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RedactioneelInhoud

De mooie zomer is helaas weer voorbij en de voornaamste wed-
strijden en kampioenschappen zijn weer achter de rug. We heb-
ben weer genoten van sportieve wedstrijden met als sluitstuk de
baankampioenschappen Matchplay, waarover informatie in dit
blad. Bovendien hebben we weer eens flink kunnen feesten van-
wege het 25-jarig bestaan van onze club. De club sluit met dit jubi-
leum een periode af, waarin we zijn gegroeid van een beginnend
clubje langs en op het hockeyveld tot een volwassen club, die zelfs
aspiraties heeft om uit te groeien tot een vooraanstaande golfclub
in onze regio.

Ook wij als redactie hebben een klein beetje feest. Het is dit jaar
namelijk twaalf en een half jaar geleden dat wij als nieuwe redactie
met een hernieuwde opzet van de Evergreen zijn begonnen. Sinds
die tijd hebben we elke drie maanden gezorgd voor de communi-
catie naar de leden. Wij zijn er trots op dat ons dit steeds gelukt is,
natuurlijk mede dankzij de bijdrage elke keer van u allen. We vie-
ren het op bescheiden wijze met een kopje koffie.

De redactie vond het logisch om de nodige aandacht te besteden
aan het 25 jarig jubileum en heeft daarvoor het eerste gedeelte
van dit blad gereserveerd.

In dit speciale jubileumgedeelte van deze Evergreen eerst iets over
de geschiedenis van de club. Daarna volgen rapportages van de
feestelijkheden. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de vele
foto´s van deze dag die door Wim Martens, Els van Wylick en Rob
Stockx zijn gemaakt, waarvoor onze dank. De foto´s zijn tevens te
bezichtigen op de website van de club.

Redactie Evergreen

De viering van het jubileum
De viering vond plaats van dinsdag 3 tot en met zondag 7 septem-
ber. Om zoveel mogelijk leden te laten meedoen, werden in de
feestweek diverse evenementen georganiseerd zoals de Vriendin-
nendag, de Sponsorendag, de Gent’s morning feestwedstrijd, de
feestelijk afsluiting van de Dodavo, een jeugdwedstrijd en als apo-
theose de Culinaire Diës wedstrijd, om de Jan Romme bus, waar-
aan door 120 leden werd deelgenomen.

Na afsluiting van deze wedstrijd was er tenslotte een gezellig sa-
menzijn met muzikaal entertainment, waarbij vele beentjes van de
vloer kwamen.

Jubileum

Overig

03 Forewoord van de voorzitter
04 Geschiedenis
06 Verslag feestelijkheden
10 Deelnemende teams aan de

culinaire wedstrijd
12 Ladies Day
13 Jeugd- en Sponsordag
14 Herenochtend

16 Hobby van onze golfers
17 Golfregels
18 Natuur op de golgbaan
19 Geef door die pen
20 Nieuws
20 Door de Baan
21 Recept
22 Golfdag gehandicapten
23 Vaarwel Hans
23 Bestuursmededeling
26 Dames/Herendag
27 Sponsor belicht
28 Ervaringen greenkeeper

Herbert
29 D’n Dimpel
30 Baankampioenschappen
32 Wedstrijduitslagen
34 Wat ons verder nog ter ore

kwam
35 Herenochtend op stap
37 Golfreis Tunesië
38 Colofon
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Na een geweldige geslaagde feestweek rond het vijfde lus-
trum van onze club, wil ik hierbij nogmaals alle mensen die
hebben bijgedragen aan dit succes, hartelijk bedanken.
De Ladies Day commissie met de Vriendinnendag, de
Sponsorcommissie met een geslaagde business wedstrijd,
de Gents Morning met een uitdagende cross country, de
afsluiting van de Dodavo, de jeugdcommissie op zaterdag
en natuurlijk de Weco met een meer dan voortreffelijke cu-
linaire negen holes op zondag. Dit laatste evenement was
natuurlijk ondenkbaar geweest zonder D’n Dimpel, met de
bijzondere kookkunsten van Gijs en Iris en hun staf. In één
zin: een geweldige feestwedstrijd om de “Jan Romme bus”.
Het was dan ook nog lang ‘onrustig’ op het terras aan het
Verliefd Laantje. Natuurlijk moet ik ook de jubileum com-
missie bedanken, die dit allemaal op een voortreffelijke
wijze heeft gecoördineerd. Op naar het volgende jubileum,
want wie er niet bij was, heeft echt iets gemist, dat kunt u
verderop in deze Evergreen lezen.

Tijdens het tweede weekend van september hebben we
natuurlijk ook genoten van de Matchplay kampioenschap-
pen, met een spannende finale (zie elders in deze uitgave).
Op zaterdag had het bestuur alle proefleden uitgenodigd
om nader kennis te maken met elkaar en de proefledensta-
tus te evalueren. Dit was voor onze club ten slotte de eer-
ste keer dat we dit hebben georganiseerd. Velen voelen
zich thuis bij onze club, zodat we mogen verwachten dat
dit een geslaagd experiment zal blijken te zijn. Weer een
punt, waarmee we ons kunnen onderscheiden met onze
gezellige vereniging.

De baanuitbreiding heeft natuurlijk ook onze volle aan-
dacht, om onze doelstelling ‘De mooiste Stadsgolf baan
van Brabant’ te kunnen realiseren. De commissie heeft een
drietal uitbreidingsvoorstellen klaar en de kostenbudget-
ten die daarbij horen worden op dit moment door de pen-
ningmeester doorgerekend in de exploitatie voor de
komende jaren. De uitbreidingsvoorstellen bevatten plan-

nen om de kruising van de holes 8 en 9 uit de baan te
halen en de veiligheid rond hole 5 te verbeteren. Dit alle-
maal door een aantal nieuwe greens te maken op het ma-
ïsveld. Zodra er meer financiële duidelijkheid is zal de
baanuitbreiding commissie u hierover nader informeren,
zodat we op de komende ALV in november een samen met
u een goede keuze kunnen maken.

Op die vergadering zullen ook de statuten en het huishou-
delijke reglement van de club aan de orde komen. Het be-
stuur streeft er naar om de statuten te comprimeren en alle
overige zaken in het huishoudelijke reglement vast te leg-
gen, zodat het niet nodig is om bij elke kleine aanpassing
een notaris in te schakelen. Aan de voorstellen wordt op
dit moment nog hard gewerkt door onze secretaris, maar
wij zullen u ruim voor de ALV hierover nader informeren.

Met nog een paar wedstrijden te gaan, loopt het golfsei-
zoen langzaam ten einde. Met de afsluitingen van de Cou-
ples Cup, de Businessclub en de vrijwilligersmiddag gaan
we op de winter af. Ik wens u allen een prachtig najaar toe,
zodat we samen nog lang kunnen genieten van onze schit-
terende baan.

Ten slotte hoop ik zeer velen van u te mogen begroeten op
onze ALV, die gepland staat op 17 november.

Uw voorzitter,
Mario Janssen.

Voorwoord van de voorzitter

HGC Overbrug 25 jaar jong

Het bestuur van de Helmondse Golfclub “Overbrug” geeft met grote droefheid kennis van het overlijden van
onze oud-voorzitter en erelid van de Vereniging, de heer Hans Verstappen.
Hans was lid vanaf de oprichting in 1989 en was een fervente deelnemer aan de wedstrijden van de herenoch-
tend, terwijl hij ook anderszins veelvuldig op de club aanwezig was.
Medio 1996 nam hij op verzoek van onze toenmalige voorzitter Jan Romme de functie van secretaris op zich.
Bij het aftreden van Jan Romme in 1997 werd hij door de Algemene Leden Vergadering gekozen tot voorzitter.
In de turbulente jaren die toen volgden heeft hij het schip van onze vereniging met vaardige hand door de
woelige baren geleid. Bij zijn aftreden als voorzitter in 2005 werd hij, vanwege zijn grote verdienste voor de
vereniging, door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot Erelid van de Helmondse Golfclub “Overbrug”.
Hoewel het de laatste maanden wat minder met hem ging kwam zijn overlijden op 20 september 2014 toch
nog als een verrassing.
Het bestuur wenst zijn echtgenote Bep, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij dit grote verlies.

Mario Janssen, voorzitter
Dirk Jan Boer, secretaris

In Memoriam Hans Verstappen
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Een stukje geschiedenis
Hoe het allemaal begon

Na initiatieven vanuit de Helmondse
Mixed Hockeyclub HMHC door Ruud van
deVliert, Aart Swinkels, Geert Swinkels,
Piet Hein Roxs,Wim Roelofs, Jan Pijnen-
burg, Dick Peters, Hein Ottenheijm, Jacky
Ottenheijm, Joost van de Loo, Mario Jans-
sen en Nol van der Heijden (samen vor-
mend de Golfwerkgroep van HMHC) werd
op 16 mei 1988 bij besluit van de Alge-
mene Ledenvergadering van HMHC beslo-
ten om te komen tot oprichting van de
Helmondse Golfclub.

De eerste algemene ledenvergadering van de
nieuwe vereniging was op 3 juli 1989. Het in-
terim bestuur bestond uit Nol van der Heijden
(voorzitter in functie gekozen), Aart Swinkels
(secretaris), Dick Peters (penningmeester),
Hein Ottenheijm en Joost van der Loo (leden).

De voorzitters door de jaren
heen
Nol van der Heijden, van juli 1989 tot jan 1990
Jan Romme, van 1990 tot 1997
Hans Verstappen van 1997 tot 2005
Rob van Thiel van 2005 tot 2012
Mario Janssen, van 2012 tot heden

Het vervolg
Begonnen werd met een baan om het hockey-
veld (zie schets) met de Golfwerkgroep aan het
roer en, in de eerste maanden, Nol van der Heij-
den als voorlopige voorzitter. Echter de belang-
stelling was groot en al gauw kwamen er plannen
op de tafel voor baanuitbreiding. Er moest gepio-
nierd worden en daarbij past een voorzitter die
dat kon begeleiden. Zo kwam Jan Romme in
beeld om de club te leiden in de pioniersfase, die
na de fusie van HMHC en HUAC en een tussenpe-
riode van golfen in Sevenum, leidde tot de hui-
dige baan.

