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De zomer zit er weer op en de belangrijkste wedstrijden
zijn gespeeld.We kunnen nu de balans opmaken van hoe
we afgelopen seizoen hebben gepresteerd. Voor sommi-
gen waren er de sportieve, voor andere de gezellige hoog-
tepunten. Dat is het leuke aan golf, je kunt je eigen
prestatieniveau hanteren afhankelijk van je fysieke moge-
lijkheden, ambities en vaardigheden en daarnaast ook nog
genieten van natuur en gezellig samenzijn in een club waar
we ons thuis voelen.

In dit blad weer nieuws over de sportieve prestaties maar
ook over andere aspecten die een club levendig maakt
zoals: natuur, hobby’s van leden, jeugdopleiding en ge-
schiedenis van het gebied waarin onze baan ligt. Ook heb-
ben we ons laten verleiden om een blik in de toekomst te
werpen aan deze en gene zijde van de Zuid-Willemsvaart.

Voorlopig kijken we uit naar de plannen van ons bestuur
voor uitbreiding van de baan en we hopen dat dit deze
keer lukt.

Redactie Evergreen



4

Voorwoord van de voorzitter

Hoera, hoera, de eerste belangrijke stap in de baanuitbrei-
ding is gezet. Het bestuur heeft een overeenkomst met de
familie Verschure over de aankoop van het ‘maïsveld’ en de

‘paardenwei’. Zoals u hebt kunnen lezen in onze extra
Nieuwsbrief van augustus, is er een voorlopige koopakte
getekend. Ik wil u graag inzicht geven in de wijze waarop het
bestuur deze zaak heeft aangepakt.

Na de eerste kontakten met makelaar Van den Heuvel, in de
zomer van 2013, werd duidelijk dat de familie Verschure be-
reid was om te praten over de verkoop van gronden.
We hebben ons toen eerst afgevaagd wat de Golfclub met
die gronden zou kunnen gaan doen. Bij een eerste gesprek
met de golfbaanarchitect Frank Pont werd duidelijk dat de
Ecologische Hoofd Structuur (EHS) belangrijk kan worden bij
het realiseren van onze plannen. Dus moest er eerst een in-
ventarisatie worden gemaakt van de EHS en daarvoor is bu-
reau Buiting Advies ingeschakeld. Zo is er een aantal opties
ontstaan voor een mogelijke uitbreiding van de baan.

Financiele haalbaarheid
Verder is de financiële haalbaarheid natuurlijk heel belangrijk
en daarvoor hebben we een financiële commissie benoemd
en die gevraagd om, aan de hand van de Balans en Winst- en
Verliesrekening van de Club, te kijken naar de investerings-
mogelijkheden. Met deze plannen en financiële gegevens in
ons achterhoofd zijn we gaan praten met de familie
Verschure. Gesprekken, die in een hele positieve en open
sfeer verliepen en die, na de positieve beslissing van de leden
in de voorjaarsvergadering, hebben geresulteerd in de over-
eenkomst. Uiteraard is er natuurlijk uitgebreid onderhandeld
over de prijs. Er is een aantal ontbindende voorwaarden
opgenomen, zoals u hebt kunnen lezen in onze Nieuwsbrief.
Een hele belangrijke daarbij is natuurlijk, die over de bestem-
mingswijziging van de ‘paardenwei’. Hoe gaan we nu verder ?

Routing en Masterplan
Het bestuur heeft inmiddels, op basis van twee scenario’s
(met en zonder ‘paardenwei’), opdracht gegeven aan de

Het eerste schaap is over de dam

architect voor het maken van een Routing- en Masterplan. Verder is er
opdracht gegeven voor een bodemonderzoek en een verdere studie
naar de mogelijkheden van de natuurcompensatie bij (gedeeltelijk)
gebruik van de EHS. Op basis van het Masterplan kan er een definitief
financieel plan worden gemaakt dat aan u zal worden voorgelegd
tijdens onze najaarsvergadering. Voor de verdere uitwerking van de
plannen zal ook een Commissie Baanuitbreiding worden aangesteld
en zal er natuurlijk ook overleg zijn met de omwonenden. U ziet: werk
in overvloed, waarbij het bestuur zich positief gesteund weet door u
allen.

Horeca
Het zal u niet zijn ontgaan dat er ook gesprekken zijn gevoerd over de
horeca-exploitatie in ons clubhuis. Nadat onze exploitanten (Gijs en
Iris) en het bestuur, samen tot de conclusie waren gekomen dat de
oude overeenkomst moest worden herzien, heeft het bestuur in haar
beleidsplan eerst vastgelegd aan welke voorwaarden een nieuwe
exploitatie overeenkomst van ons clubhuis zou moeten voldoen.

Na goedkeuring van de uitgangspunten door de leden in de ALV is er,
op basis daarvan, een nieuw plan van aanpak gemaakt door Gijs en
Iris onder de naam: ‘Een frisse nieuwe start van D’n Dimpel’.

Dit plan omvat zowel een nieuwe aanpak in de horeca als een nieuwe
aanpak in de verhoudingen met de club. Nadat het bestuur unaniem
haar vertrouwen heeft uitgesproken in dit plan, zijn we nu bezig met
het opstellen van een nieuwe horecaovereenkomst, die op 1 januari
2014 moet ingaan. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de gezellig-
heid op en rond onze baan en alle overige horeca-activiteiten voor de
komende jaren weer zijn gewaarborgd.

Matchplay kampioenschappen
Dat het gezellig is op onze club is wel gebleken tijdens het finale-
weekend van onze Matchplay kampioenschappen. Er werd door
velen van u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te kijken naar
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Wie is verantwoordelijk voor de juistheid
van jouw score?
In een golfwedstrijd is het demarker die je scorekaart
bijhoudt, maar wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de juistheid van de geno-
teerde slagen?

Een praktijkvoorbeeld
Op een par 4 hole heeft een speler een slechte afslag en is de mogelijkheid van het scoren
van een par bijna een illusie. Toch weet hij met een wonderbaarlijke tweede slag, een geluk-
kige chip en een mooie put nog een par te scoren. Hij vraagt de marker een 4 te noteren,
maar deze wil dat niet geloven en zegt er 5 te hebben geteld. Na een lange discussie en de
druk van de volgende flight is er geen tijd om het regelboekje te raadplegen en wordt er
foeterend verder gespeeld. Dit ook omdat de speler zegt dat hij zelf verantwoordelijk is voor
zijn score. In de tweede ronde samen is op dezelfde hole nog eens geprobeerd de vorige
score te recapituleren en de speler kreeg toen van de marker het voordeel van de twijfel.

Wat zegt het Regelboekje hierover?

Regel 6-6 beaamt dat de speler verantwoordelijk is
voor zijn eigen score. Echter, indien hij voor een
hole een lagere score inlevert dan werkelijk ge-
maakt, wordt hij gediskwalificeerd. Indien hij een
hogere score inlevert, telt de ingeleverde score.
Twijfelachtige punten moeten voor het tekenen
van de scorekaarten met de wedstrijdcommissie
worden geregeld. Maar als, zoals in dit voorbeeld,
zowel speler als marker vasthouden aan hun
standpunt, wie moet de commissie dan geloven?
Het regelboekje geeft hierover geen uitsluitsel, dus
daarom het boek ‘Descions on the rules of golf’ ge-
raadpleegd. Hierin staat een soortgelijk geval (6-
6a/4), waaruit is af te leiden dat een speler bij een
door de marker ingevulde, hogere score had kun-
nen weigeren de kaart te tekenen. De marker moet
dat dan rapporteren aan de wedstrijdcommissie
en deze beslist na het raadplegen van eventuele

getuigen wie er gelijk heeft. Als er geen getuige is, wordt aangenomen dat de speler gelijk
heeft. Is er echter nog een andere getuige is, zoals bijvoorbeeld een flightgenoot, dan is
diens gezichtspunt bepalend.

Regelneef

Golfregels
Blijf er mee bezig

de finale van de KLM Open met een
Nederlandse winnaar. Maar op een
dergelijk KLM Open hoef je als speler
slechts een paar dagen te pieken.
Onze eigen Matchplay finalisten
hebben echter vele weken, ‘op de
toppen van hun kunnen’ moeten
spelen om zich te plaatsen voor dit
finaleweekend. Een prestatie van
formaat, waarmee ik hen allen van
harte wil feliciteren. Na een span-
nende finale bleef het nog lang ge-
zellig in een vol clubhuis.

Ik wil graag al onze damesleden op-
roepen om volgend jaar massaal
deel te nemen aan deze prachtige
uitdaging. Al met al een prachtig
weekend met prachtige winnaars en
een voortreffelijke organisatie. Voor
het verdere verloop verwijs ik u
graag door naar het verslag van dit
kampioenschap verderop in de
Evergreen.
Met de wens dat we nog een mooie
nazomer mogen krijgen, zodat we
volop kunnen genieten van onze
mooie baan, hoop ik u allen te
mogen begroeten op onze najaars-
vergadering in november.

Uw voorzitter,

Mario Janssen.
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Geef door die pen

Allereerst mezelf (voor de
nieuwe leden onder ons):
Albert van der Meijs, geboren
in 1950 en vader van twee kin-
deren Geert (35) en Noortje
(32) en ook nog twee kanjers
van kleinkinderen. Als ik wist
dat kleinkinderen zo leuk
waren dan had ik die mis-
schien eerst genomen. Verder
heb ik aan Tonne een schat
van een vriendin -die ook nog
eens verzot is op golf- en dat
past dus prima bij mij. Als ex-
eigenaar van een schildersbe-
drijf in Gemert heb ik
weliswaar in januari jl. de laat-
ste aandelen aan mijn zoon
heb overgedaan, maar ik ben
er nog steeds werkzaam. Jullie
denken wellicht dat we alleen
maar leuke dingen doen en
dat is ook wel zo, maar werken
doe ik nog steeds graag
zolang ik het nog kan en leuk
vind. Mijn verdere hobby's zijn
lekker koken, bridgen en een
beetje reizen.

