellen voordat de bal wordt geslagen en mag u buiten de green het pitchmark pas
herstellen nadat de bal geslagen is. ‘Moet’ zou overigens een beter woord zijn dan ‘mag’.
De gedachte van ‘dat pitchmark is niet van mij’moet u maar zo snel mogelijk vergeten.
We zijn er immers allemaal bij gebaat dat de greens er zo optimaal mogelijk bij liggen.

Een niet hersteld pitchmark is bovendien een voedingsbron voor ziektes die zich razend-
snel over de gehele green kunnen verspreiden. Neem dus even de tijd om het pitchmark
goed te herstellen, want het is een kwestie van een paar seconden die wekenlang onge-
mak kan voorkomen.

Ter herinnering hieronder nog eens de methode van repareren.

Regelneef

Golfregels
Blijf er mee bezig

Niet zo....! .... maar zo....!



6

Geef door die pen

Mijn naam is Hans van de Was-
senberg 49 jaar oud en al 22
jaar gelukkig getrouwd met
Marjo. Daarbij ben ik vader van
twee kinderen Audry (7) en
Sander (11). In het dagelijks
leven ben ik werkzaam als zelf-
standig machinebouwer.
In mijn vrije tijd ben ik trainer-
coach van E1 junioren van
Stiphout Vooruit en heb daar
ook zitting in de technische
commissie. Verder ben ik regel-
matig te vinden op onze golf-
baan.

Mijn carrière als sportman is
een stuk actiever begonnen.
Als voetballer van 15 jaar werd
ik gescout voor het Brabants
team. Als laatste man speelde
ik vanaf mijn 16e bij het
tweede van Helmond Sport.
Van daaruit ben ik in het eerste
van Gemert terechtgekomen
waar ik vier seizoenen aan de
top heb mogen spelen.
Helaas werd mijn carrière, als
voetballer op hoog niveau,
door een zware knieblessure
(alles wat kapot kon, was
kapot), fataal.
Vanuit Gemert heb ik nog een
aantal jaren bij Stiphout Voor-
uit 1 gespeeld, maar het knie-
probleem was dermate groot
dat ik mijn voetbalschoenen
aan de wilgen heb moeten
hangen.

Tennis werd mijn volgende uit-
daging en ook dat ging me
aardig goed af. Ik heb me met
veel balgevoel, doorzettings-
vermogen en wil om te win-
nen weten op te werken tot op
C1 niveau en heb daarbij de
nodige toernooien op mijn
naam weten te schrijven. Mooi
toch.

Op mijn 40ste verjaardag werd
ik door mijn inmiddels aan golf
verslaafde vriend Wim van de
Westerlo ‘verblijd’ met een gol-
fles. Dit zag ik niet zitten, was
geen sport voor ouw mensen,
maar omdat tennis er ook niet
meer in zat, toch proberen.
Op de eerste theorieavond
vroeg ik aan Loek van Poppel
of ik me in de kantine moest
melden waarop hij zei “Dit is
geen kantine, jongeman, maar
een clubhuis!” Al snel bleek dat
ook dit balspelletje me lag, in
no time mijn GVB gehaald en
zo het plezier gevonden in de
strijd tegen mezelf.
Het competitieve karakter heb
ik gehouden. Ik ben altijd
bezig om het beter te doen en
om te winnen, al is het op mijn
manier met mijn eigen tech-
niek.

Inmiddels speel ik al drie jaar
in het tweede Herenteam van
HGC ‘Overbrug’ en doe dat met

veel plezier. De oefenstages in
Marbella zijn me erg goed be-
vallen en die houd ik er graag
in!
Ik hoop dat we met dit team
nog een paar jaar door kun-
nen. Ik speel graag zoveel
mogelijk wedstrijden, want
dan gaat het ergens om en dat
heeft afgelopen jaar geresul-
teerd in de titel ‘Golfer van het
jaar 2012’, een titel waar ik erg
trots op ben.
Zo zie je maar weer dat iets
waarvan je denkt dat het niks
voor je is toch heel goed past!
Ik voel me thuis bij deze gezel-
lige club. De verjonging bin-
nen het bestuur heeft de club
goedgedaan en ik hoop van
harte dat de uitbreiding er
gaat komen, zodat we een
prachtige, gezellige park-

stadsbaan met A-status gaan
krijgen waarvan ik nog jaren
hoop te genieten.

Met plezier geef ik de pen
door aan een opa, een rots in
de branding de ‘El Capitano’
van ons Heren 2 NGF team:
Albert van der Meijs.

Succes jongen!!.

Hans van de Wassenberg

Van Kantine naar Clubhuis

Nou Harry, bedankt. Nu zal ik aan de bak moeten!
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Putten met rustige ogen

Pro-praatje

Afgelopen week heb ik een
cursus gevolgd ‘AIMPOINT’.
Het leek me interessant om
hierover iets te vertellen.

Wat is aimpoint?
Dit is het punt waarop je moet
mikken tijdens het putten, dus
bij het lezen van de green.
Hiervoor zijn vier factoren be-
langrijk.

1. afstand,
2. snelheid,
3. helling en
4. invalshoek

Als je deze vier factoren hebt
bepaald, kun je via een tabel
bepalen hoeveel je links of
rechts van de hole moet mik-
ken. Dit alles is moeilijk uit te
leggen op papier, maar als ie-
mand het interessant vindt,
laat het maar weten dan wil ik
het graag uitleggen.

Een vaste routine en
rustige ogen
Tijdens de cursus was er ook
een sportpsycholoog uit Enge-
land aanwezig, Dr. Brian Hem-
mings. Hij had het over vaste
routines. Het is een bekend
gegeven: op de green zijn de
meeste slagen te winnen. Een
vaste routine is daarom ontzet-
tend belangrijk. Je ziet het bij
de beste spelers: voor ze slaan,
werken ze een vast patroon af.
Zo’n vaste routine geeft ver-
trouwen en het helpt om beter
geconcentreerd te zijn. Hij
vond het belangrijk om tijdens

het putten rustige ogen te
hebben, want de ogen zijn do-
minant bij het putten. Ik heb
het zelf uitgeprobeerd en het
werkte écht.
Wat zijn rustige ogen? Het rus-
tig recht naar de hole te kijken
(dus langzaam) en terug (weer
langzaam) via de lijn die je wilt
gaan putten. Als je weer terug-
bent in de beginstand ga je
meteen putten, dus niet lang
wachten, want dan kunnen er
weer verschillende gedachtes
opkomen. Samengevat, wat
moet je doen?

1. Neem de beginstand in.
2. Kijk rustig recht naar de
hole.

3. Kijk rustig terug via de lijn
waarlangs je wilt gaan put-
ten.

4. Terug in de beginstand.
5. Maak dan meteen de put-
tingstroke.

Heel veel succes met oefenen,

Sandy
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Natuur op de golfbaan
Nu het weer voorjaar is geworden, lopen schrijver en fotograaf Bert ter Heijne weer speurend over de golfbaan.
Op zoek naar een lentebode om te vermelden in de Evergreen. Op welke lentebode zal de keuze vallen?
We lopen langs het Fluitenkruid, de Smeerwortel en het Speenkruid. Maar daar, ja waar gaan we onze aandacht op
richten? Jawel, de Pinksterbloem!

De Pinksterbloem
Latijnse naam: Cardamine pratensis L.(Linnaeus)

Volgen we de beschrijving van de lente-impressies van
Jac.P. Thijsse in het bekende Verkade - Lentealbum uit 1906:
‘Het gras wordt helder groen en daarboven zweeft een fijne lila
sluier. Het zijn de Pinksterbloemen, die zich in trossen verheffen
op zacht getinte groengrijze stengels, bezet met fijn verdeeld loof’.

Pinksterbloemen tussen het riet aan de waterkant naast het pad naar hole 3

De Pinksterbloem komt alom verspreid voor in Nederland, in voch-
tige weilanden en langs waterkan-
ten en bloeit van april tot juni, de
tijd waarin Pinksteren valt. Diverse
planten die in het voorjaar bloeien,
dragen in de volksmond de naam
Pinksterbloem.

De ‘officiële’ Pinksterbloem behoort
tot de grote plantenfamilie van de
kruisbloemigen.

Bijna allemaal planten met een bloemkroon van vier bladen,
in een kruis staand. Zeker dit jaar is de bloem met Pinksteren
overvloedig waar te nemen.

Bloemkroon van vier bladen

De naamgeving
De Pinksterbloem behoort tot het geslacht van de Veldkers,
Cardamine in het Latijn. De toevoeging pratensis aan de
geslachtsnaam wil zeggen dat de soort op weiden groeit.
Maken we nog een kleine trip naar de naamduiding Pinkste-
ren: Pinksteren is afgeleid van Pentecostes, het Latijnse woord
voor de 50e dag na Pasen, de dag dat we de bezieling van de
Apostelen door de Geest Gods gedenken.