Het eerste baanontwerp
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De belangstelling voor lidmaatschap werd spoedig zo
groot, dat een wachtlijst noodzakelijk werd. Dus moest er
gestructureerd worden voor golfopleidingen, regelgeving
en computersystemen. Deze “integratiefase” vroeg om een
ander soort leiders. Zo werd Hans Verstappen gekozen tot
voorzitter.
Ook het clubblad Evergreen begon in die tijd zijn huidige
vorm te krijgen.

Daarna kon Rob van Thiel helpen de organisatie van de club
te consolideren en verfijnen. Dit in een tijd dat de concur-
rentie op de golfmarkt groter werd en er dus meer nadruk
moest liggen op het houden en werven van leden, en het
creëren van sfeer. Ook werd toen begonnen met een initia-
tief voor het aantrekkelijker maken van de baan dat voorals-
nog vastliep op onwilligheid bij de verkoper van de
benodigde grond.

Nu is het aan Mario Janssen de beurt om de plannen voor
uitbreiding en verbetering te helpen realiseren en de club
een status te bezorgen van een Stadsgolfbaan die met de
besten kan concurreren. Dat moet lijden tot een levensvat-
bare club met een gezelligheidssfeer die eigen is aan Hel-
mond en de omliggende gemeentes.
Om dat te bereiken moet onder zijn leiding de club verder
worden geprofessionaliseerd. Het jubileumfeest heeft aan-
getoond dat het met de sfeer wel goed komt.

Helaas ontbrak ons de tijd om wat dieper te spitten in de
ontstaansfase van onze club. Er zijn vele verhalen hierover
maar niet op papier. Daarom hebben we ons voorgenomen
om in het volgende nummer (Kerstnummer) uitgebreid
terug te komen op de geschiedenis van het ontstaan van
de club en zijn baan.

Bert ter Heijne, met dank aan Wim Martens

Opening nieuwe baan door burgemeester Wim Van Elk

5



2
5

ja
ar

H
el

m
o
n
d
se

G
o
lf

C
lu

b
O

ve
rb

ru
g

Verslag van de feestelijkheden

Als een van de 120 deelnemers en ingedeeld
in de laatste van de 15 flights, die ieder uit 4
koppels van 2 personen bestonden, ging ik na
de inschrijving met gemengde gevoelens naar
de afslag van hole 1.
Een “walking diner” met zoveel deelnemers
kan de baan dat behappen? En dat viel reuze
mee, “geen wachtende voor u” op hole 1.
Kennis gemaakt met mijn maat Ben en de an-
dere koppels in mijn flight: Heidi en Alex, Cees
en Frank en solo Ruud, wiens partner helaas
niet kon komen.
Vervolgens werd getoast met de Cremant
d`Alsace, die voor ons klaar stond in de gezel-
lige punttent bij de afslag. Daarbij werd een
gebakken Coquille op rolletjes met serano
ham gevuldmet spinazie geserveerd.
Met de nasmaak in de mond van dit lekkere
hapje gingen we op pad om 15.00 uur, precies
op tijd.

Op dezelfde manier vertrokken voor ons vanaf
11.30 uur, met tussenposes van een kwartier,
de koppels van de 14 andere flights om in de
greensome wedstrijd (per koppel) ten strijde
te trekken voor de eer en glorie en de daaraan
verbonden prijzen.
Op het eind van hole 2 volgde de tweede stop
op onze culinaire tocht. We werden hier ver-
wend met een Zalmtartaar wakamémet soja
wasabi dressing nu geserveerd met een glas
Sauvignon Blanc.

Op het eind van hole 3 bij de afslag van 4 en 6
de zagen we volgende punttent opdoemen,
weer bemand met leden van de “vliegende bri-
gade” van Gijs. Daar kregen we als volgende
gerecht, een fijne frisse Gazpacho aangebo-
den.
Na hole 4 en 5 konden we weer plaats nemen
in deze tent voor de volgende lekkernij;
Mosselen uit de wokmet venkel als
groente, ge,ambeerdmet ouzo.
Aan een lange tafel werd dit genuttigd met
een Pinot blanc.
Het was daarna even moeilijk om weer op
gang te komen maar de wijn deed absoluut
geen afbreuk aan ons spel op hole 6, 7 en 8.
Zelf kreeg ik meer rust in mijn spel. Op 8 kwam
daar nog de feestmuziek bij, die vanaf vier uur
op het terras voor het clubhuis door een echte
Disc Jockey werd gedraaid.

Op het ritme van een smartlap bereikten we
uiteindelijk de green van hole 8 waar voor ons
onder het afdak van de driving range een
heerlijke Wagyu burger (van het beste rund)
gemasseerdmet sesamdressing en rucola
klaar stond. Dit keer in combinatie met een
glas Nero d´Avola.

De culinaire Dièswedstrijd om de Jan Romme bus

Hole 1, de eerste flight heft het glas

Flight 5 aan de start met cremant en hapje

Margreet Vossen als kok op hole 2

De flight rust uit

Flight 10 geniet van de mossselen
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Ook flight 14 is op het terras aangekomen

Ja, dacht ik, dit glas rode wijn kan er nog wel bij, maar helaas misgegokt. Na een
redelijke opslag op hole 9, zag mijn maat Ben van Lieshout dat mijn bal na wat ca-
priolen verdween in de green bunker, waar we helaas niet meer uitkwamen. De
eerste streep voor ons op de laatste hole, maar de voldoening was er niet minder
om.
Bij het verlaten van de green op hole 9 werden we als laatste flight door het be-
stuur als kampioenen opgewacht en konden felicitaties worden uitgewisseld.
Na deze culinaire en gezellige golftocht door de baan van zo´n drie uur, stond voor
alle spelers op het terras nog eens een heerlijk toetje klaar: een Moelleux au cho-
colat met gecarameliseerde ananas samen met een glas Moscato d´Asti.
En toen konden we ons mee laten sleuren in het feestgewoel.

Discoparty op het terras
Het was er oergezellig op het terras waar aan ronde tafels en op stoelen
genoten werd van de muziek en de praat. De gesmeerde kelen werden in de strijd
geworpen om de bekende schlagers mee te zingen, zo krachtig, dat mijn buren in
Aarle-Rixtel ze hadden gehoord. Dat schiep voldoening en deed ons weer eens
hunkeren naar een echt clublied. Er werd gedanst en geswingd in verschillende
stijlen waarbij ook de oudjes hun mannetje (of vrouwtje) stonden.

Flight 5 rust uit op de driving range
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Hulde aan WeCo en D´n Dimpel
Omdat de ervaring voor dit soort grote evene-
menten in onze baan ontbreekt was er alom
verbazing over de soepelheid en de nauwge-
zetheid waarmee het evenement plaats vond.
Chapeau voor de prestaties die D´n Dimpel en
de WeCo voor ons hebben neergezet.

Goede timing, heerlijk voedsel, prima bedie-
ning, feestelijke muziek, een leuke enscenering
met de punttenten en het fantastische zomer-
weer stonden borg voor een zeer geslaagde
jubileum dag die past bij het profiel van onze
golfclub Overbrug.

Bij de foto’s hiernaast:
De vliegende brigade van D´n Dimpel

De meester zelf bij de wok
De veldkeuken
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De Jan Romme bus
Na de jubileum toespraak door voorzitter Mario Janssen was het
wedstrijdleider Wim Martens die met Christien Jacobs de prijzen
uitreikte aan de 10 winnende koppels, waarvan de namen op de
website staan. Allen ontvingen een toepasselijke Gourmet doos
van Bien Manger.
Vervolgens werd Mario Janssen uitgenodigd om de naar Jan ge-
noemde bus te overhandigen aan het winnende koppel Ellen
Claessen en Steef Deimann.

Mareike werd door Mario geëerd met een prachtig bouquet
bloemen.

Het feest ging hierna nog geruime tijd door, ook nog nadat de
schrijver van dit relaas tamelijk laat in het donker door zijn vrouw
naar huis werd gereden. Bij thuiskomst in Aarle-Rixtel konden wij
in de verte nog de muziek horen dreunen als einde van deze
mooie zomeravond.

Met dank aan de fotograven Wim Martens, Els van Wylick en Rob
Stockx.

Bert ter Heijne
Redactie Evergreen

Overhandiging van de Jan Romme bus

Mareike Romme met de bloemen
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De deelnemende teams aan
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1 13
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de culinaire wedstrijd



Ladies day

Voor ons tweeën begon het avontuur op hole
1, samen met de paren Myriam/Bea en
Lidy/Yvonne. Hole 1 en 2 hadden we nodig om
ons de spelvorm eigen te maken. Vanaf hole 3
wisten we op welke punten we elkaar konden
versterken, wat resulteerde in een birdie op
hole 6. Ook Lidy en Yvonne hadden een birdie
te pakken. We hadden met zijn allen op de eer-
ste holes moeite met welke bal bij de tweede
slag moest worden gekozen en wie de vol-
gende slag moest slaan. Gelukkig was de sfeer
in de flight ontspannen en gezellig.

Tijdens het rondje van 18 holes werden we
verrast met een worstenbroodje en na binnen-
komst heerlijke (veel te warme) bitterballen en
andere gefrituurde snacks.

Vriendinnendag met jubileumwedstrijd
Dinsdag 2 september, een prachtige dag, de zon scheen volop en wat zijn we verwend.
Ontvangst met een kopje koffie/ thee en een gebakje, voor mijn gast het weerzien van
een oud buurtgenootje en even de tijd om heerlijk bij te kletsen.
Na de begroeting en uitleg van de spelvorm door de damescommissie, Greensome Sta-
bleford per paar, eerst allemaal op de foto. En jawel, iedereen had de moeite genomen
om iets roods uit haar kledingkast te toveren.
Voordat we de baan op gingen stond er voor ieder die dat wilde fruit, een flesje water en
een mini candybar klaar

Ondertussen was een pianist gekomen, die
met het prachtige weer, buiten op het terras
voor vrolijke muziek zorgde.
Tot slot een heerlijke barbecue, verzorgd door
Gijs, de prijsuitreiking en vervolgens nog een
consumptie van de damescommissie.

