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Na te zijn bijgekomen van de inspanningen voor het jubileumnum-
mer, gaan we weer voor het Kerstnummer. Op het moment dat we
dit schrijven (begin december) is er nog weinig zicht op de échte
winter en genieten we nog enigszins van het herfstweer en de
mooie kleuren in de natuur, zoals de voorpagina laat zien.

We hebben enkele leuke reacties gehad op het jubileumnummer en
een iemand heeft ons zelfs gecomplimenteerd met ons klein jubi-
leumpje van twaalf en een half jarig verzorgen van het clubblad in
de huidige vorm. Dat is overigens wel een heel lange periode, vooral
nu we in de vorige Algemene Ledenvergadering kennis hebben ge-
nomen van het vernieuwde Huishoudelijk Regelement, waarin wordt
geadviseerd commissiefuncties in principe niet langer te laten duren
dan twee termijnen van drie jaar, uitzonderingen daargelaten.

Voor ons als redactie aanleiding om de houdbaarheidsdatum van mij
en de meeste andere redactieleden eens tegen het licht te houden,
alsmede de formule waarmee we nu bijna dertien jaar bezig zijn. Wij,
de redactiecommissie, gaan daarvoor in januari bij elkaar zitten om
zoals dat heet ‘onze mind op te maken’, oftewel onze gedachten te
ordenen. Om ook andere leden een kans te geven betrokken te wor-
den bij het redactiewerk, vragen we aan geïnteresseerden ons te
laten weten of ze hiervoor beschikbaar zijn.

Opnieuw hebben we weer ons best gedaan om dit nummer voor de
lezers interessant te maken. Zo vindt u hierin het beloofde vervolg-
verhaal op de geschiedenis van de club, de einde jaar overpeinzin-
gen, enkele interviews en al het andere nieuws dat u van ons
gewend bent. Achterin dan ook nog het verslag van de Algemene
Ledenvergadering op 17 november.

Ondertussen wensen we alle lezers fijne Kerstdagen en een gelukkig
nieuw golaar toe. Hopelijk gaat het balletje nu rollen zoals we dat
willen.

Namens de reactie,
Bert ter Heijne

Wij bedanken van harte, al diegenen die ons het
afgelopen jaar hebben geholpen bij het uitbrengen
van de Evergreen, voor hun medewerking.
Wij wensen hen en alle andere lezers een gezellig en
sportief nieuw golaar toe.

Redactie Evergreen
Frida, Jean Louis, Bert H, Rob, Ton en Bert tH.
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Voorwoord van de voorzitter

Het afgelopen jaar hebben we een aantal goede stappen voor-
uit kunnen maken in onze doelstellingen. De leden- en de finan-
ciële administratie zijn door de secretaris en de penningmeester
op orde gebracht en ik wil hen beiden nogmaals bedanken voor
het vele en uitstekende werk dat ze hebben verricht. Ook de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn herzien en bij de
notaris vastgelegd. Belangrijke keuzes voor de baanuitbreiding
zijn gemaakt en de overeenkomst met de Gemeente Helmond
voor de bestemmingsplanaanpassingen is getekend. Het be-
stuur is erg blij met de keuze voor de veiligste optie, waarbij de
baan een zo ruim mogelijke opzet krijgt.

In de komende tijd zullen de plannen hun definitieve vorm krij-
gen, zodat we in het voorjaar van 2015 kunnen beginnen met
de aanleg van de greens op het maïsveld en de holes in de loop
van 2016 kunnen aansluiten op de huidige baan. Voorwaar een
mijlpaal in het bestaan van onze golfclub. Op de paardenwei
zullen we proberen met de Gemeente Laarbeek een waterber-
ging aan te leggen, waarbij we de inrichting zo zullen maken
dat er in de toekomst mogelijk ook nog op kan worden gegolft.
Al met al een knap stuk werk van de Commissie Baanuitbreiding
en van onze baancommissaris Wim van de Westerlo.
Onze penningmeester, Willem van Zantvoort, heeft hard ge-
werkt aan de financiering van deze plannen en met behulp van
een nieuw onderhoudscontract met De Enk is dit rondgekomen.
De keuze uit de verschillende financieringmodellen van de ban-
ken zullen we op korte termijn gaan maken, zoals u hebt kun-
nen vernemen op de ALV.

Het Proeflidmaatschap, dat we het afgelopen jaar hebben inge-
steld is een succes gebleken. 58% van de proefleden wordt met
ingang van 2015, in diverse vormen, lid van onze club. Natuurlijk
is het een en ander nog voor verbetering vatbaar, maar ik heet
onze nieuwe leden van harte welkom en spreek de hoop uit dat
ze nog lang mogen genieten van onze mooie baan en onze ge-
zellige vereniging. Weer een stap in de goede richting voor een

ledengroei naar ongeveer 480 leden. Een doel dat de aandacht
van alle leden hiervoor noodzakelijk maakt.

Ook in sportief opzicht was het afgelopen jaar een succes. Een
goedgevulde wedstrijdkalender zorgde voor de nodige activitei-
ten, onder de uitstekende leiding van onze Wedstrijdcommissie.
Daarvoor onze dank. Natuurlijk waren Stroke- en Matchplay
kampioenschappen weer de hoogtepunten en was de Presi-
dent’s Cup met de tweede vrouwelijke winnaar in de historie,
voor mij een bijzonder evenement. Tenslotte kunnen we ook te-
rugkijken op een bijzonder geslaagd Jubileum jaar met een fan-
tastische culinaire 9-holes wedstrijd. Nogmaals hulde voor de
Jubileumcommissie en voor Gijs en Iris met hun staf.

Er is en wordt door zeer velen hard gewerkt aan de toekomst van
onze club en dat geeft ons als bestuur de energie om door te
gaan en het jaar 2015 met vertrouwen tegemoet te zien. De win-
ter Golfsoos staat voor de deur en zoals gebruikelijk zal er aan
het begin van het nieuwe jaar weer onze traditionele en gezel-
lige Nieuwjaarsbijeenkomst worden georganiseerd, waarvoor ik
u allen van harte wil uitnodigen. Tijdens deze bijeenkomst zullen
we afscheid nemen van twee mensen, die jarenlang bij onze ver-
eniging werkzaam zijn geweest, Cor en Willy. Cor omdat hij van-
wege lichamelijke problemen moet stoppen met werken en Willy
omdat hij het, vanwege zijn hoge leeftijd, wat rustiger aan wil
gaan doen. Gelukkig zullen we Willy nog wel zien, namelijk in
dienst van de Enk, waar hij zijn werkzaamheden op een rustige
wijze kan afbouwen. Bij deze gelegenheid is het voor mij weer
een eer om de Golfster en Golfer van het jaar 2014 bekend te
mogen maken en ik hoop dan met u het glas te mogen heffen
op de gezondheid van de Helmondse Golfclub, haar leden en op
de prachtige toekomst van baan.

Uw voorzitter,
Mario Janssen

Het is alweer december als u dit leest, het jaar loopt ten einde en de baan gaat in
winterslaap.We hebben, tijdens de laatste ALV op 17 november in een overvol
clubhuis, een aantal belangrijke beslissingen genomen. Het bestuur is natuurlijk
heel verheugd dat umet zovelen aanwezigwas. Dit bevestigt de betrokkenheid
van de ledenmet de vereniging en daar ben je als bestuur heel trots op.
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Golfregels
Blijf er mee bezig

Engerlingen
In het vorige nummer hebben we het gehad over baanbeschadiging door
kraaien die engerlingen zoeken en wat je als golfer kunt doen wanneer je bal in
zo’n beschadigd deel van de baan ligt. We hebben toen voorgesteld om die be-
schadigingen als GUR te kwalificeren en te handelen volgens Regel 25.
Dat is ondertussen geëffectueerd door de HaReCo en ook via een e-Mail be-
kend gemaakt aan de leden.

Vraag over plaggen
Onlangs zijn we ook geconfronteerd met een probleem van een plag op de fair-
way. Iemands bal kwam terecht tegen een opstaande, gekrulde plag en de vraag was of hij die weg mocht nemen.

Antwoord
Dat ligt eraan. Als de plag los ligt, mag je die wegnemen. Let hierbij op dat je de bal niet beweegt; anders krijg je een strafslag.
Zit de plag nog vast, dan mag je niets doen en moet je de bal spelen zoals die ligt. Nou ja, je mag de bal ook met een strafslag on-

speelbaar verklaren. Pech dus, met ‘dank’ aan de speler die de plag niet heeft teruggelegd. Mede daarom is het zo belangrijk om
altijd plaggen terug te leggen. Dit is ook een vereiste om beschadigingen van de fairways zo veel mogelijk te voorkomen.

Goede voornemens
Eindejaar is voor velen een mooie tijd van evaluatie, bezinning en goede voornemens voor het nieuwe jaar. Hoe kunnen we ons
spel verbeteren? Gaan we nog eens een les nemen? Gaan we wat vaker naar de driving range? Gaan we regelmatig deelnemen
aan een wedstrijd? En hoe zit het met de sportiviteit. oftewel de eerlijkheid waarmee we de regels naleven en de score bepalen?
Voor sommigen misschien ook hier ruimte voor een goed voornemen. Om dit te ondersteunen herhalen we graag ook nog eens in
het kort dat wat we hierover het afgelopen jaar in deze rubriek gesteld hebben:

‘Iedere speler is zijn eigen referee en de marker noteert slechts de score. Echter, van hem maar ook van de eigen flightgenoten en
alle andere wedstrijddeelnemers, die een overtreding waarnemen, wordt verwacht dat ze de betreffende speler hierop wijzen.
Voor het controleren van de score graag na het uitholen hardop - en dus verifieerbaar - het aantal slagen noemen’.

Sportiviteit in het toepassen van de regels is onlosmakelijk verbonden met de mooie golfsport.
Een sportief jaar toegewenst,

Regelneef

Spreuk
Golfregels en belasting hebben een ding gemeen. Ze worden door velen onbemerkt omzeild.

(script)
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Door de baan
Nieuws van de golfende baancommissaris

De dagen worden korter en de bladeren aan de bomen zijn bijna
helemaal verdwenen. De herfst is in volle gang; de winter in aan-
tocht?
In dit jaargetijde ziet de baan er heel anders uit en worden er
weer plaatsen zichtbaar waarvan je vergeten was dat ze er
waren.

Inmiddels zijn de wintergreens gereed, wanneer de eerste vorst
zich aandoet, kunnen ze in gebruik worden genomen. Zolang
het weer het toelaat blijven we spelen op zomergreens en zal de
baan ‘Qualifying’ zijn. Tijdens de wintermaanden zullen de plant-
vakken en bomen onderhanden worden genomen.

