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Sponsoren

Voorwoord van de voorzitter

‘Felicitaties’

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, viert de familie Swinkels
de 300ste verjaardag van Bavaria. Een mijlpaal om bij stil te staan. Het
predicaat Koninklijk, een bezoek van Koningin Maxima: het is een
bekroning op het werk van de afgelopen 300 jaar. Ik wil dan ook namens
het bestuur en de leden van HGC ‘Overbrug’ onze partner ‘Royal Swinkels
Family Brewers’ van harte feliciteren.
Het voorjaar is in volle gang. Een nieuw golfseizoen staat voor de deur. Een seizoen dat,
na de immense verbouwingen, in het teken
zal staan van de golfsport. In de Algemene
Ledenvergadering van 28 januari jl. is het
nieuwe beleidsplan ‘Blik Vooruit 2019-2024’
gepresenteerd. Het uitgangspunt van dit
beleidsplan blijft dat wij als HGC ‘Overbrug’
een echte verenigingsbaan wensen te blijven.
Fijn dat het beleidsplan en de wijzigingen in
het huishoudelijk reglement tijdens de ALV
zijn goedgekeurd. Het bestuur dankt u voor het
gestelde vertrouwen.
Tijdens de ALV heeft Dieke Sengers haar
bestuurstaak als clubhuiscommissaris neergelegd. Wilko van Weert heeft zitting genomen
in het bestuur als bestuurslid Accommodatie.
Dieke, nogmaals hartelijk dank voor je inzet.
Wilko, jou heet ik welkom in het bestuur en
wens je veel succes toe. Onze secretaris Karin
Asmussen is voor de komende drie jaar herbenoemd en daarmee zijn wij erg content.
Ondanks een stormachtige opening van het
seizoen zijn de eerste wedstrijden onder mooie
weerscondities gespeeld. De Weco heeft weer
een mooie wedstrijdkalender samengesteld en
wij hopen dan ook op een grote deelname vanuit de vereniging. Tijdens een door de Hareco
georganiseerde ‘regelavond’ zijn onder grote
belangstelling de nieuwe golfregels toegelicht.
Ik wil de Hareco onder leiding van Klaartje
Majoor dan ook hartelijk danken voor deze
prima verzorgde avond.

afgelopen jaren. Tijdens de ‘Pro Vossenjacht’
op donderdag 30 mei aanstaande zullen we op
feestelijke wijze stilstaan bij het afscheid van
Sandy als golfprofessional. U wordt hierover
later geïnformeerd.
Zoals u al heeft kunnen lezen in de afgelopen
nieuwsbrieven zijn we erin geslaagd om in de
opvolging van Sandy te kunnen voorzien. Op
1 april jl. zijn de Golfpro’s Arthur Kleeven en
Antoine Blok aan de slag gegaan. Ik heet beide
heren hartelijk welkom en wens hen veel succes toe als pro binnen onze club!
Tenslotte vraag ik aandacht voor het volgende.
Elders in het clubblad heeft u kunnen lezen dat
er veranderingen worden doorgevoerd waar
het gaat om de Evergreen. Het bestuur zou
graag zien dat leden actief berichten en/of
verslagen schrijven. Dit sluit tevens aan bij
de wens een verenigingsbaan te blijven, waar
ieder lid welkom is en betrokken wordt. Heeft
u ideeën, wilt u met ons meedenken, schroom
dan niet om contact op te nemen met de
redactiecommissie.
Rest mij u, mede namens het bestuur, een
prachtig, sportief golfseizoen toe te wensen.
Ik hoop u vaak te mogen begroeten op onze
mooie baan! 

OBERS BEHEER BV

Uw voorzitter,
Wim van de Westerlo

GolfPro
Begin december 2018 gaf Sandy van Griensven
aan per 1 april 2019 te stoppen als golfprofessional van HGC ‘Overbrug’. Ruim 12 jaar
was Sandy verbonden aan onze club. Sandy,
hartelijk dank voor jouw geweldige inzet de
3

Redactioneel…
We gaan een verandering doorvoeren daar waar het
gaat om de Evergreen. In overleg met het bestuur
heeft de redactie zich beraden over ´hoe nu verder´?
We hebben te maken met teruglopende advertentieinkomsten, de actualiteit kan met een kwartaalblad
moeilijk worden bereikt, wat wil zeggen dat sommige
artikelen soms drie maanden moesten wachten op
publicatie. Met name jongere leden vinden het niet
meer van deze tijd om een ‘hard copy’ te ontvangen.

De lekkerste bal komt van
Keurslagerij Goossens!

Goossens, keurslager
Steenweg 31, Helmond
Tel. 0492 - 522 273
info@keurslagergoossens.nl
www.keurslagergoossens.nl

Door een systeem van nieuwsbrieven te ontwikkelen kunnen kosten en
papier worden bespaard. We kunnen actueler zijn en toch onze vaste
rubrieken aan de leden presenteren. Dit jaar zullen we ons beperken tot
twee papieren Evergreens. Dit nummer met Pasen en nog een zomernummer. Tussentijds zijn we begonnen met de nieuwsbrief Evergreen op
de club website te publiceren. De reacties zijn tot nu toe bemoedigend
te noemen. Het moet ook voor de leden interessanter zijn om binnen
twee weken bijvoorbeeld wedstrijdverslagen te lezen; of verslagen van
andere belangrijke gebeurtenissen binnen onze golfclub.
We hopen ook dat onze leden eerder de pen zullen grijpen om hun bevindingen te delen. Als voorbeeld geldt daarbij de berichten en verslagen
over de golfalliantie. Laat uw geluid horen! Wij staan open voor zowel
kritiek, adviezen als aanbevelingen. Samen werken we aan een goede
communicatie binnen onze vereniging. Ook zullen we werken aan
eenB.V. h.o.d.n.
Mobiva
verbetering van advertentiemogelijkheden. Rubrieken kunnen vanaf
nu ook geadopteerd worden met een daarbij behorende advertentie.
“Laat van U horen!” 
Fons Jacobs,
Voorzitter redactiecommissie Evergreen
Mobiva B.V. h.o.d.n.
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Door de baan...

kunnen gaan spelen op onze prachtige baan
en met volle teugen kunnen genieten van het
golfspel en het terras. 

Beste mede-golfers

Met vriendelijke GOLF-groet,

Als nieuw bestuurslid Accommodatie, hierbij mijn eerste nieuwsbericht in
onze Evergreen. Over de baan, maar ook over ons clubhuis.
Dan maar ‘afslaan’ met de baan. Met op diverse plaatsen nog de sporen van de hete zomer
van vorig jaar, zijn onze greenkeepers volop in
de weer om de baan weer in een goede conditie te krijgen, van beluchten tot inzaaien en van
ecologisch bemesten tot sproeien. Zij kunnen
dit niet alleen en hebben daar de hulp van ons
allemaal bij nodig, zoals het terugleggen van
divots en het repareren van pitchmarks. We
weten allemaal hoe het hoort, toch?
Ook de grote vijver bij hole 6 krijgt aandacht.
We zijn bezig met een beplantingsplan voor
een mooie en heldere vijver.
Dan de veldschuur. Ook daar wordt, weliswaar
nog op papier, aan gewerkt. Het teken- en
vergunningentraject loopt.

Wilko van Weert

Ongewenst bezoek
Dan zijn we aanbeland bij hole TIEN, het
clubhuis. Nachtelijke bezoekjes van duistere
figuren enkele maanden terug, hebben ons
behoorlijk wat schade berokkend. We gaan
de komende weken flink aan de slag om de
schade ongedaan te maken en alles weer op
orde te krijgen.
Ook de flinke windvlagen van enkele weken
terug hebben hun sporen nagelaten; de schade
die daardoor is ontstaan, wordt eveneens verholpen. En zo zijn er zijn nog heel veel zaken
meer te noemen, waar we continu me bezig
zijn.
Nu maar hopen dat het weer ons goed gezind
is, zodat we met een lekker voorjaarszonnetje

www.vandenheuvelbouw.nl
Weth. den Oudenstraat 3

Helmond

0492-522931

info@vandenheuvelbouw.nl
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Geef door die pen!

Een kleine
golfhistorie

Toen Gré de Heer een tijdje geleden vroeg of ik een stukje in de Evergreen wilde schrijven had ik al ja gezegd
voordat ik wist waarover ik het eigenlijk wilde hebben. En dat vat mijn golf-loopbaan in feite prima samen: ik
ben er gewoon ingerold en van het een kwam het ander…
Nog net geen 30 volgde ik op de golfbaan in
Brunssum drie lessen met een goede kennis.
Verheugd ontvingen we een zogenaamd baanbewijs voor de par-3 oefenbaan. Mijn golf set
was natuurlijk tweedehands. Wij woonden in
Maastricht en als jonge vaders werd er niet
meer dan drie keer per jaar gegolfd. Een GVB
had ik niet en mijn handicap hield ik niet bij.
Of beter gezegd: dat was niet bij te houden
omdat ik voor mijn gevoel meer dan drie cijfers
nodig had... Dus absoluut geen talent, gewoon
noeste arbeid.

Een oefenbewijs
Zo’n vijf jaar later ontstond er meer regelmaat in het golfspel. Van drie keer per jaar
naar één keer per maand. Een van mijn beste
vrienden werd huisarts in een dorpje boven
Zaltbommel. Samen namen we een handvol
lessen op Welschap en ook daar kregen we
een baan- c.q. oefenbewijs. Omdat we allebei
even ’goed’ speelden was het altijd spannend
en vooral gezellig. We speelden steevast 9
holes en bij hole 6 hadden we het al over de
borrel na afloop. Na drie jaar op een oefenbewijs te hebben gegolfd, meldden we ons op
een zomernamiddag weer bij de receptie. Er
zat een nieuwe medewerkster achter de balie
en die vroeg ons om het GVB te laten zien.
Een beetje beschaamd haalden we het verfomfaaide baanbewijs uit onze portemonnee.
“Maar mijnheer toch, dit bewijs is bedoeld om
een seizoen te oefenen. Niet om drie jaar op
te golfen”. Einde Welschap.

Toch maar een GVB
Vervolgens gingen we aan de slag op een
golfbaan in Kerkdriel. Natuurlijk met dezelfde
6

aanpak. Totdat we ook daar na enkele jaren te
horen kregen dat een oefenbewijs niet langer
voldeed om de baan op te mogen. Na een paar
wijntjes en ampel beraad werd uiteindelijk
besloten om toch maar een GVB te gaan halen.
Die formaliteit mocht natuurlijk niks kosten.
Dus boekten mijn vriend en ik een driedaags
les-weekend in Zeist. Op vrijdag begonnen we
en op maandag slaagden we allebei voor ons
GVB op een winderige golfbaan bij Lelystad.
Inmiddels was ik van (een ander type) baan
gewisseld en terechtgekomen bij een bedrijf
in Vessem dat opleidingen en detacheringen
verzorgde binnen de financiële wereld. Onze
klanten (veel bankiers) moesten we natuurlijk
op gepaste wijze een keer per jaar fêteren.
Over mijn methode hoefde ik niet lang na
te denken: afslaan voor 9 holes aan het eind
van de middag met daarna een hapje en een
drankje. Zo werd mijn golffrequentie in de
zomermaanden verhoogd van een keer per
maand naar een keer per week. Geleidelijk
kreeg ik beter zicht op mijn handicap en dat
schatte ik toen op 38.