Nu over het golfen
Begonnen in 1997, na twee
jaar Gulbergen, werden mijn
vriend Jan van de Eijnde en ik
door Piet Korenman uitgeno-
digd om een keer te komen
golfen op HGC/ Dat ging mij
niet slecht af: 39 punten met
toen nog een handicap van 28.
Gemakkelijk baantje dacht ik,
maar door de jaren heen ben

ik erachter gekomen dat dit
niet altijd het geval is. Na het
golfen die zondagmiddag, bui-
ten op het terrasje van het
toenmalige clubhuis(je), was
het ‘gevaarlijk gezellig’, als ik
het zo mag uitdrukken. Lang
bedenktijd had ik niet nodig, ik
ben meteen lid geworden en
heb mijn lidmaatschap bij de
Gulbergen opgezegd.
Wat die ‘gevaarlijke gezellig-
heid’ betreft, is het door de
jaren heen, op uitzonderingen
na, iets minder geworden,
maar dat zal denk ik wel met
mijn leeftijd te maken hebben.
Gezellig blijft echter het altijd
op HGC en dat is, na het gol-
fen, voor mij belangrijk.

Golfen is en blijft een enerve-
rend spelletje, dat hoef ik nie-
mand meer uit te leggen.
De ene dag sla je de sterren
van de hemel en de ander dag
golf je als een dweil.
Als stimulans zou ik de begin-
nende golfers onder ons mee
willen geven: houdt vol, na
drie of vier jaar, met oefenen
en eventuele lessen, worden je
slagen vaster. En vergeet niet,
ook de competities zijn prach-
tig en daar leer je veel van.
Het NGF-team Heren 2 op zon-
dag blijft mijn oogappel, de

(jonge) kerels in mijn team
(waar ik de captain van ben)
zijn lekker fanatiek en ik zie
hun handicap nu ook duidelijk
omlaag gaan. Al een paar jaar
zit ik te dubben om op zondag
te stoppen en bij de senioren
te gaan spelen, maar dan word
ik door mijn teamleden toch
weer overgehaald ommaar
weer een jaartje door te gaan.
Dat streelt mij wel. Dus nog
een jaartje erbij en verder zie
ik wel, want je blijft er, ook al
ben je opa, jong bij. Bedankt
jongens!

De stages in Spanje, die Hans
ook al vermeldde, hebben er
zeker toe bij gedragen, om als
team en mannen onderling
dichter bij elkaar te komen.
Na het ontbijt, iedere dag fa-
natiek golfen op mooie banen,
even nabuurten, inkopen
doen, dan samen met Rinus
Jansen een lekker menu in el-
kaar zetten. De ene dag gezel-
lig lachen en de andere dag

praten over dingen waarvan je
dacht er een eenling in te zijn
en dan blijkt dat niet zo te zijn.
Top!!!

Verder wil ik als ‘El Capitano’
aan eenieder de raad geven,
speel het spel zoals het ge-
speeld dient te worden, dan
beleef je er op den duur het
meeste plezier aan en kun je
iedereen recht in de ogen
blijven kijken.Wat maakt het
uit, een paar keer 0,10 hcp om-
hoog , daarna komt toch weer
een dag dat je zomaar 1,5 hcp
of meer zakt. Ik stop er nu mee
en hoop dat ik jullie met mijn
schrijven niet heb verveeld. Tot
ziens op de baan.

Graag wil ik de pen doorgeven
aan een runner up in onze
club, een jongen die in de
baan niet zo veel zegt. Laat
hem zijn belevingen en jonge
ervaringen eens een keer op
papier zetten. Het gaat hier
om onze Strokeplay kampioen,
BramVerstappen.
Bram succes!
Groetend: Albert van der Meijs

In de laatste Evergreen las ik in ‘Geef door die pen’ het relaas vanHans van
deWassenberg. Normaal gesproken vind ik deze rubriek erg leuk en inte-
ressant. Echter, toen ik bij de laatste alinea aangekomenmijn naamals
opvolger zag staan, dacht ik: “Wat is dit nu, Hans”? Ik dacht dat we een
beetje vriendenwaren (grapje), maar ik zalmijn best doen om er iets van
temaken.
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Pro-praatje

Ik hoor veel spelers zeggen:
• ‘zo had ik de bal moeten
raken’,
• ‘mijn oefenswing is altijd
beter dan mijn gewone swing’,
• ‘wanneer er een bal had gele-
gen, had die zeker op de green
gelegen’ en
• ‘wanneer er een bal had gele-
gen, was het zeker een goed
shot geweest’

Komt dit bekend voor? Lees
dan verder.

Een oefenswing lijkt door-
gaans niet op de swing die een
speler maakt, wanneer hij een
golfbal wil slaan. Omdat er ook
geen verwachtingspatroon is.
U ziet golfers de club halver-
wege de oefenswing stoppen
om hun positie te controleren.
Of zij brengen de club in top-
positie en kijken hoe het slag-
vlak is ten opzichte van hun
linker polspositie.

Deze acties zijn fijn voor op de
drivingrange. Daar waar de
focus wordt gelegd op een be-
paald aspect van de swing,
met de bedoeling dit te veran-
deren. Maar zij hebben geen
toegevoegde waarde in de
baan. In de baan moet de
focus zijn om golf te spelen en
niet de golfswing te verande-
ren. De oefenswing zorgt er
juist voor dat je beter gecon-
centreerd bent, daardoor een
betere focus hebt en je uitein-
delijk minder wordt afgeleid
door andere dingen.

Je kunt het vergelijken met
een groep acteurs:
Wanneer een groep acteurs
een rol krijgen in een stuk, zul-
len zij eerst hun tekst moeten
leren. Zij doen dit door in
groepen hun tekst op te lezen,
terwijl zij hun normale kleding
aan hebben. Ze hoeven alleen
de tekst onthouden. Beetje bij
beetje komt het meer in de
richting van de uiteindelijke
voorstelling. Vlak voor de eer-
ste voorstelling hebben zij een
zogenaamde dress-rehearsal.
De acteurs zullen alles simule-
ren. Halen zoveel mogelijk de-
tails erbij. Ze houden een
performance, waarbij zij visua-
liseren dat alles wat op die
avond zou kunnen gebeuren,
ook gebeurt.

Met golf moet u hetzelfde
doen wat een acteur ook doet.
Maak een oefenswing die zo-
veel mogelijk in de buurt komt
van de werkelijke swing, die u
wilt gaan maken. Maak de
swing vloeiend, net als wan-

Oefenswing als dress-rehearsal en controleer op de drivingrange

neer de bal wordt geslagen.
Raak de grond, neem een
kleine plag mee en houd de fi-
nish vast. Leer je brein in te
beelden hoe de bal gaat vlie-
gen, hoe de swing moet voe-
len. Er moet dus geen verschil
zijn tussen een oefenswing en
uw werkelijke swing.
Door een goede dress-rehear-
sal van uw oefenswing kunnen
zowel de mentale als fysieke
aspecten van het spel worden
nagebootst.

Wanneer je een bepaald as-
pect van de swing wilt integre-
ren (technisch) dan is de
driving range de plaats om dit
te doen, je programmeert je
geest dit te doen.Op de dri-
ving range maakt het niet uit
of je een slechte bal slaat door-
dat je technisch iets probeert
te veranderen. Je hebt snel
weer een andere bal op de
mat liggen om het nog een
keer te proberen. In de baan
blijft een slechte slag je achter-
volgen!

Maar wees voorzichtig met te
veel technische aspect in de
baan. Mentaal gezien gaat het
je te veel energie kosten en
geeft het je de ruimte om een
slechte swing uit te voeren.
Zorg dat je op de baan niet
bezig bent met wat je op de
drivingrange dient te doen.
Speel het spel, maar neem de
tijd om tijdens je oefenswing
het juiste gevoel te krijgen.
Krijg je het niet voor elkaar om
het juiste gevoel te krijgen, ga
dan terug naar de driving
range om dit te oefenen. Want
als het gevoel er niet is, dan is
er ook geen vertrouwen.

Sandy

WINTERAANBIEDING

8 lessen - 6 betalen
of

12 lessen - 9 betalen

Voorwaarden:
• Alleen in de periode novem-
ber tot en met februari.
• Vooraf het totale bedrag be-
talen.
• Men mag de lessen zelf in-
boeken in het lesboek.
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Natuur op de golfbaan
Golfers en de ziekte van Lyme

In dit voorjaar is op verzoek van de Tweede Kamer door het
hoogste regeringsadviescollege op gezondheidsgebied, de Ge-
zondheidsraad, een advies uitgebracht over de ziekte van Lyme:
‘Lyme onder de loep’. De directe aanleiding voor dit rapport was
een burgerinitiatief (ondertekend door tenminste 40.000 bur-
gers) van de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten, voort-
komend uit de frustraties bij zowel patiënten als behandelaars
over diagnostiek en behandeling.
De Gezondheidsraad heeft nu de huidige stand van zaken ten
aanzien van diagnostiek en behandeling in kaart gebracht.