Baanuitbreiding
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering op 17 november
jl. zijn er belangrijke besluiten genomen aangaande de uitbrei-
dingsplannen.

Een korte uiteenzetting:
De ALV heeft besloten om te kiezen voor aanpassing van de
baan conform scenario 3. Tevens heeft de vergadering besloten
tot het aangaan van financieringen van maximaal € 1.150.000,=
(met een bank) en maximaal € 125.000,= (met onderhoudsaan-
nemer De Enk). Ondertussen is ook een meerjarig onderhouds-
contract met de Enk getekend (zie hieronder).

Inmiddels zijn er eerste gesprekken gevoerd met de baanarchi-
tect Frank Pont en Ronald Buiting van Buiting Advies om te
komen tot een compleet inrichtingsplan.
Ook het overleg met de gemeente Helmond is deze maand op-
gestart met als onderwerpen inrichtingsplan, archeologie, het
herzien van het bestemmingsplan, het aanvragen van een om-
gevingsvergunning enz. Al met al is er nog veel werk aan de win-
kel! De commissie Baanuitbreiding houdt u op de hoogte via
nieuwsbrieven.

Voor zolang het weer het toelaat wens ik u allen nog veel golf-
plezier toe. Tenslotte wil ik u, namens de baancommissie en het
hele uitvoeringsteam, prettige feestdagen en een goed, gezond
en voorspoedig 2015 toewensen.

Gerard van de Werf van de Enk en Mario Janssen

Ondertekening meerjarig onderhoudscontract
met De Enk
Op 26 november tekenden de Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ en
de Enk Groen & Golf B.V. een meerjarige onderhoudsovereen-
komst. De Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ wordt al jaren onder-
houden door de Enk. De Helmondse Golfclub kiest met deze
nieuwe overeenkomst voor behoud van kwaliteit en verdere uit-
breiding van het kwaliteitsniveau.

De Enk Groen & Golf B.V. is actief bij vele golfbanen in Nederland
op het gebied van beheer en onderhoud. Naast deze golfactivi-
teit is de Enk een belangrijke speler in het groen. In het groen
bouwt en onderhoud de Enk daktuinen, groenvoorzieningen en
verzorgt terreinaanleg rondom wooncomplexen, zorginstellin-
gen en scholen/universiteiten.

Wim van de Westerlo



Het adres voor wijnen van hoge kwaliteit
Wij vinden het een sport om zeer goede wijnen
te leveren tegen heel aangename prijzen.
Ook levering aan particulieren.
www.bo-ja.nl
Uw bestelling aan info@bo-ja.nl
Levering door heel
Nederland.

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

Aanbieding:
Pinot Blanc

een alleman vriend voor zowel
aperitief als bij mosselen en visgerechten
Caves St. Remy-Desom Remich Luxemburg

PINOT BLANC
Wintrange Felsberg - Grand premier Cru

van €.45,60 voor €. 40,00 per doos (6).
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Recept
Maître Cour du Moulin

Patrijs met cranberries
Patrijs is heerlijk ommet z’n tweetjes, bij kaarslicht, openhaard
en een goed glas wijn, op te peuzelen met Kerstmis. Je hebt
daarvoor twee patrijzen nodig. Verwarm een half pakje boter,
maar zorg dat die niet verbrandt. Gebruik anders wat minder
boter, maar vul dat aan met goede olijfolie. Braad de patrijzen

aan alle kanten goed aan. Reken voor de zijkanten ongeveer
twee-en-een-halve minuut per kant en voor de borst en rug
drie minuutjes. Een tang of een houten lepel helpt je om de
vogeltjes niet te laten kantelen in de pan.
Neem de patrijsjes als ze mooi bruingebakken zijn, uit de pan,
leg ze op een bord en dek ze goed af met aluminiumfolie.
Doe 200 gram verse cranberries en zes takjes rozemarijn in
dezelfde pan en bak ze vijf minuten.
Snij van de vogel de poten en de borststukken af, verwijder
het karkas en serveer de deeltjes op een bord. Schep daar-
over de cranberries met de rozemarijn.
Wil je het extra lekker maken, stop dan in ieder patrijsje 50
gram grove paté en bak dat mee. Laat in dat geval de patrij-
zen heel en serveer ze uit.
Als alternatief kun je zo ook vier kwarteltjes of twee piepkui-
kens bereiden.
Serveer er sperzieboontjes bij en lekkere dikke frietjes.
Eet smakelijk,

Maître Cour du Moulin
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Interview met Mario Janssen over het ont-
staan van golf vanuit de hockeyclub HMHC
In het Jubileum nummer van de Evergreen hebben we kunnen
lezen dat HGC ‘Overbrug’ zijn oorsprong heeft in de Helmondse
Mixed Hockey Club, HMHC. De toenmalige voorzitter van die
hockeyclub Mario Janssen, is 25 jaar later op hetzelfde sportcom-
plex weer voorzitter, maar nu van de Helmondse Golf Club ‘Over-
brug’. Dit is voor ons de aanleiding geweest om met Mario
Janssen aan de tafel te gaan zitten om eens verder uit te diepen
hoe golf werd geboren uit de toenmalige hockeyclub, hoe hij dat
heeft beleefd en waarom hij hier opnieuw de leiding heeft.

1.Wat betekende hockey voor jou toen en nu nog?
Ik speel vanaf mijn dertiende jaar al hockey en hoop dat nog te
kunnen blijven doen, zolang mijn lichaam dat toestaat. Vanaf
mijn achttiende heb ik steeds op een behoorlijk hoog niveau in
clubverband gespeeld en dat heeft zich tot de dag van vandaag
voortgezet, waardoor ik als superveteraan nog regelmatig in het
Nederlandse elftal boven de 65 jaar meespeel.

2.Waar kwam binnen HMHC die interesse voor golf dan
vandaan?
Door terugloop van het aantal leden kwamen we met onze na-
tuurgrasvelden in een te ruim jasje te zitten. Ook wilden we ou-
dere leden, die niet naar de veteranen over wilden stappen, bij
de club blijven betrekken. Vandaar ook de aanleg van een pétan-
quebaan. Ook golf dook op als mogelijkheid om golfende ouders
en hockeyende jeugd bij elkaar te houden met verwijzing naar
andere golfbanen die voortkwamen uit hockeyclubs, zoals bij-
voorbeeld ‘Welschap’.

De gemeente drong aan op kostenbesparing via het afstoten van
een aantal velden.Toen daarna een discussie ontstond om, ook
uit kostenoverwegingen, de voetbalclub Haagse Boys onder te
brengen op de niet door hockey benodigde grond, ontstond
binnnen het bestuur van HMHC al gauw het standpunt om zelf
te zorgen voor de exploitatie van die gronden. Een eerder idee
over een OMNI-vereniging, die hockey, pétanque en mogelijk
golf overkoepelde, zou dan kunnen worden verwezenlijkt.

3.Wat waren de eerste stappen om golf te realiseren?
We hebben toen een al eerder opgerichte HMHC Promotie

De geschiedenis van de club

Tête-à-tête met Mario Janssen

Groep, bestaande uit een viertal leden van verdienste, gevraagd
met het bestuur van HMHC mee te denken over het mogelijke
gebruik van de totale terreinaccommodatie door de club. Daaruit
kwam de voorkeur voor het opzetten van een golfclub, die de
overtollige accommodatie moest gaan invullen, met uitbrei-
dingsmogelijkheden naar het noorden tot aan de Schevelingse
Loop. Dit plan leidde ertoe dat het bestuur van HMHC, na over-
leg met de gemeente, op 13 februari 1989 het principebesluit
nam om mee te werken aan de oprichting van een golfclub. Het
bestuur van HMHC verzocht vervolgens in maart 1989 het col-
lege van B&W officieel de terreinindeling te mogen wijzigen en
medewerking te verlenen aan de aanleg van een golfaccommo-
datie.

Op 16 mei 1989 wordt in een Buitengewone Algemene Leden-
vergadering besloten het bestuur toestemming te verlenen tot
het oprichten van een HMHC Omni-vereniging, met daaronder
HMHC, de Helmondse Pétanque Club en een Helmondse Golf
Club, om het multifunctioneel gebruik van de totale accommo-
datie inclusief clubgebouw te regelen. Een Golfwerkgroep (zie
ook vorige Evergreen) werd in het leven geroepen om dit te reali-
seren. Deze ging deskundig en vastberaden te werk, ondanks de
zeer sceptische geluiden in het Helmonds Dagblad over een al
bestaande Helmondse ‘Golf onderzoekscommissie’, bestaande uit
een aantal Rotarians.
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4. Hoe was de belangstelling voor golf binnen HMHC en
erbuiten?
De belangstelling was meteen groot. De door de werkgroep
rondgestuurde introductiebrieven aan seniorleden en andere
geïnteresseerden resulteerden al meteen in 205 inschrijvingen
met de daaraan verbonden inleg van 300 gulden, zodat op 3 juli
1989 de eerste Algemene Ledenvergadering van de Helmondse
Golf Club kon worden belegd met ruim honderd aanwezigen, die
een bestuur kozen. Al in september daaropvolgend kon op de
hockeyvelden een driving range worden geopend. De Golfwerk-
groep HMHC had in korte tijd een stevige basis gelegd voor de
geplande uitbreiding in noordelijke richting. Waar dat uiteinde-
lijk toe heeft geleid, ziet u heden-ten-dage.

5. Ben jij toen ook gaan golfen?
Nee, ik ben toen zelfs geen lid geworden, ik speelde nog hockey,
werkte nog heel hard en had geen tijd voor golf. Later, toen ik
gestopt ben met werken en de belangstelling voor golf steeds
groter werd, ben ik lid geworden. Dit overigens pas na vijf jaar op
de wachtlijst te hebben gestaan.

6. Wat heeft je bewogen om na zoveel jaren weer actief
te worden bij ‘Overbrug’?
Een commissie, benoemd om een nieuwe voorzitter te zoeken,
heeft me drie jaar geleden gevraagd om voorzitter te worden.
Toen ik daarover nadacht kreeg ik een ‘déjà vu’ gevoel. De proble-
matiek van de golfclub, door de bedreiging van de vele nieuwe
golfbanen er omheen, leek veel op de terugloop in leden bij
HMHC, die ik 25 jaar geleden heb meegemaakt en toen leidde
tot de oprichting van de golfclub. Zou ik de uitdaging nog een
keer aangaan om me, terug in mijn oude omgeving met nog veel
bekende gezichten, opnieuw in te zetten nu voor de golfclub?
Ik heb daar ja op gezegd, omdat ik het een uitdaging vond, om
een proces te leiden dat de golfclub in Helmond op een niveau
brengt waar die hoort. Hiermee bedoel ik: een club die, nu en in
de toekomst, de concurrentie in de golfmarkt aankan met een
gezonde financiële basis en die bovendien de gezelligheid uit-
straalt die past bij Helmond en de omgeving. Voor mij persoon-
lijk, naast een groot aantal andere maatschappelijke functies,
ook een waardevolle, uitdagende invulling van mijn pensioen.

