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We weten hoe het hoort te gaan

Een bal wordt afgeslagen

En belandt ergens op de baan

Mooi op de fairway rechtdoor

Of in het beste geval

Zo dicht mogelijk bij de hole, daar gaan we voor

Helaas lijkt het maar al te vaak

Anders te gaan dan we willen

En is het niet zo goed raak

Heeft het bosje aan de rechterzijde

Een grote aantrekkingskracht

En blijkt een boog naar rechts niet te vermijden

Of trekt de waterkant als een magneet

De bal onzichtbaar richting rietkraag

Alsof de bal z'n route zo maar ineens vergeet

Eenmaal aan ons speurend oog onttrokken

Vinden we deze bal nooit meer terug

Trekken we weer verder met onze tas en stokken

De bal achterlatend op zijn verborgen stek

Gedoemd te blijven liggen

Voor altijd op diezelfde plek

Behalve net die ene bal

Enorm geluk valt hem plots ten deel

Maar of hij dat zelf ooit weten zal

Een moedereend doet haar uiterste best

En rolt dit kleine verloren ding

Behoedzaam naar haar overvolle nest

Zorgzaam als altijd in haar eendenleven

Verzorgt ze een nest vol verloren geraakte

golfballen

En zo is een nieuwe invulling aan hun bestaan

gegeven

Chantal Versleijen-

Van de Winkel

Van golf tot poëzie…
Hoe een balletje kan rollen

Het is de zondag na het zomer-
toernooi als ik dit schrijf en ik

wil er graag nog even op terugkijken.
Wat een fantastische dag, wat een bij-
zondere sfeer en wat een geweldige
organisatie. De bedankjes waren over-
vloedig… en juist dat houdt de vele
vrijwilligers van onze vereniging
gemotiveerd.

Zoals bij velen bekend, waren er op 21
juli enkele afgevaardigden van de NGF
op de Golfhorst voor een hernieuwde
rating van de baan. Bij het verschijnen
van dit nummer zullen de resultaten
hiervan bekend zijn. Verschillende com-
missies en anderen hebben ook hiervoor
weer veel werk verricht.

Samen met de eigenaren, de golfschool
en de vereniging worden activiteiten
ondernomen c.q. ondersteund om ons
golfcomplex te promoten. Afspraken
over gereduceerde greenfee-tarieven met
andere golfbanen zijn door de BV
gemaakt en samen zullen we verder
zoeken naar meer mogelijkheden.
Er wordt extra aandacht besteed aan

nieuwe leerlingen en
GVB-geslaagden en
dat zal leiden tot
meer en blijvende
belangstelling voor
onze baan.
Ook het enthousiast
blijven stimuleren
van onze jeugd zal
bijdragen aan een

gezonde toekomst.

Op de site van de vereniging is steeds
meer vernieuwde informatie beschik-
baar en er wordt door de pr-commissie
hard gewerkt om onze website -in een
nieuw jasje- vóór het einde van het jaar
in de lucht te hebben.

Op 16 oktober wordt er weer een vrij-
willigers-/commissiedag gehouden als
waardering voor het vele werk. Hier kijk
ik echt naar uit. Alleen… zo jammer dat
we dan alweer aan het einde van het
zomerseizoen zijn.

Met de beste groeten,

Manus Poels

Van de voorzitter
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Wist u dat…
-  Jo Bongartz, alias Miep van der

Putten, onlangs een hole-in-one
geslagen heeft op hole 16?

-  hij helaas niet vermeld wordt op
het bord, omdat het buiten een
wedstrijd gebeurde?

-  Henk en Jacqueline van Oosterhout
daar getuige van waren?

-  Henny Beurskens, lid van de
westrijdcommissie, voortaan door
het leven gaat als Henny Rutten?

-  een moedereend tevergeefs 15 
golfballen heeft proberen uit te
broeden in een prachtig nest, 
net achter de 100 m afscheiding 
op de drivingrange? (zie foto)

-  onze Golfhorst een baan 
met prestige is?

-  de baan als zodanig namelijk vermeld
staat op de Golfscheurkalender 2010
samen met De Kennemer,De Hilver-
sumse, De Haagsche, De Noordwijkse,
Sybrook, Herkenbosch, De Nunspeetse,
Brunsummerheide, Spaarnwoude 
en Het Rijk van Nijmegen?