U allen een bezielde lente en zomer toewensend,

Otto Smithuis
Pinksterbloem gefotografeerd tegen
achtergrond van de haard
in het clubhuis.
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Een nabrander op
de ´Sijsjeslijmerij`

In het artikeltje ‘De Sijsjeslij-
mer’ in de Evergreen van
maart vertelde Willy van de
Kerkhof hoe een vishengel
werd besmeerd met vogel-
lijm om sijsjes te vangen (lij-
men).
Zijn collega onderhouds-
man, Cor Wouters, vertelde
me onlangs nog het vol-
gende over de gebruikte
lijm, iets wat ik de lezer
graag nog wil meegeven:
‘In vroeger tijden gebruikte
men in veel fabrieken een
harssoort om de drijfriemen
van de machines te smeren
om zodoende slippen van
die riemen te voorkomen.
Maakte je die hars warm,
dan werd ze vloeibaar en
kleverig, klaar voor gebruik
om de vishengel mee in te
smeren. Als de hars in de fa-
briek niet vanzelf aan je vin-
gers bleef kleven, dan kon je
die ook kopen bij een die-
ren- en zaadhandel, zoals bij
het bekende winkeltje van
Kreekels in de Heistraat’.

Misschien zijn er clubgeno-
ten die ook nog wat willen
toevoegen uit ervaringen
met hun eigen (vogeltjes-)
lijmpogingen. Dit kan altijd
en de identiteit van de golf-
club vaart er wel bij.

De golfgroeten,

Otto Smithuis

Kiprecept uit de oosterse keuken
Na wat gehak en gerasp kun je lekker gaan golfen, want de oven doet
daarna het werk.

Nodig voor vier personen:
• kipfilets
• 10 cm verse gember (geraspt),
• 2 fijngehakte knoflookteentjes,
• geraspte schil van een citroen en het sap,
• 2 eetlepels ketchup of vissaus,
• 40 gram gehakte zoute pinda’s,
• 2 eetlepels olijfolie,
• 1 eetlepel bruine basterdsuiker,
• 300 gram rijst en
• 185 ml kokosmelk.

Eventueel verse korianderblaadjes en extra zoute pinda’s voor erbij.
Meng alle ingrediënten in een kom, behalve de kokosmelk, de rijst, de koriander en de extra pinda’s
en marineer daarin de kipfilet.
Als je thuis komt en alweer je handicap niet hebt bereikt, kun je jezelf troosten met dit heerlijke
gerecht.
Zet de oven op 180 gr. C.
Haal de kip uit de marinade en bak snel aan beide kanten aan tot er een mooi kleurtje op komt.
Doe ze daarna met wat olie en wat van de marinade in een ovenschotel en bak deze nog na
gedurende 15 à 20 minuutjes.
Kook intussen de rijst volgens voorschrift en meng er de kokosmelk doorheen .
Dien de rijst op met de kip en strooi er de fijngeknipte korianderblaadjes en de extra pinda’s over.

Bon appétit
Maître Cour du Moulin

Recept
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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Rietje is niet meer. Ze zal nooit meer meedoen met de Damesochtend op dinsdagmorgen. We zullen haar missen, want
Rietje was een hele trouwe speelster op de dinsdag. Ze was er altijd, tenzij….

Ze bleef ook na de wedstrijd gezellig een glaasje wijn drinken, het was haar dag en die beleefde ze dan ook met plezier.
Een maand voor haar dood is ze een keer naar de dokter gegaan, omdat ze wat kortademig was. Ze ging nooit naar de
dokter, zoals ze zelf vertelde, 22 jaar niet bij de huisarts geweest. En dan meteen een verpletterende diagnose. Je be-
grijpt nauwelijks hoe goed Rietje daarmee kon omgaan. Natuurlijk was ze van de kaart, maar ze pakte zich op, regelde
haar medische zaken en de notaris en zei: “Ik voel me goed, ik hoef nog lang niet dood, ik kan nog lekker verder en dat
ben ik ook van plan”. En daar rekenden we allemaal op.

Ze deed niet geheimzinnig over haar ziek-zijn. Ze vertelde aan iedereen dat ze kanker had en niet meer beter werd en
op deze manier maakte zij voor iedereen de drempel om met haar te praten laag. Dat was haar verdienste. Niemand
hoefde haar te ontwijken, je kon gewoon contact met Rietje hebben, ondanks alles. Heel bijzonder en heel dierbaar.
Totdat de boodschap kwam dat ze in het ziekenhuis lag en dat er geen thuiskomst meer inzat. Wat een vreselijke te-
genvaller.

Maar ook nu zei Rietje dat ze er vrede mee had en dat het goed was zo.
Wij herinneren ons Rietje als een positieve vrouw, die belangstelling had voor anderen. Rietje die ook een compliment
kon geven als ze iets goed vond. Rietje waar je mee kon lachen, die een goed ontwikkeld gevoel voor humor had.
Rietje wist zich te omringen met veel trouwe vriendinnen; ze was er zelf ook één.

Rietje, die ondanks haar 80 jaar (waar je nooit bij stilstond) altijd enthousiast mee deed met onze golfwedstrijden en de
‘feestjes’, die bij de Damesochtenden hoorden.
We hebben haar heengaan met elkaar herdacht en beseft dat we in Rietje een leuke, gezellige clubgenoot zijn kwijtge-
raakt.

We wensen haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.
Bij dit verhaaltje staat de foto, die Rietje er zelf zo graag bij wilde hebben, haar keuze.

Namens de damescommissie

Frida de Jager

In memoriam Riet Cavazza
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Helaas dreigde dit jaar de vlaggetjeswedstrijd te worden
overgeslagen, omdat dewedstrijdcommissie ervan uit-
ging dat er veel leden op 30 april naar de TV zouden kij-
ken en er geen animo voor zou zijn.

Verslag (ingelaste)
vlaggetjes wedstrijd

Gelukkig waren er toch zo’n
kleine 20 enthousiastelingen,
die uiteindelijk golf spelen leu-
ker vonden dan TV kijken. Zo
kon het gebeuren dat we toch,
onder een heerlijk oranjezon-
netje, een kleine vlaggetjes-
wedstrijd hebben gespeeld.
Uiteindelijk was Harry van Eyck
de enige die de green van hole
18 wist te halen. Na afloop
hebben we gezamenlijk nog
een oranjebitter toast uitge-
bracht op onze nieuwe koning
en zorgde Gijs voor een lek-
kere fles wijn voor de overwin-
naar.

Hein Ottenheijm

Traditiegetrouwwerd opHemelvaartsdag omde Pro-cup
gestredenDe deelnemers aan dewedstrijd speelden hun
18 holes tegen de gemaakte score van de ‘vos(sen)’.

Als winnaar van de Pro-cup van vorig jaar mocht ik dit jaar voor-
spelen met Sandy!
We hadden gekozen om voorafgaand aan de wedstrijd de 18
holes te lopen om zodoende ongestoord een scherpe ‘par’ voor
de wedstrijd neer te kunnen zetten.
Om acht uur ’s morgens ging Sandy voortvarend van start en
speelde op de eerste negen holes ‘de baan’. Na enig oponthoud
vervolgden wij onze ronde en aangezien onze Pro ook maar een
echt mens is, moest zij wat slagen inleveren. Gelukkig herpakte
Sandy zich en mochten we afsluiten met een goede score.

Na een heerlijk glas prosecco, samen met Sandy’s caddie en
tweelingbroer Ron, was het tijd voor een mooie lunch, waarna
wij de baan zijn ingereden om de deelnemers een hart onder de
riem te steken. Na een snelle douche was het alweer tijd om met
Sandy de scorekaarten in ontvangst te nemen van deze maxi-
maal bezette wedstrijd .

Het was een heerlijke dag en ik wens winnaar Albert van de Meijs
volgend jaar evenveel plezier als ik heb gehad! Sandy bedankt
voor een prachtige dag en vooral omdat jij echt, voor alle leden
van onze golfclub, zo’n fijne en goede PRO bent en bovenal een
aardig en écht mens!

Frank Wolters

Vlnr Sandy, Yvonne van Gerwen, Albert van de Meijs en Tony Schellekens

Vossenjacht
om de Pro-cup

Prijsuitreiking
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Dit is de landelijke competitie, waarin de betere spelers van onze
club zich kunnen meten met die van andere clubs, zodat we
weten waar we als club staan op landelijk sportief niveau. Deel-
name door onze clubteams is belangrijk om het sportieve niveau
in de club te bevorderen. Voor HGC ‘Overbrug’ spelen drie dames
- en twee herenteams mee, alsmede een jeugdteam. Allen spelen
in poules van vijf teams. De dames en de heren zijn uitgespeeld
en hun resultaten hebben we hieronder vermeld.

Het jeugdteam begon pas op zondag 2 juni aan de competitie en
zij zijn nu nog bezig. Tot zover dit jaar geen kampioenen te huldi-
gen, maar (volgens zeggen) ook geen degradatie. Dus is onze
hoop nu gericht op onze jeugd die in de toekomst onze eer hoog
moet houden. Ter aanmoediging maar ook om het belang van
deelname aan deze competitie te onderstrepen hebben we het
jeugdteam op de cover van deze Evergreen geplaatst.