Vriendinnendag: een aanrader voor iedereen
ongeacht leeftijd!

Marie-Jose Verhoeven
Nathalie Drouen

De winnaars: Nathalie Drouen met vriendin
Marie-José Verhoeven (eerste) en: Marianne

Verleg met vriendin Yvonne Puyenbroek
(tweede). Zittend: Annemarie Ottenheijm met

vriendin Geertje de Wit (derde).
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Jeugd Sponsordag
Jeugdactiviteit in de feestweek

Diës-week = feest week….en dat was het zeker, ook voor onze
jeugd. Maar liefst 30 jeugdige deelnemers; een gezellige drukte
dus. Voor de beginnende jeugd hadden Sandy en Marcel van
Rossum een spelletjescircuit uitgezet. Onder leiding van de
jeugdcoaches Hans van de Wassenberg, Inge van Melis en Anne-
marie Ottenheijm was de jeugd na twee uur nog steeds bezig.
De uiteindelijke winnaar was Loek Mooren. Daar gaan we vast
meer van horen.

De wedstrijd met chips, drinken en snoep voor de GVB'ers werd
overtuigend gewonnen door Jelle Saassen. Wedstrijdwinnaar bij
baanpermissie: Bob werdvan Beeck. Extra uitdagingen als de
neary (Jelle Saassen), closed-to-the-line (Lars van Rossum), leary
(Jelle Saassen) en de longest (Pim van Leeuwen van geel en Yash
Jagesar van rood) waren GAAF!!

Goede gedaan jongens ! ! !

Vooral de leuke flights, de vele ouders na de wedstrijd, het
mooie weer en een heerlijke BBQ van Gijs maakten het tot een
zeer geslaagde avond. Wij zijn er weer bij over 25 jaar!

Niet vergeten: 5 oktober wordt er gespeeld voor de jeugdbokaal.
Zorg dat je op tijd inschrijft.

Marcel Zijp

Sponsordag in het teken van
25-jarig jubileum

Op 4 september werden de Sponsors door het bestuur uitgeno-
digd voor de jaarlijkse Sponsordag. Gezegend met een prachtige
nazomerse dag werd dat weer, zoals gebruikelijk, een oergezellig
gebeuren, dat vanwege het 25-jarige jubileum een bijzonder
feestelijk tintje had. Tijdens de ontvangst met koffie en een over-
heerlijk stuk gebak werd het bestuur verrast door een delegatie
van Meeús die weliswaar geen sponsor meer is, maar wel lid van
de Businessclub. Zij feliciteerden het bestuur met ons jubileum
en overhandigden een cadeau in de vorm van een aantal club
covers.
De wedstrijd die volgde werd uiteindelijk gewonnen door het
team van Van Hout Worldwide. Het bijzondere hiervan was dat
Claudia van Hout het in haar eentje moest klaren, want Jan, die
overigens een vaste deelnemer is, was plotseling door zakelijke
beslommeringen verhinderd en zou later aansluiten.

Claudia en Jan van Hout ontvangen de eerste prijs

Dat gebeurde dus pas bij het diner! Claudia had in haar eentje de
wedstrijd gewonnen. De tweede plaats was weggelegd voor Ra-
bobank, terwijl Total Project Service derde werd.

Onze gasten werden door het team van d’n Dimpel verwend met
een fantastisch diner, vergezeld door geweldige wijnen en zelf
zorgden zij voor een uitermate gezellige sfeer, die tot laat in de
avond voortduurde. Tot slot benadrukte onze voorzitter nog
maar eens hoe belangrijk dit gezelschap is voor de club en sprak
de wens uit dat dit nog lang zo zou blijven.

Tot de volgende keer, namens de Sponsorcommissie

Willem van de Ven
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half tien begon iedereen aan de koffie met
vlaai. Na de indeling togen we de baan in.
Maar de routing was drastisch gewijzigd. De
tees waren verplaatst, de greens kregen een
andere nummering, je moest van de ene naar
de andere baan spelen over bomen, door heg-
gen, over paden. Kortom Cross Country zoals
het hoort. En dat dank zij Hein Ottenheim die,
op basis van een eerder plan van Geert Swin-
kels, ons een negental speelse maar erg geraf-
fineerde holes presenteerde. Bij de afslag van
hole 9 konden we onze bekwaamheden in het

Finale van de Dodavo
Die Grand Finale van de Dodavo vond plaats
onder werkelijk schitterende weersomstandig-
heden. Voor de ereplaatsen waren voor de
laatste wedstrijd zowel bij de heren als bij de
dames nog vier gegadigden. De verschillen
waren klein, maar er werd niet verwacht dat er
nog veel zou worden geschoven in de eind-
klassering.
Zo gebeurde het dat bij de heren Huub Bozon
een zeer terechte winnaar werd met 186 pun-
ten (best-of-ten), op de voet gevolgd door
Alex Van IJsseldijk (185 punten). Op wat meer
afstand werd Perry van Pareren derde met 181
punten en werd Walter van de Wassenberg
vierde met 179 punten.
Bij de dames was Fabine Colen met 185 pun-
ten eerste, op gepaste afstand gevolgd door

Herenochtend en Dodavo

putten, pitchen en chippen uitproberen met
een kindersetje clubs, tennisballen en klitten-
band.
Na het broodje kroket kwam de uitslag. Win-
naar van het korte spel was Mario Jansen. Van
de 9 holes funwedstrijd werd Rijn Schellekens
nummer een, Toon Geerts nummer twee en de
derde plaats viel in handen van Piet Korenman.
Iedere winnaar werd beloond met de traditio-
nele fles wijn.
We hadden intussen de baan alweer vrijge-
maakt voor de Dodavo Grand Finale.

Rob Berkvens

Jubileumwedstrijd Herenochtend

Klaartje Majoor (180 punten), Karin Asmussen
(178 punten) en Christien Jacobs (eveneens
178 punten).
Dat Huub een terechte winnaar was bleek uit
het feit dat hij ook het birdie-klassement won
met een ruime voorsprong op Jan Kersten (15
om 11).

De vooraf al aangekondigde extra feestelijke
slotavond (dit in verband met het 25-jarig jubi-
leum van HGC ‘Overbrug”) werd culinair omlijst
met een door Gijs opnieuw fantastisch ver-
zorgde BBQ. Hulde!

Jean Louis Aben

De top van de Dodavo
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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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Hobby van onze golfers

Een virtuoos op de mondharmonica
Cor is een enthousiast mondharmonica speler. Naast Golfen besteedt hij
er dagelijks tijd aan. Het niveau dat hij bereikt heeft ligt dan ook tegen
het professionele aan, tijdens een korte demonstratie is me dat wel dui-
delijk geworden.
Cor speelt al vanaf zijn tiende jaar en ging in Rotterdam al snel naar de
muziekschool om zich verder te bekwamen.

Toen is het allemaal begonnnen vertelt hij. Momenteel speelt hij bij het
EMC orkest in Eindhoven met ruim 20 actieve leden een groot mond-
harmonica orkest. De muziek die ze spelen varieert van klassiek zoals
Mozart en Vivaldi tot filmmuziek en het muziek uit het populaire genre.

Ze treden regelmatig op, vooral in bejaardentehuizen. Daarnaast maakt
hij nog deel uit van een mondharmonica trio, dat ook los van het
orkest optreedt. Mondharmonica’s (meestal van het merk Hohner) zijn
er in diverse variaties van 16 gaatjes tot een lange met 48 accoorden.
Een leuke en niet allerdaagse hobby waar hij zo te horen veel plezier
aan beleeft.

Namens de redactie Evergreen

Ton van Poppel

Cor van Helden
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Omgaan met baanbeschadiging door kraaien
In de maand augustus hebben we weer veel last gehad van baanschade
veroorzaakt door kraaien (of roeken) die naar engerlingen zoeken. Een
engerling is de larve van een kever, zoals de meikever, die een of meer
jaren in de grond zit alvorens zich te verpoppen. Natuurlijke vijanden van
de engerling zijn vogels, zoals mezen, kraaien en spreeuwen. Het zijn
vooral de kraaien die met een grote mate van brutaliteit en snelheid de
grasmat kapot pikken op zoek naar die lekkernij (zie foto). Dit tot grote
frustratie van de greenkeepers. We kregen vragen van golfers over hoe
we met zo´n abnormale terreinomstandigheid door de baan moeten om-
gaan.

Wat zeggen de regels?
De definitie luidt: “een abnormale terreinomstandigheid op de baan is elk tijdelijk water, elk stuk grond in bewerking of een gat,
hoop of spoor gemaakt door een holgravend dier, een reptiel of een vogel”. De essentie bij dit laatste wordt gelegd bij gravende
dieren, die in de grond een lig/schuilplaats maken. Op naar engerling zoekende kraaien, is dat volgens mij niet van toepassing;
hun bezigheid is larven zoeken. Dus zouden we de bal moeten spelen zoals die ligt, hetgeen uiteraard tot de nodige discussie
zal leiden.
Om verdere beschadiging te voorkomen en te vermijden dat spelers zelf de oplossing zoeken door het als GUR (Ground Under
Repair/Grond in bewerking) te kwalificeren lijkt het mij dan ook verstandig om dit ter plekke tijdelijk als GUR aan te geven of om
voor een wedstrijd al deze plekken als GUR te verklaren en te handelen als Regel 25. Een tijdelijke local rule zou ook een oplos-
sing kunnen zijn.

De beschadigde plekken die zijn afgedekt met plastic kunnen als obstakel ontweken worden volgens Regel 24.

Regelneef

Golfregels
Blijf er mee bezig

Engerlingen van de meikever
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Natuur op de golfbaan
De Klis of Klit

Wie op hole 9 zijn golfbal te ver over de green slaat, kan in aanraking komen met een interessante, tot wel twee meter hoge, aan de
slootkant groeiende, plant.