Enkele gegevens over de lymeziekte
De ziekte is genoemd naar het plaatsje Old Lyme in de Verenigde
Staten, waar de ziekte in 1975 is ontdekt. De ziekte wordt veroor-
zaakt door de Borrelia bacterie, naar de mens overgebracht door
een beet van een met de bacterie besmette teek.
De ziekte kan heel vervelende tot ernstige gevolgen hebben.
In Nederland is gemiddeld zo`n 22% van de teken besmet met
de Borrelia-bacterie, jaarlijks krijgen ongeveer één miljoen
Nederlanders een tekenbeet, waarvan weer ongeveer 3% ,dus
30.000 personen, de lymeziekte oplopen. Bij zo`n 80% van de
besmette personen ontwikkelt zich na enige tijd (soms pas na
weken) een grote rode plek op de plaats van de beet, vaak met
een lichte opheldering in het midden .Dit houdt dus in dat bij
20% van de besmetten in eerste instantie geen zichtbaar ken-
merk van besmetting aanwezig is .De tekenbeet wordt vooral
opgelopen onder bomen of bij het lopen in het struikgewas.
Bij verwijdering van de teek binnen 24 uur is de besmettingskans
gering.

Advies aan golfers
Teken kruipen op de grond uit de eitjes en houden zich schuil op
de bosbodem. Zij kruipen, als ze daartoe de kans krijgen, meestal
via een been of een arm omhoog en kunnen de golfer zo
besmetten. Zorg dus voor bedekkende kleding, bijvoorbeeld bij
een korte broek: kniekousen en geen korte sokjes. De eenvou-
digste maatregel is om de bal op de fairway te blijven spelen, dit
is zowel goed voor uw handicap als voor het voorkomen van de
lymeziekte.

Het verwijderen van teken op de huid

Tekenbeet Tekenpincet

Mocht een teek zich vastgezogen hebben op uw huid,dan zijn er
verschillende manieren om het beestje te verwijderen, zonder de
tekenpootjes in de huid te laten zitten:

1. Op de golfbaan: vraag CorWouters, de accomodatiefunctio-
naris (indien aanwezig), die met zijn nagels het beestje in zijn
geheel vakkundig verwijdert (naar eigen ervaring).

2. Gebruik het bekende tekenpincet (verkrijgbaar bij apotheek
en drogisterij).

3. Volgens het ledenblad ‘De kattestaart’ van de IVN (Instituut
Voor Natuureducatie) afdeling Helmond, uitgave zomer 2013:
‘Breng een klodder vloeibare zeep aan op een prop watten.
Bedek de teek met de met zeep doordrenkte prop en dep de
teek 15 tot 20 seconden. De teek zal zich spontaan losmaken
en zichzelf vasthouden aan de watten, wanneer u de prop
wegneemt’.

Hopelijk zult u geen teken oplopen, maar één miljoen opgelopen
tekenbeten per jaar in Nederland is toch wel veel. Alle kans dat u
er een keer bij hoort. Gewapend met bovenstaande kennis bent
u in staat ook van u af te bijten.

Meer weten?
Lees het rapport ‘Lyme onder de loep’.
Publicatie 2013/12 - Den Haag, Gezondheidsraad.

Otto Smithuis
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Een verrassende stoofschotel
De herfst begint en wat is er lekkerder dan na een flinke golfpartij aan te schuiven aan een tafel
met een heerlijke pan stoofvlees.

De ingrediënten
Voor vier personen heb je nodig
• 1 kilo varkensvlees,
• 10 gedroogde shitakes,
• 4 sjalotjes,
• 4 lente-uitjes,
• 4 eetlepels basterdsuiker,
• 5 cm. geschilde gemberwortel,
• 9 eetlepels sojasaus,
• 9 eetlepels droge witte wijn,
• 4 stuks steranijs,
• 3 kaneelstokjes of 3 theelepels kaneel en
• 4 teentjes knoflook.

Week de shitakes in lauw water en snij ze daarna in stukjes. Snij intussen de knoflook, gember en sjalotjes heel fijn en het vlees in
hapklare brokjes.
Braad het vlees in porties mooi bruin en schep het uit de pan. Laat in de pan de basterdsuiker al roerende smelten. Voeg er de soja-
saus en de wijn aan toe.
Schep daarna het vlees weer in de pan samen met de gember, sjalot knoflook, shitakes, steranijs en kaneelstokjes. Vul aan met water
tot alles net onder staat. Draai het vuur laag, leg de deksel op de pan en laat het geheel maar lekker 1,5 à 2 uur lekker pruttelen tot
het vlees zacht is.
Maak alles een dag tevoren. Opgewarmd is het namelijk nóg lekkerder. Serveer er rijst en een frisse salade bij.

Bon apétit
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.

De Beukums 31
5283 XG Boxtel
Tel. 0411-683713

Aanbieding:
Pinot Blanc

een alleman vriend voor zowel
aperitief als bij mosselen en visgerechten

Caves St. Remy-Desom Remich Luxemburg

PINOT BLANC
Wintrange Felsberg - Grand premier Cru

van €.45,60 voor €. 40,00 per doos (6).
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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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Rijn overhandigt de beker aan de vertegenwoordiger van de Herenoch-
tend Harry van Eijck. Wilma van Leeuwen van Ladies day kijkt toe.

Het beste dames team bestond uit: Lenie Ras, Pia Hermans en
Rosemarie Martens (45 Stableford punten).
Het beste herenteam bestond uit: Ruud van de Vliert, Bert Hen-
driks en Fons Jacobs (46 Stableford punten). De neary ging naar
Hein Ottenheijm

Bloemen voor de familie Schellekens

Dames/Herendag: Om de Rijn Schellekens trofee

De captain van het beste Herenteam geeft
zijn belevenis weer

Yessss !!!
Steeds als ik Rijn ontmoette, dacht ik: wat zou ik zijn trofee toch
graag eens willen winnen. Dus heb ik me de weken, voorafgaand
aan zijn dag de blubber geoefend en in andere rondjes golf alle
strepen gespeeld die ik maar kon bedenken.
Op de dag zelf werd ik ingedeeld met Bert en Fons. Ik zal je de
achternamen besparen, om te voorkomen, dat ze overspoeld
worden met verzoeken om ook met hen mee te mogen golfen.
Zelf dacht ik aanvankelijk: de een kan best goed tellen en de
ander burgemeester spelen, maar daar heb ik me tijdens het spel
toch lelijk op verkeken. Zonder hen was het niet veel geworden,
maar met hen toch maar mooi de eerste prijs voor alle anderen
weggekaapt!
Als rijpe appeltjes kwamen de parren naar beneden, met zelfs
een enkele birdie als toegift. De ene hole nog mooier dan de an-
dere! ‘Onze’ dames, Adrienne, Cecile en Els vergaten zelfs zo nu
en dan hun eigen spel, zo genoten ze! Van hen hebben we wel
een verkorte cursus gekregen in het binnen twee minuten aan-
en uittrekken van regenkleding. Waarvoor onze hartelijke dank!

Niet te vergeten is, dat Herbert de baan precies volgens onze
wensen geprepareerd had. Hoe, dat is het geheim van de smid
(en ons). Ze lag er in ieder geval prachtig bij. Zoals wel vaker
wordt gezegd, als van de een of de ander het spel niet daverend
is: je mag voor die € 600 contributie overal op de baan komen.
In die zes uur hebben we in ieder geval toch weer plekjes
ontdekt, waar nog nooit iemand was geweest, zelfs ik niet. Maar
het resultaat mocht er wezen met onze 46 (zesenveertig!) Stable-
ford. punten.
Na een gezellige borrel op hole 19, een gezellig etentje met alle
deelnemers en een feestelijke prijsuitreiking, konden we weer
voldaan naar huis.

Rijn en Tony, hartelijk dank en tot volgend jaar.

Ruud

De jaarlijkse wedstrijd om de Rijn Schellekens trofee tussen de Dames en de Heren van onze club leverde dit jaar een
overwinning op voor de Heren. Zoals gewoonlijk was dit weer een gezellige golfdag die werd afgesloten met een diner
gedurende welk de prijzen werden uitgereikt en de familie Schellekens in de bloemen werd gezet.
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De jeugd groeit op HGC ‘Overbrug’
Het seizoen 2013 loopt lang-
zaam ten einde.We kunnen als
jeugdcommissie tevreden te-
rugblikken op het golfseizoen.
De jeugdafdeling groeit ge-
staag.We hebben er een aan-
tal fanatieke spelers bij
gekregen; daar gaan we nog
wel wat van horen. En natuur-
lijk niet te vergeten het Club-
kampioenschap van Bram
Verstappen!!

Met de steun van het bestuur
en de inzet van onze pro
Sandy zijn we dit jaar begon-
nen met het uitrollen van de
plannen om de dalende trend
van jeugdspelers van afgelo-
pen jaren om te buigen. Om
nieuwe jeugdleden te werven
hebben we op 24 maart een
Vriendjes- & Vriendinnetjesdag
georganiseerd. Ondanks dat
het die dag guur weer was,
was de opkomst groot en heb-
ben veel kinderen meegedaan
aan de clinics gegeven door
Sandy. De dag resulteerde in
25 nieuwe aanmeldingen!
Hiermee komt het totale aan-
tal jeugdleden op 70 en ook na
de zomer komen er nog steeds
nieuwe jeugdspelers bij.

Ommeer binding tussen de
kinderen te creëren hebben
we de vrijdagavond, de golf-
avond voor de jeugd, als vaste
speelavond geïntroduceerd.
Een vaste groep spelers is er
altijd en na de zomer zien we
de eerste talentjes die dit jaar
zijn begonnen ook al deelne-
men.