7. Ook nu ontkomen wij niet aan een vergrijzing van het
ledenbestand, is dat niet in conflict met de plannen voor
de baanaanpassing met par 5 holes?

Hierop zeg ik duidelijk: nee ! ! Iedere sport heeft of krijgt met ver-
grijzing te kampen, maar het is juist nu belangrijk om de club
aantrekkelijk te houden, vooral voor nieuwe en jongere leden,
want zij zijn immers nodig voor de toekomstige levensvatbaar-
heid van een club en zij zoeken een sportieve uitdaging, waar-
voor ze weinig tijd kunnen vrijmaken. Onze nieuwe 9-holes baan
is hierop gericht. Uiteraard moet onze baanaanpassing ook fi-
nancieel verantwoord zijn en dat is ze naar mijn volle overtui-
ging.

We bedanken een gedreven Mario Janssen voor het interview en
wensen hem succes met deze uitdaging.

Bert ter Heijne
Redactie Evergreen
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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 een van onze golfers

Ans van der Elst

“Ik ervaar zingen als een enorme verrijking van mijn
leven en hoop er nog heel lang mee door te gaan”.

Ans zong al heel lang, vroeger thuis onder het afwassen en het
stofzuigen, bij de padvinderij en op school. Ook haar ouders
waren muzikaal. Echter ze is er nooit toe gekomen lid te worden
van een koor, op één of andere manier deed de gelegenheid zich
niet voor. Tot dat ze een jaar of vijf geleden gevraagd werd om
als projectzanger of als lid mee te doen met het Haydn-project
van het Helmonds Gemengd Koor Vivace, een moment van “nu
of nooit”. Het werd nu, en zingen in het koor is haar grootste
hobby geworden.

In het koor studeert en zingt ze als (mezzo-)sopraan de (licht-)
klassieke werken, meestal vierstemmig. “Om samen met andere
partijen zo'n werk op te bouwen is geweldig en ook nog eens
heel gezellig”, aldus Ans. Van haar wordt verwacht dat ze de
noten thuis instudeert, met behulp van muziekfiles op de web-
site. De vereiste kennis van het notenschrift heeft ze opgedaan
via internet sites en door gewoon mee te doen en goed op te let-
ten. In haar enthousiasme heeft ze zanglessen genomen bij An-
toine Kop, waarvan ze veel geleerd heeft. Ze zong zelfs af en toe

een stukje solo, maar zette haarzelf daarmee wel erg onder druk
en of het dan nog hobby is? Maar toch: “Heerlijk, ik zing af en toe
letterlijk het hoogste lied”, aldus een bevlogen Ans.
Het koor Vivace, waarvan zij inmiddels ook secretaris is, treedt op
in Helmond (twee keer per jaar) maar ook in andere plaatsen in
de regio. Soms wordt hiervoor samenwerking gezocht met an-
dere koren, en/of musici. Een paar jaar geleden heeft Vivace,
samen met het Symfonie Orkest Helmond-Venray en aangevuld
met extra zangers tot een koor van zo´n 100 personen, het werk
"The armed man" van Karl Jenkins op grootse wijze uitgevoerd.
“Dat was geweldig met vier uitverkochte uitvoeringen”.

Vivace heeft voor het najaar van 2015 weer een groot project op
stapel staan, nu rond Mendelssohn met koor, solisten en orkest.
Ze zoekt daarvoor nog projectzangers. Wellicht zijn er onder
onze leden golfers die dit wel eens willen meemaken. Leeftijd is
onbelangrijk, ervaring kun je opdoen en zingen in een koor kun
je echt leren. Mogelijk ook voor hen een moment van “nu of
nooit”. Geïnteresseerden kunnen terecht op de website:
www.vivacehelmond.nl.

Bert ter Heijne
Redactie Evergreen

Ans van der Elst (links) zingt in het koor
“Vivace”
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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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Natuur op de golfbaan

Berkenbomen op de baan
De berk hoort bij Brabant. In de vroegste tijden waren deze stre-
ken vooral begroeid met berken en dennen. Later kwamen daar
de hazelaar, de eik, de es en de iep bij. Van de berken komen ver-
schillende soorten voor, zoals de Ruwe berk (Betula verrucosa),
de Zachte berk (Betula pubescens), de Zilverberk en sierberken
uit Noord-Amerika. Ook op onze baan steken, vooral `s winters,
de vaak witte stammen en de fijne takken prachtig af tegen de
blauwe lucht, zoals op de bijgaande foto van het berkenlaantje
te zien is.

Berken als ziekteverwekker
Het stuifmeel van de berk is nogal allergeen, d.w.z. ‘hooikoorts-
verwekkend’. Naast de huisstofmijt en graspollen volgt het ber-
kenstuifmeel als derde oorzaak van inademingsallergie,
waarvoor zo`n 10% van de bevolking gevoelig is. De bloei van de
berk duurt gelukkig niet lang, zo`n drie weken, van eind maart
tot midden/eind april. Dit afhankelijk van de weersomstandighe-
den. Voor degenen die hiervoor gevoelig zijn, een mooie tijd om
op voorjaarsvakantie te gaan (wel naar een streek waar geen ber-
ken groeien). Het berkenstuifmeel is verwant aan dat van de eer-
der bloeiende hazelaar en de els, zodat de hooikoorts al in
december/januari kan optreden.

Zo`n 70% van de voor patiënten die aan berkenpollenallergie lij-
den krijgt bovendien vroeg of laat een voedselallergie, vaak als
eerste voor verse appel en/of hazelnoot. Tegenwoordig zijn aller-
geenvrije appels te koop van de soort Santana, gekruist uit de
soort Elstar, onder andere. Is Santana niet verkrijgbaar, probeer
dan eens Elstar. Soms wordt deze soort ook goed verdragen.

Berken als lichaamsverzorgingsmiddel
In januari/februari worden berkenstammen- en takken ook wel
aangesneden voor het rijke berken sap dat dan gaat stromen
vóór de nieuwe bloei. Dit kan het beste door holle buisjes in de
stam/tak te plaatsen en het sap op te vangen. Het sap wordt ver-
werkt in vooral haarwaters en shampoos onder het motto: ‘Sap
van berken die werken’. Het zou helpen tegen haaruitval en roos.
Dr. Dralle is van oudsher een bekend merk en producten onder
deze naam zijn nog steeds verkrijgbaar bij de drogist. (zie ook af-

Allereerst willen we Otto Smithuis bedanken voor zijn interessante artikelen, al
jarenlang. Hij heeft ons telkens weer laten zien dat de golfbaan tevens een na-
tuurpark is waarin van alles groeit en bloeit. Het is langzamerhand een traditie
geworden waar, naar wij hopen, voorlopig nog geen einde aan komt.

Redactie Evergreen

Berkenlaantje tussen holes 1 en 9
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beelding van een oude advertentie) Wel, er zijn voldoende gol-
fers die voor een dergelijk type verzorging in aanmerking
komen, dus proberen!

Berken met drie stammen
In Nederland bestond ook eeuwenlang de traditie om berken
met zijn drieën bij elkaar te planten als symbool voor de Heilige
Drie-eenheid: God bestaande uit drie personen: de Vader, de
Zoon en de Geest. U kunt dit nog terugzien op hole 4 aan de lin-
kerzijde van de fairway. Daar staat een viertal berkenbomen met
drie stammen die bij het inrichten van de baan destijds door ons
huidige erelid Bert Hendriks zijn geschonken. Ze zijn inmiddels al
aardig tot wasdom gekomen. Nu maar hopen dat deze mooie
bomen de grondige aanpassing van de baan overleven.

‘Drie stammen’ berken

Met de Kerst- en Nieuwjaarsgroeten

Otto Smithuis
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Slotdag van de Herencompetitie
Ja, het is weer zo ver. Win je een keer wat en dan krijg je meteen de opdracht om een stukje voor de Evergreen te schrij-
ven. Als beloning daarvoor wordt er ook nog een foto geplaatst, is mij beloofd. Nee, flauwekul natuurlijk, ik ben er
trots op dat ik na een zware competitie uiteindelijk met een gemiddelde score van bijna 33 punten over de twaalf beste
wedstrijden, kampioen van dit keurcorps kon worden.

Herenochtend

Keurcorps
Want een keurcorps is het natuurlijk wel. Je zou kunnen zeggen
dat het fine-fleur is van onze golfclub, misschien wel niet zozeer
wat betreft golftechnische kwaliteiten, maar toch in ieder geval
op bestuurlijk vlak. Zowel de voorzitter, de vicevoorzitter als de
secretaris van onze vereniging zijn regelmatige deelnemers en
daarnaast zijn er nog allerlei commissieleden en caddiemasters
die bijna wekelijks actief zijn bij de ‘Herenochtend’, die soms net
iets te laat in de middag eindigt.
Ik vind het jammer dat daar af en toe zoveel gekrakeel over ont-
staat met degenen die rond 14.00 uur willen starten. Er is af en
toe sprake van weinig wederzijds begrip. (dat verwijt ik mijzelf
overigens ook wel). Wij proberen met de ‘Herenochtend’ om 9.45
uur (gunshot) af te slaan en dan zou iedereen om 14.00 uur toch
binnen moeten kunnen zijn. Er zijn echter wel eens ooit van die
dagen dat alles tegenzit of dat flightcombinaties niet erg geluk-
kig blijken te zijn en dan kan het wel eens iets uitlopen. Ik denk
dat wij ons best moeten doen om echt om 14.00 uur binnen te
zijn, maar een klein beetje begrip als het eens niet lukt zou fijn
zijn. Zelfs als je hartje winter om 15.30 zou starten is het mogelijk
om voor het donker 9 holes te lopen.