Jeugdteam Overbrug
Staand vlnr Annelies Saasen, Sjoerd van Dongen, Sam Zijp, Sandy van
Griensven, Bram Verstappen, Olivier van Thiel. Zittend vlnr Niek Zijp, Pim
Bressers en Pepijn Cosijn.

Resultaten seniorenteams
Dames Standaard (captain Marianne de Kimpen):

4e in poule in 3e klasse

Dames Senioren (captain Angela Coolen) :
2e in poule in 3e klasse

Heren Standaard (captain Peter deWitte) :
5e in poule in 3e klasse

Heren Reserve (captain Albert van de Meijs) :
4e in poule in 6e klasse

Heren Senioren (captain) Pieter Driessen) :
4e in poule in 6e klasse

Redactie

Verslagje van het heren Senioren team
Wij speelden in de open 6e Klasse poule P66. Door de competi-
tieleider wordt altijd aan het einde van het jaar een mogelijkheid
geboden om voor een bepaalde competitie teams in te schrijven,
zo ook voor de senioren. Er waren negen aanmeldingen en die
hebben allemaal om toerbeurt kunnen spelen.
Zo kom je nog een ergens en het waren mooie banen, met di-
verse moeilijkheden en mogelijkheden.
Wij hebben gespeeld op De Stippelberg, HetWoold, Het Rijk van
Margraten en De Dommelsche.
We hadden onze aspiraties aan de hoge kant ingesteld. Echter,
het heeft ons door verschillende oorzaken niet meegezeten en
daarom zijn we uiteindelijk op de vierde plaats geëindigd.

Maar het belangrijkste is toch dat je met zijn allen op pad gaat,
andere mensen spreekt en leert kennen en er gewoon gezellige
golfdagen van maakt en dat is uitstekend gelukt. Wellicht dat we
het volgend jaar wat hoger kunnen eindigen. Degraderen kun-
nen we gelukkig niet, omdat we in de laagste groep vertoeven.
Daarom zie je elk jaar een aantal dezelfde mensen terug van het
jaar daarvoor en dat heeft ook zijn charme. De meeste spelers kij-
ken nu alweer uit naar volgend jaar!

Pieter Driessen
Captain Heren Senioren

NGF competitie
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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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De geschiedenis van Overbrug (deel 2)
In het vorig nummer hebbenwe het gehad over de oorsprong van de naamOverbrug en het gehucht Klein Overbrug
met de ‘kasteelhoeve’ van Herman enMarijke Gosefoort. Deze keer duikenwe nog verder in het verleden, namelijk in
de vroegste geschiedenis van het grondgebiedwaarop onze golfbaan ligt.

De vroegste geschiedenis van het grondgebied

Van vuursteen naar golfbal

Zo´n 11.000 à 12.000 jaar gele-
den, aan het einde van de laat-
ste ijstijd, leefden er op de
toenmalige toendravlaktes in
onze omgeving rondtrek-
kende rendierjagers, waarvan
vuurstenen sporen zijn gevon-
den bij de aanleg van de Zuid-
Willemsvaart en ook nabij de
Goorloop, die ten noorden van
de golfbaan loopt en de zoge-
naamde ‘paardenwei’be-
grenst. De beekdalen van de
Aa en de Goorloop (ook ooit
wel eens Schevelingse Loop of
Rixtelse Loop genoemd) waren
vanwege het water aantrekke-
lijk voor de rendierjagers. Deze
beekdalen zijn ook daarna be-
palend geweest voor de ge-
schiedenis van het gebied
waarin Overbrug ligt.

In de zogenaamde Midden-
steentijd, die op de ijstijd
volgde, veranderde het kli-
maat en stegen temperatuur
en waterspiegels en de voor-
dien kale toendravlakte werd
een bosgebied met dennen,
hazelaars, eiken en linden. In
de beekdalen ontstonden
veengebieden en natte gras-
landen. Deze zogenaamde
broekgronden, die vruchtbare
weidegronden en hooilanden
opleverden en overgingen in
hogere zandruggen, vormden
een uitstekende omgeving
voor de ontwikkeling van ne-
derzettingen.

Op hole 3 op onze baan vin-
den we nog een miniatuur-
voorbeeld van een stukje nat
broekland aan de beek rechts
van de fairway overgaande in
een ietwat hogere zandgrond,
links van de fairway. Vandaar
het opteeën van de bal op de
drassige bodem in het natte
seizoen.

Het ontstaan van bewo-
ning in Overbrug en om-
geving
Ofschoon de randen van de
broekgebieden, volgens bo-
demvondsten, omstreeks
7.000 jaar voor onze jaartelling
al werden bezocht, dateert de
eerste echte bewoning in dit

gebied echter van de nieuwe steentijd (4000-1600 voor Christus).
In de loop der eeuwen werd er steeds meer hooggelegen grond
vruchtbaar gemaakt met plaggen uit de Peel en door bemesting,
waardoor esgronden ontstonden, ook wel hoge akkers
genoemd, die geschikt waren voor de landbouw.
Vooral bij de es- en broekgronden begonnen vanaf de ijzertijd
(700 jaar voor Christus tot de Middeleeuwen) aantrekkelijke
woonplaatsen te ontstaan. Een continue bewoning vanaf die
tijd wordt nog eens bevestigd door de bodemvondsten uit de
Romeinse tijd (onder andere munten), toen dit gebied tussen 58
en 51 voor Christus werd veroverd door Julius Ceasar en inge-
deeld bij de Romeinse ‘Civitas Tungrorum’, een bestuursgebied
met de Belgische stad Tongeren als hoofdstad.
Zoals onderstaande landschapsschets uit 1720 laat zien, was
Kleine Overbrug ook zo´n interessante esgrond met rondom
broeklanden, waarbij we ons moeten realiseren dat er toen nog
geen kanaal lag.

1. Vroegere kerk in Rixtel
2. Kasteelhoeve Klein Overbrug
3. Binderen
4. Wegen naar Helmond/Binderen
5. Goorloop/rivier de Aa
6. Schevelingen
7. Gebied huidige golfbaan (gearceerd)

Donkere vlakken tussen de stippelijnen: broekgronden.
Lichte vlakken daarnaast: esgronden of hoge akkers.
Stippellijn is huidige kanaal.

Hole 3
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Aan de hand van alle bodem-
vondsten kunnen we conclu-
deren dat de dorpjes Aarle en
Rixtel ( toen nog Ricstelle) en
de omliggende gehuchten,
waaronder Kleine Overbrug, in
de loop van de twaalfde en
dertiende eeuw ontstonden.
De broeklanden met de
vruchtbare weidegronden en
hooilanden en het feit dat de
grond aan de rand van de
broekgronden vruchtbaarder
was dan in veel ander Oost-
Brabantse dorpen, trok edellie-
den en grote kerkelijke
instellingen aan, die hun geld
graag investeerden in grote
boerderijen. Het verklaart ook
waarom er in en om de kernen
Aarle en Rixtel liefst tien kas-
teeltjes zijn teruggevonden en
zo´n veertien grote hoeves, die

door landeigenaren en/of rijke
adellijke families werden ge-
bouwd.

Eén daarvan was het kasteel
op Kleine Overbrug met zijn
hoeve waarover we u in het
vorige nummer hebben geïn-
formeerd. Ze behoorden oor-
spronkelijk toe aan de familie
De Quercu, de Latijnse naam
voor Van Eijck. Ook Kasteel
Croy was zo´n kasteeltje, even-
als het toenmalige huis van
Rixtel (ook wel Gulden Huijs
genoemd) dat toebehoorde
aan de familie de Rovere. Rixtel
had toen ook al een kerk die
later is verwoest en tegenover
de huidige Artex in de buurt
van de Goorloop moet hebben
gelegen.

Tenslotte
Het broekland in de beekdalen
is van groot belang geweest
voor de ontwikkeling van dit
gebied en is in miniatuur nog
aanwezig op hole 3. Mocht de
‘paardenwei’, grenzend aan de
Goorloop, eventueel deel wor-
den van onze baan, iets wat in
de laatste Algemene Ledenver-
gadering werd besproken, dan
krijgen we er nog een broek-
landje bij. Komt daar een
nieuw hole, bedenk dan dat in
dit gebied vuurstenen voor-
werpen zijn gevonden en dat
daar ooit rendierjagers hebben
rondgelopen. Concluderend:
het oeroude bekengebied en
de eeuwenoude kasteelhoeve,
als prachtig decor, voegen
landschappelijke en histori-
sche waarde toe aan onze

mooie stadsparkbaan ‘Over-
brug’.

Bert ter Heijne

Geraadpleegde literatuur:
‘Van Ricstelle tot Aarle-Rixtel’
geschreven door Jean Coenen ter
gelegenheid van het 700 jarig
bestaan van Aarle-Rixtel.
Het is verkrijgbaar bij de Heem-
kundekring Barthold van Heessel
te Aarle-Rixtel.

