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Het voorjaar heeft ons overrompeld; dit in tegenstelling tot vorig
jaar. Een prachtig begin van het nieuwe golfseizoen.
In de vorige Evergreen hebben we veel aandacht besteed aan het
plan voor de uitbreiding van onze baan. Natuurbescherming is
hierin een belangrijk element. Aangezien zo´n beetje alle in het
wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën en een
aantal vissen, libellen, vlinders en plantensoorten op de lijst van
beschermde soorten staan, is het een hele toer om ze allemaal te
beschermen. De dieren vreten elkaar soms ook op en/of eten van
beschermde planten. Wie of wat bescherm je dan?
In dit nummer gaan we hier wat dieper op in. Ook hebben we het
over de buizerd, een imposante vogel die echter geenszins als een
beschermheilige door het leven gaat. Een aanloop hiernaar vindt u
op de cover van dit blad met dank aan Joost Vegter voor de op-
name.

Op de huidige baan gaat het sportieve leven gewoon door met
wedstrijden, kampioenschappen en competities. Vooral de com-
petities zijn interessant omdat ze een maatstaf zijn voor waar we,
qua sportief niveau, staan. Meedoen aan wedstrijden is uiteraard
ook zinvol om je eigen golfprestaties te toetsen én te verbeteren
en medeleden te leren kennen. Ook de jeugdcommissie krijgt
onze aandacht in dit nummer.

Wij hopen dat we in de volgende nummers van de Evergreen weer
verslag kunnen uitbrengen van wedstrijdresultaten en andere in-
teressante ervaringen in het komende golfseizoen op onze baan of
elders. Ondertussen wensen we al onze lezers een fijne golfzomer
toe.

Redactie Evergreen
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Voorwoord van de voorzitter

Toen we de eerste signalen ontvingen dat de familie Ver-
schure bereid was om te praten over de verkoop van gronden,
hebben we in het Beleidsplan vastgelegd wat we met die
grond zouden kunnen doen. We hebben toen vastgesteld, dat
we willen komen tot, “De mooiste volwaardige 9-holes
stadsgolf baan van Noord-Brabant”. Vooral om in de toe-
komst de concurrentie aan te kunnen met de vele banen om
ons heen en om aantrekkelijk te blijven voor de iets jongere
doelgroepen in de golfsport. De Financiële Commissie heeft,
aan de hand van de Balans en Winst en Verlies rekening van
onze Club, de financiële kaders vastgesteld. De uitgangspun-
ten hierbij zijn: geen extra sterke contributieverhoging voor
de leden en een ledengroei van maximaal 10 à 15%; dit om
maximale speelvrijheid te garanderen. Daarna is het voorlo-
pig koopcontract met de familie Verschure voor de aankoop
van het ‘Maïsveld en Paardenwei’ afgerond.

Om de maximale aanlegkosten te kunnen begroten, is een
plan ontwikkeld voor de totale, maximale baanuitbreiding, in-
clusief een waterberging op de ‘Paardenwei’, waardoor de
Gemeente Laarbeek een belangrijke financiële bijdrage zou
kunnen doen. Dit plan hebben we tijdens de ALV op 12 no-
vember 2013 en tijdens de inloopavond op 23 januari aan u
gepresenteerd. De begroting voor die plannen is nader toege-
licht in de update van de Commissie Baanuitbreiding, die u
onlangs per Nieuwsbrief heeft ontvangen. Dat de realisatie
van de plannen de benodigde tijd zal vragen is ook duidelijk
(Bestemmingsplanherziening, Bodemonderzoeken, enz.).
Op dit moment wordt de voorbereiding gemaakt voor de
‘Herziening Bestemmingsplan Paardenwei’.

De Gemeente Helmond heeft haar medewerking toegezegd
voor deze wijziging, die noodzakelijk is om in de toekomst op
deze gronden te kunnen gaan golfen en om de noodzakelijke
natuurcompensatie te kunnen realiseren. Bij de commissie is
er door enkele leden ook een plan ingediend om niet de hele
uitbreiding ineens te realiseren, maar eerst een plan te ont-
wikkelen op alleen het maïsveld en dit in een later
stadium te gaan uitbreiden op de ‘Paardenwei’.
Dit kunt u allemaal nalezen in de update op onze
site onder de rubriek ‘Nieuwsbrieven’.

Het bestuur is van mening dat deze aanpak zal leiden tot een
kostenverhoging en dat in de toekomst ons het geld zal ont-
breken om tot een volwaardige uitbreiding te komen. Snel
twee par-5 holes maken op het maïsveld zou een gemiste kans
zijn voor de golfsport in Helmond. Mocht echter het financie-
ringsplan, waar nu hard aan wordt gewerkt, niet rond komen,
zal deze fasering waarschijnlijk de enige oplossing zijn, maar
voorlopig wil het bestuur vasthouden aan de uitgangspunten
zoals we die hebben vastgelegd in het Beleidsplan. Namelijk,
na 20 jaar wachten op uitbreidingsmogelijkheden, het maxi-
maal benutten van de geboden kansen met een uitbreiding
van 6,5 ha.

Een doorslaggevend element hierbij is de ledenparticipatie
door middel van een obligatielening, omdat de externe
(bank)financiering niet toereikend is. De uitgangspunten vindt
u in de Nieuwsbrief. Voor deze leningen zijn garantiestellingen
bij de Stichting Waarborgfonds Sport en de Gemeente Hel-
mond aangevraagd, zoals u hebt kunnen lezen in diezelfde
Nieuwsbrief. Om de mogelijkheid van de ledenparticipatie te
inventariseren, zal het bestuur op 22 april een aparte bijeen-
komst voor belangstellenden organiseren. Een bijeenkomst,
waarin we ook een meerjaren financieringsplan zullen presen-
teren. Het bestuur hoopt op een ruime interesse, omdat zon-
der ledenparticipatie in de financiering, de uitbreidings-
plannen ver zullen moeten worden terug geschroefd. Het gaat
nu nog niet over meters fairway of het aantal bunkers, maar
om financieringsmogelijkheden. Als we de financiën niet rond
krijgen kunnen we ons uitgangspunt, “De mooiste volwaar-
dige 9-holes stadsgolf baan van Noord-Brabant”, niet reali-
seren. Het bestuur wil zich daar volledig voor inzetten en voor
het maximaal mogelijke gaan. Doet u mee?

Ik wens u allen een prachtig golfvoorjaar, een nog mooier
sportief golfseizoen en hoop u allen te ontmoeten bij de pre-
sentatie van de financiële plannen voor de uitbreiding.

Uw voorzitter, Mario Janssen.

Ruis op de lijn, dus nog beter communiceren

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van diverse kanten, berichten ont-
vangen van verontruste leden over de uitbreidingsplannen. Daarom wil ik - en
het bestuur - nog eens duidelijk maken, hoe het bestuur een en ander aanpakt
en hoe we verder willen gaan met die plannen.
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Vaststellen van de een (eerlijke) score per hole
Het naleven van de regels door alle spelers is cruciaal voor een sportief verloop
van een golfwedstrijd. In vorige artikelen in de Evergreen is uitgelegd dat de ver-
antwoordelijkheid hiervoor bij de speler zelf ligt.Hij is zijn eigen referee!
Menig golfer denkt ten onrechte dat demarker de referee is van de speler, maar
dat is niet waar! Demarker noteert slechts de score in opdracht van de wed-
strijdcommissie.

Het is uiteraard niet zo dat een speler dan maar zijn eigen
gang kan gaan. Nee, in een golfwedstrijd moeten alle spelers erop toezien dat de medespelers de regels én
de juiste score respecteren. Dat is ook logisch omdat ze met elkaar strijden om de overwinning. Dit betekent
dat flightgenoten en ook alle andere wedstrijddeelnemers, die een overtreding van de regels waarnemen,
de betreffende speler hierop moeten wijzen met inbegrip van consequenties voor zijn score. Is er geen over-
eenstemming tussen speler en de waarnemer(s) dan dient dat te worden gemeld aan de wedstrijdleiding
die uitspraak doet op basis van getuigen.

Hoe stelt een marker de juiste score vast?
Ons is geleerd dat de score wordt ingevuld door de marker wanneer je aangekomen bent bij de afslag van de volgende hole.
Nogal eens komt het voor dat de marker lijdt aan onoplettendheid of geheugenverlies en niet de juiste score op kan geven of
zelf eerst de speler moet vragen wat deze heeft gescoord. Dan is het moeilijk of tijdrovend om het spel nog met de betrokkenen
te reconstrueren, terwijl spelers die het niet zo nauw nemen met de moraal er misbruik van kunnen maken.
Daarom hier een voorstel dat wellicht door menig golfer al wordt toegepast en dat aansluit bij de betrokkenheid van alle spe-
lers, die nodig is bij het spel van hun medespelers.

Voorstel tot vaststelling van de score
Telkens wanneer een speler op de green heeft uitgeholed, roept hij het aantal slagen (inclusief strafslagen), zodat alle flightge-
noten dat horen en mee kunnen denken over de juistheid hiervan. Bij geen commentaar hierover weet de marker terstond wat
hij moet noteren. Bij meningsverschillen kunnen de andere flightgenoten meteen reageren, wat past bij hun rol van waarnemer
en getuige. Daarna naar de afslag van de volgende hole waar de markers hun score invullen.
Hopelijk gaat iedere golfer die dat nog niet in de praktijk brengt, dit in het vervolg doen. Het is weliswaar geen harde golfregel
maar wél een hulpmiddel voor een eerlijke wedstrijd uitslag.

