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Paardenwei blijft voor de paarden

Helaas is het niet mogelijk gebleken om de paardenwei te integre-
ren in een uitbreidingsplan van de baan. Tijdens de Algemene Le-
denvergadering bleek dat voor het oorspronkelijke (uiterste) plan
het hiertoe benodigde brede draagvlak bij de leden ontbreekt, als-
mede de hiertoe vereiste financiën. Dus kunnen de paarden voor-
lopig verder grazen zoals geïllustreerd op de cover van dit blad.

Er gaat nu gewerkt worden aan het uitwerken van een ander sce-
nario voor baanuitbreiding op basis van het gebruik maken van
het maïsveld alleen. Dat zal al moeilijk genoeg zijn gezien de beren
die we nog op de weg kunnen tegenkomen van milieu technische
(bv. natuurcompensatie), cultuurhistorische (mogelijke opgravin-
gen op maïsveld) en financiële aard. We wensen de commissie en
het bestuur hierbij veel wijsheid en succes toe.

Ondertussen gaan we gewoon door met golfen, wedstrijden en
evenementen waarover we u graag berichten, mede met uw hulp
in de vorm van foto`s en teksten. Vooral zijn we blij met de rappor-
tages van onze NGF competitieteams, die als een sportieve voor-
hoede functioneren in het profileren van HGC ‘Overbrug’ naar
buiten.

Een fijne voortzetting van het golfseizoen toegewenst.

Redactie Evergreen
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Voorwoord van de voorzitter

Nadat de baanuitbreiding commissie een inloopavond heeft
georganiseerd op 23 januari en op 22 april de financiële on-
derbouwing van de maximale baanuitbreiding heeft gepre-
senteerd, is duidelijk geworden, dat het plan om op 6,5 Ha.
extra grond te gaan golfen, niet haalbaar is. Het zou de vereni-
ging voor een te lange periode, te zwaar belasten. Op de ALV
van 26 mei hebben we dan ook besloten, om alleen te gaan
golfen op het maïsveld.

We gaan wel alle gronden aankopen en maken geen gebruik
van de ontbindende voorwaarden in het voorlopige koopcon-
tract. Deze beslissing geeft een stuk duidelijkheid, over wat
we allemaal samen willen. De commissie heeft toegezegd om
met een 3 tal voorstellen te komen, over hoe we de baan kun-
nen gaan uitbreiden met alleen het maïsveld. Deze plannen
zullen in een volgende ledenvergadering worden besproken.

Alhoewel minder dan bij het eerste plan is ook voor deze
baanuitbreiding geld nodig. We kunnen natuurlijk extern
geld lenen, maar de obligatielening blijft noodzakelijk en die
wil ik daarom nogmaals onder Uw aandacht brengen.
Het bestuur is overigens van mening dat het beter is om onze
eigen leden te laten profiteren van de aantrekkelijke renteop-
brengst en aflossingsvoorwaarden. Liever de voordelen naaar
onze eigen leden dan naar debank.

Dat we nog een lange weg te gaan hebben is ook duidelijk.
Medio september komt er pas duidelijkheid over de inbreng
van de gemeente Laarbeek en ook het verkennend archeolo-
gisch onderzoek van het maïsveld zal pas in het najaar plaats
kunnen vinden. Daarna weten we, wat we op deze grond
mogen gaan doen en kunnen de plannen worden geconcreti-
seerd.

Langzaam maar zeker worden de plannen duidelijker

Tijdens de laatste ALV hebben we afscheid genomen van
onze penningmeester Bert. De vergadering heeft in gestemd
met zijn benoeming tot erelid en het bestuur is daarover bij-
zonder verheugd. Bert heeft natuurlijk gedurende een heel
lange periode heel veel gedaan voor onze vereniging en we
zijn hem dan ook bijzonder erkentelijk voor het vele werk, dat
hij heeft verricht.

De sportieve golfzomer
Inmiddels hebben we ook al een groot aantal wedstrijden ge-
speeld en is de NGF competitie weer afgesloten. Een hoogte-
punt voor mij, was natuurlijk de Presidentscup in het
weekend van 22 juni. Met een deelnemersveld van meer dan
60 leden op zowel zaterdag als zondag was dit weekend weer
een echt HGC feest. De heren golfers van de club hadden wel-
iswaar een extra handicap na het spelen van de wedstrijd “Ba-
varia om ’t vat” op zaterdag, maar de dames op plaats 1, 2 en
3 op zondag hebben zich natuurlijk van hun beste kant laten
zien. Het was mij een groot genoegen, mijn eerste Blue Jacket
te mogen uitreiken aan Fabine Colen, die de golfster van het
jaar 2013, Marianne de Kimpe, maar net achter zich wist te
houden. En met Anneke Theunissen-Corstens op de 3e plaats
een echte demonstratie van Woman-power op HGC.

Er staan voor de zomer vakantie nog een aantal activiteiten
gepland, waaronder de strokeplay kampioenschappen in het
weekend van 29 juni, waar we weer hopen te genieten van
een spannende ontknoping.

Ik wens u allen een mooie en sportieve golfzomer en hoop u
vaak op onze prachtige en gezellige golfbaan te ontmoeten.

Uw voorzitter,
Mario Janssen.
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Score inbrengen in de computer
In de laatste twee nummers van de Evergreen hebbenwe het gehad over de
eigen verantwoordelijkheid van de speler voor het naleven van de regels en
het opgeven van een eerlijke score. Ook hebbenwe benadrukt dat we er als
golfer voor staan ommedegolfers erop te wijzen wanneer de regels niet in
acht worden genomen of wanneer aan demarker een onjuiste score wordt
opgegeven

In tussentijd werd ons gevraagd hoe het dan zit met het in de computer
brengen van de scores na de wedstrijd. Wie moet dit doen? De speler, de
marker of iemand anders? Daar wordt in de regels niets over gezegd. De
wedstrijdleiding vraagt dit om tijd uit te sparen en iedereen mag de score
invoeren. Het enige officiële document is de scorekaart getekend door de
speler en de marker. Hierin mogen na ondertekening geen wijzigingen
meer worden aangebracht.
Mocht u hier meer over willen lezen, kijk dan eens op de NGF webpagina onder Sport en Regels, Handicap, EGA Handicap Sys-
teem 2012-2015. In Part 4 staan op blz. 54, onder 4.2.1 en 4.2.2 de relevante decisions.

Dropping zone bij de green van hole 6 en 9 geen verplichting
Er is bij sommigen onder ons een misverstand over het gebruik van de dropping zones bij hole 6 en hole 9. Op de scorekaart
onder local rules staat dat:

“Indien de bal in de laterale waterhindernis achter de greens van hole 6 of hole 9 terechtkomt, de bal met een strafslagmagworden ge-
dropt in de aangegeven dropping zone, onverkort de opties van regel 26. Indien een bal op het rode grindpad of tegen de beschutting
hiervan naast de green van hole 9 ligt, mag zónder strafslag worden gedropt in de dropping zone”.

Droppen in de dropping zone moet echter niet worden gezien als een verplichting! Wanneer men bij de waterhindernis de mo-
gelijkheid vindt om volgens regel 26 binnen twee stoklengtes én niet dichter bij de hole een bal te droppen, mag dat uiteraard.
Hetzelfde geldt voor het ontwijken van het grindpad op hole 9. Vooral vooraan op het pad kan dat het gunstig zijn om de be-
lemmering te ontwijken volgens regel 24-2b.

Regelneef

Golfregels
Blijf er mee bezig
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Natuur op de golfbaan
Een mengelmoes van impressies; struiken en kruiden op hole 8

Golfen gebeurt in de natuur en voor een in natuur geïnteresseerde golfer heeft de golfbaan veel te bieden aan
bloemen en struiken, maar je moet er wel een oog voor hebben. Hier een korte impressie van wat fotograaf en schrijver
tijdens een korte wandeling op hole 8 zoal tegenkwamen.

Rechts in de rough naast de hole

Dit kleine bodemplantje is
overal op de baan te vinden en
met name op hole 8. Een vroe-
gere Franse koning genas
dankzij (of ondanks) deze
plant van een vervelende
huidziekte en zou het daarom
‘de moeder van alle genees-
krachtige planten’hebben ge-
noemd.

Op het heuveltje tegenover het
clubhuis

Het St. Janskruid is ook overal
op de baan te vinden. De plant
is ongeveer 80 centimeter
hoog en heeft goudgele bloe-
men en blaadjes met talrijke
doorschijnende klierpuntjes.
Ze wordt door wanhopige gol-
fers wel gebruikt als een mid-
del tegen depressies, bijvoor-
beeld na weer een air shot.

Tegen het hek
langs de Aarle-Rixtelse weg

Bierdrinkers dienen deze plant
te herkennen. De najaar vruch-
ten van de hop, de zoge-
naamde hopbellen, worden
gebruikt om bier zijn hoppige
smaak te geven. Onze Bavaria-
sponsoren moeten daar alles
over kunnen vertellen. Telken-
jare sterven de oude ranken af
en schieten in het voorjaar de
nieuwe omhoog, wel tot 5 of 6
meter.

Tegen het hek aan de Aarle-Rixtel-
seweg

De gewone vogelkers, ook wel
wilde sering genoemd, heeft
witte, doordringend geurende
bloemtrossen en krijgt in het
najaar zwarte, scherpe tot bit-
tere vruchten. Het is niet zo`n
woeste groeier als zijn Ameri-
kaanse soortgenoot, die hele
bossen overwoekert en bijna
niet uit te roeien is: de Ameri-
kaanse bospest.

Ogentroost
Op vele plaatsen
Dit is een klein, onopvallend
bodemplantje en komt veel
voor op hole 8. Het plantje
wordt wel gebruikt als oog-
heelmiddel. Hoe klein het
plantje ook is, van dichtbij ge-
zien (loep) is het bloemetje
een schoonheid.

Ereprijs St.Janskruid of hertshooi De hop De gewone vogelkers
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De wilde rozenhaag
Langs de Aarle-Rixtelseweg

De roos wordt wel aangeduid
als de koning der bloemen en
kent talrijke soorten: eenmalig
bloeiend, her bloeiend, meer
of minder ziektebestendig, be-
perkte klimmers of wel klim-
mers tot 10 meter
(Rambler-soorten). Wie er
meer over wil weten moet
maar eens het Rozeninforma-
tie-centrum in het rozendorp
Lottum bezoeken.
Rechts boven op de foto een
honingbij die bloemenhoning
verzamelt. Gelukkig schijnt de
bijensterfte dit jaar weer iets
mee te vallen. Zonder bijen is
de vruchtzetting van tal van
gewassen geremd, het zijn im-
mers onze stuifmeeldragers.
Let maar eens op hoeveel
stuifmeel de bijen bij zich heb-
ben.

Stinkende Gouwe
Bij het hek langs de Aarle-Rixtelse-
weg

Deze plant groeit tussen kreu-
pelhout langs de heggen. Ze
komt algemeen voor, bevat
een geel melksap, hetgeen bij
het breken van een steeltje
duidelijk zichtbaar is. Vanwege
dit gele melksap werd de plant
wel gebruikt tegen leverkwa-
len, waarbij de patiënt ook
vaak geel ziet, onder het
motto: het gelijkende met het
gelijke genezen.

