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Een jaar van verandering en aanpassing voor
de Evergreen

In de vorige Evergreen hebben we ons voorgenomen om onze
houdbaarheidsdatum tegen het licht te houden, dit naar aanleiding
van veranderingen in het huishoudelijk regelement waarin vrijwilli-
gers het advies wordt gegeven om niet langer dan negen (9) jaar
door te gaan. Zelf ben ik bezig met mijn veertiende jaar als redactie-
voorzitter terwijl de meesten van mijn redactiegenoten ook de
negen jaar ruimschoots zijn gepasseerd. Nog afgezien van zo´n regel
vinden we toch dat we aan verandering toe zijn. De formule van het
blad is na zo´n lange tijd aan slijtage onderhevig en ook andere club-
leden moeten de kans krijgen om aan dit interessante publicatiepro-
ces deel te nemen. We hebben het bestuur daarom voorgesteld om
naar nieuwe redactieleden te gaan zoeken en daarmee samengaand
het publicatieproces aan te passen. Dat is nodig omdat ook Ton van
Poppel, die nu de opmaak verzorgt, ermee ophoudt en een externe
opmaker veel te duur wordt.

Om de veranderingen harmonisch te laten verlopen hebben we ons
voorgenomen om, indien nodig, nog tot eind van dit jaar beschik-
baar te zijn. Dit geeft nieuwelingen ruimschoots de tijd om zich in te
werken en een nieuwe opmaakwerkwijze te beproeven. Verder kun-
nen ze daarna teren op de ervaring van een tweetal van ons, die be-
reid zijn langer aan te blijven.
Dus beste leden, laat ons weten indien je geïnteresseerd bent. Het is
leuk om in een redactieteam te participeren om met je medeleden te
communiceren. Je kunt daarbij je creativiteit gebruiken in artikeltjes
en/of foto´s en dat in een gezellig team dat vier uitgaven per jaar
verzorgt. De Evergreen is er om het clubgevoel en de gezelligheid
binnen de club te bevorderen en dat is nodig om een aantrekkelijke
club te blijven voor de stad en de dorpen om ons heen.
Voor meer informatie kunnen leden mij benaderen maar ook de an-
dere redactieleden: Frida de Jager, Rob Berkvens, Jean Louis Aben,
Bert Hendriks en Ton van Poppel.

Bert ter Heijne
Redactievoorzitter

Algemene Leden Vergadering
Dinsdag 7 april om 20.00 uur in

het clubhuis
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Van de voorzitter

In de afgelopen maanden is er door het bestuur en de baanuit-
breidingscommissie hard gewerkt aan de voortgang van de
nieuwe plannen. Nadat ‘onze’ Romeinse nederzetting even het
daglicht heeft gezien, wordt er volop doorgewerkt aan de aan-
passing van het ‘bestemmingsplan Maïsveld’ en loopt inmiddels
ook de bestemmingsplanwijziging voor de Paardenwei. De
vondst van de nederzetting betekent dat we achter de green
van de huidige hole 3 geen fairway bunkers noch een waterhin-
dernis kunnen maken, maar de plannen lopen verder geen ver-
traging op. De baanarchitect Frank Pont heeft inmiddels de
opdracht gekregen voor het uitwerken van de definitieve plan-
nen en Bureau Buiting kan daarna het definitieve natuurplan
opstellen. We hopen in de maand juni met de aanleg van de
nieuwe greens te starten en ook nog voor de zomer de defini-
tieve aankoop van de gronden af te ronden. Natuurlijk moeten
we ook onze gedachten laten gaan over hoe we deze unieke
vondst een plaats kunnen geven in onze nieuwe baan.

Zoals u in de uitnodiging voor onze Algemene Leden Vergade-
ring van 7 april heeft kunnen lezen, staan er op de agenda weer
een aantal belangrijke zaken te bespreken. Naast een update
van het beleidsplan, met daarin de visie van het bestuur op het
beleid voor de komende jaren, is er ook een belangrijk agenda-
punt in verband met de duurzame aanpassing van ons clubhuis.
We willen het clubhuis aanpassen aan de eisen van deze tijd en,
om het verblijf in en rond het clubhuis nog gezelliger te maken,
ook de sfeer verhogen. Ook zullen we proberen het hoge ener-
gieverbruik aan te pakken. De financiering van deze plannen
hebben we al meegenomen in de totale meerjarenbegroting
van onze club, zodat er ook een budget beschikbaar zal zijn
voor deze plannen. Eind maart hopen we het plan klaar te heb-
ben, zodat we het kunnen toelichten en bespreken op de ALV.

Inmiddels is het bestuur ook een PR-campagne gestart om onze
vereniging en golfbaan onder de aandacht te brengen bij een
groter publiek. U kunt in de komende tijd in diverse bladen stuk-
jes zien staan die de aandacht richten op de Helmondse Golf
Club. De algemene ontwikkeling dat het aantal golfers in Neder-
land nog wel iets stijgt, maar dat het aantal golfers die lid zijn
van een club niet meer stijgt, vraagt om aandacht voor het wer-
ven van nieuwe leden. De leeftijdssamenstelling van onze club
dwingt ons tot extra inspanningen op dit vlak. Het instellen van
een proeflidmaatschap nodigt nieuwe leden uit om kennis te
komen maken met onze club en baan. Het bestuur organiseert
elke eerste zaterdag van de maand een ochtend voor de proefle-
den, om deze leden beter te begeleiden. Maar we kunnen het
niet alleen. Onze eigen leden zijn onze beste ambassadeurs. Het
bestuur roept op om allemaal in uw eigen omgeving uit te kijken
naar potentiële nieuwe leden, zeker nu we de tijd van plannen
maken achter ons hebben gelaten en we begonnen zijn aan de
toekomst.

Ik wens u een prachtig, sportief golfseizoen en hoop u allen te
ontmoeten op onze ledenvergadering op 7 april a.s.

Uw voorzitter,

Mario Janssen.

We zijn begonnen…
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Golfregels
Blijf er mee bezig

Probeer eens een ‘Amerikaantje’!

Bij competities en kampioenschappen worden vrijwel altijd
de spelvormen Stableford, Strokeplay of Matchpay toegepast.
Bij meer informele of fun-wedstrijden worden er nog wel eens
andere spelvormen gebruikt, zoals Vossenjacht, Greensome,
Scramble en nog vele andere. Zo kwamen we in het verslag
van de Golf Soos competitie in dit blad de voor ons nog onbe-
kende ‘Ringerscore’ tegen (zie verslag op pagina 26).
Nu wordt er op onze baan vooral op doordeweekse dagen
nogal veel gegolft in groepjes van vrienden of andere gelijk-
gestemden. Soms gaat dat om een golfballetje of een kop

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

koffie, maar dikwijls gaat het zonder wedstrijdvorm. Ook in
zulke groepjes kan het golfen spannender worden als er een
wedstrijd element in wordt gebracht. Dit kan op simpele wijze
geschieden met bij voorbeeld ‘Amerikaantje’.

Amerikaantje
Dit is een Matchplay spelvorm waarin drie spelers (A,B en C)
per hole 6 punten verdelen. De speler die de laagste score
(aantal slagen) op een hole maakt krijgt 4 punten, de tweede
krijgt 2 punten en de derde 0 punten. Indien twee spelers de-
zelfde beste score maken dan krijgen beide 3 punten en de
derde 0 punten. Indien drie spelers dezelfde score maken,
krijgt ieder 2 punten. Wint een speler de hole en hebben de
beide anderen een gelijke score, dan krijgt de winnaar 4 pun-
ten en de beide andere spelers ieder 1 punt. Winnaar is de spe-
ler (of het team) met het hoogste aantal punten over 9 of 18
holes. Aangezien op iedere hole telkens 6 punten te verdelen
zijn is de tussenstand altijd deelbaar door 6. Dit als controle
om te zien of er goed geteld is.
Dit spel kan eventueel ook op basis van een netto score (met
handicap verrekening) gespeeld worden.

Regelneef



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:
MASNUY

Chardonnay/viognier
IGP Pays D’Oc 2012

is door professionals twee keer gekozen
tot de beste aspergewijn.