De doorbraak
Maar mijn echte ‘golfdoorbraak’ kwam eigenlijk pas toen Laura (mijn lieve echtgenote) ging
golfen. Zij komt uit een heel erg sportieve
familie, waar alle broers en zussen met zowel
hockeystick als tennisracket kunnen toveren.
Die gingen uiteindelijk ook allemaal golfen
en Laura wilde als jongste van de familie niet
achterblijven. We woonden inmiddels al de
nodige jaren met onze kinderen Lars en Kelly in
Mierlo. Laura nam tien lessen op De Gulbergen
en slaagde meteen voor haar GVB.
Toen we samen voor het eerst gingen gol-

fen zei ik stoer bij de afslag van hole 1 (op
Gendersteyn, Veldhoven): “Schat ik weet nog
steeds niet wat mijn handicap precies is, maar
je krijgt als beginner op elke hole gewoon een
slag extra”. Dat heb ik geweten. Na 9 holes had
ze -ook zonder die ene slag per hole extra- 2
slagen minder dan ik. Knarsetandend accepteerde ik mijn nederlaag. Vervolgens sloeg ik
als een bezetene aan het oefenen onder het
motto ‘Great things never come from comfort
zones’. Het mocht niet baten. Er is nu eenmaal
een groot verschil tussen aangeboren talent
en noeste arbeid…
Met veel plezier spelen Laura en ik nu zo’n zes
jaar op HGC ‘Overbrug’. Laura speelt het liefst
voor de gezelligheid met familie en vrienden.
Ik speel ook graag een wedstrijdje, zoals op
donderdag bij de Dodavo. Samen beleven we
veel plezier aan de Couples-cup of als we
aan het eind van de dag op ons gemak nog 9
holes lopen. Vanuit Aarle-Rixtel zijn we in vijf
minuten op de baan en net voor het donker
wordt lopen we dan vaak als enigen nog een
paar holes in een prachtig decor. Dan voelt het
of de golfbaan onze eigen achtertuin is…
‘Overbrug’: klein geluk, groot genoegen!
Voor de volgende Evergreen neemt Toine
Franken met graagte de pen van mij over.
Succes Toine!


Jean-Pierre Adams
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Natuur in de baan...

Het voorjaar komt eraan, dus tijd om de
beregeningsinstallatie op te starten

Om de beregeningsinstallatie in de winterperiode te beschermen
tegen de vorst laten we in oktober de leidingen en de sproeiers door
middel van perslucht watervrij maken. Half maart starten we de
beregeningsinstallatie weer op en controleren we het systeem op
eventuele lekkages, het goed functioneren van de sproeiers en of de
aansturing naar behoren werkt.
In een eerder artikel hebben we gesproken over
de verzameling van gegevens en het precisiebeheer van de sproeiers met als doel een goed
beheer van onze golfbaan. Afgelopen seizoen
heeft de beregeningsinstallatie bewezen dat
we onder extreme weersomstandigheden de
greens, tees en voorgreens op een goed niveau
konden houden. Het was een hele uitdaging
om zodoende de beregeningsinstallatie goed
te leren kennen en gebruik te maken van hetgeen het systeem biedt. We meten regelmatig het vochtgehalte, de gewasverdamping
en natuurlijk de weersvoorspelling en aan
de hand daarvan wordt de beregeningstijd
ingesteld.
We weten niet exact, wat de toekomst zal
brengen omtrent het gebruik van het grondwater, maar dat er striktere regels gaan komen,
lijkt wel zeker. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen staat hoog op de agenda. We
denken hierbij aan het convenant ´Green Deal`.
We weten, als de toplaag te nat is er een
grotere kans bestaat op schimmelvorming.

Voorbeeld beregening fairways

Dus voor de kwaliteit van het golfspel is het
een noodzaak de greens zo droog mogelijk
te houden, echter het gras moet in goede
conditie blijven en zoveel mogelijk resistent
zijn tegen ziekten.

Hoeveel water geven we nu en
beregenen is een vak apart...
Het voordeel van de nieuwe beregeningsinstallatie is, dat we per sproeier op de greens
de juiste beregeningstijd kunnen instellen. De
sproeiers van de afzonderlijke greens kunnen zo worden ingesteld rekening houdend
met schaduwligging en het vochtgehalte.
Ook kunnen we de sproeiers een sector laten
besproeien of laten ronddraaien en met het
aanbrengen van verschillende spuitmonden
kunnen we de reikwijdte en de hoeveelheid
water (liters/minuut) instellen. Het vervelende
is dat de wind invloed kan hebben op het beregeningsresultaat doordat het meeste water
op een andere plaats terechtkomt. Met als
gevolg dat handmatig moet worden besproeid

Afstelling sproeiers

om toch het gewenste resultaat te verkrijgen.
De volgende stap die we gaan zetten, is het
verzamelen van gegevens omtrent de werkelijke hoeveelheid water op de greens. Sproeiers
die elkaar overlappen geven meer wateropbrengst op bepaalde plaatsen dan ronddraaiende sproeiers. Om alles zichtbaar te maken,
heeft de hoofdgreenkeeper een soort ‘dashboard’. Hierop wordt alles zichtbaar en kan
hij de juiste keuzes maken.Het is deze stroom
van gegevens , die maatgevend is voor de te
nemen maatregelen en bovendien houdt het
ons scherp en dat komt de kwaliteit weer ten
goede! Door verdeeld over greens regenbakjes te plaatsen en de individuele sproeiers
een bepaalde tijd te laten sproeien, kunnen
we de hoeveelheid water meten, dat op de
green terecht is gekomen. Ook meten we de
waterdruk om vast te stellen of deze waterdruk
overal hetzelfde is. Het devies luidt: meten,
meten en nog eens meten, opdat we de kwaliteit kunnen garanderen voor wat betreft het
golfspel en dat we kunnen blijven voldoen aan
de alsmaar strenger wordende milieu-eisen!

Herbert van Hout
Arie de Vries

Bakjestest beregening
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Er zit muziek in de club...

René Stockx
René Stockx is een rasechte Helmonder en van een heel bekende
juweliersfamilie. René is in de Ameidestraat geboren en zoals hij zegt:
‘straotjesvolk’! Hij heeft de Canisius lagere school gevolgd en daarna bij
de broeders -Weg op den Heuvel- het vervolgonderwijs. Hij heeft zijn
middelbare school uiteindelijk afgerond op het Knippenberg College.
Vanwege de ziekte van een van zijn ouders is
hij eigenlijk noodgedwongen het juweliersvak
ingerold. Naast zijn werkzaamheden heeft hij
altijd veel aan sport gedaan. Tennis bij Carolus
en later bij De Warande en natuurlijk hockey
bij HUAC. Na de tennispartij was het steevast
toepen bij Wildenberg en na de hockeywedstrijd was het ook altijd raak! Ruim twintig jaar
geleden is Rene met de golfsport in aanraking
gekomen, want hij realiseerde zich, dat het
met tennis en hockey op enig moment toch
is afgelopen.

Actief als tenor
René is een trouwe bezoeker van onze golfbaan
en het clubhuis TIEN, meestal drie- tot viermaal
per week. Hij is altijd en overal erg nadrukkelijk aanwezig, is gelukkig welbespraakt en zijn
stembanden zijn in topvorm! Het muziektalent
is er altijd geweest. Hij heeft pianoles gehad en
al in 1963 was hij bij het Stedelijk Helmonds
Concertkoor van Ronald de Kroon. Vanaf oktober
2018 is Rene weer actief als tenor 1, de hoogste mannenstem, bij Lambardi. Lambardi is
opgericht in 1952 en is een goed georganiseerd
koor met internationale allure. Het geheel staat
onder de bezielende leiding van Nadia Loenders

tezamen met pianist René van de Laar. Zijn
plaats in het koor is naast Loek van Poppel en
René heeft veel steun aan hem gehad, vooral bij
het leren van alle voor hem nieuwe koorstukken.
Lambardi is inmiddels in volle voorbereiding
voor het bevrijdingsconcert op 5 mei 2019 in
het Speelhuis met als thema ‘Van het duister
naar het licht’. Ook voor de opvoering van ‘The
Armed Man’ van Karl Jenkins ter gelegenheid
van de 75-jarige Bevrijding van Brabant en
Limburg in Eindhoven in september 2019.
René heeft tot slot nog
een goed bedoelde
boodschap, want hij
raadt iedereen met
enige aanleg aan om
zich bij de koorschool
van Lambardi te laten
opleiden en daarna
blijvend lid te worden.
De werving voor de
koorschool vindt ook
plaats via het regionale blad Traverse. 

Vlekkeloos
geregeld!

Arie de Vries
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Het bestuur stelt zich voor...

Dieke Sengers, ex-bestuurslid
Naam:

Dieke Sengers

Leeftijd:

53 jaar

Partner:

Ton Sengers

Woonplaats: Helmond
Kinderen

2: Boud (25) en Bern (23)

Werkzaam 	Directeur/eigenaresse
van een viertal
modezaken in Helmond,
Uden, Valkenswaard en
vanaf 16 mei Venlo met
merkkleding van Street
one en Cecil.

Weco
Nadat Dieke in 2005 lid werd van onze
golfclub werd zij in 2010 gevraagd lid te
worden van onze wedstrijdcommissie
(Weco). Zij was en is van mening dat je als
lid ook in het kader van vrijwilligerswerk
wat terug moet doen voor de vereniging.
Dat was ook haar motivatie om desgevraagd lid te worden van het bestuur in
2012. Zij volgde daarin Dick Severs en op
haar beurt is ze begin dit jaar opgevolgd
door Wilco van Weert.

Zes jaar bestuurslid, terugblik
In het bestuur kreeg ze de portefeuilles
Accommodatie (clubhuis inclusief Horeca)
en caddiemasters. Bepaald niet de makkelijkste portefeuilles. Ze kijkt echter tevreden terug op haar zes bestuursjaren. Na
de transformatie van onze golfbaan was
alle aandacht gericht op de verbetering
van onze clubaccommodatie. Niet alleen

de omvangrijke renovatie van onze oude
opstallen, maar ook de professionalisering
van de Horeca hebben veel van haar tijd
gevergd. Als lid van de bouwcommissie
heeft zij veel waardering gekregen voor
de inzet van al die vrijwilligers die het
mogelijk hebben gemaakt dat we nu een
clubhuis hebben waar we trots op mogen
zijn. Ook de stappen die zijn gezet om de
uitbating van de Horeca onder verantwoordelijkheid van het bestuur naar een meer
professionele organisatie te ontwikkelen,
kunnen na een moeizame start nu succesvol worden genoemd. “Vergeet niet dat
de leden de sfeer in het clubhuis bepalen. In die zin hoop ik dan ook dat er door
onze leden een toenemend gebruik van de
Horeca wordt gemaakt”. Dat we een club
hebben waar de leden zeer veel mogen
vinden, maakte het voor haar niet altijd
gemakkelijk.