De ‘Herenochtend’ groep
Maar goed, de ‘Herenochtend’. We zijn een gezellige groep
manen die elke donderdag zijn wedstrijd speelt. De opkomst is
heel goed; toch elke week tussen de 25 en 35 personen met
soms uitschieters naar boven de 40. En gewoon elke week een
qualifying wedstrijd, dus voor het ‘echie’. De laatste jaren was het
een tamelijk stabiele groep, die elk jaar weer een jaartje ouder
werd, maar gelukkig hebben we dit jaar weer een aantal nieuwe
gezichten mogen verwelkomen, waardoor zowel de gemiddelde
leeftijd als de gemiddelde handicap is verlaagd. Ik ben er blij
mee en ik nodig ook andere ‘oudere jongeren’ uit om zich bij ons
aan te sluiten. We zijn een prettige groep en er is ook sprake van
een echte competitie.
Met grote belangstelling kijk ik dan ook uit naar de realisering
van de plannen voor de nieuwe baan. Ik vind dat het bestuur tij-
dig de al te ambitieuze plannen heeft laten varen en
ik ben blij dat we met bijna algemene stemmen hebben

gekozen voor optie 3. Ik denk nog steeds dat het de mooiste 9-
holes baan van (Zuid?) Nederland kan worden. Ik heb er zin in.
Alleen realiseerde ik me laatst wel dat het dan nog moeilijker
gaat worden om het tijdstip van 14.00 uur te halen. Maar goed,
daar zullen we dan hopelijk, in goed onderling overleg, wel een
oplossing voor vinden.
Ik dank de vernieuwde ‘Herenochtend’ commissie (waar ik overi-
gens zelf in zit!) voor de voortreffelijke wijze waarop ze dit jaar de
zaakjes hebben geregeld. Van een enkel schoonheidsfoutje kun-
nen we weer leren en kan het volgend jaar alleen maar nog beter
worden.

De eindstand van de zomercompetitie was:
1. Joop de Greef
2. Bert Hendriks
3. Herbert Beekmans

De leden van de vernieuwde ´Herenochtend´commissie,
vlnr Fons Crooijmans, Hein Ottenheijm en Harry van de Rijdt, overhandi-
gen samen de kampioenstrofee aan hun mede commissielid Joop de
Greef. Het vijfde commissielid Harry van Eyck kon helaas hierbij niet
aanwezig zijn.

Joop de Greef
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Nieuws van de jeugd

Jeugdbokaal

Hier nog een foto van de uitreiking van de jeugdbokalen op 5 oktober
jongstleden.

Sinterklaas op bezoek
De jeugd van HGC ‘Overbrug’ speelde op 29 november een ge-
zellige Sinterklaaswedstrijd in het donker. Detectivepiet had een
buggy gepakt om een kijkje in de baan te nemen en liet, na een
heerlijk worstenbroodje en een kop warme choco, als cadeautje
voor iedereen wintertees achter. Oefenen dus maar kinderen, in
de winterperiode! Na afloop een gezellig samenzijn en daarbij
kwam de Sint op bezoek.

Aandacht voor Sinterklaas

Debby Toll

Het is Kerstmis en weer tijd dus
Voor de Evergreen, da’s klaar
Kopij zowaar op tijd ontvangen
Dus ga lezen: dik voor mekaar.

‘k Bekijk ze van dit jaar nog even
Maakte jij die tartiflette?
We gaven ook de pen weer door
Leuke stukjes, van die nette!

Alle sponsors kwamen langs
Want hun steun is onontbeerlijk
En Otto zegt ons keer op keer
“wat is de natuur toch heerlijk”

Er waren veel te spelen matches
Je gaat er al als winnaar heen
Maar aan het einde van de wedstrijd
Is dat er elke keer maar één.

Strokeplay, matchplay kampioenen
Couples cup, het is een boel
Dames-, herendagen winnaars
En de jeugdbokaal: te cool!

Golf maakt veel emoties los
Van juichend blij tot vloekend kwaad
En waar gaat het helemaal om?
Dat mijn balletje in dat gatje gaat.

Dan is er ook nog iets bezopens
Het heet zoiets als “van het vat”
Het schijnt dat dat niet is voor vrouwen
Ook niet geschikt voor een debat.

En: wat doen we met dat maïsveld?
Het is heel fijn, da’s buiten kijf
Twee parren drie? wat willen w’eiglijk

Of maar gewoon een parretje vijf?
Alles uitgebreid bekeken
Uitgelegd in d’Evergreen
En wie gaat dat dan betalen?
We moeten ‘t eerst nog maar eens zien.

En volgend jaar om deze tijd dus
Liever eerder als het kan
Horen we vanuit het maïsveld
De allereerste “hole in one”!

En groot feest want onze club
Werd 25 jaar gelee
Heel bescheiden opgericht
Nu dus een jarige HGC

De hapjes, drankjes en ook spel
De hele week het diës feest
Het was een spetterend succes
Zoals nooit eerder is geweest

Zo gaan we verder met elkaar
Heel sportief en dat is fijn
En veel plezier, laat dat vooral
De Overbrugse drijfveer zijn.

Frida de Jager

Eindejaars
overpeinzingen
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Ladies day seizoeneinde
MargreetVossen volgt
Frida de Jager op als
voorzitster

‘Lady of the year’aan het
woord

Janneke Goossens

Terugkijkend naar het seizoen
2013/2014 kunnen we zeggen
dat we veel mooi weer hebben
gehad en daardoor prachtige
golfdagen. Bijzonder om
samen met Frida, Margreet,
Wilma, Carla en Annemarie te
mogen werken aan het welsla-
gen van deze competitie. Ik wil
de commissie dan ook heel
hartelijk danken voor de bij-
zonder plezierige manier van
samenwerken. Het is mooi om
te zien dat we, in overleg met

de leden, een geoliede organi-
satie hebben waar de golfers,
bridgers en de gezelligheids-
deelnemers, allemaal aan hun
trekken komen.
In het bijzonder Frida wil ik
danken voor haar jarenlange
inzet als voorzitter en Mar-
greet veel succes toewensen
als haar opvolgster.
Aan deelname in de Dames-
commissie zitten ook veel
voordelen: je aanwezigheid
groeit van 60% naar 90%,
zodat je meer wedstrijden
meespeelt, waardoor speel-
sters die niet tot de besten be-
horen zoals ik, ‘Lady of the
year’ kunnen worden. Immers,
de beste tien wedstrijden in de
zomercompetitie tellen mee.
Uit bovenstaande constatering
kun je vaststellen dat je als lid
van de commissie de kans om
te winnen behoorlijk verhoogt.
Mijn advies, stel je beschikbaar
voor onze commissie en je
wordt de volgende ‘Lady of the
Year 2015’ !
Ik wil iedereen bedanken voor
een prachtig seizoen met
daarin diverse hoogtepunten,
zoals het damesuitstapje (on-
danks de regen), de vriendin-
nendag, vossenjacht en de
eindejaar wedstrijd.
We gaan met frisse moed aan
een nieuw seizoen beginnen
met nieuwe kansen, hopelijk
veel mooi weer en natuurlijk
met heel veel golfplezier.

Janneke Goossens
Lid van de Damescommissie

De Ladies tafel

Vossenjacht
Nu dan toch de Vos
Mij gedachten gaan allereerst
naar de vossenjacht van 2013.
Ik kreeg toen de vos officieel
uitgereikt door Henriëtte van
Dongen, die deze trofee ieder
jaar beschikbaar stelt. De blijd-
schap hierover was echter van
korte duur. Na uitreiking van
de vos kwam Frida de Jager
mij schoorvoetend vertellen
dat ik geen recht had op deze
vos, omdat Els van Wylick met
een lagere handicap en gelijk
aantal punten, de eer toe-
kwam. Snif, snif…
Bij aanvang van de wedstrijd
gaf ik daarom te kennen de
vos nooit meer te willen ont-
vangen, om hem niet weer af
te moeten staan. Wie schetst
mijn verbazing tijdens de prijs-
uitreiking om te horen, dat ik
de wedstrijd tóch had gewon-
nen en dus de vos. Geweldig,
maar was dit wel waar? Hen-
riëtte verzekerde mij dat het

deze keer écht zo was en vol-
gens mij was ook Frida net zo
blij als ik.
Kortom, de vos staat voor een
jaar bij mij op een mooie
plaats. Damescommissie be-
dankt voor de geweldige dag.

Anneke Theunissen

Henriëtte overhandigt de vos aan
Anneke



19

Vrijwilligers in het zonnetje gezet

Maandag 1 oktober waren de vrijwilligers van onze club, onder
wie wij als redactie van de Evergreen, als waardering voor hun
inzet uitgenodigd voor de jaarlijkse vrijwilligersdag. Bij stralend
najaar weer werd vanaf een uur op het terras aan een vijftigtal
vrijwilligers koffie met gebak geserveerd.

Daar nam de voorzitter Mario Janssen de microfoon ter hand om
ons allen te bedanken voor de bijdrage aan de club, die van
groot belang is om de club goed draaiende te houden. Het grote
aantal vrijwilligers laat volgens Mario dan ook zien dat er op
‘Overbrug’ een sterk clubgevoel heerst en dat is een solide basis
voor continuïteit.

Wedstrijdleider Wim Martens gaf vervolgens de nodige instruc-
ties voor een Texas Scramble wedstrijd van 9 holes in flights van
drie koppels. Na afloop was het verzamelen op het zonnige ter-
ras, waar we konden genieten van de lekkere hapjes die door
‘D´n Dimpel’ werden geserveerd, waarbij de glazen regelmatig
werden gevuld. Dat gaf de voorzitter de gelegenheid om een
toost uit te brengen op de gezondheid van alle vrijwilligers; ook
zij die er deze dag niet bij waren.

Daarna werden de prijzen uitgereikt aan de winnende koppels
en konden we in de avondzon nog nagenieten van deze mooie
dag.

Redactie Evergreen

Winnaars:
1. Joop de Greef en Peter Heessels
2. Bert ter Heijne en Hans van de Wassenberg
3. Frank Wolters en Wim van de Westerlo

Neary: Joop de Greef
Longest Dames: Annemarie Ottenheijm
Longest Heren: Wim van de Westerlo

Nagenieten op het terras

Prijswinnaars vlnr Hans, Bert, Joop, Annemarie, Peter, Wim en Frank
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Succesvol seizoen voor de Business Club
Op 24 oktober werd de laatste wedstrijd van de Business Compe-
titie 2104 gespeeld. Opnieuw gezegend met prima golfweer was
de deelname, ondanks het vroege aanvangstijdstip, verrassend
groot. We kunnen terugkijken op een erg geslaagd seizoen met
een gemiddeld heel hoge deelname. Het blijkt dat de opzet vol-
doet aan de wensen.
Dat wil echter niet zeggen dat we op onze lauweren kunnen rus-
ten. Er is altijd ruimte voor verbetering en we zullen eens goed
moeten kijken naar de mogelijkheden van meer en andere activi-
teiten. Te denken valt aan contacten met Business Clubs van an-
dere golfclubs, waaruit mogelijk interessante zaken naar voren
kunnen komen. Maar ook de ontwikkelingen binnen onze eigen
vereniging vragen om de nodige aandacht. Zoals de gestage
groei van de Business Club.