Gedurende het Aspergeseizoen
van €.5,35 voor €. 5,10 per per fles

Minimum afname 6 flessen

6

Golfer van het jaar 2014

Sinds drie en een half jaar struint Walter Wassenberg, vaak samen
met zijn broer Hans, over de banen van Overbrug. Hij had wel
eens bij Geert zijn G.V.B gehaald en wat rondjes gelopen met
onder andere Gijs en Jean Louis, maar daar bleef het lang bij.
Druk, druk, druk. Maar nu speelt hij twee keer in de week. Zijn
broer Hans, die twee jaar eerder was begonnen, haalde hem over
om de clubs maar weer eens uit de tas te halen
Walter is een gemotiveerde competitiespeler. Hij gaat ervoor om

minstens zijn handicap te verbeteren, maar meestal om te win-
nen. In een wedstrijd is hij gedisciplineerd en gemotiveerd. Daar-
door heeft hij nu een handicap van 11,8. Wanneer hij alleen
speelt, probeert hij slagen uit die hij niet zou maken in een wed-
strijd. Op deze manier traint hij zichzelf. Hij is een redelijk con-
stante speler, maar bij de Dodavo-wedstrijden neemt hij wat
meer risico. Door zijn spel is hij in staat om op elke hole een bir-
die te halen. Hij heeft tijdens het spel niet snel last van omstan-
ders en laat hij zich niet makkelijk afleiden.
In 2013 voorzag hij dat hij de golfer van het jaar zou kunnen wor-
den. Voor 2014 was het meer een verrassing voor hem. Het zal
wel in de genen zitte,n want zijn broer bereikte in 2012 de top als
Golfer van het Jaar. Samen wonnen ze in 2014 de eerste versie
van de enorme Couples Cup.
Naast het golfen beoefent hij het vak van projectleider en HBO-
docent Levensmiddelentechnologie in Wageningen en je kunt
hem vragen om voor jou en je vrienden te koken.
JUIST! Eten & Drinken is de naam van zijn kookbedrijf.

Het was een prettig gesprek met een voortreffelijk kokende gol-
fer.

Rob Berkvens

Walter van de Wassenberg
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Recept
Maître Cour du Moulin

Poulet à la Marengo

Er zijn gerechten met een
spannende geschiedenis.
Ook deze kip à la Marengo
is er zo een.

Op 14 juni 1800 vond bij Marengo in Noord-Italië een veldslag
plaats tussen de Franse troepen van Napoleon en het Oosten-
rijkse leger onder leiding van generaal Mellas. Vanwege het
moerassige gebied verplaatste Napoleon zijn troepen naar de
flanken, maar maakte daardoor een fatale vergissing. Het Oos-
tenrijkse leger viel dat van Frankrijk recht van voren aan en
ondanks hevig verzet moest Napoleon zijn troepen terugtrek-
ken. Om 14.00 uur was de slag geleverd dacht de Oostenrijkse
generaal en liet zijn leger rusten. Tijdens die rustperiode ver-
scheen versterking voor het Franse leger en het Oostenrijkse
leger werd platgewalst. Om 18.00 uur was de overwinning aan
Napoleon.

Napoleon at nooit voor of tijdens een veldslag, dus hij had die
avond flinke honger. Hij vroeg zijn kok Duran een maaltijd
klaar te maken, maar de fourage-wagen was nog niet ter
plekke. De kok ging op zoek en vond gelukkig een kip, enkele
tomaten, een bol knoflook, wat rivierkreeftjes en enkele ei-
eren. Met een sabel werd de kip in stukken gehakt, evenals de
tomaten. Alles in een pan en met een scheut cognac uit de
veldfles van Napoleon werd de zaak geblust. De saus werd in-
gedikt met een stuk oud brood. De kip en de rivierkreeftjes
werden op een bord gelegd met als garnering een spiegelei-
tje ernaast. Napoleon was verrukt over dit gerecht en na ie-
dere veldslag moest Duran dit voor hem bereiden.
In de loop van de tijd is dit recept aangepast. Dit recept volgt
vrijwel geheel het originele.

Le Poulet
Voor vier personen
Bestuif een hele kip in stukken of vier kippenbouten of filets
met wat bloem en zout en bak dit in een braadpan met wat
olijfolie tot ze goudbruin zijn. Haal ze uit de braadpan, giet in
de braadpan een flinke scheut droge witte wijn en een scheut
cognac en laat tot de helft inkoken. Voeg dan vier in stukken
gesneden goede, rijpe tomaten, gehakte knoflookteentjes
naar eigen smaak en een bouquet garni (drie takjes peterse-
lie, een takje tijm en twee laurierblaadjes samengebonden)

toe en leg de stukken kip weer terug in de pan. Laat op een
zacht pitje in een half uur gaar worden en voeg in de laatste
vijftien minuten acht grote garnalen of nog beter acht rivier-
kreeftjes toe. (Kipfilets zijn eerder gaar !!!!). Bak vier mooie
spiegeleitjes. Verwijder het bouquet garni.
Leg de stukken kip op de borden en bedek met de saus. Gar-
neer met de kreeftjes of de garnalen en het spiegeleitje. Ser-
veer met rijst en een frisse tomatensalade.

Vive la France, vive l’Empéreur.
Maître Cour du Moulin
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Een club waar je bij wilt horen

We hebben een mooie golfbaan die binnenkort nog mooier en,
met twee par 5 holes, nóg uitdagender wordt. Maar daar komt
nog iets bij. De baan staat bol van historie; ze is met haar ligging
in het buurtschap ‘Kleine Overbrug’ immers onderdeel van een
oeroud landschap van beekjes, broekland en akkers, waar zo´n
12.000 jaar geleden al rendierjagers rondtrokken (zie Evergreens
uit 2013). Ook was er al in de Romeinse tijd een nederzetting het

geen recentelijk nog eens werd bevestigd. Daarnaast kan men
tijdens de tocht door de baan nog eens genieten van die prach-
tige eeuwenoude Kasteelhoeve die herinneringen opwekt uit de
tijd van Maria van Brabant. En als het ons ook nog lukt om de na-
tuur in de baan goed te harmoniseren met het landschap en de
historische hot spots ter plekke te vermelden, dan wordt een
ronde lopen op deze baan een echte belevenis. Als golfgasten
dan thuiskomen van een rondje golf op ‘Overbrug’ dan hebben
ze écht iets te vertellen in plaats van clichés zoals: “Ik heb mijn
handicap gespeeld” of “Ik had mijn dag niet”.

Kortom: we hebben een club en een baan om trots op te zijn en
dat mogen en willen we uitdragen naar alle uithoeken van de
regio en verder.

En dat is gewenst. Want tegenover al dat moois staat wel dat ons
ledental onder druk staat en tot 400 gedaald is, terwijl we stre-
ven naar 480 in 2016 na het realiseren van de baanuitbreiding.

Dat komt door vergrijzing, concurrentie van nieuwe banen en
meer vrije golfers. Het streefgetal van 480 moet mogelijk zijn
voor deze club in een regio met een stad en enkele grote dorpen
naast de deur. Daarom moet het ‘alle hens aan dek’ zijn om dit te
bereiken. ‘Overbrug’ is uniek en dat moeten wij allen uitstralen
vooral ook naar familie, vrienden en kennissen.
Tevens moet de club zich openen naar haar omgeving via dag-
bladen, wijkbladen, flyers of wat voor media dan ook, om te kun-
nen uitstralen wie en waar we zijn en wat we te bieden hebben.

Beste lezers, ik weet niet hoe dat bij u zit, maar ik sta er regelmatig bij stil hoe uniek onze club en onze baan zijn. Golf-
club ‘Overbrug’ is een club waar je naartoe gaat om er je sport uit te oefenen, je spelletje te spelen, je clubgenoten te
ontmoeten en lief en leed (van onszelf en de hele wereld) met elkaar te delen. Je kunt er zelfs met je hele familie golfen,
inclusief kinderen en kleinkinderen. Het is een sportclub waar je niet wordt aangekeken op waar je vandaan komt, wat
je verdient of hoe je er uitziet. Een club zonder poeha, een club waar je bij wilt horen. Deze club wordt gedragen door
tientallen vrijwilligers: vrienden en vriendinnen die ook in tijden van tegenwind bereid zijn om voor elkaar het vuur uit
hun sloffen te lopen.

Ook ons sociale gezicht willen we regelmatig laten zien zoals in wedstrijden voor bijvoorbeeld gehandicapten
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Hierbij moeten we vooral benadrukken dat golf op onze baan
een belevenis is, waarbij je het uitoefenen van een sport te com-
bineert met gezelligheid, je thuis voelen en het genieten van de
mooie natuur vlak bij huis. Deze laatste niet-sportelementen
worden hoe langer hoe belangrijker in onze vergrijzende en
jachtige wereld. Daarnaast is het nodig om de drempel voor po-
tentiële leden te verlagen door spreiding van contributies en en-
treegeld en door proeflidmaatschappen. Ook is het belangrijk
om te streven naar een hoge graad van klantvriendelijkheid voor
onze greenfee-gasten, die beslist nodig zijn voor een gezonde
exploitatie.
Voor zo´n proces van ‘aan de weg te timmeren’, is ondersteuning
nodig vanuit een Public Relations (PR) functie. Immers, commu-
nicatie naar buiten, het maken van promotiemateriaal en het op-
poetsen van klantvriendelijkheid in het algemeen is een apart
vak, wat je er niet zo maar even bij doet. Het bestuur is al bezig
om hiervoor een Public Relations (PR) vrijwilliger te zoeken bin-
nen de club die zich hiervoor wil inzetten. Het is aan ons leden
om dit proces te ondersteunen, immers ‘Overbrug’ dat zijn wij
en… het is een club waar je bij wilt horen!

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de uitkomst van ge-
sprekken over dit onderwerp met Marcel Zijp en Mario Janssen.