En nu?
Ook nu blijft er weinig tijd over om te golfen. Haar modezaken vragen veel aandacht.
Ze is er trots op dat ze 16 mei een nieuwe
winkel kan openen in Venlo. Daarnaast
werkt ze actief mee aan een initiatief van
de gemeente Helmond, samen met het
bestuur van de Elzas passage, in de vorm
van een prijsvraag. Nieuwe winkeliers die
zich melden voor 26 mei met een nieuw
idee, kunnen een jaar gratis huur winnen.
Zij willen daarmee het ondernemerschap
stimuleren en het winkelen in Helmond
aantrekkelijker maken.
Voor Dieke zal er in de toekomst niet veel
tijd voor de golfsport overblijven. 
Fons Jacob
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Bridgen in de winter

vloerbedekking. Enkel glas. De oude ingangsdeur tochtte like hell. Wij speelden dan pas na
18 holes en begonnen om 14.00 -14.15, dat
waren dan 5 rondes van 3 spellen. Maar wij
vonden het fijn te spelen! We spelen nu 9 holes
en starten om 13.00 uur. Na 5 wedstrijden is
er een winnaar (je kunt soms niet met je eigen
partner spelen) of winnend paar.
In verband met de verbouwing van het clubhuis konden wij vorig jaar niet terecht bij HGC,
maar door bemiddeling van Ans van der Elst
konden wij gebruik maken van het clubhuis
van Tennisvereniging ‘De Warande’ waar wij
ook heel fijn hebben gebridged na de golfwedstrijd op dinsdagochtend bij HGC.
Iedereen begrijpt dat wij op dit moment in
een vijf-sterren locatie verblijven in ons, met
zoveel smaak en oog voor detail, vorig jaar
compleet verbouwde clubhuis. Alles straalt
nu een enorme gezelligheid uit: de omgeving,
die 5 of 6 tafels met bridgende dames. Aan
de bar kant is nog ruimte genoeg voor andere
leden én zoals met een feestje: hoe voller hoe
gezelliger!

Soms een verrassende uitslag

Dit doen wij op de Damesdag in de winterperiode 5 keer. Er wordt wel
eens gezegd, wij zijn toch een golfclub en geen bridgeclub? Dan moeten
we iets over de historie daarvan vertellen. Er waren tijden, dat dames
(vrouwen dus) niet hoefden, mochten of konden werken. Maar zij golfden
wel. Na het golfen werd er ook nog wel gebridged (dat mochten en
konden zij ook, jawel). Dat gebeurde dan na de toen nog genoemde
‘Ladies Day’, geheel ongeorganiseerd en voor de gezelligheid.
Op zeker ogenblik hebben enkele dames het
initiatief genomen de middag wat meer structuur te geven. Henriëtte van Dongen (gerenommeerde bridger en oprichter van meerdere
bridgeclubs hier in Helmond) nam de leiding
van de middag op zich.
10

Het hok
Jaren speelden we in het clubhuis en het ‘oude
clubhuis’ (voorheen van hockeyclub HMHC, en
ook in gebruik voor opslag), in de wandeling
genaamd: het hok. Heel koude voeten: vloer
bestond uit zand, daarop trottoirtegels en een

Henriëtte van Dongen verzorgt nog steeds de
wedstrijd, zij neemt de scorekaarten mee naar
huis en snel daarna krijgen wij dan de uitslag
van de middag. Die kan verrassend zijn, want
het is een gezelligheidswedstrijd met goede en
minder goede spelers/paren, waardoor soms
heel verrassende scores! En dat is nu het leuke:
iedereen kan mee doen en soms zit het mee
en soms zit het tegen.
Overigens bestaat er ook bij nagenoeg alle
golfclubs in Nederland een golfbridge wedstrijd. Daarbij wordt de score van een negen
holes golfwedstrijd omgerekend in een percentage per paar. De score wordt daarna opgeteld
bij het resultaat van de bridgewedstrijd. Het
paar met de hoogste score van deze beide
wedstrijden, is de winnaar. 
Wilma van Leeuwen
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Golfster van het jaar 2018...

Charlotte Beekvelt

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden de golfer en golfster van
2018 bekend gemaakt. Zowel bij de dames en heren waren er drie
genomineerden, maar voor diverse mensen was het wel al bekend dat
Wim golfer en ikzelf golfster van het jaar zouden worden. Wim nogmaals
proficiat! Super knap twee jaar op rij!! Ook de nummers twee en drie,
Marjan en Els en, Huub en Walter hebben wederom een enorme prestatie
neergezet in 2018. Natuurlijk ben ik enorm trots op deze titel, maar dit
was me niet gelukt zonder alle motivatie, steun en geweldige tips van
mijn flight-genoten.
De eerste lessen
Tennissen was al mijn passie en ik dacht dat
golfen snel zou gaan vervelen. Maar overgehaald en lichtelijk gepusht door vriendinnen
om toch te beginnen, heb ik me ingeschreven
bij Sandy voor mijn eerste lessen in november
2016. Mede door haar heb ik de smaak te pakken gekregen. Ze heeft me stapje voor stapje
en met veel geduld de beginselen van het golf
bijgeleerd.
In juni 2017 heb ik mijn GVB gehaald en ben
ik meteen lid geworden van HGC ‘Overbrug’,
onder andere door het volgende…
Ik was inmiddels een paar keer na een wedstrijd op de club beland voor een drankje. Hier
ging een wereld voor me open. Het was er druk
en luidruchtig en er stond een man op een bartafel met dansende vrouwen erom heen, heel
bizar, vond ik toen. Maar het wende snel en al
gauw was ik één van die dansende dames…..

Ik ben vrijwel meteen gaan meedoen aan alle
Dodavo’s, waardoor ik mij snel welkom voelde
door de hartelijkheid van mijn medespelers
en de gezellige avonden na afloop. Hier heb
ik veel van geleerd en na een paar maanden
ben ik mee gaan doen aan de verschillende
wedstrijden. Zodoende zakte dat jaar mijn
handicap van 54 naar 32!

Toen volgde een nieuw
golfjaar, 2018!
Het begon met de seizoen openingswedstrijd.
Ik kwam binnen met 48 Stableford punten,
wat een gekkenhuis. Die dag liep ik met drie
geweldige golfers, waarvan Dries mijn marker
was. Hij heeft mij die dag het vertrouwen
gegeven in mezelf en toen voorspeld dat 2018
mijn golfjaar zou worden! Enne……hij had gelijk.
Dat gaf me dus veel animo en moed om aan
vrijwel alle wedstrijden mee te gaan doen. Vele

tips en goede adviezen heb ik gekregen. Soms
irritant, maar zeker altijd goed bedoeld! Hier
heb ik mijn voordeel uitgehaald en heb zo al
spelende vele strategieën en regels geleerd.

De Golden Bra
Er is ook een nieuwe damesgroep opgericht,
de Golden Bra, waarmee we proberen om
één keer per maand naar een Alliancebaan te
gaan; super leuk om hier bij te zijn. Verder heb
ik me ingeschreven voor de NGF-competitie
van 2019 en mag ik gaan mee spelen met de
toppers van DamesII. Kortom weer genoeg
uitdagingen.
Rest mij nog iedereen te bedanken die zich
vrijwillig inzet voor onze prachtige club en
wens ik jullie allemaal een gezond, sportief en
liefdevol nieuwjaar. 
Charlotte Beekvelt

Golf/bridgende dames
26 maart was het dan weer zover. De laatste
golf/bridge wegstrijd van dit winterseizoen.
Het weer was prima, de baan lag er goed bij,
geen regen of harde wind en toch maar zes
deelnemende paren. De te weinig aanwezigen hadden echter een prima dag. Om tien
uur de baan in voor een negen holes texas

cramble wedstrijd. Na een lekkere lunch werd
begonnen met een geanimeerde bridge middag. En omdat het er nu eenmaal bij hoort
meld ik dat het koppel Wilma van Leeuwen
en Adjan Broeders met een score van 69%
de winnaars waren van deze zeer geslaagde
winterafsluiting. Een kruidentuin als prijs werd

hun beloning. We zullen tijdig de data van de
volgende wedstrijden bekend maken zodat
meer dames deze data in hun agenda kunnen
vast leggen. 
Fons Jacobs
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Ready golf...

Het nieuwe woord in en op de golfbaan
De snelheid van het spel op een baan of in een wedstrijd is soms zo
traag dat golfers het plezier in de sport verliezen. Golforganisaties zoals
de R&A, USGA en NGF willen met Ready golf een prettig speltempo
bevorderen. Ready golf betekent dat je speelt zodra het kan, mits het
veilig is; ook al is het nog niet jouw beurt. Het is bedoeld voor sneller spel
in Strokeplay of Stableford. In Matchplay kan het spel ook vaak sneller
gespeeld worden dan dat nu gebeurt, maar in Matchplay is het belangrijk
dat je niet voor je beurt speelt.
De R&A en NGF promoten Ready golf omdat uit
onderzoek blijkt dat golfers meer van de sport
zouden genieten als het minder tijd kost om te
spelen. Veel recreatiegolfers spelen al Ready
golf, maar het geldt niet voor iedere golfer:
Speel jij al Ready Golf?

Hieronder volgen 16 Ready golf-tips.
1. Harken? Sla alvast!
	De bal van je medespeler ligt in een bunker. Je medespeler slaat de bal en die ligt
daarna nog steeds verder van de hole af
dan jouw bal. Sla in dit geval alvast jouw
bal, zodat je medespeler de tijd heeft om
de bunker te harken en zich voor te bereiden op de volgende slag.
2. Meteen uitholen
	Op de green heb je jouw bal dichtbij de
hole geputt, maar ook dichtbij de lijn van je
medespeler. Hole dan vast uit. Dit is sneller
dan opnieuw je bal markeren, je medespe-
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ler laten putten en dan zelf putten.
3. Soms voor je beurt slaan
	Jij bent klaar om te slaan, maar je medespeler (die eigenlijk aan de beurt is) nog
niet. Sla dan als eerste zodat je medespeler
daarna kan slaan en de tijd heeft om zich
nog voor te bereiden op de volgende slag.
4. Lastige bal
	Het kan zijn dat je medespeler verder weg
ligt dan jij, maar een lastige slag heeft. Je
medespeler heeft wat tijd nodig om zijn
of haar opties te bekijken. Als het veilig
is, sla dan eerst jouw bal. Dan heeft je
medespeler wat meer tijd en kan hij of zij
slaan nadat jij je bal hebt geslagen.
5. Eerst slaan, dan zoeken
	Je medespeler heeft de bal in het bos
geslagen en jouw bal ligt prachtig op de
fairway. Sla dan eerst je eigen bal op de
fairway en ga daarna helpen met zoeken.
Dat kan behoorlijk wat tijd schelen.