Voor kinderen (en ouderen in
uitgelaten buien) zijn de rijpe,
van weerhaken voorziene
bloemhoofdjes aan het einde
van het zomerseizoen leuk
speelgoed om op elkaars kle-
ren te plakken of te gooien.
Ons lid Karin Hendriks herin-
nerde zich nog uit haar jonge
en speelse jaren dat ze de
plant een plakdistel noemde,
een mooi gevonden volkse
naam.

Latijnse naam
De Latijnse naam van de plant
is Arctium lappa L (afkorting
voor de bekende plantkundige
Linnaeus) en zij behoort tot de
grote familie van de samenge-
steldbloemigen oftewel de fa-
milie van de composieten,

zoals bijvoorbeeld de margriet.
De naam Arctium komt van
het Griekse woord arktos (=
beer). Vermoedelijk heeft de
naamgever vanwege de be-
haarde, ruige bloemhoofdjes
aan het ruige uiterlijk van een
beer gedacht. Lappa is ver-
moedelijk afgeleid van het
Griekse lambano, wat vastgrij-
pen betekent.
Ook de Nederlandse naam klis
of klit slaat op de plakeigen-
schap van de bloemhoofdjes.
Andere volksnamen zijn onder
andere Jan-pak-an, kladdebos,
kladder enz.
Het woord klit vinden we ook
terug in de Nederlandse taal
bijvoorbeeld in het woord klit-
tenband, in de vorm van per-
sonen die aan elkaar klitten
enz.

Voorafgaand aan de vorming
van de klittende bloemhoofd-
jes bloeit de plant met rode tot
paarsrode bloemen, in schijn-
schermen geplaatst.

Geneeskrachtige werking.
Bladeren en wortels werden
(en worden) tegen tal van kwa-
len gebruikt, zoals bij huidin-
fecties, insectensteken en
-beten, diarree, suikerziekte,
reuma enz. Kortom vooral in
vroegere jaren was de klis een
gewaardeerde plant. De ge-
roosterde wortels werden ook
wel als koffiesurrogaat ge-
bruikt. Heden ten dage is het
effect van de plant vooral te-
ruggebracht tot speeltje, tot
plakdistel, zoals eerder ge-
noemd.

Nog even dit: een
verdwaalde najaarskrokus

Wie van de Aarle-Rixtelseweg
naar de golfbaan rijdt, loopt of
fietst kan (kon) in de maand
september aan de slootkant
rechts iets wonderlijks zien:
grote, krokusachtige, lila bloe-
men, zonder blad. Vergist de
natuur zich?
Normaal bloeit alles in de na-
tuur in het voorjaar en ont-
staan in het najaar de vruchten
met zaad voor het nieuwe jaar.

Echter, deze plant doet het
omgekeerde: in het najaar
bloemen en in het
voorjaar/zomer blad en vruch-
ten.
We hebben hier te doen met
de Herfsttijloos of in het Latijn
met de Colchicum autumnale
(herfstachtig). De plant of het
werkzaam bestanddeel eruit
(colchicine) wordt nog steeds
in de geneeskunde gebruikt
als middel tegen jicht .
Iets voor uw tuin? De plant
komt telkenjare als najaar ver-
rassing weer prachtig terug.

Met de herfstgroeten,

Otto Smithuis

Fotografie: Bert ter Heijne

De klis bij hole 3 Bloemhoofden
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Ondertekenend slachtoffer is
Meint Veninga, geboren en ge-
togen in de provincie Gronin-
gen. Nu alweer ruim 14 jaar in
volle tevredenheid wonend
aan de rand van Stiphout,
samen met echtgenote Maar-
tje en de ‘kids’, dochter Eline en
zoon Arend.

Drie maal in Brabant
Voor de derde keer woon ik nu
in Brabant. De eerste keer was
in 1968, toen ik, nog met mili-
taire ambities, twee jaar op de
KMA in Breda heb doorge-
bracht. De tweede keer na de
nodige studiejaren in Twente
en Groningen bracht Philips
mij als bedrijfseconoom in het
Brabantse en volgden uitzen-
dingen naar de VS en Taiwan.
Bij terugkomst begon het Bra-
bantse gevoel voorzichtig wor-
tel te schieten. Blijkbaar nog
niet genoeg, want tussendoor
werd nog een Veluwe-periode
ingelast bij de bedrijven KNPBT
en Sphinx. Terug naar Brabant
om bij Gamma Holding als lid
van de Raad van Bestuur in
dienst te treden.
De derde periode in Brabant
lijkt blijvend te worden, want
we voelen ons hier thuis en zijn
hier actief bij de Rotary, Stads-
harmonie Phileutonia en het
kasteel van Sinterklaas.

Hardlopen en fietsen als
uitdaging
De eerste keer dat ik met het
golfen in aanraking kwam was
in Taiwan, waar ik regelmatig
uitgenodigd werd om te gaan
golfen. Dus toch maar lessen
genomen, maar een echte
sport vond ik het toen nog
niet. Hardlopen en tennissen
dat gaf me net even meer vol-
doening. Terug in Nederland
bij ‘de Scherpenbergh’, vlakbij
Beekbergen, waar we toen
woonden, heb ik
m’n GVB gehaald. Onder grote
hilariteit van mijn Canadese fa-
milie, want die vonden het ui-
termate komisch, dat je in
Nederland een diploma moest
gaan halen om te mogen gol-
fen. Toch kwam het er maar
niet van om wat vaker de baan
op te gaan.

Hardlopen paste beter in mijn
drukke reisschema’s (hardloop-
schoenen gingen gemakkelijk
in de koffer). Na diverse halve
marathons en Zevenheuvelen-
lopen had ik nog als doel om
ook ooit eens een hele mara-
thon te lopen. In 2010 was het
dan zover. In Berlijn heb ik toen
ervaren wat 42,2 kilometer
hardlopen in de stromende
regen met je lichaam doet als
je in de voorbereiding nooit

den ben ik lid geworden van
HGC ‘Overbrug’ en heb me di-
rect enthousiast aangemeld
voor de Herenochtend. De eer-
ste ervaringen waren teleur-
stellend. Prettige sfeer, maar
m’n handicap ging er op ach-
teruit in plaats van vooruit. Dat
was nou net niet de bedoeling.
Gelukkig helpen dan de lessen
van Sandy.
Het huidige handicapniveau 31
wordt vooral in stand gehou-
den door met Joost Vegter af
en toe 9 holes te lopen en in de
herfst gaan we inmiddels al
een aantal jaar met een groep
studievrienden (met echtgeno-
tes) uit de Twentetijd in de om-
geving van Marbella alle mooie
en uitdagende banen testen.

Kortom d’r komt nog eens een
tijd dat mijn uren op de ‘Over-
brug’ aanzienlijk zal toenemen.
De (toekomstige) baan en de
gezellige sfeer nodigen daar-
toe zeker uit. De pen geef ik
graag door aan Jan Pieter de
Mönnink, ook een enthousiast
lid en Fellow-Rotarian.

Meint Veninga

Geef door die pen

Meint Veninga

Weer een hoogtepunt in m’n leven. Zowaar een artikel in De Evergreen, met dank aan
Henny van Oirschot, die- in de Pen van het vorige nummer - ook het ‘echt fysieke spor-
ten’ nog steeds laat prevaleren en … dat komt me bekend voor. Nog net op de valreep
voor mijn vertrek (op de fiets) naar Rome wist Bert ter Heijne mij te herinneren aan deze
zenuwslopende uitdaging
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verder dan 26 kilometer bent
gekomen. Na ongeveer 35 kilo-
meter gaf het lichaam er de
brui aan en voor m’n gevoel
heb ik op m’n knieën de finish
bereikt in 4 uur 45 minuten.
Maar het doel was bereikt en
een paar uur later was de vol-
doening groot.

Toen ik eindelijk in 2011 van
plan was om meer uren op de
golfbaan door te brengen,
kwam Ben Goossens op de ge-
dachte om de Mont Ventoux te
gaan beklimmen voor een
goed doel. Toch maar een
nieuwe racefiets aangeschaft,
het golfen weer even op een
laag pitje gezet en een gewel-
dige ervaring rijker. Inmiddels
was het hardlopen wel vervan-
gen door het fietsen, uitmon-
dend in een fietstocht naar
Rome met fietsmaatje Hans
Burgers. Helaas werd de tocht
in de Alpen afgebroken van-
wefe een fysiek probleem bij
mijn maatje..

Meer golfen ligt in het ver-
schiet
Toch worden er serieuze stap-
pen gezet richting; ‘meer uren
op de golfbaan’. Twee jaar gele-



Nieuws van de Businessclub

Door de baan

Door een misverstand werd in de vorige editie van de Evergreen de stand van zaken
rond de Businessclub niet geplaatst. Jammer, maar dat kan gebeuren. Niet dat er zoveel
te melden viel, maar in elke editie van de Evergreen hoort een bijdrage van de Busines-
sclub, vinden wij.

In die bijdrage stonden de er-
varingen van de vierde wed-
strijd om de Business Trophy
die heel verrassend werd ge-
wonnen door het team van
Wesselman, op de voet ge-
volgd door Talentscoutz en
Prinssen Hair design. De rang-
schikking op dat moment gaf
te zien dat nog alles mogelijk
was. Vooral na de vijfde wed-
strijd van 22 augustus, die

werd gewonnen door het
team van Smart Park Europa,
met als tweede Nico Berkers 1
en derde VB&T1, werd duide-
lijk wie de titelkandidaat voor
2014 is.
Door constante resultaten en
de voorgaande wedstrijden en
weer een prima uitslag moet
het vreemd gaan als dit jaar de
HGC Business Trophy niet het
kantoor van Smart Park Europa

gaat sieren. Met nog twee
wedstrijden te gaan bedraagt
de voorsprong op de achter-
volgers respectievelijk 9 en 10
slagen. tijdens de laatste twee
golfwedstrijden kan er echter
van alles gebeuren en levert
het competitiesysteem van de
vier beste resultaten wellicht
nog verrassingen op. Op 24
oktober weten we alles, want
dan vindt de laatste wedstrijd

van het seizoen plaats.
Een bijzonder woord van dank
is op zijn plaats aan het adres
van Rabobank, Vekah warmte
en koude techniek en Adriaans
Bouwgroep. Aan onze oproep
om de prijzentafel te vullen
werd in ruime mate voldaan
en daar is de Sponsorcommis-
sie hen zeer erkentelijk voor.