Redactie Evergreen
Bert ter Heijne

Gijs is herstellende
Na een onrustig weekend, begin januari, werd Gijs opgeno-
men in het ziekenhuis met een, bij toeval ontdekt, uitge-
breid aneurysma in de buik en in beide aders naar de liezen.
Na een operatie via de buik waarbij een 'broek' is geplaatst,
is hij nu weer gezond verklaard! Maar na zo'n zware operatie
is het een lange weg naar volledig herstel.
We zijn natuurlijk heel blij dat het allemaal goed is gegaan
en dat het uiteindelijk ook goed zal komen.
Gijs zal de komende maanden rustig aan weer diverse werk-
zaamheden proberen op te pakken, maar zal ook druk bezig
zijn met z’n conditie weer op peil te krijgen.
Wij willen iedereen van harte bedanken voor alle blijken van
medeleven, kaarten, bloemen en bemoedigende woorden.

Start van het seizoen
Het seizoen staat voor de deur en we gaan er met het team
van d'n Dimpel weer tegenaan. In de keuken staan Huub en
Julius klaar om 'volgens de leer van Gijs' onze gerechten
klaar te maken. In de bediening staat onze rots in de bran-
ding Noor samen met Iris en de rest van het Dimpel-team
klaar om alles zoveel mogelijk naar wens te serveren.

Gaarne verwelkomen wij onze gasten.

Iris

Nieuws van d´n Dimpel
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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

Weth. den Oudenstraat 3  Helmond  0492-522931  info@vandenheuvelbouw.nl

www.vandenheuvelbouw.nl



11

Nieuwe voorzitter van
Sponsorcommissie en Businessclub

Mag ik me even voorstellen: mijn naam is Claudia van Hout en
zoals velen al weten heb ik afgelopen oktober Wim van de Wes-
terlo opgevolgd als voorzitter van de Sponsorcommissie/Busi-
ness Club. Wim heeft de laatste jaren met grote inzet onze
Business Club naar een hoger niveau weten te brengen. Ik weet
ondertussen dat dit behoorlijk wat tijd vergt voor iemand met
daarnaast een eigen bedrijf en diverse nevenactiviteiten. Toch
ben ik deze uitdaging met veel plezier aangegaan en we zijn
goed begonnen ! !

We hebben voor dit jaar een behoorlijk aantal nieuwe bedrijven
aan ons weten te binden, waar we stiekem toch best wel trots op
zijn. Graag wil ik de bedrijven met naam van de speelgerech-
tigde noemen die we als nieuw business lid speciaal welkom wil-
len heten:

• Adriaan van den Heuvel
Makelaars en adviseurs: Justin van der Heijden

• Biemans Belastingadviseurs: Henri Knaapen
• Van den Broek kantoorsystemen: Henri de Bont
• Burgtbouw: Eric Duits
• Deurwaarders Helmond: Johan van Ras
• HZ Industrial BV: Stef van Gorp
• Koffie Totaal: Peter van den Heuvel
• Le Corbeau Participaties: Frank van den Elsen
• Leander Projecten: Nicky Leander
• Bouwbedrijf F. Rooijackers BV: Frank Rooijackers
• Sengers Stores: Dieke Sengers

Behalve deze nieuwe namen natuurlijk ook weer een heel groot
woord van dank aan alle reeds bestaande sponsoren en business
leden, die ook dit jaar weer besloten hebben verder te gaan met
hun bijdrage aan onze HGC ‘Overbrug’.

Door de grote toename van business leden zullen we een aantal
wijzigingen in onze opzet doorvoeren, zodat iedereen toch de
mogelijkheid heeft deel te nemen aan de business wedstrijden.
We hebben het aantal wedstrijddata verhoogd naar tien, waar-
van een bedrijf zich in kan schrijven voor maximaal zeven wed-
strijden. Zo komen we qua aantallen niet voor het probleem te
staan dat we nee moeten verkopen bij het bereiken van het
maximum aantal deelnemers.

De aanvangstijd is vervroegd naar 15.00 uur. Dit omdat toch een
groot aantal leden heeft aangegeven niet te zitten wachten op
een te late afsluiting van de avond in verband met het begin van
het weekend, het gezin thuis en/of andere sociale verplichtin-
gen.

We streven ernaar om de business club ook, zoals de naam al
aangeeft, zakelijk te houden. We stimuleren onze leden dan ook
om zoveel mogelijk ‘zakelijke mensen van buitenaf’ uit te nodi-
gen, dus mensen die nog geen lid zijn van HGC ‘Overbrug’ en zo-
veel mogelijk wisselende relaties.
Ook willen we Hein Ottenheijm graag welkom heten als nieuw
lid van de sponsorcommissie. De wedstrijden en de voorberei-
dingen ervan kosten best wel wat tijd en Willem van de Ven heeft
aangegeven wel wat hulp te kunnen gebruiken. Dus zijn wij blij
dat Hein zich bij ons aansluit. Welkom Hein !

Door deze uitbreiding hebben wij dus wat extra speeltijd en
dagen moeten vragen én gekregen van het bestuur, waar wij na-
tuurlijk erg blij mee zijn. Ook begrijpen we dat dit voor de andere
leden soms niet zo prettig zal zijn, maar de inkomsten zijn, zoals
u hopelijk begrijpt, hartstikke belangrijk om als HGC ‘Overbrug’
verder te groeien en op financieel gebied gezond te blijven ! !

Ik wens u een hele fijne sportieve en gezellige golfzomer toe !

Claudia van Hout
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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

Rijsbergen - de vroege zaterdagochtend

05:23 uur_ 

de eerste zonnestralen_ feloranje horizon_  

fris groene grasmat_ een biljartlaken. Straks:  

fanatieke golfers_ nog één uur te gaan. 

De geur van vers gemaaid gras_ hard  

gewerkt?_ de nachtploeg? Nee, DynaMow_ 

maairobot_ volledig onbemand. Ontwaakt  

zelf_ berekent maairoutes_ is vormvast_  

super strakke lijnen_ geen schade van draai-

en en keren.

07:30 uur_

de vroege ochtend_ uitgeslapen golffanaten_  

perfect getrimde golfbaan. Hole-in-one_  

alles is mogelijk. De natuur prikkelt_ geur en 

kleur_ de belofte van een perfecte golfdag. 

De vernieuwers van De Enk groen & golf  

stonden in 2013 aan de wieg van het  

DynaMow-systeem.

Wilt u meer weten over de Vernieuwers of 

over ons DynaMow-systeem?

T:  0317 - 72 70 00  [Gerard van der Werf]
www.deenkgroenengolf.nl

info@deenkgroenen golf.nl

GOLF ONDERHOUD | 2.O

Golfpark De Turfvaert  | 05:23 uur_
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Natuur op de golfbaan
Baanuitbreiding biedt kansen voor de natuur

Nu de baanuitbreiding en -verandering is begonnen, is het tijd om
na te gaan hoe de natuur op de baan zoveel mogelijk in harmonie
kan worden gebracht met het eeuwenoude landschap van Over-
brug. Dit als een toegevoegde waarde voor de golfer in de baan.
Dat kan bijvoorbeeld door het planten van mooie, in het landschap
passende, struiken en bomen. Ook in het verleden zijn er voor dat
doel ook al eens bomen geplaatst, geschonken door leden en die
op strategische plaatsen in de baan werden geplant. Zo staat er een
prachtige treurwilg vlak voor de green van hole 2. Deze is destijds
bij de aanleg van de baan geschonken door Dick Severs en daar ge-
plant om de approach naar de green uitdagender te maken.

Ook Kaj Hordijk heeft ooit een eigen boom laten planten, een mei-
doorn die ook op hole 2 staat in de buitenbocht achter de bunker,
bedoeld om de baan af te schermen van de huizen die aan de Ka-
naaldijk staan.

In de vorige Evergreen hebben we ook kunnen gezien dat vier door
Bert Hendriks geschonken driestammenberken de fairway van hole
4 afschermen. Ook staat er op hole 9 rechts van de fairway in de bin-
nen bocht een voor golfers lastig te omzeilen kastanjeboom ge-
schonken door de familie vanWylick. Daar in de buurt staat ook de
berk die is geplant als aandenken aan ons toenmalig oudste clublid
Phil Mann de moeder van Rob Berkvens. Deze boomwerd aangebo-
den door de Damesochtend.

We hebben de baancommissaris voorgesteld om ook in de nieuwe
aanleg ruimte te creëren voor nieuwe bomen op toepasselijke
plaatsen. Hopelijk zijn er nu ook leden die zo´n boomwillen schen-
ken of voor een bepaald bedrag willen sponsoren in ruil voor een
gedenkplaatje bij hun boom. Zo kan je naam voor eeuwig (nou ja…
voor vele jaren) aan de baan verbonden blijven, in analogie met het
gezegde ‘Plantertje dood, boompje groot’. We houden u op de
hoogte van de verdere ontwikkelingen op dit gebied.