We blijven een 9-holes baan en de mogelijkheden daarop zijn en
blijven, ook met de toekomstige uitbreiding, beperkt. Aan ons de
opdracht hier goed over na te denken en samen met de leden
van de Business Club hierover de juiste en voor iedereen aan-
vaardbare beslissingen te nemen. Een mooie taak voor Claudia
van Hout, die per 1 januari as. het voorzitterschap van de Spon-
sor Commissie op zich gaat nemen. Al met al genoeg werk aan
de winkel! Tijdens de voorjaarsbijeenkomst met onze Businessle-
den komen we hier uitgebreid op terug

Business Competitie 2014
Na zeven wedstrijddagen is niet onverwacht SMARTPARK EU-
ROPA winnaar geworden van de 2014 editie. In de vorige Ever-
green schreef ik al dat de eindstand nagenoeg vaststond, maar
achteraf bezien was het toch nog even spannend. Die spanning
zat er zeker bij mij wel in, omdat ik ruim voor de laatste wed-
strijddag de naam van de winnaar al op de prachtige BUSINESS
TROPHY had laten plaatsen. Maar ondanks een wat mindere dag
van Daan Simons en zijn gast bleef de voorsprong gehandhaafd
en werd de BUSINESS TROPHY door de Defending Champion
Louis van Asten, onder toeziend oog van onze voorzitter Mario
Jansen en vanWim van deWesterlo, overhandigd aan Daan Si-
mons. Hij bedankte in zijn dankwoord de Commissie voor de
goede organisatie en zegde toe zijn titel het komende seizoen
zeker te zullen verdedigen. De einduitslag van de Competitie
vindt u terug op de website.

De Commissie bedankt iedereen voor zijn sportieve deelname en
voor de gezellige sfeer die er altijd is gedurende en na de busi-
ness wedstrijden. Onze dank gaat ook uit naar de sponsors, die
dit jaar de prijzentafel ruim hebben gevuld en wij spreken de
wens uit dat dat het volgend jaar weer zo zal zijn.
Natuurlijk willen wij ook Gijs en zijn team van ‘D’n Dimpel’dank-
zeggen voor de goede verzorging voor en na de wedstrijden.
Graag wens ik u namens de Sponsor Commissie u en de uwen
sfeervolle Kerstdagen en een in alle opzichten voorspoedig 2015.

Sponsor Commissie HGC ‘Overbrug’,

Willem van de Ven

Louis overhandigt de Trophy aan
Daan

Daan Simons is gelukkig met zijn
Trofee
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Het is altijd fijn als vrienden aan je denken. Vooral op die momenten en in die om-
standigheden wanneer je het niet verwacht. Dat heet dan een verrassing.
Mijn verrassing was dan ook groot toen ik, na met belangstelling het verhaal van
Meint Veninga te hebben gelezen, mijn naam onderaan het stuk terugvond met
daarbij de uitnodiging - of eerder aankondiging - de volgende schrijver van
‘Geef die pen door’ te zijn. Ik geef daar graag gehoor aan.

Geef door die pen

Mijn naam is Jan Pieter de Mönnink. De uitgang van mijn achter-
naam verraadt wellicht mijn roots al: geboren en getogen Tukker.
Tot en met mijn middelbare school woonachtig in Enschede, be-
kend van textiel, Grolsch en vuurwerkramp. Door studie en oplei-
ding, via Nijmegen, Amsterdam, opnieuw Nijmegen en
Eindhoven, langzaam afgezakt naar het heerlijke Helmond.
Dat laatste was een bewuste keuz,e die zonder last van regionale
vooroordelen gemaakt is.

Sinds 2001 wonen wij in Helmond, Stiphout om precies te zijn.
Samen met mijn echtgenote Marlieke Mateijsen, onze drie doch-
ters Pleun, Maud en Merel, zijn wij de bevoorrechte bewoners
van een prettig huis aan de rand van dat voormalige dorp.
Gesitueerd aan de zuidkant, daar waar in vroegere tijden de leem
werd gewonnen. die in ‘De Steenoven’ tot briketten werd ver-
werkt. Niet alle klei is in die tijd afgegraven, getuige de conditie
van ons gazon, waarbij in vergelijking hole 3 van de ‘Overbrug’
droog mag worden genoemd.

Tukkers en Brabanders, dat gaat goed samen.
Met een moeder uit Tilburg en een vader uit Enschede ben ik
daar wel een sprekend product van. De geschiedenis herhaalt
zich; ook Marlieke is geboren in Tilburg. Bestaat toeval? Toen ik
klaar was met mijn opleiding tot KNO-arts waren er in heel Ne-
derland twee vacatures. Eén in Eindhoven en één in Enschede.
U begrijpt dat ik voor de eerste gekozen heb. Na 12 jaar in het
Diaconessenhuis, later Máxima Medisch Centrum, te hebben ge-
werkt, ben ik begin 2012 verkast naar het Sint Anna Ziekenhuis in
Geldrop. Binnen het vak van de KNO-heelkunde ligt mijn passie
bij de oor chirurgie. De mogelijkheden daartoe in Geldrop heb-
ben mij doen besluiten de overstap te maken. Het is heerlijk om
met een toegewijd team aan hamertjes, aambeeldjes en stijg-
beugeltjes te mogen sleutelen, zodat mensen weer in staat zijn
zonder hulpmiddelen te kunnen communiceren.

Het niveau van de gezondheidszorg in Nederland ligt op een
zeer hoog niveau. De vanzelfsprekendheid daarvan ontbreekt in
vele delen van de wereld. Via de stichting Eardrop brengen
Nederlandse KNO-artsen hun kennis en kunde belangeloos over

op collega’s in Kenia en Ethiopië. Ik voel me bevoorrecht daar
een kleine bijdrage aan te mogen leveren. Al is het ‘a drop in the
ocean’, van veel druppels wordt je toch behoorlijk nat. Dat moet
een golfer niet vreemd in de oren klinken.

Natuurlijk moet een KNO-arts zijn vakkennis op peil houden.
Zoals iedere medicus dient ook een KNO-arts jaarlijks zijn na-
scholingspunten te verzamelen om zijn registratie te behouden.
Het mooie is dat dat prima te combineren is met golf. Van 8 tot
12 in de schoolbanken om vervolgens na een snelle lunch 18
holes te lopen. Daarna nog even terug voor een korte avondses-
sie om vervolgens de dag met diner en een borreltje af te sluiten.
Het behalen van je GVB was in de opleidingstijd nog net geen
eis, maar werd door de hooggeleerde opleider zeker aangemoe-
digd. Ik heb daar nooit spijt van gehad.

Werk combineren met golf
In de periode dat de kinderen nog klein waren, is het golfen toch
wel vrij laag op de prioriteitenladder komen te staan. Inmiddels
hebben de dames het uitslapen ontdekt en hebben zij boven-
dien meer en meer hun eigen bezigheden en agenda. Dat komt
mijn golfspel gelukkig ten goede. Iedere zondag, als het enigs-
zins lukt, sla ik met mijn golfmaten om acht uur af. Thuis word ik
op die tijd niet gemist.

In deze tijd van het jaar ontkom je niet aan goede voornemens.
Die van mij hebben deels met golf te maken. Primair wordt 2015
voor mij het jaar van Alpe d’Huzes. Ik heb me laten strikken om
aan dat evenement mee te doen met een clubje bevlogen
Helmonders. Daarnaast voel ik me voldoende vertrouwd om, nu
mijn handicap onder de 25 is gezakt, vaker mee te doen aan de
vele wedstrijden die onze golfclub organiseert. Ik wens u dan
ook allemaal een prachtig golaar op ‘Overbrug’. De pen geef ik
graag door aan mede-zondagochtend-early-bird Tom Ballering.
Altijd goed voor een dosis ‘Haagse bluf’.

Jan Pieter de Mönnink

Jan Pieter de Mönnink
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Wedstrijden in 2015 om aan deel te nemen
Aan welke wedstrijden kun je in 2015 allemaal deelnemen ??
Er zijn dus ongeveer honderd wedstrijden, waaraan je kunt deel-
nemen (ongeveer de helft qualifying). Pik er zoveel mogelijk
mee.

Veel golfplezier in 2015.

Met Handicap 0-54 vanaf 22 jaar (starten vanaf HCP 36)
7 x 18 holes Gezelligheidswedstrijden op zon en feestdagen

(div. spelsoorten) met start om 10.00 uur of 11.00
uur non Q.

8 x 18 holes Stableford qualifying wedstrijden op zon- en
feestdagen met start om 10.00 uur; met de te
winnen Neary.

22 x 9 holes Dodavo, Stableford qualifying op donderdag met
start tussen 16.30 uur en 18.30 uur.
Ook voor jeugdleden met minimum HCP.36 (zie
wedstrijdreglement op de site).

13 x 9 holes Golf SOOS Stableford non-qualifying op zonda
gen in december, januari en februari. Starten tus
sen 12.00 uur en 13.30 uur. Ook voor jeugdleden
vanaf 15 jaar (zie wedstrijdreglement op de site).

5 x 9 holes Couples Cup op zaterdag met start om 16.00 uur.
Inschrijven per koppel. Non qualifying.

Alle 50 Damesochtenden:
9 en 18 holes; op dinsdag met start om 9.30 uur.

Alle 50 Herenochtenden:
9 en 18; op donderdag met start om 9.30 uur.

Met Handicap 0-36 vanaf 22 jaar :
Alle hierboven genoemde wedstrijden.
7 x 18 holes Stableford qualifying; Maandbeker wedstrijden

op zondagen met start om 10.00 uur.

Matchplay kampioenschap (ook jeugd vanaf 15 jaar).
Strokeplay kampioenschap. (ook jeugd vanaf 15 jaar).

Met Handicap 0-24.4 vanaf 22 jaar :
Alle hierboven genoemde wedstrijden.
7 x 18 holes Strokeplay qualifying, Maandbeker wedstrijden

op zaterdagen met start om 11.00 uur.
U bent allen van harte welkom.

Deelname aan wedstrijden blijft de beste manier om kennis te
maken met andere leden. Bij alle qualifying wedstrijden wordt
bovendien automatisch je handicap aangepast. Inschrijven kan
altijd via de zuil op de club of thuis op de computer.

De Overbrug Golfsoos geeft sfeer in de wintermaanden
Om ook in de winterperiode gezellig met elkaar bezig te zijn met
het golfspel wordt van 30 november 2014 tot en met 8 maart
2015 de Overbrug Golf Soos gespeeld. Onderstaand vindt u de
voorwaarden voor deelname. U bent van harte welkom.