6. Voor de green eerst
	Jouw bal ligt aan de voorkant van de green
en de bal van je medespeler ligt over de
green. Chip jouw bal dan eerst vanaf de
voorkant van de green, zodat je medespeler de tijd heeft om naar de achterkant van
de green te lopen.
7. Kortere afslagen eerst
	Het komt wel eens voor dat je op de groep
vóór je moet wachten. Misschien is je
medespeler, een longhitter, aan de beurt
om te slaan, maar die heeft de kans de
spelers voor jullie te raken. Jij slaat wellicht
korter en kan de spelers voor je nooit raken.
Sla dan als eerste vanaf de tee, dat scheelt
weer wat tijd.
8. Een korte pre-shot-routine
	Een pre-shot-routine herhaal je bij iedere
slag. Als deze kort is, kan dit veel tijd schelen in een golfronde. Een goede en veelgebruikte routine is ‘staan, oefenswing, slaan’.
Hoe langer je over je slag gaat nadenken
hoe slechter die meestal gaat. Je golfprofessional kan je helpen met het vinden van
je juiste (korte) pre-shot-routine.
9. Klaar staan
	Zorg ervoor dat je al helemaal klaar bent
om te spelen als je aan de beurt bent. Dit
voorkomt veel frustratie van andere spelers en de ronde zal ook een stuk sneller
gaan. Vlak voordat je bij je bal aankomt
kun je alvast kijken wat de windrichting
is. Gebruik je een rangefinder? Laser dan
alvast de afstand terwijl anderen slaan en
doe dat niet pas als het jouw beurt is.
10. Speel een provisionele bal
	Zodra je denkt dat je bal verloren of buiten
de baan zou kunnen zijn, speel je een provisionele bal. Stel dat de eerste bal verloren
is, dan hoef je niet terug te lopen naar de
plaats waar je vandaan kwam omdat je al
een provisionele bal hebt gespeeld.
11. Scores op de juiste plek noteren
	Noteer de score pas als je bent aangekomen op de volgende afslag. Dan is de
hole die je net hebt gespeeld vrij voor de
groep achter je. Wie als eerste afslaat op
de volgende hole, noteert de score pas na
de afslag, terwijl anderen afslaan. Kijk wel
altijd mee bij de afslag van anderen! Hoe
meer mensen meekijken, hoe eerder een
scheve afslag wordt gevonden.
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12. Kies de juiste tee
	De keuze van de afslagplaats heeft veel
invloed op de snelheid van het spel. Als
een beginnende golfer van de gele of witte
afslag speelt heeft hij/zij doorgaans meer
slagen nodig en duurt een ronde ook aanzienlijk langer. Tevens kan het spelen van
de juiste afslag ervoor zorgen dat je een
aantal lastige hindernissen of lastige gebieden al gepasseerd bent. Hierdoor gaat ook
de succesbeleving omhoog.
13. Tassen slim wegzetten
	Als je naar de green loopt, zet je tas dan
meteen op de weg richting de afslag van
de volgende hole. Soms zie je de volgende
afslag al liggen of er staat een bordje dat
de richting aangeeft.
14. Voorbereiding op een slag
	Terwijl je naar je bal toe loopt of terwijl
anderen in je flight aan het spelen of voorbereiden zijn, kan je al veel informatie
inwinnen die belangrijk is voor je volgende
slag. Waar komt de wind vandaan, wat is de
afstand die je wilt overbruggen, hoe loopt
de hole, waar liggen de hindernissen? Op
deze manier ben je klaar om je bal te slaan
als je aan de beurt bent.
15. Afwisseling van spelvormen
	Een van de mooie aspecten van golf is
dat er verschillende spelvormen zijn. Het
maakt de sport niet alleen divers, maar
het kan ook helpen bij de spelsnelheid.
Strokeplay is een van de langzaamste spelvormen aangezien iedereen elke hole moet
uitspelen. Stableford spelen gaat sneller;
de spelers moeten de bal oppakken als ze
geen punten meer kunnen halen. Hetzelfde
geldt voor bogey- en par-wedstrijden en
foursomes. En Matchplay gaat ook snel,
omdat tegenstanders slagen aan elkaar
kunnen geven.
16. Kijk mee als anderen slaan
	Als je een rondje speelt, kijk dan altijd mee
als een ander slaat. Bij een scheve slag
vind je dan veel eerder de bal. Ga bij een
rechtshandige speler bij voorkeur rechts
naast de speler staan. Je staat dan veilig
en kunt de bal goed volgen.
Get Ready! 
De Hareco

Soos competitie
Op zondag 24 februari hebben we met lenteweer het golfwinterseizoen
afgesloten. Na een moeizame start op 25 november, de eerste
wedstrijddag, hebben we een gezellige competitie gespeeld. Bij de
start van de Soos-wedstrijden hadden we gekozen voor een Strokeplay
competitie waarbij op één hole een 0-score mocht worden ingegeven.

Helaas accepteert E-golf4U geen 0 bij een
Strokeplay wedstrijd. We hadden als Weco
bedacht een NQ fun-wedstrijdvorm te hebben gekozen die naast golfen onder winterse
omstandigheden ook gezellig moet zijn. Na
de eerste wedstrijd de 0-score vervangen
door een 1-score op een hole, waardoor we
een wedstrijduitslag uit het systeem kregen.
Maar een 1-score op een par-3 of par-5 hole
is een verschil van 2 slagen en dat geeft
daardoor altijd een wat vertekende uitslag.
Maar de speler heeft zelf de keuze de hole te
kiezen waar de 1 wordt geschreven.

Winterse omstandigheden
Gedurende de maanden december en januari hadden we ook echt winterse omstandigheden met regen, kou en wintergreens,
waardoor de deelname gering was. We
hadden gekozen voor een puntensysteem
in de competitie vanwege de wisselende
weersomstandigheden, maar ook hier tijdens

de competitie een aanpassing gedaan. Een
wedstrijd was geldig voor de competitie als
we 10 of meer deelnemers hadden.
En dan kregen we in februari lenteachtig
weer met 25 tot 35 inschrijvingen voor deze
wedstrijden. De baan en het clubhuis vol met
meteen meer strijd. Totaal zijn er 184 balletjes van eigenaar veranderd in 9 wedstrijden.
De grote winnaar van de competitie is Huub
Bozon met, op afstand, op een mooie tweede
plaats Fred Berkers en op de derde plaats
Karin Asmussen. Iedereen gefeliciteerd met
jullie prijzen die geschonken door Pee Tee
Golf en de Weco. 
De Soos wedstrijdleiding
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Van links naar rechts: Bob, Madeleine, Felice, Joelle, Dominique, Floor en Max

Het is al weer een half jaar geleden dat Simol haar intrede deed in het
clubhuis van HGC ‘Overbrug’. Een half jaar dat is omgevlogen. Een totaal
vernieuwd clubhuis en ook een nieuwe bezetting van de horeca. Bob en
Madeleine maken er geen geheim van: “Het was wennen aan de sfeer, de
mensen en de accommodatie” en dat geldt voor beide kanten. Ook de
leden van HGC moesten wennen aan deze nieuwe uitbaters. Het verloop
onder het personeel was groot, het was een warme hete zomer en het
gebruik van het clubhuis was niet optimaal. Het ontbrak bij Simol aan
ervaring met de golfsport, waardoor Bob en Madeleine dit soms ervoeren
als ongeoefend zwemmen in het diepe. Maar wat bij hen overheerst is
toch het gevoel van tevredenheid. “Het was leuk en werd in de loop van de
tijd nóg leuker”. En dat gevoel nemen ze mee naar de eerste helft van het
nieuwe seizoen.
Vooruitblik
Per 1 maart is afscheid genomen van Anita, die
binnen Simol promotie heeft gemaakt. Deze
vriendelijke, vrolijke en enthousiaste verschijning zal evenwel af en toe nog wel eens haar
gezicht laten zien. Inmiddels is er een nieuw
assistent bedrijfsleider aangetrokken in de persoon van Floor Boason. Jawel, de dochter van
Bob en Madeleine, die acht jaar geleden onder
leiding van Gijs ook al in ons clubhuis werkzaam
was. Na de voltooiing van haar horeca-opleiding
komt ze nu weer op het ´oude nest´ terug. Het
14

team zal verder bestaan uit Maurits, Felice,
Dominique, Max, Joelle en Noëlle de Kort, die
komt proefdraaien. Ook de keuken krijgt versterking van een via Senzer aangetrokken keukenhulp. Ondanks dat het hier gaat om iemand met
een afstand tot de arbeidsmarkt zal snel blijken
dat dit een versterking is van de keukenbrigade.
Er is ruimte voor nog een spoelhulp bij drukke
tijden in de keuken. Wellicht is er nog een kind
of kleinkind vanaf 15 jaar van een van de leden,
die een centje wil bijverdienen? Neem hierover
dan contact op met Bob.

Kortom, aldus Bob, we zijn er klaar voor om
de gebruikers van het clubhuis optimaal te
bedienen.

Menukaart en andere ontwikkelingen
Vanaf 12 maart is er sprake van een nieuwe
menukaart. Bij de samenstelling hiervan is
goed geluisterd naar wat de leden willen. Dus
meer pasta’s en salades op de kaart. Ook zal de
´Dodavo hap´ weer terugkeren. Er zullen iedere
week, verschillend naar de seizoenen, speciale
aanbiedingen zijn. En op de zondagen vanaf
17.00 uur tot 19.00 uur komt er de mogelijkheid zich aan te melden voor een BBQ. Bob en
Madeleine stellen: in overleg is alles mogelijk.
Zij zouden graag zien dat meer leden gebruik
maken om voor familie- of andere feestjes
het clubhuis te benutten. Ook kunnen voor
grotere gezelschappen de menu’s in overleg
worden samengesteld. “Samen maken we van
ons clubhuis een mooie huiskamer, waar het
voor de leden goed toeven is”. Dit is de grote
wens van Bob en Madeleine voor het komende
seizoen. 
Redactie Evergreen
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Wat ons verder nog ter ore kwam...
Gehandicaptendag op HGC
Loek van Poppel weet te melden dat de dag
van de gehandicapten van ORO/SWZ zeker
zal doorgaan. Hij heeft de vereiste middelen
inmiddels veilig gesteld. De juiste datum volgt
zo snel mogelijk.

Waar is de wisseltrofee
van Rijn Schellekens?

Udo Oidtmann maakt
zijn 4e hole in one
Het is maar weinigen gegeven om het ultieme
in golf te mogen meemaken. Een echte hole
in one. Op de Herenochtend van donderdag 21
maart in een flight van 4 sloeg Udo Oidtmann
vanaf hole 15 een waanzinnig mooie hoge bal
die landde voor de green en met een lichte
krul naar links heel gedecideerd naast de pin
in de hole verdween. Wat doe je in zo’n geval.
We keken met ingehouden adem naar de
mooie afslag. Op het moment van landen
kwam er uit vier kelen een langzaam aanzwellende kreet die een hoogtepunt bereikte nadat
de bal in de hole verdween. Deze gezamelijke
kreet moet over de hele golfbaan gehoord zijn.
Een waarachtig mooie ervaring. Udo bleef vrij
rustig onder al dat geweld van ons. Hij keek
ons met een grijns aan en zei: “och, na 3 holes
in one raak je er wel een beetje aan gewend”.
Natuurlijk was hij supertrots. Hij vertelde ons
dat zijn eerste hole in one door hem in 1970
werd gemaakt. Zijn 2e en 3e maakte hij in
1 wedstrijd op dezelfde dag 20 jaar later in
1990.Hiervoor werd Udo door de bond officieel
geeerd omdat hij hiermee de 400e persoon
ooit was die deze prestatie had neergezet. En
nu bijna 30 jaar later zijn 4e. Deze hole was
onze laatste in de wedstrijd, dus wij konden
met z’n allen gelijk naar het terras waar Udo
aan de hele Herenochtend een drankje aanbood. We hebben nog lang nagenoten.
Udo, gefeliciteerd, je flightgenoten Frank
Wolters, Theo van Bragt en Frank Raijmakers

De Rijn Schellekens Wisseltrofee is tijdens de
afgelopen verbouwingsperiode op onverklaarbare wijze zoekgeraakt en deze trofee bestaat
inmiddels al 25 jaar. Men heeft alles afgezocht
en niets gevonden. Vandaar het dringende
verzoek aan alle leden om overal eens goed
rond te kijken. Informatie graag naar Diny van
Zuidam telefoon 0492-551737 of Harrie van
de Rijdt 0492-383389

Sandy van Grinsven. Harrie van de Rijdt bood
haar naast de verschuldigde dank ook een
mooie bos bloemen aan, vergezeld door een
envelopje.

Regelavond
De regelavond van 12 maart kon rekenen op
een grote belangstelling! Zo’n 60 a 70 leden
zijn in ieder geval door de Hareco in de persoon
van Klaartje Majoor op de hoogte gebracht van
de nieuwe golfregels.