Regelneef,
in samenwerking met Fred Boogaarts

Golfregels
Blijf er mee bezig
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Door de baan
Nieuws van de golfende baancommissaris

Baanuitbreiding
Door middel van extra nieuws-
brieven laten we u alles weten
over de ontwikkelingen van de
‘Nieuwe Baan’. De Commissie
Baanuitbreiding houdt u op de
hoogte van de verdere vorde-
ringen en wil graag uw op- en
aanmerkingen ter harte
nemen.

Nieuwe afstandsmarkers
Zoals velen van u al hebben
gezien, zijn er in de baan
nieuwe afstandsmarkers ge-
plaatst. Op verzoek van de
producent - Aim Fluid Control
BV in Son en Breugel - en in
overleg met de baancommis-
sie worden deze afstandmar-
kers bij onze golfclub
uitgetest. Het plaatsen en tes-
ten van deze nieuwe, zeer in-
novatieve, afstandsmarkers is
gratis.

Tevens worden er promotie-
filmpjes gemaakt waar de
naam van de golfclub vermeld
wordt. Ook is het de bedoeling
dat er enkele redactionele
stukken in diverse golf maga-
zines worden geplaatst. Ook
hier wordt de naam van de
club uitdrukkelijk vermeld.

Kenmerken:
De fairway afstandsmarker vi-
sualiseert op eenvoudige wijze
de slagafstand (wit, rood en
geel) en de ideale lijn naar de
green. Bij belasting door golf-

spelers, trolleys, buggy’s en
maaimachines verdwijnt de
fairway afstandsmarker voor
korte tijd tot onder het maai-
veld om daarna weer lang-
zaam naar boven te komen.
Dit is op bijgaande foto´s voor
wit weergegeven.

Wat zijn de voordelen van
deze nieuwe afstandsmar-
kers?
Als de test slaagt, zijn er vol-
gende voordelen:

Voor de golfclub:
• Lagere onderhoudskosten;
tegels en/of paaltjes worden
overbodig.
• Ze zijn gemakkelijk te
(her)plaatsen en er is geen in-
vestering nodig.
• Goede zichtbaarheid bevor-
dert de doorstroming in de
baan.

Voor de greenkeeper:
• Geen handmatige maaiacties
noodzakelijk rondom be-
staande palen en markers en
geen hinder bij maaiwerk-
zaamheden.
• Indien gewenst is de fairway
afstandsmarker eenvoudig te
wisselen met de wintervariant.

Voor de speler:
• Beter inzicht in de juiste slag-
afstand en richting ook vanaf
grotere afstand waardoor
nauwkeuriger clubkeuze mo-
gelijk is. Digitale en andere
spel verstorende hulpmidde-
len kunnen worden vermeden.
• Niet meer zoeken naar de
vaak lastig te vinden, markeer-
punten en richtingbepalende
attributen geeft meer rust in
het spel.

Ook zijn er voor onze jeugdige
spelers paarse teemarkers ge-
plaatst.

Het begint alweer te kriebelen, de temperatuur wordt langzaamhoger, de dagen begin-
nen te lengen en het gras begint weer te groeien; wij zijn er klaar voor….
De afgelopenwinterperiodewas het al bijna lente. Het voorjaar is begonnen: 20 °C in de
eerste week vanmaart. De eerste blaadjes groeien al weer aan de bomen en dewelbe-
kende groeizame (semi) rough zorgt voor verdere verfraaiing van onze baan.

Normale stand

Gedrukte stand

Heijmans Sport & Groen
Heijmans heeft haar groen- en
golfactiviteiten verkocht aan
het huidige management van
deze onderdelen. Frans Reu-
link en de voor ons bekende
Gerard van der Werf, al jaren
als management verbonden
aan de organisatie, zijn per 1
april 2014 de nieuwe eigen-
aars van het bedrijf, dat verder
gaat onder de naam ‘De Enk
Groen & Golf BV’.
Wij wensen hen veel succes.

Tenslotte
De greenkeepers Herbert en
Wibo zorgen ervoor dat de
baan er dit nieuwe seizoen
weer spick & span zal bijliggen,
natuurlijk met de medewer-
king van onze leden die alle
plaggen netjes terugleggen,
pitchmarks altijd repareren en
bunkers strak aan harken!

Rest mij u, namens de baan-
commissie en het hele uitvoe-
ringsteam, een prachtig
golfseizoen toe te wensen,
met vele mooie uurtjes op
onze mooie, unieke en gezel-
lige stadsparkbaan.

Uw Baancommissaris,

Wim van de Westerlo
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Eindelijk weer eens een winter waarin iedereen heeft kun-
nen genieten van het spelletje golf. Dertien keer hebben we
op zondag de Winter-Golfsoos kunnen spelen en sommige
ervan zelfs op het terras kunnen afsluiten. Sommigen zullen
zelfs een beetje after-sun hebben moeten gebruiken! Ook
de Tutti Contenti avonden zijn weer een groot succes ge-
weest. Helaas is het kletsdiner dit jaar niet doorgegaan.
Maar… noteer alvast in de agenda; de eerste vrijdag na de
11e van de 11e (14 november 2014) zal het Twidde Kletsdi-
ner van C.V. ’t Kuuleke een feit zijn. De nodige kletsers en
amusement zijn al vastgelegd.

Er gaat het komende seizoen iets veranderen bij d’n Dimpel.
Na een aantal koks in dienst te hebben gehad, gaat Gijs
weer zelf de keuken in. Samen met leerling Rick zal hij zijn
uiterste best doen om u ook dit jaar culinair te verwennen.
Woensdag tot en met zondag is onze keuken geopend vanaf
12.00 uur tot 21.00 uur. De kaart zal minder uitgebreid zijn,
maar wél vaker wisselen. Het ‘Par 3 Verrassingsmenu’ zal ook
dit jaar nog gewoon voor € 23,50 worden geserveerd.
Vanaf april zullen we gedurende het seizoen, in tegenstel-
ling tot voorgaande jaren, ook op dinsdag diverse broodjes
en de daghap ‘t Dimpeltje serveren. Maandags zijn wij vanaf
11.00 uur geopend. Voor speciale gelegenheden, vanaf 15
personen, kunt u ook op maandag en dinsdag reserveren
voor het diner.

Door deze verandering zal Gijs niet altijd direct aanspreek-
baar zijn, maar Iris zal jullie op die momenten graag verder
helpen. Vragen, opmerkingen en suggesties kunnen altijd
via onze e-Mail: restaurant@dimpel.nl worden gestuurd. Via
dit e-Mail adres kunt u zich ook aanmelden voor onze mai-
ling. Zodra we iets nieuws en/of een leuke aanbieding heb-
ben, zullen wij u via deze weg informeren. U kunt ons ook
op Facebook en Twitter vinden met het laatste nieuws en
andere wetenswaardigheden van d’n Dimpel!

Wij wensen u allen een fijn golfseizoen toe.

Iris en Gijs

https://twitter.com/dnDimpel
https://www.facebook.com/dndimpel

Clubhuis D’n Dimpel
gaat er voor in het nieuwe seizoen

Beste medegolfers,

Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik samen met vele an-
deren elke week gebruik kan maken van onze golfbaan. Tot op
het moment dat ik dit stukje schrijf zijn de weergoden ons in
ieder geval erg gunstig gezind zodat eenieder, ook in dit winter-
seizoen, zijn conditie en vaardigheden op peil kan houden. Elke
zaterdagmorgen geniet ik van de mooie uitstraling van de baan
en de steeds veranderende vergezichten naargelang je je ver-
plaatst van de ene naar de andere fairway.

Wat ik echter langs deze weg graag wil ventileren is mijn toene-
mende ergernis over het niet toepassen van een deel van de eti-
quette dat blijkbaar door een aantal leden niet belangrijk
gevonden of wellicht niet begrepen wordt. Ik bedoel dan het
niet terugleggen van een divot in de fairway, het niet repareren
van een pitchmark in de green en het niet of slordig aanharken
van een bunker. Gedurende mijn ronde op zaterdagmorgen zijn
mijn flightgenoot en ik dus veel bezig met het repareren van
schades aan de baan die door anderen zijn veroorzaakt.

Ik heb sterk de indruk dat een aantal van de leden denkt dat dat
misschien wel een taak is van de greenkeepers en daarmee zich
niets of weinig aantrekt van de sporen die men nalaat op voor-
noemde onderdelen van de baan. Niets is echter minder waar.
Eén van de belangrijkste kenmerken die aan de basis van een
vereniging gedachte liggen is mijns inziens dat je samen zorg
draagt voor een gemeenschappelijk en kostbaar bezit zoals in dit
geval, onze baan.

Ik weet (bijna)zeker dat ik met dit signaal namens meerdere
leden van onze vereniging spreek en heb natuurlijk de hoop dat
dit opgepikt wordt door diegenen die het betreft. Ik wens ieder-
een veel golfplezier toe en mogelijk tot ziens op of in een door
ons allemaal verzorgde en gave fairway, green of bunker.

Steef Stevens

27 Januari 2014

Plaggendagen
Voor u gelezen in het Golournaal:
Golfclub Zeegerssloot kent zogenaamde “plaggendagen” waarbij
leden van de golfclub met emmertjes aarde en graszaad geza-
menlijk door de baan gaan om alle divots te repareren.

Redactie

Ingezonden brief over
de toestand van de baan
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Natuur op de golfbaan
Begin maart heeft ons prachtige dagen gebracht. De golfers komen dan uit hun winterkleren en ook de vogels poetsen
hun verenpracht weer op en zingen buiten hun hoogste lied om hun broedterritorium af te bakenen.