-  u dat zelf kunt nalezen op het
kalenderblad van donderdag 
25 maart?

-  Nederland onlangs 158 golfbanen
kende?

De vereniging heeft met de directie
van de Golfhorst afspraken gemaakt
over hulpverlening bij noodgevallen:

-  de medewerkers van de Golfhorst en
de marshals hebben de opleiding voor
bedrijfshulpverlening (BHV) gevolgd
en zijn verplicht elk jaar deel te
nemen aan de herhalingscursus; 

-  bij de receptie is een defibrillator
aanwezig en er wordt een tweede
aangebracht op een buggy van de
marshals;

-  in noodgevallen moet de receptie
worden gebeld. Het telefoonnum-
mer staat op de scorekaart. De
dienstdoende receptiemedewerker
treedt op als coördinator, stuurt de
marshal aan en zorgt zo nodig dat
er een ambulance komt en dat de
poort wordt geopend.

Op verzoek van de vereniging is er
een bliksemafleider geplaatst op het
toiletgebouw bij hole 14. 

Bets van der Heijden

Veiligheid in en om de baanGolfhorst

Ledenvoordeel

> 50% ledenkorting op een
greenfee bij Golfbaan Landgoed
Bleijenbeek in Afferden
(tel. 0485-530084).

> 25% ledenkorting op een
greenfee bij golfbaan 
Maastricht International 
(tel. 043-3281740).

Voorwaarden:
Vooraf je starttijd boeken en
melden dat je lid bent van de
Golfhorst. Op de speeldag zelf
je lidmaatschapspas en GVB-
pas laten zien.

Eend broedt op 15 golfballen. (Foto Frans Geurts)
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ONTMOETING 
MET…

De greenkeepers: Patrick van de Beuken, Frans Geurts, 
Ger van den Munckhof, Fraser mcCurdie en Mark Shannon

We werken met vijf man, Fraser en
Mark komen uit Ierland en Schot-

land. Zij gaan 's winters terug naar huis. Voor
een klein deel werken we ook samen met de
Peelse en op Kapelkeshof in de Grashoek.
Ieder van ons heeft wel zijn eigen specialitei-
ten. Frans zorgt voor bemesten, spuiten en
bezanden, Patrick en Frans onderhouden de
greens, Mark houdt de semi-roughs en fair-
ways bij en Fraser de tees en foregreens, Ger
de rough. Maaien doen we allemaal natuur-
lijk. Dat is het meeste werk.

Natuurlijke vijand
De grootste natuurlijke vijand zijn niet de
mollen, ratten, konijnen, maar de schimmels
en ook engelingen en emelten zijn een
probleem voor veel golfbanen. Gelukkig
hebben wij er nog niet veel schade of last
van. Vooral als het lang vochtig en fris is, is
de kans op schimmels groot. De beluchting
van de greens is daarom heel belangrijk.
Door het seizoen heen wordt er met vaste
pennen of crostines geprikt. Twee keer per
jaar worden die holgeprikt en dan halen we
heel veel proppen uit de greens. 's Zomers
worden die met zand gevuld, maar 's winters
laten we die open. Daarom moeten we
's winters zo voorzichtig zijn met de greens.

Pure zeepsop
Thuis mag je allerlei bestrijdingsmiddelen
gebruiken en in openbaar groen mag dat
ook, maar niet op een golfterrein, daar gel-
den heel veel beperkingen. Daar zijn slechts
enkele en vooral biologische middelen toege-
staan. Frans: “Ik rijd wel eens met een tank
op de kar rond om te spuiten en dan zie je
de golfers kritisch kijken alsof ik god weet

wat voor vergif aan het spuiten ben. Uit-
vloeiers zoals H2Pro of revolution, pure
zeepsop is dat! Dat bevordert de vochtop-
name van het gras. Verder zijn het vooral
vloeibare meststoffen.”
Naast het maaien hebben we heel uiteenlo-
pende werkzaamheden te doen. Bijvoorbeeld
worden de putts drie keer per week
verplaatst, kalklijnen moeten we bijhouden,
sloten schoonhouden, snoeien, mollen
vangen, en ga zo maar door. Konijnen is een
verhaal apart. Dat is zo mooi om te zien: je
kunt een hol van een konijn dichtmaken,
maar daags erna is hij weer bezig geweest op
precies dezelfde plek. Een konijn is een
volhouder. Dat is zo mooi in de natuur.
Vooral in alle vroegte. Gistermorgen zaten
hierboven vijf hazen op een rijtje; een schit-
terend gezicht. Maar het meest genieten we
van het groene glooiende landschap. Als
alles mooi strak gemaaid is, dat is pas echt
genieten.