Tekst: Otto Smithuis

Fotografie: Bert ter Heijne

Herenochtend op stap naar de Swinckelsche
Donderdag 24 april Herenochtend. Deze keer op eigen ge-
legenheid op naar Someren, waar bij stralend weer 35
heren zich op het terras verzamelden voor de koffie vooraf.
Daarna om de acht minuten vertrek van de flights. Bij de
eerste hole werd meteen duidelijk dat de baan over verra-
derlijk geonduleerde greens beschikte die mede door de
droogte voor velen onder ons onvoorspelbaar waren, maar
die frustratie werd gelukkig gecompenseerd door de fraaie
lay-out van de baan. Voor menig heren golfer echter een
maatje te groot om een goede score neer te zetten. Dat ver-
klaart ook het feit dat de hoogste score niet boven 32 Sta-
bleford punten uit kwam.
Bij het mooie voorjaarsweer was het na de wedstrijd gezel-
lig vertoeven op het terras met de aperitief en de bitterbal-
len. De op de barbecue bereide gerechten, die binnen klaar
stonden, vonden vervolgens gretig aftrek. Na de koffie en
de prijsuitreiking door de nieuwe voorzitter van de Heren-
ochtend, Harrie van de Rijdt die Fred Boogaarts opvolgt,
konden we terugkijken op een bijzonder fijne golfdag.
De winnaars van de wedstrijd, allen met 32 Stableford pun-
ten, waren: Jan Ruyssenaars (1e), Herbert Beekmans (2e) en
Ruud van der Vliert (3e). De neary was voor Bob Grijpstra en
de longest voor Wim van de Ven.

Vlnr: Bob Grijpstra, Jan Ruiyssenaars, Ruud van der Vliert, Herbert
Beekmans en Wim van de Ven

Commissie Herenochtend

Herenochtend
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Koningsdag een prachtige dag, kuikentjes op de green, zeven winnaars, een oranjebitter en samen het Wilhelmus zin-
gen; hoe mooi kan een dag zijn!

Een ‘Koninklijke’ dag op Overbrug

De winnaar van de eerste
prijs aan het woord

Koningsdag 2014, Koninklijk
weer en dan, natuurlijk onze
golfbaan die er ‘Koninkliijk’ bij-
lag dankzij de inzet van Wim
van de Westerlo en zijn team.
Vandaag weer de traditionele
Vlaggetjeswedstrijd.
Onze flight bestond uit Perry,
Chrisje, Toos en Gerry. Ont-
spannen vertrokken we, het
liep goed en voor mij ging het
van goed naar beter, met als
hoogtepunt op de 16e een
Eagle. Dolblij was ik ermee!
Zag Albert van de Meys lopen
en die heb ik maar gelijk ge-
beld; zo trots was ik. Verder
scoorde ons team goed.
Chrisje en Toos kwamen tot
hole 17 en Perry tot hole 18. Ik
had daarentegen nog 6 slagen
over en kwam tot hole 20, het-
geen mij de eerste prijs ople-
verde. Ik voelde me ‘Koning’.
Op naar de kantine waar het
gezellig druk was en we veel
bierkes dronken op de over-
winning.

De immer gastvrije Gijs en Iris
met hun team verwenden de
gasten met oranjebitter,
waarna ons Koningshuis werd

toezongen, hetgeen geweldig
klonk. We dronken d'r nog een
paar en ik mocht mijn eerste
prijs bij Margriet Stockx opha-
len, die er telkens opnieuw in
slaagt om op een zeer crea-
tieve wijze de prijzen samen te
stellen. Het was een prachtige
vaas met tulpen omwikkeld
met een oranje riem.

Geweldig! Het was een prach-
tige dag. Thuisgekomen ver-
raste ik Helma met een mooie
vaas tulpen en beloonde ze
mij met een heerlijk koel flesje
Bavaria…

Gerry Daelmans
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Het spelen van achttien holes wordt als vanzelfsprekend aan-
vaard en zelden vraagt men zich af hoe men toch aan dit bijzon-
dere aantal is gekomen. Zoals zo vaak kom je in golf voor de
belangrijkste invloeden op dit spel bij de 'Royal and Ancient Golf
Club of St. Andrews' terecht en zij gaan veelal terug naar een ver
verleden.

In 1552 verleende aartsbisschop Hamilton aan de bewoners van
een gebied langs de Schotse kust het privilege om dit terrein te
gebruiken ten behoeve van “Golf, Futball, Schuteing and all
Gamis”. Daar ontstond een golfbaan, die wij nu The Old Course of
St. Andrews noemen. Er werden elf holes aangelegd, die heen en
weer gespeeld dienden te worden, waardoor de wedstrijd dus
uit 22 holes bestond.
In 1744 verzocht een groepje golfers in Edinburgh, de “Several
Persons of Honour”, aan het gemeentebestuur een jaarlijkse wis-
selprijs ter beschikking te stellen voor het spelen op de Links of
Leith. Deze prijs, The Silver Cup, kwam er en werd voor de eerste
maal gewonnen door John Rattray, die daarmee de titel Captain
of the Golf verwierf. Er werd over vijf holes gespeeld. Elf jaar later,
in 1754, besloot een groep van 22 spelers op St. Andrews geza-
menlijk eveneens een Silver Cup ter beschikking te stellen. Het
toernooi op The Old Course ging nog steeds over 22 holes,

Een antwoord op de vraag “waarom achttien holes?”, is te vinden
in de notulen van de vergadering op 4 oktober 1764, door de
leden van de toen nog geheten “Society of St. Andrews Golfers”,
de latere R&A. Daarin is vermeld dat men de eerste vier holes zou
gaan veranderen in twee, helaas zonder de reden daarvan te
noemen. De 11-holes baan werd een 9-holes baan, die eveneens
heen en weer gespeeld diende te worden en dus 18-holes wed-
strijden mogelijk maakte. Dit werd voortaan de standaard voor
The Silvercup die zich verder verbreidde. Het heeft evenwel nog
tot in het begin van de twintigste eeuw geduurd eer achttien
holes de algemene norm werd.

Er zijn gegevens bekend uit 1914 over het aantal holes op banen
in Groot-Brittannië en daaruit blijkt dat men nog zeer lang op
banen van verschillende lengte gespeeld heeft. In dat jaar waren
er zelfs nog zestien clubs met minder dan negen holes, 1039 be-
schikten over negen holes, 22 tussen de tien en zeventien holes
en 782 clubs hadden er achttien.
Wanneer men op die gedenkwaardige vergadering van 4 okto-
ber 1764 niet besloten had om de eerste vier holes van The Old
Course te veranderen in twee, zouden wij nu misschien op een
baan met een ander aantal holes spelen.

(Bewerking van een in het verleden ooit gepubliceerd
artikel in het Golournaal door
Ted Bouwmeester)

Waarom spelen we 18 holes
en geen 16, 20 of 22?
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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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Nieuws van de WeCo

Ouder & kind toernooi
Na 15 jaar Ouder & Kind Toernooi gaat de naam van dit toernooi
veranderen in ‘Het Familietoernooi’. Eventuele ander soorten
combinatiekoppels zijn dan mogelijk. Bij onze club blijft het dit
jaar echter een combinatie van ouder/grootouder met
kind/kleinkind/pleegkind enz.

De speeldatum dit jaar is op zondag 24 augustus. Het inschrijf-
geld bedraagt € 20,= per koppel (of vrijwillig meer) komt geheel
ten goede aan kinderen in Afrika met een handicap (Liliane
Fonds) en kinderen in Nederland met een taalachterstand (JINC).
De prijs van een green fee voor niet-leden is, in het kader van het
25-jarig bestaan van HGC, gratis.

Er zijn eenvoudige prijzen te winnen voor de beste scores in de
categorieën Bruto en Netto. Alle deelnemers krijgen een kleine
attentie van de 100-jarige NGF en haar sponsors. De landelijk
beste 18 Bruto én 18 Netto scores gaan naar de landelijke finale
op 5 oktober op Golfclub ‘Amelisweerd’.

De wedstrijdvorm is 18 holes Greensome Stableford. Handicap
bij HGC tot 54. Inschrijving is te zijner tijd mogelijk via de Web-
site.

Koppeltjes wedstrijd
Op 27 juli is er een koppeltjes wedstrijd op onze club.
Inschrijving is mogelijk voor alle soorten koppeltjes (alleen
leden), jonger en ouder, tot een individuele handicap van 54 en
een leeftijd vanaf 21 jaar. De wedstrijdvorm is 18 holes Green-
some Stableford.

Als extra . . .
Voor het beste senioren mixed-koppel in deze wedstrijd (HCP
heer tussen 8.1 en 30.0 en dame tussen 10.1 en 30.0 ) is eveneens
uitzending mogelijk naar de landelijke finale van de Arendsen de
Wolff Trofee op 11 oktober op ‘De Rosendaelse Golfclub’. De leef-
tijd van de dame moet boven de 50 en die van de heer boven de
55 zijn. Als prijs gaat de WeCo de contributie voor dit koppel op

de finaledag betalen. Ieder deelnemend koppel dingt natuurlijk
mee naar de andere prijzen. De prijs van de inschrijving is € 5,=
per koppel.

Inschrijven kan te zijner tijd via de zuil.

Namens de WeCo

Rob Stockx
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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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NGF competitie nieuws
Heren I
Volgens herkenbare patronen
De competitie van het eerste herenteam, bestaande uit Albert
van der Meijs, Wim van de Westerlo, Hans van de Wassenberg,
Leon Heemskerk, Rinus Jansen, Bram en Gijs Verstappen en Peter
de Witte, heeft zich voltrokken volgens een patroon dat herken-
baar is de laatste jaren. Veel gezelligheid, mooie banen, goed
gastheerschap van alle partijen en voorzichtige verjonging van
de teams, hoewel de meeste teams de oude rotten nog in meer-
derheid in de gelederen hebben.

We speelden tegen vertrouwde tegenstanders zoals ‘t Woold, De
Peelse, Bois-le-Duc (die competitie spelen bij Haverleij in Enge-
len, omdat hun baan niet is gekwalificeerd om competitie te kun-
nen spelen) en tegen een nieuwe tegenstander, Kralingen uit
Rotterdam. Toen de taalbarrière was geslecht, bleek het een zeer
gezellig en vooral ook goed team te zijn. De afgelopen jaren flip-
perden zij heen en weer tussen de derde klasse, waarin wij nu
spelen en de tweede klasse waarvoor ze steeds weer net een
maatje te klein zijn.
Ze zijn in ieder geval glansrijk winnaar geworden al hebben ze
daar op de laatste speeldag, die bij ons werd georganiseerd, nog
aardig hun best voor moeten doen. In barre weersomstandighe-
den, die onze baan nog uitdagender maakte, werd door Kralin-
gen gewonnen van De Peelse, waarmee het kampioenschap
zeker werd gesteld.

Weinig kans in deze competitie
Een ander herkenbaar patroon is dat wij in deze competitie wei-
nig kans hebben. De spannendste partij speelden we tegen De
Peelse bij ’t Woold. Uiteindelijk verloren we met 10-8 en maar
twee partijen werden net verloren op 18. Hoewel we dit jaar een
team hadden met de beste beschikbare spelers van de club, zul-
len we volgend jaar meer en gerichter moeten oefenen om
hoger te eindigen dan de afgelopen jaren.

We hebben als team wel veel plezier gehad. Ons gastheerschap
hebben we ingevuld door de baan uitdagend te maken met vers
gemaaide topgreens, pinpositie W (van Wisselend, door Wim
laten steken op de meest uitdagende plekken op de green), een
uitgebreide lunch bereid door Gijs en zijn mensen en als uitsmij-
ter ’s avonds tijdens het smakelijke diner een optreden van Rob
Scheepers die uit de losse pols alle deelnemers flink op de hak
nam.

Al met al weer een ruime maand plezier beleefd aan het golfen
en als troost voor de resultaten geldt dat een prijs, waarvoor we
in aanmerking zouden kunnen komen, die van de meest frisse
outfit is.

Peter de Witte

Dames I
Een pittig team in de competitie

Omdat we nog steeds geen keuze konden maken uit het grote
aanbod sponsoren, hebben we ons dit jaar wederom uitgedost
in onze leuke rode kleding, door onszelf gekozen en gesponsord
dus. Dat de kleur niet alleen pittig was, maar wij zelf ook, moes-
ten de tegenstanders van meet af aan ervaren.

Christine speelde een Greensome partij met Tonne. De accu van
de E-trolley van Tonne haperde al voor de wedstrijd. De tegen-
standers keken hun ogen uit; de kleine Christine trok nagenoeg
de hele partij de twee trolleys voorwaarts. Wat een teamwork!
In de single partij daarna, moest Tonne het zonder steun van
Christine doen, maar met de tong op de schoenen, wist ze toch
de winstpuntjes naar zich toe te trekken.