Croy omstreeks 1910 Het vroegere Gulden Huis te Rixtel Schets van de vroegere kerk in Rixtel

Oude schets van gebied Overbrug uit 1720met donker gekleurd binnen de stippellijnen de broekgronden.
Het gearceerde gebied is de huidige golfbaan
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Hobby van een van onze golfers
Berthilde van Thiel - van Abbe

De familie van Abbe is altijd zeer betrokken geweest bij kunst in het
algemeen. Verwonderlijk is het dan ook niet dat Berthilde is gaan
schilderen. Na aanvankelijk lessen te hebben genomen bij Inge
Smits is Berthilde in 1997 zelfstandig gaan schilderen en heeft een
herkenbare eigen stijl ontwikkeld.
Zo is ze uitgegroeid tot een professioneel kunstenares.
Haar schilderijen zijn kleurrijk en hebben expressieve uitstraling.
Ze schildert vooral mensen (vrouwen) maar ontwikkelt zich mo-
menteel ook in de abstracte richting.
Belangrijk in haar werk vindt ze de kleuren, de sfeer en de vormen.
Zo tracht ze vooral blijheid uit te stralen in haar doeken.
Het was een leuke kennismaking met Berthilde en haar schilderijen.
Op deze pagina’s ziet u een kleine selectie uit haar omvangrijk werk.

Redactie Evergreen

Ton van Poppel

Vrouw met vogel, acryl op canvas 100x60cm Vrouw in spiegel, acryl op canvas 90x60cm
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Tulp, acryl op paneel 70x70cm

Roos, acryl op canvas 70x80cm Rood en zilver, acryl op canvas 80x80cm

Oranje en zilver, acryl op canvas 80x80cm
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Door de baan
Nieuws van de golfende baancommissaris

Wanneer ik dit stukje schrijf, is
het eind mei en het lijkt wel
herfst met veel te lage tempera-
turen en veel regen.

Ondanks dat de natuur van slag is,
ligt de baan er prachtig bij. Het uit-
voeringsteam probeert zo goed en
zo kwaad als het kan de zeer groei-
zame (semi) rough bij te houden. In
mei is preventief gespoten tegen de
komst van de processierups.

Verder wil ik nogmaals benadrukken
dat ik erg veel waarde hecht aan een wezenlijke bijdrage
van u als actief golfer aan het in stand houden van de goede
conditie van de baan. Het is een kleine moeite om divots in
de baan terug te leggen, uw pitchfork op de green te ge-
bruiken en de bunkers aan te harken. Ik herstel zelf regelma-
tig zes (6) tot acht (8) pitchmarks op één green.
Met alle respect: dit moet niet kunnen.

Rest mij op dit moment om namens de baancommissie en
het gehele uitvoeringsteam u een fijne ‘zonnige’ zomerva-
kantie toe te wensen.

Wim van de Westerlo

Herenochtend op stap naar Best
Het was na lange tijd weer eens interessant om in Best te gaan
golfen. Vandaar dat de Herenochtend commissie op donderdag
18 april het voorjaarsuitstapje organiseerde naar het golfcom-
plex in Best. De 35 deelnemers gingen met eigen vervoer op pad
en konden na de gebruikelijke koffie met gebak constateren dat
de holes er ondanks het slechte voorjaar goed bij lagen.
We vonden echter wel dat het een gehorige baan was. Bijna elke
paar minuten scheerde er een trein langs de baan, terwijl ook het
vliegverkeer van Welschap ons regelmatig naar boven deed kij-
ken. En, natuurlijk zaten we af en toe onder de hoogspannings-
kabels. Voor een aantal van ons was dat echter helemaal geen
handicap. Hun concentratie had duidelijk niet te lijden onder de
“externe omstandigheden”.

Zo kon het gebeuren dat ik mezelf kon oppeppen om een mooie
score neer te zetten (34 Stablefordpunten), die achteraf de beste
bleek te zijn. Hetzelfde gold voor Henk Jongen (31) en Will Gid-
ding (30), die respectievelijk als tweede en derde eindigden.
Conform de verwachting was het Joop de Greef die de longest
voor zijn rekening nam, een teleurstelling voor anderen (waaron-
der ikzelf ) die een paar meter tekort kwamen. Bij de neary op
een par 3, ik geloof hole 14, was het voor velen van ons te moei-
lijk om überhaupt de green te bereiken. Dit gaf mij de kans om
ook deze prijs te pakken. Na afloop was het gezellig borrelen,
met daarna een goed driegangen menu. Tijdens het eten werden
de prijzen uitgereikt.
Al met al een geslaagd uitstapje voor de golfende Heren van
onze golfclub.

Harry van Eyck

Vlnr Is Jacobs, Henk Jongen, Harry van Eijck en Will Gidding

Herenochtend
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Ladies Day

Het was grappig om te zien
hoe eenieder zich wapende
tegen deze Siberische kou.
Petten, hoeden, oorwarmers,
mutsen, alle attributen om
warm te blijven waren aanwe-
zig, met het gevolg dat som-
mige dames niet meer
herkenbaar waren. Henriette
en ik zaten in de flight met
Carla Bax en Margreet Vossen
en samen hadden we een erg
gezellige ochtend.
Eenmaal binnen konden we
genieten van iets warms, ge-
volgd door een warme maal-
tijd die door een ieder als erg
lekker werd beoordeeld. Cha-
peau voor de kok.

Al snel had Ans van der Eist de
Stableford scores van het gol-
fen omgerekend naar percen-
tages voor het bridgen, zodat
de bridgemiddag onder lei-
ding van Henriette van Don-
gen kon beginnen.
Na 6 rondes met 18 spellen te
hebben gespeeld, gingen Hen-
riette van Dongen, Bertie Luij-
ben en Rosemarie Martens aan
de slag om de percentages uit
te rekenen voor golf en voor
bridge.

De Damescommissie verraste
de winnaars met VVV-bonnen.
Foto's werden genomen door

Frida de Jager, die inmiddels
bekent staat om haar actieve
en favoriete ‘fotohobby’ en
waar wij allen dan ook zo nu
en dan van kunnen genieten.
Rest mij, mede namens Hen-

riette, de Damescommissie en
de rekendames te bedanken.
Maar in 't bijzonder wil ik toch
mijn maatje Henriette bedan-
ken, die ondanks sommige pe-
rikelen er altijd maar weer in

slaagt de rust terug te brengen
en ervoor zorgt dat wij een ge-
slaagde bridgemiddag heb-
ben.

Elise Boelhouwer.

Golf-bridge wedstrijd
Dinsdag 26maart jl. was het weer onze Golf-bridgedag. Omnog even terug te gaan naar die dag: ‘Aanhoudend koud,
een stevige oostenwind en temperatuur, -5 graden’. Brrr! Toch gingenwij, deze kou trotserend, om 10.00 uur van start.

Golfen Bridgen Totaal
1. Rosemarie Martens/Bertie Luijben 25 pnt (61,58%) 62,20% 123.78%
2 Henriette van Dongen/Elise Boelhouwer 25 pnt (61,58%) 61,10% 122,68%

Vlnr Elise Boelhouwer, Rosemarie Martens, Henriette van Dongen en Bertie Luijben

Uitslag
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Georganiseerd door Ans van der Elst, Henriette van Dongen en
Berdy Bekx. Bij de dames hebben we de regel dat degenen die
bij ‘het uitstapje’ eerste, tweede en derde worden, afhankelijk van
de spelvorm, dit het daaropvolgende jaar verzorgen. Dit geeft al-
tijd enige spanning. Ga je er echt voor en speel je goed en win je,
dan moet je de volgende wedstrijd gaan organiseren.

Is dit een probleem? Nee natuurlijk niet. Waarom doe je mee aan
een wedstrijd? Gaat het om het plezier dat je met elkaar hebt of
wil je alleen maar genieten van het mooie weer en de mooie
baan en een lekker balletje slaan? Mensen zullen daar verschil-
lend over denken.
Ik behoor tot de categorie die een prestatie wil leveren, er fana-
tiek tegen aangaat, gezellig met mensen wil golfen en dat het
liefst op een mooie baan. Indien mijn prestatie onder de maat
blijft, heb ik daar nooit problemen mee en ben ik erg tevreden
als het een gezellige wedstrijd is, ik fijne flightgenoten heb en de
baan me ook nog bevalt.
Op deze 4e junidag was alles super. Het zonnetje was er. We wer-
den ontvangen met koffie en appeltaart en ik kan wel zeggen
dat het lang geleden is dat ik zo’n heerlijk gebak heb gegeten.
We speelden een Stableford wedstrijd, individueel. Alles verliep
volgens plan en het golfen ging geweldig. Leuke flight, mooie
baan en, nogmaals, een stralende zon. Na de wedstrijd een heer-
lijk diner, wat wil je nog meer.