Beroepseer
Als er een toernooi is in het weekend krijgen
de greens een extra maaibeurt, ook op zon-
dag. Dat is onze beroepseer: de Golfhorst
moet er mooi, groen, strak, bij liggen.
Frans: “Ik werk hier al 10 jaar. Ik heb alles mee
aangelegd. Ik was de achterste vijver al aan
het uitgraven toen er nog geen vergunning
voor was. Ik heb alles hier zien ontstaan.”
Ger: “Ik ben 25 jaar boer geweest. Ik heb in
2002 mijn bedrijf weggedaan en ben toen
hier komen werken. Als boer was je nooit
klaar. Hier is meer regelmaat in je werk en je
bent toch lekker buiten.”
Fraser: “In Holland the weather is better
than in Scotland. And also the beer. I like
Holland. I also worked in Sweden, but I

prefer Holland. I have a good friend here, a
nobleman, His name? Hertog Jan!”
Mark: “I had my education in the USA for
golf course management. On Hilton Head
Island, where Ernie Els plays. I like Holland. I
play golf from my childhood, that's normal
in Ireland. I have handicap 5. On the Golf-
horst I see many people who play a ball, but
I don't see many golfers. Ja, voetballen kun-
nen ze wel in Holland. Ik hoefde bij het WK
niet te kijken: Ierland doet niet mee. Herin-
ner jij je dat doelpunt van Thierry Henri van
Frankrijk tegen Ierland. Met de hand
gemaakt! Met de hand! De hele wereld heeft
het gezien, alleen de blinde referee niet..
Maar daarmee lag Ierland er wel uit.”

Wereldbaan
Patrick: “Veel van het onderhoud zien de
golfers niet. Zo ligt er in de grond 6 kilometer
regenleiding, allemaal computergestuurd.
Heel kwetsbaar natuurlijk. Er kan gemakkelijk
zand tussen de sproeiers komen. Er is veel
onderhoud nodig, ook aan het machinepark.
Wat het gedrag van de golfers betreft zijn we
over het algemeen best tevreden. Laten we
zeggen: voor 95%. Maar er zijn er altijd die
bijvoorbeeld met de kar over de greens
lopen, of die zich niets aantrekken van witte
lijnen waar je niet overheen moet gaan. Het
is toch duidelijk dat je je samen verantwoor-
delijk moet voelen voor de hele golfbaan.”
Frans en Ger: “Wij zijn best bevoorrecht met
het werk dat we hier doen. We hebben een
wereldbaan.”

Fraser en Mark: “Nice people in Holland, but
our favourite friend is Hertog Jan.”

Jo Bongartz

Gol fhor s t

We beginnen 's morgens om 6 uur met maaien, dan is het rustig en schiet het lekker
op. Als het echt warm weer is, beginnen we om 5 uur, maar dat houd je geen weken
lang vol. We hebben een vast rooster: op maandag, woensdag en vrijdag wordt
gemaaid; de dinsdag en donderdag wordt de semirough gemaaid en hebben we tijd
voor alle andere werkzaamheden. Greens worden natuurlijk dagelijks gemaaid. 
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“Jarenlang heb ik meegedaan aan de
vriendinnendag en ieder jaar weer dacht
ik: wil ik volgend jaar nog wel hieraan
meedoen? Het was steeds hetzelfde en
het eten (diner) was toen ook maar 'zo,
zo'! Ik was kennelijk niet de enige die er
zo over dacht, want de belangstelling
begon zienderogen terug te lopen.
Wij weten allemaal dat een vrienden-
/vriendinnendag een gezellige band schept
met de medemens op de baan en dat het
een wisselwerking is met je vriendin/
vriend. En juist door een voortreffelijke
dag te organiseren gaf onze golfvereniging
jarenlang een geweldig visitekaartje af en...
dat is nu weer gebeurd. 