De Greensomes die ondergetekende met haar vaste maatje Ellen
speelde, werden in winst omgezet, voornamelijk door het goede
en degelijke spel van Ellen. Ook Heidi en Therris deden wat van
hen werd verwacht en sleepten verdiende wedstrijdpunten bin-
nen. Niet alleen van de gespeelde Greensomes, maar ook van en-
kele single partijen. Daarbij vergat Therris soms in al haar euforie
over haar goede spel en mooie slagen, dat haar teamgenoten
ook een wedstrijd hadden gespeeld!
Het duo Inge en Karin had op de laatste wedstrijddag als motto
‘never change a loosing team’. Nou die vlieger ging mooi niet op;
zij behaalden een mooie winst.

De competitie is weer voorbij. Voor ons was dit de eerste keer in
de reserve klasse. Negen holes Greensome, daarna een single
Matchplay over 18 holes.
Het was even wennen, maar we konden nu tenminste op een
christelijke tijd starten.
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Ontvangst op HGC
De ontvangstdag op HGC ‘Overbrug’ op 4 mei eindigde iets an-
ders dan wij zelf wilden. Het verzoek om één minuut stilte tijdens
de dodenherdenking werd door enkele onrustige HGC-leden, die
op dat moment in het clubhuis vertoefden, helaas niet gehono-
reerd. De bezoekende competitie dames waren daar terecht niet
van gecharmeerd. Jammer dat een enkeling afbreuk heeft ge-
daan aan onze ontvangst op HGC ‘Overbrug’.

De slotavond op De Stippelberg was top. Gelukkig is Brabant
daarmee toch een stukje positiever op de kaart gezet.

Dames, dank voor jullie inzet en de gezellige dagen, waarop wij
met elkaar de competitie hebben gespeeld. Hopelijk lukt het ons
op korte termijn eens gezellig na te babbelen over onze be-
haalde derde/vierde plaats, onder het genot van een leuke ronde
golf en enig samenzijn op hole 19!

Marianne de Kimpe

Heren Seniorenteam I
Oost, west,….
De seniorencompetitie, door mij wel eens oneerbiedig ‘rollator-
open’ genoemd, was dit jaar voor het eerste team iets bijzonders.
We hadden niet zoals gebruikelijk vijf teams in de competitie,
maar slechts drie: Margraten, De Stippelberg en wij. Dat hield in
dat we uit- en thuiswedstrijden moesten spelen. Aan een kant
wel fijn, want je zit dan als gast team niet de hele dag te niksen
op je eigen baan. Aan de andere kant is een dag met vijf teams
wel een stuk gezelliger.

Hoewaren de resultaten?
We begonnen voortvarend tegen De Stippelberg op onze eigen
baan. Een mooie overwinning voor ons. De tweede week waren
we vrij, want De Stippelberg speelde in Bakel tegen Margraten
en won gemakkelijk. Deze twee gegevens combinerend zagen
we het kampioensfeest al naderen. Wij zouden die Limburgse
jongens in Margraten wel eens wat laten zien. Nou dat kwam
heel anders uit. Wij werden afgedroogd met (schrik niet) 18-0.
Dan maar proberen te winnen bij De Stippelberg. Lukte ook niet.
Onze laatste wedstrijd was weer thuis tegen die sterke ploeg uit
Margraten, waar we uit van verloren hadden. Dat onze baan voor
vreemden niet eenvoudig is, blijkt wel uit de uitslag. We wonnen
met 10-8.

En daarmee is de titel van dit stukje duidelijk. Oost, west, thuis
best ! ! Iedereen heeft z’n thuiswedstrijden gewonnen. Allemaal
evenveel punten. Het thuisvoordeel bij golf wordt dus niet ver-
oorzaakt door het publiek, ook wel eens de twaalfde man ge-
noemd, maar door de kennis van de eigen baan.

Loek van Poppel, captain

Dames senioren I
Zij horen echt bij de senioren
Het bleek dit jaar dat we echt bij de senioren horen! Van de vaste
speelsters vielen er drie af door lichamelijke ongemakken. Mar-
greet kreeg vlak voor de competitie een hernia, Annemarie een
griepaanval die een behoorlijke nasleep had en Marianne had, na
één keer te hebben meegedaan, zo'n last van haar rug dat zij
voor de rest van de competitie ook afviel. Daar sta je dan met
maar een half team. Dus bellen, bellen en nogmaals bellen om
invallers te regelen.
Gelukkig zijn er dan mensen op wie je een beroep kan doen en
onze dank is dan ook groot dat Ellen, Ardje, Els, Anneke en Roos
zo aardig waren om ons uit de nood te helpen.
We speelden op mooie banen: Zuid-Limburg, Wychen, Efteling
en Prise d'Eau en na drie keer nipt met 8-10 te hebben verloren,
hebben we de laatste dag afgesloten met een overweldigende
winst van 15-3, waardoor we toch nog derde in de poule werden!
Al met al weer een trubbelige, maar gezellige, competitie!
Margreet, bedankt voor je support en de overheerlijke peper-
koek.

Brigitte

Lees verder op pagina 16
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Heren II
Voor hen was de competitie een feestje
Dit jaar was het voor de competitieleiding van HGC eerder lastig
dan gemakkelijk: een groot aantal heren had zich opgegeven om
in 2014 deel te nemen aan de competitie en in een chaotisch ver-
lopen competitiebespreking werden zowel het eerste als het
tweede herenteam ‘bemand’. De gelukkigen die dit jaar in het
team Heren II mochten spelen zijn - in alfabetische volgorde -
Tom Ballering, Steef Deimann, Willie Giesbers, Frans Hermans,
Guido Sampon, Ton Sengers, Willem van Zantvoort en Leon van
Zon. Na een hevige strijd over de rol van captain ging ik uiteinde-
lijk met de eer strijken…

Heren 2 in de gifgroene truien

Wat een feestje!
Maar ook wat een opgave! Een stel tot op het bot gemotiveerde
individuele golfers met verschillende handicaps proberen te
smeden tot een hecht team van competitiespelers die SAMEN en
ALLEEN sterk moeten zijn; vele uren aan intensieve begeleiding
met uiteraard vele beroepskrachten, een hechte samenwerking
met de thuisblijvende partners qua voeding, drank en lichame-
lijke geneugten van het liefdesspel. Kortom, werkelijk alles is er
aan gedaan om dit team op te schroeven in de wereld van het
competitieve golfspel. Ook de outfits waren dit jaar prachtig, een
gitzwarte broek, witte polo en gifgroene trui; een geheel eigen-
tijdse combinatie die in de ogen van onze tegenstanders so-
wieso al respect afdwong. Een groot woord van dank aan onze
sponsoren Yellow Cab, Adriaans Bouwbedrijf en De Wit BV.
Meedoen is belangrijker dan winnen
Door de perfecte planning van ons aller Christine Jacobs hadden
wij het ultieme geluk om in een poule terecht te komen met klin-
kende namen: GC ‘De Dommel’, GC ‘De Hooghe Rotterdamsche’,
GC ‘De Schoot’, GC ‘Capelle aan den IJssel’, HGC ‘Overbrug’… Wer-

kelijk een mooi rijtje met prachtige banen en nog veel belangrij-
ker, uitstekende horecafaciliteiten. Och, en dan houden we maar
vast aan het aloude adagium ‘meedoen is belangrijker dan win-
nen’; we hebben werkelijk ALLES gegeven in iedere pot, maar de
tegenstanders met een gemiddelde handicap die 10 punten
onder die van ons lag, hadden weinig mededogen met de Kat-
tenmeppers uit Helmond en met grote cijfers zijn we keer op
keer naar huis gestuurd. Echter, qua gezelligheid en sociaal ge-
drag zijn we niet verslagen, sterker nog, op de afsluitende dag,
die op 25 mei op onze mooie baan werd gehouden, hebben we
ons van onze allerbeste kant laten zien en, getuige de vele com-
plimenten van de ons bezoekende teams, met succes.
Het team van ‘De Schoot’ - voorzien van eigen spelersbus - werd
dit jaar winnaar en de captain, al snel gevolgd door de rest van
zijn team, hield de eer aan zichtzelf en nam een duik in het stil-
staande water naast hole 9. Hoe die spelersbus nadien heeft ge-
roken, willen we , liever niet weten. Het was bijzonder gezellig en
geslaagd, niet op de laatste plaats door de prima verzorging van
onze eigen ‘D’n Dimpel’, chapeau!

Het team Heren II hoopt op een vervolg van de onderlinge sa-
menwerking en gaat zich de komende maanden nog bezinnen
op golfreisjes, trainingskampen en andere zware activiteiten. De
inschrijving voor 2015 kan niet snel genoeg komen…

De watergang van de Schoot

Captain Heren II,
Willem van Zantvoort
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Door de vakanties van afgelo-
pen weken loopt de jeugd-
competitie dit jaar van half mei
tot eind juni. De eerste compe-
titiewedstrijd op 18 mei waren
we gastheer. Met de hulp van
BramVerstappen, Olivier van
Thiel en Sam Zijp liep dit heel
gesmeerd. Gijs had de barbe-
cue aangemaakt, dus het
droogje en natje was weer
prima geregeld. Daar kunnen
de andere verenigingen alleen
maar van dromen.

De jeugd speelt dit jaar een
dubbel-9 competitie. Dat bete-
kent dat de teamspelers op
basis van hun handicap een in-
dividuele wedstrijd spelen
over 2x 9 holes stableford. Als
speler kun je de eerste 9 holes
winnen, de tweede 9 holes en
overall.

Doordat de competitiespelers
bijna allemaal op de middel-
bare school zitten, hebben we
veel spelers nodig vanwege
examens en proefwerkweken
aan het einde van het school-
jaar. Daarnaast zijn onze vaste
waarden Frans-Christiaan
Obers en Niek Zijp niet inzet-
baar door blessures.

De eerste wedstrijd werd op
de Stippelberg gespeeld in de
nieuwe tenues. De tegenstan-

De NGF jeugdcompetitie nog in volle gang

der van BramVerstappen, Oli-
vier van Thiel, Pepijn Cosijn en
Sjoerd van Dongen was de Ha-
verleij. Ondanks dat Bram 3
boven de baan speelde, was
het niet voldoende om de
wedstrijd te winnen. In de
tweede wedstrijd op de Haver-
leij tegen de Peelse 5 kwamen
Sam Zijp, Pim Bressers, Olivier
van Thiel en onze nieuweling
Veerle de Greef in actie.

Pim sloeg een eagle op hole 6,
309 meter. Olivier en Veerle
wonnen hun wedstrijd, waar-
door het een gelijkspel werd.
Met nog twee wedstrijden
voor de boeg heeft ons jeugd-
team nog alle kans om kampi-
oen te worden.

Dit jaar speelde we nog met 1
competitieteam. Maar met de
aanstormende jeugd zullen we
waarschijnlijk volgend jaar met
een dubbel-9 team en met een
NGF-jeugd-open team gaan
spelen.

Jeugdcommissie

vlnr Veerle de Greef, Sam Zijp, Pim Bressers, Oliver van Thiel.

Eagle: Pim Bressers en voorzitter Haverleij
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Waarom zijn mannen lid van een kookclub?
Bij ons bezoek aan de mannenkookclub in het culinair Kookpunt Brabant te Beek en Donk is me dat wel duidelijk geworden.
Het is niet alleen de interesse voor fijne en lekkere gerechten, maar ook de gezelligheid van het samen bereiden en dineren.
Een zevental leden van onze golfclub zet elkaar, 10 maal per jaar, een voortreffelijk 7-gangen diner voor. Dat doen ze in een professio-
nele omgeving en (zoals ik heb mogen ervaren) van hoge kwaliteit.
Elk gerecht wordt onder het genot van een glas bijpassende wijn geserveerd, besproken en beoordeeld.
Zo wordt het niveau steeds beter en kan men zich meten met behoorlijk goede restaurants.
Een leuke uitnodigende hobby. De foto’s op deze pagina’s spreken voor zich.