Bert ter Heijne en Otto Smithuis

Treurwilg van Dick
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Meidoorn van Kaj Kastangeboom, familie van Wylick De Phil Mann berk

Deze 2 zwanen zwommen half maart
op de ‘hofvijver’ naast het

clubgebouw. De lente lonkt,
‘Zwaan kleef aan’ !
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HGCOverbrug neemt dit jaar voor het eerst deel aan de
Nationale OpenGolfdagen enwel op zaterdag 18 april.
Tijdens deze dag kanmen gratis en vrijblijvend kennisma-
kenmet de golfsport en onze gezellige golfclub

Open Golfdag op HGC Overbrug

Deze open dag is onderdeel van een door het bestuur gestarte
PR- campagne om ons ledental op een hoger niveau te brengen
noodzakelijk en, in de pas te laten lopen met de geplande uit-
breidingen en de daarmee samenhangende investeringen. (zie
ook artikel van de voorzitter.) Daarvoor moeten we onze vereni-
ging onder aandacht brengen van een groter publiek. Een verho-
ging van het ledental van 400 naar 480 moet mogelijk zijn in een
gebied met meer dan 140.000 inwoners. Hiervoor moet de drem-
pel om lid te worden naar beneden en moet de club een betere
bekendheid krijgen in de regio.
In dit kader heeft het bestuur besloten om dit jaar deel te nemen
aan de Nationale Open Golfdagen. De commissie die dit zal orga-
niseren bestaat uit Niels Slegers en ondergetekende. Tijdens de
open dag willen we geïnteresseerden met een glimlach ontvan-
gen voor de volgende activiteiten: (beperkte) gratis clinics, rond-
rit op de baan, enkele holes spelen (minimaal baanpermissie
vereist), uitleg over de club en de sport, soorten lidmaatschap-
pen enz.

De commissie kan dit niet alleen en zoekt vrijwilligers voor de
begeleiding e.d.We beginnen met ons te richten op geïnteres-
seerden via kleine advertenties in lokale bladen ommensen at-
tent te maken op onze open dag. Tevens hebben we
medewerking nodig van onze leden om onze ingangen tot an-
dere verenigingen (bv. tennis en hockey) te benutten om daar
onze open dag te promoten. Als u wilt weten hoe een open dag
verloopt, ga naar www.golfopendag.nl om een indruk te krijgen.
U kunt ook uit uw omgeving geïnteresseerden persoonlijk of via
deze site uitnodigen. Als elk lid maar een persoon uitnodigt heb-
ben we al 400 belangstellenden.

Het gaat om de toekomst van onze club en de betaalbaarheid
van het lidmaatschap, dus meldt u voor die dag aan als trotse
vrijwilliger bij leden van de commissie. Laten we er een feest van
maken; nu alleen nog hopen op mooi weer. Wij kijken uit naar
een goede opkomst op zaterdag 18 april.

Wilt u er wel rekening mee dat de bespeelbaarheid van de baan
op die dag wat moeilijker is.

Uw secretaris,

Dirk Jan Boer



17

Archeologisch onderzoek op het maïsveld

‘Overbrug’ was al in de Romeinse tijd bewoond

De meeste lezers zullen ter plaatse of in de krant al hebben op-
gemerkt dat, in het kader van de baanuitbreiding, op het maïs-
veld een archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Zoiets
is altijd noodzakelijk daar waar grond verzet gaat worden en om
te voorkomen dat sporen van archeologische waarde worden
vernietigend. Het onderzoek moet voldoen aan een ‘programma
van eisen’, opgesteld door het Archeologisch Centrum (Eindho-
ven en Helmond) dat ook contact onderhoudt met Monumen-
tenzorg. De uitvoering van het onderzoek werd gedaan door
hiervoor gespecialiseerde veldarcheologen van de firma RAAP
uit Weert. De kosten zijn voor rekening van de golfclub. De bolle
akker van het maïsveld is door de gemeente Helmond al eerder
aangemerkt als een gebied met een hoge archeologische
waarde, vanwege eerdere oudheidkundige voorwerpen bij de
aanleg van het golfterrein in 1996.
Het onderzoek startte met het op aangegeven plaatsen ver-
spreid over de gehele akker centimeter voor centimeter uitgra-
ven van 17 gleuven (45 meter lang, 4 meter breed en 20 tot 80
centimeter diep). Deze gleuven worden via GPS vastgelegd voor
het archief. De gevonden voorwerpen en de foto´s van de bijzon-
dere grondstructuren worden voor onderzoek opgestuurd naar
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die verantwoordelijk is
voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van archeologi-
sche waarden, gebouwde monumenten en cultuurlandschappen
in Nederland. Bij een van de gleuven (naast de afslag van hole 4
en hole 6) was er aanleiding om nog eens wat breder te graven.
Hier zijn sporen gevonden van kuilen en wandpalen van boerde-
rijen en bijgebouwen. De aardewerkscherven en enkele metaal-
vondsten hierbij wijzen op een datering in de Romeinse tijd. Na
die tijd is het gebied alleen als akker gebruikt.
De vondsten zullen geen consequentie hebben voor het door-
gaan van de plannen voor de baanuitbreiding. Wél zal bij de
nieuwe bestemming rekening moeten worden gehouden met
het bijzondere verleden van dit gebied. Voor dit verleden verwij-
zen we ook nog eens naar twee artikelen in de Evergreen in 2013
over het ontstaan en de historie van het gebied Kleine Overbrug
(vroeger gemeente Aarle-Rixtel), waarin onze golfbaan ligt. Een
oeroud gebied van beekdalen, hoge akkers en broekland met
aangrenzend een vele eeuwen oude Kasteelhoeve.

Met de nieuwste vondsten uit de Romeinse tijd krijgt onze baan
een nog grotere historische waarde. Leuk om over na te denken
gedurende je ronde door de baan.
Het rapport van het onderzoek is klaar in april.

Redactie Evergreen

Centimeter voor Centimeter uit-
graven

Deel van een vroegere weg werd
zichtbaar

Sporen van palen Romeinse munt

Sporen van een boerderij met
bijgebouwen

Redactie op zoek naar nieuws
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Ladies day

De damesdag is altijd al een
gezellig samenzijn op de dins-
dagmorgen, maar met de
Kerstwedstrijd is het net een
beetje meer sfeervol. We wal-
sten op de baan en in het club-
huis heerste een goede
Kerstsfeer. Begonnen werd
met een lekker kopje koffie of
thee en daarna sloegen 18
dames welgemoed af voor de
Walswedstrijd over 9 holes. Na
afloop was er gelegenheid om
je op te frissen en je te voegen
bij de niet-golfende dames.
Het clubhuis was hierdoor
prettig vol.

Fotoshow van Frida
Het middagprogramma kende
meerdere punten: het uitrei-
ken van de dagprijzen, een 4-
gangen menuutje over de
middag verspreid en als grote
verrassing het vertonen van
een DVD van foto’s genomen
door Frida de Jager, tijdens
haar voorzitterschap van de
Damescommissie. Frida heeft
in al die jaren (2009-2014) tij-
dens vele activiteiten van de
damesdag geheel vrijwillig
vele foto’s genomen. Nu, na
haar aftreden, wilde zij daar
een tastbaar beeld van geven.
Het maken van zo’n DVD is
ontzettend veel werk en als
daar dan een griep en een hu-
meurige PC bij komen is het
een (bijna) onmogelijke taak!

Maar toch, met enorme volhar-
ding en dankzij de hulp van
Leo is het project op tijd klaar-
gekomen. Omdat foto’s van

zes jaren wel veel foto’s zijn om
in een keer te bekijken werd
besloten pauzes in te lassen
voor hapjes, prijsuitreikingen

en bedankjes.
De winnaressen van de eerste
prijs van de Walswedstrijd
waren Maria, Nelleke en Berdy.
De tweede prijs werd gewon-
nen door Joke, Pia en Carla en
de derde prijs werd gedeeld
door Artje, Anneke en Els.

Het hapjesmenu was een suc-
ces. Lekkere, verfijnde hapjes
tijdens de pauzes genuttigd,
zodat ieder hapje tot zijn recht
kwam. Na afloop werden Iris
en Gijs hiervoor hartelijk be-
dankt met een Kerstkrans.

En dan de DVD….Wat hebben
we genoten. Het plezier dat
golfen onze dames op de baan
geeft, maar ook nadien tijdens
een drankje kwam ons foto na
foto tegemoet. Iedereen kwam
aan de beurt.

Frida bedankt
Wat is er in zes jaar tijd onder
Frida’s oog veel gebeurd. En
wat een pret. Terecht dat Frida
na afloop een warm applaus
kreeg voor haar inspanningen.
Als dank kreeg zij van de com-
missie een houten croquet-
spel. Wij hopen dat ze hier in
de toekomst tijd voor zal krij-
gen.

Een zeer geslaagde middag en
als afsluiting kreeg iedereen
een DVD mee naar huis ! ! !