Door de vriendinnen-/vriendendag op
één dag te organiseren gaf dit wel een
apart, geëmancipeerd tintje. Dit concept
spreekt me wel aan. Maar het verbaasde
me wel heel erg, eenmaal aangekomen
op hole 19, dat de dames van de heren
werden gescheiden. Mijn persoonlijke
mening (en dat van mijn vriendinnen)
was:  Jammer, jammer! Ik waande me

weer in de prehistorie, zo van: weet je
nog wel toen...?: de meisjes- en jongens-
school..., of de 'gescheiden' Oosterse
culturen? Dat willen we toch niet
(meer)!?

Ook bij het lopend buffet liepen de heren
voorlangs en de dames achterlangs...,
hilariteit ten top! We hebben veel gela-
chen en grappen gemaakt met de heren
aan de overkant van het buffet en dat
was wel weer leuk. Wat ik ook supergaaf
vond, was dat tijdens het eten de door de
baan gemaakte actiefoto's scrollend
getoond werden. Ik denk dat wij trots
kunnen zijn op onze golfvereniging!”

Gonda Fivet

Herfst 2010

De vrienden-/vriendinnendag:

Even in de prehistorie…  

Clubkampioenen
strokeplay

Marijke Nouwen voor de 9e keer

clubkampioen strokeplay

Marc Bovee voor de 2e keer

clubkampioen strokeplay

Vlaggenstok
Een bij het putten op de
green gelegde vlaggenstok
mag zonder straf worden

weggenomen als een bal deze
dreigt te raken.

i
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Mijn Amiga Henny was 's mor-
gens al een beetje nerveus,
niet voor het golfen en ook

niet voor het weer, want dat zag er
stralend uit. En ook niet voor de
Spaanse jurk die ze van een vriendin
geleend had, want die stond haar
prima. Maar wat stond er nou precies
op de uitnodiging? Iedereen wordt
verwacht in kleding in Spaanse sfeer?
Ja, ja, maar toch niet onder het golfen
in een Spaanse jurk, of wel? De golf-
swing in een Spaans jurkje met roes-
seltjes, kan dat wel? Dus toch maar
even met Tom van de Golfhorst
gebeld (die weet alles…). Tom stelt
haar gerust (de lieverd), na het golf in
een olé-olé-jurk was ook goed.

Op de Golfhorst lag op zondag 18 juli
de rode loper al uitgerold voor maar
liefst 108 deelnemers. En ik kan niet
anders zeggen, het was 'de Golfhorst'
op z'n best. Perfecte organisatie, gezel-
lige mensen, lekkere Spaanse hapjes,
Spaanse decoratie. En dan die greens,
waar iedere Spanjaard zich op thuis
voelt en dat alles overgoten met een
vriendelijk zomers zonnetje.

Wij hebben gespeeld met Marwil Jacobs
en Peter van Kuijk, het was een feestje.
Marwil was in topvorm en Peter toonde
ons een kunststuk door een bal in een
struik te slaan, die gewoon in de takken
op ons bleef wachten (zie foto). 

Kijk in de struiken slaan kan iedereen,
maar dit vereist toch meer kunnen!

En wij lieten enkele perfecte
golfswings à la Seve Ballesteros zien,
afgewisseld met enkele Spaanse sla-
gen… Ondanks dat er zoveel mensen
speelden, hebben wij geen minuut
hoeven te wachten en naar wat ik
gehoord heb achter ons ook niet…
De organisatie was zo slim om enkele
leuke spelletjes in te lassen, zodat alles
goed bleef doorstromen. Maar wij
hadden niet veel succes met de spelle-
tjes, 'meer verstand van golfen' zullen
we maar zeggen.

Na afloop een wel verdiende verfris-
sende douche. En dan het terras op,
tussen al die Spaanse schonen en
omgebouwde Spaanse toreadoro's
genieten van sangria en heerlijk eten
met een Spaans tintje. Mi Amiga
kreeg een aanmoedigingsprijs voor de
originele Spaanse jurk. In alle beschei-
denheid kan ik het natuurlijk met de
jury alleen maar hartgrondig eens
zijn. Ze was ondanks de concurrentie
van stijlvolle en geraffineerd geklede
Spaanse diva's toch… En dan die rode
roos in het haar…. Fantastico!

De prijsuitreiking was ook in Spaanse
stijl, het leek wel Sint-Nicolaas, bijna
iedereen had prijs! En zeg nou zelf,
iedereen die meedeed op deze prach-
tige zomerse dag was toch winnaar.
Organisatie, alle mensen die hieraan
hebben meegewerkt hartelijk bedankt,
het was 'Un día fantastico, mucho
danko!'