Namens de redactie van Evergreen,
Ton van Poppel

v.l.n.r. onzemeesterkoks Jan Gottenbros, Will Gidding, Dick Severs, Harry van Eyck, Fons Crooijmans,
Rinus Jansen en Albert van der Meijs(ingemonteerd)
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Deze keer twee recepten voor een lekker drankje voor bij de koffie na een goed diner.
Uiteraard samengesteld uit mijn voorgaande recepten in dit blad.

Het makkelijkste is limoncello
Men neme een fles van drie kwart liter sterke drank, zoals
wodka, jenever of een andere drank met een neutrale smaak,
maar met een alcoholpercentage van minstens 45%.
Schil met een dunschiller 10 tot 12 onbespoten of goed ge-
wassen citroenen. Wat meer werk maar veel lekkerder en ori-
gineler wordt het wanneer je 20 tot 25 onbespoten limoenen
gebruikt. Let op dat je het wit zo min mogelijk mee snijdt en
doe geschilde citroenen (of limoenen) met de drank in een af
te sluiten glas, bijvoorbeeld een weckfles. Zet die minsten
twee weken in het donker en schudt het glas om de twee
dagen. Het mag overigens ook langer trekken, maar vis er
vóór het verder te gebruiken de schilletjes uit.
Kook in een kwart liter water 250 gram suiker en laat het even
doorkoken. Laat dit mengsel afkoelen en giet het bij de drank.
Het drankje wordt dan troebel. Giet het geheel in mooie fles-
jes. Drink het ijs- en ijskoud.
Van de rest van de citroenen maak je natuurlijk citroenjam en
lemoncurd.

Wat meer moeite kost, is nocera (notenlikeur)
Hiervoor heb je 20 onrijpe groene noten nodig. Deze kun je uiterlijk tot medio juli plukken. Daarna worden ze hard. Snij ze in
kwarten. Doe ze in een ruim glas dat je kunt afsluiten (weckfles) en giet er een fles sterke drank met een neutrale smaak bij.
Stop vervolgens 2 à 3 kruidnagels, een pijpje kaneel en een half vanillestokje in het glas. Schil de helft van een sinaasappel
met een dunschiller (zonder het wit) en leg die ook in het glas. Zet dit glas op een warme, zonnige plaats. De drank wordt in
de loop van de tijd bijna zwart, vandaar de Italiaanse naam nocera.
Kook in een kwart liter water 500 gram suiker, Laat even doorkoken en afkoelen. Zeef de drank in het glas door een koffiefilter
of een uitgespoelde vochtige theedoek en voeg de siroop toe. Bewaar de nocera in mooie flesjes.
De flesjes zijn ook leuk om cadeau te doen.

Proost!

Maître Cour du Moulin.

Recept: Twee lekkere neutjes
Maître Cour du Moulin
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Nieuws van de jeugd
Samenwerking Jibb en
HGC‘Overbrug’kent
alleenmaar winnaars
De Helmondse Jeugd In Bewe-
ging Brengen, dat doet Stich-
ting Jibb. Zo’n 70% van de
Helmondse kinderen beweegt
te weinig en Jibb brengt daar
succesvol verandering in via
uiteenlopende activiteiten bin-
nen en buiten school. Dat be-
wegen gebeurt ook steeds
meer bij de Helmondse Golf-
club ‘Overbrug’. Beide organi-
saties sloten in 2013 een
convenant. Om stil te staan bij
hun succesvolle samenwer-
king speelde Jibb op 26 maart
een wedstrijd bij de golfclub,
op uitnodiging van sponsor
Groep5700.

De afgelopen twee jaar heb-
ben Jibb en HGC ‘Overbrug’op
diverse basisscholen golf
onder de aandacht gebracht in
de omgeving. Jibb heeft hele
goede relaties met het onder-
wijs in Helmond, het leggen
van de contacten was hun ver-
dienste. Uiteindelijk bleek het
een investering met resultaat:
het leverde in twee jaar meer
dan veertig nieuwe jeugdle-
den op voor HGC ‘Overbrug’,
waarvan meer dan 90% af-
komstig was van de door Jibb
bezochte scholen. De stijging
betekent meer dan een ver-
dubbeling van het aantal
jeugdleden tot 12 jaar. Een
forse prestatie, vooral als je die
afzet tegen de landelijke ont-
wikkelingen (afgelopen jaar
daling van gemiddeld 10 pro-

cent). De golfclub is hier van-
zelfsprekend erg blij mee,
maar ook Jibb heeft een be-
langrijk doel bereikt: uiteinde-
lijk is het hun ambitie om de
Helmondse jeugd structureel
bij een sportvereniging onder
te brengen.

Samen in de buitenlucht
Marketing- en communicatie-
bureau Groep5700, sponsor
van de golfclub, schonk een
golfmiddag om stil te staan bij
de samenwerking. Onder lei-
ding van jeugdcoach Eugène
Cosijn speelden bestuursle-
den, combinatiefunctionaris-
sen en buurtsportcoaches van
Jibb Texas Scramble over
negen holes. “Een super-mid-
dag”, vertelt Nicole van der
Weerden, algemeen manager
van Jibb.
“We hebben genoten van
zowel de golfwedstrijd als de
gezellige borrel erna. Goed
voor onze teambuilding en al-
tijd leuk om samen sportief
bezig te zijn. Golf is een uitda-
gende, toegankelijke, sociale
sport. Sportief bezig zijn in de
buitenlucht - wat wil je nog
meer! Toch staat niet iedereen
bij ons iedere week op de golf-
baan en het was bijzonder om
nu eens samen met de tech-
nieken en tactieken bezig te
zijn. Om het goed over te kun-
nen brengen op kinderen, is er
zelf vaardig in zijn erg belang-
rijk. Ik moet zeggen, het ging
ons allemaal redelijk af!”

Een vitale jeugdafdeling
Marcel Zijp, marketeer bij

Groep5700 en verantwoorde-
lijk voor de Jeugdcommissie
van HGC ‘Overbrug’, is enthou-
siast over de win-winsituatie.
“Wij zijn als golfclub natuurlijk
erg blij met de nieuwe aanwas.
Een vitale jeugdafdeling laat
een vereniging bruisen! Daar-
naast is het belangrijk om in
alle leeftijdscategorieën te be-
schikken over voldoende kin-
deren, zodat er vriend-
schappen kunnen ontstaan.
We hebben binnen onze fo-
cusdoelgroep van 6 tot 13 jaar
al spelers technisch beter zien

worden, maar nog belangrijker
is het plezier dat de kinderen
hebben met elkaar. Wij sluiten
ons volledig aan bij de bood-
schap van Stichting Jibb: be-
wegen is leuk en gezond. Het
is leuk om te horen dat er al
een groep van Jibb-medewer-
kers een GVB/HCP54 wil beha-
len bij onze golfclub!”

Jeugdcommissie

Gezellige borrel na de wedstrijd.

De prijswinnaars met rechts Marcel Zijp.
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Ladies day

Uitstapje in de regen
Het jaarlijkse damesuitje vond plaats op 13 mei op ‘De Swinkel-
sche’. 22 dames hadden zich hiervoor ingeschreven met de hoop
op een mooie maand mei, zoals vorig jaar. Dat pakte op de tot
dan toe slechtste dag van de maand wel even anders uit dan ge-
hoopt. Maar ja, onder beroerde omstandigheden leg je leuke
contacten. Gedeelde smart is halve smart en ‘ieder nadeel heb
zijn voordeel’.

Tijdens de ontvangst met koffie en gebak was het nog droog,
maar vanaf het moment dat de eerste flight afsloeg, kwam de

regen gestaag naar beneden en hield niet meer op. Het werd
zelfs zo erg dat de caddiemaster de buggy’s van de baan haalde,
waardoor de wedstrijd automatisch moest worden gestopt. Zelfs
op de greens stonden plassen. De eerste flight heeft zeven holes
gelopen, de laatste maar twee.
Tegen 13.00 uur waren we allemaal door en door nat terug in het
clubhuis. De dames waren natuurlijk teleurgesteld, maar bleven
vrolijk en waardeerden zo weer kleine geneugten als droge kle-
ding aanhebben en gezellig samen zijn onder het genot van een
lekker drankje.
‘De Swinckelsche’ in de persoon van Derk Jolles reageerde ge-

Deelneemsters, toen de zon nog scheen
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weldig. Hij bood ons allemaal een gratis greenfee aan, zodat we
de baan bij beter weer kunnen spelen. Onze dank is groot. Ook
regelde hij dat de BBQ eerder kon beginnen.
Dit keer geen winnaars en dus geen prijzen, maar we hebben be-
sloten dat het damesuitstapje volgend jaar weer op ‘De Swinkel-
sche’ plaats zal vinden. Slechter weer is dan niet mogelijk!!!

Carla Bax

In tegenstelling tot vorige winter bleef het bridgen beperkt tot
één keer in de maand. Vorig jaar zaten we, vanwege een baan die
vaak was gesloten, dinsdags regelmatig te bridgen. De laatste
dinsdag in het winterseizoen wordt er altijd een golf-bridge wed-
strijd gehouden. Je golft eerst, samen met je partner, negen
holes en ‘s middags wordt er gebridged. De resultaten die met
golfen worden behaald, bepalen (via een bepaalde formule) met
hoeveel procent je start met bridgen.

Wij vinden het erg leuk om mee te kunnen doen aan het bridge-
gebeuren met de dames op de golfclub. Wij zijn vier jaar geleden
begonnen met lessen. Sinds die tijd zijn we maatjes en bridgen
we elke week in Beek en Donk. Wij zijn Lenie en Rosemarie nog
altijd dankbaar dat ze ons toen zo hebben gestimuleerd om te
gaan bridgen. Onze resultaten zijn meestal niet zo geweldig,
maar we hebben er veel plezier in.

Golf-bridge op 25 maart
Bij deze golf-bridgewedstrijd hebben wij een fantastische dag
beleefd. Het golfen ging hartstikke goed. We waren ook nu echte
maatjes. We speelden een Greensome wedstrijd en kwamen met
20 punten binnen. Hiermee hadden we een gedeelde eerste
plaats met Riky Boogaarts en Rony van Thiel.
Omgerekend in procenten konden wij starten met 75 procent.
Zeer gemotiveerd begonnen we te bridgen en tot onze grote
verbazing behaalden we daarbij een score van 60 procent. Dit
hebben we op de club waar wij bridgen nog nooit gehaald. Ik
denk dat dit onze geluksdag was.
We werden eerste en kregen een originele prijs die met zorg was
gekozen. Een erg leuk presenteerbord met kaartfiguren.

Wij beseffen dat er voor de bridgewedstrijden nogal wat organi-
satie nodig is en we bedanken iedereen die hieraan heeft mee-
gewerkt. Een speciaal woord van dank aan Henriëtte die elke
bridgemiddag erg veel werk verzet.

Berdy Bekx en Christine Jacobs

Het Ladies golf-bridgegebeuren

Winnaars golf/bridge Christine Jacobs en Berdy Bekx
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Wat ons verder nog ter ore kwam
De“Ladies in blue”
Naast de georganiseerde activiteiten zoals wedstrijden hebben
zich in de loop van de jaren diverse groepjes gevormd van gol-
fers of golfsters die samen op gezette tijden hun ronde lopen
door de baan. Veelal onopgemerkt maar soms opvallend door
een hun uniforme kleding. Een van die groepjes die ons in het
oog sprong op de woensdagmorgen is er een van vier dames, dit
vanwege hun blauwe jasjes. We hebben ze gekscherend een
naam gegeven “de ladies in blue” en vonden het een leuk idee
om hun op de foto te zetten. Ook zien we wel eens dames rond-
lopen in oranje jasjes en misschien zijn er nog wel meer van dit
soort groepjes die zich onderscheiden door hun outfit. Bij de he-
rengroepjes tot dusver geen kleur te bekennen.

vlnr Henny van Hout, Wilma van Hout, Annie Jongen en Christien van
der Vrande

JanMartens gedecoreerd

Ons medelid de heer Jan Martens is
door een Koninklijke Onderscheiding,
lid geworden in de Orde van Oranje
Nassau. Dit voor al zijn vrijwilligers-
werk. Wij kennen Jan vooral als de
“motor” achter de jaarlijkse Truckers-
dag in Stiphout.

