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Droom wordt werkelijkheid
Een golfbaan om trots op te zijn, waar omliggende gemeentes als
Asten, Gemert-Bakel en Someren al mee pronken, wordt nu ook in
Helmond mogelijk. Een volwaardige 9 holes stadsgolfbaan komt er
aan. In dit nummer volop informatie hierover. Het duurt nog drie jaar
voordat er op kan worden gespeeld, maar toch. Natuurlijk zijn er
nog wat horden te nemen voor het zover is. Belangrijk echter is dat
er een plan ligt wat weliswaar gedurfd is, maar dat breed wordt gedra-
gen,gezien de reacties in de ledenvergadering. Als we ons met zijn allen
achter dat plan zetten, komt het er ook en daarmee is onze toekomst ver-
zekerd. Er moet nog wat worden geschaafd om alle betrokken instanties
tevreden te stellen, maar niets mag ons weerhouden om door te gaan.
Ervaring leert dat een gedegen en breed gedragen plan al zijn uitstraling
naar binnen en naar buiten de club krijgt. De club wordt van dan aan-
trekkelijker, niet alleen voor leden maar vooral voor niet leden en/of ex-
leden.

Getriggerd door een opmerking van Geert Swinkels, gemaakt in de
ledenvergadering over de over de nogal lange par vijven in nieuwe
lay-out van de baan, moet ons nog wel even van het hart dat de baan
ook moet beantwoorden aan de wensen van die golfers die niet voor
topprestaties gaan. De modale golfer op HGC‘Overbrug’ kijkt ook naar
veiligheid, de natuur en naar comfort. Laten we dat vooral niet vergeten.
Voorlopig hebben we weer voldoende stof om over te praten vanwege
de voor ons nieuwe termen die in het plan voorkomen.
Dan denken we aan de grote modderkruiper die zich bevindt in de res-
ten van de oude Goorloop, het Buizerdnest, de ecologische hoofdstruc-
tuur en de Flora- en Faunawet.
Voor ons als redactie weer voldoende stof om ook in de volgende
nummers van de Evergreen op door te borduren. Wij wensen het
bestuur veel wijsheid en doorzettingsvermogen toe.
.

De Redactie leden wensen alle lezers
een fijn Kerstfeest en een gelukkig en

sportief Nieuwjaar toe.
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Voorwoord van de voorzitter

Het is alweer december als u dit leest en het jaar loopt ten
einde. Het was een goed jaar voor de Helmondse Golf Club
‘Overbrug’. Na al die jaren is er een doorbraak gekomen voor
de uitbreiding naar een volwaardige lange 9 holes baan. We
hebben op de laatste ALV, samen met u, ervoor gekozen dat
we gaan voor de mooiste stadsgolfbaan van zuidoost-Bra-
bant. De plannen hiervoor worden nader uitgewerkt en u
kunt via de inloopavonden zich nader laten informeren en
onze Commissie Baanuitbreiding met haar verdere plannen
helpen.

Uit de presentatie van onze baancommissaris, Wim van de
Westerlo, tijdens de laatste ALV is duidelijk naar voren geko-
men dat de realisatie van deze optie wel enige tijd zal vragen,
maar we maken dan ook iets voor de toekomst van de golf-
sport in Helmond. De voorbereidingsfasen, via de natuur her-
inrichting plannen en de bestemmingswijziging van de
‘paardenwei’, zijn in gang gezet en zullen spoedig moeten lei-
den tot reële aanvragen bij Gemeente en Provincie.
Een andere zaak is de financiering van de plannen; daar wordt
door Willem van Zantvoort hard aan gewerkt. Tijdens de ALV
hebben we gezegd dat we het definitieve financieringsplan
voor onder andere de rentedragende obligatielening in de
loop van januari 2014 aan u zullen presenteren. Ik doe nu al
een oproep aan al onze leden die interesse hebben in een
dergelijke lening om zich te melden bij het bestuur, zodat we
kunnen peilen of er voldoende belangstelling voor is. Uw con-
tacten in dezen zullen natuurlijk als zeer vertrouwelijk worden
behandeld.
Tijdens de ALV hebben we ook onze ledencategorieën tegen
het licht gehouden. We zijn tot de conclusie gekomen dat een
categorie ‘Jong Volwassenen’ en een vorm van ‘Proeflidmaat-

schap’, een stap in de goede richting moeten zijn voor een le-
dengroei tot ongeveer 480 leden. Er wordt op diverse fronten
en door zeer velen hard gewerkt aan de toekomst van onze
club en dat is voor ons als bestuur de drijfveer om de ingesla-
gen weg te vervolgen en het jaar 2014 met vertrouwen tege-
moet te zien. Zoals gebruikelijk zal er aan het begin van het
nieuwe jaar weer onze traditionele en ‘oergezellige’ Nieuw-
jaarsbijeenkomst worden georganiseerd, waarvoor ik u allen
van harte wil uitnodigen. Het is voor mij dan weer een eer, om
de Golfster en Golfer van het jaar 2013 bekend te mogen
maken en ik hoop dan met u het glas te mogen heffen op de
gezondheid van de Helmondse Golfclub en haar leden.

Uw voorzitter,
Mario Janssen

Als ik dit stukje zit te schrijven, ben ik aan boord van een zeiljacht en onder-
weg naar Sint Lucia, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Op ditmo-
ment zijn we ongeveer 80 zeemijlen ten noorden van de Kaapverdische
eilanden, voor de kust van Afrika.Maar daar zal ik u een andere keer wel eens
over verhalen.
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Advies geven aan mede spelers
De meesten onder ons zullen het beamen dat het nogal eens voorkomt dat we
gevraagd of ongevraagd advies geven aan of krijgen van een medespeler op
momenten dat er wordt geaarzeld over een te nemen beslissing. Begrijpelijk en
sociaal als een gebaar van medeleven of misschien wel medelijden als je mede-
speler een slechte dag heeft. Bij informele non-qualifying rondes is dat nog te
billijken maar bij qualifying wedstrijden is het oppassen geblazen. Hier geldt de
ijzeren wet van de Golfregels en wel Regel 8-1, waarin staat dat dit niet mag.

Onder advies wordt verstaan ‘elke raad of suggestie die een speler zou kunnen
beïnvloeden bij het bepalen van zijn speltactiek of speelwijze, de keuze van een
stok
of de wijze van het doen van een slag’.
Inlichtingen over de regels of iets wat voor iedereen waarneembaar is, zoals de ligging van de hindernissen of de plaats van de
vlaggenstok, vallen niet onder advies.
Een voorbeeld dat regelmatig voorkomt wanneer iemand aarzelt en in een slechte positie ligt terwijl een medespeler zegt: …“ik
zou de bal onspeelbaar verklaren, want je hebt helemaal geen slag…”. Dit mag dus niet. De suggestie kan het spel van je mede-
speler beïnvloeden bij het doen van zijn volgende slag. Dus, beste golfers, wees op uw hoede tijdens een qualifying ronde, het
kan u twee slagen kosten en denk erom dat uw flightgenoten kunnen meeluisteren om eventueel te bewijzen dat het zo was.

Regelneef

Graag wil nog iets toelichten ten aanzien van de positie van de marker. Het vorig artikel van Regelneef (Evergreen Oktober 2013
nummer 43, blz.5) ging over verantwoordelijkheid voor de juistheid van de genoteerde score. De conclusie was nogal rigoureus,
maar waar. Als marker en speler het niet eens zijn over een score en er zijn geen getuigen dan geldt de score als aangegeven
door de speler. Ik zou hier graag iets aan toe willen voegen n.l “de speler is altijd zijn eigen referee”, ook bij overtredingen van de
regels inclusief het geven van advies zoals in bovenstaand artikel van Regelneef.

Zo hoor ook vaak zeggen: “De speler ligt waarschijnlijk ‘out of bounds’, maar ik ben niet zijn marker”. Alsof de marker de referee is
van de speler. Maar wat dan als de speler toch een beslissing neemt tegen de regels in? Erg makkelijk, in elke vorm van stroke-
play is het gehele veld (deelnemers aan de wedstrijd) gerechtigd om de speler hierop te wijzen. Bij elke vorm van matchplay is
dit de directe opponent. Als de speler zijn fout niet hersteld kan de waarnemer de wedstrijdleiding daarover informeren (zorg
wel voor tenminste een getuige). De wedstrijdleiding zal de overtredende speler hierop diskwalificeren.

Fred Boogaarts
HaReCo

Golfregels
Blijf er mee bezig

De speler is zijn eigen referee
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Door de baan
Nieuws van de golfende baancommissaris

Baanuitbreiding
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering op 12 november jl. bent u uitgebreid
geïnformeerd over de gang van zaken aangaande de uitbreidingsplannen.

Een korte uiteenzetting.
Een Commissie Baanuitbreiding is ingesteld, namelijk de 4 W’s. Op basis van het goedgekeurde be-
leidsplan is er gestart met het ontwerp van de baan. Conform het beleidsplan een baan, par 72, mi-
nimale lengte 5.600 meter. Dit zogenaamde ‘Inrichtingsplan uitbreidingsgebied HGC Overbrug’
geeft een toekomstig beeld van de golfbaan, gecombineerd met natuurontwikkeling, zodat we
enerzijds de gewenste baanuitbreiding kunnen realiseren en anderzijds de natuurwaarden verster-
ken.

We hebben te maken met een aantal randvoorwaarden: de functionaliteit van de ecologische
hoofdstructuur moet worden behouden, de flora en fauna wet mag niet worden overtreden (bui-
zerdnest jaarrond beschermd, leefgebied grote modderkruiper moet in stand worden gehouden),
extra waterberging gemeente Laarbeek en uiteraard de inrichtingseisen van een volwaardige golf-
baan.
De totale investering bedraagt € 1.800.000,=, inclusief BTW. In januari 2014 wordt het gehele finan-
cieringsplan uitgewerkt en aan de leden voorgelegd. Tevens komt er eind januari 2014 een inloop-
avond, waarbij vragen en/of opmerkingen ter tafel kunnen komen. Architect Frank Pont en Buiting
Advies (ecologie) zullen hierbij aanwezig zijn.

Daarnaast zijn we met de gemeente Helmond in overleg om te komen tot een initiatieffase voor
het inrichtingsplan. Hierna zal er worden gestart met het herzien van het bestemmingsplan, het
aanvragen van een omgevingsvergunning enz. Er is nog veel werk aan de winkel!
In de ALV van het voorjaar 2014 zal er door de leden een definitief besluit moeten worden geno-
men met betrekking tot de uitbreidingsplannen.

Voor zolang het weer het toelaat wens ik u allen nog veel golfplezier toe. Tenslotte wil ik u, namens
de baancommissie en het hele uitvoeringsteam, prettige feestdagen en een goed, gezond en voor-
spoedig 2014 toewensen.

Wim van de Westerlo

De dagenworden korter en de bladeren aan de bomen zijn bijna helemaal verdwenen.
De herfst is in volle gang. Dewinter in aantocht?

In dit jaargetijde ziet de baan er weer heel anders uit en worden er plaatsen zichtbaar waarvan je
vergeten was dat ze er waren. Inmiddels zijn de wintergreens gereed, wanneer de eerste vorst zich
aankondigt, kunnen ze in gebruik worden genomen. Zolang het weer het toelaat blijven we spelen
op zomergreens en zal de baan ‘Qualifying’ zijn. Tijdens de wintermaanden zullen de plantvakken
en bomen onderhanden worden genomen.
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Nu nog een paardenwei, straks een onderdeel
van onze golfbaan
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Natuur op de golfbaan

Het kardinaalsmutsje
Een van de mooie herfstvruchten op de baan is het kardinaals-
mutsje: een algemeen voorkomende heester, met een menie-
rode, vierhoekige doosvrucht en zaden omgeven door een
oranjekleurig hulsel. De vorm van de vrucht doet denken aan
een bonnet, een meestal in vier punten uitlopend hoofddeksel,
soms nog gedragen in de Rooms-Katholieke kerk, bij priesters
zwart, bij bisschoppen paars en bij kardinalen rood. Vandaar de
naam van de heester.