Wat kunnen we, volgens het
rapport ‘Natuuronderzoek
2012’ van Bureau Buiting Ad-
vies, met name in de geplande
uitbreidingslocatie naar het
noorden zoal tegenkomen op
vogelgebied? In de beschrij-
vingen van het rapport komt
onder andere een paartje bui-
zerds voor, waarvan het nest
jaarrond is beschermd op basis
van de Flora- en Faunawet.
Laten we eens wat beter ken-
nismaken met deze roofvo-
gels, de ‘arenden’ van de
golfbaan en bekijk de afbeel-
dingen.

De buizerd
De buizerd is een voortreffe-
lijke zweefvlieger. Deze ‘dag-
roofvogels’ draaien hoog in de
lucht wijde cirkels, waarbij ze
af en toe even stil kunnen han-
gen, op jacht naar hun prooi.
De vleugelspanwijdte is 115
tot 140 cm. De buizerds leven
in hoofdzaak van knaagdieren,
zoals veldmuizen en konijnen,
maar ook van reptielen en
kleine vogels. Ook zitten ze
graag in een boom of op een
paaltje om de omgeving goed
in de gaten te houden en ver-
volgens een mogelijke prooi te
verschalken.
De vogelsoort broedt in heel
Eurazië, van Engeland, Spanje,
Scandinavië tot in Japan.
Nederland herbergt zo`n 4.000
broedparen. De vogel is be-
schermd en mag sinds 1976
binnen de Europese Unie niet
meer worden bejaagd, maar of
alle Europeanen, met name de
Fransen dat weten, is de
vraag? De roep is een klagend,
iauwend ‘hie-èh’.
Merkwaardig is de gelijkenis
tussen Nederlandse, Engelse,
Duitse en Franse naam voor de
vogel, respectievelijk Buizerd,
Buzzard, Bussard, Buse. Hoe
kwamen onze voorouders
daarop? Waren we allemaal
Angelsaksen?

De buizerd nadert zijn nest
De buizerd met zijn prooi

Tenslotte
Golfvrienden, mocht U de
vlucht van Uw golfbal bewon-
derend naogen, let dan ook
eens op de prachtige zweef-
vlucht van deze grote roofvo-
gel, die misschien in uw
blikveld valt, vooral als ook
nog eens in de zomer de jon-
gen het (zweef-)vliegen wordt
bijgebfracht. De vogels vliegen

Zweefvlucht

vooral in het uitbreidingsge-
bied, een reden te meer om de
baan naar het Noorden uit te
breiden en weet: ”De grond
van de buurman is maar een-
maal te koop” (gehoord uit de
mond van Cees Schueler).

Met de lentegroeten,
Otto Smithuis

Foto´s : Joost Vegter
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Dit is een traditioneel recept uit de bergen van de Franse Savoye. Zoals in elke streek
van Frankrijk maakt men hier ook kaas. Beroemd is de Reblochon uit de bergen.
Deze kaas met een sterk geurende korst leent zich uitstekend voor een lekkere maal-
tijd met vrienden na een middag golfen in de frisse voorjaarslucht.

We hebben voor vier personen nodig:
• 1 kilo kruimige aardappelen (bintje) in
dunne plakjes,
• 3 uien en een sjalot fijn gesnipperd,
• 150 gram spekblokjes,
• 1 hele Reblochonkaas.
De korst mag er aan blijven zitten, maar zelf
verwijder ik de bovenkant vanwege de
sterke smaak. Dat gaat goed als de kaas di-
rect uit de koelkast komt. Dan is hij nog niet
zacht. Snij de kaas in plakjes.

Verder heb je nodig:
• 1 dl slagroom,
• 1 dl droge witte wijn,
• een geperst knoflookteentje,
• een klont boter.

Verwarm de oven op 200 graden
Kook de aardappelschijes beetgaar. Ze garen nog na in de oven.
Doe de klont boter en een koekenpan en fruit de ui- en sjalotsnippers licht bruin. Voeg er de spekblokjes bij en bak even door.
Let op dat de ui niet verbrandt.
Vet een ovenschaal in met wat olie. Schep op de bodem 1/3 deel van het ui/spekmengsel en leg daarop een laagje aardappel.
Daarop 1/3 deel van de dunne plakjes kaas. Herhaal dat nog twee keer.
Dit gerecht kun je tot zover heel goed voorbereiden vóór je wedstrijd.
Meng de geperste knoflook, de witte wijn en de room en giet het geheel over het mengsel in de ovenschaal. Zet de schaal nu
ongeveer 30 minuten in de oven. Hij is klaar wanneer de bovenlaag prachtig goudgeel gebakken is met hier en daar een bruin
puntje.
Heerlijk daarbij is een salade van ijsbergsla met een stuk witlof, een halve appel met schil in kleine stukjes gesneden.
Aanmaken met vier eetlepels goede olijfolie en twee eetlepels witte wijnazijn. Meng er een eetlepel honing bij.
Er mag ook nog een handje rozijnen aan worden toegevoegd.
Je kunt dit gerecht ook maken met een goede Camembert of Brie, maar die missen toch wel de typische geur en smaak.

Drink er een krachtige droge witte wijn bij. Het liefst natuurlijk uit de prachtige streek van de Savoye.
Bon appétit

Maître Cour du Moulin

Recept Tartiflette
Maître Cour du Moulin
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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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Nieuwjaarsreceptie zeer druk bezocht
Keurig in het pak en in een elegante jurk schreden de leden van de
golfclub naar binnen. Daar, meteen naast de ingang van ‘D’n Dimpel’
stonden ze opgesteld. De dame en de heren van ons bestuur. Al dan
niet welgemeende nieuwjaarswensen werden uitgewisseld met hen
en met de leden, die zich aan de hangtafeltjes hadden opgesteld.
Aan de bar zaten echter wat leden die, zoals het leek, net een wed-
strijd achter de rug hadden. Zo waren ze gekleed. Het kan natuurlijk
ook zo zijn, dat ze lak hadden aan decorum.

Ik had me voorgenomen om deze keer eens niet te kussen. Het
maakt je brillenglazen zo vet van de middeltjes om de vergankelijk-
heid te camoufleren. Maar ik kwam er niet onderuit, dus daarna flink
poetsen.

De gesprekken waren al in volle gang en het geluidsniveau steeg
naar boven de 80 decibel en volgens de Arbo-wet moet dan geluid-
bescherming op je oren worden gezet. Een gesprek voeren met M.de
K. lukte niet, want die verdronk langzaam in de ogen van A.S. Verder
moest je behoorlijk kunnen schreeuwen, wat me vanwege de droge
keel niet lukte. Herhaaldelijk moest de bediening worden aangeroe-
pen en dan kwamen ze na geruime tijd met een dienblad met drie
glazen, maar daar was er geen van voor mij. Dus maar weer roepen
en verdomd, na weer een half uur nam ik een van de twee glazen
waar de imitatieober mee kwam aanzetten. Proost Nieuwjaar!

Onze voorzitter nam het woord, althans hij probeerde het. Na heel
wat ge’fore’ viel er eindelijk een stilte. Hij memoreerde de meest be-
langrijke zaken, zoals de overeenkomst met de familie Verschure en
de baanuitbreiding die in het verschiet ligt. Vervolgens begon hij
zowat alle clubjes in de club te bedanken voor hun inzet, maar ver-
gat er eentje, de redactie van ons geliefde clubblaaike Evergreen.

Golfster/Golfer van het jaar 2013
Eindelijk het hoogtepunt van zijn speech. De Golfster en Golfer
van het jaar. Via een uitgekiende formule van Fred Boogaarts
kwamen de dames Ellen Claessen, Marianne de Kimpe en Chris-
tine Jacobs in aanmerking.
Spanning. Spanning. Marianne won en kon de obligatoire drie
kussen, bloemen en het minimalistische eretekentje van de voor-
zitter in ontvangst nemen. De beide andere dames moesten het
doen met de drie kussen en de bloemen.

Bij de heren waren Hans en Walter van de Wassenberg en Leon
van Zon genomineerd. Via hetzelfde puntenstramien werd Wal-
ter van de Wassenberg tot beste golfer van het jaar verkoren.
Voor hem ook bloemen en het eretekentje. Voor de andere twee
alleen de blommekes.

Het biertje bleef, zelfs na diverse bestellingen, weer weg. Ook
een gesprek was vrijwel onmogelijk, vanwege opnieuw het ge-
luidsniveau en de droge keel. Dat was voor mij een teken om
langzaam de uitgang te zoeken. Thuis stond het flesje Grolsch
(lekker koud) klaar…

Rob Berkvens

p.s. R.M.M je haar zat inderdaad prachtig al zei je het zelf.

Vlnr Marianne de Kimpe, Walter van de Wassenberg, Ellen Claessen,
Mario Janssen, Christine Jacobs, Hans van de Wassenberg en Leon
van Zon
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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.nlDe E n k G ro e n & G o l f B. V. - B e n n e ko m s ewe g 1 2 8 - 6 8 7 1 K H R e n ku m
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Eugène Cosijn, nestor onder de jeugdcoaches

OpHGC ‘Overbrug’ is onlangs een cursus voor jeugdcoaches georganiseerdwaar ook andere clubs aan deelnamen.
Voor ons een reden omde nestor van de jeugdcoaches bij HGC ‘Overbrug’, Eugène Cosijn. uit te nodigen voor een ge-
sprek.We ontmoetten een bevlogen opa die, als vrijwilliger, al sinds 2007 als jeugdcoach optreedt enwiens verhaal en
enthousiasme ons heeft aangezet tot een samenvatting in dit artikel.