Elke vrijdagavond kunnen de
jeugdspelers die in het bezit
zijn van minstens baanpermis-
sie meedoen aan een 9 holes
wedstrijd. In allerlei wedstrijd-
vormen spelen ze met elkaar
tegen elkaar, tegen de ouders
of hebben we een uitwisseling
met andere golfclubs in de
regio. Vooral deze uitwisselin-
gen en het op ander banen
spelen vonden onze eigen
jeugdleden, alsook de gast-
spelers, heel erg leuk. En Gijs,
die zo nu en dan voor iets lek-
kers zorgt, was voor de jonge-
mannen en -dames natuurlijk
helemaal top.

Afgelopen 25 augustus heb-
ben enkele van de nieuwe
jeugdleden zelfs al meege-
daan met de Ouder-Kind wed-
strijd!
Op 29 september hebben we
als laatste wedstrijd de jaar-
lijkse strijd om de Jeugdbokaal
op het programma staan.We
hopen dan op een grote op-
komst van zowel de jeugdle-
den als hun ouders, zodat we
het seizoen op een gezellige
manier kunnen afsluiten.
Volgend jaar maart willen we
weer een Vriendjes- & Vrien-
dinnetjesdag houden om het
ledenaantal op peil te houden.

Vlnr: Lars van Rossum, Mike Herman, Minne Saassen, Mo de Leeuw, Seven Verspaget en Joppe Dijkstra

We zullen dan ook gaan pro-
beren ommeer meisjes en-
thousiast te maken voor het
golfen, die zijn nu nog in de
minderheid.

We zijn op de goede weg.
Als we doorgroeien hebben
we nog wel behoefte aan ver-
sterking in de Jeugdcommissie
en bij de jeugdcoaches om
Sandy zo nu en dan eens te
helpen bij de trainingen. Als je
iemand weet, laat het even
weten.

Allemaal bedankt,
De jeugdcommissie
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Old Grand-Dad praktisch dood
Het begon enkele decennia
geleden zo mooi. Grootvaders
samen een leuke golfdag be-
zorgen en tegelijkertijd finan-
cieel een goed doel steunen:
in dit geval de verzorging van
misdeelde kinderen. Vele jaren
stond deze wedstrijd op de
wedstrijdkalender en nadat de
belangstelling voor deze wed-
strijd al tanende was, hebben
de grootvaders het dit jaar
massaal laten afweten. Slechts
zes opa´s hebben het nog op
kunnen brengen om deze 18
holes wedstrijd uit te lopen.

Naast de enkele buitjes is het
enige vermeldenswaardige
over deze wedstrijd dat twee

spelers gelijk eindigden. Dit
ook na het tellen van de Sta-
bleford scores op respectieve-
lijk de laatste 9, 6 en 3 holes,
alsmede op de laatste hole. Na
het vele telwerk kon uiteinde-
lijk, op basis van het minieme
verschil in exact handicap,
toch nog een winnaar worden
aangewezen. En zo kon Wim
van de Ven de prijs in ont-
vangst nemen van consul/or-
ganisator Bert Hendriks. Een
‘minitrofeetje’, dat blijkbaar in
de loop van de jaren met de
opa´s mee is gekrompen.

Op de foto zien we dat gebeu-
ren. Een tranende Hein Otten-
heijm was zichtbaar ontroerd

door het schattige beeldje,
waarmee hij zo graag zijn
kleinkinderen had willen
verrassen. Rijn Schellekens
ging met een verwach-
tingsvolle blik op de
knieën om te demonstre-
ren hoe een kleinkind hier
tegenaan kijkt en Wim
lacht vol trots bij de ont-
vangst van het kleinood
dat hij straks thuis aan zijn
kleinkinderen kan tonen,
mits die goede ogen heb-
ben. Op de foto ontbreken
Harry van de Rijdt die snel
weg moest voor de oppas
op een kleinkind en onder-
getekende die, omdat hij
nipt tweede was gewor-

den, de foto moest nemen
evenals een berichtje schrij-
ven.

De deelname door HGC ‘Over-
brug’ aan de regiofinale in
Margraten is afgeblazen en de
consul kan zich nu beraden
over wat er volgend jaar moet
gebeuren. Ingeval de traditie
van Old Grand-Dad ten einde
mocht lopen dan kunnen
opa´s toch de naam blijven
koesteren, want Old Grand-
Dad staat ook nog steeds voor:
‘a brand of bourbon whiskey
distilled at the Jim Beam Plant
in Clermont, Kentucky’.

Bert ter Heijne

Vlnr: Hein Ottenheijm, Rijn Schellekens Willm van de Ven en cosul/organisator Bert Hendriks

Naschrift:
We hebben van consul Bert Hendriks gehoord dat hij toch
weer wil proberen om de Old Grand-Dad voor volgend jaar te
promoten. Dit vanwege het bijzonder goede doel dat de
unieke OGD stichting, een van de grootste verenigingen bin-
nen de NGF, nastreeft. Inmiddels zijn 105 A en B clubs hierbij
aangesloten. Bent u grootvader en nog geen lid, kijk dan op
de website www.oldgrand-dadclub.nl of neem contact op
met de consul van onze club.
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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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Geschiedenis van Overbrug deel 3 (slot)

Zuid-Willemsvaart heeft oude beekdalengebied verstoort

Uit de vorige twee delen over de geschiedenis bleek dat de beekdalen van de Aa en de Goorloop (in de volksmond nu de
Schevelingse loop genoemd) bepalend zijn geweest voor het gebied van de golfbaan. De Aa was in de eeuwen voor
1600 eveneens belangrijk als vaarweg vooral voor de platte boten met turf oftewel ‘pleit met klot’. Het beroep van
pleytmaker kwam in 1638 nog voor in Rixtel. Later verzandde de rivier en moest men zich behelpen tot 1826, toen ver-
voer per water via de Zuid-Willemsvaart mogelijk werd.

De Zuid-Willemsvaart, ge-
opend in 1826, heeft het toen-
malig landschap behoorlijk
verstoord. De Aa kabbelde
weliswaar voort aan de andere
kant van het kanaal, maar de
Goorloop, die in de Aa
stroomde, werd vlak voor het
kanaal afgesneden. Zoals op
de foto te zien is, is zij verwor-
den tot een smalle sloot, die
nog dient als gemeentegrens.
Ook de wegen van Kleine
Overbrug richting Binderen
werden toen opgeheven.
Langzamerhand zijn er initia-
tieven gaande om de beekda-
len en de kanaalzone weer als
een samenhangend belangrijk
natuurgebied opnieuw in te
richten.
Zo zien we dat in Stiphout
langs de Goorloop een ecolo-
gische zone wordt gecreëerd
en er is een intergemeentelijk
overleg gaande over inrichting
van de kanaalzone.

Tevens zien we dat, nu de
nieuwe sluis en brug klaar zijn,
Kleine Overbrug voor fietsers
en voetgangers weer verbon-
den is met de overkant van het
kanaal. Hiervoor is de oude

ophaalbrug uit Beek en Donk
(zie foto) op een Helmonds
voetstuk geplaatst. Ze symbo-
liseert mogelijkerwijze de toe-
nadering tussen Laarbeek en
Helmond over het gebruik van
het kanaal op een plek die
vroeger nog aan Aarle-Rixtel
(Laarbeek) toebehoorde. Ter
plekke staan borden, die de
geschiedenis van het kanaal
vertellen, alsmede enkele an-
tieke foto´s. Leuk om eens met
kinderen of kleinkinderen naar
toe te fietsen.

Wat brengt de toekomst?
Via de nieuwe brug is er weer
een directe toegang mogelijk
tot het natuurgebied ‘De Bun-
dertjes’ aan de overkant van
het kanaal. Dit opent een inte-
ressant toekomstperspectief
voor onze golfclub. We kunnen
nu ook met de golfkar het ka-
naal over en er ligt dus een
toekomstige mogelijkheid
onze baan uit te breiden met
negen holes in de Bundertjes:
grond, die aan de gemeente
Helmond toebehoort. Omdat
golfbanen hoe langer hoe

meer worden geïntegreerd in
het landschap zou zo´n uitbrei-
ding volgens mij goed passen
in de ontwikkeling van de
groene kanaalzone tussen Hel-
mond en Laarbeek. Is het een
utopie…? ‘Een volwaardige 18
holes championship course,
aan weerszijden van het ka-
naal en aangelegd als een na-
tuurpark; iets waarbij de
Stippelberg gaat verbleken!’
Zo´n natuurpark zou dan het
oude beekdalengebied bestrij-
ken, waarin vroeger Maria van
Brabant haar jachtpartijen or-

Huidige Goorloop gezien vanaf
de Aarle-Rixtelse weg

De nieuwe brug
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ganiseerde. Er stonden toen
veel moeraseiken en volgens
een geschiedkundig ge-
waagde veronderstelling is
een van die bomen haar red-
ding geweest toen ze in het
moeras dreigde te worden ge-
zogen. Om het verleden en het
heden met elkaar te verbinden
hebben we twee jaar geleden
al de wereldunieke Helmondse
moeraseik (Quercus palustris
´Helmond´) op onze baan ge-
plant. Dit als een icoon voor
het gehele beekdalengebied.
Het is nog steeds de wens van
de redactie om de burgemees-
ters van Helmond en Laarbeek
samen een plaquette te laten
onthullen bij de Quercus pa-
lustris ´Helmond´ op onze
baan. Zo´n gebeurtenis kan te-
vens bevorderend zijn voor de
samenwerking tussen de twee
gemeentes in de kanaalzone.
En, wie weet, is het een aan-
loopje naar een eerste aanzet
voor die championship course
in de prachtige natuur van de
oude beekdalen. Dat zou weer
nieuwe perspectieven openen
voor Otto Smithuis voor zijn
rubrieken ‘Natuur in de baan’
in de Evergreen. Hij kan dan
nog jaren vooruit.