Wim van de Ven

De baan ligt er prachtig bij. De
weersomstandigheden zijn de
afgelopen maanden ideaal ge-
weest, geen lange periodes
van regen en/of droogte.

De rough is inmiddels, evenals
andere jaren, begin september
gekortwiekt, voor de een een
zegen voor de ander… De
greenkeepers hebben hard ge-
werkt om de baan in topcondi-
tie te houden, chapeau!

Inmiddels naderen we het mo-
ment dat we de baan winter-
klaar maken. Evenals
afgelopen jaar zal er zolang
het weer het toestaat kunnen
worden gespeeld op zomer-
greens. Dit kan alleen als de
baan en vooral de greens in
goede conditie verblijven.

Baanuitbreiding
Op dit moment is de Commis-
sie Baanuitbreiding bezig met
het uitwerken van drie scena-

rio’s, zoals in de laatste ALV af-
gesproken. In de najaarsverga-
dering van 17 november 2014
zullen die drie scenario’s voor
de baanuitbreiding worden
gepresenteerd.

Tot zover het nieuws van de
baancommissaris.
Ik wil u namens de baancom-
missie en het gehele uitvoe-
ringsteam een mooi en
golfbaar najaar toe wensen. Wim van deWesterlo

Nieuws van de golfende baancommissaris
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We gaan een biertje eten !!!
Koken met bier is al zo oud als er bier is, maar met die nieuwe biertjes is het leuk ex-
perimenteren. Na een partijtje golf drink ik graag een Radler Lemon. Dat bracht me
op de gedachte het ook eens te gebruiken in de kookpot.

Recept
Maître Cour du Moulin

Benodigd voor twee personen:
2 biologische kipfilets,
250 gram champignons afgeborsteld en in plakjes,
1 flesje Radler Lemon,
200 gram slagroom,
1 ui,
1 flinke teen knoflook fijngesnipperd,
een flinke klont boter of een scheut olijfolie.

Bak de filets in de boter of de olie snel aan alle kanten op
groot vuur bruin. Een mengsel van boter en olie kan ook.
Dan kan de boter namelijk een hogere temperatuur verdra-
gen zonder te verbranden. Haal de filets uit de pan en voeg
de ui en de knoflook toe; daarna ook de champignons.

Even goed aanbakken. Leg de filets weer in de pan en blus af
met Radler Lemon. Verwijder de filets uit de pan als ze gaar zijn
(na ongeveer een kwartiertje), zeef de rest en bewaar dat
samen met de filets. Voeg de slagroom toe aan het vocht in de
pan en laat alles inkoken tot 1/3de, zodat het een romige saus
wordt .
Doe de filets en de gezeefde rest van ui, knoflook en champig-
nons weer in de pan en warm alles even door.
Lekker met geurige basmati rijst en een frisse salade op basis
van citroensap.

Bon appétit.

Maître Cour du Moulin

21



Golfdag gehandicapten
Het jaarlijkse golfuitje ‘De 10e edite’

Op 13 mei 2014 vond het jaarlijkse golfuitje bij de Helmondse golfclub ‘Overbrug’ voor de cliënten van Activiteitencen-
trum Helmond van Stichting SWZ plaats.
Het Activiteitencentrum is gevestigd aan de Kanaaldijk Noordoost 16 in Helmond, in het ronde gebouw van verpleeg-
huis Keyserinnedael.

Bij het Activiteitencentrum
komen cliënten met een (niet
aangeboren) hersenletsel, ook
wel NAH genoemd. Hersenlet-
sel kan gevolgen hebben voor
verschillende gebieden van
het functioneren, zoals bewe-
gen, denken, emoties en ge-
drag. Het kan bijvoorbeeld zijn
dat iemand halfzijdig verlamd
is en aangewezen is op een
(elektrische) rolstoel. Het
mooie is dat die cliënten in
staat zijn om ondanks hun be-
perking toch ‘gewoon’mee te
doen. Dit sluit ook aan bij de
visie van Stichting SWZ: ‘Op
eigen kracht meedoen in de
maatschappij’ en bij het kijken
naar de mogelijkheden van de
cliënt.
De cliënten die naar het Activi-
teitencentrum komen, wonen
in Helmond en omgeving.
Cliënten halen veel voldoe-
ning uit de activiteiten waar ze
aan deelnemen en de sociale
contacten die ze daar hebben.
Het geeft structuur bij de
dag/weekinvulling, waarbij het
thuisfront ook nog eens wordt
ontlast.

‘Hoogtepunt van het jaar!’
Dit jaar was het uitje nóg spe-
cialer, want het bleek de 10e
editie te zijn. Deelnemende

cliënten hebben altijd veel zin
in het uitje en kijken er echt
naar uit. Hoe vaak komt het
voor dat het voor je mogelijk
wordt gemaakt ommet een
beperking te gaan golfen, in-
clusief een geheel verzorgde
dag en een lekkere lunch?

Het was een dag met wat
regen, maar gelukkig ook zon-
neschijn. De cliënten hebben
heerlijk kunnen vertoeven op
de golfbaan, op ‘the green’.
Verspreid over de golfbaan
waren er, naast het putten, ook
aangepaste spellen en materi-
alen voor mensen met een be-
perking. Cliënten met een
halfzijdige verlamming zijn on-
danks hun beperking toch in
staat ommet één hand het
balletje te slaan. Een aantal
cliënten was bijzonder fanatiek
en hadden een goed golfge-
voel. Mede dankzij professio-
nele tips en fysieke aansturing
van de medewerkers van de
golfclub hebben cliënten kun-
nen oefenen met de technie-
ken.

Wij kunnen concluderen dat
het wederom een geweldige
dag was, voor zowel de cliën-
ten als hun begeleiders.

Er is op een respectvolle wijze
met de cliënten omgegaan en
op alle manieren is er gezorgd
dat zij zoveel mogelijk op
eigen kracht hebben kunnen
deelnemen aan de golfsport.
Onze speciale dank gaat uit
naar de golfclub en de sponso-
ren die dit bijzondere uitje mo-
gelijk hebben gemaakt.

Wilt u meer weten over SWZ
en de ondersteuning en zorg
voor mensen met een beper-
king? Kijk dan op
www.swzzorg.nl of neem con-
tact op met Activiteitencen-
trum Helmond: 0492-348786.

Vriendelijke groet,

Team AC Helmond

Opmerkingen van
cliënten:
-Het was in één woord gewel-
dig!

-De golfclub staat weer ieder
jaar voor ons klaar!

-Hoogtepunt van het jaar!

-Complimenten aan de organi-
sator, dat hij het ieder jaar
waar kan maken

-Het wordt prachtig verzorgd.
Ze zorgen goed voor ons

22



Hans Verstappen, een afscheid...

Beste Hans,

Vrijdagavond 19 september om 18.30 uur zag ik jou en Bep op
het terras van HGC bij de Rotarygolfdag, je zwaaide naar Irene en
mij. Toch een goede gelegenheid om jou en Bep nog even een
handje te geven en even bij te kletsen. Zo te zien vermaakte je je
prima. Wat een desillusie om zaterdagmorgen 20 september om
11.00 uur een telefoontje te krijgen van Gijs dat je overleden was.
Jij die alles aan kon.

Ik keek terug naar de tijd waar we elkaar ontmoet hebben. Onze
kinderen hockeyden bij HMHC en wij kwamen elkaar tegen bij
de Jeugdcommissie. Zo werkte dat, een paar keer op het hockey-
veld en je werd ingelijfd. Niet alleen de jeugd sprak ons aan,
maar ook het hockeyen (ik) en het scheidsrechteren (jij). Vetera-
nen C mijn hockeyteam, was jouw vaste team als scheidsrechter.
Af en toe was het geen strijd tussen 2 x 11, maar waren ook de
scheidsrechters het niet met elkaar eens. Ad Houwen en jij kun-
nen daar van meepraten. Maar al met al was het een gouden tijd
met veel plezier. Bep en ik in de Jeugdcommissie en later wij bei-
den in het bestuur. Aan het einde van de rit werden wij, en ook
Bep, benoemd tot "Lid van Verdienste" van HMHC.
En daarna, op initiatief van een aantal leden van HMHC, kwam
HGC Overbrug tot stand, wij vonden het wel wat om uit te pro-
beren hoe het golfspel was en werden lid. Golf over de hockey-

velden, in het weekend afhankelijk van wel of geen hockey.
Een klein clubhuisje maar veel gezelligheid. Langzaam aan werd
de golfbaan steeds groter. In 1996 werd jij secretaris, in 1997 bij
het terugtreden van Jan Romme, werd jij benoemd tot voorzitter
en mocht ik jou opvolgen als secretaris.
Het was een turbulente tijd daarna. Jij werd aangesproken over
zaken die het vermelden niet waard waren, de leden van de ver-
eniging, in een ledenvergadering bijeen, steunden je daarbij in
grote getale. Ik weet als geen ander dat jij je met niet aflatende
inzet bezig hield met onze golfclub.
Buitenstaanders kunnen zich dat niet voorstellen. Bij je terugtre-
den als voorzitter in 2005 werd je dan ook, zeer verdiend, be-
noemd tot Erelid.
Hoe gaat het dan verder, jij bleef zeer betrokken bij de vereni-
ging, de sponsorcommissie was bij jou in goede handen, geld is
nu eenmaal een noodzakelijkheid om een vereniging in stand te
houden. Uiteindelijk nam je afstand van je functies en gaf je over
aan het golf bij de Gent's Morning, zoals je dat al zo lang deed,
eerst 18 holes, daarna 9.
Hans, in alle opzichten hebben wij ons sportieve leven langs ge-
lijke weg gelopen, het spijt me dat je er nu niet meer bent,
We zien elkaar hierboven,

Saluut, je mede-erelid,
Wim Martens

23

Bestuursmededelingen
Van de bestuurstafel

De komende Algemene Leden Vergadering zal in het najaar in het clubhuis worden gehouden
op maandag 17 november om 20.00 uur.
Onderwerpen zijn onder andere budget 2015, aanpassing statuten en huishoudelijk reglement, baanuitbreiding,
keuze uit drie scenario's en goedkeuring hiervan door de leden.