Carla Bax

Kerstwedstrijd en daarna Frida’s fotoshow

Winnaressen van de wedstrijd v.l.n.r. Maria, Berdy en Nelleke

Aandacht voor de foto´s van Frida
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De traditionele Nieuwjaarsreceptie 2015

Weer stroomden de leden toe. Handenschuddend en kussend
trok men de feestelijk versierde zaal van d’n Dimpel in. Mompe-
lend werden de al dan niet gemeende goede wensen uitgespro-
ken. Het werd drukker en drukker en daarmee steeg ook de
temperatuur. De royaal geserveerde drankjes maakten de tongen
los en de wangetjes roder. De gezelligheid werd onderbroken
door de krachtige kreet: ‘Fore’.
Onze voorzitter nam het woord. Hij verwelkomde de ereleden en
de leden van verdienste en daarna het gewone volk. Vermeld
werd dat er negen nieuwe leden waren bijgekomen, maar de af-
valligen werden niet vermeld. Mario ging in op de belangrijkste
feiten van het afgelopen jaar. Het 25-jarig jubileum met de vele
activiteiten, de uitbreiding van de baan en het rondkomen van
de financiering daarvan. De verwachting is dat we 2016 een lan-
gere afstand moeten gaan lopen. Verder dankte hij alle vrijwilli-
gers voor hun inzet, alsmede Gijs & Iris en Sandy.

Hein Ottenheim schonk Gijs een bel, zodat we nog vaak gratis
kunnen drinken. De mannen van De Enk, de sponsoren en de
leden van de Business Club werden eveneens hartelijk bedankt.
Een speciaal dankwoord voor de beide klusjesmannen Cor en
Willie. Zij stoppen met hun werk. Cor vanwege zijn gezondheid
en Willie omdat hij het kalmer aan wil doen. Het flesje wijn en
een bloemetje waren op zijn plaats.

Wie zijn de golfer/golfster van het jaar?
Tijdens de speech en de daarop volgende bekendmaking van de
golfster en golfer van het jaar moest een aantal leden hun luid-
ruchtige conversatie zonodig doorzetten en stoorden daarmee

de voorzitter en degenen die wél zo fatsoenlijk waren om te luis-
teren. Zo hoorden velen waarschijnlijk ook niet de vergissing die
de voorzitter maakte door uit het drietal genomineerden voor de
golfster van het jaar, Christien Jacobs, Marjan de Kimpe en Ellen
Claessen, Ellen te benoemen tot de golfster van het jaar. Zij dus
de bloemen en de kussen. Ik stond naast Marianne en hoorde
haar mompelen: “Ik dacht dat ik de meeste punten had….”
Daarna werd door de voorzitter uit de broers Hans en Walter
Wassenberg en Leon van Zon, Walter benoemd tot golfer van het
jaar.
Ik hoorde overigens de bij de dames gemaakte fout wel maar
niet het herstel. Dat vernam ik later omdat ik ziek naar huis was
gegaan. Met een blijkbaar treurige blik moest Ellen haar bloe-
men teruggeven. De voorzitter had zich vergist. Marianne de
Kimpe was weer de golfster van het jaar. What’s in a name…?
Nogmaals werden de nodige kussen uitgedeeld. En zoals Johan
zei: “Elk nadeel hep se voordeel.”
Het einde maakte ik dus niet mee, maar het zal zeker warm en

gezellig zijn geweest. Om de ge-
moederen niet weer op te laden
dronk ik voorzichtigheidshalve
maar een rode wijn.

Rob Berkvens

Gijs ontvangt de bel Afscheid vanWilly (links) en Cor (tweede van rechts)

De golfers van het jaar, Marianne enWalter, door de voorzitter gehuldigd
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Glorieus door de crisis in mooie nichemarkt
Peter Heessels heeft de metaalmarkt leren kennen als inkoper bij

Rank Xerox en als adjunct-di-
recteur van een metaalfabriek.
Hij zag een kansrijke niche-
markt in centerloos slijpen.
Centerloos slijpen is bij uitstek
geschikt als een economische
slijpbewerking van sommige
as-vormige producten en in het
bijzonder voor grote series.
Voor centerloos slijpen moet je
investeren in dure machines die
tonnen euro’s kosten, zodat
grote series nodig zijn om dat
terug te verdienen. Vandaar dat
dit een sector is waarin in Ne-

derland slechts twee à drie spelers opereren. De concurrentie zit
hoofdzakelijk in Duitsland en Italië.

Peter zag kans om sommige van deze machines (die nu nóg
draaien) al in 1978 te kopen uit een failliete boedel van een be-
drijf en mede dat maakte hem competitief. Inmiddels is het ma-
chinepark verder uitgebreid en up-to-date. Echter, ook kwaliteit
speelt een grote rol. want we hebben het hier over hightech pro-
ducten met kleine toleranties tot 0,001 mm.
“Als vakman doe je centerloos slijpen met je ogen, je oren en met
gevoel” zegt Peter. “Je moet luisteren naar je machines en even-
tuele trillingen voelen. Bij ons staat daarom nooit een radio aan”.
Helmond Precisie werd tevens als eerste bedrijf in Helmond in
1992 ISO 9000 gecertificeerd.

In dit nummerwillenwe aandacht besteden aanHelmond Precisie BV, het bedrijf van Peter Heessels en zijn dochter
Loes. Naast Business Club lid zijn ze ook sponsor van de scorekaart en de birdy-ballen én adverteerder in de Evergreen.
Over het bedrijf verscheen in het prestigieuze glossy vakbladmetMetaal & Techniek recentelijk een bijzonder artikel
met onderstaande titel. Met een gevoel van trots inspireerde het ons tot het schrijven van dit artikel.
Ook andere Business Club leden zijn welkomomhun succesvolle ervaringenmet ons te delen. Zij kunnen ons hiervoor
benaderen.

Bij Helmond Precisie draait alles om een jaarlijkse productie van
meer dan 1,5 miljoen asjes voor vele toepassingen, zoals elektro-
motoren, hydrauliek, Miele apparatuur, schokbrekerstangen,
ventilatie- en koeling systemen enz. Dat doen ze zo goed dat
zelfs Duitsers hun grootste afnemers zijn. Het bedrijf heeft on-
danks de economische crisis ieder jaar kunnen plussen en gou-
den tijden beleefd. Mede daarom baart de toekomst voor de
64-jarige eigenaar geen grote zorgen en
dat is een geruststelling voor zijn opvol-
ger in de persoon van zijn dochter Loes.
Wij wensen haar succes met het verder
ontwikkelen en voortzetten van dit
prachtige bedrijf.

Redactie Evergreen
Bert ter Heijne

Bijzonder prestaties
van een lid van onze businessclub

Peter met Loes
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Geef door die pen

Dankzij mijn immer attente vriend enmede sunday-mor-
ning-early-bird Jan Pieter deMönnink neem ik de hand-
schoen op, die hij zorgvuldig heeft gedeponeerd, om een
stukje te schrijven voor de rubriek ‘Geef door die pen’ in
ons prachtige blad Evergreen.

Werkgebied Europa
Mijn naam is Tom Ballering geboren en getogen in de Residentie.
Als derde van vier jongens heb ik met veel genoegen mijn mid-
delbare school aldaar doorlopen en enkele sporten als voetbal,
honkbal en rugby beoefend. Na het behalen van mijn Atheneum
diploma toog ik naar Milaan om een stage te volgen bij een com-
missionair die de vleesproducten, die in mijn vaders
slachterij/uitbeenderij werden geproduceerd, in Italië aan de
man bracht. Na een prachtig anderhalf jaar werd ik benaderd
door de Boxtelse slachterij NCB om een traineeship in Brabant te
volgen.

Een jaar lang heb ik op nagenoeg alle afdelingen van de diverse
grossierderijen, (Helmond incluis) en het hoofdkantoor te Boxtel
vertoefd, waarna ik de aanbieding kreeg een verkoopkantoor in
Frankrijk te openen. Lyon werd de plek waar ik als jongeling een
fantastische uitdaging aanging. Twee jaar later weer verkast om
leiding te geven aan het verkoopkantoor te Athene. Mijn, inmid-
dels, veel te jong overleden, vader werd opgevolgd door mijn
oudste broer, die toen in samenwerking met de NCB (inmiddels
na diverse fusies/overnames Vion geheten) een nieuwe slachterij
in Son bouwde.
Na bijna vier jaar in Griekenland te hebben gewerkt, keerde ik
terug naar Brabant om in Son de commerciële leiding op me te
nemen en om daarna in 1991 met Debby Hagenbeek in het hu-
welijksbootje te stappen en in Stiphout voor anker te gaan. Daar
zijn onze dochter Anouk en zoon Tom jr. geboren. Na aanvanke-
lijk enkele jaren te hebben getennist, ben ik in 2000 lid gewor-
den bij G&CC Best.