NGF steunt jeugd opleiding
Steeds meer jonge kinderen
sluiten zich aan bij een sport-
vereniging. Bij voetbal en hoc-
key heeft dat geleid tot een
explosie van jeugdleden en
grote betrokkenheid van ou-
ders en zelfs grootouders bij
het coachen van de jeugd. Het
lijkt erop dat zoiets ook bij golf
gaat gebeuren. Zo zijn er bij
HGC ‘Overbrug’nu al meer dan
70 jeugdleden en het aantal
groeit en dus moet er ook hier
meer gecoacht worden. Ook
de NGF ondersteunt deze ont-
wikkeling door het initiëren en
ondersteunen van jeugdoplei-
dingen bij de clubs. Dit door
het beschikbaar maken van
opleidingsboeken en cursus-
sen. Ze helpt zodoende om
een dreigende vergrijzing van
clubs om te buigen naar ver-
jonging.
Op basis van een gedetailleerd
NGF handboek en een werk-
boek voor coaches worden er
op diverse banen coaches op-
geleid om de Pro´s te onder-
steunen bij de
opleidingsactiviteiten. Pas ge-
leden heeft zo´n cursus plaats-
gevonden op onze baan.
Hieraan werd deelgenomen

door jeugdcoaches van Hel-
mond, Valkenswaard, Nijme-
gen, Best en Amsterdam en
ook door de jeugdcommissies
en de Pro´s. Zo´n opleiding
duurt twee dagen (weekend)
met daarna nog een evaluatie.
Ze is gericht op wat er van
jeugdcoaches wordt verwacht.
Dat zijn, samengevat: onder-
steunen van de Pro met onder
andere lesmateriaal, toezien
op veiligheid en het bewaken
van de sfeer bij de golftraining.
En verder: begeleiding in de
baan bij oefenwedstrijden,
competities en funwedstrij-
den.

Elk seizoen wordt door de
jeugdcommissie een gedetail-
leerd programma gemaakt
voor de 26 lessen en voor de
overige golfactiviteiten, zodat
de jeugd, de ouders en de in
totaal 25 coaches weten wan-
neer en waar ze in actie moe-
ten komen.

Eugène Cosijn is ondertussen
al een ervaren jeugdcoach ge-
worden. Hij is betrokken ge-
raakt op het moment dat zijn
drie kleinkinderen, toen in
leeftijd variërend van 6 tot 8
jaar als jeugdlid binnenkwa-
men bij onze club. Hij heeft

vervolgens het hele oplei-
dingsproces van zijn kleinkin-
deren meegemaakt tot aan het
behalen van GVB. Zijn ervarin-
gen als coach zijn dan ook erg
nuttig voor het uitbouwen van
onze jeugdopleiding die,
onder bezielende leiding van
Marcel Zijp, steeds meer vorm
krijgt.

Twee groepen jeugd
De jeugd is onderverdeeld in
drie groepen: 7-9 jaar, 10-13
jaar en 14-18 jaar. Al deze

groepen vragen een eigen
aanpak, die anders is dan bij
volwassen. Vooral bij de jong-
sten ligt het accent op plezier
hebben, vertrouwelijkheid en
het je op je gemak voelen,
zoals thuis. Daarom wordt de
les ook altijd begonnen met
spelletjes. Coaches functione-
ren als vertrouwenspersoon en
houden ook rekening met psy-
chische aspecten en als zoda-
nig zijn ze betrokken bij de
opvoeding van het kind. Van-
daar dat ouders en grootou-
ders belangrijke kandidaten

Opleiding van de jeugd

De jongste en de oudste jeugdcoach met het werkboek voor coaches
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zijn voor jeugdcoach. Zij kun-
nen tevens helpen de kinderen
met GVB aan te laten sluiten
bij het golf van de volwasse-
nen in de club.
Eugène heeft in de zeven jaren
dat hij jeugdcoach is zijn werk
als zeer prettig ervaren en ziet
het als een verrijking van zijn
seniore leven. De gepassio-
neerdheid die hij uitstraalt lijkt
op die van een opa die zijn
eigen kleinkinderen opvoed.
En zo is het ook, vooral de
kleintjes vormen een grote fa-
milie. Onlangs is ook Bram Ver-
stappen (15 jaar) toegetreden
tot de Jeugdcoaches. Zijn bij-
drage is vooral belangrijk
omdat hij ook zelf het jeugd-
traject heeft doorlopen, inclu-
sief de aansluiting naar
volwassen golf, waarin hij in-
middels Clubkampioen is en

NGF senioren-competitie
speelt. Zijn ervaring is nuttig
voor de jongeren, maar ook
voor de coaches.

Eugène, bedankt voor je infor-
matie die mogelijk ook col-
lega-golfers kan stimuleren
mee te helpen om onze club
jong te houden en een club
voor families te kunnen zijn.

Bert ter Heijne

Kandidaten gezocht
voor begeleiding van
jeugdleden

Door het toenemend aantal
jeugdleden is de jeugdcom-
missie op zoek naar mensen
die Sandy kunnen ondersteu-
nen bij de jeugdlessen, vooral
in de baan, maar ook bij an-
dere golfactiviteiten van de
jeugd. Het doel is om, samen
met onze pro Sandy, de bege-
leiding van de jeugd op een
hoger plan te brengen en zo-
doende de golfvaardigheid
van de jeugd te verhogen.
De hiervoor te volgen NGF
jeugdcoach 1 opleiding voor
Zuid-Nederland werd dit jaar
georganiseerd op HGC ‘Over-
brug’, ook al omdat HGC ‘Over-
brug’ met elf kandidaten de
grootste leverancier was voor

deze opleiding. Als u ook geïn-
teresseerd bent om de jeugd
mee te begeleiden, neem dan
contact op met mij, Debby Toll.

Ook is de jeugdcommissie,
samen met Sandy, bezig met
het opzetten van “committed to
talent’ om onze talentvolle
jeugdspelers individueel te be-
geleiden. Na Bram Verstappen
willen we nog meer kampioe-
nen gaan afleveren. Hiervoor
zijn we op zoek naar golfers,
handicap 18 of lager, die erva-
ring hebben met het spelen van
wedstrijden. Zij kunnen dan
hun kennis en ervaring delen
met één van onze potentiële ta-
lenten.
Graag opgeven via’
DebbyToll@Hotmail.Com.

De Jeugdcommissie

Jeugd coaches in opleiding



Hobby van een van onze golfers
Mario Janssen
Zeezeiler

Hoe kan een landrot zeezeilen
als hobby hebben?

Mario vertelt dat hem dit als het ware met de paplepel is
ingegoten: “In een door mijn vader zelf gebouwd speed-
bootje ging ik met zes jaar al varen onder andere op de
Maas. Als kinderen deden we dat later in ons eerste zeil-
bootje”.

Toen hij zo´n 40 jaar geleden van zijn broer zijn eerste zeiljachtje
kocht, gingen de tochten steeds verder: naar de Zeeuwse wate-
ren en de Belgische kust. Daarna begon het echte grote werk
met een zeereis naar Engeland. Dat was in de jaren 70, zonder de
huidige moderne navigatie- en communicatiemiddelen nog een
waagstuk, ook al had je een ‘kustvaartcertificaat’. Papieren kaart,
potlood, liniaal en kompas waren toen nog de attributen. Mid-
den jaren 90 kwam zijn hobby in een stroomversnelling door de
kennismaking met de Atlantische Oceaan en de aankoop een
zeewaardig zeiljacht, waarmee met het gezin tochten werden
gemaakt naar onder andere de Middellandse Zee en Adriatische
Zee. Een logische volgende stap was de hieronder beschreven
oversteek van de Atlantische Oceaan, een tocht van de Canari-
sche eilanden naar Sint Lucia net ten zuiden van Martinique. Dit
onder de paraplu van de World Cruising Club, die kijkt naar vei-
ligheid, begeleiding bij de oversteek via satelliet en het informe-
ren van het thuisfront, dat zodoende de tocht kan meebeleven.

Hoe gaat dat zo´n reis over de Oceaan?
“Je vliegt naar Las Palmas waar de laatste voorbereidingen wor-
den getroffen, zoals: het inslaan van verse groenten en fruit, de
laatste kleine reparaties, briefing over het weer (met name over
de positie van de hogedrukgebieden) en het bepalen van de
route, die je wilt volgen, Voor ons werd dat de Zuidelijke route
zoals op bijgaande kaart is aangegeven. Dan, zondag 25 novem-

16

ber, de start van de oversteek met 250 schepen waaronder onze
boot de ‘Surya’. Dat lijkt veel, maar tegen de avond is iedereen uit
het zicht verdwenen en op de oceaan ben je geheel aan jezelf
overgeleverd”.

Voor de bemanning van vier ervaren zeezeilers is het onderweg
zaak om alert te blijven op het weer en de voorspelde slecht-
weergebieden te omzeilen. Dit geldt ook voor hurricanes, die
ontstaan voor de westkust van Afrika. Als de wind wegvalt moet
de motor aan. Toen dat onderweg gebeurde, was er nadien een
tussenstop in Mendelo op de prachtige Kaapverdische Eilanden
nodig, om dieselolie bij te tanken.

Wat doe je zoal tijdens de reis?
“De dagen verlopen vrij eentonig. Mijn wacht begon ’s avonds
om 20.00 uur en om 22.00 uur kun je gaan slapen. Om 04.00 uur
’s nachts het bed uit en varen. Als het licht wordt om 06.00 uur
slapen en rond 11.00 uur ontbijten. Om 12.00 uur wordt de posi-
tie bepaald en worden de gemaakte vorderingen vastgelegd. ’s
Middags nog een dutje doen en wat lezen, om 17.00 uur koken,
eten en afwassen en om 20.00 uur weer op wacht”.