Zaterdag 30 maart is de eerste
maandbekerwedstrijd gespeeld

Dag Anita!
De deelnemers aan de Herenochtend namen
met een bloemetje afscheid van Anita van
TIEN met dank aan haar vrolijke verschijning
en altijd goede humeur.

De uitslag was:
1. Frans Vinke netto 67 slagen
2. Charlotte Beekvelt netto 68 slagen
3. Wim van de Westerlo netto 70 slagen
Heidi de Greef sloeg een eagle op hole 11

Afscheid Sandy
Namens de Damesochtend en de
Herenochtend werd op donderdag 28 mei
afscheid genomen van onze golfprofessional

Wat nu??
Enige tijd geleden waren mijn vrouw Jose en ik
op vakantie in Spanje en wij golfen daar regel15

Nieuws van de
Het zonnetje schijnt gelukkig weer, het voorjaar is begonnen. Hierdoor
nemen de golfactiviteiten bij onze mooie golfclub toe, zo ook voor de
leden van onze Business club. De aftrap van het nieuwe seizoen met de
nieuwe voorzitter van de Businessclub en de introductie van een aantal
nieuwe leden heeft al plaatsgevonden op vrijdag 29 maart, toen we met
de sponsors en met leden van de Businessclub de `Seizoensopening`
wedstrijd hebben gespeeld.
Tijdens deze eerste wedstrijd hebben we de
volgende nieuwe leden welkom mogen heten:

Business lid A:
IT-Profile / Wendy van Keulen
Stappert-Noxon / Mark Dankers
Coaching en Advisering / Ted van der horst
Juist!cs / Walter van de Wassenberg

Business lid A-plus:
Zetje / Michiel van Vliet & Aldi van Lierop
Deze leden zullen in de loop van het jaar via
de bekende nieuwsbrieven nader worden geïntroduceerd.

matig op La Torre Golf. Aangekomen op
hole 2 sloeg ik mijn bal in een potbunker
en daarna via de rand in een metershoge
palmboom.
De nieuwe regels gaven geen oplossing,
dus hoe nu verder?
! strafslag, droppen met 2 strafslagen of
terug in de bunker om te droppen?
Of misschien toch een betere oplossing?
Graag je oplossing naar deheergre8@
gmail.com. De redactoe zorgt voor een
leuke attentie voor de goede oplossing.
Pieter en Jose Migchels


De redactie
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De jaarlijkse strijd om de HGC Business Trophy
gaat vanaf 26 april daadwerkelijk beginnen en
de vraag is wie titelverdediger Talentscoutz
dit nieuwe seizoen van de troon gaat stoten en daardoor met de wisseltrofee aan de
haal gaat?! Naast dit sportieve belang staat
het thema ‘verbinden’ natuurlijk centraal als
belangrijkste onderdeel van onze Businessclub.
Het verbinden van zakelijke relaties door tijdens een ontspannen golfmiddag kennis met
elkaar te maken. Uiteraard sluiten wij de 9
holes wedstrijd altijd af met een gezellige
borrel en een smaakvol diner.
De afgelopen jaren hebben wij praktisch elke
wedstrijd een volle bezetting gehad en ook
dit jaar verwachten we met bijna 60 leden
een mooie opkomst tijdens bovengenoemde
evenementen. We doen er alles aan om onze

evenementen dusdanig te ontwikkelen dat het
nog steeds een van de best lopende activiteiten blijft binnen onze golfclub!
De Businessclub is, ondanks dat er jaarlijks een
aantal bedrijven afvalt, toch weer gegroeid en
de inkomsten zijn gestegen. De Businessclub is
een erg belangrijk onderdeel voor een financieel gezonde golfbaan en we mogen trots zijn
dat wij met onze mooie 90-holes stadsbaan
zoveel zakelijke relaties aan onze club weten
te binden. Een aspect van de club waaraan
we dan ook continu aandacht moeten blijven
geven zodat we een positieve toekomst tegemoet kunnen gaan.
Aan een ieder het verzoek die onze club een
warm hart toe draagt om golfliefhebbers met
een zakelijke connectie in contact te laten
komen met de Businessclub HCG ‘Overbrug’.
Zo kunnen we blijven groeien en de club gezamenlijk rendabel houden.
Wij kijken uit naar een mooi, succesvol en
zakelijk goed 2019 met veel golfplezier!
Met sportieve groet,


De commissie

Onderstaand treft u verder het jaaroverzicht
van de Business golf wedstrijden:
29 maart SEIZOENSOPENING 	aanvang 14.30 uur
			
(uitsluitend voor leden van de Businessclub)
26 april
Wedstrijd 1
aanvang 15.30 uur
24 mei
Wedstrijd 2
aanvang 15.30 uur
14 juni
Wedstrijd 3
aanvang 15.30 uur
26 juni
SPONSORDAG BESTUUR
12 juli
Wedstrijd 4
aanvang 15.30 uur
23 aug
Wedstrijd 5
aanvang 15.30 uur
20 sept
Wedstrijd 6
aanvang 15.30 uur
11 okt
Wedstrijd 7
aanvang 14.30 uur / Slotwedstrijd
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Seizoens
opening
Businessclub HGC ‘Overbrug’

Nieuwe leden

We gaan de komende maanden
kennismaken met een aantal nieuwe
leden van onze businessclub.

Wat doet IT-profile?

Privé

Het kennismaken met Wendy van Keulen
van IT-profile is op zichzelf al een feest. Deze
spraakzame, jonge, inspirerende, openhartige en Bourgondische vrouw is één van de
twee directeur/eigenaren van het bedrijf
IT-profile uit Veldhoven. Het is goed wat meer
te vertellen over dit bij vele van onze leden
onbekende bedrijf. Hoewel zij ook vele contacten hebben in het Helmondse. IT-profile
(voorheen Cliënt ICT-groep), biedt het bedrijf
een totaalconcept voor detachering van
ICT-professionals, Werving en Selectie en
In-house Recruitment. Daarmee verwerven
zij positie in een markt voor een fullservice
dienstverlening voor de juiste invulling van
ICT-capaciteitsbehoefte bij opdrachtgevers.
Met een team van 70 specialisten zijn zij,
vanuit het hoofdkantoor in Veldhoven, al
meer dan 23 jaar actief, in de markt op het
gebied van arbeidsbemiddeling. Persoonlijk
contact staat hoog in het vaandel van deze
medewerkers. ICT is immers mensenwerk
en daarmee neemt IT-profile een unieke
plaats in in deze branche. Het werkgebied
is vooral zorg en overheid, maar ook bedrijven in Oost-Brabant en Gelderland. Onder
andere Tennet, Elkerliek ziekenhuis, Senzer,
gemeentes Laarbeek en Tilburg alsmede de
VDL-groep behoren tot hun klanten.

Dat persoonlijke contact met opdrachtgevers straalt Wendy ook privé uit. Zij houdt
van gezelligheid, goed eten en drinken. Zij
wil, ondanks dat ze full-time werkt, ook een
goede moeder zijn voor haar twee kinderen. Liz (9) en Dex (5) vragen natuurlijk de
aandacht van de ouders. Dit houdt in dat ze
samen met haar echtgenoot Marc van Keulen
duidelijke afspraken moet maken over de
invulling van hun vrije tijd. Of golf hierin een
centrale plaats gaat innemen, zal de toekomst moeten uitwijzen. In ieder geval zijn
deze actieve mensen, wonend in Aarle-Rixtel,
gehuisvest dicht bij onze golfbaan. Haar man
is business lid in Prix d’eau en De Efteling.
Wendy, in het bezit van het GVB, gaat als
business lid eerst haar golfvaardigheid verbeteren en genieten van onze fijne club. Zij
maakt er geen geheim van dat naast gezelligheid en het golfen ook het netwerken behoort
tot de hoge verwachtingen die zij heeft van
het lidmaatschap van onze business club. Wij
wensen haar toe dat zij zich snel thuis gaat
voelen in onze mooie business club. 
Fons Jacobs

De Strokeplay-wedstrijd van 10
maart begint erg nat. De regen valt
om tien uur met bakken uit de lucht.
Ik meld me om kwart over tien uur
bij de Weco om me aan te melden
voor de wedstrijd. Al snel blijkt
dat van de 47 inschrijvingen niet
iedereen mee speelt vanwege het
weer. De wedstrijd is vanwege de
opkomende storm terug gebracht
van 18 naar 9 holes.
Uiteindelijk starten we om half elf, positief
gestemd om er toch een leuk spel van te
maken. In de baan maak ik beter kennis met
mijn flightgenoten. Ik ben pas vanaf januari
nieuw lid van HGC ‘Overbrug’ en leer zo meer
leden kennen. Ook de baankennis vergroot
ik door het spel van mijn medespelers in de
gaten te houden. De wedstijd verloopt ontspannen, maar het blijft regenen en de wind
trekt aan.

Kaarten inleveren na 9 holes
Nadat we hole 9 uitspelen leveren we de
kaarten in. Ik heb de wedstrijd ontspannen
gespeeld, onderling was er een gemoedelijke
sfeer. Uiteindelijk was ik vijfde van de wedstijd
dus dat gaf mij nog extra voldoening en was
de regen snel vergeten. Ik denk dat ik me
wel thuis ga voelen bij mijn nieuwe golfclub
‘Overbrug’. Ik kijk uit naar een mooi golfseizoen
met hopelijk veel zon. 
Vriendelijk groet
Boris Meulendijks.
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GolfAlliantie

Golf & Countryclub
‘De Tongelreep’
Golf- en Countryclub ‘De Tongelreep’ ligt in de door de A2 en N2 en
de High Tech Campus Eindhoven gevormde oksel. Aan de ene kant het
verkeerslawaai van de snelwegen en aan de andere kant de serene rust
van onderzoeksinstellingen.
Het is een mooie parkbaan die overeenkomsten vertoont met die van HGC ‘Overbrug’.
Gelegen aan de rand van een stad, met waterpartijen, veel bomen, smalle en brede fairways
, af en toe een dogleg naar links of rechts en
redelijk snelle greens. De Tongelreep heeft
naast loofbomen ook veel naaldbomen (sparren) op het terrein staan en die geven het
geheel een ruig en bosachtig karakter.

Tongelreep gespeeld. Het reserveren gaat soepel, de caddiemaster is aanwezig van dinsdag
tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur, de
overige dagen en tijden gaat de reservering
via het restaurant, de ontvangst is hartelijk in
een mooi clubhuis met uitkijk op alle oefenfaciliteiten. In het clubhuis kun je uitbater Gijs
treffen en die is altijd in voor een praatje. Heel
vertrouwd.

De baan is een paar honderd meter langer
dan die van Overbrug (ruim 5.600 meter) en
heeft vijf par-5 holes. Je krijgt er twee strokes
meer dan bij ons. Voor de afwisseling zijn bij
de tweede negen holes verschillende tees en
ook andere greens opgenomen.

Advies van Gijs

Met flightgenoten Harrie van de Rijdt en Jos
van Zuidam heb ik verschillende keren op De
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Ongevraagd geeft hij nog, voordat wij gaan
spelen, het advies dat je tijdens het golfen
vooral niet moet haasten en de tijd moet
nemen, omdat je daarmee waarschijnlijk met
minder slagen, dus een beter resultaat, uitkomt. Dat klinkt goed, maar na een paar holes
ben je dit weer vergeten als de flight achter je
het tempo opvoert.