Deelname: Leeftijd vanaf 15 jaar; HCP 0-54 (spelen vanaf 36).
Inschrijving: Op de dag zelf. Via de zuil op de club of thuis op de
computer.
Inschrijfgeld: Een nieuw golfballetje. Deponeren in het speciale
koffertje op de balie bij de Caddiemaster.
Bijzonderheden: Starttijden tussen 12.00 en 13.30 uur. Inloop-
wedstrijd, dus aansluiten bij de tee van hole 1 (geen startlijsten).
9-holes Stableford (niet qualifying) en spelen in 3- of 4-ballen. Bij
wintergreens uitholen met de pin erin. Bij terugkomst score in-
voeren in de zuil en mixed sitting bij de open haard (zonder vuur
Laatste wedstrijd zondag 8 maart 2015. Op zondag 4 januari
geen Golf Soos i.v.m. Nieuwjaarsreceptie.
Prijzen: De dagwinnaar en de tweede plaats delen de balletjes,
dames en heren apart. De eerste plaats 2/3 deel en de tweede
plaats 1/3 deel
Competitie
Voor de eindstand van de competitie wordt uitgegaan van de
Ringerscore. Dit is het totaal van de beste scores die u tijdens de
gehele competitie op een hole heeft gespeeld. Speelt u dus de
ene wedstrijd op een hole een 6 en een andere keer een birdie,
dan telt de birdie voor de einduitslag van de competitie.

Soosgedachte
Vanaf 15.30 uur een gezellige borrel met een of andere gezellige,
smakelijke Horeca-invulling. Bij slecht weer alleen SOOS vanaf
15.30 uur, geen golf.

Voor informatie kijk ook op de site!

Weco
Rob Stockx
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Nieuws van D´n Dimpel
Wij zijn gesloten op Kerstavond (vanaf 17:00), 1e & 2e Kerstdag
en Nieuwjaarsdag.
In de wintermaanden (december, januari en februari) is d’n Dim-
pel gesloten op maandag. Er staat op de maandagen een koffie-
machine in de hal, waarmee u voor één euro een smakelijk kopje
koffie of espresso kunt maken. Mocht u vragen of suggesties
hebben omtrent de Horeca kunt u ons altijd mailen (restau-
rant@dimpel.nl) of bellen (0492-475807).

Op de zaterdagen 28 februari en 21 maart is er weer een diner-
chantant met het optreden van Tutti Contenti, een opera en ope-
rette ensemble dat u meeneemt naar de Herberg “In den
Vrolijcken noot”. Gelieve snel te reserveren want vol is vol.
Wij wensen al onze gasten fijne feestdagen toe.

Iris en Gijs

Onze greens liggen er gewoonlijk perfect bij. Toch komen we de
laatste tijd nog regelmatig niet gerepareerde pitch marks tegen,
die vooral bij het natte winterweer, kraterachtige vormen aanne-
men. Jammer, en daarom nog een keer aandacht hiervoor met
het verzoek de juiste reparatiemethode toe te passen.

Een correcte reparatie (zie tekeningen) voert u als volgt
uit:
1. Steek de pitchfork, iets verwijderd van de rand van de inslag,
aan de hoge (achter)kant een beetje schuin in de green en draai
hem naar de (voor)kant, zodat de bodem omhoog komt.
Het draaipunt van de pitchfork bevindt zich onderin de bodem
van de mark.
2. Druk de pitchfork zodanig naar voren dat daardoor de rand
naar binnen wordt geplaatst.

3. Herhaal dit nog driemaal rond de pitchmark.

4. Druk de herstelde pitchmark met de putter aan totdat de
green ter plaatse weer vlak is.

5. Herstel ook de door een ander ‘vergeten’ pitchmark als u toch
even moet wachten op uw medespelers.

Repareer de pitch marks

richting inslag

draaipuntpitchmarkpitchfork

3x herhalen rond de pitchmark aandrukken met putter

1

3

2

green
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Een praatje met twee
nieuwe enthousiaste HGC-ers
Rob en Klaartje Majoor

Kom je uit een sportieve familie?
Klaartje: Ja, de hele familie was altijd druk met sporten, Ikzelf heb
aan wedstrijdzwemmen, tennis, hockey en skiën gedaan. Ik heb
lichamelijke opvoeding gestudeerd aan de KALO in Tilburg. Sport
doorkruist dus mijn hele leven.

Rob: Redelijk, we sportten allemaal wel, maar gezelligheid was
heel belangrijk.
Hockey, tennis en skiën waren wel de sporten. Maar nooit op
hoog niveau.

Waarom golf?
Klaartje: Dat was enkele jaren geleden nog geen logische keuze,
golfen. Daar word je niet moe van, dus dat is niks voor mij. Maar
enkele enthousiaste vrienden hebben ons over gehaald om het
toch maar eens te gaan proberen, "Haal dan alvast je GVB, dan
kun je daarna nog zien of je er wat mee doet…"
We hebben lessen gevolgd bij de Gulbergen. Na de eerste les
vond ik het al geweldig. Met mijn sportopleiding heb ik alle
sporttechnieken wel geleerd, maar golf: dat was nog eens hééél
wat anders. Leuk dus.

Rob: Ik hockeyde vaak twee wedstrijden in de week en de laatste
jaren had ik dus zes dagen in een week spierpijn. Het niveau
werd ook niet beter. Een paar vrienden van mij waren al aan het
golfen en beweerden dat dat wel iets voor mij zou zijn; gelijk
hadden ze!

Waarom HGC?
Klaartje: De doorslag van onze keuze was toch wel dat je snel en
zonder afspraak de baan op kan.

Rob: Lekker dichtbij, geen starttijden. Met een eigen zaak is dat
heel prettig; er komt nog weleens iets tussen

Hoe vind je het bij HGC?
Klaartje: Gezellig!
Rob: Heel aangenaam, lekker ongedwongen.

Jullie eerste ervaring en wat zou er beter kunnen?
Klaartje: We zijn in een Jubileumjaar binnen gerold, dus het was
een heel goed georganiseerd jaar. De Jubileumwedstrijd met
eetmomenten door de baan vond ik heel leuk. Voor herhaling
vatbaar! Ben nog te kort (proef )lid om met suggesties te komen.
Wat ik ook goed vond was de kennismaking dag voor nieuwe
leden. Het helpt nieuwe leden over een drempel heen te stap-
pen. Je krijgt meteen het gevoel er bij te horen. Het vervolg om
halverwege het seizoen dat nogmaals te doen was een goede
zet. Wij als proefleden hebben de tijd gekregen om te bedenken
of je bij deze club wilt horen. Nou wij in ieder geval wel.

Rob: Hole 3 is wat nat, verder ligt de baan er prachtig bij! Tot nu
toe mis ik niks.

Doen jullie al mee met wedstrijden?
Klaartje: Al in de eerste week dat we lid waren. hebben we inge-
schreven voor een wedstrijd. Doodeng, maar gewoon gedaan en
de zenuwen waren snel verdwenen. Flightgenoten vangen je
goed op en ik heb veel van hen geleerd. Je leert dan pas écht de
regels. Ik kan iedereen aanbevelen eens met wedstrijden mee te
doen! Dan leer je ook echt golfen!

Rob: Ik heb al aan veel wedstrijden meegedaan, erg leuk. Al zijn
volgens sommige mannen de serieuze wedstrijden op zaterdag.
Daar kan ik voorlopig nog niet aan meedoen, omdat ik dan altijd
moet werken. Het voordeel van het spelen van wedstrijden is wel
dat je veel regels leert, want in de praktijk is het toch anders!

Wat vinden jullie van de baanuitbreiding?
Klaartje: Als proeflid heb ik geen stemrecht gehad, maar ik ben
blij met de keuze die er gemaakt is. Het wordt een volwaardige
stadsbaan!

Rob: Zeer positief; ik ben ook blij dat er met een grote meerder-
heid voor is gekozen. Het is dus een keuze van iedereen.
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Gaan jullie vaak golfen?
Klaartje: Ja, twee à drie keer per week.

Rob: zoveel mogelijk, soms twee. soms vier keer per week.

Hoe staat het met jullie handicap?
Klaartje: Mijn handicap is heel snel van 36 (in maart) naar 26 (in
juni) gegaan, maar de laatste tijd wil het niet lukken om te ver-
beteren.

Rob: Ik zat vrij snel op 27, maar de laatste maanden zit er niet
veel beweging meer in, ondanks goede resultaten in de laatste
wedstrijden.

Rob en Klaartje, bedankt!

Frida de Jager

In memoriam Annie Heessels
Met droefenis hebben we kennis genomen van

het overlijden van Annie Heessels op 12 oktober jl.
Zij zal in onze gedachten voortleven als een sportieve
en aimabele golfster, die we regelmatig tegenkwa
men in de wedstrijden en bij de andere activiteiten

binnen onze club.

Wij wensen Peet veel sterkte toe bij het verwerken
van dit verlies.

Redactie Evergreen
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Van de bestuurstafel

Terugkijken op het afgelopen jaar
Nu 2014 bijna voorbij is. kijken we terug op een jaar waarin veel
is gebeurd, maar meestal niet goed zichtbaar voor de leden. Al-
lereerst zijn we voor de ledenadministratie steeds meer gebruik
gaan maken van E-Golf4u, de gezinsleden zijn gekoppeld, speel-
gerechtigden zijn aan bedrijven gekoppeld, zodat de facturatie
aanzienlijk eenvoudiger gaat. Het geheel is nu gekoppeld aan
een financieel pakket, zodat de financiële cijfers sneller beschik-
baar zijn. Het is dus steeds belangrijker, dat de basisinformatie
klopt. Als lid kunt u dit zelf bijhouden. Als u inlogt, komt u op uw
privé pagina, die u zelf kunt wijzigen. Controleer of de gegeven
nog kloppen.

Daarnaast is er een punt, dat ons met zorg vervult, nl. het aantal
leden. Het project proefleden is zeer succesvol geweest, van de
40 proefleden in oktober zijn 20 lid geworden en 4 zijn business
lid A geworden. Echter, de leden van onze vereniging zijn wat
ouder, zodat er ieder jaar een fors aantal opzegt, omdat ze door
lichamelijk malheur niet meer in staat zijn een ronde te lopen (of
te rijden). Het resultaat is dat onze vereniging in 2015 start met
exact 400 leden, weer minder dan er op 1 januari 2014 waren.

Ook in 2015 zullen wij weer proberen proefleden te interesseren,
maar wij denken, dat onze bestaande leden de beste ambassa-
deurs zijn om in de eigen omgeving rond te kijken en vrienden
en bekenden enthousiast te maken voor onze vereniging. Zeker
nu de goedgekeurde baanvernieuwing uitgevoerd gaat worden.
Het bestuur is bezig om wat plannen uit te werken om het leden-
tal weer te laten stijgen, maar hulp van u allen is daarbij zeer wel-
kom. Denk de komende dagen met een goed glas bij de
Kerstboom eens aan onze toekomst en overspoel ons met
ideeën.
Prettige feestdagen.