Mispelboompje
Een eetbare herfstvrucht vindt u aan het einde van hole 8, dicht
bij de afscheiding met de driving-range. De vruchten zijn pas
eetbaar als ze rot zijn, dit jaar ongeveer half november. De hoofd-
redacteur van Evergreen en de schrijver dezes hebben er smake-
lijk van gegeten. ‘Zo rot als een mispel’ kan overheerlijk zijn!

Herfst- en wintergasten
De baan bevat in de herfst nogal wat herfstvruchten. Wie worden
daardoor aangetrokken? Wel, golfers (zie boven) en herfstgasten.
Twee fraaie gevleugelde herfstgasten zijn de koperwiek (met zijn
roodkoperkleurige flanken, witte wenkbrauwstrepen en een ge-
vlekte borst) en de kramsvogel (met een grijze kop en stuit en
een roestkleurige rug). Beide vogels zijn lijsterachtigen en komen
vanuit het hoge noorden, de Baltische streken en Rusland, op de
vlucht voor de winterkoude.

Ons lid Joop de Greef deed mij melding van de vondst van een
(helaas dode) koperwiek in zijn tuin, terwijl ik zelf een dode
kramsvogel vond, gelegen aan de voet van het hoge net, langs
het pad van hole 7 naar hole 8.

P.S.
Tip voor diegenen die vogels willen opzetten:
Bewaar de vogel in de diepvries, haal een transportvergunning
bij de plaatselijke politie (alleen nodig voor beschermde vogels

Herfstkleuren, herfstvruchten en wintergasten.

In het najaar verkleurt de natuur. De groene bladkleurstof, die met behulp van licht uit kooldioxide en water suiker-
stoffen en zuurstof maakt, verliest zijn functie en verdwijnt. Hierdoor krijgen de rode en gele kleurstoffen in het blad
de overhand. Dit geeft de prachtige kleureffecten, de herfstkleuren. Ook de vruchten rijpen en trekken ‘vreemde’ vo-
gels aan: onze wintergasten.

Kardinaalsmuts tussen 6 en 7 De muts van de Kardinaal Mispelboompje hole 8 De mispel Kramsvogel
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Running wild
Wild is een heerlijk stukje vlees met kerstmis. Daarom dit
recept voor vier personen.
De saus kun je de dag van te voren maken.

Nodig voor de saus
3 eetlepels olie,
2 fijngesnipperde sjalotjes,
1 theelepel geraspte gember,
1 mespuntje cayennepeper,
rasp en sap van een sinaasappel en van een halve citroen,
200 gram cranberrycompôte en
150 ml rode port.

Bak de sjalotjes en de gember lichtbruin, voeg de overige ingrediënten toe en laat zachtjes in-
koken tot een licht stroopje.

Voor de puree
600 gram aardappelen,
3 eetlepels mosterd en
4 dl slagroom.

Kook de aardappelen gaar en stamp ze fijn met
de mosterd en de slagroom. Zout naar smaak
toevoegen. Wrijf daarna door een zeef zodat je
een fijne structuur krijgt

Voor de groente
4 stronkjes witlof,
wat suiker,
2 dl fruitige witte wijn en
50 gram boter.

Snij de stronkjes witlof in de lengte door en kleur ze in een droge pan lichtbruin. Voeg wat sui-
ker toe en laat die kristalliseren. Blus met de witte wijn en voeg de boter toe. Laat inkoken.

Voor het vlees
Je kunt zelf bepalen wat je graag hebt. Vier hertenbiefstukjes of vier wildzwijn medaillons,
maar ook een sappig stukje biefstuk leent zich voor dit gerecht.
Een fijn Kerstfeest en een gelukkig 2014

Maître Cour du Moulin

Kerstrecept
Maître Cour du Moulin

die onder de Vogelwet vallen)
en laat de vogel opzetten bij
een preparateur (in bijvoor-
beeld Eindhoven; kosten on-
geveer € 90).
Tip om het tegen ramen vlie-
gen van vogels te voorkomen:
Plak de bekende zwarte af-
schrikkende stikkers van roof-
vogels op de ramen of gebruik
de voor de mens praktisch on-
zichtbare, doorzichtige bird-
stickers van de firma Vivara,
gebaseerd op de waarneming
van UV-licht door de vogels,
onmogelijk voor de mens. Iets
voor het clubhuis, voor de ac-
commodatie commissaris?

Met de Kerst- en Nieuwjaars-
groeten,

Otto Smithuis

Foto´s: Bert ter Heijne.

Koperwiek



10

• 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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Nieuws van HaReCo
Interessante opties voor laterale waterhindernissen

Op de golfbaan van HGC ‘Overbrug’ hebben we hoofdzakelijk te maken met laterale waterhindernissen (gekenmerkt
met rode grenspaaltjes). Dit komt voort uit de geschiedenis van de oorspronkelijke indeling. Destijds was de ligging
van de diverse holes zodanig dat waterhindernissen voor de ene afslag lateraal waren en voor de andere ‘frontaal’
(bijvoorbeeld hole 1 en destijds 9). Om moeilijkheden bij de uitleg te voorkomen raadden NGF officials de club toen
aan om deze waterhindernissen met rode paaltjes te voorzien, half geel en rood was geen praktische optie.

Opties bij bal in de waterhindernis

Bij gele paaltjes heb je maar
twee opties: met 1 strafslag
-terug naar de plek waar je het
laatst sloeg of
-een bal droppen op de lijn
vanaf de vlag over het punt
waar de bal de laatste keer de
grens van de waterhindernis
kruiste.

Bij rode paaltjes heb je de-
zelfde opties maar je mag ook
als derde optie: met 1 strafslag:
droppen binnen 2 stoklengten
van het punt waar de bal het
laatst de grens van de water-
hindernis kruiste en…vanaf
dat punt cirkelen (vanuit de
hole) naar de andere kant van
de waterhindernis. En daar dan
droppen binnen die cirkel van
2 stoklengten. Nooit dichter bij
de hole.

Benutten van de derde
optie
De derde optie voor een bal in
een laterale waterhindernis
kan soms interessante moge-
lijkheden bieden afhankelijk
van de vorm en plaats van de
waterhindernis ten opzichte
van de hole.

Als voorbeeld nemen we de
sloot op hole 2 vooraan rechts
van de fairway. Zie foto en
schets.

Mogelijkheid 1
Het gebeurde in een wedstrijd
dat een speler op hole 2 rechts
in het kleine slootje speelde,
waarbij de bal terug ketste van
de boom die daar net voorbij
de waterhindernis staat (situa-
tie A).

Wat te doen in zulk geval?
Het punt waar de bal de water-
hindernis het laatst kruist is
aan de holekant van de water-
hindernis. Vandaar kan de spe-
ler waarschijnlijk aan de
overkant rechts, binnen twee
stoklengtes, droppen, maar
niet dichter bij de hole (A1)
Hij kan echter ook cirkelen
vanuit de hole naar het krui-
singspunt aan de andere zijde
van de waterhindernis. Als de
speler daar zijn bal dropt bin-
nen twee stoklengtes (A2) ligt
deze nagenoeg op de fairway
op ongeveer 100 meter tot het
midden van de green en kan
de speler waarschijnlijk een-

voudig met één slag de green
bereiken.

Mogelijkheid 2
Stel de bal ligt aan de rechter-
kant in de sloot (situatie B).
Men kan droppen voor de
sloot (B1), maar aan de over-
kant staan bomen. Om deze te
ontwijken kan ook hier wor-
den gecirkeld naar de andere
kant van de sloot, waar binnen
twee stoklengten kan worden
gedropt (B2) Hier is de weg
naar de green vrij.

Interessante mogelijkheden
dus, maar het is wel zaak om
het cirkelen nauwkeurig uit te
voeren. Men kan daarbij als

Situatie A

hulpmiddel ook de afstands-
markeringen op de baan (tegel
en paaltje) gebruiken.

HaReCo,

Fred Boogaarts
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Herenochtend
Seizoen einde
Het Herenochtend seizoen op donderdagen is op 24 oktober af-
gesloten met een Greensome Stableford wedstrijd. Er zijn 24
qualifying wedstrijden over 18 holes gespeeld en de 12 beste
scores telden mee voor het eindklassement. Het aantal vaste
leden van Herenochtend bedroeg dit jaar 65 en is stabiel verge-
leken met vorige jaren. Van deze 65 hebben er 58 één of meer
keren meegespeeld in de 18 holes wedstrijden, waarvan zeven
slechts één keer. Dit seizoen waren er 30 leden die 12 of meer
qualifying wedstrijden hebben gespeeld. Het spelen van 9 holes
was ook mogelijk, maar geschiedde buiten de competitie.
De lidmaatschapscontributie voor de Herenochtend bedroeg €
75. Hiervan werden kosten voor twee uitstapjes naar andere
banen, het slotdiner en de prijzen betaald.

Het bestuur bestaat uit vier leden: Fred Boogaarts (voorzitter),
Harry van Eijck (penningmeester), Is Jacobs en Hein Ottenheim.

Verslag van de winnaar

Harry geniet thuis van zijn trofee

Na een aantal jaren, waarin ik
op zoek was naar de grote
vorm, was ik dit jaar ineens
weer trefzeker geworden. Mis-
schien heeft de stimulans van
een nieuwe vriendin mij goed
gedaan. Vanaf de eerste wed-
strijd stond ik bovenaan en dat
is het hele seizoen zo geble-
ven.

Aanvankelijk groeide het ver-
schil met de eerstvolgende
steeds meer, maar op het
laatst, mede door een blessure
die me twee wedstrijden aan
de kant hield, werd dat steeds
kleiner. Het werd zelfs erg
spannend toen ik de hete
adem van de concurrentie in
mijn nek voelde, zodat ik
kantje boord nog met slechts
één punt verschil de winnaar
werd. Tweede werd Herbert
Beekmans die in de laatste drie
wedstrijden vleugels kreeg en
geweldig ging scoren. Zijn
laatste score was 40 Stableford
punten. Herbert, chapeau ! Je
hebt me het vuur na aan de
schenen gelegd. Op de derde
plaats de winnaar van vorig
jaar Joop de Greef.
Bij de eindstand om de birdie
king trofee waren er drie spe-
lers met een gelijk aantal bir-

dies. Toon Geerts, Joop de
Greef en Theo van Bragt. Op
de oefengreen werd de strijd
beslecht in het voordeel van
Theo, die goed met de ge-
leende linkse putter van Frans
Vinke kon omgaan. Toon was
helaas door ziekte verhinderd.
De slotwedstrijd werd een
prooi voor het koppel Gijs van
de Laar en Willem van de Ven.

Vlnr de seizoenwinnaars: Joop de Greef, Harry van Eijck en Herbert Beek-
mans.

Theo geniet van de ontvangen bir-
die, terwijl Frans Vinke viert dat
zijn putter heeft gewonnen.