Damesuitstapje naar Gendersteyn

Vlnr Frida, Christien en Carla

Met mijn 32 punten werd ik winnaar en mag ik volgend jaar met
Carla en Frida die allebei 31 punten hadden verzameld het uit-
stapje voor 2014 organiseren. We waren nu met 17 deelnemers
en ik hoop dat dit er volgend jaar meer zijn.
Ans, Henriette en Berdy bedankt voor deze dag. Wij zullen ons
best doen voor het volgend jaar.

Christien Jacobs

Laatste nieuws: Strokeplay kampioenschap
Zondag 23 juni werden de finales van de Strokeplay
kampioenschappen gespeeld
Bij de Heren was het Bram Verstappen, die in de voetsporen
van zijn vader trad en als junior zijn eerste grote triomf binnen
haalde. Bij de Dames was het good old Els van Wylick die
duidelijk de sterkste was.

Uitslag
Heren: EHC slagen
1. Bram Verstappen 11,5 82
2. Huub Bozon 11,5 83
3. Frans Vinke 12,8 85

Dames: EHC slagen
1. Els van Wylick 12,9 87
2. Ellen Claessen 13,5 92
3. Christien Jacobs 16,3 97

De kampioenen
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Nieuws
van D´n Dimpel

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

Een nieuwe kok
Wij hebben afscheid genomen van onze kok Aart. Hij is opge-
volgd door Tiago Vasconcelos die van Portugese origine is. Tiago
heeft ervaring opgedaan in diverse hotels en restaurants in Por-
tugal, Frankrijk en Nederland. Hij stelt zich als doel om de reputa-
tie van ‘D´n Dimpel’ op culinair gebied hoog te houden door de
bezoekers te verwennen met leuke gerechtjes met een Zuid-Eu-
ropees tintje én met een knipoog naar de Oriënt.

Gijs introduceert Tiago als nieuwe kok

Vacantiekaart
De vakantiekaart ligt binnenkort weer op de tafels. Die bevat een
selectie van de meest interessante gerechten. Wel graag het ver-
zoek om ook gedurende de vakantieperiode het pasje voor
D´n Dimpel bij de hand te houden om de afrekening vlot te doen
verlopen en fouten te voorkomen.

Gijs en Iris Verstappen
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Maandbeker 1 Strokeplay - 23maart

1 Huub Bozon 70 slagen
2 Joop de Greef 76 slagen
3 Han van Kinderen 76 slagen

Maandbeker 1 Stableford - 24maart

1 Maria Vernooy 35 punten
2 Harry van Eyck 33 punten
3 Walter van deWassenberg 33 punten

Paaswedstrijd

Geen uitslag bekend

Voorjaarswedstrijd - 14 april

1 Willeke van de Goor 36 punten
2 Theo van Gerwen 36 punten
3 Cock Sproet-Oostdam 35 punten

Couples Cup I - 20 april

1 Jan van Hout
Leon van Zon 33 punten

2 Gerry Curfs
August Curfs 33 punten

3 Bart Moons
Patrick Verhorevoort 33 punten

Maandbeker 2 Strokeplay - 4mei

1 Walter van deWassenberg 71 slagen
2 Albert van der Meijs 72 slagen
3 Perry van Pareren 73 slagen

Maandbeker 2 Stableford - 5mei

1 Walter van deWassenberg 39 punten
2 Theo van Gerwen 37 punten
3 Nel Corstens 37 punten

Pro Cup - 9mei

1 Willeke van de Goor
2 Jos van Zuidam
3 René van den Heuvel

Couples Cup II - 18mei

1 Marijke van de Pol
Frans Vinke 32 slagen

2 Hans van deWassenberg
Walter van deWassenberg 33 slagen

3 Dieke Sengers
Wim van deWesterlo 33 slagen

Handicartwedstrijd - 20mei

1 Wim van deWesterlo 43 punten
2 Ben Manders 42 punten
3 Cees Broos 40 punten

Maandbeker 3 Strokeplay - 1 juni

1 Walter van deWassenberg 70 slagen
2 Ellen Claessen 71 slagen
3 Hans van deWassenberg 72 slagen

Maandbeker 3 Stableford - 9 juni

1 Wim van deWesterlo 38 punten
2 Diny van Zuidam 37 punten
3 Hans van deWassenberg 34 punten

Bavaria om‘tVat - 15 juni

1 Albert van der Meijs 39 punten
2 Jan Gottenbos 37 punten
3 Piet Korenman 35 punten

Presidentscup - 16 juni

1 Pierre Litjens 38 punten
2 Mario Janssen 37 punten
3 Hans van deWassenberg 37 punten

Wedstrijduitslagen

Eerste businessclub wedstrijd

Maandbeker 2 stableford

Maandbeker 3 strokeplay
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Maandbeker 3 stableford

Paaswedstrijd

Voorjaarswedstrijd

Zaterdag 15 juni stond weer de wedstrijd Bavaria om ´t Vat op de agenda.
Met 64 inschrijvingen een erg druk bezochte wedstrijd, wat door de lange wacht-
tijden ook merkbaar was in de baan. Ook deze keer weer pakte de bierbrouwer
royaal uit. Zo kregen de eerste twee inschrijvers een Bavaria putter, werd de wed-
strijdleiding in het zonnetje gezet met bloemen en ballen en kregen de green-
keepers ieder hun doos gerstenat. En dan de prijzen: teveel om op te noemen.
Verder konden de deelnemers zich laven aan alcoholische en niet-alcoholische
drankjes.
Na afloop was er de door Bavaria aangeboden barbecue met het biertje erbij.
De stemming zat er daarna goed in en de beentjes gingen van de vloer. Tot in de
kleine uurtjes bleef het onrustig in het clubgebouw met muziek uit de jaren 70
en een luchtgitaar spelende barman.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking gebeurde traditiegetrouw door Dries Swinkels op een cabaret-
achtige wijze, gelardeerd met anekdotes en zinspelingen. Misschien wel een aan-
winst voor de kei van de Keiebijters.
Als uitslag kwam uit de bus:
Categorie HCP 0-20 Categorie HCP 20-36
1. Albert van de Meijs 1. Jan Gottenbos
2. Joop de Greef 2. Piet Korenman
3. Hans van den Wassenberg 3. Ruud van de Vliert
4. Wim van Herpen

Algemeen winnaar werd Albert van der Meijs die met Jan Gottenbos en Joop de
Greef naar de finale gaat.

De foto toont Dries Swinkels die overall winnaar Albert van deMeijs huldigde en voorzag
van een pakket bier gelijk aan een vat, waarmee hij de zomer door kan komen. Het vat
werd traditiegetrouw betaald door de laagst scorende Bavaria deelnemer. Dat was deze
keer Marc van de Heuvel, die meteenmoest afrekenen aan het personeel achter de tap,
waarvoor het geld was bestemd.

Het was weer een prachtige Bavaria dag, waarvoor namens de deelnemers onze
hartelijke dank!

Redactie

Bavaria om ´t Vat
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Verslag
De voorjaarscompetitie voor het nog enige Nobra-team van HGC
Overbrug zit er weer op. Er werd op 15 maart gestart met de cap-
tains dag bij golfclub “De Turfvaert” in Rijsbergen. Op deze dag
troffen onze vertegenwoordigers Dirk-Jan Boer en Joop de Greef
het niet want ze speelden onder winterse omstandigheden.
Ons team bestaat uit: Dirk-Jan Boer, Kai Hordijk, Stef van Heug-
ten, José Gottenbos, Joop de Greef, Jan Gottenbos, Toon Geerts,
Dick Severs en Jan Meulendijks en invaller Harrie van de Rijdt. Per
competitiedag worden 5 wedstrijden gespeeld met 6 personen
per team. Dit jaar speelden we op:

Data Plaats/tegen wie Pnt

2 april Welderen tegen Stippelberg 10 5e van de dag
16 april Kurenpolder tegen Bleijenbeek 5 6e van de dag

7 mei Golfhorst tegen Welderen 5 6e van de dag
15 mei Stippelberg tegen Golfhorst 15 4e van de dag
21 mei Bleijenbeek tegen Kurenpolder 10 5e van de dag

Totaal 45

Ondanks de matige uitslagen vinden wij dat we ons prima heb-
ben geweerd in deze poule en dat ons team van HGC ‘Overbrug’
een tegenstander blijft waar men rekening mee moet houden.
Iedereen heeft het erg naar z’n zin gehad en het was erg leuk om
weer eens op banen te spelen waar we nog nooit hadden ge-
speeld. Ons motto is: ‘meedoen is belangrijker dan winnen, als
het maar gezellig is’ en dat was het. Vandaar dat we geen uit-
schieters van ons team zullen noemen, al waren die er wel.
Nu op naar de slotdag op 27 juni. Ons team kan daar nog gaan
strijden voor de individuele prijzen. José Gottenbos en Toon
Geerts waren daarin in vorige jaren al succesvol. Op 27 augustus
vindt nog de kampioenendag plaats en op 9 oktober de evalua-
tiedag.
Evenals vorige jaren sluiten wij in september ons seizoen af met
een gezellige golfdag op ons park.