Namens het bestuur,
Dirk Jan Boer. secretaris

Nieuwsjaarsreceptie
De Nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op zondag 4 januari
vanaf 16.00 tot 18.00 uur in Golfclubhuis D’n Dimpel.

Even wat nieuws over de competitie 2015. Voor het eerst dit
jaar konden leden zich alleen maar opgeven via de digitale
weg; tot 15 0ktober. Dus al die blaadjes op het prikbord zijn
verdwenen. Het bestuur wilde graag duidelijke regels voor de
leden die deelnemen aan de competitie in 2015.
Er is dus, in samenwerking met bestuur en de WeCo een wed-
strijdreglement gemaakt. Dit is voor dit jaar bindend. Na evalu-
atie van de competitie kunnen er eventuele aanpassingen
worden gedaan voor 2016.
Voorts er is een vergadering belegd waarin de hoogtepunten
uit het reglement werden toegelicht en waar de teams heren I
en II en senioren I en II samengesteld zijn. Het bestuur vindt
dat voor de uitstraling naar buiten het goed zou zijn om alle-
maal dezelfde kleding te gaan dragen. Natuurlijk met het logo
van onze club. Er zijn drie mensen benoemd in de kledingcom-
missie en zij gaan uitzoeken waar de spelers zich in gaan verto-
nen dit jaar. Per opgegeven lid stelt het bestuur 45 euro
beschikbaar. Er is aan alle teams gevraagd of er behoefte is aan
training, die bestaat uit een paar lessen van Sandy. Behalve de
heren senioren wilde men dit erg graag. De vergadering ver-
liep in een gezellige sfeer. Laten we hopen dat deze sfeer ook
wordt uitgedragen als er gespeeld gaat worden in de competi-
tie in 2015.
Dit jaar gaan we van start met twee herenteams op zondag in
de reserve klasse en twee heren senioren teams op vrijdag. Er
is een damesteam op zondag in de reserveklasse en een
dames seniorenteam op donderdag.
Reserveklasse wil zeggen dat er 27 holes worden gespeeld.
Voor de middag 9 holes Greensomes en na de lunch 18 holes
singles.
Het was vorig jaar voor de eerste keer dat dames I en heren I
niet meer verplicht uit moesten komen in de standaardafde-
ling waar twee keer 18 holes worden gespeeld.
Verder doen er twee teams mee aan de jeugdcompetitie. Vorig
jaar was dit één team.

Christien Jacobs

Nieuws over de NGF
competitie 2015
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De Couples Cup, een succesformule

Op zaterdag 1 november werd alweer de tweede Couplescup af-
gesloten. De spelvorm voor deze keer was ‘cross country’. De
baancatering van ‘D’n Dimpel’ en kletser Robert van Lamoen bij
de borrel maakten er weer een geweldige dag van. Dit jaar waren
Harry van Eyck en Lenie Ras met overtuiging de winnaars. We
willen iedereen bedanken voor deelname en hopelijk tot vol-
gend jaar.

Speciale dank gaat uit aan onze sponsoren:
• Prinsen Hairdesign
• Meulendijks Drankenhandel Helmond
• Adriaans Bouwgroep
• Vivara Natuurbeschermingsproducten
• Cecil/Street One Helmond
• ‘D’n Dimpel’.

Dieke Sengers en Willem Schiffers

Verslag van de winnaars

Fantastische avonden met de Couples cup

Wij hebben fantastische avonden beleefd deze zomer met de
Koppeltjes Cup. Gezellig met mooi weer en fijne mensen. Na af-
loop een heerlijk glaasje wijn op het terras, al dan niet gevolgd
door een hap, klaargemaakt door Gijs.
Vijf zaterdagen samen met je partner een Texas Scramble wed-
strijd spelen over 9 holes. De drie beste scores tellen voor het uit-
eindelijke klassement.
Gelukkige winnaars Lenie Ras en Harry van Eyck.

De eerste drie wedstrijden schitteren was voor ons voldoende
om de uiteindelijke zege binnen te halen 96 slagen. Daarna wer-
den onze scores alleen maar slechter. Het koppel Nathalie

Drouen met Hans van de Wassenberg eindigde met één slag
meer op de tweede plaats. Met weer één slag meer eindigden op
een derde plaats Karin Asmussen samen met Frans Hermans.
U ziet dat de verschillen erg klein waren.

Wedstrijdleiding Dieke en Willem bedankt voor de organisatie,
ook willen wij natuurlijk de sponsoren bedanken. De laatste
avond werd afgesloten met een geweldig optreden van Robert
van Lamoen (alias Annie).
Misschien een aanrader voor andere koppels om volgend jaar
aan deze competitie deel te nemen.

Lenie en Harry
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Wedstrijduitslagen

Couples CUP V - 1 november

Antonie Fransen
Hans van deWesterlo 29 slagen

Dieke Sengers-Praasterink
Ton Sengers 29 slagen

Nathalie Drouen-Swinkels
Hans van deWassenberg 30 slagen

Mosselwedstrijd (hidden holes) - 2 november

Ruud van de Vliert 21 punten
Brigitte Bozon 20 punten
Frans Coolen 20 punten
Alex van IJssseldijk 19 punten
Hub Bozon 18 punten
Diny van Zuidam 18 punten

Wildwedstrijd - 9 november

Tonnie Giesbers
Mieke van den Heuvel
Rob Majoor

Golf Soos I - 30 november

Hans Reemers 19 punten
Willy Giesbers 19 punten
Therris van deWesterlo-Prinssen 16 punten

Vrijwilligerswedstrijd - 1 oktober

Joop de Greef
Peter Heessels 20 punten

Hans van deWassenberg
Bert ter Heijne 20 punten

FrankWolters
Wim van deWesterlo 19 punten

Maandbeker Strokeplay VII - 4 oktober

Peter deWitte 68 slagen
Perry van Pareren 70 slagen
Leon van Zon 72 slagen

HGC Jeugdbokaal - 5 oktober

Sam Zijp 41 punten
Stijn Dijkstra 40 punten
Jelle Saasen 38 punten

Maandbeker Stableford VII - 19 oktober

Piet de Jager 34 punten
Rob Majoor 33 punten
José Gottenbos-Tuin 32 punten

Seizoensluiting - 26 oktober

Karin Asmussen 39 punten
Walter van deWassenberg 38 punten
Hans van deWassenberg 37 punten
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Galerij der winnaars
We zijn ons bewust dat we niet van alle wedstrijden foto´s tonen. Helaas hebben we er niet meer ontvangen. Een advies
aan de toekomstige winnaars: vraag aan de wedstrijdleiding om een foto. Is er geen fotograaf aanwezig, neem dan
eventueel het toestel van de redactie dat in de kast ligt bij de caddymaster. Ook creatieve foto´s (geen selfies!) zijn wel-
kom. Dus golfers laat uw familie en vrienden en ons allemaal meegenieten van uw prestaties

Readactie

Mosselwedstrijd
vlnr Alex, Frans, Ruud, Brigitte, Hub en Diny

Dodavo competitie (kon vorige keer helaas niet geplaatst worden)

Winnaars Dodavo vlnr: Jan Kersten (11 birdies); Klaartje Majoor (2e
pr.dames); Frans Hermans (4e pr.heren); Karin Asmussen (3e pr.dames);
Perry van Pareren (3e pr.heren); Fabine Colen (1e pr.dames); Walter v.d.
Wassenberg (5e pr.heren); Huub Bozon (winnaar en 15 birdies); Alex van
IJsseldijk, 2e pr.heren).

Wildwedstrijd
Helaas geen foto van de winnaars maar wel van de uitgebreide

prijzentafel van de wildwedstrijd

Maandbeker Stableford VII
vlnr José Gottenbos, Piet de Jager en RobMajoor
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Stableford

1. Rob Majoor 149 punten

2. Klaartje Majoor 144 punten

3.Walter van deWassenberg 135 punten

4. Diny van Zuidam 131 punten

Strokeplay
1. Joop de Greef 289 slagen

2. Marianne de Kimpe 290 slagen

3. Frans Jansen 291 slagen

4. Han van Kinderen 294 slagen

Maandbeker competitie einduitslag

Maandbeker Stableford winnaars Rob en Klaartje Majoor

Stroleplay winnaars
vlnr Marianne de Kimpe, Joop de
Greef en Han van Kinderen. Frans
Jansen 3e ontbreekt op deze foto.
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Wat ons verder nog ter ore kwam
Geen visserslatijn:
een forse snoek in onze vijvers

Tijdens het golfen van de Heren op donderdagmorgen, krijgt
kennelijk ook de natuur aandacht. Dat betaalde zich deze keer
uit met de vangst van een (weliswaar dode) forse snoek in de vij-
ver bij de afslag van hole 3. Wie had kunnen voorspellen dat er
in onze vijvers zulke grote vissen rondzwemmen.
Frank Wolters was meteen alert en kiekte met zijn mobieltje zijn
twee flightgenoten Joop en Theo met deze opmerkelijk vangst.
Voortaan tijdens het hengelen naar ballen goed opletten, wie
weet wat er nog meer in onze vijvers te bewonderen valt.

Groei van het aantal handicarts
De Stichting Handicart berichtte dat het aantal handicarts in Ne-
derland in 2014 groeide met 60. In totaal staan er nu 672 handic-
arts bij 114 clubs. De vraag naar de handicartpas en de handicart
app was dit jaar groter dan ooit. Op 8 augustus werd de 19.000e
pashouder ingeschreven. In 2014 zijn er 2.429 nieuwe pashou-
ders en 776 nieuwe app gebruikers geregistreerd. Daarnaast zijn
er bijna 450 tijdelijke passen uitgegeven. In totaal zijn er nu in
Nederland 19.604 handicart gebruikers geregistreerd.

Grondmonsters nemen op greens

Tijdens het maandagmorgen golf zagen we greenkeeper Herbert
met een stang op diverse plaatsen in de green van hole 4 prik-
ken. Voor ons een reden om uitleg te vragen.
Het gaat hier om het nemen van grondmonsters met een lengte
van ongeveer 6 cm. De gestoken ronde grondmonsters worden
verzameld en opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek
naar het gehalte van bepaalde stoffen in de grond, zoals calcium,
kali, magnesium, PH water e.d.

Dit prikken gebeurt in het najaar voor alle greens, zodat men in
het voorjaar weet hoe men, op basis van de resultaten van het
lab , de bemesting moet aanpassen.
Het blijkt dat er verschillen zijn per green.
Zo bevatten jonge greens, bv green acht veel meer roodzwenk-
gras, aldus Herbert.