Fred heeft de flessen uitgedeeld aan Willem en Gijs winnaars van de slot-
wedstrijd.
Harry van Eijck
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Herenochtend herfstuitstapje
naar ‘De Schoot’

Het was de 26ste fantastisch weer voor eind september en de or-
ganisatie was door Harry, Fred en Isidoor was weer perfect. De
sterkere spelers gingen niet mee, omdat ze de baan te eenvou-
dig vonden. Hierdoor waren er kansen voor de rest met als resul-
taat de longest drive voor Jan Beneken. De neary en enige birdie,
met 20 cm van de pin voor Bob Grijpstra was in elk geval niet ver-
beterbaar, behalve door een hole-in-one!
Zonder treuzelaars in de baan verliep de wedstrijd voorspoedig.
Onze flight met Peter Verhees en Joost Vegter heeft in ieder
geval nergens hoeven wachten en we waren toch de voorlaatste
flight.
De eindscores waren niet echt geweldig, waardoor Harrie van de
Rijdt (playing handicap 31) met 31 Stableford punten derde werd
en Theo van Bragt (playing handicap 23) en 32 Stableford punten
tweede. Rijn Schellekens (playing handicap 21) en 33 Stableford
punten werd eerste .
Na een gezellige 19e hole en een prima diner met diverse spee-
ches, waaronder die van onze nestor Wout Tersmette, kijken we
alweer uit naar het voorjaarsuitstapje. Alle heren, nogmaals be-
dankt voor de uiterst geslaagde dag.

Rijn Schellekens.

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 5 januari 16.00-18.00 uur

De Couples Cup is succesvol verlopen, de afsluitavond op
zaterdag 21 november was reuze gezellig.

De winnaars waren:
1. Hans en Walter van de Wassenberg
2. Marijke van de Pol en Frans Vinke
3. Dieke Sengers-Praasterink en Wim van de Westerlo

Walter en Hans de winnaars van de cup

Prima sfeer op slotavond

Graag bedanken wij via deze Evergreen de sponsoren:
•Prinsen Hairdesign
•D’n Dimpel
•Drankencentrum Meulendijks
•Golfstore Eindhoven
•Stockx Juweliers in samenwerking met Zinzi Cecil Street
One Helmond

Dieke Sengers-Praasterink

Couples Cup
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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



16

Sponsor belicht

Toch moet dat allemaal bij ons
in huis komen. Daar zorgt een
enorm systeem van leidingen
voor met aftakkingen tot aan
onze lichtschakelaar, de kraan,
de kookplaat, het toilet, de PC,
enz. Onze welvaart is volledig
afhankelijk van deze onder-
grondse infrastructuur. Indus-
trie en communicatie zouden
nooit tot het huidige niveau
kunnen groeien wanneer die
zou ontbreken of zelfs maar
zou haperen. Denk eens aan
de gigantische kosten wan-

neer de stroom uitvalt. Alleen
al in ons land ligt 300.000 kilo-
meter gas- en waterleiding en
miljoenen kilometers kabels,
die zorgen voor telecommuni-
catie en elektriciteitsvoorzie-
ning. Kabels en leidingen
dragen bij aan de kwaliteit van
ons leven.

Specialisatie
Westvoort BV, waar ons be-
stuurslidWim van deWesterlo
mededirecteur/ aandeelhou-
der van is, zorgt daarvoor.
Westvoort BV is gespeciali-

seerd in het aanleggen en on-
derhouden van onze onder-
grondse infrastructuur.

Wim’s vader verkocht in 2002
het familiebedrijf Westerlo BV,
eveneens aannemer van on-
dergrondse werken en infra-
structuur. Wim verhuisde mee,
maar vroeg zich af of hij nog
wel 25 jaar in loondienst wilde
zijn. Samen met compagnon
Pieter Vervoort werd op 6 ja-
nuari 2005Westvoort BV op-
gericht.
De organisatie richt zich op de
ondergrondse infrastructuur,
maar ook wegenbouw en de
aanleg van sportparken vallen
onder de activiteiten vanWest-
voort BV. De voornaamste op-
drachtgevers zijn gemeenten
en semioverheden; zoals ener-
giebedrijven en waterschap-
pen.

Enorm netwerk
Het leidingennet in Nederland
kreeg in de vijftiger jaren de
huidige structuur door het ra-
zendsnel aanleggen van een
gasnet vanwege de vondst van
de gasbel in Slochteren. De
Wet Informatie-uitwisseling
Ondergronds Netwerk (WION)
zorgt dat dit enorme netwerk

in goede banen wordt geleid.
Via een KLIC melding bij het
Kadaster worden gedetail-
leerde tekeningen van het
werkgebied verstrekt. Aan de
hand van deze gegevens kan
er worden gegraven, maar
soms kan er toch iets mis gaan,
bijvoorbeeld omdat niet alle
eerder aangelegde leidingen
in kaart zijn gebracht.

Onze welvaart ligt in de ondergrond!
Kabels en leidingen dragen bij aan de kwaliteit van het leven.

Je ziet het niet en je hebt er alleenmaar last van als het wordt aangelegd.Maar het geeft ons leven een ongekend com-
fort: we draaien de kraan open en er is helder drinkwater, we drukken op een knopje en de PC begint te zoemen en een
ander knopje zorgt voor gas. Ons afvalwater wordt keurig weggewerkt. Snel internetten via de glasvezelkabel. We vin-
den dit zo gewoon dat we er nauwelijks bij stilstaan.

Wim van de Westerlo

Voorzichtig, voor leidingen en kabels
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Aanbestedingen gebeuren
meestal openbaar: op speciale
sites worden opdrachten ge-
publiceerd, waarop men kan
inschrijven. Na invoering van
de Aanbestedingswet in 2013
is naast de prijs ook het Plan
van Aanpak een voornaam cri-
terium. Wanneer voldoende
aandacht wordt besteed aan
duurzaamheid, veiligheid,
kwaliteit en het beheersen van
risico’s, worden extra ‘punten’
toegekend, waarna een orga-
nisatie, ook wanneer de prijs
niet het laagst is, tóch aanne-
mer worden.

Opleidingen
Westvoort BV beschikt over
120 enthousiaste medewer-

kers, waarvan ruim 100 bouw-
plaats medewerkers. De orga-
nisatie streeft ernaar om 10%
van het personeelbestand te
laten bestaan uit leerlingen. Zij
doen enkele dagen per week
praktijkervaring op in een or-
ganisatie zoals Westvoort BV
en gaan één dag in de week
naar school. Na deze opleiding
tot Lasser en Fitter worden er
nog enkele jaren ‘vlieguren’
gemaakt, zoals Wim dit noemt,
totdat men zich volwaardig
gekwalificeerd Lasser of Fitter
mag noemen. Ook Wim’s zoon
Bart volgt deze opleiding.

Vrijwilligerswerk
Naast zijn inspanningen voor
Westvoort BV en onze golf-

club, is Wim bestuurslid van de
Stichting Keiebijters. Als voor-
zitter van de Commissie Kas-
seien is hij op zoek naar
bedrijven die Carnaval in Hel-
mond een warm hart toedra-
gen. Daarnaast is Wim
Commissaris van het Hel-
monds Muziekcorps en zit hij
in het bestuur van het Zuide-
lijk Infra platform van branche-
vereniging Bouwend
Nederland.

Wanneer je op de golfbaan
een man in een kleurige broek
ziet, die vreselijk goed speelt
met een handicap van 10,4,
dan is dat Wim; onze Match-
play kampioen. Wim is nu bijna
drie jaar bestuurslid en baan-
commissaris. Bevlogen vertelt
hij over de nieuw aan te leg-
gen baan. Op 8 november
2012 zat hij met onze voorzit-

Ingewikkelde operaties

ter bij de familie Verschuren
om de mogelijkheid van
grondverkoop te bespreken.
Eind augustus van dit jaar
waren alle erven bereid tot
verkoop van het maïsveld en
de paardenwei. En nu wachten
we op alle vergunningen, be-
stemmingsplanwijzigingen,
politieke afwegingen, be-
zwaarprocedures en……. niet
in de laatste plaats goedkeu-
ring van onze leden!
Kunnen we in 2016 de nieuwe
baan op? Wim houdt ons op
de hoogte.

Rob Berkvens

Soms ook bovengrondse acties



Hobby van een van onze golfers
Rob Berkvens

Tijdens mijn gesprek met Rob werd mij duidelijk dat hij samen met
zijn werkgroep“Terug naar Batouri”al 13 jaar geweldig goed werk
doet voor de medemens.
Een hobby kun je het eigenlijk niet noemen, maar wel een passie.
Met een team, dat uit zes personen bestaat, heeft hij zich het lot
aangetrokken van de stad Batouri, gelegen in een van de armste ge-
bieden van Oost-Kameroen.
Hij, en zeer zeker ook de andere leden van de werkgroep, waaron-
der zijn vrouw Selma helpen daar projecten te realiseren die recht-
streeks ten goede komen aan een brede groep van de bevolking.
In de loop der jaren zijn er o.a. drie scholen, drie kraamklinieken, vijf
waterputten, een radiostation, een opvanghuis voor weeskinderen
en een bibliotheek tot stand gekomen.
Ook hielpen zij bij het opzetten van vrouwenorganisatie ADEFKA
(inmiddels meer dan duizend leden) met micro kredieten en giften
voor landbouwmateriaal.
Het geld haalt hij, naast zijn eigen investering, bij donateurs en via
subsidieaanvragen.
De groep werkt samen met de paters van de Congregatie van de H.
Geest. Met deze paters kwam Rob in contact via een bevriende mis-
sionaris die dertig jaar werkzaam was in Kameroen.
Een van de paters van de congregatie is penningmeester van de
werkgroep. Alle donaties gaan rechtstreeks naar het doel.
Elk jaar bezoekt Rob samen met Selma en geïnteresseerden/dona-
teurs op eigen kosten de projecten in Kameroen. Menig keer trekt
hij het oerwoud in om daar de bevolking (pygmeeën) blij te maken
met rijst; zout; kleding en veel meer. Voor een aantal van hun kinde-
ren wordt het schoolgeld betaald.
Mocht u werkelijk een goed doel willen steunen en wilt u zeker zijn
dat het goed terecht komt, neem dan contact op met Rob 0492-
345124.
De foto’s op deze pagina’s geven een indruk van leefomstandighe-
den van de mensen in Batouri en enkele van de meer dan dertig
projecten die reeds gerealiseerd zijn.
Zie ook www.terugnaarbatouri.com
.

Redactie Evergreen
Ton van Poppel

Maïsmolen voor de vouwen van ADEFKA.

De wijk Agriculture in Batouri. Zij kregen een waterput.
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Waterput bij het weeshuis. een donatie vanmedewerkers van het
Provinciehuis Den Bosch.

Kraamkliniek in Djouth.

Welkomstdans door kinderen in de savanne vanMobé.
Hier zijn twee scholen gebouwd.

Muziekinstrumenten, geschenk uit Nederland.

De eerste uitzending van Radio Batouri.. Door de pygmeeën gebouwde slaaphut (mongoulou) voor Rob en zijn
medereizigers.
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Geef door die pen

Ik had eigenlijk al half mijn
GVB voordat ik geboren was,
omdat mama haar GVB had
gehaald toen ik in haar buik
zat. Ik ben zelf begonnen met
golfen toen ik zes jaar was, dat
is eigenlijk niet zo raar, want ik
ben bijna geboren en getogen
op de golfbaan. Toen ik bijna
acht was heb ik onder leiding
van Sander Prinsen, mijn GVB
gehaald.

Dat mijn ouders de Horeca op
de golf runnen is één van de
redenen dat ik zo vaak op de
golf ben te vinden. Maar de
belangrijkste reden is, denk ik,
omdat ik, zoals ik het zelf
noem, ‘golfverslaafd’ben; zo
erg zelfs dat papa en mama er
soms gek van worden!