Jan Meulendijks.
Captain Nobra-team

Nobra Competitie
NoBraGolfNederland organiseert ieder jaar een landelijkemixed-teamgolfcompetitie in de periodemaart t/m oktober
op doordeweekse dagen. Sinds de oprichting 16 jaar geleden is de competitie uitgegroeid tot een competitiemet zo'n
1600 golfers. Verspreid over zo'n 40 golfbanen in Nederland. Iedereen is vrij deel te nemen aan de competitie. Van
startende golfersmet enkel hunGVB tot Single handicappers. Een teambestaat uit 8-10 personen, dames, heren of ge-
mixed. Teamsworden ingedeeld in poules naar regio en gemiddelde handicap per team. Een poule bestaat uit 6 teams
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Een golfwedstrijd winnen is
steeds weer verrassend en
geenszins voorspelbaar. Zo
kende ook deze wedstrijd voor
mij een apart verloop. Een
abominabel slecht begin met
strepen op hole 1 en 2 en daar-
mee keek ik het off day spook
al meteen recht in de ogen.
Het tij keerde echter op hole 3
en vanaf dat moment kreeg ik
vleugels, speelde ik ver boven
mijn kunnen van de laatste tijd
en werd ik zowaar de winnaar.
Natuurlijk was ook hier weer
sprake van omstandigheden
die meezitten, zoals de stimu-
lerende werking die uitging
van mijn flightgenoten Mar-
griet, Ben en de lichtgebles-
seerde Frans.

Het spreekt voor zich dat het
winnen van de prestigieuze
Presidentscup een prachtige

De wedstrijd om de President cup
ervaring is. Mocht ik bij de al-
lereerste uitvoering in 2000 al
eens het genoegen van de
overwinning smaken, deze
editie gaf toch extra cachet
aan het geheel, omdat nu, in
tegenstelling tot toen, het win-
nen van de felbegeerde Presi-
dentiële Blazer op het spel
stond. Het was een grote eer
om door de President Mario
Janssen in de ‘Blue jacket’ te
worden gehesen dat door mij
steeds met grote waardigheid
zal worden gedragen!
We hebben samen weer geno-
ten van een fantastische golf-
dag met aan het eind voor mij
een te gèk Vaderdagcadeau.

Pierre Litjens

Pierre Litjens kreeg jacket en bloe-
men van voorzitter Mario Janssen

Gezellige afsluiting van de wedstrijd

De nieuwe drager van de “Blue jacket” aan het woord
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Sponsor belicht
Dè ´Dichtbij bank´ van en voor Helmond
Een stukje geschiedenis
De Rabobank Groep is een in
Nederland gewortelde inter-
nationale financiële dienstver-
lener op coöperatieve
grondslag en zijn actief op het
gebied van bankieren, vermo-
gensbeheer, leasing, verzeke-
ren en vastgoed.

De Rabobank is eind negen-
tiende eeuw begonnen als een
verzameling van kleine boe-
renleenbanken. De coöpera-
tieve structuur en de lokale
verbondenheid zijn al die jaren
de belangrijkste kenmerken
gebleven.

Grondlegger van de coöpera-
tieve boerenleenbank is
Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Hij richtte in 1864 in Duitsland
de allereerste boerenleenbank
op. Het Duitse voorbeeld vond
vanaf het einde van de negen-
tiende eeuw in Nederland op
veel plaatsen navolging. In
1920 kwam de Boerenleen-
bank naar Helmond. De fusie
met de Raifeisenbank in juni
1972 was aanleiding om de
nieuwe naam te lanceren: De
Rabobank.*

Rabobank Helmond
Het gesprek aan de Kerkstraat
vindt plaats met Theo Heldens,
directeur Bedrijven en Peter
Seuren, vermogensmanager.

Peter is behalve op de bank
ook regelmatig te vinden op
onze golfclub als deelnemer
aan de Business competitie. Hij
geeft zelf aan helaas te weinig
te golfen om zijn hcp snel te
laten dalen. Maar verbreekt
geregeld zijn persoonlijk re-
cord geeft hij vol trots aan.

Theo Heldens begint vol pas-
sie te vertellen: “Rabobank is

diepgeworteld in de
Helmondse samenleving.
Door mensen met elkaar te
verbinden en kennis te delen
versterken we de omgeving
waarin onze klanten wonen en
werken. In tegenstelling tot
andere banken kunnen we
lokaal bankieren met zeer
ruime bevoegdheden.
We hoeven nagenoeg geen
contact te hebben met een

hoofdkantoor wat onze dienst-
verlening persoonlijker maakt.
Verder hebben we lokale ken-
nis. Veel van onze medewer-
kers zijn geboren en getogen
in Helmond en weten wat er
leeft in de omgeving.
Een persoonlijke en betrokken
dienstverlening is voor ons be-
langrijk. We sluiten onze
dienstverlening continu aan
op de behoeftes van de klant.

Altijd een Rabobank
in de buurt
Door de combinatie van inter-
net, telefoon, e-mail, kantoren
en geldautomaten is en blijft
er altijd een Rabobank in de
buurt.
Ons lokale klant contact center
is bereikbaar van 8.00 uur tot
20.00 uur. De bank is nog
steeds zes dagen per week
open, dus ook op zaterdag.
Coöperatief bankieren is meer
dan alleen financiële diensten
leveren. Vanuit ons coöperatief
gedachtegoed oriënteren wij
ons op samenwerken met
klanten, om klant en samenle-
ving sociaaleconomisch ster-
ker te maken.

Zo hebben wij een ouderenad-
viseur en jongerenadviseurs in
dienst. Met onze wijkambassa-
deurs blijven we zichtbaar en
betrokken in de wijken. En wat
we in het verleden al hebben
betekend voor Helmond mid-
dels sponsoring en bijdragen

Theo Helden
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via het coöperatie- en innova-
tiefonds van de Rabobank,
zullen we blijven doen.
Dit kunnen we doen omdat we
geen aandeelhouders hebben
aan wie we dividend moeten
uitkeren. Door ons coöperatief
dividend, en omdat we een
gezonde bank zijn, blijven we
ook in mindere tijden loyaal
aan onze goede doelen en
kunnen we blijven kijken naar
de lange termijn”.

Rabobank Helmond is een dy-
namische en toonaangevende
bank in deze regio. Een onder-
nemende bank met en voor
ondernemende mensen.
In tal van segmenten zijn ze
marktleider of minimaal toon-
aangevend. En last but not
least ze zijn de meest solide
bank van de wereld.
Rabobank doet in Helmond
zaken met maar liefst 52% van
de bedrijven.

Vermogensmanagement
Vermogensmanager Peter
Seuren vult aan: “In 2011 intro-
duceerden wij Rabo Vermo-
gensmanagement, een
specialistische dienstverlening
voor structurering en beheer
van complexere en grotere pri-
vévermogens. Ik zie het als
mijn belangrijkste taak om uit
te vinden wat de behoeften
zijn van de klant. Die zijn bepa-
lend voor de invulling van de
keuze van de klant. Samen met

assistent Lilian Dingen werken
we nauw samen met het team
Private Banking van onze
bank. Samen hebben we dien-
sten en kennis op het gebied
van inkomens-, vermogens- en
estateplanning in huis en
maken bovendien gebruik van
diensten en kennis van Rabo-
bank Nederland”.
Rabobank is de grootse hypo-
theekverstrekker in Nederland.
Op de vraag waarommenmo-

menteel zo terughoudend is
met de verstrekking van hypo-
theken geeft Theo enkele oor-
zaken.
Allereerst de centrale over-
heid, die strengere eisen stelt,
dan de kwetsbaarheid bij per-
sonen die op een tijdelijke
contractbasis werken en uiter-
aard de crisis die de huizen-
markt stil heeft gelegd.
Ook zijn de risico’s voor de
bank toegenomen door ont-

slag van de lener of echtschei-
ding.
Nog wat cijfers. Het balansto-
taal is 730 miljard dat voor
50% wordt gerealiseerd in Ne-
derland.
De winst in 2012 bedroeg 2,6
miljard. De vermogensratio is
17,2 %.
Het was een bezoek dat opviel
door de bevlogenheid van de
geïnterviewden.

Rob Berkvens

* Overigens wasmijn oudoom
Jan Berkvens (1871-1920)
de eerste directeur van de
Boerenleenbank Nederland

Peter Seuren
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Groep5700 sponsort de driving range

Het was iedereen natuurlijk allang opgevallen: de drie magenta
gekleurde schapen achter op de driving range die ons maanden-
lang een fijne lente toewensten. Al is de wens niet écht uitgeko-
men, de schapen op zich waren al een stukje lente. Zoals al
eerder in de Nieuwsbrief van HGC aangekondigd, zijn ze ge-
plaatst door Groep5700 in het kader van het sponsoren van de
driving range voor een periode van drie jaar, hierbij horen ook
de magenta driving range ballen die gebruikt gaan worden.
Deze zijn recentelijk door Groep5700 aangeboden aan de spon-
sorcommissie van HGC, zoals op bijgaand foto is vastgelegd.