Om op de baan zelf te komen moet je eerst
door het hek en een weg oversteken. Omdat
er niet gewerkt word met teetimes mag je
afslaan als de afslagplaats vrij is.
De opzet van de baan is met al die verschillende tees en greens wel wat ingewikkeld,
maar als je de plattegrond op de scorecard
raadpleegt, kom je er wel uit. De fairways en
de greens zijn goed onderhouden.
Met de op hole 1 aanwezige hoogspanningskabels sta je natuurlijk direct onder spanning,
maar de druk wordt weggenomen door een
van de local rules, ‘als de bal een hoogspanningsdraad raakt dan vervalt de slag en moet
speler opnieuw slaan van de plaats waar hij
het laatst geslagen heeft’.
Er is ook nog een par-3 baantje met 6 holes.
Goed voor het korte werk om en op de greens.
Al met al is de Tongelreep een mooie, uitdagende baan op ongeveer een half uur rijden
vanaf HGC ‘Overbrug’. 
Piet de Jager
Wij zullen proberen om van alle bij de
Golfalliantie aangesloten clubs een ervaringsbericht te publiceren van een of meerdere
leden. Deze keer deel 1 met de ervaring van
Piet de Jager en 2 andere leden.
De redactie
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Afscheid van Sandy van Griensven
Per 1 april as. is het zover: Sandy is niet langer meer onze golfprofessional. Meer dan
12 jaren, bijna 10.000 cursisten verder en diverse leden geprobeerd hebbende het
golfresultaat beter te maken, verdwijnt de leraar die voor de club van grote betekenis
is geweest.
En nu…?
Het zal even wennen zijn, maar ze ziet ernaar uit om de weekenden
vrij te zijn en die op haar eigen manier in te vullen. Natuurlijk moet een
golfpro voor de leden beschikbaar zijn als het de leden uit komt. Maar
na zoveel jaren wil ze ook in de avonduren en de weekenden zelf bepalen
hoe ze die kan invullen. Ze hoopt dan ook dat golf weer een hobby wordt
bij een fijne en gezellige vereniging en dat is HGC ‘Overbrug’. Wij kunnen
haar dan ook nog vaak in ons clubhuis tegen komen.
Ze wil tenslotte alle leden van onze club bedanken voor het jarenlange
vertrouwen dat men in haar heeft gehad. 
Redactie Evergreen

Zij weet echt nog niet wat ze gaat doen. Haar oude professie, klinisch
medisch analiste in het Diaconessen ziekenhuis in Eindhoven, weer
oppakken lijkt ook niet aan de orde. Na meer dan 19 jaar in de golfsport werkzaam te zijn geweest, eerst in ‘De Efteling’ en daarna ‘De
Oosterhoutse’, zoekt Sandy een nieuwe uitdaging. In juni 2007 kwam
Sandy als opvolgster van Sander Prinsen bij HGC ‘Overbrug’ terecht. Ze
kijkt uit naar haar nieuwe status als gewoon lid van onze club. Gewoon
voor het plezier als amateur deelnemen aan de wedstrijden en andere
clubactiviteiten. Oh ja, het eerste jaar natuurlijk buiten mededinging,
maar daarna hoopt ze nog vele jaren actief te kunnen zijn als verenigingslid van de club waar ze 12 jaren met veel plezier heeft gewerkt.

Terugblik
Ze denkt met plezier terug aan deze periode en ze is er trots op dat ze
kan spreken van een uitstekende samenwerking met de achtereenvolgende besturen. Met name roemt ze ook de samenwerking met de
greenkeepers Herbert, Wibo en Willy, met wie ze alles kon bespreken.
Voor hen was niets te veel. Ze denkt ook aan de uitstekende samenwerking met de jeugdcoaches, het jeugdbestuur en de jeugdcommissie. Zij
heeft veel aandacht gegeven en geïnvesteerd in de jeugd, waarvan er
velen zijn doorgegroeid in kwaliteit en naar andere clubs zijn doorgestroomd. Jammer voor onze club, maar wel begrijpelijk. Ook noemt ze
nog de samenwerking met JIBB (Jeugd in beweging brengen), waardoor
meer jongeren zijn gaan golfen. Nu nog zijn er meer dan 40 jeugdleden
bij onze club.

Monuta Magis.
Voor de uitvaart
die bij uw
dierbare past.
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00
(dag en nacht)
Ook als u niet of
elders verzekerd bent.

Magis
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Bavaria

Het golftoernooi Bavaria
Om ’t Vat heet voortaan

’t Vat Open

Deze naamsverandering valt samen met de
nieuwe naam van de brouwerij.
Waarom het golftoernooi een nieuwe naam heeft gekregen? Op de ene
golfbaan wordt Bavaria getapt, op de andere een van de andere biermerken,
waaronder Swinckels’, La Trappe, Cornet, Palm, Rodenbach of Estaminet.
’t Vat Open past daarom veel beter. Bierbrouwer Bavaria heet sinds kort Royal
Swinkels Family Brewers. 

Dries Swinkels, Jan Knipscheer en Hans Reemers
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De smaak van
Bitterballen
Alweer een tijd geleden, voor de verbouwing
van ons clubhuis, heb ik een tijdje in de keuken
van ‘TIEN’ wat kookwerkzaamheden mogen
verrichten. Als ik dan in de middag of de vroege
avond met de voorbereidingen bezig was, viel
mij één ding op: de hoeveelheid bitterballen
die er op een dag werden besteld. Lekker, onder
het genot van een inmiddels koninklijk pilsje
en een portie bitterballen, napraten over hoe
goed we wel niet hebben gespeeld en hoeveel
kansen op een (nog) betere score we wel niet
hebben laten liggen. Nee, de bitterbal is uiteraard niet bitter, maar traditioneel juist gevuld
met een hartige vleesragout. Het woord ‘bitter’
is afgeleid van het ‘bittertje’, een alcoholische
versnapering die erg bitter van smaak is. Denk
hierbij aan een glas jenever of wijn waar veel
kruiden inzitten. De bitterbal werd hier vroeger
altijd bij geserveerd.

Een koninklijk pilsje vraagt om
een goddelijke bitterbal
In deze bijlage van ‘De smaak van JUIST!’ geef
ik u een recept voor een heerlijke, huisgemaakte bitterbal van Hollandse garnalen. Het vergt
enige (voor)bereidingstijd, maar geloof me, het
resultaat is het absoluut waard! Tevens daag
ik de huidige keuken van ons clubhuis uit om
deze bitterballen zelf te gaan bereiden en ze
op de kaart te zetten. Op deze manier kunnen
onze leden en gasten verwend worden met
een koninklijk pilsje en een goddelijke bitterbal.

*)	voor diegene die de fond niet zelf willen
trekken, de supermarkt biedt redelijke alternatieven

Werkmethode:
½½

½½

½½

½½

½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½

750 gram		schalen van Hollandse
garnalen (bij uw visboer)
1 steel		 bleekselderij
1 stuks		 sjalotje
½ stuks		 wortel
1-2 teentjes		 knoflook
1 theelepel		witte peperkorrels (geplet)
2 stuks		 kruidnagels
1 stuks		 laurierblad
1 eetlepel		 tomatenpuree
7,5 deciliter		 water
				 olie of boter
scheutje		 cognac

½½

½½

Garnalenbitterballen (+/- 30 stuks)
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½

Garnalenfond*

Verhit olijfolie in een stevige soeppan en
bak de garnalenschalen op hoog vuur. Blus
af met de cognac.
Doe dan een klont boter in de pan en voeg
de bleekselderij, prei, sjalot, wortel en knoflook toe. Fruit de groente even aan en voeg
dan de tomatenpuree toe. Even mee aanfruiten en voeg dan het hete water toe.
Doe vervolgens de peper, kruidnagels, tijm
en het laurierblad erbij. Breng dit aan de
kook, schuim af en zet het op het laagste vuurtje. Laat de bouillon 30 minuutjes
zachtjes trekken.
Zeef het dan door een doek en je hebt een
heerlijke bouillon. Om er fond van te maken
kook je de bouillon zodanig in dat 3 dl overhoudt.

½½
½½
½½
½½
½½

80 gram
boter
100 gram
bloem
300 gram
Hollandse garnalen
250 ml
melk
250 ml
garnalenfond
3 laadjes
gelatine
2 stuks
eidooier
50 ml
slagroom
½ theelepel cayennepeper
4-5 druppels tabasco
2 eetlepels fijngehakte bladpeterselie
			
fijn paneermeel
5 stuks
eiwitten
			
bloem
			panko (Jap. paneermeel)
			
peper en zout

Werkmethode:
½½

Maak de roux voor de ragout door de boter
in de pan te smelten. Voeg de bloem toe en
blijf goed roeren, ongeveer 1 à 2 minuten
zodat de bloem kan garen en loskomt van
de pan. Haal de pan van het vuur en voeg
al roerende de KOUDE melk en de KOUDE
bouillon toe; goed met een garde roeren

½½

½½

½½

om klontjes te voorkomen (zorg dat de roux
goed is opgelost). Zet de pan op een laag
vuur en breng de massa al roerende aan de
kook. Blijf met een garde roeren terwijl de
saus steeds dikker wordt. De roux is klaar
als deze glanst en niet meer melig smaakt.
Week de gelatineblaadjes in water tot ze
zacht zijn. Knijp ze uit en voeg ze toe aan
de roux, roer goed door. Klop de eidooiers
los met de room en klop dit mengsel door
de roux. Maak de ragout door de rest van
de ingrediënten aan de roux toe te voegen.
Breng op smaak met peper, zout, cayennepeper en tabasco.
Voeg de garnalen toe en als laatste de bladpeterselie. Zet het mengsel een dag in de
koelkast.
Haal de ragout na een dag uit de koelkast.
Maak 3 bakjes om de bitterballen te gaan
rollen. Een met paneermeel, een met losgeklopt eiwit waar je de bloem door klopt
en een met panko. Maak een balletje van
ongeveer een eetlepel ragout. Rol dit door
het paneermeel. Haal het balletje door het
eiwitmengsel en daarna door de panko.
Gefeliciteerd, je hebt nu 1 garnalenbitterbal
gemaakt. Herhaal dit nog een stuk of 30
keer.
Verwarm zonnebloemolie in een (frituur)
pan tot 180 ºC. Frituur de bitterballen 3 à 4
minuten, tot ze goudbruin zijn. Doe niet te
veel bitterballen in de frituur maar werk in
delen. Kijk uit, ze zijn heet!