Bert ter Heijne

Geraadpleegde literatuur:
Aarle-Rixtel 800 jaar beschikbaar
bij de Heemkundekring Barthold
van Heessel in Aarle-Rixtel

Door de baan

Nieuws van de golfende baancommissaris

Het is maandag 16 september 2013, de eerste herfstperikelen
hebben afgelopen week de golfbaan (gelukkig) voorzien van
het nodige regenwater.
De baan ligt er prima bij. De weersomstandigheden zijn de af-
gelopen maanden uiterst zonnig verlopen. De greenkeepers
hebben hard gewerkt om vooral in de droge periodes de baan
in topconditie te houden, chapeau.

Inmiddels naderen we het moment dat we de baan winterklaar
maken. Evenals afgelopen jaar zal er, zolang het weer het toe-
staat, gespeeld kunnen worden op zomergreens. Dit kan alleen als de baan en vooral de greens
in goede conditie verblijven.

Baanuitbreiding
Eind augustus is medegedeeld dat er overeenstemming is bereikt met de familie Verschure aan-

gaande de aankoop van 6,4 ha, beter bekend als ‘het maïsveld’ en ‘de paardenwei’.
Op dit moment is het bestuur bezig met het opstellen van een financieel plan voor de complete
investering en is men in overleg met de Provincie Noord Brabant en de gemeenten Helmond en
Laarbeek. Gelijktijdig worden door de architect, in nauwe samenwerking met de ecoloog, scena-
rio’s uitgewerkt.
In de najaarsvergadering zal een (financieel) plan aangaande de baanuitbreiding gepresenteerd
worden.

Tot zover het nieuws van de baancommissaris.
Ik wil u namens de baancommissie en het gehele uitvoeringsteam een mooi en golfbaar najaar
toe wensen.

Uw baancommissaris, Wim van de Westerlo
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Hobby van een van onze golfers
Wim de Koning

Bij mijn bezoek aanWim de Koning viel me op dat huis en vooral de
tuin vol bloemen en planten staan.
Het is dan ook de hobby vanWim. Na zijn pensionering zo’n 15 jaar
geleden is hij ermee begonnen. Hij kweekt bloemen en planten
door middel van zaaien maar vooral door stekken. Elk voorjaar is hij
actief in zijn kweekkas, zodat hij bij mooi weer alles naar buiten kan.
De tuin staat vol met fucia’s, begonia’s, sedum, maar ook zeldzame
soorten zoals plumbago (mannentrouw) en jacaranda, een prach-
tige paarskleurige boom. De foto’s op deze pagina’geven een in-
druk van deze kleurrijke hobby.

Redactie Evergreen

Ton van Poppel

Jacarando, kan grote boom worden met prachtige bloemen
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De afgelopen maanden is het bestuur intensief bezig ge-
weest met de baanuitbreiding, die zowel door onze voor-
zitter als onze baancommissaris zullen worden besproken
in hun kolom.

Op dit moment komt de najaars Algemene Leden Verga-
dering in zicht, waarin wij als vereniging een aantal be-
langrijke beslissingen moeten nemen. In een extra
Nieuwsbrief is als datum aangegeven maandag 4 novem-
ber. De vergadering is echter verplaatst naar dinsdag 12
november naar gebouw De Dreef in Aarle-Rixtel.
Dit omdat vlak vóór deze datum door externe partijen be-
slissingen zullen worden genomen, die onze beslissing di-
rect kunnen beïnvloeden, zodat wij hierop willen wachten.
Dit kan inhouden, dat de agenda, die u begin oktober zal
worden toegestuurd, op het laatste moment nog kan wor-
den aangepast.

Gezien het vele werk, dat op de volgend jaar aftredende
penningmeester Bert Hendriks afkomt, heeft het bestuur
gemeend om deze functie te versterken door zijn be-
oogde opvolger, Willem van Zantvoort nu al de bestuurs-
vergaderingen als toehoorder te laten bijwonen. Het
bestuur vertrouwt erop, dat op de voorjaars ALV de leden
de kandidaatstelling zullen volgen.

Per 1 september heeft uw secretaris de administratieve
verwerking van de ledenadministratie overgenomen van
Fred Boogaarts, die dit jarenlang tot volle tevredenheid
heeft gedaan, maar nu wat minder werkzaamheden voor
de vereniging wil uitvoeren. Het bestuur bedankt hem van
harte hiervoor.

Uw secretaris,
Dirk Jan Boer

Van de bestuurstafel Nieuws van HaReCo

Eindejaar procedures handicap registratie

Elke Handicap- en Regelcommissie van een bij de NGF aange-
sloten vereniging is verplicht de eindejaarsprocedure uit te
voeren. Deze procedure bestaat uit twee delen: Activiteit van
de handicap en de Jaarlijkse herziening.

Activiteit van de handicap is het eenvoudigst om uit te leg-
gen. Als een speler in een bepaald kalenderjaar niet tenminste
4 (vier) qualifying scores (het behaalde resultaat speelt hierbij
geen rol) heeft ingeleverd krijgt hij/zij het jaar daaropvolgend,
een inactieve handicap (geen sterretje achter de handicap op
het HCP kaartje). Om deze handicap weer actief te maken,
moeten in enig jaar daarop 3 (drie) qualifying kaarten worden
ingeleverd. In dat jaar moeten dan ook weer 4 (vier) kaarten
worden ingeleverd om die actieve handicap te behouden.

Maar waarom al die stress? Als je nooit aan wedstrijden deel-
neemt, is het hebben van een actieve handicap niet echt
nodig. Speel gewoon voor je plezier, met een niet actieve han-
dicap kun je overal terecht om je rondjes golf te spelen.

Jaarlijkse herziening is een wat moeilijker materie. Van de
gemiddelde speler met een handicap tussen 18 en 22 wordt
verwacht dat die van 30 ingeleverde qualifying kaarten er 2
(twee) boven de buffer speelt, 5 (vijf) in de buffer en de rest er
onder. Speel je nu uitzonderlijk beter dan deze gemiddelde
norm dan heb je kans dat je handicap wordt verhoogd met
tussen 0,1 en 3,0 handicappunten. Evenzo als je uitzonderlijk
slechter speelt dan die norm dan kan je handicap worden ver-
laagd met tussen 0,1 en 3,0. Gelukkig worden deze cijfers door
het computerprogramma berekend anders zou je als lid van
de commissie omkomen van het werk.

Overigens kan de Handicap- en Regelcommissie op verzoek
van een speler een handicap verhogen of verlagen met 3,0
punten. Ook is het mogelijk om een grotere marge toe te pas-
sen, maar dan is schriftelijke toestemming nodig van de NGF.

Fred Boogaarts
HaReCo
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Matchplay kampioenschap
Zondag 15 september waren
de finales van de Matchplay
kampioenschappen voor
dames en voor heren. Bij de
dames de bekende namen in
de halve finale. Zo won Mari-
anne de Kimpe met nog een
hole te gaan van Tonne Knaa-
pen en Ellen Claessen op de
laatste hole van Christine Ja-
cobs. Uiteindelijk was het Ellen
die Marianne baas was en zich
een jaar lang de Matchplay
kampioen van HGC ‘Overbrug’
mag noemen.
Bij de heren viel ons dit keer
op dat er andere namen in het
halve finaleschema stonden
vermeld. Deze keer geen Ver-
stappen, Jansen, Stockx of
Bozon, maar nieuwe namen als
Van de Westerlo, Van der Meijs
en Boetzkes. De laatste naam
zelfs twee keer, namelijk vader
Fred en zoon Freek Boetzkes
en dat is uniek in onze club.
Chapeau!
In de halve finale moest Albert
van de Meijs het afleggen
tegen Fred Boetzkes, terwijl in
de andere halve finale Wim
van de Westerlo zich de meer-
dere toonde van Freek Boetz-
kes. In de finale tegen Fred was
het duidelijk Wim die aan het
langste eind trok en de titel
voor zich opeiste.
Ellen en Wim proficiat met jul-
lie titel. Het Matchplay kampi-
oenschap is immers een
hoogtepunt in het sportieve
golfseizoen op onze baan, al is
dat niet direct te merken aan
matige aantal toeschouwers

en supporters. Later in het
clubhuis was het duidelijk
drukker en reuze gezellig,
mede omdat Joost Luiten te
bewonderen was tijdens de
KLM-open.

Redactie

De halve finalisten met vlnr
Tonne, Ellen, Wim, Fred, Albert,

Freek, Marianne en Christine

Een sportief hoogtepunt

De Matchplay kampioenen, Ellen Claessen en Wim van de Westerlo
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Margriet Stockx heeft mevrouw
Mareike Romme de bloemen over-
handigd als hulde aan Jan
Romme

Wie ben ik en wat zijn mijn
eerste ervaringen?
Ik zal me even voorstellen. Ik
ben Mieke van Houdt-Clerx.
Per 1 september jl. ben ik
samen met mijn man (Hennie
van Houdt) lid geworden bij
HGC ‘Overbrug’. Na jarenlang
lid te zijn geweest van ‘De
Golfhorst’ in Horst-America
ben ik in 2009 tijdelijk gestopt
met golfen. Toen we dicht bij
de golfclub ‘Overbrug’ gingen
wonen was het vanzelfspre-
kend om bij deze club weer ac-
tief te worden. Het was nog
even polsen of we ons daar
thuis zouden voelen. We heb-
ben toen meerdere wandelin-
gen gemaakt langs de

Diëswedstrijd om de Jan Romme-bus

golfbaan en we wisten meteen
dat dit onze club zou worden.
Al snel werden de papieren
van de inschrijving verwerkt
en we konden van start.