Schapen kleurden de baan

Wat is de “drive” van Groep5700?
Voor de mensen die ons nog niet kennen.
Bedrijven in deze regio een echte stap verder brengen in de markt, dat is wat ons drijft. Vandaar Groep5700. Dus vanuit die optiek is
het voor ons logisch om de driving range te sponsoren in Helmond.

De markt verandert continu. Als ondernemer de juiste keuzes maken om door te kunnen groeien, wat heb ik nodig, hoe pas ik mijn
organisatie aan, hoe vertel ik het aan de markt, hoe laat ik dat zien? Zien en gezien worden, daar zijn we bij Groep5700 iedere dag
mee bezig.

In 2006 met z’n drieën begonnen in het oude gemeentehuis in Aarle-Rixtel, groeien we stap-voor-stap door naar een groep specialis-
ten op het gebied van marketing, online/offline communicatie en vormgeving in deze regio. Niet de grootste worden, wel de beste.
We laten bedrijven over hun eigen grenzen heen kijken met maar één doel: aan-de-gang, concreet resultaat voor de klant.
Dat gevoel, elke keer weer, dat is de stuwende kracht achter de groei van Groep5700.

En als u als ondernemer eens wilt sparren over de juiste keuzes voor uw onderneming of op een andere manier gezien wilt worden in
de markt, bel gerust.

Als deze regio sterker wordt, worden wij dat uiteindelijk ook.

Namens
Groep5700 marketing, communicatie & vormgeving
Marcel Zijp

VlnrWillie Jan Verspaget enWim van deWesterlo (sponsorcommissie HGC), Marcel Zijp
en Udo Holtappels (Groep5700). Op de foto ontbrekenWim van de Ven (sponsorcom-
missie) en Jorgen Bijsterveld (Groep5700)
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Wat ons verder nog ter ore kwam
Een magische pijl

Het is lente en verliefdheid
hoort daarbij. We zien het aan
de vogels in de natuur. Bij
mensen is er dan Cupido, ook
wel Eros genoemd, die meestal
wordt afgebeeld als een jon-
getje met vleugeltjes en een
pijl en boog. Hij schiet, volgens
de mythe, magische pijlen in
de harten van mensen en
goden om deze verliefd te
laten worden. Laat dat nou
twee van onze actieve golfers
zijn overkomen!

Langzamerhand is het een tra-
ditie geworden de golfdag die
Loek van Poppel organiseert
voor mensen met een beper-
king en die samen met bege-
leiders en vrijwilligers op het
oefen-complex wedstrijdjes
houden in putten en chippen.
Geweldig als je ziet hoe zulke
mensen kunnen genieten van
een clinic, putt-spelletjes, rij-
den in een buggy en lunchen
op het terras.
PS. Een tip…, het bankreke-
ningnummer voor deze activi-
teit voor het tiviteitencentrum
Helmond is 3658 191 171. Laat
de bodem van het potje be-
dekt !!!

Een free drop
Dit keer geen free drop door
de baan maar een ‘free drop’
bij binnenkomst van het club-
huis op de ‘dropzone’aan de
balie. Geen beperkende regels!
Met dank aan Loek.

Bridge-/Rikpuzzel
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Zuid speelt een contract zonder troef en is aan slag.
Hoe maakt hij 2 van de laatste 4 slagen.
Oplossing naar: poppela@xs4all.nl
Onder de goede inzenders wordt een �es wijn verloot.

Oplossing vorige uitgave:
Zuid speelt klaveren 4 voor aas van noord.
Noord speelt troef 3 voor de 8 van oost.
Oost moet nu ruiten spelen en
maakt geen slag meer. Inderdaad
niet moeilijk. De winnaar is deze
keer geen bridge-speler, maar
iemand die rikt: Louis Koetsier.

Redactie Evergreen

Zo, helm op...!!

Ik wel, ze slaan
me te hard.....

Mensen met
beperking op bezoek
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meegeteld. In dit rijtje blijven de donaties achter. Kom op
HGC`ers er is nog wat te doen, zeker voor diegenen die niet mee-
speelden.

De uitslag over 18 holes
1. Wim van de Westerlo
2. Ben Manders
3. Cees Broos
4. Hein Ottenheijm
5. Huub Bozon

We wensen Wim van de Westerlo en Ben Manders veel succes op
25 september wanneer zij op de ´Oosterhoutse´ Golfclub HGC
´Overbrug´ zullen vertegenwoordigen bij de regio finale.
Hopelijk bereiken ze daar de landelijke finale, die op 17 oktober
op Anderstein´ te Maarsbergen plaatsvindt.

Nol van de Kant

Een fantastische Tweede Pinksterdag, prachtig weer, een
enthousiast deelnemersveld en een puike stemming
vanaf het begin. Zo begon om 10.00 uur de traditionele
Handicartwedstrijd 2013. 13 flights ,52 deelnemers,
helaas wat minder dan voorgaande jaren, maar dat gaan
we in de komende jaren weer overtreffen.
Nog steeds dank aan de wedstrijdcommissie om deze dag,
nu en in de toekomst, te reserveren voor deze wedstrijd.

Het was weer een erg gezellige dag met een fantastisch financi-
eel resultaat. De Mulligans waren ook dit jaar weer in trek en wer-
den wederom in grote aantallen afgenomen door de
deelnemers. Bracht de inschrijving en de verkoop van de Mulli-
gans al een bedrag op van € 765,=, de dag kreeg nog extra glans
door de traditionele Amerikaanse verkoop. Uw consul, voortref-
felijk geassisteerd door Ceciel van den Broek en Iris Verstappen,
realiseerde, na een verbeten strijd van loven en bieden tussen de
diverse aanwezigen in het clubhuis, een aanzienlijk bedrag voor
de, door Keurslager Goossens en Iris en Gijs Verstappen geschon-
ken, geweldige prijzen.

De geweldige bedragen van twee speciale sponsoren zorgden er
mede voor dat uw consul het fantastische bedrag van € 1.675,=
aan de Stichting ‘Vrienden van Handicart’ kan overmaken. We-
derom een prachtig bedrag waarmee de HGC ‘Overbrug’ zich
zeker weer in de top van het zuidelijk klassement zal nestelen.

Met dank aan de sponsoren
Veel dank is verschuldigd aan al die sponsoren, die het mogelijk
maakten dat weer alle deelnemers met een prijs naar huis gin-
gen. De sponsoren waren, in willekeurige volgorde: Bavaria,
Huub Bozon, Annemarie Ottenheijm, Jeroen van de Kant, Pete
Norman, Iris en Gijs Verstappen, Gerry Daelmans, Annie en Peter
Heessels, Is Jacobs, Peer Foolen, Bert Hendriks en Bep en Jan van
Hout.
Dank ook aan de wedstrijdcommissie (Wim Martens) die uw con-
sul voor en tijdens de wedstrijd met raad en daad bijstond.

Ook hebben zich deze dag wederom een paar nieuwe donateurs
van de Stichting gemeld, maar het totale aantal blijft toch voor
onze club aan de magere kant. We hebben nu vijf handicarts, een
naar verhouding groot aantal. Hiervoor moet wel jaarlijks €
7.500,= worden opgebracht. Daarbij mogen de verhuuropbreng-
sten, de donaties en de opbrengst van de wedstrijd worden