‘Overbrug’ het recept voor een vereniging die mensen
bindt
Een geweldige tijd hadden we met de opgroeiende kinderen bij
met name Stiphout Vooruit en HCH. Daar zijn diverse fijne
vriendschappen gesloten met mede-ouders die zich net als wij
inzetten voor het verenigingsleven. Heel wat autobanden zijn
versleten, maar de spreekwoordelijke Brabantse gezelligheid
vierde hoogtij. Toen enkele leden van deze vriendengroep lid
werden van ‘Overbrug’ volgde ik in 2011 al snel hun voorbeeld.
Wat een verademing, de toegankelijkheid (geen starttijden!),
afstand vanuit Stiphout, de kwaliteitsgreens en last but not least:
de gezelligheid kent voor wat mij betreft zijn weerga niet! Voeg
daar de door het bestuur recentelijk geplande baanuitbreiding
en de goed georganiseerde clubwedstrijden aan toe en het re-
cept voor een vereniging die mensen bindt is ontstaan.
Met veel plezier heb ik de laatste twee jaar deel mogen uitmaken
van Heren II, een prachtige ervaring waar, naast het golf zeker,
ook de amicale sfeer een groot genoegen is.

Frida de Jager, heeft mij verzocht ‘De Pen’ aan haar te retourne-
ren, zodat de redactie een volgend lid zal uitnodigen om een
stukje te schrijven. Waarschijnlijk is er nog hier of daar een reke-
ningetje te vereffenen. Bij dezen.

Tom Ballering

De volgende pen willen we graag doorgeven aan Margreet
Vossen.

Redactie

Tom Ballering
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Nieuws van de Pro

Verlaag uw mentale handicap!

Zeker als u al langer golft, heeft u het begrepen: golfen gaat overméér dan techniek. Ongetwijfeld weet u dat het ver-
standig is om zich te concentreren als u een goede bal wilt slaan. 'Focus', nog zo'n vage, niet nader omschreven notie.
En dat u tijdens het rondje golf 'niet te veelmoet denken', dat het 'stil moet zijn in uw hoofd' en dat u 'hetmoet laten ge-
beuren' - u snapt het wel, maar HOE?

Het ontbreekt ons vaak aan concrete tools om die gewenste
staat van 'innerlijke kalmte', ja 'stilte' te bereiken. Hetzelfde geldt
voor 'in vorm zijn' en 'de flow vinden'; we kennen het gevoel,
maar hoe we die toestand kunnen vinden (en 'm vast kunnen
houden), daarover is maar weinig bekend.

U begrijpt dat ik als golf pro zéér geïnteresseerd ben om ook dit
mentale aspect van golf te doorgronden. Ik wil u immers niet al-
leen met uw swing kunnen helpen, maar ik wil u óók dolgraag
leren om met meer plezier en ontspanning te golfen, beter om te
gaan met tegenslagen en negatieve emoties en te presteren
onder druk. En dat is precies de reden waarom ik in september
2014 begonnen ben met een opleiding in de ‘Iron Shirt of Golf’,
een versmelting van golf en duizenden jaren (!) oude kennis uit
de Chinese krijgskunst.

De ‘zwaardslag’ van Reinoud

Wat golfers kunnen leren van Chinese zwaardvechters?! Welnu,
generatie op generatie bereidden deze krijgskunstenaars zich
voor op het volgende slagveld, met als enige doel ongeschon-
den terug te keren. De mannen en vrouwen die daarin slaagden,
gaven hun ervaring door aan de generaties die volgden. In de
loop van zo'n 6.000 jaar (!) ontwikkelden de Chinezen zo een on-
gelofelijke expertise over het effectief toewerken naar een piek-
moment, waar ze vervolgens in staat bleken om hun technische
vaardigheden onder enorme druk - een strijd nota bene op leven
en dood! - feilloos ten toon te spreiden. Sterker nog, ze waren in
staat om boven zichzelf uit te stijgen, oftewel de 'flow' te vinden
en 'm vast te houden. Vergis ik me nou of is dat precies waar elke
golfer van droomt?

Drie trainingsdagen in Nederland en een week in Spanje later
ben ik een heel stuk wijzer. Dankzij Reinoud Eleveld (zie foto), die
de training verzorgde, is mij nu duidelijk hoe ‘golfgeheimen’ als I-
kracht, Helende Klanken en de ideale trainingsopbouw onze
mentale training naar een nieuw niveau kunnen brengen; met
‘IJzeren Hemd’-technieken, tai-chi golf en tweezijdig trainen heb
ik fantastische tools om ook de swing stabieler te maken en ef-
fectiever te oefenen.

Ter afsluiting van de training ontving ik op 13 februari in het zon-
overgoten Islantilla mijn ‘Iron Shirt of Golf’-diploma (zie foto).
Daarmee ben ik nu één van 13 gecertificeerde golfpro’s in Neder-
land.

Ik merk wel dat ik tijd nodig heb om alle info te verwerken (want
ja, het was véél!) en me de technieken en trainingsprincipes écht
eigen te maken, voordat ik ze optimaal op u, mijn leerlingen, kan
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overbrengen, maar het is het proces meer
dan waard: niet alleen mijn golflessen, maar
ook mijn eigen spel gaan hier veel profijt
van hebben!

Sandy met diploma

Nieuwsgierig naar méér? In de loop van dit
voorjaar geef ik samen met Reinoud een in-
troductietraining. En neem in de tussentijd
vooral ook eens een kijkje op de website
van Iron Shirt of Golf:
www.golfgeheimen.nl.

Reinoud Eleveld
Sandy van Griensven

Heren 1
Peter de Witte (captain)
Ton Sengers
Huub van de Vrande
Leon Heemskerk
Hans van de Wassenberg
Wim van de Westerlo

Heren 2
Willem van Zantvoort
(captain)
Steef Deiman
Frans Hermans
Willy Giesbers
Leon van Zon
Guido Sampon
Frank Wolters
Reserve Tom Ballering

Heren Senioren 1
Rinus Jansen (captain)
Willie- Jan Verspaget
Albert van der Meijs
Huub Bozon
René Stockx
Dries Swinkels
Tom van de Laar

Heren Senioren 2
Hein Ottenheim (captain)
Pieter Driessen
Jacques Prinssen
Ruud van de Vliert
Ben Goossens
Frans Coolen
Peter Heessels

Dames 1
Therris van de Westerlo
(captain)
Tonne knaapen
Heidi de Greef
Ellen Claesssen
Marianne de Kimpe
Inge van Melis
Christien Jacobs

Dames 2
Angela Coolen(captain
Brigitte Bozon
Karin Asmussen
Anemarie Ottenheijm
Anneke Theunissen
Els van Wylick
Carla Bax
Diny van Zuiddam

Deelnemende teams
aan de NGF competitie
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Hobby van een van onze golfers
Deze keer een clublid met een wel zeer
bijzondere hobby. Gertjan Dicker is buiten
zijn professie als kaakchirurg ook nog een
verdienstelijk goochelaar.

Gertjan, hoe begin je aan zo’n hobby?
Het was nog in mijn lagere schooltijd. Uiteraard begon
het met een goocheldoos van Sinterklaas.
Op de middelbare school werd het een serieuze hobby. Ik kreeg
van mijn ouders als eindexamencadeau een kaartje voor het we-
reldcongres goochelen dat in 1970 in Amsterdam werd gehou-
den. Toen begon het echt! Ik zit dus al meer dan 45 jaar ‘in het
vak’.

Zit je in een clubje enwat doen jullie dan ?
Ik ben lid van de Magische Kring Amsterdam en van Hands
Down, Nederlands oudste goochelaarsvereniging. Voor de Am-
sterdamse club heb ik helaas de afgelopen 25 jaar te weinig tijd
gehad, maar bij Hands Down ben ik bijna altijd aanwezig. We be-
spreken daar nieuwe en oude trucs, proberen elkaar de loef af te
steken en we wisselen kennis uit. Van tijd tot tijd doen we ook
gezamenlijke optredens.

Hoe kom je aan nieuwe trucs en hoe leer je die? Kun je
die kopen?
Nieuwe trucs zijn meestal oude trucs die met een goed nieuw
verhaal actueel worden gemaakt. Dat vereist creativiteit en die is
gelukkig voldoende aanwezig in de goochelclubs. Je kunt zeker
trucs kopen, maar ik beperk me daarbij liefst tot de aanschaf van
spullen die je zelf niet of niet goed kunt maken.

Moet je veel oefenen?
Zeker, zonder oefenen gaat het niet. Een act moet een tweede
natuur worden, anders overtuigt het niet. Ik schat dat ik per dag
ongeveer een uur aan goochelen besteed (lezen, dingen maken,
oefenen, optreden). Dat gaat wel met vlagen natuurlijk. Als er
een belangrijke show aankomt bereid ik die uitgebreid voor.
Treed je wel eens op voor een zaal?
Zeker, liefst een zaal met een goed podium, goede techniek en
goede belichting. Dat is ideaal. De sfeer is daar direct goed. In

een kantine met TL-buizen moet je veel meer moeite doen om
het publiek te boeien. Dat is dan wél weer een mooie uitdaging.
Gelukkig heb ik in de loop der tijd op prachtige locaties kunnen
goochelen: Het Speelhuis, de grote zaal van het Congresgebouw
in Den Haag, de kapel die in de Domtoren tussen hemel en aarde
hangt, de koepelkerk van het Renaissance Hotel in Amsterdam
en in andere prachtige hotels. Maar ik heb ook gegoocheld in de
buitenlucht, zelfs in de bush in Afrika

Moet je bepaalde eigenschappen hebben om te kunnen
goochelen?
Je moet er vooral plezier in hebben om anderen een fijne mid-
dag of avond te bezorgen. Het vaktechnische deel moet je, dat
lijkt me vanzelfsprekend, beheersen.
Vind het na al die jaren nog steeds leuk om te goochelen
Zeker! Al denk je wel eens na een ‘zware dag’: heb ik niets beters
te doen dan met een paar balletjes, een draadje en een halve
speelkaart naar een feestje van weldenkende mensen te gaan?