Op zondag 1 september
samen met Hennie 9 holes ge-
speeld en daarna de gezellig-
heid op het terras opgezocht.
Nou daar zaten volgens mij de
feestneuzen van de club. Ik zal
hun namen niet noemen, maar
de meesten zullen wel weten
wie ik bedoel. We werden uit-
genodigd om de feestvreugde
van de overwinning van die
dag, van één van hen, samen
met hen te vieren. Toen we
naar huis gingen zeiden we
tegen elkaar dat we het een
leuke gezellige club vinden.

We hadden het advies gekre-
gen om, om de leden te leren
kennen, aan veel wedstrijden
en toernooien mee te doen.
Nou dat hebben we in onze
oren geknoopt. Ik heb meteen
meegedaan aan de Dodavo-
sluitingswedstrijd. Het ging
niet al te geweldig, maar ik
moet de baan ook nog leren
kennen. De stoute schoenen
aangetrokken en ook maar
meteen ingeschreven voor de
Diëswedstrijd. Op de afslag
van hole 1 kwam ik meteen
mevrouw Romme tegen, waar
ik me aan voorstelde. Zij ver-
telde mij waar deze wedstrijd

Zondag 8 september werd de jaarlijkse Diëswedstrijd gespeeld om de Jan Romme-bus, een trofee waar de naam van de
winnaar voor eeuwig ingegraveerd wordt. Deze eer viel te beurt aan Mieke van Houdt-Clerx die pas vanaf 1 september
lid is van onze club. Op verzoek van de redactie schreef ze een verslag van de wedstrijd voorafgaande aan een intro-
ductie van haarzelf als nieuw lid.

eigenlijk door begonnen is en
wenste mij veel succes.

Hoe beleefde Ik de wed-
strijd?
De kennismaking met mijn
flightgenoten gaf me het ge-
voel dat het gezellig zou wor-
den en dat stelde mij op mijn
gemak. Ik ging niet zo gewel-
dig van start. maar herstelde
me snel en sprokkelde mijn
puntjes zoetjesaan binnen. Het
begon steeds lekkerder te
lopen en op hole 5 sloeg ik
een lekkere slag meteen de
green op waar het bordje van
de neary stond en later bleek
dat mijn slag de neary werd.
Mijn slagen zitten er steeds
beter op en ik ga qua punten-
telling gelijk op met mijn
flightgenoot, en tevens mop-
pentapper, Peter van de Goor.
Op de laatste hole eindigde ik

net met één puntje meer in de
totaalscore. Peter 40 en ik 41
punten. Gauw de scores inge-
voerd en de gezelligheid
voortgezet op hole 19.

Als nieuwkomer had ik niet
verwacht dat ik de baan zo
goed zou lopen. Maar mede
dankzij mijn fijne flightgeno-
ten Angela Coolen, Willie-Jan
Verspaget en Peter van de
Goor sleepte ik zowel de Neary
alsook de eerste prijs in de
wacht. Ik heb genoten van
deze mooie dag met toch nog
verrassend mooi weer en ik
bedank de wedstrijdcommis-
sie voor alle moeite die ze heb-
ben gedaan om deze SUPER
gezellige wedstrijd goed te
laten verlopen. Met de Cou-
ples Cup V wedstrijd zijn we
weer van de partij!
Tot ziens op de club!

Mieke van Houdt

Vlnr Diny Zuidam (3e), Peter van de Goor (2e), Mieke van Houdt (1e) en
Hennie van Houdt (4e)
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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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Couples Cup III - 22 juni
1 Marijke van de Pol

Frans Vinke 30 slagen
2 Hans van de Wassenberg

Walter van de Wassenberg 30 slagen
3 Nienke Sampon

Guido Sampon 31 slagen

Strokeplay Dames - 23 juni
1 Els van Wylick
2 Tonne Knaapen
3 Ellen Claessen

Strokeplay Heren - 23 juni
1 Bram Verstappen
2 Frans Vinke
3 Hans van de Wassenberg

Old Grand Dad - 28 juni
1 Wim van de Ven 30 punten
2 Bert ter Heijne 30 punten
3 Hein Ottenheijm 28 punten

Maandbeker Strokeplay IV - 29 juni
1 Tom Ballering 69 slagen
2 Heidi de Greef 70 slagen
3 Frans Jansen 72 slagen

Maandbeker Stableford IV - 30 juni
1 Christien Jacobs-Geelen 34 punten
2 Walter van de Wassenberg 34 punten
3 Guido Sampon 33 punten

Kermiswedstrijd - 7 juli
Niet bekend

De Koppeltjeswedstrijd - 14 juli
1 Tonny Giesbers

Willy Giesbers 45 punten
2 Margreet Vossen

Ben Manders 43 punten
3 Tony Schellekens

Rijn Schellekens 43 punten

Zomerwedstrijd - 21 juli
1 Walter van de Wassenberg 37 punten
2 Yvonne van Gerwen 37 punten
3 Fons Jacobs 37 punten

Maandbeker StrokeplayV - 3 aug.
1 Frans Jansen 67 slagen
2 Marianne de Kimpe 71 slagen
3 Sanneke Jansen 71 slagen

Maandbeker StablefordV - 4 aug.
1 Jos van Zuidam 39 punten
2 Karin Asmussen 37 punten
3 Fred Boogaarts 36 punten

Vakantiewedstrijd - 11 augustus
1 Cees Broos 45 punten
2 Pieter Driessen 43 punten
3 Yvonne van Gerwen 37 punten

Couples Cup IV - 24 augustus
1 Elly Korenman

Piet Korenman ?? slagen
2 Jeanne Luijben

Willem Schiffers 29 slagen
3 Karin Asmussen

Frans Hermans 30 slagen

Ouder-kindwedstrijd - 25 augustus
1 Sandy van Griensven

Coen van Dijk 41 punten
2 Therris van de Westerlo

Jacques Prinssen 41 punten
3 Jack Meijer

John Meijer 40 punten

Maandbeker StrokeplayVI - 31 aug.
1 Leon van Zon 69 slagen
2 Pieter Driessen 71 slagen
3 Marianne de Kimpe 73 slagen

Wedstrijduitslagen
Maandbeker StablefordVI - 1 sept.
1 Dries Swinkels 39 punten
2 Maria Vernooy 36 punten
3 Gré de Heer 36 punten

Dodavo (best of 10) Dames - 5 sept.
1 Marieke van Bragt 189 punten
2 Fabine Colen 187 punten
3 Karin Asmussen 179 punten

Dodavo (best of 10) Heren - 5 sept.
1 Alex van IJsseldijk 188 punten
2 Walter van de Wassenberg 184 punten
3 Willie-Jan Verspaget 184 punten

Diëswedstrijd JanRommebus - 8 sept.
1 Mieke van Houdt 41 punten
2 Peter van de Goor 40 punten
3 Diny van Zuidam 38 punten

Kermiswedstrijd prijzentafel
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ZomerwedstrijdMaandbeker 5 StablefordMaandbeker 6 Stableford

Ouder-Kind wedstrijdMaandbeker 5 Strokeplay

winnaars Dodavo 2013Winnaars Koppeltjeswedstrijd 2013
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De eerste afslag ging door ze-
nuwen nog niet echt super,
maar allengs kwam mijn spel
‘echt los’ en de drives werden
langer en strakker. Zelfs een
slechte ligging van de bal
mocht me niet deren. Alles
leek te lukken en ik werd
steeds overmoediger en en-
thousiaster, mede door de po-
sitieve energie die ik van mijn
flight-genoten ontving. 21 Sta-
bleford punten op de eerste
negen holes was boven mijn
verwachting. Zou ik dit vol
kunnen houden?
“Geen nood we loodsen je er
wel doorheen”, hoorde ik van
mijn flight-genoten en ik pro-
beerde Alex te volgen met zijn
prachtige afslagen. Om de in-
middels verkregen honnor op
de afslagplaats te behouden,
raakten we in een semi-match-
play-situatie. Mijn korte spel
kwam van pas door de geko-
zen pin-posities en alles leek te
lukken. Chippen en putten
over lange afstand, alles ein-
digde vlak bij de pin.
Als laatste flight aangekomen
op hole 14, wilden Alex en ik
de minimale kans aangrijpen
om de neary van Fred van
Dongen van 46 cm toch nog te
verbeteren. We kwamen welis-
waar erg close, maar het le-
verde wel mijn eerste birdie in
lange tijd op. Onder aanmoe-
digingen van beide vrouwe-

Vakantiewedstrijd
De belevenissen van de winnaar
Na noodgedwongen maandenlang oefenen op het korte spel, vele uren in de bunker of op de putting green, zag ik een
herinneringsmailtje voorbijkomen over de vakantiewedstrijd over 18 holes. Het triggerde me om aan deze wedstrijd
mee te doen en zodoende werd ik ingedeeld in de laatste flight en mocht ik met Willeke van de Goor samen in één han-
dicart. Met haar als privéchauffeur en gunstige weersverachtingen gingen we monter van start en met Alex van IJssel-
dijk en Marianne Verleg vormden we een fijne flight.

lijke flightgenoten, vooral in
de laatste holes, stoomde ik
door naar een regelrechte
monsterscore, maar ik was wel
aan het einde van mijn krach-
ten.

De goed gevulde prijzentafel
was een ludieke verrassing;
een vis/vlindernetje met in-
houd.