Toen de oostenwind echt aantrok ging het onder volle zeilen en
met de Genua uitgeboomd met een topsnelheid van 16 km/uur
verder naar Sint Lucia, waar op dinsdag 10 december om 04.20
uur werd aangemeerd. 3.026 zeemijlen (5.604 km) waren afge-
legd in vijtien dagen. De ontvangst was prachtig met Carribean
rum en music. Na enkele dagen opruimen en poetsen weer
terug, via Londen naar Amsterdam. Al met al een voorspoedige
reis naar een prachtig gebied op de aardbol.
Wat zal de volgende uitdaging zijn, een reis om de wereld?

Redactie Evergreen

Bert ter Heijne
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Noord en Zuid route van de Surya (rood) Vissen in de vervuilde haven van Mendolo

De crew van de Surya vlnr Jos, broer Jac, Mario en Roy Vissen vliegen aan dek

Midden op de Atlantische Oceaan Groenteboer van Sint Lucia
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Geef door die pen

In 1987 kwam ik voor het eerst
in aanraking met het mooie
golfspel. Een half setje gekocht
met nog echte houten drivers
en minder vergevingsgezinde
stokken dan er nu te krijgen
zijn. Lid geworden van een
fraaie 9-holes baan, 83 leden
waarvan zo’n 60 spelend, een
kort seizoen van mei tot okto-
ber, maar met name in het
midden van dat seizoen 24 uur
per dag bespeelbaar. Geen dri-
ving range, althans wel een
stukje land waar je ballen kon
wegslaan, maar die ballen
moest je dan vervolgens wel
zelf weer gaan zoeken en op-
halen. Dat stimuleert niet tot
veel oefenen, dus de basis was
niet echt stabiel.

Een club heet een“kylfu”, een
handicap heet “forgjöf” (letter-
lijk vertaald is dit een“voor-
gift”), een slag is een“hög”en
een hole is een“teig”. Het
duurt even voordat je dat in je
systeem hebt verwerkt en dan
moet het golfen nog begin-
nen. Gelukkig heet een birdie
gewoon een birdie, maar die
sloeg ik toen nog niet. Dit alles
speelde zich af op de ;Golf-
klúbbur Húsavíkur’ in IJsland
(66 graden NB, net onder de
poolcirkel), één van de meest

noordelijk gelegen en goed
speelbare gras-fairway banen
ter wereld.

IJsland heeft een relatief jong
landschap met veel lavage-
steente. Sla je buiten de fair-
way dan kom je al snel op die
stenen terecht, dus menigmaal
hebben we ballen alle kanten
op zien stuiteren om die ver-
volgens nooit meer terug te
vinden. Het kon ook gebeuren
dat ze zo caramboleerden dat
ze uiteindelijk achter je op de
fairway belandden. De be-
groeiing is laag, dus het voor-
deel daarvan is dat er niet snel
een boom in de weg zal staan.
Wel liepen er redelijk snel stro-
mende beekjes door de baan.

Aan de beek stonden stokken
met een klein netje eraan be-
vestigd. Je zag dan ook regel-
matig mensen naast de beek
lopen met zo’n stok om te pro-
beren het door het water dan-
sende balletje te vangen.

We waren fanatiek

Samen met mijn maatje
Sveinbjörn gingen we vaak om
tien uur ’s avonds nog een
rondje lopen in het volle licht,
uitkijkend over een vaak spie-
gelgladde zee. Om 12 uur ’s
nachts thuis, vrouwen blij ons
eindelijk te zien, maar dan
eerst toch de videobeelden
analyseren die we tijdens het

rondje hadden gemaakt. Daar
in IJsland is de passie voor het
spel ontstaan, het mooie is dat
je altijd beter wilt en dat het
aan je eigen inzet en skills te
danken is hoe ver je ermee
komt.

Na terugkeer in Nederland lid
geworden van Haviksoord in
Leende, waar ik ook voor het
eerst met de competitie heb
meegedaan. Competitiespelen
vind ik eigenlijk nog steeds het
leukste onderdeel van het
spelletje. Daar vind je nog iets
terug van wedstrijdspanning
die ik nog kende uit mijn voet-
baljaren. Teamsfeer ook.

En toen werd het Over-
brug

Later toen de baan in Hel-
mond werd geopend (eerst
nog rond de hockeyvelden)
meteen lid geworden, dus
vanaf het eerste uur bij de club
betrokken (lidnummer 89256).
Toen ook HGC ‘Overbrug/’,
nadat de 9 holes baan was ge-
opend, mee ging doen aan de
NGF-competitie, hebben we
een mooi team samengesteld
en hebben we ons daarvoor
ingeschreven.

Peter de Witte

Bedankt Bram voor het doorgeven van de pen en je sympathieke woorden.
Voor mij is het een voorrecht competitie te mogen spelen met een jong talent
zoals jij en ik moet, met een beetje pijn in het hart, constateren dat jouw en
mijn souplesse steeds verder uiteen gaan lopen. Laten we het er maar op hou-
den dat we complementair zijn.

Mijn eerste ervaringen met golf

‘Golfklúbbur Húsavíkur’
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Iedere week dezelfde man-
nen tegenkomen, (maxi-
maal) twee keer 18 holes
spelen, dus fors aan de bak,
lekker lunchen, een borrel
en goed eten na afloop, de
speeches en grappen, het
werd steeds leuker. Af en toe
ontmoet je een club die op
dag één start met wat
poeha, dat is er bij de
tweede ronde meestal wel
uit. We hebben met Heren I
op veel banen gespeeld,
door het hele land. Het grote
voordeel van competitiespe-
len vind ik dat je op je
gemak en geconcentreerd
kunt spelen op een baan die
is daarvoor is vrijgemaakt.

Nadat ik een aantal jaren lid
ben geweest van zowel Ha-
viksoord als van HGC ‘Over-
brug’ is de definitieve keuze
gevallen op HGC ‘Overbrug’,
om praktische redenen (vijf
minuten rijden), vanwege de
gezelligheid en omdat de
hoop bestond dat er ooit
een 18-holes baan of een
(nog) meer uitdagende 9-
holes baan zou worden aan-
gelegd. Dat laatste lijkt
gezien de gepresenteerde
plannen te gaan gebeuren
en ik hoop daar nog lang
van te mogen genieten.

De pen geef ik graag door
aan een relatief nieuw lid en
fanatieke sporter, Henny van
Oirschot.

Peter de Witte

De meeste golfbanen dienen niet slechts sportieve doeleinden, maar zijn ook belangrijk
in de ontwikkeling van de natuur. Het is dan ook logisch dat de geplande uitbreiding van
een baan moet voldoen aan een aantal randvoorwaarden gesteld vanuit het natuurbe-
heer. Zo moet de Ecologische Hoofdstructuur worden gerespecteerd en mag de Flora- en
Faunawet, die allebei in onderstaand kader zijn gedefinieerd, niet overschreden wor-
den.

Natuurbescherming hoezo?

De in het milieurapport be-
schreven grote modderkruiper,
gevonden in de oude Goor-
loop (of Schevelingse loop),
kreeg de meeste aandacht ook
al, omdat de meesten onder
ons nog nooit van zo´n beest
hadden gehoord, laat staan
dat ze die hadden gezien. Als
we straks op de nieuwe hole 5
richting green lopen, komen
we halfweg langs de plaats
waar die grote modderkruiper
zijn home heeft, onder in de
loop rechts van de fairway.
Let op, niet te lang zoeken in
verband met dreigende files in
de baan. Er is echter een grote
kans dat onze modderkruiper
al uitgeholed is door een even-
eens beschermd dier, de
blauwe reiger, die dat demon-
streert in bijgaande foto ge-
maakt door Marcel van de
Kerkhof, natuurfotograaf uit
Aarle-Rixtel.
De fauna voert klaarblijkelijk
haar eigen natuurbeleid.

Bert ter Heijne

Foto: Marcel van de Kerkhof

Wie beschermt de grote modderkruiper?

“Ik ga voor mijn eigen natuurbeleid”

Definities
De Ecolgische Hoofdstructuur(EHS)
is een samenhangend netwerk van bestaande en toekom-
stig te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Neder-
land en is opgebouwd uit kerngebieden,
natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones.
De Nederlandse Flora- en Faunawet die op 1 april 2002
in werking is getreden regelt de bescherming van dier- en
plantensoorten. Op de lijst van beschermde soorten staan
alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en
amfibieën en een aantal vissen, libellen, vlinders en plan-
tensoorten. Dit maakt de lijst zo breed dat bij alle werk-
zaamheden in bossen en natuurterreinen rekening moet
worden gehouden met de Flora- en Faunawet.



Nieuws van de Businessclub

De wedstrijd werd gewonnen door Michiel Hoenderkamp van
REMAT CHEMIE. Met een score van 18 Stableford punten, op de
voet gevolgd door Fred Boekhorst van VB&T Bouwmanagement
en Advies en Jan van Hout van HELMOND INVEST, die eveneens
18 punten scoorden, maar een minder resultaat over de laatste
holes op de kaart lieten zien.
De NEARY was voor Hans Brekelmans van ZEN DUURZAAM BV,
terwijl de LONGEST DRIVE werd gewonnen door Toine Verstap-
pen van HAROTEX BV.
Na de wedstrijd werd er zoals altijd weer gezellig geborreld en
vormde het diner de afsluiting van weer een oergezellige Busi-
ness bijeenkomst die dan tevens de opmaat was voor het nieuwe
seizoen.

Busness Trophy 2014

Wie siert zijn/haar kantoor aan het eind van deze competitie met
deze prachtige trofee? De winnaars tot nu toe waren
• 2011 DEWIT BV
• 2012WESTVOORT BV
• 2013 MEEUS ASSURRRANTIEN BV.