Toen ik mijn GVB had ben ik di-
rect begonnen mee te doen
met de par-3 competitie van
de NGF. Nu speel ik al een paar
jaar mee in de 18-holes jeugd-
competitie. Ik heb de afgelo-
pen jaren ook jeugd-
toernooien gespeeld; ik heb
drie keer meegedaan met de
Gulbergen jeugd open, twee
keer met de Efteling jeugd
open en één keer met het Am-
sterdams jeugd open. Ook heb
ik een paar jaar geleden mee-
gedaan met het Nederlands

kampioenschap Strokeplay
onder 12 jaar, toen ben ik 23e
geworden.

2013 is voor mij echt een
topjaar geweest
Ik heb mezelf (voor mijn ge-
voel) hoge doelen opgelegd,
één daarvan was om in dit jaar
single handicap te worden.
Dat is gelukt doordat ik tijdens
de HGC Jeugdbokaal een
rondje 4 boven de baan heb
gelopen en van Handicap 10.2
naar Handicap 9.4 ben gegaan.
Een ander doel was om Stroke-
play kampioen van HGC ‘Over-
brug’ te worden en dat is ook

gelukt, met zes slagen voor-
sprong heb ik gewonnen. Dat
ik van opa de prijs kreeg was
een moment dat ik nooit meer
zal vergeten. Daarna ben ik in
de vijver gegooid, maar dat
was erg leuk (en koud!). Die
hele dag was een fantastische
ervaring!
Dit jaar zat ik ook in Heren 1 en
dat vond ik erg leuk. Samen
met mijn oom (Peter deWitte)
heb ik op één na alle fourso-
mes (2 tegen 2) gewonnen.
Mijn singles (’s middags) heb ik
helaas niet gewonnen, (voor
mijn gevoel) vooral door een
gebrek aan ervaring. Het was

altijd heel ge-
zellig met de
‘grote’man-
nen! Ook in
2014 hebben
we weer een
topteam.

Lessen en veel oefenen
Toen ik fanatiek ben gaan gol-
fen, ben ik met Sandy écht
gaan trainen, Sandy heeft me
altijd veel geholpen met alles
en veel geleerd en ik denk dat
er weinig pro’s zo met hun
leerlingen bezig zijn zoals
Sandy. Ik heb ontzettend veel
gehad aan de lessen van
Sandy. Ik weet dat Sandy het
beste uit me kan halen en dat
heeft de laatste tijd ook echt
geholpen. Ik weet zeker dat ik
met de hulp van Sandy vol-
gend jaar veel vooruitgang
kan boeken.
Zo gauw we weten waar we op
vakantie gaan, kijken papa en
ik altijd meteen of er een leuke
baan in de buurt is. Ook toen
ik dit jaar met papa een paar
dagen naar Lissabon was, heb-
ben we (hoe kan het ook an-
ders) gegolfd op Aroeira in
Lissabon. Daar hebben we al-
lebei een rondje 7 boven gelo-
pen en ik had bijna gewonnen
als papa op de een na laatste
hole niet een birdie had ge-
maakt, want tot die tijd stond
ik de hele tijd voor. Het was
een geweldige ervaring om
samen met papa op zo’n
mooie baan te spelen. Volgend
jaar gaan we waarschijnlijk

BramVerstappen

Toen ik in de vorige Evergreen las dat Albert mij had gekozen om nu een
stukje te schrijven, raakte ik een beetje in paniek, want ik ben niet zo van het
vertellen en al helemaal niet over mezelf. Maar ik probeer er iets moois van te
maken. Voor degenen die mij nog niet kennen zal ik me eerst even voorstel-
len. Ik ben Bram Verstappen 15 jaar, ik woon in Helmond samen met mijn ou-
ders en mijn zus Mimi. Nu zal ik iets vertellen over mijn ‘golfleven’.

Opa Hans overhandigt de bloemen aan Bram
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weer naar ons vertrouwde
Kreta, waar ik voor het eerst
op een ‘grote’ baan speelde
en deze ken ik onderhand
op mijn duimpje. Ik kan deze
schitterende baan echt aan-
bevelen.

Volgend jaar wil in mijn spel
echt gaan verbeteren en dat
betekent veel par 5-en spe-
len en langere holes, zodat ik
op grote banen ook kan
meekomen. Daarom ben ik
blij als de plannen voor de
nieuwe baan worden gerea-
liseerd. Ik wil veel leren
daarom ben ik via school bij
Sandy mijn maatschappe-
lijke stage aan het doen: ik
help elke donderdag twee
uurtjes mee. In een van de
groepjes zitten nog hele
kleine kindjes. Dat is heel
leuk om te zien, want zo ben
ik zelf ook ooit begonnen.

In de zomervakantie heb ik
nog samen met de twee an-
dere generaties Verstappen
(papa en opa) 9 holes gelo-
pen; dat was natuurlijk heel
speciaal.

Ik wil graag de pen doorge-
ven aan de man van wie ik
veel heb geleerd: de captain
van Heren1, mijn oom en
golfvriend. Peter de Witte.

Bram Verstappen

Winnaars van de maandbeker competitie waren dit jaar bij Stableford Walter van de
Wassenberg en bij Strokeplay Ellen Claessen. Hieronder vindt u een verslag van Walter
terwijl elders in dit blad een interview met Ellen staat afgedrukt.

Verslag van de winnaar Stableford

Slot maandbeker competitie

24 maart 2013, een zondag die
nu te boek staat als de koudste
24 maart sinds 1952. De oos-
tenwind waaide, net als een
dag eerder (start maandbeker
Strokeplay) dwars door de kle-
ding heen. Het was bizar koud
voor de tijd van het jaar met
gevoelstemperaturen tussen -
10 en -16 graden Celsius, maar
… de eerste maandbeker Sta-
bleford stond op het pro-
gramma en ik had me
ingeschreven, dus dan moeten
we flink zijn en aan de wed-
strijd meedoen. Ik had vanaf
oktober al bijna geen bal meer
geslagen en ik moet zeggen
dat ik er ook wel weer gewoon
zin in had. Het golfseizoen was
tenslotte weer begonnen!
Mijn vriendin verklaarde me
nog voor gek toen ik vervol-
gens in volledig ski-tenue, zón-
der ski’s maar mét golftas, naar
de golfbaan vertrok, waar later
bleek dat ik die dag alsnog een
score had neergezet die er
mede voor heeft gezorgd dat
ik nu een stukje mag schrijven
over de maandbeker Stable-
ford 2013. Want die beker hè,
die beker die, volgens mijn
zoontje Lars (8 jaar), eigenlijk
geen beker mag heten omdat
die geen oren heeft en eigen-
lijk een wijnkoeler is. Díe beker

daar had ik dit seizoen mijn
zinnen op gezet.

Competitie
De maandelijkse wedstrijden
Stableford gingen voorbij en ik
stond er iedere keer weer per-
fect voor in de tussenstand. Ik
had een mooie voorsprong op
de nummers 2 en verder, tot
na de één na laatste wedstrijd
ik plotseling een hijgende Wim
van de Westerlo en Diny van
Zuidam in mijn nek voelde.
Dan wordt het ineens nóg leu-
ker en voelt het ineens als een
echte competitie en wat is er
mooier dan dat die de laatste
dag wordt beslist (al dacht ik
daar bij de Strokeplay wedstrij-
den op zaterdag net wat an-
ders over).
In tegenstelling tot de eerste
wedstrijd eindigden we met
prachtig golfweer. Na nog wat
te hebben lopen dollen met
Wim zag ik dat ik jammer ge-
noeg niet met hem en Diny in
één flight was ingedeeld. Des-
ondanks krijg je van een hele
hoop mensen binnen de baan
regelmatig de scores van je di-
recte concurrenten door en al-
leen dat al maakt die laatste
wedstrijd tot een speciale.
Toen ik dus rond 16.00 uur het
clubhuis binnen kwam lopen.

wist ik het al: mijn wijn kan
worden gekoeld!
Iedereen die, op wat voor ma-
nier dan ook een bijdrage
heeft geleverd aan de maand-
beker Stableford wil ik dan ook
super bedanken voor de gezel-
lige sfeer, zowel binnen als
buiten de baan, de competitie
en de strijd, de organisatie en
de verzorging van de horeca.

Walter van de Wassenberg

Ellen en Walter
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Het jaar is weer voorbij gevlogen en wij kijken alweer naar het
komende jaar. Wat het ledenbestand betreft ziet het er niet z
goed uit. Zoals het er nu voor staat, starten we met 410 leden,
een laagtepunt in ons bestaan. De meeste leden die hebben op-
gezegd deden dit omdat zij door hun leeftijd niet meer in staat
zijn golf te spelen. De leeftijdsopbouw van onze vereniging be-
gint een belangrijke rol te spelen. Daarnaast speelt ook de eco-
nomische situatie mee, er moeten keuzes worden gemaakt. Een
Euro kan ne eenmaal maar één keer worden uitgegeven. Wij ver-
trouwen er echter op dat gedurende de eerste maanden van het
komende jaar de invoering van het proeflidmaatschap een groot
aantal nieuwe leden zal opleveren.

Er is geen barrière meer om voor een langere tijd kennis te
maken met de gezelligste golfbaan in de regio, meedoen en je
onderdompelen in de sfeer die bij ons heerst. Als dit goed bevalt,
zullen deze leden waarschijnlijk besluiten om definitief lid te
worden. Het is ook aan onze leden om in hun sociale omgeving
deze lid soort te promoten. Wij zijn namelijk zelf de beste ambas-
sadeurs. Eenzelfde probleem zien wij bij onze bedrijfsleden:
sponsors stoppen en worden business A of B of gewoon lid. Het
bestuur zal zich het komend jaar, zoals ook verzocht door de ALV,
moeten beraden over de hoogte van het entreegeld, dat ook vol-
gens de NGF niet meer van deze tijd is.

Opzeggen en opnieuw lid worden
Hier lijkt wat onduidelijkheid over. Een lid, dat het entreegeld van
€ 1.000,= heeft betaald, kan te allen tijde weer instromen zonder
dit bedrag weer te betalen. Er is wel een beperking. Een lid, dat
bijvoorbeeld in 2013 heeft opgezegd en in de loop van 2014 spijt
krijgt, moet de volledige jaarcontributie voor 2014 betalen.
Wordt hij/zij in 2015 weer lid, dan moet hij/zij contributie betalen
voor het nog lopende jaar. Dit om te voorkomen, dat leden op-
zeggen en in de maand april van het volgend jaar weer instro-
men. Dit geeft de ledenadministratie veel werk, maar het
belangrijkst zijn de financiële consequenties voor de vereniging:
er kan dan namelijk geen goede budgettering plaatsvinden.

Leden met een certificaat die opzeggen
In het verleden was de regeling dat als besloten werd binnen
drie jaar weer lid te worden, het certificaat kon herleven. Deze re-
geling is door het bestuur in 2012 geschrapt. Bij opzegging dient

Van de bestuurstafel
het certificaat te worden ingeleverd bij de penningmeester, die
voor terugbetaling zal zorgen. Dit volgens de regels, zoals ach-
terop het certificaat staat geschreven (minstens 425 leden per 1-
1). Anders wordt men op een wachtlijst voor terugbetaling
geplaatst. Wil men later weer lid worden, dan moet het op dat
moment geldende entreegeld worden betaald, eventuele bijbe-
taling kan worden verrekend met de waarde van het certificaat,
indien dat nog niet is terugbetaald. Ik vertrouw erop dat hiermee
wat meer duidelijkheid is geschapen. Rest mij u allen prettige
feestdagen te wensen en tot ziens op de Nieuwjaarsreceptie.

Uw secretaris,

Dirk Jan Boer
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Prijsuitreiking jeugd 2013

Uitreiking van diverse prijzen: Jeugdbokaal, laddercompetitie
etc. etc., teveel om op te noemen. Voor meer foto's zie de web-
site tabblad Jeugd, fotoalbum jeugd.