Gertjan Dicker
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In memoriam Jack Meijer
Met ontzetting hebben we kennis genomen van het overlij-

den van ons zeer gewaardeerde lid Jack Meijer. Hij heeft
zich jarenlang lang voor de club ingezet als caddiemaster.
Maar vooral als lid van de Herenochtend hebben wij hem

leren kennen als een joviale en vooral humorvolle man, die
bijna altijd aanwezig was. Mede vanwege zijn sportieve

inzet om steeds weer 18 holes te lopen -en dat ging steeds
beter- kwam zijn plotselinge overlijden op onze baan voor
ons allen als een shock. “Jack wij missen jouw gezelschap,

jouw humor en jouw trouw aan de club”.
Wij wensen zijn echtgenote Josje, kinderen en

kleinkinderen veel sterkte toe bij dit verlies.

Vrienden van de Herenochtend

Na afloop ben ik er altijd zelf ook van opgeknapt en dan denk ik:
we hebben toch maar weer met veel mensen enorm plezier
gehad met een paar balletjes, een draadje en een doorgeknipte
speelkaart. Wie heeft er zo’ n hobby?

Wat zijn de populairste trucs?
Mijn populairste trucs? Dat zijn het bankbiljet in de sinaasappel,
de ‘Chinese linking rings’ en de ‘cups and balls’. Voor kinderen na-
tuurlijk het konijn uit de hoed! Allemaal klassiekers, maar er zit
ook veel van mezelf in.
Doe je het ook met konijn uit hoge hoed en waar haal je dat ko-
nijn vandaan of is dat geheim?
Natuurlijk doe ik dat. Toen onze kinderen klein waren goochelde
ik vaak voor kinderen. Het konijn was toen vaste prik. Waar het
konijn vandaan komt is natuurlijk een diep geheim (je goochelt
er twee en voor je het weet heb je er honderd!). Ik had als enige
goochelaar in Nederland een lease-konijn. Het woonde bij me-
neer Toonen in Mierlo. Meer zeg ik er niet over.
Mogen mensen van dichtbij op je vingers kijken?
Natuurlijk mag dat. Close-up goochelen, zoals dat heet, is ideaal
voor diners, recepties, beurzen enzovoorts. Het is een aparte tak
van sport.

Wat doet goochelen met mensen?
Het amuseert op een onschuldige, niet belerende manier en het
bindt de mensen. Een mooi voorbeeld is de avond waarop we
met Hands Down optraden op een diner voor reserve-officieren
van de NAVO. De Turken wilden niet aan tafel met de Grieken, de
Canadezen wilden alleen met de Amerikanen aan tafel (of juist
niet, dat weet ik niet meer). Britten en Fransen hebben al 1.000
jaar een conflict. De Spanjaarden en de Italianen verstonden el-
kaar nauwelijks en de rest helemaal niet. Tot overmaat van ramp
had iedereen zijn vrouw, die het hele feestje niet zag zitten, mee-
genomen. Nadat ons gezelschap goochelaars de tafeltjes had
bezocht, was iedereen met iedereen aan de praat. Het ijs was ge-
broken en het is een top-avond geworden.

Gertjan, bedankt voor de inkijk in jouw hobby.
Frida de Jager
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Met Ringerscore en een zonnig einde
De afgelopen winterperiode is op de zondagen van 30 november
tot en met 8 maart ‘s middags de Golfsoos gespeeld, waarbij voor
het eerst een eindklassement is gemaakt volgens de Ringerscore.
De Ringerscore is de beste score van een speler gedurende
meerdere speeldagen. Per hole wordt de beste score genomen
en het totaal is de Ringerscore. Hierbij kan onderscheid worden
gemaakt in een bruto Ringerscore en een netto Ringerscore. Bij
de netto Ringerscore worden de Stableford punten per hole bij
elkaar opgeteld voor de totale score, die per speler verschillend
is vanwege de eigen handicap. Bij de bruto Ringerscore bepaalt
de hole de score en is een birdy 3 punten, een par 2 punten en
een bogey 1 punt, ongeacht de eigen handicap.
Omdat voor het eerst de Ringerscore is genomen voor het eind-
klassement hebben we zowel de bruto als de netto Ringerscore
bijgehouden. Bij de heren staan Leon van Zon en Willem Schif-
fers in beide klassementen op de bovenste plaatsen. Bij de
dames is de eerste plaats voor Claudia van Hout en voor de
tweede plaats is de totaalscore van beide klassementen geno-
men en bleek Therris van de Westerlo de beste.
Op 8 maart heeft op een zonnig terras een feestelijke prijsuitrei-
king plaatsgevonden. Hierbij is Gijs met zijn staf bedankt voor de
lekkere hap die ons na elke Soos wedstrijd werd geserveerd. De
leuke eindprijzen zijn gesponsord door Van Hout Decoratiefigu-
ren.
De uitslag bij de bruto Ringerscore
Bij de dames was Claudia van Hout eerste met 16 punten, ge-
volgd door Therris van de Westerlo en Tonne Knapen met resp.
15 en 13 punten.
Bij de heren winnen Willem Schiffers en Leon van Zon, beide met
22 punten. Daarna volgden drie spelers met 19 punten.

De uitslag bij de netto Ringerscore
Bij de dames dames ging de zege opnieuw naar Claudia van
Hout met 28 punten met als tweede Klaartje Majoor en Angel
Coolen, beiden met 26 punten.
Bij de heren was weer Leon van Zon de eerste, nu met 30 punten,
gevolgd door Willem Schiffers en Frans Hermans met resp. 29 en
28 punten.

De Soos wedstrijdleiding

De overbrug Golfsoos

Originele prijzen

Winnaars v.l.n.r. Claudia, Willem, Therris en Leon

Gezellig in de voorjaarszon
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Wedstrijdkalender 1e helft 2015
April Zondag 5 1e Paasdag

Maandag 6 Paaswedstrijd 0 - 54 Q + Neary
Zaterdag 11 Maandbeker Strokeplay 2 0 - 26.4 Q
Zondag 12 NGF Competitie Heren 1
Donderdag 16 NGF Competitie Dames Senioren
Vrijdag 17 NGF Competitie Heren Senioren 1
Zaterdag 18 Couples Cup 1 16.00 uur Shotgun, 9 holes
Zondag 19 Maandbeker Stableford 2 0 - 36 Q
Vrijdag 24 Businessgolf 2 15.00 uur Shotgun, 9 holes
Zondag 26 NGF Competitie Dames 1
Maandag 27 Oranjewedstrijd 0 - 54 Vlaggetjes

Mei Vrijdag 1 NGF Competitie Heren Senioren 2
Zaterdag 2 Maanbeker Strokeplay 3 0 - 26.4 Q
Zondag 3 Voorjaarswedstrijd 0 - 54 Q + Neary
Zaterdag 9 Couples Cup 2 16.00 uur Shotgun, 9 holes
Maandag 11 Start voorrondes Matchplay 0 - 36
Donderdag 14 Pro-Cup 0 - 54 Vossenjacht
Zondag 17 Maandbeker Stableford 3 0 - 36 Q
Woensdag 20 Nobra Competitie
Vrijdag 22 Businessgolf 3 15.00 uur Shotgun, 9 holes
Zondag 24 1e Pinksterdag
Maandag 25 HandicartWedstrijd 0 - 54 Mulligans
Vrijdag 29 Businessgolf 4 15.00 uur Shotgun, 9 holes
Zondag 31 NGF Competitie Jeugd 1 18 Holes JEUGD

Juni Zaterdag 6 Maandbeker Strokeplay 4 0 - 26.4 Q
Zaterdag 13 Bavaria om het Vat HEREN
Zondag 14 Maandbeker Stableford 4 0 - 36 Q
Vrijdag 19 Businessgolf 5 15.00 uur Shotgun, 9 holes
Zaterdag 20 Couples Cup 3 16.00 uur Shotgun, 9 holes
Zondag 21 Strokeplay Kampioenschap 08.00 uur Ranking
Vrijdag 26 Businessgolf 6 15.00 uur Shotgun, 9 holes
Zondag 28 NGF Competitie Jeugd 2 18 Holes JEUGD

Zaterdag 4 Maandbeker Strokeplay 5 0 - 26.4 Q
Zondag 5 Presidents-Cup 0 - 54 Q + Neary
Zaterdag 11 Couples Cup 4 16.00 uur Shotgun, 9 holes
Zondag 12 KoppeltjesWedstrijd 0 - 54 Greensome Sblf.
Vrijdag 10 Businessgolf 7 15.00 uur Shotgun, 9 holes
Zondag 19 Maandbeker Stableford 5 0 - 36 Q
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Door de matige winter heeft
een groep fanatieke jeugdgol-
fers de wintermaanden door-
getraind onder leiding van
Sandy. Zij zijn klaar voor het
nieuwe seizoen.