Secretaris
Dirk Jan Boer



24

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



Dames/Herendag
Om de Rijn Schellekens trofee
Op een van de spaarzamemooie dagen van augustusmochtenwe op de 21e strijden omde Rijn Schellekens trofee, de
alweer 24 jaar bestaande traditie van de confrontatie tussen de Heren- en Damesochtend. Dit jaar haddenwe helaas
watminder inschrijvingen,maar zeker voldoende om een afspiegeling te krijgen van de verhoudingen.

We spelen alweer enkele jaren
een Texas Scramble Strokeplay
met een driebal heren en een
driebal dames in één flight en
met zeven flights waren we zo
tóch met 42 personen.
De dag begonnen we, zoals
gebruikelijk, met koffie en
vlaai en het uitdelen van de
kaarten met een doosje ballen
namens sponsor Rijn, waarna
we ons verdeelden over de 9
holes en de wedstrijd speel-
den.
Terug in het clubhuis werd al
snel duidelijk dat de onder-
linge scores ten gunste van de
heren uitvielen en toen dan
ook alle kaarten waren geteld
en gecontroleerd, was de uit-
slag klip en klaar: heren 480 en
de dames 511. Dus de wissel-
beker blijft ook dit jaar weer in
het bezit van de heren.
Vervolgens werden de prijzen
uitgereikt, die elk jaar (dus al
24 keer) ter beschikking wor-
den gesteld door Rijn en Tony
Schellekens, waarvoor namens
ons allen hartelijk dank. De
dag werd afgesloten met een
BBQ, waarbij bleek dat de
flights goed waren samenge-
steld, want ondanks het ambu-
lante karakter van een BBQ
bleef men gezellig bij elkaar
zitten.

Hopelijk mogen we nog in
lengte van jaren genieten van
deze gezellige dag samen met
onze sponsor.

Hein Ottenheijm

Winnaars dames:
Berdy Bekx, Rosemarie Mar-
tens, Margaret Crooijmans

Winnaars heren:
Frank de Wit, Hein Ottenheijm,
Toon van de Vorst

Ook van de dames kregen
we een stukje toegestuurd
met hun beleving van de
wedstrijd.

Onze flight, Rosemarie Mar-
tens, Margret Crooijmans en
ondergetekende, nam het op
tegen Jan Meulendijks, Bert ter
Heijne en Nol van de Kant, een
geweldige en gezellige flight.
Het ging goed tegen elkaar op,
na de vijftiende hole, zei cap-
tain Rosemarie de heren staan
één slag up, dus we moeten
onze uiterste best doen. Op
hole 16 speelden we gelijk.
Hole zeventien werd door de
heren afgesloten met zes sla-
gen en ik moest putten (we
lagen met drie slagen op de
green). Bert probeerde me te
demotiveren door te vragen,

terwijl ik klaar stond om te
putten, " voor hoeveel ga je nu
putten" ik zei voor 6, maar
maakte de par, dus één up. De
laatste hole maakten we gelijk,
waarop wij met één slag van
onze heren wonnen. Later
bleek, dat de heren toch weer
de trofee hadden veroverd,
maar wij waren met z'n drieen
winnaar van de dames.

Graag willen we de organisato-
ren, Harry van Eijck, Hein Ot-
tenheim en Rijn Schellekens,
van harte bedanken voor de
gezellige dag. Ook dank aan
onze gezellige heren flight.
Mede namens Rosemarie en
Margret,

Berdy Bekx

Rijn Schellekens met de winnaressen bij de dames en bij de heren
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Sponsor belicht

Er wordt flink getimmerd bij
de ABN.AMRO Bank aan de
Kasteeltraverse. Met Henk Paul
Visser ga ik daarom via een
sluipweg het gebouw binnen.
Gezeten en voorzien van koffie
excuseert Henk Paul zich.
Er heeft een ingrijpende reor-
ganisatie plaatsgevonden tus-
sen januari en juli. Hierdoor is
het bedieningsgebied sterk
uitgebreid. Venray, Venlo, Box-
meer, Uden, Veghel, kortom
Noord Limburg en Oost Bra-
bant is nu het gebied. Henk
Paul is directeur Peel- en Maas-
vallei zoals het kantoor nu
heet.
Lokaal gaat het normale bank-
gebeuren door maar de maat-
werk dienstverlening vindt
plaats vanuit Helmond.
Daar zijn 75 gespecialiseerde
medewerkers actief. Zij bezoe-
ken de klanten in de lokale
kantoren en zijn de zoge-
naamde “First line of defence”.
Online banking heeft de toe-
komst.

Alles wat gestandaardiseerd
kan worden gaat online. Nu al
gaat 99% van de kastransac-
ties buiten de kantoren om.
Om klanten daarmee te hel-
pen worden cursussen gege-
ven, gaat men samen met een
medewerker inloggen en de
transactie onder toezicht uit-
voeren. Ook ziet men dat kin-

deren de bankzaken van de
ouders gaan regelen.

Banken terughoudend?
De banken worden vaak ver-
weten, dat ze terughoudend
zijn bij het verstrekken van
kredieten en hypotheken.
Henk Paul antwoordt daarop,
dat de verhouding aanvraag
versus afwijzing nagenoeg
identiek is als voor de crisis. Al-
leen het aantal aanvragen is
sterk gedaald. De crisis is nog
steeds niet voorbij.

De ABN.AMRObank richt zich
sterk op Agro, techniek, indus-
trie, food, logistiek en trans-
port. Deze regio heeft door
deze spreiding relatief minder

geleden onder de crisis dan
andere delen van het land. De
Nederlandse Bank (DNB) en de
Autoriteit Financiële markten
(AFM) voeren en streng toe-
zicht en regelgeving uit met
betrekking tot kredietverle-
ning. Zij bewaken de financiële
positie van de banken.
Er is een toenemende controle
door de Europese centrale
Bank (ECB). Zij verstrekken
geld aan de aangesloten ban-
ken. Aansluiting wordt zwaar
getoetst en aansluiting kan al-
leen wanneer de banken vol-
doende draagkracht hebben.
Dit is noodzakelijk omdat ban-
ken de schade van verliezen
moeten dragen. Het kan niet
meer op de belastingbetaler
worden afgewenteld..

Er is een tendens waar te
nemen dat crowdfunding
steeds verder opkomt. Daar-
voor heeft men SEEDS opge-
richt die aanvragen beoordeelt
en relatie legt met sponsoren.
Verder neemt Private Equity,
groepen beleggers die medefi-
nancieren in projecten, flink
toe. Het risico is groter maar
het rendement van inleg is
hoger.

Wie is Henk Paul?
Henk Paul is getrouwd en
heeft een zoon en een dochter
en een flink aantal hobby’s.

Hij zeilt in een Laser boot,
kookt in clubverband, coacht
het hockeyteam van zijn zoon,
skiet graag, klimt op de moun-
tainbike en slaat heel soms
een bal op golfclub. Heeft be-
stuurlijke contacten met de At-
lantgroep, dagopvang
gehandicapten, LEVgroep. Bij-
zonder is het coachen van
Dutch Designers. Die zijn
meestal productgericht en
hebben weinig kennis en erva-
ring om hun prachtige product
te vermarkten. Henk Paul be-
geleid ze daarbij. En tussen-
door verzamelt hij antieke
etsen.

Kortom het was een boeiend
gesprek met een veelzijdige
man.

Rob Berkvens.

ABN.AMRO de bank anno Nu
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Internationale ervaring voor Greenkeeper Herbert

Van 22 tot en met 29 juni was ik te gast op Golf Club ‘Gut Lärchenhof’ in Pullheim/Köln, om een week mee te helpen de
baan voor te bereiden op het BMW International Open 2014. Samen met drie andere Nederlandse greenkeepers had ik
op woensdag 14 mei de eerste ontmoeting met hoofdgreenkeeper Christoph Vogel, voor een eerste briefing over bij-
voorbeeld maaipatronen ten behoeve van de televisieopnamen. Op dat moment waren al 34 mensen bezig met de
voorbereiding voor het toernooi.

BMW International Open

Nadat ik op zondag 22 juni op
de Helmondse de greens had
gemaaid voor de President’s
Cup ging ik ‘s middags naar
Keulen, benieuwd wat de
week zou gaan brengen. Ik
had aangegeven alle werk-
zaamheden te willen doen be-
halve greens maaien met de
handgreenmaaier, omdat ik
dat zelf alleen in de winterperi-
ode doe. Daar heb ik achteraf
geen spijt van, want de men-
sen die de greens met de
handgreenmaaier maaiden,
hadden op zaterdag al 150 km
gelopen.(maaihoogte 2,2 milli-
meter)

Maandagmorgen om 04.30
uur begon ik met het ‘in-
maaien’ van een ‘teeing
ground’op de driving range en
het maaien van de oefen-
greens. Toen kwam de vraag of
er iemand ervaring had met
het rollen van de greens,
omdat er iemand was uitgeval-
len. Omdat ik zelf ooit zo’n ma-
chine heb gehad, werd ik na
wat oefenen gebombardeerd
tot ‘bügler’.
De snelheid van de greens
wordt gemeten (stimp) en in-

dien nodig worden ze meer-
dere malen gemaaid of gerold,
afhankelijk van de gemeten
verschillen in rolsnelheid van
de bal op de greens. Deze
moeten namelijk voor alle
greens gelijk zijn (stimp 12,9)
en dat is onwaarschijnlijk snel.
Een poetsploeg kwam achter
mij aan ommet bladblazers
mijn spoor te verwijderen
zodat de rijsporen niet vanuit
de lucht te zien zijn.