Van 1 december tot 9 maart worden voor het tweede jaar op rij
op zondagmiddag de wedstrijden gespeeld om de Golf Soos
Trofee. Inschrijven kan op de dag van de wedstrijd vanaf 08.00
uur via uw PC thuis of via de Golfzuil in het clubhuis.
De wedstrijdvorm Stableford non-qualifying.

Golfsooskoffertje

U kunt starten tussen 12.00 en 13.30 uur. U komt naar de club,
deponeert een nieuwe golfbal (= inschrijfgeld) in het Golf Soos
koffertje bij de Caddiemaster, zorgt dat u bent ingeschreven en
formeert met andere aanwezige spelers/speelsters een flight
van drie of vier personen. Na terugkomst voert u uw score in op
de Golfzuil. De dag winnaars (dames en heren apart) krijgen 2/3
van het aantal ballen (voor de eerste plaats), resp. 1/3 van het
aantal ballen (voor de tweede plaats).
De wedstrijdcommissie zorgt in deze competitie voor de eind-
prijs voor diegene die in totaal het beste heeft gescoord, waarbij
de vier beste scores tellen voor de eindrangschikking. Ook hier
geldt een aparte competitie voor dames en heren.
Na afloop gezellig samenzijn.

Voor meer informatie zie de website: Inloggen EGolf4U - Wed-
strijdcommissie - Golfsoos 2013-2014.

De Wedstrijdcommissie

Overbrug Golfsoos



Het is weer voorbij die
mooie…..!
Het is weer voorbij die mooie
…….! Het zit er op. Voor mijn
gevoel hebben we de winter-
wedstrijd van 1 maart jongst-
leden nog maar net gespeeld.
Er zijn sindsdien echter zeven
wedstrijden geweest met voor
ons (gelukkig) prima weer. Een
enkele keer hebben we een
stevige bui gehad, maar over
het algemeen waren de weer-
goden ons goed gezind.
De eerste wedstrijden speel-
den we met flights van vier
personen. Maar naar gelang de
temperatuur omhoog ging
werd ook de deelname groter
en liepen we de rondes met
flights van zes. Daarom werd
(terecht) besloten om de spel-
vorm te wijzigen van Four Ball
Better Ball in Texas Scramble.
De baan lag er dit jaar prachtig
bij. Het is toch uniek te noe-
men om op deze locatie zo’n
mooie baan te hebben liggen.
Met de aangekondigde uit-
breidingsplannen in het voor-
uitzicht kun je je niet beter
wensen.
De sfeer tijdens de wedstrijden
was uitstekend. Dit valt ook op
te maken uit het feit dat de
Business Club nog steeds

Business Club competitie

groeiende is en dat in deze
economisch toch lastige tij-
den. Waar andere golfclubs
business leden verliezen weet
HGC ‘Overbrug’ te groeien. Dit
is zeer zeker de verdienste van
de organisatoren van deze
wedstrijden: de drie W´s. Waar-
voor onze grote dank. Tel daar-
bij nog eens op dat wij door
Gijs en Iris en hun crew in de
watten worden gelegd dan
voorzie ik de komende jaren
alleen nog maar groei.
Helaas loopt het golfseizoen
op zijn einde. Met het vallen
van de bladeren en de steeds
korter wordende dagen zullen
de golfclubs vaker in de tas
blijven zitten. Ik hoop dat de
winter niet al te streng wordt,
zodat er de komende maan-
den toch nog een balletje kan
worden geslagen.
Ik wens iedereen de komende
maanden een gezonde ‘gol-
frust’ toe, zodat we weer fris en
fruitig in maart/april aan het
seizoen 2014 kunnen begin-
nen.

Louis van Asten
Meeùs Assurantiën

De Business club competitie 2013 is dit jaar gewonnen door het team vanMeeùs Assurantiën. De bijbehorende HGC
Business Trofee is doorWim van deWesterlo uitgereikt aan de captain van het winnende team, Louis van Asten. Hier-
onder volgt de eindstandmet de tien best scorende teams en een verslag van dewinnaar.

BUSINESS COMPETITIE 2013, eindstand, beste 4 van 7.

TEAMS SPEELRONDES
1 2 3 4 5 6 7 TOTAAL

1 Meeùs 30 25 26 0 11 14 19 100

2 Mevi2 26 17 19 22 21 20 15 89

3 Puur Bouwadvies 7 18 26 22 17 21 15 87

4 Groep 5700 25 0 20 19 20 21 19 86

5 Smart Park Europa 0 22 23 15 20 15 20 85

6 RABOBANK 1 16 7 22 19 21 22 13 84

7 Sengers Supertex 0 21 18 22 19 21 0 83

8 van Hout Wordwide 18 0 24 17 20 21 17 83

9 Adriaans Bouwgroep2 23 0 19 20 16 21 19 83

10 Adriaans Bouwgroep 1 21 18 15 22 13 22 12 83

De HGC Business Trofee Captain Louis van Asten (L)
ontvangt de trofee van Wim van
de Westerlo
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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 V - 21 september
Marieke van Bragt
Twan Slegers 32 slagen

Dieke Sengers
Wim van deWesterlo 33 slagen

Hans van deWassenberg
Walter van deWassenberg 33 slagen

Vrijwilligerswedstrijd - 2 oktober
Carla Bax-van de Camp
Annemarie Ottenheijm 28 slagen

Harrie van de Rijdt
Frans Vinke 29 slagen

Herbert Beekmans
Dirk Jan Boer 34 slagen

Maandbeker Strokeplay VII - 5 okt.
Leon van Zon 69 slagen
Hans van deWassenberg 69 slagen
Wim van deWesterlo 69 slagen

Maandbeker Stableford VII - 6 okto-
ber
Netty van Poppel-Branten 37 punten
Hans van deWassenberg 35 punten
Walter van deWassenberg 35 punten

Maandbeker Stableford - Eindstand
(best of 4)
Walter van deWassenberg 141 punten
Hans van deWassenberg 135 punten
Wim van deWesterlo 135 punten

Maandbeker Strokeplay - Eindstand
(best of 4)
Ellen Claessen 288 slagen
Frans Jansen 289 slagen
Walter van deWassenberg 291 slagen

Seizoensluiting - 13 oktober
Ben Manders 31 punten
Dries Swinkels 31 punten
Leon van Zon 29 punten

Mosselwedstrijd – 20 november
Geen uitslag bekend

Winterwedstrijd - 24 november
Harrie van de Rijdt 34 punten
Piet de Jager 32 punten
René Stockx 31 punten

HGC Golfsoos - 1 december
Hans Brekelmans 17punten
Frans Coolen 17 punten
Marianne van der Leeuw 17 punten

Wedstrijduitslagen

Maandbeker stabl 7

Mosselwedtrijd Seizoen sluiting

Maandbeker stroke play 7
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Iets recht zetten:
In het verslag van deMatchplay kampioen-
schappen in het vorige nummer, is een fout
geslopen. Excuses hiervoor!
Daarom hier de juiste uitslag.
Halve finales: Tonne Knaapenwint vanMa-
rianne de Kimpe en Ellen Claessen wint van
Christine Jacobs.
Finale: Ellen (1e) wint van Tonne (2e) en
Christine (3e) wint vanMarianne (4e).



Eindejaarsoverpeinzingen
Hieronder volgt een einde jaar bijdrage van Therris van de Westerlo die ze op ons verzoek heeft geschreven ter over-
peinzing van het afgelopen jaar en waarvoor we haar dankbaar zijn. Redactie

Buiten wordt het al flink kouder en de bomen laten hun
laatste blad inmiddels vallen, Sinterklaas staat voor de deur
en bij sommigen van ons klopt vol verwachting het hart.
Het jaar loopt zowat ten einde en je overdenkt je zonden en
je zegeningen, de economische tegenslagen en de meeval-
lers, we koesteren verdrietige maar bovenal mooie en bij-
zondere momenten.

Iets wat hier in ‘Huize van de Westerlo’ al een jaartje volop
leeft is de eventuele uitbreiding van onze baan. Vanaf de
zijlijn heb ik mogen bekijken hoe een en ander tot stand is
gekomen. Pas als zaken concreet werden mocht ik er naar
kijken of werd het met me gedeeld.

Vele onderhandelingen en afspraken zijn de revue gepas-
seerd. Makelaars, architecten, milieu instanties en gemeen-
tes hebben Wim regelmatig voorbij zien komen. Met een
tomeloze inzet gaat hij samen met het bestuur voor dat ene
doel, de mooiste 9- holes stads-parkgolfbaan in de
regio.....want eindelijk is het
dan toch gelukt om die grond waar het al jaren over gaat te
‘mogen aankopen’. Plannen en tekeningen komen voorbij,
visueel ontstaat al wat concreets, waardoor het nog meer
gaat leven.

De meeste leden hebben inmiddels een blik geworpen op
de eerste ontwerpen en zoals wij mensen in elkaar zitten,
vinden we er ook allemaal wat van... Op de inloopavonden
eind januari die gaan komen mag dan ook iedereen zijn
mening spuien. Ook over zaken waar we geen verstand van
hebben. Heerlijk toch!?

Dan is het aan de Commissie Baanuitbreiding en het be-
stuur om het maximale eruit te halen en ons te ‘verrassen’
met een kanjer van een baan die alle omliggende banen
doet vergeten. Met alle voordelen en gezelligheid van ons
HGC ‘Overbrug’, wil je hier gewoon spelen of lid zijn.

‘Stilstand is achteruitgang’, dus we moeten door! Nu is het
moment om door te pakken in de hoop dat alle leden jong

en oud met groot enthousiasme de nieuwe plannen zullen
omarmen. Er zullen nog wat hobbels moeten worden geno-
men.....Maar hoe prachtig zou het zijn als we volgend jaar
op dit tijdstip 2014 overdenken en kunnen zeggen: “De uit-
breiding gaat door!”

Rest mij het wensenlijstje voor het nieuwe jaar
•Gezondheid
•Geluk
•Plezier in het leven
•Wijsheid!
•Man die meer thuis is!
•Tijd
•Baanuitbreiding
•Geld (voor nieuwe 9-holes baan).

Hierbij wens ik alle leden hele fijne feestdagen en hetzelfde
lijstje voor 2014.

Therris
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Super Sociaal
Het is december en dus een Kerst-Evergreen.

December, de uitgelezen maand en gelegenheid om eens stil te staan bij zaken, waar we het niet de hele dag over heb-
ben. Zoals bijvoorbeeld over mensen, die het wat minder hebben getroffen in het leven. Over mensen, die buiten hun
schuld ineens aan de onderkant van de samenleving bungelen. Iedereen heeft zo zijn eigen zorgen en verdriet, maar
vaak kunnen we die gelukkig wel te boven komen. Maar er zijn ook situaties waar dat tijdelijk niet lukt.
En daarom ben ik naar Ben Goossens gegaan om met hem eens te praten over Super Sociaal. Ben Goossens, die zijn ziel
en zaligheid aan dit project heeft gegeven en er met verve over kan vertellen.

Wat is nou Super Sociaal
en wat doen ze?
Laten we het eenvoudig hou-
den: Super Sociaal is de opvol-
ger van de Voedselbank.
De Voedselbank, waarmee het
indertijd niet zo goed is ge-
gaan, maar waar toch iets
moois uit is geboren (het blijft
een Kerstuitgave van de Ever-
green!): Super Sociaal!

De instantie die ervoor zorgt
dat ook de mensen die het
niet kunnen betalen tóch aan
het noodzakelijke eten en
drinken kunnen komen.