Zoals ik al aangaf in mijn
speech, dit alles was een ‘once-
in-a-lifetime-experience’ die
ervoor zorgt dat ik voorlopig
blij mag zijn als ik mijn ver-
nieuwde handicap ooit weer
eens zal spelen.
Zoveel geluk als ik die dag heb
gehad koester ik en ik kan ie-
dereen aanraden om volgend

jaar tijdig in te schrijven voor
deze vakantiewedstrijd om
niet achter het net te vissen.
Tot slot is een dankwoord is op
zijn plaats voor de wedstrijd-
commissie en de greenkee-
pers.

Cees Broos

Vlnr: Rosemarie Martens (4e)., Pieter Driessen (2e), Yvonne van Gerwen (3e), winnaar Cees Broos,
Jet Bax (5e), Gré de Heer (6e).
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Ter voorbereiding op deze
competitie werden de fijne
kneepjes van het golfspel nog
eens doorgenomen. In de
ijzige koude luisterden wij aan-
dachtig naar Sandy en oefen-
den hoe wij ons in het as.
voorjaar konden wapenen
tegen onze tegenstanders.

Na afloop van een van deze
trainingssessies werd de door
Ellen en Therris geselecteerde
kleding gepast. De maatjes S,
M, L en XL slingerden heen en
weer door de kleedruimtes,
maar na heel wat passen, glad
strijken/trekken waren we er
eindelijk uit welke maat het
zou gaan worden. Gelukkig
was de keuze voor de kleding
snel gemaakt en over de aan-
schaf van een leuke rode polo,
met bijbehorende trui en
windvanger waren we het vlug
eens.
Het gebrek aan een sponsor
had daar gelukkig geen in-
vloed op.

Op onze eerste wedstrijddag
gingen we in alle vroegte en in
dikke mist op weg naar de
mooie baan van ‘De Batouwe’.
Daar wisten we een goede
overwinning te behalen op de
dames van ‘Het Woold’ (12-6).
Een leuke start. We hadden er
zin in!

De tweede wedstrijddag
speelden we op De Schoot
(het blijft een leuke baan)
tegen het team van ‘De Ba-
touwe’. Blij waren we met en-

Verslag van de NGF competitie
kele zwaarbevochten en ver-
diende wedstrijdpuntjes, maar
dit team bleek toch een maatje
te groot voor ons: wij moesten
met een nederlaag van 4-14
huiswaarts keren.

Nadat we de derde wedstrijd-
dag de teams mochten ont-
vangen op HGC ‘Overbrug’,
konden we de op vierde de
strijd opnemen tegen de
dames van ‘Bleijenbeek’ op de
banen van ‘Het Woold’. On-
danks zeer goede en zorgvul-
dige voorbereidingen van
enkele teamgenoten en de
stevig geboden weerstand van
sommigen tot op de laatste
holes, mocht de persoonlijke
aanmoediging van de captain
vanaf het toeschouwersbankje
niet baten. We moesten de
meerdere erkennen
in het sterke team
van ‘Bleijenbeek’ en
met een 0-18 neder-
laag terug naar huis.

Alles werd nu gezet
op de laatste wed-
strijddag op de
mooie baan van
‘Bleijenbeek’ tegen
de dames van ‘De
Schoot’. Een derde
plaats was die dag
ons doel en dat zat
er ook zeker in.

Dames 1

Echter, de dames van ‘De
Schoot’ hadden bijgehouden
dat in het verleden de twee
eerder gespeelde wedstrijden
tegen HGC ‘Overbrug’ geen
winstpunten hadden opgele-
verd. Een derde nederlaag wil-
den ze voorkomen; helaas we
verloren met 5-13.
Met de afsluiting van deze
leuke competitie moesten we
genoegen nemen met een
vierde plaats. Aan onze inzet
heeft het niet gelegen, maar
het is hard knokken tegen
teams die over de volle
breedte sterker zijn en boven-
dien beschikken over een aan-
tal singlehandicappers.

Begin juli hebben we op een
gezellige wijze de competitie
afgesloten. Op de Schaapskooi

in het Croyse landschap wer-
den we na het golfen blij
verrast met de culinaire ver-
wennerijen van Gerrit van Wy-
lick. Els en Gerrit, nogmaals
dank voor jullie gastvrije ont-
vangst. We kunnen terugkijken
op een gezellige avond en een
geslaagde afsluiting van deze
competitie.

Dames, allen bedankt voor jul-
lie inzet. Op zondagochtend
rond 06.00 uur je bed uit voor
HGC ‘Overbrug’, vervolgens die
dag twee keer een wedstrijd-
ronde lopen, dat mag niet
worden onderschat!

Een sportieve groet,

Marianne de Kimpe
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Sponsor belicht
De schaapjes op het droge

Hij ontving me in een kamer
die origineel was ingericht met
retromeubelen uit de jaren
zestig. Ik nam plaats op een
met geel velours beklede, ou-
derwets gecapitonneerde
bank. Hij ging in een fauteuil-
tje met rood leer zitten aan
een zwaar eiken salontafeltje
met ‘retrovlekken’. Wel hingen
er moderne schilderijen van
mannen in diverse naden-
kende houdingen.
Nou, de schaapjes zijn nog niet
op het droge, maar er wordt
hard aan gewerkt.

Marcel Zijp

Marcel is binnen de groep ver-
antwoordelijk voor marketing.
De markt verandert iedere dag

en voor hem is het belangrijk
dat bedrijven zich daarvan be-
wust zijn. Vragen zijn: “Hoe
kijkt de markt naar je?” en “Wat
maakt je uniek in de ogen van
een klant?. “Maar ook: “Hoe
wordt je echt gezien?”, “Waar
moet de organisatie dan op fo-
cussen? “Is doorlooptijd van
het product of de offerte be-
langrijk of is het toch meer het
op de hoogte houden van de
klant over de voortgang?”.
Met een hele reeks voorbeel-
den maakte hij duidelijk welke
veranderingen een bedrijf on-

dergaat, wanneer zij met deze
essentiële vragen aan de slag
gaan. Verrassende veranderin-
gen zie je dan ontstaan. Een
andere manier van klantbena-
dering, een verbetering van de
communicatie, de presentatie
en het afgeven van een duide-
lijker boodschap naar buiten.
Maar ook intern vraagt dat
vaak verandering. Daarom is
het voor Marcel van groot be-
lang dat alle lagen van de or-
ganisatie erbij betrokken
worden als er plannen worden
gemaakt. “Voor ons de enige

manier om bedrijven een
echte stap verder te helpen in
de markt. En dan kom je er niet
met alleen een mooi plaatje
bedenken.”

Postcode 5700
De groep richt zich met name
op het versterken van bedrij-
ven in de regio. Kortom de
plaatsen rondom postcode
5700. Een indrukwekkend aan-
tal bedrijven is al als klant op-
genomen in de bestanden.
Veel verschillende sectoren: de
advocatuur, het schildersbe-
drijf, de textielfabriek, de
school. Zij worden geholpen.
Naast Marcel is er een aantal
collega’s actief op het gebied
van communicatie (online en
offline) en vormgeving.
Groep5700 werkt met zes
vaste medewerkers. Afhanke-
lijk van het onderwerp werkt
men ook samen met externe
experts op bepaalde gebie-
den.

Afstand 5700 cm
op onze drivingrange

Groep 5700 sponsort niet al-
leen onze driving range, ook
hangen opvallende roze vlag-

Op de driving rangewerd de lente aangekondigd door roze schaapjes (zie ook vorige
Evergreen). Zijn ze nu op het droge?Met deze prangende vraag stapte ik naar
Marcel Zijp van hetmarketing & communicatie bureauGroep 5700 in het oude raadhuis
van Aarle-Rixtel.

Het oude raadhuis te Aarle-Rixtel
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gen van het bedrijf naast het
scorebord bij Helmond Sport.
Zij zijn hoofdsponsor bij de
kasteeltuinconcerten in Hel-
mond en stonden daar met
een enorme roze parasol: ”Als
het de regio goed gaat, gaat
het ons goed.”
Groep5700 was ook betrok-
ken bij de strijd om de titel
‘Culturele hoofdstad 2018’met
name voor de Helmondse acti-
viteiten. Dat het pleit verloren
ging, is uiteraard jammer, maar
het bracht ook veel goeds in
de discussie rond cultuur bin-
nen de stad.
Marcel is gehuwdmet Ingrid
en heeft twee golfende zonen
Niek en Sam. Sinds vorig jaar is
Marcel voorzitter van de
jeugdcommissie. Nadat het vo-
rige bestuur de NGF-titel :
‘Commited to Jeugd’had ver-
worven, is de jeugdcommissie
aan de gang gegaan met een
beleidsplan voor de jeugd
voor de komende jaren. Rode
lijn: vriendjes en vriendinne-
tjes creëren en zo kinderen
binden aan de vereniging. Dat
lukt, mede dank zij Sandy en
een groep actieve (groot)ou-
ders.
Maar dank zij het groeiend
aantal jeugdleden kan de
commissie echt nog wel uit-
breiding van de jeugdcom-
missie en begeleiders
gebruiken.
Het was weer een boeiende
ontmoeting met een originele
en daadkrachtige sponsor.

Rob Berkvens

Inmiddels zijn vijf van de zeven wedstrijden om de BUSINESS TROPHY gespeeld en zullen de
laatste wedstrijden uitmaken wie zich uiteindelijk de winnaar van de competitie 2013 mag noe-
men. Het zag er aanvankelijk naar uit dat het team van Meeús met grote voorsprong de laatste
fase van de competitie zou ingaan, maar niets is zo onvoorspelbaar als golf. Met nog twee wed-
strijden te gaan bedraagt de voorsprong nog maar vier punten op het team van MEVI 2.