De wedstrijden worden gespeeld op 4 april, 25 april, 23 mei, 27
juni, 29 augustus, 26 september en 24 oktober. De wedstrijdvorm
is Texas Scramble en de vier beste resultaten van de gespeelde
wedstrijden tellen mee voor de competitie.

De sponsorcommissie kijkt uit naar de start van de competitie en
wenst iedereen een fantastisch seizoen toe.

Willem van de Ven
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Dewinterwedstrijd van 14 februari was de eerste bijeenkomst van de Businessclub in 2014. Op zich niets opzienba-
rends, maar het aantal deelnemers was dat zeker wel. Dewedstrijd, uitsluitend voor businessleden, werd gespeeld
door 26 deelnemers. Dat was voor de tijd van het jaar bijzonder te noemen en kwambijna overeenmet het gemiddelde
van 58 deelnemers per wedstrijd voor de Business Trophy, waarbij wél gastspelers aanwezig waren.
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Bestuursmededelingen
Uw secretaris heeft het in, samenwerking met de penningmees-
ter, druk gehad met het versturen van de contributiefacturen en
de rekeningen voor onze business leden en sponsoren. Voor het
eerst hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dit te
doen via E-Golf4U. Hierdoor zijn ook de fouten, die in de loop der
tijd in de ledenadministratie zijn geslopen boven water geko-
men. e-Mail adressen die niet meer klopten, gekoppelde adres-
sen, hoofd- en subleden, koppelingen van gewone leden aan
bedrijven enz. Wij bieden onze excuses aan aan die leden, die
misschien hierdoor wat in verwarring zijn geraakt. Ook voor ons
is het een continu leerproces, dat nog niet is afgerond, maar het
de administratie toch veel tijdwinst heeft opgeleverd.

Met behulp van E- Golf4U en anderen zijn wij continu bezig de
administratie te verbeteren en aan te passen aan deze tijd. Het is
duidelijk dat ook bij onze vereniging Internet een steeds grotere
rol gaat spelen in de communicatie tussen bestuur en leden. In-
dien u geen Internet heeft, laat het ons even weten, zodat in dat
speciale geval wij van de aloude Post NL gebruik zullen maken.
Het bestuur is verheugd te kunnen meedelen dat de proef met
proefleden, waar u in de Algemene Leden Vergadering van no-
vember toestemming voor heeft gegeven erg succesvol is.
Per 1 april as. zullen wij 24 proefleden tellen, waarvan wij hopen,
dat door de sport en de gezelligheid rond onze baan de meesten
zullen besluiten om definitief lid van onze vereniging te worden.
Inclusief de proefleden hebben wij op het moment van dit schrij-
ven 436 senior leden.

Op zaterdag 5 april is er we weer onze traditionele introductie-
dag voor nieuwe leden, waarbij zij kennis kunnen maken (als zij
dat al niet hebben gedaan) met elkaar, het bestuur, de introduc-
tiecommissie en een aantal vrijwilligers. Wij hopen op een gezel-
lige middag voor een wedstrijd en een borrel.

Rest mij u allen weer een gezellig en sportief golaar te wensen.
Wij zien elkaar op de baan of op het terras.
Uw secretaris,

Dirk Jan Boer

Van de bestuurstafel



HGCGolfsoos 2 - 8 december
Leon van Zon 18 punten
Huub Bozon 17 punten
Hans van de Wassenberg 16 punten

HGCGolfsoos 3 - 15 december
Ben Manders 20 punten
Willem Schiffers 17 punten
Richard Luiken 17 punten

HGCGolfsoos 4 - 22 december
Willy Giesbers 17 punten
Hans van de Wassenberg 16 punten
Christien Jacobs-Geelen 15 punten

HGCGolfsoos 5 - 29 december
Frans Hermans 19 punten
Ruud van de Vliert 18 punten
Frans Vinke 18 punten

HGCGolfsoos 6 - 12 januari
Perry van Pareren 20 punten
Frans Vinke 19 punten
Margreet Vossen-Bonants 16 punten

HGCGolfsoos 7 - 19 januari
Therris van de Westerlo-Prinssen17 pun-
ten
Wim Martens 16 punten
Willem Schiffers 16 punten

HGCGolfsoos 8 - 26 januari
Willie-Jan Verspaget 17 punten
Wim van de Westerlo 17 punten
Margreet Vossen-Bonants 16 punten

HGCGolfsoos 9 - 2 februari
Jacques Prinssen 19 punten
Walter van de Wassenberg 19 punten
Therris van de Westerlo-Prinssen19 pun-
ten

HGCGolfsoos 10 - 9 februari
Alex van IJsseldijk 18 punten
Albert van der Meijs 18 punten
Dries Swinkels 18 punten

Winterwedstrijd Business Club - 14
februari
Wim van de Westerlo 19 punten
Willie-Jan Verspaget 18 punten
Michiel Hoenderkamp 18 punten

HGCGolfsoos 11 - 16 februari
Fabine Colen 17 punten
Claudia van Hout 16 punten
Hein Ottenheijm 16 punten

HGCGolfsoos 12 - 23 februari
Marcel Zijp 21 punten
Jacco Colen 19 punten
Annemarie Ottenheijm-de Wit 16 punten

Winterwedstrijd Jeugd - 9maart
Veerle de Greef 14 punten
Niek Zijp 13 punten
Erik Toll 12 punten

Seizoensopening - 16maart
Harrie van de Rijdt 38 punten
Marianne van der Leeuw 36 punten
Anneke Theunissen-Corstens 36 punten

Wedstrijduitslagen Wedstrijd uitslag bij
gelijke eindscore

Voor het bepalen van handi-
caps werd tot 1998 de Stan-
dard Scratch Score (SSS)
gebruikt (nog steeds in ge-
bruik in de Angelsaksische
Golfwereld). Bij dit systeem
werd voor de moeilijkheid van
een baan alleen rekening ge-
houden met de lengte van de
afzonderlijke holes. De laatste
wijziging van dat systeem is
van 1997.

In 1998 ging men over naar
het systeem van slope en
course rating van de golfba-
nen. Hierbij speelde niet alleen
de lengte mee met de bepa-
ling van de moeilijkheid van
de hole, maar ook het aantal,
de diepte en de grootte van
bunkers, het aanwezige water-
hindernissen en zelfs de
hoogte van het gras op de fair-
way, de semi-rough en de
rough, lay-out (dogleg of niet),
enz.. Een ingewikkeld systeem,
waarvan we nu nog steeds de
vruchten plukken. Want mede
door dit systeem zijn de handi-
caps duidelijker vast komen te
staan. De veel gehoorde op-
merking “op die baan haalt de
speler zijn handicap niet, want
daarvoor heeft die onvol-
doende lengte bij de afslagen”
is daarom volkomen onjuist.

Met de invoering van dit
nieuwe systeem werden met-
een vragen gesteld met be-
trekking tot de uitslagen van
de wedstrijden. Tot die tijd was
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Afscheid van Pim Bekkering
Uit het Eindhovens Dagblad van 26 fe-
bruari jl. ervoer ik dat het jarenlange lid
van onze ‘Gents Morning’, Pim Bekke-
ring, was overleden. Pim was een mar-
kant figuur binnen onze golfsociety.
Vooral dat hij keeper was geweest van
de selectie van PSV in de jaren 60-70
sprak tot onze verbeelding. Bescheiden
als Pim was maakte hij daar nooit ophef
over.
Op zaterdag 1 maart was de crematie-
plechtigheid van Pim, waar ik in de func-
tie van voorzitter van de ‘Gents Morning’
naar toe ben geweest. Naast zijn kinde-
ren en kleinkinderen waren daar ook
aanwezig spelers van PSV uit zijn tijd en
zelfs bestuursleden van nu. De dochter
en zoon van Pim omschreven hun vader
als een levensgenieter. Hij hield vooral
van mensen om zich heen en was een
liefhebber van sport en spel. In zijn func-
tie als eerste keeper in de selectie van
PSV waren er veel ambities, maar wel
bescheiden en niet pretentieus.

Uit de verhalen van een medespeler uit die
tijd leerden de aanwezigen dat Pim de bij-
naam ‘de Amsterdamse kat’ had. Het eerste
spreekt voor zich, het laatste door zijn ge-
weldige duiksprongen. Hij werd ook opge-
roepen als reserve keeper voor Oranje,
maar heeft helaas niet als zodanig ge-
speeld. In die tijd waren er verschillende
erg goede keepers voor Oranje, zoals Eddy
Pieters Graafland en Gert Bals.
Pim leed de laatste jaren aan de vreselijke
ziekte dementie. Wij waren vooral het laat-
ste jaren dat hij lid was van de onze club
hiervan getuige. Zijn flightgenoten bij de
Herenochtend hebben hem echter steeds
op plezierige wijze opgevangen, zodat hij
nog geruime tijd kon genieten van zijn ge-
liefde golfspel.

Pim, rust in vrede.

Fred Boogaarts

bij een gelijke eindstand altijd
de laagste handicapper de
winnaar. Omdat de handicaps
daarna dus wat beter de speel-
sterkte van de speler weerga-
ven werd het huidige systeem
van beste score over laatste 9,
6 en 3 holes en de laatste hole
ingesteld (bij een eventuele
gelijke stand na deze bereke-
ning moet een Play-off plaats
vinden).

De NGF raadde de verenigin-
gen aan om voortaan deze
methode toe te passen. Het al
dan niet gebruiken van de me-
thode werd echter wel overge-
laten aan de verenigingen, die
in dezen autonoom zijn. De
wedstrijdcommissie van HGC
‘Overbrug’ adopteerde destijds
deze methode als de juiste en
past deze dan ook nog steeds
toe.