De klanten worden pas toege-
laten, nadat ze zijn ‘gescreend’
en hun financiële positie is be-
oordeeld. Ze krijgen dan een
pasje met foto en alleen dán
kunnen er ‘boodschappen’ ge-
daan worden.

Een alleenstaande moeder
met twee kinderen krijgt bij-
voorbeeld € 150,= per maand.
Dat betekent dat ze dan elke
maand voor € 150,= bood-
schappen mag doen in de win-
kel van Super Sociaal. En zij
betaalt daar dan zelf 10% van.

Hoe komt Super Sociaal
aan het geld en aan de
goederen?
Er zijn sponsors uit het be-
drijfsleven (betalen per jaar €
500,=) en er zijn de vrienden
van Super sociaal (betalen €
100,= per jaar). Er zijn winkels
en winkelketens, die goederen
leveren, die ze over hebben of
tegen een zeer gereduceerde
prijs verkopen. Ook zijn er in
deze tijd van het jaar mensen,
die Kerstpakketten krijgen en
die dan aan Super Sociaal
geven. Die maken daar op hun
beurt dan hun klanten weer
blij mee. En met geld van gif-
ten, recepties, legaten, acties
e.d. wordt dan zodanig inge-
kocht dat de 300 gezinnen, die
nu bij Super Sociaal mogen
kopen, aan hun trekken
komen.

Er staan nu overigens 100 ge-
zinnen op de wachtlijst, want
de nood is hoog. Een persoon
kan maximaal vijf jaar klant
zijn en dan moet men zich
weer wat kunnen redden en
de zaakjes weer op de rails

hebben (eventueel met hulp
op alle gebied).

Naast de Super Sociaal voe-
dingswinkel bestaan er ook de
Kledingbank en een ruilwinkel
voor kleding, waar een pun-
tensysteem voor geldt. Het
gaat te ver om dat helemaal
uit te leggen, maar voor de
Kledingbank is er de volgende
regel: Je kunt je kleding die je
niet meer draagt, maar die nog
heel goed is, bij de Kleding-
bank brengen. Daar krijg je
geen vergoeding voor. De
klanten van de Kledingbank
mogen dan twee keer per jaar
kledingstukken komen halen,

De kassa bij Super Sociaal Kledingrekken
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Extra inkomsten uit lockers?

voor zichzelf en de kinderen
(ook dit geldt alleen voor gere-
gistreerde klanten). Het lijkt
streng en dat is het ook zegt
Ben Goossens, maar op deze
manier komt alles terecht waar
het hoort.

Dit was het waar we toch even
bij stil willen staan. Bij onze
medemens, die het ook zo
graag goed voor elkaar zou
willen hebben, waarvoor de
decembermaand ook een
feestmaand is, die met Kerst
ook eens eventjes dat dubbel-
tje niet (twee of zelfs meer
keer) zou hoeven om te
draaien en die de Kerstdagen
ook wat zorgeloos door zou
willen komen.

Probeer bij het kasten oprui-
men gewoon eens aan de kle-
dingbank te denken. Je kunt
die dan inleveren op het adres:
Kanaaldijk NO 82 in Helmond.
De ingang is op Noordende

vóór tankstation Tango en de-
zelfde ingang als het EDAH
museum.
Er is een goede website van
Super Sociaal, kijk maar eens
op www.supersociaal.nl.
Ik weet zeker dat het veel dui-
delijk maakt en dat je iets ont-
dekt waar je nog niet bij hebt
stilgestaan.

Rest mij iedereen gezellige
Kerstdagen te wensen, goede
voornemens te maken voor
het nieuwe jaar en ga nu maar
lekker eten en drinken in je
goeie goed!

Frida de Jager

Het gebouw van Super Sociaal

Van Jos Dirks ontvingen we een ingezonden brief met
de volgende inhoud:

Op dinsdagavond 12 november heb ook ik de algemene le-
denvergadering bijgewoond, waarbij duidelijk tekst en uitleg
werd gegeven met betrekking tot de financiën van de vereni-
ging en de inrichting van de nieuwe baan, met natuurlijk het
daarbij behorende financiële plaatje met de hamvraag ‘Waar
halen we de middelen vandaan?’ Ik heb daar nog eens over
nagedacht naar aanleiding van een antwoord dat ik kreeg van
de secretaris op mijn vraag naar een locker. Het antwoord
was:

“We kunnen u op de wachtlijst zetten, voor onder lockers
staan 20 personen op de wachtlijsten voor boven lockers 10
personen. Ter info, er komen alleen lockers vrij bij opzeggen of
overlijden en de toewijzing gaat op volgorde van aanmelding.
Voor de komende jaarwisseling is tot nu toe slechts één locker
ter beschikking gekomen en die gaat uiteraard naar nummer
1. Ik hoor wel of u op de wachtlijst wilt worden geplaatst. Het
zal nog wel enige jaren kunnen duren”.

Ik heb nogal wat ervaringen met wachtlijsten en die heeft mij
geleerd dat het niet onverstandig zou zijn ‘een regiment’ loc-
kers bij te plaatsen, zodat de wachtlijst snel kan worden weg-
gewerkt, er tevreden lockerbezitters en dus tevreden leden
zijn en er extra inkomsten worden gegenereerd voor de ver-
eniging ten behoeve van de inrichting van de nieuwe baan.
Ook erg nuttig in het kader van het aannamebeleid van het
aantal leden. Extra inkomsten voor vele jaren en ook vele
jaren geen wachttijd meer. Ik ben in ieder geval blij dat ik op
het antwoord op mijn vraag geen jaren heb hoeven te wach-
ten.

Jos Dirks

Laatste nieuws HaReCo
De volgende plaatselijke regel is met onmiddellijke ingang
van kracht (15 november 2013):

Gebruik van hulpmiddelen
Het gebruik van elektronische afstand bepalende hulpmidde-
len is tijdens lokale wedstrijden (dus geen NGF wedstrijden)
toegestaan.

Fred Boogaarts
HaReCo
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Ladies day

Op dinsdag 8 oktober werd de jaarlijks terugkerende Vossenjacht
wedstrijd gespeeld. Het Vosje is vijtien jaar geleden aangeboden
door Henriëtte van Dongen. Het is een ‘wisselvos’ en gaat ieder
seizoen van winnares naar winnares en het heeft zodoende al in
aardig wat huizen gestaan. De spelvorm dit jaar is Strokeplay en
wie evenveel slagen als ‘de Vos’ heeft mag het beeldje voor een
jaar mee naar huis nemen. De Vossenjacht had dit jaar wel een
heel ‘speciaal karakter’, met name op het eind.

Bij de prijsuitreiking horen we dat Maria Vernooy ‘de Vos’ is ge-
weest. Tot zover geen probleem. Echter, het ‘speciale karakter’ zit
hem ’in de staart’. We horen dat de ‘Vos’ 78 slagen netto heeft en
dat er in eerste instantie twee dames zijn die ook met 78 slagen
binnen zijn gekomen: Cecile van de Broek en Anneke Theunis-
sen. Anneke heeft een lagere handicap, dus mag ze het Vosje
mee naar huis nemen. Applaus, dikke kus van Henriëtte, ‘de Vos’
wordt haar overhandigd en alles wordt op foto vastgelegd.

Er ontstaat gerommel onder de dames. Vooral mijn flightgenoten
protesteren: “Els heeft ook 78 slagen en een lagere handicap!”
Oh, oh, de commissieleden kijken elkaar verschrikt aan, trekken
zich terug met de staart tussen de benen en zweet in de handen.
Hebben wij een fout gemaakt? En ja hoor, Els heeft ook 78 sla-
gen. Wat gaat er door Anneke heen? Letterlijk zijn dit haar ge-
voelens: “Zit ik, Anneke, zo trots als een pauw met ‘de Vos’ voor
me op de tafel gelukkig te zijn! Komt Frida schoorvoetend het
terras op met een gezicht dat niet te beschrijven is en zegt: “He-
laas, Anneke, ‘de Vos; moet je teruggeven, die gaat naar Els! Snif,
snif …”.

Het hele protocol begint opnieuw: ‘De Vos’ wordt vriendelijk bij
Anneke weggehaald, aan Henriëtte gegeven en zij mag hem, op-
nieuw met een dikke kus, aan mij overhandigen. Wederom op de
foto. Lieve Anneke, het is even heel kort geweest dat je ‘de Vos’
hebt mogen vasthouden. Maar de commissie is streng, edoch
rechtvaardig!
Henriëtte, nogmaals dank. Ik zal ‘het Vosje’ een jaar lang goed
verzorgen! Margreet, dank voor de leuke vossenhanddoekjes.

Commissie, hartelijk dank. Soms valt het niet mee om ‘commissie’
te zijn!

Els van Wylick

Met dezemontage foto is het gelukt om het ‘happy end’ van deze ‘soap’
uit te beelden. Links de uitreiking van de Vos aan Els, rechts aan Anneke
met in het midden een stralende Henriëtte van Dongen omringd door
gelukkige winnaars.

Lady of the Year na een spannende finale
Toen ik in 2011 op moest voor mijn GVB examen was ik hyper-
nerveus. Wie gaat er op zijn oude dag nou ook nog op examen?
Als ik toen had geweten dat ik die stomme spanning twee jaar
later nog eens moest meemaken…!

Op dinsdagochtend 29 oktober jl. was het dus zover. Na een fan-
tastische zomer met heerlijk ontspannen golfen bleek dat Chris-
tine Jacobs en ik allebei op de eerste plaats stonden van de
dameszomercompetitie. Er kon echter maar één Lady of the Year
zijn. De damescommissie had besloten dat er een play-offwed-
strijd moest worden gespeeld . U hebt het al begrepen: de zenu-
wen gierden door mijn keel.
Bij de afslag van hole 1 dacht ik kom op meid, je kunt het! Je
wordt in ieder geval tweede en dat is steengoed. Maar aangezien
ik nogal competitief ingesteld ben, was mijn volgende gedachte:
zeker, tweede worden is inderdaad steengoed, maar eerste wor-
den is ‘keigaaf’! Dus, staon en slaon.

Vossenjacht eindigt als een soap
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Dat bleek veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. De eerste
holes gingen gelijk op. Eindelijk: one-up. Helaas van zeer korte
duur, want Christine nam meteen revanche. Zo ging het een
poos door. Bij hole 10 kreeg ik de kans van mijn leven. Na de af-
slag raakte de bal van Christien de hark en vloog de bunker in.
Mijn bal lag echt niet ongunstig, maar…dus …juist ja, ook de
bunker in. Je bent solidair of niet, toch? Eindelijk, op hole 16
kwam ik weer een slag voor. Nu vasthouden. De putt op hole 18
bracht eindelijk de verlossing en een zucht van verlichting.

Christine Jacobs en Josje Verleg (r)

Christine, hartstikke bedankt voor de sportieve wedstrijd. En Ans,
bedankt voor het marken.
Ook mijn dank aan de damescommissie voor het perfect organi-
seren van deze competitie.

Josje Verleg.