Ik ben benieuwd naar uw bevindingen. Laat
een reactie achter op social media. 
Walter van de Wassenberg
 www.facebook.com/juistcatering
 Juist! catering
 Juist_catering
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Weco voorjaarsnieuws
Het golfseizoen is al gestart en de NGF-competitie start binnenkort.
Helaas was de start een beetje vals door het stormachtige weer bij de
seizoensopening-wedstrijd. De wedstrijdkalender is gemaakt en is op
de site te vinden. De Weco heeft er weer zin in om voor jullie een mooie
competitie te organiseren met de gekende wedstrijden als maandbekerwedstrijden, clubkampioenschappen Strokeplay en Matchplay enz. Nieuw
dit jaar is de Mix Matchplay, waar de belangstelling onze verwachtingen
heeft overtroffen. Maar geen paniek bij onze wedstrijdleiding, Walter
heeft alles in poules ingedeeld in twee categorieën en laat de strijd
tussen de mannen en vrouwen maar losbarsten.
De nieuwe golfregels
De golfregels zijn in 2019 gewijzigd, maar voor
de wedstrijden zelf geeft dit weinig veranderingen; al hebben we, waar dit nodig was, de
wedstrijdreglementen aangepast. Een verandering is het sluiten van de wedstrijd inschrijving
termijn. Deze sluit voortaan twee dagen voor
de wedstrijddatum, omdat we vaak nog late
inschrijvers hadden die we dan alsnog probeerden in te delen. Door de latere sluiting van de

wedstrijdinschrijving worden we minder coulant
in het toevoegen van inschrijvingen na sluiting.
De wedstrijdindeling met starttijden is dan ook
later bekend en we proberen dit te houden op
twee dagen voor aanvang. Vroeg en laat starten
blijven we meenemen om zoveel mogelijk aan
ieders wensen te blijven voldoen. Al is dit voor
de inschrijvingen voor laat niet altijd merkbaar
omdat ca 75% inschrijft voor laat. We hangen
de startlijsten ook niet meer op in het clubhuis,

Wintercompetitie Ladies
Zoals ieder jaar startten de Ladies eind oktober met de wintercompetitie.
Op de eerste dinsdag kwamen de dames in groten getale opdagen. Aan
het mooie weer van het najaar kwam maar geen einde. We hadden het
gevoel dan ook niet dat we met een wintercompetitie bezig waren.
Plots sloeg het weer om en in eens was het
najaar/winter. Veel regen, harde wind, natte
sneeuw en zelfs niet kunnen spelen door de
sneeuw die bleef liggen. Er zijn dinsdagen letterlijk in het water/sneeuw gevallen.

De opzet voor dit jaar was als volgt:
a.	18 holes Ladies wintercompetitie, voor de
‘sterksten’ onder ons: best of 8.
b.	9 holes Ladies wintercompetitie, best of 8.
c.	9 holes golfen en daarna bridgen.
	De 9 holes golf tellen ook mee voor de competitie. Deze wedstrijd wordt gespeeld op de
tweede dinsdag van de maand in de winter
(5 à 6 keer).
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	Dames, die wel willen bridgen maar niet in
staat zijn om te golfen, kunnen zich telefonisch aanmelden.
De golf-bridge wedstrijden worden verzorgd en
begeleid door Henriette van Dongen , bijgestaan
door Josje Verleg en Wilma van Leeuwen. Bij
dezen worden ze door alle deelnemende dames
bedankt voor hun inzet. Zo zijn we de winter
doorgekomen met als groot positief resultaat:
er melden zich weer meer dames aan om deel
te gaan nemen aan de Ladies-day. Voor het
tweede jaar is er weer de mogelijkheid geboden
om een vast bedrag te storten, zodat je een heel
jaar deel kan nemen aan de Ladies-day. En fijn

omdat die voor iedereen op de site te vinden
is. Ofwel de Weco gaat ook met zijn tijd mee.

Clubrecord
We hebben ook een clubrecord lijst opgehangen
in het clubhuis. We hebben een indeling voor
rood en geel, 9 en 18 holes voor dames en
heren. Helaas hebben we nog geen damesscore
geel voor zowel de 9 als 18 holes, maar mogelijk gaan de dames hier dit jaar voor strijden. Het
reglement voor deze competitie kunnen jullie
vinden op de site onder de wedstrijdreglementen. Ik ben benieuwd of er dit jaar een record
gaat sneuvelen, succes voor iedereen.
We hebben dit jaar nieuwe lidmaatschappen als
4-10-leden en weekendleden. Deze leden kunnen inschrijven voor de Dodavo en de Couples
Cup en zijn dan alleen het wedstrijdinschrijfgeld
verschuldigd. We willen de nieuwe leden op
deze manier laten meegenieten van de wedstrijden en zo de club en de andere leden beter
te leren kennen.
Iedereen heeft veel golfplezier gewenst met
veel strijd en passie. 
De Weco-voorzitter
Leon van Zon

dat zich ook dit jaar weer nieuwe dames hebben
gemeld als ‘vaste’ deelnemer.

Het aantal dames groeit
dus weer op de dinsdag
Voordelen: Niet iedere week met € 2.50 op zak
naar de Ladies-day.
Men krijgt reductie op diverse activiteiten, georganiseerd door de damescie. Vriendinnendag,
damesuitje, Kerstviering/eindejaar enz.) Dames
die het vaste bedrag niet hebben betaald, zijn
altijd welkom en kunnen altijd meedoen; zij
betalen dan € 2.50 per keer. Aan alle dames van
HGC ‘Overbrug’: sluit je aan bij ons op dinsdag
(Ladies-day).Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Ook voor de dames die in het verleden regelmatig hebben deelgenomen: bezin je nog een keer
en kom gezellig weer spelen. Je zult ervaren dat
het een gezellige en sportieve groep is waar je
in terecht komt. Laten we ons beste beentje
voorzetten. 
Maria Vernooy, Damescomissie
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Wintercompetitie
Herenochtend
Gedurende de winterperiode van november tot en met maart wordt
op de Herenochtend door de mannelijke leden van de vereniging de
wintercompetitie over 9 holes gespeeld met de optie om daarna buiten
competitieverband de tweede 9 te lopen.

Afslaan om 10.00 uur
Op de donderdag zelf wordt, nadat er onder het
genot van een kop koffie/thee is bijgepraat, om
9.45 uur de indeling van de flights bekendgemaakt, waarna iedereen naar de voor hem aangegeven starthole gaat, zodat er om 10.00 uur
kan worden afgeslagen. Het doet de commissie
goed dat er deze winter steeds veel inschrijvingen zijn geweest, ook van minder frequente
deelnemers; een teken dat deze opzet goed
werkt. Naast de competitiewedstrijden worden
er ook fun-wedstrijden gepland. Dat het bij de
Herenochtend niet leeftijdgebonden is. blijkt
wel uit het feit dat onze oudste deelnemer Wout
Tersmette 90 jaar is en nog steeds vol overgave
meespeelt. Ook opvallend is dat de stemming
in de groep steeds opperbest is en dat er tóch
serieus golf wordt gespeeld.
Voor wat de uitslag van dit jaar kunnen we stellen dat de meest constante en solide spelende
Toon Geerts met afstand de grootse winnaar is.
Ook aan het afscheid van de gewaardeerde
medewerkster in de horeca Anita heeft de
Herenochtend aandacht gegeven. 
Namens de commissie herenochtend,
Harrie van de Rijdt

Dit moet van te voren wel worden aangegeven
in verband met de flight-indeling. Zodoende
kunnen we ervoor zorgen, dat de T-box van hole
1 vanaf 13.00 uur vrij is. Voor de competitie
tellen alleen de scores van de eerste 9 holes.

Er worden in totaal (afhankelijk van de weersomstandigheden) zo’n 15 wedstrijden gespeeld,
waarvan de 10 beste scores meetellen voor de
einduitslag.

NGF Team-indeling heren zondag
Heren 1

Heren 2

Heren 3

11,7 Huub van de Vrande

13,2 Fred Boekhorst

18,7 Frank Wolters

12,2 Peter de Witte

14,7 Piet Schueler

19,5 Frans Hermans

12,8 Wim van de Westerlo

15,8 Erwin de Koning

19,7 Guido Sampon

12,9 Hans van de Wassenberg

16,9 Ton Sengers

19,8 Willy Giesbers

13,0 Walter van de Wassenberg

18,3 Fred Berkers

20,1 Steef Deimann

15,4 Leon van Zon

19,1 Hans Brekelmans

20,9 Fred van Dongen

16,0 Willem Schiffers

24,7 Reinder Zuidhof

26,4 Willem van Zandvoort
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Jeugd
Golfalliantie Jeugd Open
Onze golfclub is lid van de Golfalliantie. Dit is
een samenwerking van negen 9-holes golfbanen in Nederland, waarop je als lid van HGC
‘Overbrug’ kunt spelen. De deelnemende golfbanen zijn: de Kromme Rijn, de Nieuwegeinse,
Old Course Loenen, Albatross, De Kurenpolder,
De Dorpswaard, HGC ‘Overbrug’, De Strijensche
en De Tongelreep.
Golfclub De Dorpswaard heeft het initiatief
genomen om een Golfalliantie Jeugd Open te
organiseren. De bedoeling is dat dit een jaarlijks terugkerende golfdag wordt voor de jeugdleden van de golfclubs die bij de Golfalliantie
zijn aangesloten, waarbij ieder jaar op een
andere golfbaan wordt gespeeld.

Zondag 19 mei 2019 (hele dag)
- Golfalliantie Jeugd Open
Voor: alle jeugdgolfers ( t/m 21 jaar) met tenminste baanpermissie t/m lage handicap. Heb
je interesse geef je dan op bij de jeugdcommissie via: jeugdcommissie@hgc-overbrug.nl.
Het is leuk om vanuit onze golfclub met een
groep jeugdgolfers aan deze golfdag mee te
doen.

NGF Jeugdcompetitie 2019
Afgelopen jaar was de jeugdcompetitie tot
op de laatste dag spannend. Ons jeugdteam
(Pim, Joep, Yash, Loek, Sam, Nickel) had de
overwinning niet meer in eigen hand en werd
uiteindelijk mooi tweede.
Ook dit jaar neemt er weer een jeugdteam van
HGC ‘Overbrug’ deel aan de jeugdcompetitie.
Die competitie wordt gespeeld op zondagen
en duurt van zondag 2 juni 2019 tot en met
zondag 7 juli 2019. Op zondag 23 juni 2019 is
HGC ‘Overbrug’ de ontvangende vereniging. Dit
betekent dat we die dag zelf niet spelen. Op de
andere zondagen komt ons team, bestaande
uit vier spelers per keer, steeds op een andere
golfbaan in actie. Voor de competitie geldt
handicap 36 of lager.
Het volledige programma ziet er als volgt uit:
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Heb je interesse om golfcompetitie te spelen,
laat het dan weten. Er is slechts een beperkt
aantal plaatsen in het competitieteam. Bij
meer belangstellenden gaan we bekijken of er
volgend jaar een extra jeugdteam kan worden
ingeschreven.

Jeugd start nieuw golfseizoen
Op zaterdag 30 maart 2019 heeft de jeugdcommissie een bijeenkomst georganiseerd
voor alle jeugdgolfers van HGC ‘Overbrug’. In
het kleine zaaltje van het clubhuis waren een
groep jeugdspelers en enkele ouders aanwezig.

Informatie
De middag startte met het vertellen van de
plannen voor het nieuwe seizoen. De jeugdcommissie gaat in het komende seizoen op
een aantal vrijdagavonden (vrijdavo jeugd)
en/of zaterdagmiddagen wedstrijdjes organiseren voor de jeugd, waarbij mogelijk ook
ouders/familieleden kunnen aansluiten. De
wedstrijden worden binnenkort gepland en
worden in de clubagenda opgenomen. Het
seizoen wordt traditioneel afgesloten met de

Sinterklaaswedstrijd: ‘golf in the dark’. Jeugd
van 15 jaar en ouder met HCP 54 of lager kan
meedoen aan de clubwedstrijden en natuurlijk
ook aan de familiewedstrijd van 1 september
2019 en het Helmond Open dat op 29 september 2019 wordt gespeeld. Uiteraard ontbreekt
ook dit jaar de Jeugdbokaal niet. Die wordt nog
vóór de zomervakantie gehouden. Ook werd
een nieuwe activiteit bekend gemaakt: een
Jeugd Open vanuit de Golfalliantie. (zie elders
in deze Evergreen).
Mededelingen van de jeugdcommissie worden
vanaf dit jaar niet alleen via e-Mail verstuurd,
maar ook via WhatsApp. Alle jeugdleden en
ouders wordt gevraagd om het telefoonnummer door te geven waarop de WhatsApp
berichten ontvangen kunnen worden.
Naast de WhatsApp-groep voor de mededelingen is er ook een WhatsApp-groep voor
alle jeugdgolfers met HCP 54 of lager. Deze
app is bedoeld om met elkaar golfafspraken
te maken. Heb je zin om te golfen? Kijk in de
baankalender van de club of de golfbaan vrij
is, doe een oproep in de Jeugdgolf WhatsAppgroep en spreek af.