Vooral bij nieuwere golfers be-
staat de laatste tijd toch weer
de vraag of dit juist is. Immers
bij een gelijke stand heeft de
lagere handicapper toch een
betere bruto score en dus
heeft hij beter gespeeld. Dat is
op zich correct, maar elke spe-
ler speelt naar zijn eigen ver-
mogen; de nieuwe methode
speelt daarop in.

Fred Boogaarts, Weco

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).

In memoriam
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Nieuws van de Weco
De Soos in de wintermaanden is met gemiddeld 35 deelnemers
een succes te noemen. De eindprijzen gingen bij de heren naar
Perry van Pareren en bij de dames naar Margreet Vossen. Ze
waren beschikbaar gesteld door Van Hout Decoratiefiguren. Bij-
gaande foto toont Perry met zijn beeld, Margreet was niet aan-
wezig.

Ook komende winter staat hij weer op de wedstrijdkalender.
Wedstrijdkalender en kalender baanbezetting 2014 staan op de
site van HGC.

De Maandbeker wedstrijden Strokeplay starten voortaan op za-
terdag om 12.00 uur. Dodavo start op 3 april vanaf 16.30 uur en
verder elke donderdag. Ook de jeugd met minimaal HCP.36 kan
hieraan deelnemen. De Dodavo is 9 holes, Qualifying.

De eerste week in september is de lustrum feestweek met di-
verse speciale feest-wedstrijden en andere activiteiten.

Rob Stockx

Wedstrijdkalender 2014 lustrumjaar
(staat ook op de website

Maart Zondag 9 Winter Jeugdwedstrijd 10.30 uur
Zondag 9 Afsluiting Overbrug

Golf SOOS 2013/2014 12.00 uur tot 13.30 uur
Zondag 16 Seizoensopening 0 - 36 Q
Zaterdag 22 Maandbeker I Strokeplay 0 - 26.4 Q
Zondag 30 Maandbeker I Stableford 0 - 36 Q

April Vrijdag 4 Businessgolf I 9-Holes 16.00 uur Shotgun
Vrijdag 11 Competitie Heren Senioren I
Zaterdag 12 Maandbeker II Strokeplay 0 - 26.4 Q
Zondag 13 Voorjaarswedstrijd 0 - 36 Q + NEARY
Zaterdag 19 Couples Cup I 16.00 uur Shotgun
Zondag 20 Eerste Paasdag
Maandag 21 Paaswedstrijd 0 - 54
Donderdag 24 Competitie Dames Senioren
Vrijdag 25 Businessgolf II 9-Holes 16.00 uur Shotgun
Zaterdag 26 Oranjewedstrijd 0 - 54 Vlaggetjes
Zondag 27 Maandbeker II Stableford 0 - 36 Q

Mei Zondag 4 Competitie Dames I
Vrijdag 9 Competitie Heren Senioren II
Zaterdag 10 Maanbeker III Strokeplay 0 - 26.4 Q
Zondag 11 Competitie Heren I
Maandag 12 Start voorrondes Matchplay 0 - 36
Vrijdag 16 Competitie Heren Senioren I
Zaterdag 17 Couples Cup II 16.00 uur Shotgun
Zondag 18 Competitie Jeugd Dubbel 9
Vrijdag 23 Businessgolf III 9-Holes 16.00 uur Shotgun
Zondag 25 NGF competitie Heren II
Donderdag 29 Pro-Cup 0 - 54 Vossenjacht
Zaterdag 31 Maandbeker IV Strokeplay 0 - 26.4 Q
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Juni Zondag 1 Maandbeker III Stableford 0 - 36 Q
Zondag 8 Eerste Pinksterdag
Maandag 9 HandicartWedstrijd 0 - 54
Vrijdag 13 Old Grand Dad Opa's
Zaterdag 14 Couplescup 16.00 uur Shotgun
Zondag 15 Maandbeker IV Stableford 0 - 36 Q
Zaterdag 21 Bavaria om 't Vat 10.30 uur alleen heren
Zondag 22 Presidents-Cup 0 - 36 Q + Neary
Vrijdag 27 Businessgolf IV 9-Holes 16.00 uur Shotgun
Zondag 29 Strokeplay Kampioenschap 08.00 uur Ranking

Juli Zaterdag 5 Maandbeker V Strokeplay 0 - 26.4 Q
Zondag 6 Zomerwedstrijd 0 - 36 Q
Zondag 13 KermisWedstrijd 0 - 54 NEARY
Zondag 20 Maandbeker V Stableford 0 - 36 Q
Zondag 27 KoppeltjesWedstrijd 0 - 54

Augustus Zondag 3 VakantieWedstrijd 0 - 36 Q
Zaterdag 16 Maandbeker VI Strokeplay 0 - 26.4 Q
Zaterdag 23 Couples Cup IV 16.00 uur Shotgun
Zondag 24 Ouder-KindWedstrijd Greensome Stableford
Vrijdag 29 Businessgolf 5 9-Holes 16.00 uur Shotgun
Zondag 31 Maandbeker VI Stableford 0 - 36 Q

September
Dinsdag 2 Vriendinnendag Dames
Woensdag 3 Sponsordag Bestuur Sponsorleden
Donderdag 4 Sluiting Dodavo
Zondag 7 DiësWedstrijd Jan Romme Bus 0 - 54 NEARY
Zaterdag 13 Halve Finale Matchplay
Zondag 14 Finale Matchplay
Zaterdag 20 Couples Cup V 16.00 uur Shotgun
Vrijdag 26 Businessgolf VI 9-Holes 16.00 uur Shotgun
Zondag 28 HGC Jeugdbokaal Jeugd

Oktober Woensdag21 Vrijwilligersdag 14.00 uur 9 - Holes
Zaterdag 4 Maandbeker VII Strokeplay 0 - 26.4 Q
Zondag 19 Maandbeker VII Stableford 0 - 36 Q
Vrijdag 24 Businessgolf VII 9-Holes 14.30 uur Shotgun
Zondag 26 Seizoensluiting 0 - 36 Q

NovemberZondag 2 MosselWedstrijd 0 - 54
Zondag 9 WildWedstrijd 0 - 54
Zondag 23 Opening Overbrug Golf SOOS 2014/2015 0 - 54

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



Zomerkalender damesochtend 2014
In- en uitschrijven: digitaal tot 09.00 uur op dinsdagmorgen

Datum Wedstrijd Leiding
1 april Q Start zomercompetitie Frida / Janneke
8 april Q* Margreet / Carla
15 april Q Wilma / Annemarie
22 april Q Wilma / Carla
29 april Q Frida / Margreet
6 mei Q* Janneke / Annemarie
13 mei NQ Damesuitstapje **) Christien/Carla/Frida
20 mei Q Annemarie / Margreet
27 mei Q Wilma / Janneke
3 juni Q Frida / Carla
10 juni Q* Annemarie / Carla
17 juni Q Frida /Wilma
24 juni Q FUN Margreet / Janneke
1 juli Q Frida / Annemarie
8 juli Q* Carla / Janneke
15 juli Q Wilma / Margreet
22 juli Q Frida / Margreet
29 juli Q FUN Wilma / Carla
5 aug. Q* Janneke / Annemarie
12 aug. Q Margreet / Carla
19 aug. Q Wilma / Annemarie
26 aug.s Q Frida / Janneke
2 sept. NQ Vriendinnendag (Dies week) **) Aanwezige

commissieleden
9 sept. Q rla / Annemarie
16 sept. Q* Frida /Wilma
23 sept. Q Margreet / Janneke
30 sept. Q Frida / Annemarie
7 okt. Q Vossenjacht Wilma / Margreet
14 okt. Q* Carla / Janneke
21 okt.r Q Frida / Margreet
28 okt. NQ Eindejaarswedstrijd/vergadering Aanwezige

commissieleden

Q*) Indeling op handicap
**) Bij voldoende animo

Meivakantie basis en voortgezet onderwijs 26 april tot en met 5 mei
Zomervakantie:
Basis onderwijs 12 juli tot en met 24 augustus
Voortgezet onderwijs 29 juni tot en met 18 augustus
Herfstvakantie
Basis en voortgezet onderwijs 18 tot en met 26 oktober
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Ladies day
Voordat we het wisten moesten we ons al weer inschrijven
voor de Kerstwedstrijd. Na enkele mailtjes van Wilma,
over de Kerstverrassing die we mee naar huis zouden krij-
gen, liep het storm met de aanmeldingen.
Na een lekker kopje koffie of thee kregen we kort en bondig uit-
leg van Frida over de wedstrijdvorm: Texas Scramble! In flights
van drie liepen we, gezellig kwebbelend, naar onze starthole. Wij
- Annemarie, Pia en Marijke - speelden samen in één flight. Deze
wedstrijdvorm was ons team op het lijf geschreven. Waar de één
het liet liggen, pakten de anderen het op. Zodoende liepen we
de 9 holes, druk overleggend, zeer gemotiveerd, maar ook heel
gezellig kletsend, door de baan. Het weer was ons ook welgezind
en voordat we het in de gaten hadden waren we bij onze laatste
hole. Heerlijk gelopen.

Vlnr Marijke, Pia en Annemarie

Het tijdschema voor de middag was strak gepland, dus snel om-
kleden .Wel even improviseren, want de kleedkamers werden
deze dag gerenoveerd, dit kon de pret niet drukken. In het sfeer-
vol aangeklede clubhuis werden we ontvangen met een kopje
soep. Daarna mochten we genieten van een verrassend optre-
den van broer en zus Heinz Willemse en Ank Keereweer. Prachtig
pianospel, aangevuld met mooie liederen en niet te vergeten de
passende gedichten die Ank voordroeg. We beloonden hen met
een groot applaus, waarna Ans een mooie bos bloemen en een
fles drank als dank overhandigde.