Jan proficiat!

Bert Hendriks Erelid van de club
Ons lid Bert Hendriks is bij zijn afscheid als penningmeester tij-
dens de laatste Algemene Ledenvergadering benoemd tot Erelid
van onze club. Hij heeft deze welverdiende onderscheiding te
danken aan het gedurende 15 jaar functioneren als penning-
meester. Daarnaast is hij al vele jaren lang lid van de redactie van
het clubblad de Evergreen en heeft hij in de loop der tijden geas-
sisteerd met kleinere werkzaamheden aan het clubhuis. Bert
nogmaals proficiat!

Het bijbehorend speldje wordt hem door de voorzitter Mario Janssen op-
gespeld

Willem van Zantvoort de nieuwe penning-
meester
De Algemene Leden Vergade-
ring heeft op voorstel van het
bestuur toegestemd met de be-
noeming van heer Willem van
Zantvoort tot penningmeester
van de club. De keuze voor hem
moet tevens leiden tot een ver-
sterking van de financiële kennis
in het bestuur. Wij wensen Wil-
lem succes in zijn nieuwe func-
tie.
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D´n Dimpel beroofd

Op donderdag 29 mei heeft een diefstal plaats gevonden in Gol-
restaurant D´n Dimpel. Terwijl Iris als gastvrouw bezig was aan
de bar en een twaalftal mensen in het restaurant zaten is een
vreemde man in de keuken geslopen. Toen Iris door het raam van
de deur dat zag en de man wilde aanspreken snelde de man naar
buiten en verdween. Op haar geroep zijn een aantal gasten naar
buiten gesneld op zoek naar de man. Het bleek iemand te zijn
die even later in de baan door aanwezige spelers nog is aange-
houden en aan de tand gevoeld. Zonder bewijstukken hebben
ze hem echter laten gaan.
In eerste instantie was er niets vermist, maar bij nader inzien
bleek de portemonnee van Iris toch verdwenen te zijn, met
daarin wat contant geld maar ook natuurlijk bankpasjes. Tot nu
toe is er niets van terug gevonden.
Laat dit toch een waarschuwing zijn voor iedereen. Laat niet in
de kleedkamer of elders waardevolle spullen achter.

Mensen met beperking weer op bezoek

Traditiegetrouw heeft Loek van Poppel op 13 mei j.l. weer de
golfdag voor mensen met beperkingen georganiseerd. Met be-
hulp van vrijwilligers hebben deze mensen weer kunnen genie-
ten van de golfspelletjes en de lunch. Helaas was er een even
paniek toen een rolstoelgebruiker te water raakte en door de
brandweer moest worden bevrijd. Echter dat is goed is afgelopen
zodat hij later thuis, toen Loek hem een bloemetje bracht, er har-
telijk om kon lachen.
Interessant was nog de aandacht die radio Brabant aan deze
golfdag besteedde, waardoor we kennis konden nemen van het
gebeurde via hun nieuws.
Een plusje voor het imago van onze club

Redactie. Aanbieding:
Pinot Blanc

een alleman vriend voor zowel
aperitief als bij mosselen en visgerechten
Caves St. Remy-Desom Remich Luxemburg
Wintrange Felsberg - Grand premier Cru

van €.45,60 voor €. 40,00 per doos (6).

De Beukums 31 - 5283 XG Boxtel -Tel. 0411-683713
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.

Laatste nieuws
De wedstrijd om de President’s cup
Op 22 juni is de wedstrijd om de President cup gespeeld.Win-
naar werd Fabine Colen voor Marianne de Kimpe als tweede en
Anneke Theunissen als derde.

Fabine, nieuwe draagster van het ‘Blue jacket’, samenmet de voorzitter
Mario Janssen en de winnaar van vorig jaar Pierre Litjens.
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Henny van Oirschot, net 50
jaar jong, moeder van zonen
Naj (19) en Jip (18), samenwo-
nend metWillem van Zant-
voort in het o-zo-mooie
Lennishill City, onder de rook
van Boxtel. Ik werk als leer-
kracht op een basisschool in
Boxtel, heb 25 jaar lang groep
1-2 gehad en ga komend
schooljaar 2014-2015 aan een
nieuwe uitdaging beginnen in
groep 5. Mijn hobby is koken,
ik heb jarenlang tijdens
schoolvakanties gekookt voor
grote groepen in binnen-en
buitenland, ik heb vele kook-
cursussen gegeven aan zowel
beginners als gevorderden en
de kroon op mijn culinaire car-
rière was toch wel de deel-
name en… het winnen van het
TV-programma“Wie is de chef”
in 2012.

Hardlopen is mijn grote
passie
Qua sport is hardlopen mijn
grote passie, na jaren alleen te
hebben gelopen ben ik een
aantal jaren terug lid gewor-
den van AV Marvel, een atle-
tiekvereniging in Boxtel en een
nieuwe wereld ging voor mij
open: je kunt iedere dag trai-
nen onder deskundige leiding,
je ontmoet veel verschillende
mensen en je maakt veel
vrienden. Dan merk je dat het
lekker gaat, dat je steeds be-

tere tijden loopt en dan komt
die 1e halve marathon in zicht,
Eindhoven, oktober 2010.
Jaren terug gingenWillem en
ik daar eens kijken naar vriend
Jan Bakx, ook lid HGC Over-
brug en ook een zeer verdien-
stelijk hardloper en op dat
moment kon ik me nauwelijks
voorstellen dat iemand zo-
maar 21,1 km lang kon hardlo-
pen.

Toch doorgezet met trainen en
met een tijd van 1,55 voor de
halve marathon kwam ik er re-
delijk vanaf. Nu staat mijn PR
op 1,34 en daarmee schaar ik
mij toch wel - met enige trots -
in de bovenste regionen van
de amateurlopers. Inmiddels
train ik gemiddeld 4x in de
week, heb vele halve mara-
thons gedaan in Nederland en
België, loop uiteraard ook 10-
km en 15-km wedstrijden en
heb zelfs met een trail over 21
kmmee gedaan; door bossen
en water, veel obstakels ont-
wijken, verschillende onder-
gronden, fantastisch om te
doen.

Samen met mijn loopmaatje
Jannie loop ik bij de club en
maak ik lange duurlopen.We
kletsen heel wat af, in plaats
van theedrinken en kletsen

gaan wij hardlopen en kletsen,
soms wel 3 uur aan een stuk.
Trainen voor hardlopen kun je
altijd doen, thuis zowel als op
vakantie, altijd gaan de sport-
schoenen mee. Hoeveel paar
loopschoenen ik al versleten
heb, dat weet ik niet maar in
ieder geval veel meer dan golf-
schoenen, haha.

Tja, het onderwerp gol-
fen…
“Ga nou eens mee, haal je GVB,
kunnen we gezellig samen
lopen”, dagdagelijks probeerde
Willemme over te halen om
ook te beginnen met golfen.
Samen met vriendin Jet ben ik
toen begonnen bij Sandy en
waar Jet al snel grote vorderin-
gen maakte, bleef ik meer en
meer achter. Geen lengte in
mijn slagen, bijna alle bunkers
op de baan kan ik ‘dromen’en
weinig accuratesse bij het put-
ten. Langzaam, heel langzaam
ging het allemaal wat beter en
uiteindelijk heb ik dan toch
mijn GVB gehaald in 2012.

Samen metWillem spelen
moest in het begin ook nog

erg aan wennen maar goed,
uiteindelijk vind ik het golfen
een leuk spelletje maar vind ik
het op de 19e hole nog altijd
het gezelligst. Ook in België en
Frankrijk heb ik samen met
Willem gespeeld, en wat
steeds opvalt is dat golfbanen
altijd op prachtige plekken lig-
gen met prima horeca;
kortom, naast het golfen kan ik
er ook altijd heerlijk hardlopen
en gezellig een hapje eten.
Eind goed, al goed.

De sfeer bij HGC is altijd erg
goed, die keren dat ik er kom –
vaak omWillem op te halen –
heb ik het er erg naar mijn zin
en ik hoop nog vele jaren te
kunnen blijven komen. Of gol-
fen ooit helemaal “mijn ding”
gaat worden, dat betwijfel ik
maar ik hoop dat jullie me dat
vergeven.
De pen geef ik graag door
Meint Veninga, net als ik een
enthousiast hardloper en ook
golfer bij HGC, veel succes ge-
wenst.

Hartelijke groet,
Henny van Oirschot

Geef door die pen

Henny van Oirschot

Nou, dat waswel even schrikken toen ik las dat Peter deWitte “de pen aanmij
had doorgegeven”; sowieso houd ik er niet van om in de belangstelling te
staan en daarbij is mijn aanwezigheid op de golfbaan nogal beperkt. Echter, bij
nader inzien is het ookwel leuk om iets overmezelf te vertellen:
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Interview Marianne de Kimpe
Marianne de Kimpe
golfster van het jaar 2013

We kennen elkaar al ruim 40 jaar. Ik ontmoette haar voor het
eerst tijdens een basketbalwedstrijd bij Con Brio. Daar blonk ze al
uit door haar inzet en sportiviteit. Later bij Hatema werkten we
met veel plezier samen en was ze een ster in de tennissport. En
nu zie ik haar uitblinken in de golfsport en uiteraard op Over-
brug.

Wedstrijd spelen is leuk
Voor Marianne (Hcp 12,5) telt
iedere wedstrijd mee in de
competitie. Iedere wedstrijd is
spannend. Dat geldt zeker
tegen het einde van de com-
petitie voor de titel van Golf-
ster van het Jaar. Je vermoed
dat je misschien wel hoog zult
eindigen, maar rekent dat alle-
maal niet zo uit. Dan wordt het
echt spannend wie de winnaar
wordt. In 2013 streed ze samen
met Christien Jacobs en Ellen
Claessen. Marianne won.
Wedstrijden spelen is leuk. Het
geeft je net iets meer om je
nog beter in te zetten. Ze her-
innert zich nog dat ze een dag
na het behalen van haar GVB
al aan een wedstrijd deel nam.
Iedere wedstrijd valt weer an-
ders uit. Na goed rusten en
matig zijn kun je je topfit voe-
len, maar dat geeft geen en-
kele garantie voor goed spel.
Tijdens het spel is ze gevoelig
voor het gedrag van medespe-
lers. Vooral luidruchtig gebab-
bel stoort. Ook onverwacht
geluid beïnvloedt haar spel.
Vervelend is het dat de eti-

quetten niet meer zo nage-
leefd worden. De pitchmarks
op de green verstoren het put-
ten. Ook gaten in de baan
door het niet herstellen van di-
vots en voetstappen in de
bunkers beïnvloeden het spel
van iedereen.

NGF competitie
Marianne neemt deel aan de
NGF competitie. Dit jaar
speelde het team in de reser-
veklasse. Dat betekent 9 holes
greensome in de ochtend en
in de middag 18 holes single
matchplay. Voorheen speelde
ze twee 18-holes wedstrijden
op een dag. Dat betekende
dan om 6 uur je bed uit en
soms tot laat in de middag
spelen. Zoals een wedstrijd op
de Stippelberg die om 9.00 uur
begon en om 20.15 uur ein-
digde, met slecht een half uur-
tje lunchpauze. Er zijn 5
speeldagen. Een dag ontvan-
gen ze de overige teams op
Overbrug, de andere 4 dagen
spelen ze op de andere banen.