Redactie
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Verslag ALV
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de Helmondse Golfclub “Overbrug” op maandag 17 november 2014 in het golf club-
huis D’n Dimpel te Helmond

Aanwezig volgens presentielijst: 115 personen
Bericht van verhindering: 21 personen

1. Opening
De voorzitter de heer Mario Janssen opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom,speciaal onze ereleden de heren Bert
Hendriks en Wim Martens en de leden van Verdienste deheren 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 onzeoverleden medeleden mevrouw Annie
Heessels-van Gerven, mevrouw Annie Hendriks-Verhoeven en ons erelid- en oud-voorzitter Hans Verstappen.
De voorzitter vraagt de vergadering of er nog wijzigingen in de agenda nodig zijn. Het antwoord is negatief.
De secretaris verzoekt de leden, als zij vragen of opmerkingen over de Algemene Leden Vergadering hebben, dit tijdig te doen. De
agenda moet minimaal 7 dagen voor de vergadering bij de leden zijn, maar zeer geregeld komt informatie na die tijd binnen en kan
dan niet meer in behandeling worden genomen.

3. Ingekomen en uitgaande stukken.
a) Door de secretaris wordt gemeld dat er berichten van verhindering zijn binnengekomen van 21 personen.
b) Diverse stukken aangaande de baanuitbreiding, zie agendapunt 8.

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 mei 2014.
Geen van de aanwezigen maakt gebruik van de mogelijkheid om tekstueel of inhoudelijk in te gaan op het verslag, waarna de notu-
len onder dankzegging aan de secretaris worden goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris worden getekend.

5. Voorlopig financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015.
De nieuwe penningmeester de heer Willem van Zantvoort geeft een korte uiteenzetting van zijn functie. Maakt een compliment aan
zijn voorganger de heer Bert Hendriks. Het grote verschil met de cijfers van 2013 is het feit, dat de vereniging nu BTW plichtig is. Hij
heeft zoveel mogelijk geprobeerd de cijfers te laten aansluiten. De vereniging is overgestapt van het kasstelsel naar een factuurstel-
sel. De boekhouding is nu geautomatiseerd.
•Met behulp van een aantal sheets geeft hij uitleg over de inkomsten en verschillen. Een belangrijke meevallende inkomstenbron is
de proefleden contributie. De reden, dat de inkomsten leden contributie negatief afwijkt van het budget is, dat er is uitgegaan van
meer leden dan de werkelijkheid. De heer Peter de Witte vraagt, waar de afwijking van de greenfee’s in zit. Dit wordt door de pen-
ningmeester toegelicht. Verder zijn er geen vragen over de inkomsten. Over de uitgaven zijn geen vragen. ( de sheets staan op de
website onder bestuursmededelingen)
•De voorzitter stelt de vergadering voor om de contributie voor het jaar 2015 met ongeveer 2%
te verhogen naar € 675,=. De vergadering gaat hiermee akkoord.
•Budget 2015. Na uitleg door de penningmeester keurt de vergadering dit goed.
•De voorzitter bedankt de penningmeester en de secretaris voor het inpassen van de modules
van E-Golf4U in de leden- en financiële administratie en de koppeling hiervan.
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6.Voorstel vernieuwde Statuten en Huishoudelijk Reglement.
De secretaris geeft aan, waarom het bestuur dit aan de leden voorstelt. De NGF adviseert om de statuten zo kort mogelijk te houden
en alle details te regelen in het Huishoudelijk reglement. Hierdoor hoeft niet voor elke aanpassing een notariële akte te worden ge-
passeerd.

Statuten.
De heer Fred Boogaarts heeft een vraag over de ledensoorten. De secretaris legt dit uit en dit wordt aangevuld door de notaris de
heer Bart Spoormakers, die de juridische uitleg geeft. Er zijn verder geen vragen. De verandering van de statuten dient door minstens
75% van de stemgerechtigde leden worden goedgekeurd. Er zijn geen tegenstemmers, de nieuwe statuten zijn goedgekeurd en
gaan in werking, zodra de notaris de akte heeft gepasseerd.

Huishoudelijk reglement.
De heer Fred Boogaarts vraagt zich af, of, door aan de speelgerechtigden namens de sponsoren en businessleden stemrecht te
geven, zij hun wil kunnen opleggen aan de ereniging. De voorzitter is daar niet bang voor, uiteindelijk kunnen hun rechten altijd weer
door de Algemene Leden Vergadering worden ingetrokken. Verder heeft hij bezwaar tegen het feit, dat het levenslange gratis speel-
recht voor Ereleden en Leden van Verdienste in de toekomst wordt ingekort tot 2 jaar. Na enige toelichting hierover geeft de voorzit-
ter aan dat dit overigens alleen geldt voor nieuwe Ereleden en Leden van Verdienste. .De heer Wim Martens vraagt zich af, om de
zittingsduur van de commissie leden gelijk te maken aan het bestuur (max. 9 jaar) er geen uittocht uit de commissies zal plaats vin-
den. Het bestuur is hier niet bang voor, er zijn al commissies, die hun zittingsduur zelf beperken (dames commissie max. 5 jaar)
De heer Jan Meulendijks maakt zich zorgen over het stemrecht van sponsoren/ businessleden i.v.m. de BTW. Dit wordt verder uitge-
zocht door de deskundigen en indien dit klopt, heeft de vereniging geen andere keus dan in de volgende Algemene Leden vergade-
ring dit weer in het Huishoudelijk reglement aan te passen. Verder zijn er geen vragen. Ook voor dit onderwerp is een toestemming
van 75% van de stemgerechtigde leden noodzakelijk. Bij de stemming zijn geen tegenstemmers en is het huishoudelijk reglement
aangenomen en wordt effectief met ingang van 18 november 2014.

7. Pauze

8. Baanuitbreiding.
Namens de commissie baanuitbreiding geeft de baancommissaris de heer Wim van de Westerlo aan de hand van sheets (zie be-
stuursmededelingen website) een uitleg over de verschillende opties. Er zijn een aantal ingekomen stukken over dit onderwerp, een
anoniem, de heer Toon Geerts over de routing, de heer Boerenkamp, wil optie 2, de heer Huub Bozon, wil optie 3, de heer Geert Swin-
kels, wil optie 3. Daarna geeft de penningmeester de heer Willem van Zantvoort de financiële onderbouwing en meldt, dat de ge-
sprekken met de banken voorspoedig verlopen. Een belangrijk punt is ook dat onderhoudsaannemer De Enk, mits zij de aanleg
mogen uitvoeren en een 10-jarig onderhoudscontract krijgen, bereid zijn de helft (€ 125.000) te financieren. Uit de cijfers blijkt, dat
de risico’s voor de vereniging zeer beperkt zijn. Na de uitleg zijn er wat vragen. De heer Ben Goossens vraagt, of hole 3 i.v.m. de water-
overlast niet opgehoogd kan worden. Hierover zal wederom contact worden opgenomen met het Waterschap en de Gemeente. De
heer Cees Broos vindt de Par 3 gevaarlijk. Het inrichting plan zal hierover uitsluiting geven. De heer Joop de Greef vraagt over het ge-
bruik van baan de tijdens de werkzaamheden. Omdat een groot deel van de uitbreiding op het maïsveld plaats vindt, zal de aanslui-
ting van de bestaande baan op de uitbreiding medio (planning) 2016 plaatsvinden. Er moet rekening worden gehouden, dat de baan
dan een aantal maanden beperkt bruikbaar zal zijn. Over de te volgen procedure zijn geen vragen. Financiën. De heer Theo van Ger-
wen vraagt zich af, wat er gebeurd, als onderhoudsaannemer De Enk in moeilijkheden komt. De commissie is ervan overtuigd dat dit
risico zeer beperkt is. De heer Leon van Heemskerk vraagt welke zekerheden de bank(en) vragen. Onderpand voor € 1,4 miljoen.



Hierna geeft de voorzitter aan, dat het bestuur unaniem optie 3 ondersteunt. De vergadering wordt verzocht schriftelijk een keuze te
maken. Hiervoor wordt de notaris de heer Bart Spoormakers en de heer Leon van Heemskerk gevraagd zitting te nemen in de stem-
commissie. Alleen stemgerechtigde leden kunnen stemmen, daarom dienen zij hun naam op het stembiljet te vermelden en hun
keuze voor optie 1, 2 of 3. Na de stemming controleren de secretaris, ondersteund door de heer Wim Martens (ex-secretaris) of zij in-
derdaad stemgerechtigd zijn en de stemcommissie telt de stemmen.

Namens de commissie deelt de heer Bart Spoormakers het resultaat mee, 9 stemmen blanco of ongeldig, 2 stemmen optie 1, 4 stem-
men optie 2, 96 stemmen optie 3. De Algemene Leden Vergadering besluit dus vrijwel unaniem voor optie 3 te kiezen. Het resultaat
wordt door de vergadering met grote instemming begroet. De voorzitter bedankt de stemcommissie en de commissie baanuitbrei-
ding voor alle werkzaamheden.

Dan wordt gestemd over de toestemming aan het bestuur tot aangaan van een lening ter grootte van maximaal € 1.150.000,=.
Er wordt gestemd met hand opsteken. Er zijn geen tegenstemmers, zodat de Algemene Leden Vergadering goedkeuring heeft gege-
ven aan het bestuur voor het verlenen van hypotheek op gronden van de vereniging ( voor het besluit tot het bezwaren van register-
goederen)

Als laatste moet worden gestemd over het aangaan van een financiering ten bedrage van maximaal € 125.000,= door onderhouds-
aannemer De Enk. Ook hier wordt gestemd met hand opsteken. Ook hier geen tegenstemmers en krijgt het bestuur van de Alge-
mene Leden Vergadering hiervoor toestemming. De Algemene Leden Vergaderingvergadering geeft het bestuur hiermee
toestemming te starten met alle activiteiten tot het uitbreiden van de baan.

8 Rondvraag
De heer Ruud van de Vliert verzoekt het bestuur, om de dagprijs voor het gebruik van de oefenvoorziening van € 3,50 voor niet-leden
te laten vervallen. Zijn argumentatie is, dat dit ook bij omliggende banen gratis is en hij verwacht, dat hierdoor meer bezoekers zullen
komen en meer munten worden verkocht. Het bestuur zal dit bespreken. De heer Reinder Zuidhof bedankt namens de vergadering
het bestuur voor de heldere uiteenzettingen en inspanningen.
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.30 uur.

Helmond, 18 november 2014
Getekend

De voorzitter M. W.A. Janssen
De secretaris D.J.Boer



“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

WWW. S TA ND - I N . N L