Afscheid Sandy
Toch wel een heel bijzonder moment. Sandy
had aangekondigd om te stoppen als golfpro.
Dit vindt iedereen heel jammer. Zeker ook de
jeugdspelers, voor wie Sandy altijd klaar stond.
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Ze had een speciale band met de jeugd en de
jeugd ook met haar. Ze heeft alle jeugdspelers
van onze club de basis en het enthousiasme
voor het golfspel bijgebracht. Namens de jeugd
werd Sandy door Pim in de bloemetjes gezet.
Sandy gaf aan als lid bij HGC-‘Overbrug’ te
blijven en wil zeker ook graag nog een keer met
jeugdspelers een rondje lopen.

Uitleg nieuwe golfregels
De jeugdspelers die afgelopen jaar bij
Sinterklaasgolf waren, hadden al een USB
-stick ontvangen met onder andere YouTube
filmpjes van de nieuwe golfregels. Maar het
is toch altijd fijn als je het ook van iemand
hoort en een en ander wat wordt uitgelegd.
Loek van Poppel heeft dat op een geweldige
manier gedaan.

Nieuwe Pro’s
De bijeenkomst werd besloten met de kennismaking met de nieuwe golfpro’s. Arthur
Kleeven en Antoine de Blok gaan vanaf 1 april
2019 de golflessen van de jeugd voor hun
rekening nemen. Ze hebben zich allebei voorgesteld. Antoine geeft op dinsdag les, Arthur
op woensdag en donderdag. Ze willen graag
iedereen helpen om de doelen die dit jaar zijn
gesteld (baanpermissie, HCP of een lagere
handicap) te halen. In principe vinden de lessen op dezelfde tijd plaats als voorgaande
jaren. In onderling overleg kan wel worden
geschoven.

Tot slot
De jeugdcommissie heeft het afgelopen jaar
afscheid genomen van twee kanjers: Debby
Toll en Annelies Saassen. We willen Debby en
Annelies bedanken voor hun inzet. 
De Jeugdcommissie,
Leon Buijs
Ben van Lieshout
Eric van de Kerkhof

Kijk voor de filmpjes en meer informatie op:
https://golf.use2.nl
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Nieuwe golfpro in Helmond...

Arthur Kleeven

sonen. Naast Arthur zijn dat Tim Wilbers, Edith
Eijkemans en, part time, Marc ten Holter. Het is
de bedoeling dat Arthur tenminste drie dagen
in de week in Helmond is. Op de andere dagen
zal er iemand van zijn golfschool aanwezig zijn.

Privé achtergrond
Nog steeds is Arthur met een aantal vrienden actief in het zaalvoetbal. Daarnaast gaat
hij ook regelmatig skiën. Hij is getrouwd met
Angelique (van Goeree-Overflakkee), die hij
twaalf jaar geleden heeft leren kennen. Zij had
toen een kapsalon in Middelharnis. Inmiddels
heeft zij al weer zes jaar een kapsalon in
Someren. Zij hebben twee kinderen, een meisje
van acht en een jongen van vijf jaar. Zij hebben
samen net een nieuw huis gekocht in Someren.
Dat geeft aan dat er weinig kans is dat Arthur
nog eens gaat verhuizen naar Helmond.

Ambities

Het zal even wennen zijn voor onze leden. Sandy weg en Arthur nieuw per
1 april 2019. Qua dienstverlening en les inhoud zal Arthur het werk van
Sandy gaan voorzetten, maar gaat ook graag nieuwe uitdagingen aan.
Wie is Arthur Kleeven?
Hij is een geboren Somerennaar (1971), een
plaats waar hij nog altijd aan gehecht is. Zijn
leven kenmerkt zich vooral door de beoefening
van diverse sporten, dus hij is erg sportief.
Hij begon zijn sportloopbaan als voetballer.
Eerst bij Someren en vanaf zijn twaalfde bij de
jeugdopleiding van PSV. Door zijn keuze voor
de opleiding van het CIOS in Sittard, waarbij
hij de eerste jaren intern was, moest hij de
jeugdopleiding van PSV verlaten en heeft hij
als A-junior gevoetbald bij Sittardia. Bij Fortuna
Sittard was op dat moment geen plaats in de
opleiding. Met twee andere A-spelers van PSV
ervoer hij het niveau van Sittardia als een soort
‘hotse knotse voetbal’. Het was dan ook niet
vreemd dat hij op het CIOS als specialisatie
tennis koos.

Keuzevak golf
Maar ook was het in die tijd voor het eerst
mogelijk om als keuzevak golf te kiezen. Hij
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heeft er nog altijd plezier in dat hij daarvoor
heeft gekozen. Hij leerde dan ook golfen op
de Brunssummerheide en heeft daar het GVB
gehaald. Na afronding van zijn studie keerde
hij terug in Someren, waar hij (onder andere
ook in Heeze) tien jaren tennislessen heeft
gegeven. Ook heeft hij nog een aantal jaren
gevoetbald bij VELOC, later SV Gestel. Vanaf
1999 is hij overgestapt naar golf en was hij,
samen met Rob Mouwen, betrokken bij het
verzorgen van golflessen en de realisatie van
de golfbaan in Asten. Van 2002 tot 2004 heeft
hij de opleiding tot golfpro gedaan en liep hij
stage bij ‘De Hooge Vorssel’ in Nistelrode. Na
zijn B-diploma is hij gestart met de A-opleiding
en werkte hij op ‘De Oosterhoutse Golfclub’. In
2007 begon hij samen met twee anderen de
golfschool op ‘De Golfhorst’. Nadat hij er alleen
voor kwam te staan, is hij doorgegaan met
de ‘Golfschool Arthur Kleeven’ en kon hij zich,
inmiddels 2012, vestigen in Someren. Daar
bestaat de golfschool inmiddels uit vier per-

Zoals al is aangegeven zal hij de lijn van Sandy
voortzetten daar waar het gaat om de golflessen. Toch is hij ook niet vies van nieuwe uitdagingen. Hij is een bewonderaar van de golfer
B. de Chambeau. Deze schiet het laatste jaar
op de internationale golftoernooien als een
komeet naar boven. Velen van onze leden zullen zijn door hemzelf ontwikkelde techniek wel
eens bekeken hebben. Het is bijna revolutionair
in het golfwereldje dat er een nieuwe techniek
is ontwikkeld. Arthur heeft deze techniek tot
in detail bestudeerd en is daar erg enthousiast over. In deze techniek worden alle slagen
tot een soort standaardslag en -beweging
teruggebracht, waardoor alles makkelijker en
efficiënter wordt. Een van de uitgangspunten
daarbij is dat alle lengtes van de clubs gelijk
zijn en de lengte van de slagen alleen wordt
bepaald door de hoek van de club. Wie het
aandurft kan met Arthur op deze weg verder
gaan en bezien of dat voor hem of haar ook tot
een verbetering in het spel kan leiden.
Wij wensen Arthur veel succes als pro binnen
onze club en hopen dat hij met veel plezier
vele jaren bij onze club kan werken. 
Fons Jacobs
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Nieuwe golfpro

Antoine de Blok

Vanaf 1 april as. beschikt onze golfclub over twee
golfleraren. Na de introductie van Arthur Kleeven
volgt nu de kennismaking met Antoine de Blok.
De verdeling van de tijdstippen waarop Antoine en Arthur aanwezig
zullen zijn wordt:
½½ Maandag: Arthur
½½ Dinsdag: Antoine
½½ Woensdag: Arthur
½½ Donderdag: Arthur en Antoine
½½ Vrijdag en zaterdag: Antoine

Antoine de Blok
Antoine is sedert 2001 werkzaam als golf professional. Evenals Arthur
is hij begonnen als tennisleraar. Hij heeft vanaf 1991 lessen gegeven bij
diverse verenigingen. Hij is zeer sportief. Hij heeft zelf actief de volgende
sporten beoefend: voetbal, tennis en cricket. Nog altijd is hij in zijn vrije
tijd te vinden bij club Pellikaan voor tennis, fitness en spinning.

Kennismaking met golfsport
Ook hier zie je enige gelijkenis met Arthur. Eerste kennismaking op het
CIOS in Sittard. Daarna werkzaam als cadymaster bij de Efteling en kreeg
daarbij golflessen van Raymond Scheffer. In 2004 heeft hij zowel de
examens B als ook A professional afgerond.

Werkervaring als golfleraar
Na afronding van zijn opleiding is hij gestart bij De Efteling golfpark.
Daar heeft hij 7 jaren gewerkt om daarna over te gaan naar Prise
d’eau golf in Tilburg. Daar heeft hij ervaring opgedaan met de training
van competitieteams, groepslessen, privélessen, het organiseren van
golfreizen en het werven van businessleden. Vanaf april 2012 heeft hij
als golfprofessional gewerkt op De Gulbergen in Nuenen en in maart
2013 op Golfbaan de Achterse Hoef in Bladel. Op deze locaties is hij
nog altijd werkzaam.
Tot ziens. 
Hij hoopt snel kennis te maken met de leden van HGC ‘Overbrug’ op een
van bovengenoemde tijden. Hij is te bereiken op telefoon: 06-55-896
454 of op e-Mail: antoinedeblok@adbgolf.nl
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Sponsoren
Bavaria N.V.
Helmond Invest
Van Hout Groep Worldwide
GW Leidingtechniek
Huijbregts Groep B.V.
Neways International Technology
Obers Beheer B.V.
Rabobank Helmond
Sunshield Unique Louver Systems
Wesselman Accountants & Belastingadviseurs
De Wit B.V.

Businessleden
Acconet Business software
Adriaan vd Heuvel Makelaars en Adviseurs
Arroyo BV
Bakx & Wagenaar bedrijfsartsen
Biemans Belastingadviseurs BV
Break Management BV
Burgtbouw
DS4Vastgoed
SAM Schoonmaak
Holding W. Giesbers B.V.
Goorts & Coppens
Groep 5700 B.V.
Harotex Gordijnenatelier BV
Helmond Precisie
Van den Heuvel Helmond B.V.
HG Assurantien Brabant BV
HZ Industrial BV
IBAS BV
ICM Projectinrichting
IJsland op zijn puurst.nl
Interem Credit Control BV
Kemenade Design
Klessens & De Koning
Livera Dams Helmond Venray
AON B.V.
vd Meijs: verbeterd vastgoed!
Van Moll Financiele Diensten Aarle-Rixtel
Nico Berkers Kantoorefficiency BV
PeeTee golf BV
Puur Bouwadvies
Remat Chemie
Bouwbedrijf F. Rooijakkers BV
Schooten Advies
Snookertown All in Entertainment Centre
Steegaa interieurbouw
Talentscoutz
Technische Unie
TechNet B.V.
Twin Tours (Touringcarverhuur en Reizen)
VB&T Brandveiligheid en Milieu BV
VDE Adviseurs
Visser van den Broek netwerknotarissen
--Zinzi Silver jewels

hgc-overbrug.nl