Haar spelniveau is tame-
lijk regelmatig
Er zijn weinig echte pieken en
dalen in de prestatie. Het spe-
len is voor haar oefenen.
Daarom zie je haar naam di-
verse keren op de kampioen-
schapsborden in de hal van
het clubhuis:
2004 Golfster van het jaar en
matchplaykampioen
2005 Strokeplaykampioen
2006 Matchplaykampioen.
De volgende jaren eindigde ze
wel in de top. Bijzonder trots
was ze toen ze in 2004 met
Ellen Claessen als eerste full-
time werkende vrouwen de
matchplay finale behaalden.
Marianne is altijd in voor een
goeie grap en soms speelt

leedvermaak een rol. Zo zakte
een medespeelster “die even
van het rechte pad ging” tot
aan haar knieën in de modder
op de afgraving van hole 3. De
schaterlach van Marianne
galmde over de baan.
Werkende vrouwen doen vaak
extra werk.
Zo was Marianne redactielid
van de Evergreen vanaf de op-
richting tot 1996 en aanslui-
tend 1½ jaar bestuurslid van
HGC Overbrug.

Marianne, namens ons allen
nogmaals gefeliciteerd met de
verdiende titel.

Rob Berkvens
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Zaterdag 21 juni was het weer zo ver, de door Bavaria aangebo-
den Heren golfwedstrijd om ´t vat. In deze door Wim Martens
voortreffelijk geleidde wedstrijd werd in 16 flights met o.a. vele
toppers van de club gestreden om ´t Vat. Het zonnige weer paste
uitstekend bij deze wedstrijd waarbij de eerste dorst in de baan
door Iris reeds werd gelest met de flesjes water.

De regelmatig binnenkomende flights namen hun plaats in op
het terras en de Bavaria tap ging open. Het was hard werken voor
de bediening van D´n Dimpel om de droge kelen van de Heren
weer soepel te krijgen. Toen dat eindelijk zover was, stond Gijs
met de Barbecue klaar om de bodem van de Heren verder te ver-
leggen in dat viel in smaak. Chapeau!

De prijsuitreiking vond traditiegetrouw plaats door Dries Swin-
kels. Hij bedankte allereerst de leiding en de deelnemers voor
het geldbedrag van € 315 waarvan de opbrengst door Bavaria,
samen met de opbrengst bij de andere clubs, besteed wordt aan
een Handicart die bij de club komt te staan van de winnaar van
de eindronde. Vervolgens, ging hij, aanvankelijk onder een aan
hem aangeboden eerste exemplaar van de Overbrug paraplu, de
menigte op het terras vermaken met een cabaretesk overko-
mende prijsuitreiking.

Golf&Coutryclub “Second Love”
Zo vond Dries “Overbrug” de meest “Romantische golfclub” van
Brabant. “Je komt binnen door het Verliefd Laantje en je ontmoet
er vele verliefde paren met een groot aantal Second loves”. Hij
vond dat in zo´n romantische omgeving een beter naam past
dan het tong brekende “Overbrug”. Daarom zijn voorstel:
Helmondse Golf&Countryclub “Second Love”.

Omdat wij de meest romantische golfclub van Brabant zijn, heeft
Bavaria op zijn voorstel besloten om voortaan i.p.v. één maal per
twee jaar, deze wedstrijd om ´t Vat elk jaar op onze baan te spe-
len. Het applaus hiervoor kwam over als een “first love” voor de
brouwer. Een ludiek bedoelde zinspeling naar een concurrent, in
het artikel in de Evergreen over de Nieuwjaars receptie, kon aan
deze beslissing geen afbreuk aan doen. Voor de brouwer is dit

overigens vergeten en vergeven.
Het vat ging naar Wim van de Westerlo, die met 42 stableford
punten verreweg de beste score neerzette (73 slagen netto, 3
boven de baan). Dit met liefst 5 birdies iets wat ons uniek lijkt
voor Overbrug. Hij treedt nu toe tot de single handicappers met
een verlaging van 10,8 naar 9,6.

Als winnaar van de 1e prijs bij de Bavaria deelnemers werd ou-
dere broer Fons door Dries naar voren geroepen als zijn “peet-
broer”. In de grote Swinkelsfamilie waren namelijk te weinig
ooms en tantes om het gat bij het dopen op te vullen, dus werd
Fons de peetbroer van de jonge Dries.

Zijn ludieke prijsuitreiking show vervolgend, had Dries ook di-
verse prijzen voor alle andere winnaars, alsmede voor spelers
met opvallende kleding. Ook, bediening en de greenkepers (fan-
tastische baan) werden niet vergeten.

Of het idee van de romantische golfclub ook ons als redactie kan
inspireren moeten we nog eens zien, al moet men niet van ons
verwachten dat we meteen beginnen met een datingrubriek.

Wim van de Westerlo geflankeerd door
Dries Swinkels (l) en Leo van Veghel (r)

De wedstrijd Bavaria om ´t Vat
Een wedstrijd met als toetje cabaret
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Uitslagen van de strijd om ´t Vat
1. Wim van de Westerlo 42 stf
2. Leon van Zon 40 stf
3. Frans Jansen 35 stf
4. Frans Vinke 35 stf

Bavaria spelers
1. Fons Swinkels 37 stf
2. Dries Swinkels 35 stf
3. Ron Jansen 35 stf
4. Hein Ottenheim 33 stf

Longest en Neary
Ronald Vernooy

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

Bert ter Heijne, Redactie Evergreen

De “Dries Swinkels prijsuitreiking show”
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Maandbeker Strokeplay I - 22maart
Harrie van de Rijdt 69 slagen
Joop de Greef 70 slagen
Marianne de Kimpe 72 slagen

Maanbeker Stableford I - 30maart
Rob Majoor 43 punten
Wim van de Ven 42 punten
Claudia van Hout 39 punten

Openingswedstrijd jeugd - 11 april
Stijn Dijkstra 19 punten
Jitze Saasen 11 punten
TijmenWit 9 punten

Maandbeker Strokeplay II - 12 april
Marianne de Kimpe 66 slagen
Frans Vinke 67 slagen
Gerry Daelmans 67 slagen

Voorjaarswedstrijd - 13 april
Aljosa Studen 38 punten
Fred van Dongen 37 punten
Frans Coolen 35 punten

Prijswinnaars Voorjaarswedstrijd

Couples Cup I - 19 april
Ben Manders
Ruud van de Vliert 30 slagen
Joke Bekx
Heidi de Greef 31 slagen
Karin Asmussen
Frans Hermans 32 slagen

Paaswedstrijd - 21 april
Karin Asmussen
Therris van deWesterlo
Diny van Zuidam

Prijswinnaars Paaswedstrijd

Vlaggetjeswedstrijd - 26 april
Gerry Daelmans

Maandbeker Stableford II - 27 april
Klaartje Majoor 45 punten
Jos van Zuidam 42 punten
Diny van Zuidam 41 punten

Prijswinnaars Maandbeker Stableford II

Maandbeker Strokeplay III - 10mei
Joop de Greef 73 slagen
Jan Kersten 77 slagen
Albert van der Meijs 78 slagen

Wedstrijduitslagen
Couples Cup II - 17mei
Fred Boekhorst
Piet Möhlmann 28 slagen
Lenie Ras
Harry van Eyck 32 slagen
Diny van Veijfeijken
Wim van Veijfeijken 32 slagen

Pro Cup - 29mei
BramVerstappen
Huub Bozon
Ellen van der Horst

Maandbeker Strokeplay IV - 31mei
BramVerstappen 68 slagen
Els vanWylick-van Hout 70 slagen
Frans Jansen 70 slagen

Maandbeker Stableford III - 1 juni
Walter van deWassenberg 35 punten
Martin Lintermans 42 punten
Wim van deWesterlo 41 punten

Handicart wedstrijd - 9 juni
Fabine Colen 42 punten
Ben Manders 41 punten
Wim van deWesterlo 38 punten

Couples Cup III - 14 juni
Tonne Knaapen
Albert van der Meijs 31 slagen
Lenie Ras
Harry van Eyck 32 slagen
Dieke Sengers
Ton Sengers 33 slagen

Maandbeker Stableford III - 15 juni
Hans van deWassenberg 36 punten
Christien Jacobs 36 punten
Vincent van Roessel 36 punten
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Teamleden waren: Diny van Zuidam, Jos van Zuidam, Stef van
Heugten, José Gottenbos, Jan Gottenbos, Joop de Greef, Dick Se-
vers, Harrie van de Rijdt (Co-Captain) en Jan Meulendijks (Captain).

Resultaten per wedstrijddag in de poule
Op‘Welderen’tegen Rosmalen Derde en 20 wedstrijdpnten
Op‘Bleijenbeek’tegen Bleijenbeek Zesde en 5 wedstrijdpunten
Op‘De Golfhorst’tegen Strict Zesde en 5 wedstrijdpunten
Op HGC‘Overbrug’tegen Golfhorst Eerste en 30 wedstrijdpunten
Op‘Midden-Brabant’tegen Welderen Derde en 20 wedstrijdpnten
Met een totaal van 80 wedstrijdpunten hebben we aanzienlijk
beter gespeeld dan vorig jaar (35 punten). Voor mij ook de eerste
keer dat we in de Nobra competitie dagwinnaar waren en dat tij-
dens onze thuiswedstrijd. Anders dan bij de NGF-competitie
mogen wij als gastheer zelf meespelen op onze homecourse.

Om onze teamgeest weer te geven
Joop de Greef had gevraagd om de sterkste opstelling op onze
laatste speeldag op golfclub ‘Midden-Brabant’ in Esbeek. Als cap-
tain regel je dat en zorg je ervoor dat alle negen teamleden mee-
gaan (zes spelers en drie supporters) en iedereen op gepaste wijze
onder druk wordt gezet. De drie niet voor de wedstrijd geselec-
teerde spelers mochten achter de wedstrijd aan spelen: Joop, Stef
en ondergetekende.

De derde plaats van de dag - en daarmee de vierde in de eind-
stand - was prima voor ons. Dit kwam mede door José die zich erg
goed weerde en zelfs een eagle scoorde op hole 2. Bravo José! Zij
krijgt hiervoor van de sponsor Aparthotel Delden een passend ca-
deau toegestuurd.
Na de wedstrijd kon ik constateren dat onze sterkste opstelling
een juiste keuze is geweest. Dit gold zeker voor mijzelf gezien mijn
magere score, meer strepen dan punten. Helaas, maar het was na
afloop wel gezellig met z’n allen.
Op het moment waarop ik dit stukje schrijf staat nog de slotdag op
Gendersteijn op het programma (donderdag 12 juni). Het gaat er
hierbij om om als team te strijden voor de derde plek die recht
geeft op deelname aan de Kampioenendag. Verder wordt door
ieder van ons, dames en heren, gestreden om de eerste plaats die
recht geeft om uitgenodigd te worden voor de Overall Kampioe-
nendag individueel. Iedereen heeft het erg naar de zin gehad en

Verslag van ons NoBra Golfcompetitie Team
De voorjaarscompetitie 2014 zit er weer op. Ons teamHGC ‘Overbrug’ speelde dit jaar in de pouleMB2. Er werd op 12
maart gestartmet de captainsdag bij golfclub ‘Welderen’. In de Nobra competitie worden vijf wedstrijden gespeeld in
een poule van zes teams,met zes personen per team.

dat gold ook voor ex-HGC-lid Stef van Heugten, die met ons team
mee wil blijven doen en dat vinden wij erg fijn. Evenals andere
jaren sluiten wij ons seizoen weer af met een gezellige golfdag op
ons eigen golfpark.

Graag wil ik onze leden er op wijzen dat je zelf een team kunt vor-
men en kunt deelnemen aan deze competitie. Kijk hiervoor op de
site van Nobra : www.nobragolf.nl en ga ook naar competities MB2
om onze prestaties te volgen. Als je meer informatie wilt kun je
ook altijd contact opnemen met mij.

Vlnr Dick Severs, Harry van de Rijdt, Jos enDiny van Zuidam, José Gotten-
bos, JanMeulendijks, JanGottenbos en Joop deGreef. Stef vanHeugten
ontbreekt op deze foto.