Datum Wedstrijd *) Leiding
5 november Start snertcompetitie Frida/Margreet
12 november Bridge na golf Wilma/Annemarie
19 november Carla/Janneke
26 november Annemarie/Frida
03 december Wilma/Margreet
10 december Bridge na golf Carla/Frida
17 december Kerstwedstrijd/middag Aanw. commissieleden
26 december KERST (geen wedstrijd)
31 december OUDJAAR (geen wedstrijd)
7 januari Janneke/Wilma

14 januari Bridge na golf Margreet/Carla
21 januari Wilma/Annemarie
28 januari Frida/Margreet
4 februari Carla/Janneke

11 februari Bridge na golf Frida/Annemarie
18 februari Wilma/Janneke
25 februari Margreet/Annemarie
4 maart CARNAVAL (geen wedstrijd)

11 maart Bridge na golf Carla/Janneke
18 maart Afsluiting snertcompetitie Aanw. commissieleden
25 maart Golf/bridge wedstrijd **) Aanw. commissieleden
1 april Start zomercompetitie)

*) als de baan qualifying is zijn de wedstrijden dat ook
**) Inschrijven per paar

Kerstvakantie (Zuid-Nederland): 21-12-2012 tot en mrt 05-01-2013.
Voorjaarsvakantie (Zd-Nederland) 03-03-2014 t/m 07-03-2014

Bijlage Wedstrijdreglement damesochtend
Snertcompetitie 2013-2014
Naast de 18 holes competitie starten we op verzoek een 9 holes
competitie als experiment. Je kunt eenmalig kiezen voor de 18
holes of 9 holes. Dus niet de ene week 18 en de andere 9 holes.
18 holes competitie:
Minimaal acht speelsters zijn vereist om de wedstrijd doorgang
te laten vinden, dus bij minder dan acht, gaat de officiële wed-
strijd niet door. Men is vrij om zelf te gaan golfen en eventueel
een Q kaart aan te maken.
9 holes competitie:
Minimaal vier speelsters zijn vereist om de wedstrijd doorgang te
laten vinden, dus bij minder dan vier, gaat de officiële wedstrijd
niet door. Men is vrij om zelf te gaan golfen en eventueel een Q
kaart aan te maken. De 9-holers worden ingedeeld in de tweede
helft van de wedstrijd (dit vanwege het ‘gezelligheidsaspect’)
De winnaar ontvangt 2 balletjes.
Als blijkt dat deze competitie een succes is, zal het Wedstrijdre-
glement worden aangepast.

De Damescommissie

Winterkalender dames 2013-2014,
Snertcompetitie 9 en 18 holes *)



Eén keer per jaar worden de vrij-
willigers in de watten gelegd als
beloning voor bewezen dien-
sten. Woensdag 20 oktober was
het weer zover en de opkomst
was groot. We hebben drie ver-
slagjes binnen gekregen, van
Harry van de Rijdt, van Carla
Bax en van Annemarie Otten-
heim.We hebben ze gecombi-
neerd tot één artikel.
Redactie

Om 13.00 uur was het voorzit-
ter Mario Janssen die de vrij-
willigers verwelkomde. “Fijn
dat er een grote opkomst is,
zes-en-vijftig deelnemers”, zei
hij, waarmee hij het belang on-
derstreepte van de inzet van
de vrijwilligers voor de club.
Na de koffie met gebak werd
begonnen met de 9 holeswed-
strijd in de vorm van Green-
some Chapman Strokeplay. De
teams waren zoveel mogelijk
verdeeld per commissie of dis-
cipline. Carla Bax zat met An-
nemarie Ottenheim in het
team damescommissie 2 en
Harry van de Rijdt met Frans
Vinke in het team Financiën 1.

Carla: Strokeplay, een succes-
volle formule voor Annemarie
en mij, zoals zou blijken. We
wisten elkaar uitstekend op te
vangen en te stimuleren. Wat
moet ik zeggen van de wed-
strijd: een mooie baan, een
leuke flight in de personen van
Ton Van Poppel en Eugène Co-
sijn en natuurlijk een prima
partner in de persoon van An-
nemarie.

Vrijwilligers maken de club

Annemarie: Ik vind dat ik af-
gelopen jaar niet zo veel heb
kunnen bijdragen aan het rei-
len en zeilen binnen de club,
maar de club heeft wel heel
veel voor mij betekend. Het is
geweldig zoals wij (Hein en ik)
door iedereen gesteund zijn.
Nu heb ik ook nog met Carla
de vrijwilligersdag gewonnen,
waaruit blijkt hoe geweldig
ook de damescie elkaar op-
vangt en aanvult. Ik hoop tot
in lengte van jaren iets voor

deze homecourse te kunnen
betekenen en ervan te mogen
genieten, wat eigenlijk het-
zelfde is!
Harry: Spelen samen met
Frans Vinke betekent voor mij,
om enigszins bij te blijven,
flink aanpoten. We spelen in
een gezellige flight en het gaat
er ontspannen aan toe. Bij hole
10 had ik een prima afslag
twee meter voor de sloot.
Frans slaat een mindere afslag
die op de helling achter de

bunker belandt. Ik sla een per-
fecte bal die links op de helling
bij de green landt, waarna de
bal in het hole rolt. Een eagle
gescoord dus. De middag kon
voor mij niet meer stuk.

Na afloop werd er, na enkele
drankjes, gezellig gedineerd.
Gijs, Iris en hun team hadden
intussen een meer dan gul en
lekker Indisch buffet opgesteld
in de bestuurskamer, een
goede oplossing voor zo’n
grote groep. Hiervoor onze
dank.
De stemming zat er bij ieder-
een goed in. We kunnen terug-
kijken op een geslaagde dag
die zeer zeker voor herhaling
vatbaar is.
Wij vrijwilligers vormen een
gezellige en hechte groep, die
plezier met elkaar kunnen
hebben. Het bestuur draagt
hier zeker toe bij en daar voor
weer onze dank.

Carla Bax
Annemarie Ottenheim
Harry van de Rijdt

Vlnr Harry van de Rijdt, Frans Vinke, Herbert Beekmans, Dirk Jan Boer,
Mario Janssen, Annemarie Ottenheim en Carla Bax

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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Bijna drie keer
kampioen
Winnaar bij de Matchplay kam-
pioenschappen en als eerste
overall geëindigd bij de
maandbeker Strokeplay wed-
strijden. Maar de eerste plaats
voor de Strokeplay kampioen-
schappen moest ze jammer
genoeg overlaten aan Els van
Wylick. Daar eindigde ze op
een gedeelde tweede plaats
met Tonne Knaapen.
Maar Ellen Claessen is trots op
haar resultaten en terecht.
Maar wat motiveert iemand
om op zo’n hoog niveau te wil-
len spelen, Dat intrigeerde mij
en daarom vroeg ik haar daar
naar.
Joop Zoetemelk syndroom
Ellen vertelde dat ze zoiets had
als het Joop Zoetemelk-syn-
droom: steeds maar weer ein-
digen op de tweede plaats.
Het was of ze elke keer op-

nieuw werd geconfronteerd
met een gebrek aan een win-
nersmentaliteit. Ze kon zich
net niet genoeg motiveren om
ervoor te gaan. Frans Vinke
verweet haar dat eens en ook
andere mensen om haar heen
merkten dat. Dus voor de wed-
strijden riepen ze: “Zet hem op,
verdomme”. En misschien was
dat net het zetje dat ze nodig
had. Dat gebeurde ook bij de
maandbekerwedstrijden.
Speelt ze drie wedstrijden met
uitstekende resultaten. En
omdat ze de vierde verknalde,
stond ze op de elfde plaats.
Maar door de morele steun en
peptalk van vrienden en vrien-
dinnen, zo van: “Meid, ga er
voor!!!”, werd de wedstrijd af-
gerond met een eerste plaats.
Ze nam risico’s. Alles of niks.
Steady speelster
Zelf geeft ze aan dat ze een
steady speelster is. Ook niet
lang getalmd voor een slag.

Staan en slaan en dan ook nog
met een flinke afstand. Putten
doet ze met een ouderwets
putter. Ze is daar erg aan ge-
hecht, evenals een driver die al
lang in haar bezit is. En zo kom
je op de vraag of het een
kwestie van bijgeloof is. Een
verbaasde eerste reactie, maar
even later geeft ze toch toe dat
ze voor de start steeds een-
zelfde ritueel heeft om zich ge-
reed te maken. Ze trekt de
juiste kleur handschoen aan,
doet drie flesjes water en fruit
in de tas en doet de juiste
schoenen aan.
Ze laat zich niet afleiden, ge-
roezemoes in haar buurt deert
haar niet. Maar het verdomd ir-
ritante gepiep van een vogel-
tje, dat ergens bij de green van

Henri van Thiel

Met droefenis hebben wij
kennis genomen van het
overlijden van Henri van
Thiel, oud-lid van de Heren-
ochtend van onze club. Ja-
renlang heeft hij met ons
mee gegolft en het was al-
tijd gezellig met Henri in de
flight. Hij was een rustige
golfer, had een luisterend
oor voor iedereen en
speelde voor zijn plezier.
Regelmatig was hij van de
partij bij onze uitstapjes. Hij
blijft in onze herinnering
als een aimabele en spor-
tieve collega-golfer.

hole 3 woont, verpest haar
slag.
Ze is linkshandig, maar bij het
aanleren van het golfspel was
dat niet gunstig. Geert Herm-
sen, destijds de pro, liet haar
rechtshandig spelen en dat
ging beter. Op de Tongelreep
haalde ze in 1997 haar GVB.
Dat gebeurde daar omdat
onze baan toen opnieuw werd
aangelegd. Nu speelt ze met
een handicap van 14.3 de ene
winnende wedstrijd na de an-
dere. Er is wel een regelmaat
in. Kijkend op de borden voor
winnaars van grote wedstrij-
den is zij om de vier jaar
daarop te vinden.
Proficiat !

Rob Berkvens.

Wij wensen Ton en haar fami-
lie sterkte toe bij dit verlies.

Leden van de Herenochtend

In Memoriam

Interview Ellen Claessen
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Wat ons verder nog ter ore kwam
Hole-in-one tijdens Nobra-wedstrijd
Sinds enkele jaren is Jan Meulendijks captain van het Nobra-
team dat deelneemt aan de Matchplay competitie. Op 23 sep-
tember 2013 nam hij deel aan een 9 holes wedstrijd van Nobra
Ambassadeurs op landgoed Bleijenbeek. Deze wedstrijd was be-
doeld om de golfsport te promoten en dan met name de Nobra-
competitie.
Er werd shotgun gestart, door Jan op hole 2. Op hole 4 (par-3
van169 meter) sloeg hij een hole-in-one. Zijn marker, mevrouw
Elly Molendijk, zag dat de bal direct in de hole verdween. Zelf
had hij het niet gezien en kon het dan ook nauwelijks geloven.
Dichter bij de hole gekomen zagen ze geen bal liggen op de
green en jawel de bal lag in de hole.
Jan: “Dit gaf een fantastisch gevoel, maar de rest van de wedstrijd
bakte ik er helemaal niets meer van, ik was er helemaal van
onder de indruk.”

Het is echt waar!

Jan van harte proficiat!

Eros slaat weer toe

De mythe getrouw, schiet Eros magische pijlen af die mensen
verliefd doen worden. Had hij in het voorjaar binnen onze club al
een keer raak geschoten, recentelijk was het opnieuw raak. Weer
waren het twee actieve golfers in onze club die het overkwam.
Een toeval dat de weg naar de club ‘Verliefd Laantje’ heet?

Clubhuispraat, het gat in de weg
“We zijn op weg naar de baan en passeren het bordje met ‘Ver-
liefd Laantje’, we moeten een bocht maken naar links en plotse-
ling doemt er een groot zwart gat op met water. Gelukkig rijden
we erg geconcentreerd en kunnen we met een behoorlijke slin-
gerbeweging het gat gedeeltelijk ontwijken. Een stevige bons en
opspattende modder is het resultaat, maar gelukkig geen ka-
potte band en/of velg. Wél weer werk voor de wasstraat”.
De eerste kennismaking met HGC ‘Overbrug’! Hoe lang gaat dit
nog duren?

Caddymasters geslaagd
De caddymasters hebben een diploma ontvangen. Zij zijn ge-
slaagd voor de cursus Basale reanimatie inclusief het gebruik van
de automatische externe defibrillator AED. Een veilig gevoel voor
ons golfers.