Bügeln (rollen) van de greens door
Herbert

Dinsdag generale repetitie
Vanwege de eerste starttijd
van 07.30 uur op holes 1 en 10

moest alles voor die tijd zijn
gemaaid. De greens en tees
maaien met de handgreen-
maaiers, de fairways cross
maaien met driedelige green-
maaiers, semi-rough maaien
en alle bunkers harken. Dan
heb je heel wat personeel
nodig. Bij de start van de
ProAm op woensdag was er
grote opluchting onder het
personeel toen alles op tijd
klaar was. De druk en de stress

op baanpersoneel bij zo’n
wedstrijd is enorm.
Om 16.30 uur meldden we ons
voor het avondprogramma, dit
was hetzelfde maaiprogramma
als ’s ochtends.

Donderdag de eerste
speeldag
Om 04.15 uur, kreeg ik de op-
dracht om samen met een an-
dere greenkeeper de fairways
van holes 9 en 18 cross te
maaien. Een fonkelnieuwe
Toro greenmaaier afgsteld op
9 millimeter maaihoogte, met
mijn naam er op, stond klaar.
Alle machines hebben een
sticker, met naam en maai-
hoogte, zodat niemand de ver-
keerde machine op de
verkeerde plek inzet.
In een tijdsbestek van 12 uur
een fairway 4 keer maaien op 9
millimeter …, ja dan ziet het er
wel ‘gemanicuurd’uit.
Vanwege de slechte weers-
voorspelling moesten we ’s
middags om 12.30 weer aan-
wezig zijn om de greens zo
nodig van water te ontdoen.

De wedstrijd is zaterdag een
uur stilgelegd vanwege on-
weer. Gelukkig hoefde er niet
veel te gebeuren om de wed-
strijd te hervatten. Zondag-
avond, op de afsluitende
feestavond, was alles tot in de
puntjes verzorgd. Ik ben een
paar uur gebleven en op tijd
naar huis gereden, want maan-
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dag om 7 uur lag onze fairway
van hole 3 klaar om te worden
aangevallen.
Het meemaken van wat er
wordt verlangd van baan en
personeel bij een toptoernooi
was bijzonder en kan ik terug-
kijken op een vermoeiende,
maar o zo boeiende, week en
de uitnodiging voor 2016 ligt
al op de mat, volgend jaar is
het toernooi in München.

Herbert van Hout
Greenkeeper

D’n Dimpel

Wat een feest is het geweest, begin september!
Dinsdag de Vriendinnendag, woensdag de Sponsorendag, donderdag cross country met de
Herenochtend én de slot Dodavo met BBQ, zaterdagavond Jeugdwedstrijd met BBQ en als
klap op de vuurpijl de Carrousel Culinair op zondag tijdens de Jan Romme-Diës wedstrijd.
Wij hebben er enorm van genoten om dit alles voor de vereniging te mogen organiseren.
Graag willen we ook iedereen bedanken voor de leuke, lieve en spontane complimenten die
we hebben gekregen.

Noteert u alvast het volgende feestje in de agenda; de eerste zaterdag na de 11e van de 11e
(15 november 2014) zal het Twidde Kletsdiner van C.V. ’t Kuuleke een feit zijn. De nodige
kletsers en amusement zijn al vastgelegd.
Ook de Tutti Contenti avonden worden weer gepland, hierover binnenkort meer.

Graag vragen wij nog uw aandacht voor het volgende: Ons kassasysteem is speciaal ontwik-
keld voor het gebruik van de barfeepasjes. Als u afrekent met het pasje, scannen wij dit en
komt uw naam meteen in beeld. Met één druk op de knop wordt er dan afgerekend. Wan-
neer het pasje niet wordt gebruikt, moeten wij eerst in het klantenbestand uw naam inty-
pen en dan ook nog de juiste persoon aanklikken, waarna we pas weer terug kunnen naar
het afrekenen.

Daarom is het voor u en voor ons het meest zorgvuldig als iedereen zijn pasje ook gebruikt.
Fouten kunnen dan (bijna) nooit meer worden gemaakt. Voor ieder lid van de vereniging
hebben we een nieuw pasje met ons nieuwe logo klaarliggen. Bij veel verenigingen is het
niet mogelijk om ‘in de min’ (rood) te staan maar wij hebben iedereen € 25,= ruimte (en tijd)
gegeven om bij te storten. Dit kan vanzelfsprekend contant, maar ook met pinbetaling. Wij
gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende tegemoet komen.

Tot snel in d’n Dimpel!

Nieuws van Restaurant d’n Dimpel
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Gemanicuurde maaipatronen op TV zichtbaar



30

Baankampioenschappen 2014

Matchplay kampioenschap
Onder schitterendeweersomstandigheden heeft in het weekend van 13 en 14 september de eindstrijd plaatsgevonden
van deMachplay kampioenschappen 2014. Vanafmei zijn 65 heren en 15 damesmet elkaar de strijd aangegaan. De
indeling is deels door plaatsing en deels door loting tot stand gekomen en dit heeft tot enkele discussies geleid die we
in de evaluatie zullenmeenemen.

Bij de heren zijn vijf speelron-
den gespeeld voordat de halve
finalisten bekend waren en
hierbij zaten twee bekende
spelers en twee debutanten.
Op zaterdag stonden die twee
debutanten, Bram Verstappen
en Willy-Jan Verspaget, tegen
elkaar en na een felle wedstrijd
won Bram 3 up en 2 te gaan.

De tweede halve finale was
een wedstrijd tussen twee er-
varen rotten: Frans Jansen
tegen Frans Vinke. Frans Vinke
had helaas zijn dag niet en
met 7 up en 6 te gaan was
Frans Jansen de sterkste.

Kampioenen Bram en Heidi

Strokeplay kampioenschap

Op zondag 29 juni zijn de fina-
les van het Strokplay kampioen-
schap 2014 gespeeld. Bij de
Dames ging de titel dit jaar naar
Ellen Claessen terwijl bij de
Heren Bram Verstappen zege-
vierde.
Op de foto staan ze in het mid-
den, geflankeerd door de run-
ners up Udo Oidtmann en
Therris van de Westerlo.
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Bij de dames waren na twee
voorronden de halve finalisten
bekend; allemaal bekende ge-
zichten met allen een flinke
dosis Matchplay-ervaring.
De eerste halve finale ging tus-
sen Marianne de Kimpe en
Heidi de Greef. Heidi begon
ijzersterk en deze achterstand
kon Marianne niet meer inlo-
pen en met 4 up en 3 te gaan
was Heidi de sterkste.

De tweede halve finale tussen
Tonne Knaapen en Ellen
Claessen was een echte triller.
Na een flinke voorsprong hal-
verwege voor Tonne begon
Ellen aan een forse inhaalraces
die uiteindelijk op hole 18
werd beslist met 1 up in het
voordeel van Tonne.

Op zondag werd gestart met
de wedstrijden om de plaatsen
3 en 4. Bij de dames was dit
een strijd tussen Marianne en
Ellen en na een vroeg bevoch-
ten voorsprong gaf Marianne
deze wedstrijd niet meer uit
handen.

Bij de heren ging de strijd om
plaats 3 en 4 tussen Frans
Vinke en Willy-Jan. Gedurende
een gelijk opgaande wedstrijd,
waarbij Willy-Jan enkele putjes
liet lopen, was Frans Vinke de
winnaar.

De eindstrijd bij de dames tus-
sen Tonne en Heidi begon we-
derom met een bliksemstart
voor Heidi. Maar de ervaren
Tonne liet in de tweede helft
haar sterkste kant zien en
kwam langzaam dichterbij. Bij
Heidi begonnen de zenuwen
op te spelen, maar ze hield tot
het eind het hoofd koel en
won op hole 17 met 2 up en 1
te gaan.

De eindstrijd
De eindstrijd bij de heren was
een wedstrijd tussen de erva-
ren Frans Jansen en de jeug-
dige, talentvolle Bram. Frans
kon zijn sterke spel van de za-
terdag zondag niet herhalen.
Bram daarentegen was vast en
mede hierdoor de winnaar in
de finale met 5 up en 3 te
gaan.
Alles bij elkaar hebben we
twee mooie golfdagen beleefd
met twee nieuwe Machplay
kampioenen. Heidi en Bram,
allebei van harte gefeliciteerd
met jullie kampioenschap. Het
Matchplay kampioenschap is
een van de hoogtepunten van
het golfseizoen. Tijdens de ge-
zellige prijsuitreiking was dit
goed merkbaar. Hopelijk is dit
de uitdaging voor nog meer
dames en heren om volgend
jaar in te schrijven.

De wedstrijdleiding
Fred Boogaarts en
Leon van Zon

Kampioenen met runners up Tonne en Frans

De prijsuitreiking op het terras
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Maandbeker Strokeplay V - 5 juli
Heidi de Greef 69 slagen
Frans Jansen 70 slagen
Christien Jacobs-Geelen 71 slagen

Zomerwestrijd - 6 juli
Lidy Huelck 36 punten
Willie-Jan Verspaget 36 punten
Ben Manders 33 punten

Kermiswedstrijd - 13 juli
Geen uitslag bekend

Maandbeker Stableford V - 20 juli
Rob Majoor 41 slagen
Margriet Stockx-de Vries 40 slagen
Walter van deWassenberg 39 slagen

De Koppeltjeswedstrijd - 27 juli
Marijke deWitte-Verstappen
Peter deWitte 45 punten
Margriet Stockx-de Vries
Rob Stockx 43 punten
Hans van deWassenberg
Walter van deWassenberg 41 punten

Vakantiewedstrijd - 3 augustus
Leon van Zon 38 punten
Therris v.d. Westerlo-Prinssen 38 punten
Christien Jacobs-Geelen 36 punten

Maandbeker
Strokeplay VI - 16 augustus
Frans Vinke 75 slagen
Alex van IJsseldijk 75 slagen
Marianne de Kimpe 75 slagen

Businessclub V – 22 augustus
Jeroen van Moorsel
Daan Simons 31 slagen
Antoine van Bragt
Mark Verkoelen 31 slagen
Els Boekhorst-Möhlmann
Fred Boekhorst 31 slagen