Resultaten tijdens de Nobra slotdag
Op 12 juni werd de Nobra slotdag gehouden op Gendersteijn
waaraan tien teams deelnamen. Ons team, bestaande uit Stef van
Heugten, Dick Severs, Diny en Jos van Zuidam en Jan Meulendijks
eindigde samen met de Stippelberg op de zesde plaats. De beste
individuele spelers van deze dag werden uitgenodigd om aan de
landelijke Kampioenendag deel te nemen.
Nadat het een aantal jaren geleden José Gottenbos was gelukt om
deze wedstrijd te winnen was het deze dag Diny van Zuidam die
met 33 punten de beste dame van de dag was.
Wij wensen Diny veel succes op deze kampioenendag.

Captain Jan Meulendijks - Captain Nobra-team HGC-MB2
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Vragen en antwoorden van de leden Jan Pleging en Bep
Verstappen
1. Wanneer begonnen jullie met golfen?

Jan: in 1980
Bep: in 1989

2. Waarom golf?
Jan: Nadat ik een jaar of vier in een veteranen hockeyteam
had gespeeld en het team uit elkaar viel omdat we te oud
werden, wilden we iets anders en dat werd golf, omdat die
sport in de mode kwam.
Bep: Leek me een erg leuke en uitdagende sport.

3. Vroeger andere sporten beoefend?
Jan: Voor die tijd heb ik gehockeyd bij HMHC, waarvan ik zelfs
een van de oprichters was.
Bep: Tennis en een paar jaar hockey.

4. Hoe voelt het om het oudste, spelende lid van de club te zijn?
Hoe oud?
Jan: Je went er geleidelijk aan. Langzaam vallen er steeds
meer goede bekenden weg en krijg je te maken met jonge
mensen. Je moet wel proberen ommet die mensen in gelijke
sfeer te blijven en oude stokpaardjes achter je te laten.
In ben in 1927 geboren in de Julianalaan in Helmond.
Bep: Dat voelt heel oud. Is leeftijd belangrijk? Is oudste niet al
oud genoeg?

5. Wat vind je van de Herenochtend/Damesdag?
Jan: Anders dan ik heb ervaren bij mijn oude club Geijsteren,
waar meer aandacht was voor samen met elkaar in plaats van
wat losse clubjes. Daar kreeg een nieuweling ook de kans
zich voor te stellen en te vertellen wie hij is. Hier, als het al ge-
beurt, wordt een naam afgeroepen en gaat men over tot de
orde van de dag, zonder dat je weet over wie het gaat.
Bep: Heb ik altijd leuk gevonden. Heb zelfs ´n keer de aanwe-
zigheidsprijs gewonnen!

Hoe ervaren leden het om lid te zijn van
HGC ‘Overbrug’?
Omwatmeer inzicht te krijgen in hoe leden van onze club golf ervaren, zijn we begonnenmet een enquête te houden
onder de oudste leden (Jan Pleging en Bep Verstappen) en de jongste leden (Seven Verspaget enMinne Saasen).
De vragen en hun antwoorden hebbenwe hieronder weergegeven.
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6. Doe je mee aan de ‘uitjes’ van de Herenochtend/Damesdag?
Jan: Om persoonlijk redenen weinig. Liefst ga ik nu en dan
met vrienden naar een andere baan.
Bep: Altijd heel graag gedaan, nu misschien te oud?
Niet lachen!

7. Is het sociale aspect van golfen belangrijk voor jou?
Jan: Ik vind het prettig ommet jonge mensen in contact te
komen en te blijven. Vooral het praatje na de wedstrijd vind ik
belangrijk. Zo leer je andere mensen kennen.
Bep: Misschien wel het belangrijkste.

8. Spelen jouw kinderen/kleinkinderen ook?
Jan: Zij zijn maar matig geïnteresseerd in golf. De voornaam-
ste reden is dat ze allemaal hard werken en voor dit tijdro-
vende spelletje geen tijd hebben.
Bep: Alle vier en ook de kinderen van Gijs en Iris. Die van Ma-
rijke en Peter hebben GVB.

9. Hoe vaak speel je?
Jan: Hooguit een keer in de week.
Bep: De laatste tijd veel te weinig.

10. Ben je ook bezig met je handicap of maakt dat niet uit?
Jan: Handicap is niet meer belangrijk.
Bep: Mijn handicap maakt me niks uit.

11. Zou je jonge mensen aanraden te gaan golfen?
Jan: Voor kinderen vind ik het een te individueel spel. Voor
karaktervorming is een gemeenschap spel zeer belangrijk.
Golf bevordert het ‘kijk eens aan wat ik kan’ idee.
Bep: Zeker en vast (mooi Vlaams)!

12. Wat zou je missen als je niet meer zou kunnen golfen?
Jan: Dan zou ik het contact met jonge mensen missen.
Daarom, doorgaan…
Bep: De gezelligheid en de saamhorigheid. Het gevoel van ‘ik
hoor er bij’.

Vragen en antwoorden voor de jeugdleden
Minne en Seven

1. Hoelang golf je al? Jij bent de jongste jongen/meisje van de
club.
Minne: Ik golf sinds ik zes jaar ben geworden, dus bijna één
jaar alweer.
Seven: Ik golf sinds een paar maanden.

2. Waarom heb je voor golf gekozen?
Minne: Mijn ouders en mijn broers en mijn oudste zus spelen
ook golf
Seven: Ik vind het de allerleukste sport en doe het met ple-
zier.

3. Doe je ook nog een andere sport?
Minne: Tennissen bij Shaile
Seven: Zwemmen en quad rijden.

4. Golfen jouw vader of moeder ook? Vriendjes of vriendinnetjes?
Minne: Heel veel kinderen van OBS De Lindt golfen sinds de ‘
vriendjes en vriendinnetjes dagen’die de club organiseert.
Mijn broers, mijn zus en mijn ouders golfen ook.
Seven: Zowel mijn papa en mama als vrienden golfen ook.

5. Heb je je GVB al gehaald? Wanneer denk je dat te halen?
Minne: Ik ben nu bezig met mijn baanpermissie. Ik heb les
van Sandy en het gaat heel goed.
Seven: Helaas heb ik nog geen GVB, maar ik wil het voor het
einde van het jaar behalen.

6. Hoe vaak oefen je?
Minne: Eén keer per week en soms ga ik met papa mee naar
de driving range. In de tuin hebben we een afslagmatje,
waarop ik oefen met zachte balletjes.
Seven: Een keer per week met Sandy en soms thuis in de tuin.

Jan, Bep, Minne en Seven bedankt voor jullie medewerking.

Frida de Jager



Een fantastische Tweede Pinksterdag. Nog steeds dank aan de
wedstrijdcommissie om deze dag, nu en in de toekomst, te re-
serveren voor deze 18 holes wedstrijd. Prachtig weer, een en-
thousiast deelnemersveld én een geweldige stemming vanaf
het begin. Zo begon om 10.00 uur de Handicartwedstrijd 2014.

Er waren 13 flights met in totaal 51 deelnemers, hetzelfde
aantal als vorig jaar. De Mulligans waren ook dit jaar op-
nieuw in trek en werden wederom in grote aantallen door
de deelnemers afgenomen. We bereikten dit jaar een re-
cordbedrag. Dus een fantastische dag met een geweldig fi-
nancieel resultaat. Bracht de inschrijving en de verkoop van
de Mulligans al een bedrag op van € 855,=, de dag kreeg
nog extra glans door de traditionele Amerikaanse verkoop.
Uw consul, voortreffelijk geassisteerd door Iris Verstappen,
realiseerde, na een verbeten strijd van loven en bieden tus-
sen de diverse aanwezigen in het clubhuis een aanzienlijk
bedrag voor de door Keurslager Goossens en Iris en Gijs Ver-
stappen geschonken geweldige prijzen.

Daarnaast nog een extra financiële verrassing naar aanlei-
ding van een grote sportieve prestatie van Albert van der
Meijs. Hij maakte op hole 5 een ‘hole in one’. Proficiat Albert
met dit resultaat, maar vooral ook bedankt voor de geste
om, in plaats van het gebruikelijke ‘rondje’, het bedrag dat
daar gemoeid zou zijn te doneren aan de Stichting ‘Vrien-
den van Handicart’.

De geweldige bedragen van twee speciale sponsoren zorg-
den er mede voor dat uw consul het fantastische bedrag
van € 2.250,= aan de Stichting ‘Vrienden van Handicart’ kan
overmaken. Wederom een prachtig bedrag, waarmee HGC
‘Overbrug’ zich zeker weer in de top van het zuidelijk klasse-
ment zal nestelen.

Veel dank is verschuldigd aan al die sponsoren, die het mo-
gelijk maakten dat alle deelnemers met een prijs naar huis
gingen. De sponsoren waren in willekeurige volgorde:Bava-
ria, Pete Norman, Iris en Gijs Verstappen, Gerry Daelmans,
Annie en Peter Heessels, ls Jacobs, Willem van Zantvoort, Al-
bert van der Meijs, Bert Hendriks, Bep en Jan van Hout en
Peer Fooien.

Handicartwedstrijd 2014 succesvol

Fabine krijgt de trofee van Nol.

De geschonken prijzen.
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Dank ook aan de wedstrijdcommissie (Wim Martens) die uw
consul voor, tijdens en na de wedstrijd met raad en daad bij-
stond.
Ook hebben zich deze dag wederom een paar nieuwe dona-
teurs van de Stichting gemeld, maar het totaal aantal blijft
voor onze club toch nog aan de magere kant. We hebben nu
vijf handicarts; een naar verhouding groot aantal. Hiervoor
moet wel jaarlijks € 7.500,= worden opgebracht. Daarbij
mogen de verhuuropbrengsten, de donaties en de opbrengst
van de wedstrijd worden meegeteld. In dit rijtje blijven de do-
naties achter.
Kom op HGC-ers, er is nog wat te doen; zeker voor diegenen
die niet meespeelden.

De uitslag:
1. Fabine Colen
2. Ben Manders
3. Wim van de Westerlo
4. Albert van der Meijs
5. Elly Stolk

We wensen Fabine Colen en Ben Manders veel succes op 1 8
september, wanneer zij op Golfclub ‘Midden Brabant’ HGC
‘Overbrug’ zullen vertegenwoordigen bij de regiofinale.

Nol van de Kant
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de Hel-
mondse Golfclub “Overbrug”op maandag 26 mei 2014
in het Golfclubhuis D’n Dimpel
Aanwezig volgens presentielijst: 81 personen
Bericht van verhindering: 24 personen

1. Opening
Voorzitter Mario Janssen opent de vergadering en spreekt zijn vreugde uit over de grote opkomst. Hij heet iedereen van harte wel-
kom, speciaal onze ereleden de heer Wim Martens en de leden van Verdienste de heren Fred Boogaarts en Hein Ottenheijm.
Voorzitter constateert dat er een niet-lid en enige niet-stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig zijn. De vergadering heeft
hier geen bezwaar tegen.

2. Mededelingen
Voorzitter vraagt de aanwezigen 1 minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan onze overledenen medeleden de heren Jaap
Kos, Antoon Swinkels en Pim Bekkering.
De voorzitter feliciteert namens de club ons lid de heer Jan Martens met zijn Koninklijke Onderscheiding, lid in de Orde van Oranje
Nassau.
De voorzitter vraagt de vergadering of er nog wijzigingen in de agenda nodig zijn. Het antwoord is negatief.
De secretaris deelt mee, dat het bestuur de intentie heeft de statuten te vereenvoudigen en het huishoudelijk reglement uit te brei-
den.
De intentie uitgesproken op de ALV van 12 november om op deze ALV te komen tot stemrecht voor de sponsor en businessleden kan
nog niet verwezenlijkt worden wegens complicaties met de BTW situatie.
Hetzelfde geldt voor een eventuele verandering van de structuur van de vereniging.
De heer Loek van Poppel als lid van de feest commissie 25 jarig jubileum geeft wat voorbeelden hoe de feestweek in september ge-
vierd gaat worden. Er zal een beroep worden gedaan op de verschillende commissies om bijzondere wedstrijden en feesten te orga-
niseren.