Vanwege de toename van aan-
tal jeugdleden met GVB zullen
we waarschijnlijk dit jaar voor
het eerst twee competitie-
teams hebben. In de competi-
tie wordt rekening gehouden
met handicap, dus zorg voor
een actieve handicap op het
moment dat de competitie be-
gint; die loopt van 31 mei tot
28 juni. Wie graag competitie
zou willen spelen kan zich
hiervoor opgeven, bij Marcel
van Rossum van de jeugdcom-
missie (e-Mail: jeugdcommis-
sie@hgc-overbrug.nl)

Afgelopen jaren is het aantal
jeugdleden onder de 12 jaar
sterk toegenomen. Dat is ook
nodig omdat een grote groep
jeugdleden is gaan studeren of
21 jaar is geworden.

Vriendjes- en
vriendinnetjesdag
Om het aantal jeugdleden op
peil te houden hebben we ook
dit jaar weer een Vriendjes en
vriendinnetjes dag georgani-
seerd op 25 maart jl en dat was
weer een succes! Onder lei-
ding van onze pro Sandy en
met behulp van een aantal
jeugdcoaches, BramVerstap-
pen en Marcel van Rossum,

Het jeugdseizoen kan beginnen

heeft jeugd kennis gemaakt
met de golfsport.
Putten en swingen met en-
thousiasme en vrolijke gezich-
ten. Het was fantastisch om te
zien.

In april beginnen de jeugdtrai-
ningen weer en na de Hemel-
vaartvakantie beginnen op de
vrijdag weer de avondwedstrij-
den, maar hierover worden jul-
lie nog geïnformeerd.

Graag willen we de nieuwe
jeugdleden welkom heten op
onze golfclub.

Veel plezier dit seizoen.

De jeugdcommissie

Vriendjes en vriendinnetjes
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Golfsoos VI - 11 januari
Peter Heessels 19 punten
Frans Hermans 18 punten
Hans Reemers 17 punten

Golfsoos VII - 18 januari
Dries Swinkels 20 punten
Wim van deWesterlo 20 punten
Hans Reemers 19 punten

Golfsoos IX - 1 februari
Pieter Driessen 20 punten
Perry van Pareren 20 punten
Huub Bozon 19 punten

Golfsoos X - 8 februari
Frans Coolen 22 punten
Hans Reemers 21 punten
Pieter Driessen 20 punten

Golfsoos XI - 15 februari
Leo van Veghel 21 punten
Tonny Giesbers-Jansen 21 punten
Karin Asmussen 19 punten

Winterwedstrijd Businessclub - 27 februari
Marc Snoeijen 24 punten
Henry Knapen 22 punten
Hein Ottenheijm 21 punten

Golfsoos XII - 1 maart
Frans Hermans 18 punten
Claudia van Hout 18 punten
Chris Geugies 18 punten

Golfsoos XIII (finale) - 8 maart
Jacques Prinssen 23 punten
Therris van deWesterlo-Prinssen 21 punten
Hein Ottenheijm 21 punten

Seizoensopening - 15 maart
Netty van Poppel-Branten 39 punten
Yvonne van Gerwen-Magis 37 punten
Dries Swinkels 37 punten

WedstrijduitslagenDoor de baan

Nieuws van de golfende baancommissaris

Het begint alweer te kriebelen, de tem-
peratuur wordt langzaam hoger, de
dagen beginnen te lengen en het gras
begint weer groeien; wij zijn er klaar
voor….
De afgelopen winterperiode was een
zogenaamde ‘kwakkelwinter’, baan
open, baan dicht, met de nodige be-
perkingen: van het opteeën en/of
plaatsen op de fairways en het inkor-
ten van hole 3, tot het niet toestaan
van buggy’s in de baan. De eerste
blaadjes groeien alweer aan de bomen
en de welbekende groeizame (semi-)
rough zorgt voor verdere verfraaiing
van onze baan.

Via extra nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over
de ontwikkelingen van de ‘Nieuwe Baan’. De Commissie Baanuit-
breiding houdt u op de hoogte van de verdere vorderingen en
wil graag uw op- en aanmerkingen ter harte nemen.

De greenkeepers Herbert enWibo zorgen ervoor dat de baan er
in het nieuwe seizoen weer spick and span bij zal liggen; dit na-
tuurlijk met de medewerking van onze leden die alle plaggen
netjes terugleggen, pitchmarks altijd repareren en bunkers strak
aanharken!

Rest mij u namens de baancommissie en het hele uitvoerings-
team een prachtig golfseizoen toe te wensen, met vele mooie
uurtjes op onze mooie, unieke en gezellige stadsparkbaan.

Uw Baancommissaris,

Wim van deWesterlo



Wat ons verder nog ter ore kwam
Golfende Prinsen
Op zoek naar nieuws volgden we tijdens het carnaval in Aarle-
Rixtel de voorzitter van onze Jeugdcommissie Marcel Zijp. Hij
zwaaide tijdens carnaval, als prins Cellus den Uurste, de scepter
over het magenta gekleurde Ganzegat, de woonplaats van vele
van onze golfers. We hebben kunnen constateren dat Prins Cel-
lus, op doorluchtige wijze, zijn gezag uitoefende over de fees-
tende onderdanen waarvan wij deel uitmaakten, met als motto
‘Nie Normaal’.

Op onze vraag of hij het normaal vond om Prins te zijn was zijn
antwoord:
“Normaal gesproken is het nie normaal om zoiets normaal te vin-
den of eigenlijk wel normaal als nie normaal normaal is”. Ons ver-
bijsterd achterlatend na zoveel wijsheid was het voor ons tijd om
er nog inne te vatten voordat we nie normaal naar huis gingen.
Omroep Laarbeek was erbij om de verbroedering van Zijne
Hoogheid met uw Evergreen-redacteur vast te leggen.

Alaaf!

Op onze vraag of hij het normaal vond om Prins te zijn was zijn
antwoord:
“Normaal gesproken is het nie normaal om zoiets normaal te vin-
den of eigenlijk wel normaal als nie normaal normaal is”. Ons ver-
bijsterd achterlatend na zoveel wijsheid was het voor ons tijd om
er nog inne te vatten voordat we nie normaal naar huis gingen.
Omroep Laarbeek was erbij om de verbroedering van Zijne
Hoogheid met uw Evergreen-redacteur vast te leggen.

Ook de Helmondse Keiebijters waren gezegend met een Prins
die op ‘Overbrug’ zijn sporen heeft verdiend. Prins Briek XVII, alias
David Stockx, heeft hier zijn golfopleiding genoten. Blijkbaar is
onze baan niet alleen een broedplaats voor vele soorten vogels
maar ook voor Prinsen. Nie normaal of toch normaal?

Wat komt er na het ‘GOLF JOURNAAL’?
Aan het maandelijks verschijnen van het GOLF JOURNAAL van
de NGF is weliswaar per 31 december 2014 een einde gekomen,
maar de NGF blijft uiteraard communiceren. Daarvoor is nieuw
communicatieplatform geïnstalleerd. Van daaruit wordt digitaal
de NGF website aangestuurd.
Ook blijft men off-line communiceren via de gratis golfkrant
Golf.nl Weekly, die 35 keer per jaar verschijnt en wordt verspreid
via alle golfclubs in Nederland, met een oplage van minimaal
18.000 exemplaren.
Een nieuw glossy magazine met als naam Golf.nl gaat tweemaal
per jaar verschijnen en wordt gestuurd naar het huisadres van
alle golfers die zijn aangesloten bij de Nederlandse Golf Federa-
tie. De nieuwe naam van het golfblad is Golf.nl. Er zal één exem-
plaar naar elk huisadres worden gestuurd.
Fred Boogaarts bedankt voor de informatie.

Bridge puzzel
Zuid speelt 6 schoppen en west komt uit met harten vrouw.
Hoe wint zuid het contract tegen het beste tegenspel?
Oplossingen: poppela@xs4all.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-aandeel houders en ondernemers. 

Meer weten? Maak eens een afspraak. Dan zorgen we 

er samen voor dat de bal de goede kant op rolt...

Private Banking Kerkstraat 33 5701 PL Helmond T (0492) 59 45 99 F (0492) 59 46 98

E privatebanking@helmond.rabobank.nl www.rabobank.nl/helmond

“Golfen is voor mij vooral genieten van het prachtige landschap, 

de rust en het wijntje erna... Wat mijn prestaties op ‘the green’ betreft: 

ik zal wel altijd een beginner blijven. Gelukkig is mijn 

vermogen bij de pro’s van Private Banking in betere handen.”



Indien onbestelbaar retour: Verliefd Laantje 3a - 5707 LG Helmond
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