De high-tea, verzorgd door Iris en Gijs, was een schot in de roos,
héérlijk.

Daarna volgde, zeker voor ons, het hoogtepunt van de dag: De
Prijsuitreiking!!!

Damescommissie bedankt!
Annemarie, Pia en Marijke

Kerstwedstrijd dames
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Met een heel zachte winter - en de laatstemaand zelfs
voorjaarsweer - hebbenwe veel kunnen spelen. Eigenlijk
was ermaar eenminpuntje: kaplaarzen op hole 3 om je
door de blubber te trekken.Met de vooruitzichten van een
nieuwe baan lay-out zal dat van voorbijgaande aard zijn.
Het zalmooier worden,maar ook nietmakkelijker denk
ik.

Ik ben nieuw in het bestuur en kijk terug naar een fijn golfsei-
zoen en een goede opkomst in een fijne sfeer. Het kost wat
moeite om alles snel en goed te laten verlopen, maar ik heb het
natuurlijk niet alleen hoeven doen. Daarom dank ik op de eerste
plaats onze voorzitster Frida, voor haar inzet. Ook wil ik natuurlijk
de overige bestuursleden, Margreet, Wilma, Carla en Anne, be-
danken voor de prettige samenwerking en inzet. Dank jullie wel!

En nu de snertwedstrijd op 18 maart
Een prachtige dag, de krokussen komen uit de grond, de bomen
staan al in bloei! De scorekaarten worden klaargemaakt, de
flights worden ingedeeld en de startlijst wordt klaargemaakt.
Daarna koffie of thee, geen suiker en geen gebak, want we gaan
wat minder truien dragen en de contouren worden weer beter
zichtbaar. Ladies voel je niet aangesproken, bij de mannen is het
denk ik niet anders, ook zij willen in de zomer er weer flitsend uit-
zien.

De laatste Ladies wintercompetitiedag

Ik schrijf dit met de gedachte dat we allemaal wel een plooitje
kwijtwillen; desondanks moesten we ter afsluiting van de com-
petitie nog een dik makende kop erwtensoep nuttigen. Voor de
winnaar nog een extra portie erbovenop, want met de eerste
prijs moet er thuis ook nog een pan van deze winterkost worden
klaargemaakt. Overigens geen commentaar op dit winterkost-
pakket, dat is beslist heerlijk. Bertje Manders heeft een ongeloof-
lijk royaal gevulde mand, gratis aangeboden, daarvoor veel dank.

Het vorige geschreven hebbende, kom ik tot de conclusie dat we
het volgende zouden moeten wijzigen in onze planning.
• De laatste zomercompetitiedag spelen we een prachtige erw-
tensoep wedstrijd, heerlijk aan het begin van het seizoen om een
beetje vet te kweken voor de komende winter.
• De laatste dag van de wintercompetitie spelen we om een af-
slank pakket: tomaat, slasoorten, vers fruit, een appeltje, en een
Rondje Helmond op de fiets met de andere winnaars.

Rest mij nog om mijn flightgenoten van vandaag: Trix, Maria en
Carla hartelijk te danken voor een heel gezellige dag

Janneke

Rosemarie en Janneke

Geplande vergaderingen
Uitleg over de �nanciering van de baan-
uitbreiding en de daarvoor benodigde

obligatielening op dinsdag 22 april
om 20.00 uur in het clubhuis.

Algemene Leden Vergadering op dinsdag
27 mei om 20.00 uur in het clubhuis.



Sponsor belicht
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Er zit een geurtje aan…
Deze keer brengen we een bezoek aan de Huijbregts Groep aan de Vossenbeemd. Een
enorm complex. Na de ontvangst, met verse koffie, door Frans Huijbregts werden eerst
enkele diepzinnige opmerkingen gemaakt over het verleden, heden en de toekomst van
onze geboortestad Eindhoven. Maar niet lang want er werd ijverig gezocht naar een
retourvlucht naar Barcelona. Dus mijn tijd was beperkt.

Het bedrijf werd door vader Wim Huijbregts opgericht in 1936 in
Eindhoven. Men ging kruiden en specerijen mengen voor slage-
rijen. Na enkele omzwervingen in Eindhoven vestigde men zich
in 1978 in Helmond. Frans Huijbregts was in 1973 in dienst getre-
den. In die periode maakte het bedrijf een enorme groei door.
Het productieproces werd veel uitgebreider door het maken van
pre-mixen voor de snack- en de vleesverwerkende en levensmid-
delen industrie.

Frans nam het bedrijf in 1980 over en vormt samen met zijn
vrouw Rina en zoon Willem de leiding. Met trots spreekt hij over
hun familiebedrijf. In dat jaar werd ook een eigen laboratorium in
gebruik genomen.

Poederlogistiek in enorme hoeveelheden
Je spreekt over poederlogistiek. De poeders, zoals hulpstoffen,
smaakstoffen, geurstoffen en mineralen, worden wereldwijd in-
gekocht, gemengd, verpakt en ook weer over de hele wereld ver-
kocht. Het gaat over enorme hoeveelheden. In 80% van de
dagelijkse eetmomenten in Nederland zijn producten van de
Huijbregts Groep verwerkt.
Nu we het dan toch over getallen hebben, gaan we nog even
door. Per week eten 450.000.000 mensen iets van de groep. Er
werken145 medewerkers in 50.000 m2 gebouwen die op een ter-
rein staan van 110.000 m2. Voor de opslag van zowel basis- als
eindproducten heeft men 32.500 palletplaatsen. Er zijn 10.000
grondstoffen en men heeft 2.000 recepten. Per week is de capaci-
teit 1.500 ton.

De familie Huijbregts
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Rondleiding
Met Susan van de Wouw, de event manager, maakte ik een rond-
leiding door het gebouw. Lange gangen met razendsnelle vork-
heftrucks, hoge magazijnen met palletplaatsen voor de basis- en
eindproducten. Het logistieke systeem werkt met een eigen ont-
wikkeld softwaresysteem, wat de traceerbaarheid van de pro-
ducten kan garanderen. Orderpickers rijden af en aan in de
smalle gangen tussen de tientallen meters hoge voorraadrekken.
Heel indrukwekkend zijn de 24 mengers van 3 meter hoogte.
Hierin zitten spiraalschijven, die de diverse grondstoffen vermen-
gen. Via de stortverdieping worden alle grondstoffen in de men-
gers gestort. Dit gebeurt vrijwel volledig automatisch. Na het
mengen wordt het product verpakt in de daarvoor bestemde
verpakkingscabines. Ook dit gebeurt (deels) automatisch. Daarna
worden de zakken poeders verzameld en naar de klant vervoerd.
Dat allemaal met een doorlooptijd van maximaal drie uur.

Opvallend is het dat je nergens op de vloeren en de machines
poeder ziet. Het schoonhouden van alles heeft een hoge priori-
teit. Daardoor zijn de eindproducten precies volgens het recept
van de klant, zonder besmetting van andere producten. Er is ook
veel aandacht voor de luchtkwaliteit. In de productiehallen is er

extra ventilatie en zijn de stort- en verpakkingscabines voorzien
van grote afzuiginstallaties. Dit alles is door Frans en twee ingeni-
eurs bedacht en zo mogelijk ook gemaakt in de eigen machine-
fabriek.
En dat alles ruikt heel fijn naar de kruiden en specerijen…!

Duurzaamheid
Na de rondleiding volgde nog een gesprek over duurzaamheid
van de Nederlandse voeding. Die behoort tot de beste van de
wereld. De Huijbregts Groep is op verschillende manieren gecer-
tificeerd en de producten voldoen aan hoge eisen. In het labora-
torium worden de producten uitvoerig getest. De klanten zijn
voornamelijk multinationals en productontwikkelaars.
Binnenkort opent men een tweede productielocatie in Gerona,
Spanje.
Het bedrijf promoot zich graag. Het ontvangt jaarlijks ruim
10.000 bezoekers, biedt plaats aan studenten voor stages en on-
derzoek en is al ruim 15 jaar sponsor van onze golfclub.

Frans was voorzitter van de jeugdcommissie. Van een voor de ou-
dere spelers als een lastig gezien groepje jong spul groeide het
uit tot een succesvol onderdeel van onze golfclub. Hij had zich
een doel gesteld: de titel ‘Commited to Jeugd’. Toen dat twee jaar
geleden werd bereikt, droeg hij het stokje over aan zijn opvolger.
Nu speelt hij nog, als hij tijd heeft, samen met zijn vrouw.

Het was een ogenopenende ervaring dit bezoek.

Rob Berkvens

Nieuwe fabriek met mengers



Wat ons verder nog ter ore kwam

Lente op de baan

De Warande rukt op
Begin januari, Aarle-Rixtel ver-
latend naar de golfbaan, zien
we daar waar we Helmond
binnenrijden plotseling een
groot blauw bord rechts in de
bermmet daarop ‘Welkom in
deWarande'. Navraag leert ons
dat hier de wijkWarande be-
gint en onze golfbaan dus in
deze wijk ligt. Aangezien de
naamWarande geassocieerd is
met een mooi park en wij als
club streven naar een stads-
parkbaan lijkt ons de ligging
in deWarande mooi meege-
nomen.

Het balletje kan raar
rollen wat nu?
Bij stralend weer vond Pieter
Driessen begin januari, na een
afslag op hole 7 hier zijn golf-
bal terug in het plant vak tus-
sen de holes 7 en 9,
anderhalve meter boven de
grond.We laten het aan de le-
zers over na te denken over
wat Pieter nu volgens de golf-
regels te doen staat.
Redactie Evergreen



“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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