De Handicartwedstrijd op 2e Pinksterdag

Nol (links) overhandigt de trofee aan Winnaar Wim van de Westerlo
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering van
de Helmondse Golfclub
“Overbrug” op maandag 15 april 2013 in het Golfclubhuis D’n Dimpel. Aanwezig volgens presentielijst: 93 personen
Bericht van verhindering: 28 personen
1. Opening
Voorzitter Mario Janssen opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom, speciaal onze ereleden de heren Hans Verstappen en Wim Mar-
tens en het lid van Verdienste de heer Fred Boogaarts.
Voorzitter constateert dat er een niet-lid en enige niet-stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig zijn. De vergadering heeft hier geen be-
zwaar tegen.
2. Mededelingen
Voorzitter vraagt de aanwezigen 1 minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan onze overleden medeleden mevrouw Jody van Thiel-Phillips
en mevrouw Riet Cavazza-Boogers.
Eveneens werd nog herdacht mevrouw Marlou Joosten-Heinemeijer, die abusievelijk niet is vermeld op de vergadering van 26 november 2012. 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 Adrienne Bloemers heeft schriftelijk vragen gesteld over de notulen van de ALV van 26-11-2012. Deze vragen zullen bij de bespreking van
deze notulen worden beantwoord.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2012.
Naar aanleiding van de vragen van mevrouw Adrienne Bloemers merkt de voorzitter op, dat de verslaglegging niet woordelijk zal zijn en vraagt de
vergadering of zij hiermee kan instemmen. De vragen van mevrouw Adrienne Bloemers hebben betrekking op de Horeca en de indexatie van de con-
tributie en worden beantwoord.
Geen van de aanwezigen maakt verder 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. Verslag verenigingsjaar 2012.
De voorzitter geeft kort de wederwaardigheden van het afgelopen jaar aan. Hij merkt op, dat dit een herhaling is van zijn Nieuwjaar toespraak, zodat
hij het kort zal houden. Hij dankt alle leden en vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar. Uiteindelijk maken wij allen de vereniging.
7. Financieel jaarverslag 2012.
• De voorzitter geeft een toelichting op de resultaten rekening, de afwijkingen met de laatste prognose, zoals aangegeven tijdens de ALV van 26-11-12
en de balans. Er zijn geen vragen, de resultaten rekening en de balans worden door de vergadering geaccordeerd.
• Verslag kascommissie. De heer Cees Broos doet verslag van het werk van de commissie.
Er is geconstateerd, dat het gecontroleerde overeenkomt met de gepresenteerde cijfers. Hij overhandigt het bestuur de goedkeurende verklaring. De
voorzitter bedankt de kascommissie voor haar werk.
• Decharge van het bestuur. Op advies van de kascommissie worden het bestuur en penningmeester door de vergadering gedechargeerd voor het ge-
voerde financiële beleid over 2012.
• Benoeming kascommissie. De heer Cees Broos is aftredend, de heer Willem van Zantvoort volgt hem op. De heer Harrie van de Rijdt wordt het
nieuwe lid van de commissie. De heer Martin Geurts stelt zich beschikbaar als reservelid en zal in 2014 tot de commissie toetreden.
8. Bestuursverkiezing
De heer Rob Stockx is aftredend bestuurslid en statutair niet meer verkiesbaar. Het bestuur heeft besloten om deze functie niet meer in te vullen, de
werkzaamheden zullen worden toegevoegd aan de heer Loek van Poppel. De voorzitter bedankt namens de vergadering de heer Rob Stockx voor zijn
inzet gedurende de 10 jaren, geeft heb een afscheid geschenk en bloemen voor zijn echtgenote Margriet. De vergadering bedankt hem met een
groot applaus. De heer Rob Stockx verlaat de bestuurstafel en neemt plaats in de zaal.
Ook mevrouw Dieke Sengers is aftredend, hoewel zij pas een jaar in functie is, maar zij kwam in de plaats van de heer Dick Severs, die zijn periode niet
heeft afgemaakt. Zij heeft zich weer kandidaat gesteld en het bestuur beveelt haar aan bij de vergadering.
Voor de heer Dirk Jan Boer geldt hetzelfde( twee jaar in functie), hij volgde de heer Wim Martens op, die ook besloot zijn functie voortijdig ter beschik-
king te stellen. Het bestuur beveelt ook de heer Dirk Jan Boer aan voor herverkiezing. Voor beide functies zijn geen tegenkandidaten. De vergadering
reageert positief op het voorstel van de voorzitter door middel van een applaus en dus zijn beide kandidaten voor 3 jaar herkozen.
9. Presentatie en goedkeuring beleidsplan.
Het beleidsplan 2013-2018 is gepubliceerd op de website onder “bestuurmededelingen”. De voorzitter geeft uitleg over de belangrijkste voornemens.
De volgende vragen en suggesties kwamen van de leden.
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N.a.v. het inkrimpen van het bestuur ( nu 6 leden) vroeg de heer Hans Verstappen hoe het bestuur omgaat indien de stemmen staken. Dan geeft de
stem van de voorzitter de doorslag. Over de plannen voor de baanuitbreiding vroeg de heer Geert Swinkels wat het belang van de gemeente Laar-
beek was en waarom de vereniging dit nodig had. De voorzitter legt de afwatering problemen uit en de win-win situatie. De heer Geert Swinkels wijst
op de archeologische waarde. Volgens het verdrag van Malta zou een onderzoek kunnen worden opgedragen, waarvan de kosten € 5,-/m2 zijn. Ook
wijst de heer Geert Swinkels op de Ecologische Hoofd Structuur, die in het verleden al voor grote problemen hebben geleid. Door het inschakelen van
Buiting Advies B.V., die grote ervaring heeft met de provincie Noord Brabant gaan wij ervan uit, dat deze problemen beheersbaar zijn. Als laatste
vraagt de heer Geert Swinkels of de firma Artex niet kan worden aangesproken. De voorzitter meent, dat dit een zaak is, die de gemeente Laarbeek
moet oplossen.
De heer Wim van Elk vraagt, wie de eigenaar wordt van de grond. Hier kunnen verscheidene opties voor zijn. De heer Rene Thans vraagt over belasting
voordelen en de heer Ton Sengers over de zelfstandigheid van de vereniging. Het bestuur onderzoek met behulp van de financiële commissie en an-
dere deskundigen de voor en nadelen van een andere structuur.
De heer Cees Broos merkt op, dat als er op de paardenwei ongeveer een Ha. waterberging moet komen, hier de driving range te plaatsen. Dit is niet
zo’n goed idee, te ver van het clubhuis.
De heer Antonie Franssen vraagt over het gebruik van de baan tijdens de werkzaamheden. Er zal worden getracht zoveel mogelijk van de baan ter be-
schikking van de leden te houden, maar daar is nog weinig over te zeggen. Daarnaast hoeveel de speelcapaciteit verhoogd kan worden, dus meer
leden. Ook dit is in dit stadium moeilijk te voorspellen.
De heer Willem van de Ven vraagt wat de consequentie is, als de paardenwei niet ter beschikking komt. Dan moeten we alleen verder met het maïs-
veld, als dit separaat te koop is.
Mevrouw Adrienne Bloemen vraagt wat er met de kosten van het onderzoek is gedaan. Deze zijn in 2012 geactiveerd.
De heer Peter Hessels vraagt hoe lang dit allemaal kan duren. Omdat er nogal wat stakeholders zijn, overheden, waterschap, milieu organisaties etc.
kan het wel 2 jaar duren voordat de bouw kan starten.
Hierna besluit de voorzitter om een pauze te houden.
Pauze.
De heer Rene Thans vraagt over de jeugdleden en de visie van het bestuur. Ook over het kennismaking lidmaatschap en hoe lang dit moet duren. Het
bestuur werkt dit nog verder uit.

De heer Jan Meulendijks adviseert het bestuur om de statuten aanzienlijk eenvoudiger te maken, een basis stuk (alleen de belangrijkste zaken) en alle
andere zaken te regelen in het Huishoudelijk reglement. Bij onze vereniging is het net andersom, waardoor relatief veel notaris kosten moeten worden
gemaakt.
De vergadering maakt zich wat zorgen over verplichtingen, die het bestuur misschien aangaat. Het bestuur wijst allereerst op de statuten, die het be-
stuur hierin beperken, daarnaast zullen alle belangrijke verplichtingen, die worden aangegaan “onder voorbehoud van goedkeuring ALV “ zijn.
Mevrouw Cristien Jacobs heeft een vraag over jeugdleden ( 25+) die instromen via andere verenigingen om die vrij te stellen van entree betaling. Het
bestuur is hier niet voor.
Na het beleidsplan uitgebreid besproken te hebben en relevante vragen beantwoord te hebben vraagt het bestuur de vergadering toestemming te
geven om de volgende punten uit te voeren:
• Bestuursmodel naar 5 bestuursleden, die wat verder van de commissies staan.
• Familie relatie jeugdleden loslaten.
• Aparte leden categorie Jongeren 18-25 jaar.
• Tijdelijk kennismaking lidmaatschap voor nieuwe leden.
• Leden stemmen in met Plan van Aanpak om te komen tot een baanuitbreiding.
• Het bestuur kan onderhandelen over de grondaankoop op basis van financiële haalbaarheid, zoals geadviseerd door de financiële commissie.
• Het bestuur krijgt opdracht om het HHR en de statuten in overeenstemming te brengen met deze voorstellen.
De vergadering gaat akkoord met deze voorstellen en beloond het bestuur met een applaus voor de beleidsvisie.
10. Voortgang baanuitbreiding.
Omdat in het beleidsplan de baanuitbreiding uitgebreid aan de orde is geweest, beperkt de baancommissaris heer Wim van de Westerlo zich tot wat
opmerkingen over de samenwerking met de verschillende partijen.
11. Rondvraag
De heer Ton Sengers vraagt zich af, of er geen samenwerking met andere clubs kan worden gezocht Er zijn clubs in onze omgeving, waar de leden
tegen een gereduceerd tarief bij elkaar kunnen spelen. Het bestuur heeft dit uitgezocht. Deze banen zijn allen lid van de Vereniging van
Baaneigenaren. Om hieraan mee te doen, zouden wij ook lid van deze vereniging moeten worden.
Het bestuur ziet op dit moment hierin geen voordelen, alleen extra kosten.
De heer Antonie Franssen vraagt zich af, wanneer de aansluiting op de Aarle-Rixtelseweg eindelijk wordt aangepakt. Het bestuur heeft hierover con-
tact met de vastgoed ontwikkelaar Stam en de Koning. Alle vergunningen zijn afgegeven, alleen op het laatste moment heeft een omwonende be-
zwaar gemaakt, waardoor de omgevingsvergunning nog steeds niet is afgegeven.
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.30 uur.

Helmond, 20 april 2013 DJB
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