De formule waarvoor is gekozen, waarbij elk speelgerechtigd lid van de Business Club een gast
mag uitnodigen, maakt dat de teams steeds anders van samenstelling zijn. Dat was ook zo be-
doeld, immers de businesscompetitie moest een voor de club wervend karakter hebben.
Dat we in deze opzet lijken te slagen blijkt uit het aantal leden, dat inmiddels is gegroeid naar
47 en het einde is nog niet in zicht, want er hebben zich al weer nieuwe leden aangemeld voor
het komende verenigingsjaar. Best wel aardig voor een golfclub met een 9 holes baan, vinden
wij. Het zijn vooral de ongedwongen sfeer en de gezelligheid voor, tijdens en na de wedstrijd
die maken dat het merendeel maandelijks deelneemt aan de competitie.

Regelmatig horen wij dit ook van de gasten van onze leden, waarvan de meesten ook wel lid
zijn van de Business Club bij haar of zijn vereniging. En als ze dan van niet te ver weg komen
kan ik het niet laten een poging te wagen ze naar de Helmondse Golf Club te halen. Of het re-
sultaat heeft? De toekomst zal het uitwijzen, want met de eventuele uitbreiding van onze al zo
schitterende accommodatie is alles mogelijk. We beraden ons over de toekomst immers:
‘De voorruit is groter dan de achteruitkijkspiegel!’
Tot de volgende keer,

Willem van de Ven

Nieuws van de Business Club

Een mededeling voor alle bridgende golfdames

Ook deze winter zijn we van plan om tijdens de snertcompetitie de tweede dinsdag van de
maand na het golfen te gaan bridgen. Dit gaat over de maanden november tot en met maart.
Dit bridgen is ook voor de thee-leden.

Als de baan is gesloten dan zijn de bridgers elke dinsdagmorgen (dit geldt ook voor de tweede
dinsdag van de maand) om 10.00 uur welkom en dan gaan we om 10.30 uur bridgen. Henriëtte
van Dongen is ook dit jaar weer zo aardig en moedig om de leiding over dit geheel te nemen.

Verdere bijzonderheden ontvangen jullie nog per mail. Maar dit vast om te onthouden!

Namens de damescommissie,
Frida de Jager

Ladies day
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De voorbereiding
Even terug naar de voorbereiding dit jaar, het begint meestal
met wat mailverkeer over en weer, ditmaal met een speciaal kle-
dingverzoek, om in de kleuren roze, oranje en/of rood te komen.
Het mocht ook een mix zijn van al deze tinten ‘rood’.
Snel de kast ingedoken op zoek naar een broek in een van deze
kleuren, de enige die ik had liggen zat wel erg strak. Na zo’n tien-
tal winkels te hebben bezocht, kreeg ik een ingeving en heb een
broek en polo maar oranje geverfd kosten € 3,00. Nog een pas-
send roze vestje erbij en een rode klep en ik kon helemaal in stijl
vertrekken. Weliswaar met de opmerking thuis “wat heb je NU
toch aan”.
In mijn beslist opvallende outfit, werd ik vanochtend spontaan
ontvangen door een wat later bleek enthousiaste en actieve da-
mescommissie.

De wedstrijd
We speelden een Texas Scramble á Deux en waren leuk inge-
deeld. Onze flightgenoten, Margreet en José, twee onmiskenbaar
échte zussen, en twee echte vriendinnen Lidy en Yvonne, die aan
hun 6e of 7e lustrum bezig waren. Met ons verliep het vanaf
hole 1 fantastisch. Christien speelde de sterren van de hemel,
alles lukte en de puts waren subliem. “Wil je ook een keertje put-
ten” vroeg ze mij na de vierde/vijfde hole ”nee…ehh… dank je
speel jij maar” was mijn voorzichtige reactie!
Op hole 18, na vele aanmoedigende opmerkingen van onze ge-
weldige flightgenoten, kwamen we met 18 slagen mee, met vijf
birdies en geen enkele dubbel bogey binnen met 54 punten! Dit
zal ons nooit meer overkomen. Zelf zal ik nog wel eens dromen
van de bal op hole 5, die ik scheef hangend tegen de bunker in
de hole chipte.

De sfeer
In het clubhuis was heel gezellig en ontspannen, de horeca
(Gijs en Iris met hun team) waren druk in de weer om het ieder-

Vriendinnen dag bij Golfclub ‘Overbrug’

een naar de zin te maken. We kregen snel onze drankjes en een
heerlijk ‘vorkjes diner’ voorgeschoteld. Een speciaal compliment
aan de kok is beslist op zijn plaats! Zo ook aan het zangduo “two
voices” dat blijk gaf van geweldige zangkwaliteiten, en óók de
sfeer heel goed aanvoelde. Een overweging waard als u een
feestje in het verschiet hebt, inzetbaar bij diverse gelegenheden,
ook als u kiest voor ´evergreens`!
Tot slot dank aan
De greenkeepers, voor de zeer goed verzorgde baan. De ho-
reca…chapeau! De Damescommissie, voor de vlotte/informele
organisatie. Het bestuur voor de greenfee. Onze flightgenoten,
voor de geweldige support en hun aandeel in deze onvergete-
lijke dag. En bovenal Christien voor je super goede spel, je en-
thousiasmerende houding en bovenal de gezellige dag.

Will Versmissen

De winnaars Will en Christine

Een dag om nooit te vergeten!
Al ruim vijf jaar speel ik met Christien Jacobs, de vriendinnendag. In het Helmondse of op ‘de Schoot’ in Rooi. Qua sfeer
zijn deze clubs beslist te vergelijken. Althans relaterend aan hetgeen ik daar op de vriendinnendagen meekrijg.
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Een zeer geslaagde dag
Soms zit er wel heel veel mee in het bestaan. Zoals dat was met
de vriendinnendag.
Het Bestuur was zo vrijgevig om nu eens geen greenfee voor de
vriendinnen te vragen en zie, de enorme opkomst. Het weer was
zo somber voorspeld, dat je er bijna voor thuis zou blijven; één
flinke bui en voor de rest helemaal droog. Zoals al uit het enthou-
siaste verslag van de vriendin van Christien naar voren komt; het
was een geslaagde dag in alle opzichten.

Rest me nog de sponsoren te noemen die van onze cadeautafel
een feest hebben gemaakt, waar de prijswinnaars een passend
cadeau kon uitkiezen. Etentjes bij Gijs en Iris, lessen bij Sandy,
wijn van Is Jacobs, paraplu, tasjes en tas van Pete Norman, kleu-
rige paraplu’s van Banbouw via Mieke van de Heuvel en peper-
koek van Bakkerij “de Brug” uit Aarle Rixtel.

Nu even de uitslagen:
1e prijs voor Christien Jacobs en Will Versmissen ( 54 pnt.)
2e prijs voor Artje Sonnevelt en Bep van Kollenburg ( 49 pnt.)
3e prijs voor Louise Meulendijks en Betsy van Abeelen ( 48 pnt.)
3e prijs voor Pia Hermans en Marina Beukenkamp ( 48 pnt.)

De longest voor Mieke van de Heuvel

De neary voor Anneke Theunissen

De aanmoedigingsprijs voor Bep Verstappen en Cissy Drouen

De twee dames ( twovoices.nl) hebben van onze avond een
echte feestavond gemaakt. We kunnen met overtuiging zeggen:
een aanrader!

Op naar het volgend jaar voor een even vrolijke en gezellige
vriendinnendag!

Namens de damescommissie,
Frida de Jager
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Wat ons verder nog ter ore kwam
Waar gebeurd en het was niet mijn broer!
Op hole 2 over het water op de green slaan is niet altijd gemak-
kelijk. Zo ook voor onze golfer (laten we hem voor het gemak P
noemen). Ook hij slaagde er niet in en hoorde zijn bal vallen tus-
sen het riet bij de green. Even de bal zoeken dus. Tot zijn verba-
zing lagen er minstens 30 ballen van voorgangers tussen het
riet. Toen sloeg de hebzucht toe. Een balletje vinden is leuk, maar
30 stuks is de moeite waard, daar heb je wat voorover. Tal van
ballen verdwenen in de broekzakken totdat het noodlot toesloeg
en hij weggleed. Het riet vastpakken hielp niet, dus viel hij vol in
het water. Nat van top tot teen.
Wat nu? Snel naar huis dus en maar hopen dat het niet te erg op-
viel. Maar nee, vlak voor hij in zijn auto stapte hoorde hij nog
vanaf het terras roepen: “Hé, zwitte gij nou zo”?

Als iemand wil weten wie de ongelukkige was, de titel van dit ar-
tikel zegt genoeg.

Redactie Evergreen,
Ton van Poppel

Bridge-/Rikpuzzel
Josje Verleg is de winnares van de vorige bridge-puzzel.
Aangezien er te weinig inzenders zijn stopt deze rubriek tijdelijk.

Merkwaardige slippartij op het
Schevelingse pad
Het Schevelingse pad is een fantastisch weggetje dat langs hole
3 door een prachtig stukje natuur loopt. Je kunt er in alle rust
wandelen en ook nog fietsen. Wie schetst onze verbazing dat
daar op een ochtend een auto werd aangetroffen, die, na een
merkwaardige tocht, was gestrand in de modder. De weg kwijt-
geraakt, verdwaald of gewoon een kortere weg willen kiezen
naar het gelijknamige café aan het uiteinde?
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Diner Chantant
26 oktober en 30 november.
Reserveren noodzakelijk Prijs 39,50 per persoon excl drank

Retaurant d’n Dimpel
Verliefd Laantje 3a - Telefoon 0492-475807



“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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