Couples Cup IV - 23 augustus
Marlie deWilde
Ger deWilde 32 slagen
Nathalie Drouen-Swinkels
Hans van deWassenberg 33 slagen
Diny van Zuidam-Velthoven
Jos van Zuidam 36 slagen

Ouder-kindwedstrijd - -24 augustus
Debby Toll-Stockx
Carlijn Toll 42 punten
Annemarie Ottenheijm-deWit
Pleun Ottenheijm 41 punten
Christien Jacobs-Geelen
Willem Hanssen 41 punten

Maandbeker Stableford VI –
31 augustus
Hans van deWassenberg 32 punten
Walter van deWassenberg 32 punten
Karin Asmussen 31 punten

Dodavo - dames
Fabine Colen 182 punten
Klaartje Majoor 180 punten
Karin Asmussen 178 punten

Dodavo - heren
Huub Bozon 186 punten
Alex van IJsseldijk 185 punten
Perry van Pareren 181 punten

Wedstrijduitslagen
25 jaar HGC Overbrug,
Jan Rommebus - 7 september
Ellen Claessen
Steef Deimann 21 punten
Claudia van Hout
Hans Brekelmans 21 punten
Annemarie Ottenheijm-deWit
Hein Ottenheijm 20 punten

Proefledenwedstrijd - 13 augustus
Frank van den Elsen 19 punten
Arno Stolk 18 punten
Frank Raijmakers 17 punten

Angela Coolen Hole in one in Koppeltjes wedstrijd
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Winnaars Kermis wedstrijd

Winnaars Ouder-kind wedstrijd
nettoscore en brutoscore

Winnaars koppeltjes wedstrijd –

Winnaars Zomer wedstrijd

Winnaars vakantie wedstrijd

Galerij der winnaars
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Wat ons verder nog ter ore kwam

Een bal kan raar vliegen

… in het hek van de boerderij

Willem Schiffers stuurde ons deze foto gemaakt langs pad tussen
hole 2 en 3. “Hier heeft iemand de green op 9 wel heel erg ge-
mist”.

… in een boom

Van Martin Lintermans ontvingen we een foto met een bal in de
boom. Ofschoon beide foto´s als curieus bedoeld zijn kan bij
deze de vraag gesteld worden: “wat doen we als het een bal be-
treft die door de baan in het spel is?” Dan is Regel 28 Onspeel-
bare bal van toepassing.

Zoekstrategie naar verloren ballen in de rough

De rough in de baan is
voor velen van ons een
gruwel en het kost vaak
veel tijd om je bal terug
te vinden. Het zoeken is
niet alleen frustrerend
maar remt ook de snel-
heid van het spel. Hoe
kun je nu het beste zoe-
ken?

Otto Smithuis heeft ons een zoektip gestuurd voor het zoeken
naar onze golfballen in de rough. Deze willen we u graag meege-
ven en luidt als volgt:

Als er een bal in de rough ligt wordt er vaak vrij willekeurig naar
de bal gezocht.
Hoe doe je dat systematisch, zodat je het relevante roughgebied
dekt en niet keer op keer hetzelfde plekje bekijkt? Met meerde-
ren tegelijk is dat nog te doen, je loopt parallel naast elkaar en
stroopt het terrein af. Voor eenlingen ligt dat anders. In zo´n
geval is er de zogenaamde “meander- zoekstrategie”. Deze tech-
niek wordt al zo`n 100 jaar toegepast om bloeduitstrijkjes onder
de microscoop te bekijken om zeker te zijn dat je geen celtypen
mist. Volgens een vast patroon schuif je door het uitstrijkje heen :
zie onderstaand voorbeeld.

Meanderstrategie voor doorzoeken van een bloedstrijkje

Hopelijk kan toepassing van de meander- zoekstrategie ons gol-
fers helpen om de ballen in de rough sneller te vinden.
Otto Bedankt

Redactie
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Het laatste nieuws

De Heren van de Herenochtend
streden in Esbeek

Het volgende bericht uit de landerijen rondom Esbeek heeft ons nog
net op tijd bereikt:
“Drie en dertig Heren vertrokken op donderdagmorgen 26 sep-
tember richting Esbeek om op het Landgoed bij kasteel Utrecht
te gaan strijden om de eer. Vroeger was het in die contreien bij
Ridders de gewoonte om in gevechten van man tegen man uit te
maken wie de sterkste was om nadien geëerd te worden of mis-
schien wel een Jonkvrouw aan de haak te slaan. Een echt slag-
veld waar men er lustig op los sloeg. Maar daar was nu bij onze
Heren geen sprake van. Ondanks uitstekende wapens en de
voertuigen waarover ze beschikten konden de meesten van hen
geen vuist maken. Een slagveld werd het overigens toch nog wel,
maar dan een van gemiste slagen.

Oververmoeidheid of een gebrek aan krijgskunde zou hiervan de
oorzaak kunnen zijn maar de commandant fluisterde ons toe dat
het ook te maken had met de leeftijd waardoor vele van de strij-
ders moeite hadden met het richten van de wapens op het doel.
Ongelijkmatige grasvelden rond de diverse putten en water waar
het niet verwacht werd mochten volgens hem voor de Hel-
mondse wapenbroeders absoluut geen excuus zijn.

Toch waren er nog sterke mannen die zich aan de malaise kon-
den onttrekken en met verve streden, alsof er toch nog een Jonk-
vrouw op het spel stond. En zo ging de eer naar een zekere Loek
uit Poppel die, ofschoon als laagste gehandicapt, toch nog 31
strijdpunten kon vergaren. En dat was knap ook al omdat hij hier-
mee zijn jongere strijd-collega Joop uit de Greef de baas was.
Ene Piet (zijn vader was vroeger korenman) werd in hun schaduw
derde, hij miste de afslag naar een put. Sommige andere strijders
waren erg teleurgesteld en wilden een handdoek in de ring
gooien en daar was door de commandant reeds op geantici-
peerd. Voor hen stond hiervoor in het waslokaal een ronde mand
opgesteld. Tijdens het diner kwamen weer de sterke verhalen
los”.
Tot zover dit bericht.

Tenslotte
Toch nog een fijne dag voor de Heren met prachtig weer op een
zeer mooie baan. Voor deze gelegenheid was door de nieuwe
voorzitter Harry van de Rijdt de voormalige voorzitter van de He-
renochtend Fred Boogaarts uitgenodigd om dit uitstapje als
gast mee te maken. Hij werd door Harry bedankt voor wat hij in
het verleden voor de Herenochtend heeft gedaan. Sommige
heren vonden het jammer dat de traditie van jasje en dasje tij-
dens het diner aan het verdwijnen is. Na prijsuitreiking en diner
ging het meteigen vervoer weer richting Helmond

Bert ter Heijne

Piet, Loek, Joop en Harry



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

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.

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).
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Winteraanbieding

8 lessen en 6 betalen of
12 lessen en 9 betalen
Voorwaarden:
• alleen in de periode november tot
en met februari
• het totale bedrag bij de eerste les betalen
• men kan zelf de lessen inboeken
Tel. 06 20 94 91 64
Mail:svgriensvengolfpro@chello.nl
Internet: www.golfschoolsandy.nl



GOLFREIS TUNESIË
ALL-INCLUSIVE!! 

28/02/15 07/03/15 

 

* 5-sterren hotel Riu Palace Hammamet Marhaba in Hammamet 
 * 7 nachten in een 2-persoonskamer op basis van all-inclusive 
 * 5 greenfees voor 18 holes ( 5x Citrus Golf Course, 18 holes Oliviers en 18 holes Foret) 
 * inclusief transfer luchthaven hotel v.v. 
 * inclusief transfers van/naar de golfbaan op gezette tijden 
 * inclusief 7,5 uur les van Sandy van Griensven (maximaal 8 personen). Sandy gaat 
 s middags mee de baan in 
 * les is inclusief oefenballen 
 * vluchten vanuit Amsterdam met Arkefly (incl. golfbagage) 
 * stoelreservering in het vliegtuig 
 * dagexcursie mogelijk (optioneel, niet bij de prijs inbegrepen) 

*

* Toeslag 

Inschrijven bij Sandy van Griensven (svgriensvengolfpro@upcmail.nl) of bij Arke(helmond@arke.nl)

Het minimum en maximum aantal deelnemers voor deze reis bedraagt 8 personen. 
Prijs onder voorbehoud van beschikbaarheid. (de vluchtprijs 
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Secretariaat
D.J. Boer
Wesselmanlaan 46
5707 HD Helmond
Telefoon: 0492 - 547451
E-mail: secretaris@hgc-over-
brug.nl

Caddiemaster/Clubhuis
Telefoon: 0492 - 52 78 77
Fax: 0492 - 47 59 23
E-mail: hgcoverbrug@hetnet.nl

Professional
Sandy van Griensven
Telefoon: 06 - 20 94 91 64
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Web: www.dimpel.nl
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Ceciel van den Broek
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Fax: 0492 - 537973
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L. van Poppel, voorzitter
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l.vanpoppel1@chello.nl

Wedstrijdcommissie
Rob Stockx, voorzitter
Telefoon: 0492 - 54 67 18

Jeugdcommissie
Marcel Zijp
Telefoon: 0492 - 383419
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Nol van de Kant, Consul
Telefoon: 0492 - 53 83 28
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Voorzitter
M.W.A. Janssen
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mw.janssen@upcmail.nl

Vice voorzitter
L. van Poppel
0492 - 51 37 79
l.vanpoppel1@chello.nl

Secretaris
D.J. Boer
0492 - 547451
secretaris@hgc-overbrug.nl

Penningmeester
Willem van Zantvoort
0411-676496
willem@vanzantvoort.com

Best.lidWeco
R.A. Stockx
0492 - 54 67 18
r.a.stockx@zonnet.nl

Accommodatiecommissaris
A.J. Sengers-Praasterink
0492-555 547
Dieke@sengers-mode.nl

Baancommissaris
W. v.d.Westerlo
0492 - 474547
w.vd.westerlo@westvoort.nl
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“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-aandeelhouders 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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