Verslag van de Algemene LedenVergadering van de Helmondse Golfclub
“Overbrug”op dinsdag 12 november 2013 in De Dreef te Aarle-Rixtel

Aanwezig volgens presentielijst: 128 personen
Bericht van verhindering: 30 personen

1. Opening
Voorzitter Mario Janssen opent de vergadering en spreekt zijn vreugde uit over de grote opkomst.
Hij heet iedereen van harte welkom, speciaal onze ereleden de heren Hans Verstappen en Wim Martens en het lid van Verdien-
ste de heer Fred Boogaarts.
Voorzitter constateert dat er een niet-lid en enige niet-stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig zijn. De vergade-
ring heeft hier geen bezwaar tegen.

2. Mededelingen
Voorzitter vraagt de aanwezigen 1 minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan ons overleden medelid de heer Henri
van Thiel.
De voorzitter vraagt de vergadering of er nog wijzigingen in de agenda nodig zijn. Het antwoord is negatief.
De voorzitter deelt mede, dat het punt stemrecht sponsorleden wordt teruggetrokken in verband met mogelijke BTW proble-
men. Dit punt moet eerst verder onderzocht worden en zal waarschijnlijk in een komende ALV weer aan de orde komen.
Het lid van de kas commissie Willem van Zantvoort is kandidaat om de penningmeester Bert Hendriks op te volgen. Zijn voor-
dracht zal plaatsvinden op de voorjaar AVL. Om deze reden trekt hij zich terug. De heer Martin Geurts zal zijn plaats innemen.
Als reserve lid van de commissie is de heer Rinus Jansen bereid als reserve lid op te treden.
De financiële commissie is opgeheven. De heer Willem van Zantvoort zal plaats nemen in de commissie baanuitbreiding, de
heer Jan Meulendijks zal de afwikkeling van de BTW controle doen.
De voorzitter bedankt de heren Jan Meulendijks, Willem van Zantvoort en Frans Vinke voor hun inzet en overhandigt hen een
geschenk. De vergadering geeft hen een groot applaus.
Horeca contract. De voorzitter deelt mede, dat na ruim een jaar onderhandelen het contract bijna klaar is. Een onderdeel van
het plan is een financieel plan van de uitbater, een kostenreductie en de service verlening aan de leden.
De opening van het restaurant op maandag in de zomer-en wintermaanden december, januari en februari wordt nog bespro-
ken. In deze wintermaanden zal er een koffie en dranken automaat ter beschikking van de leden komen.

3. Ingekomen en uitgaande stukken.
a) Door de secretaris wordt gemeld dat er berichten van verhindering zijn binnengekomen van 30 personen.

Algemene Leden Vergadering
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4. Notulen Algemene Ledenvergadering 15 april 2013.
Geen van de aanwezigen maakt gebruik van de mogelijkheid om tekstueel of inhoudelijk in te gaan op het verslag, waarna de
notulen onder dankzegging aan de secretaris worden goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris worden getekend.

5 Voorlopig financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014.
De voorzitter geeft een toelichting op de resultaten rekening en het budget 2014.
De heer Frank Booy vraagt zich af, waarom de inkomsten sponsors aanzienlijk lager zijn.
Dit heeft te maken, dat bedrijfslidmaatschappen overgezet worden naar business lidmaatschap. Als deze twee categorieën
worden opgeteld is het bedrag ongeveer gelijk aan 2013. De heer Harry van de Reijdt merkt op, dat de kosten van het ballen-
rapen 2 maal de opbrengst is. Het bestuur is zich daarvan bewust en heeft dit in onderzoek.
De heer Rene Thans vraagt over de kosten van de caddie masters. De heer Loek van Poppel beantwoordt dit. De heer Hein
Gruijters vraagt waarom de uitbater de functie caddie master niet kan overnemen. De voorzitter antwoord, dat deze kwestie is
besproken, maar het bestuur de huidige situatie met de caddie masters wil handhaven. De heer Frank de Gilde vraagt zich af,
waarom er geen post onvoorzien is opgenomen. Op dit moment ziet het bestuur daar niet de noodzaak van in. De belasting-
dienst heeft een BTW controle bij onze club uitgevoerd. Vanuit de club waren hierbij de heren Bert Hendriks en Jan Meulend-
ijks betrokken. Het resultaat is waarschijnlijk, dat er over de afgelopen 5 jaar per jaar ongeveer € 14.000 per jaar aan BTW kan
worden teruggevorderd, te beginnen over 2008. Geweldig werk van deze twee heren, waarvoor zij een applaus van de verga-
dering krijgen. Er is door de Belasting Dienst toegezegd, dat de voorlopige teruggaven 2008 nog dit jaar zal komen. Voor de
rest van de teruggaven zal later een definitieve beslissing volgen.
Teruglopen inkomen uit greenfee’s. Er wordt voorgeteld de oude regeling, € 5,- korting op introducés, mits een lid meespeelt
(een flight 4 personen) weer in te stellen. De vergadering gaat akkoord met het budget 2014, inclusief de contributie verho-
ging naar € 660,- per jaar.

6 Uitbreiding leden categorieën.
De heer Dirk Jan Boer legt de voorstellen uit. Invoering leden categorie jong volwassenen proeflidmaatschap, registratieleden.
De heer Cees Broos stelt voor om de contributie van de jong volwassenen iets te verhogen, zodat zij sparen en als zij 26 wor-
den zonder
entreegeld kunnen instromen. Het bestuur houdt dit in beraad. De heer Ruud van de Vliert vraagt hoeveel jeugdleden er zijn.
70, maar geen leden in de categorie 21-26. De heer Nol van de Kant vraagt of het proeflidmaatschap alle speelrechten in zich
heeft. Dat is zo. De heer Joop de Greef merkt op, dat de entreefee niet meer van deze tijd is. Het bestuur beraad zich hierover,
het proeflidmaatschap is een mooie graadmeter in deze. De heer Fred Boogaarts merkt op, dat registratieleden in de regio
Zuid-Oost Brabant € 75, bij t’Woold € 50 betalen. De heer Hans van de Wassenberg vraagt hoe wij de proeflidmaatschappen
gaan bekendmaken. Dit zal voor een belangrijk deel door de leden moeten worden gedaan. Gezien alle ontwikkelingen in de
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golfwereld en de uitbreidingsplannen verzoekt het bestuur de vergadering het ledenplafond, nu 450 leden los te laten. De
heer Geert Swinkels merkt op dat De Tongelreep 600 leden heeft. De heer Rinus Jansen stelt voor 550 leden. De vergadering
gaat akkoord met de nieuwe leden categorieën en loslaten van het ledenplafond

7. Pauze

8. Status baanuitbreiding
De heer Wim van de Westerlo, baancommissaris geeft een uitgebreide update over de voortgang van de plannen, de voorlo-
pige kosten en de verwachte planning met piketpalen. De heer Geert Swinkels vraagt of er al contact is geweest met de milieu
organisatie als Het Brabants Landschap etc. Het antwoord is nee. Bij de gemeente Helmond is een verzoek tot initiatief fase in-
gediend. Bij een positief antwoord zal vervolgens het plan aan de provincie Noord Brabant worden voorgelegd.
Daarna zullen de milieu organisaties worden benaderd. Zowel de milieu organisaties als andere betrokkenen (omwonenden)
worden vanaf het begin van het proces meegenomen in de plannen.
De heer Geert Swinkels vraagt zich af of de PAR5 niet te lang is. De heer Rinus Jansen vraagt zich af, of er geen geld bij de ge-
meente te halen is voor de milieu oplossingen, zeker gezien de miljoenen die geïnvesteerd worden in de verschillende wildlo-
pen. De vraag of de paardenwei zal moeten worden opgehoogd wordt positief beantwoord. Er zal in december/januari een
inloopavond voor de leden worden georganiseerd, waarbij de baan architect Frank Pont en Buiting Advies aanwezig zullen
zijn om specifieke vragen betreffende de baan kunnen worden beantwoord. Het bestuur vraagt de vergadering om maximaal
€ 100.000,=(investering 2014) uit te geven voor het eerste vervolg traject, bestemming plan, verder uitwerkingen etc. De heer
Rene Thans vraagt waarom deze investeringen nu moeten worden gedaan.
De heer Wim van de Westerlo geeft aan, dat dit gefaseerd zal gaan en dat de verwachting is, dat tijdens de voorjaarsvergade-
ring, wanneer de go-no go optie besproken zal worden de verwachting is, dat er ongeveer € 50.000 zal zijn uitgegeven. De
vergadering gaat akkoord met de uitgave. De manier van financiering d.m.v. een hypotheek en rentedragende obligaties
wordt toegelicht door de heer Willem van Zantvoort. In januari zal dit voorstel aan de leden worden voorgelegd. De vergade-
ring gaat hiermee akkoord.

9. Structuur Vereniging HGC Overbrug.
Bij de gesprekken met externe financiers is duidelijk geworden, dat de baanuitbreiding waarschijnlijk eenvoudiger en op een
hoger niveau te financieren zal zijn als de structuur van de vereniging zal veranderen naar een stichting. Daarnaast zijn er fi-
nanciële voordelen in de BTW sfeer te behalen, die weleens noodzakelijk zouden kunnen zijn voor de toekomstige exploitatie
van de baan. Fiscaal juristen zijn hiermee bezig, maar er moet toestemming van de fiscus zijn. De basis is, dat de stichting ei-
genaar wordt van de baan en clubhuis en met de vereniging een gebruikers overeenkomst heeft. In het stichting bestuur zou-
den 5 bestuursleden zijn, waarvan 2 van de vereniging, bijv. de baancommissaris en voorzitter. Deze kunnen dan op de ALV
verantwoording afleggen over de gevolgde koers. Op de komende ALV verwacht het bestuur hier voor de plannen klaar te
hebben en deze voor te leggen aan de Ledenvergadering.



10 Rondvraag
De heer Jan van de Broek vraagt zich af, hoe de ledencertificaten gewaardeerd staan. Staan op de balans als schuld. Zijn vol-
gende opmerking is of deze niet kunnen worden omgezet naar rentedragende certificaten. Dit heeft geen zin, want de vereni-
ging heeft geld nodig, dit is slechts boekhoudig verschuiven. De heer Geert Swinkels vraagt, wat er gebeurd als het plan met
name bestemmingsplan technisch niet door kan gaan. Dan zal het bestuur in overleg treden met de verkopende partij, de fa-
milie Verschure. De heer Cees Broos merkt op, dat de uitnodiging voor de ALV volgens de statuten per post moet gebeuren. Bij
het bestuur is dit bekend, zodra de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement klaar ( na de baanuitbreiding en vereniging
structuur) zal dit aangepast worden. De heer Hein Gruijters vraagt of de barfee niet kan worden geïndexeerd. Dit is een zaak
van de ALV. Het bestuur ziet de noodzaak hiervan niet in, maar het staat de ALV vrij, dit op de agenda te zetten. De heer Rein
Schellekens vraagt of de aankoop van alleen het maïsveld
mogelijk is. Nee, als door de ontbindende voorwaarden het plan niet doorgaat is dit misschien mogelijk, maar de verkoper
houdt op dit moment vast aan het hele perceel, dat kadastraal een perceel is. Mevrouw Nicole Swinkels vraagt hoe de eventu-
ele stichting zich verhoudt met de leden van de vereniging. De bestuursleden, die ook in het stichting bestuur zitten zullen op
de ALV verantwoording kunnen afleggen. Dit wordt nog nader uitgewerkt in de statuten van de Stichting, die worden voorge-
legd aan de ledenvergadering.
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.30 uur.

Helmond, 14 november 2013 DJB

Zo mooi kan onze baan zijn.



“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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