3. Ingekomen en uitgaande stukken.
a) Door de secretaris wordt gemeld dat er berichten van verhindering zijn binnengekomen van 24 personen.
b) Van de heer Jan Meulendijks zijn 2 brieven, gedateerd 25 mei en 17 juni 2014 ontvangen, waarin hij zijn zienswijze uiteenzet over
een aantal financiële zaken, waaronder de BTW.
c) Het businesslid, de heer Hans Dubach, ondersteund door de heer Hein Gruijters wilde een voorstel doen om de barfee te verhogen
naar € 100,- per jaar. Dit voorstel is te laat en niet conform de statuten ingediend. De secretaris heeft hen de procedure uitgelegd en
ze verzocht dit voorstel in te dienen voor de najaar ALV.

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 12 november 2013.
De heer Harrie van de Rijdt merkt op, dat hij een vraag heeft gesteld over de kosten van het ballenrapen. Dit staat correct in de tekst.
Verder maakt geen van de aanwezigen gebruik van de mogelijkheid om tekstueel of inhoudelijk in te gaan op het verslag, waarna de
notulen onder dankzegging aan de secretaris worden goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris worden getekend.
5 Verslag verenigingsjaar 2013.
De voorzitter geeft een korte terugblik over het verenigingsjaar 2013. Hij verwijst, voor wat de golfactiviteiten en de overige evene-
menten betreft, naar zijn Nieuwjaarsrede. Verder memoreert hij de ondertekening van de voorlopige koopakte met de familie Ver-
schure en de ondertekening van de nieuwe 3 jarige horecaovereenkomst met de VOF. D’n Dimpel. Hij wijst verheugd op het succes
van de aanname van een 38 tal nieuwe proefleden. Tenslotte bedankt hij alle vrijwilligers voor hun inzet en ook zijn medebestuursle-
den voor het vele werk, dat verzet is in 2013.
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6 Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014.
a) De penningmeester Bert Hendriks kijkt op zijn laatste ALV, waarin hij de cijfers presenteert, terug op zijn 15 jaren, waarin hij zijn
functie uitoefende. Het waren niet altijd makkelijke jaren, waarbij vooral het laatste jaar, waarin hij te maken kreeg met de BTW pro-
blematiek die veel tijd heeft gekost, omdat de cijfers vanaf 2008 moesten worden uitgesplitst. Gelukkig heeft Jan Meulendijks hem
daarbij ondersteund. Hij verheugt zich echter, dat hij een financieel gezonde club achterlaat. Hij gaat over tot het presenteren van de
resultatenrekening en de balans. Hierover zijn geen vragen.
b) Kascommissie. De heer Martin Geurts doet namens de kascommissie verslag van de kascontrole. Zij is akkoord met de gepresen-
teerde financiële informatie en adviseert de vergadering de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord.
c) Benoeming Kascommissie. De heer Harrie van de Rijdt is aftredend. Het reservelid de heer Rinus Jansen treedt toe tot de kascom-
missie, de heer Willem Schiffers wordt reservelid.

7 Bestuursverkiezing.
De heer Wim van de Westerlo is statutair aftredend en heeft zich weer beschikbaar gesteld. Het bestuur ondersteund zijn herverkie-
zing. De vergadering gaat hiermee akkoord. De heer Bert Hendriks is statutair niet meer herkiesbaar. In zijn plaats stelt het bestuur de
heer Willem van Zantvoort voor. Het bestuur ziet in deze kandidaat een versterking van de financiële kennis van het bestuur en be-
veelt hem van harte aan. Ook hiermee gaat de vergadering akkoord. De voorzitter wenst beide bestuursleden succes. De voorzitter
verzoekt de heer Bert Hendriks de vergadering even te verlaten en stelt de vergadering voor de heer Bert Hendriks te benoemen tot
erelid van de vereniging. De heer Bert Hendriks heeft 15 jaar de functie van penningmeester vervuld, is daarnaast zeer actief in de
Evergreen commissie, en heeft in de loop der tijden geassisteerd met kleinere werkzaamheden aan het clubhuis. De vergadering be-
groet dit voorstel met applaus. De heer Hendriks komt weer binnen en is vereerd met zijn benoeming. Een luid applaus van de leden
valt hem ter deel.

8 Pauze

9Voortgang baanuitbreiding
De voorzitter geeft een korte uitleg over de verschillende acties ter informatie aan de leden, de inloop avond en de avond ter toelich-
ting van de ledenobligaties. Het bestuur heeft geluisterd naar de leden en de plannen zullen worden bijgesteld. De belangrijkste be-
slissing voor deze avond is het besluit tot het kopen van de grond van de familie Verschure en daaraan gekoppeld, maken we wel of
niet gebruik van financiële ontbindingsclausule uit de voorlopige Koopakte. Deze beslissing moet voor 1 juni 2014 worden genomen
en goedgekeurd worden door de ALV, zo niet dan vervalt de koop.
De heer Wim van de Westerlo geeft een korte Power Point presentatie met de belangrijkste gegevens. De belangrijkste punten zijn,
dat het bestuur wel adviseert het maïsveld en de paardenwei te kopen, maar de paardenwei niet te gebruiken. Op korte termijn zul-
len 3 plannen worden ontwikkeld van simpel (2 nieuwe T boxen) tot wat duurder ( 5 nieuwe greens). Indien de ALV groen licht geeft
voor de definitieve aankoop zullen deze plannen verder worden ontwikkeld en in een later stadium in een extra ALV of in de najaar
ALV ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Na deze presentatie is het woord aan de leden. Mevrouw Heidi de Greef heeft
een vraag over de ontbinding clausule. Als we daar geen gebruik van maken en toestemming van de ALV hebben, verlopen de ont-
bindende voorwaarden die gesteld zijn per 01-06-2014 in de akte.
De heer Harrie van de Rijdt vraagt of de koop vervalt als de financiering niet rond is. Koop is koop.
Er zijn wel andere ontbindende voorwaarden, zoals het bestemming plan. De heer Koos van der Elst verzoekt uitstel van de koopakte.
Dit lijkt gezien de korte tijd die rest niet mogelijk. De heer Martin Geurts vraagt, wat de consequentie is, als we na 1 juni ons toch te-
rugtrekken. Dat kost ons 10% van de koopsom. In oktober vervalt de volgende ontbinding clausule ( bestemmingsplan).
Mevrouw Joke Bekx vraagt hoe het staat met de financiering mogelijkheden. Externe financiering is mogelijk voor de aankoop van de
grond. De heer Frans Vinke vraagt over de verschillende scenario’s. Er is een offerte voor een lening van € 900.000 op voorwaarde, dat
er een ledenparticipatie als zekerheid tegenover staat van € 600.000. Dit is echter voor het oorspronkelijk plan, wat het bestuur nu
heeft verlaten. Er zijn zeer positieve gesprekken met het Sport Waarborg Fonds voor een garantie van € 250.000. Wordt dit toege-
kend, zal ook de Gemeente Helmond voor eenzelfde bedrag garant staan. De heer Frans van Thiel stelt er zijn 2 beslissingen, worst
case tekenen voor 1 juni en geen geld van de bank om de grond af te nemen door geen financiering.
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Omvang toegezegde obligaties € 150.000+ 150% van de bank is totaal € 400.00. De heer Theo van Bragt vraagt wat de taxatie van het
totaal is. € 2.100.000. Grondprijs € 10,- pm. De heer Jan Meulendijks stelt dat landbouwgrond tussen de € 6-8 pm kost. De heer Wim
Martens vraagt hoe het staat met de Laarbeek constructie. Dit is wat onzeker geworden door de politieke omwenteling bij de Ge-
meente Laarbeek. De heer Toon Geerts stelt, koop alle grond. De heer Koos van Elst vraagt zich af, waar we de € 300.00 vandaan halen
en hoe we de obligatielening inschatten. De heer Bert Sproet stelt, dat het bestuur misschien wat optimistisch was over de obligatie-
lening en om voor het maximale plan te gaan. Overigens is er een misverstand ontstaan, dat het bestuur alleen voor het maximale
plan wilde gaan. De heer Wim van Elk vraagt of het bestuur het verantwoord vind om de grond te kopen. Is pacht niet mogelijk. De
heer Geert Swinkels adviseert zo snel mogelijk weer met de Gemeente Laarbeek te gaan praten en de totale investering te
beperken tot € 1.000.000. Mevrouw Joke Bekx pleit voor het uitstellen van het koopcontract. Dit is waarschijnlijk gezien de tijdsdruk
niet mogelijk. De heer Rob Stockx stelt voor de contributie met €5,- per maand te verhogen. De financiële commissie is uitgegaan van
een contributie verhoging van maximaal 2,5%, conform het besluit van de ALV, het maximum aantal leden 485. De heer Ton
Sengers stelt voor de leden te verplichten een obligatie van € 800,- te laten kopen. De heer Herbert Beekmans stelt dat er geen draag-
kracht is voor het totale plan van € 1.800.000. Over welk plan is er wel draagvlak. De heer Frans van Thiel vraagt wat het onderpand is,
dat de banken vragen. De heer Hein Gruijters stelt, dat de obligaties achtergesteld zijn. De heer Frans Vinke stelt, dat de exploitatie
belangrijk is. Bij een lagere investering zal dit ook sterk verbeteren. De baan cie stelt, dat zij verwachten, dat bij een lagere investering
de leden waarschijnlijk meer geneigd zullen zijn deel te nemen. De heer Antoon Verleg adviseert te stoppen met het hele plan.
De heer Jan Meulendijks adviseert ook zo snel mogelijk te gaan praten met het nieuwe college van de Gemeente Laarbeek. Zij heb-
ben de waterberging nodig, het waterschap is positief. De heer Mark Verkoelen stelt, alhoewel hij als businesslid niet stemgerechtigd
is, dat hij namens de sponsors en businessleden sterk aandringt op de koop. De zaal vraagt zich af, dat als er besloten wordt tot koop,
de financiering dus nog niet geregeld is. De heer Willem van Zantvoort, die de gesprekken met de financiers heeft gevoerd geeft aan,
hier geen problemen te verwachten, zeker gezien de waarde van het bestaande complex. Weer komt de vraag naar voren om het uit
te stellen tot 1 oktober. Gezien de tijdsdruk en de woordvoerders van de familie is dit in de tijd gezien onmogelijk. De heer Frans
Vinke stelt dat de risico’s beperkt zijn, in het uiterste geval €63.000. De heer Wim Martens vraagt zich geïrriteerd af of we opnieuw be-
ginnen.
Na alle commentaren uit de zaal gehoord te hebben wordt overgegaan op de stemming over punt 1, geeft de ALV goedkeuring voor
het aankopen van de grond en maken dus geen gebruik van de ontbindende voorwaarde. Er wordt besloten dit schriftelijk te doen.
Een kiescommissie bestaande uit de heren Nol van der Kant en Bert ter Heijne delen de stembriees uit. Er kan alleen ja of nee
worden gestemd. De uitslag is als volgt, 76 uitgebrachte stemmen, 1 blanco, 10 nee, 6 alleen maïs (ongeldig), 59 ja. De ALV geeft
goedkeuring voor het aankopen van de grond ( Maïsveld en Paardenwei). Daarnaast wordt er met handopsteken gestemd of er ge-
bruik zal worden gemaaktvan de financiële ontbindende voorwaarde. De vergadering wil hier geen gebruik van maken. Er zal dus
geen gebruik worden gemaakt van de ontbindende voorwaarden die per 01-06-2014 zijn
gesteld in de voorlopige koopakte. De vergadering applaudisseert.

10 Rondvraag
De heer Nol van der Kamp wijst op de komende Handycart wedstrijd op 2e pinksterdag.
De heer Reiner Zuidhof wijst op de korte tijd tussen de vergadering en de beslissing deadline.
Het bestuur dient in de toekomst meer tijd hiertussen te plannen.
De heer Geert Swinkels vraagt voor hoeveel obligaties het bestuur zelf heeft ingeschreven. 12 stuks.
Niets meer aan de orde zijnd sluit de voorzitter de vergadering om 22.50u, dankt alle leden en ied iedereen namens het bestuur een
drankje aan.

Helmond, 27 mei 2014 DJB



“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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