Gerardo

Olé, Olé, Olé...

Het zomertoernooi op de Golfhorst

Het was een zomertoernooi met een
Spaans tintje zoals de organisatie
had gevraagd, en dat hebben we
geweten. 

Bal ligt tegen bunkerhark
De hark (los obstakel) mag
zonder straf worden wegge-
nomen. Als de bal daardoor

beweegt, moet hij worden terug-
geplaatst, er volgt geen straf.

i
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Omgeving Aken: Golfbaan
Haus Kambach. Het is een brede
vriendelijke baan zonder specta-
culaire verrassingen. Hole 9 en 18
hebben dat wel. Het dorpje Kor-
nelimunster is een bezoek meer
dan waard. Boven aan de helling
richting Stolberg -met uizicht op
Kornelimunster- is een piepkleine
camping. Fietsen over een oude
spoorlijn.

Omgeving Emmen in de
Duitse plaats Haren: Golfbaan
Gut Düneburg. Mooie en uitda-
gende baan. In het resort tegen
de baan aan zijn mooie huizen te
huur en betaalbaar. Wij hadden
een huis met vier prima slaapka-
mers, twee badkamers, veel
ruimte beneden voor minder dan
€ 150 per nacht. Haren is via de
Ems ook per boot bereikbaar.

Omgeving Bonn: Golfcourse
Bonn, gelegen iets ten noorden van
Bonn in het plaatsje Sankt Augustin.
Het is een mooie glooiende baan, met
op het hoogste punt prachtige verge-
zichten. Bij goed weer kun je de Dom
van Keulen zien liggen. Er is een hotel
bij de baan met mooie grote kamers.
Een arrangement van 1 overnachting,
2 greenfees en een goed 3-gangen
diner kost € 132,50 p.p. Een arrange-
ment met 2 overnachtingen, 3 green-
fees en 2 diners kost € 240,--

321

Tips over golfbanen vóór leden van leden

Henri Chapelle (www.golf-
henrichapelle.be): een gemoede-
lijk charmante golflocatie in de
driehoek Aken, Luik en Maastricht,
met een kleinschalig hotel direct
aan twee heuvelachtige en vol-
waardige 18-holesbanen (Viviers
en Charlemagne) en een 9-holes-
baan (La Chapelle). In het sfeer-
vol ingerichte restaurant geniet u
van uitstekende diners. Het club-
huis ligt in een gerestaureerde
boerderij. 

Le Golf d'Ammerschwir Trois-
Epis in de gezellige en bourgondische
Elzas nabij Colmar (www.golf-ammer
schwihr.com). Met een gezellig en een-
voudig restaurant annex bar. Lange,
moeilijke heuvelachtige baan. Een buggy
huren is een must! Greenfee tussen € 25,00
en € 55,00 afhankelijk van seizoen.
Logeren in het nabije Colmar is een feest!
Maak een uitstapje naar de deftige hoofd-
stad van de regio: Strasbourg. Bezoek
enkele wijnboeren en neem wat fantasti-
sche wijn mee naar huis. Neem ook eens
een keer een gedeelte van de bekende
'La route des vins d'Alsace': 170 km.
Enfin, genieten wordt hier in de Elzas
met hoofdletters geschreven. 

Golfclub International
Soufflenheim Baden-Baden
(http://www.golfclub-soufflen-
heim.com/en/index.php). Een
statige golfbaan in een mooi
stukje rustige natuur met vol-
doende afwisseling (3 courses)
over 140 ha, aangelegd door
Bernhard Langer met superlatie-
ven… Gezellige mensen, zoals
overal in de Elzas, en een mooi
restaurant/clubhuis (1200 m2)
waar je je meteen thuisvoelt 
en waar je kunt genieten van
heerlijke Elzasser gerechten. 
Ja, alweer…

654



“Zeer bedankt Louis Peeters om mij de Tee aan te
reiken met de vraag, vind je dit erg? 'Nee, Louis
absoluut niet, iedereen moet er maar eens aan
geloven', antwoordde ik een beetje stoer. 
Welnu, na onze caravan-, golf-, bridge- en barbe-
cuereis van vorig jaar door de golfminnende
landen Denemarken en Zweden spraken we (mijn
vrouw Truus en ik) met onze vrienden Henk en
Lieke van Bergen af, om dit jaar naar een nog
beroemder golfland te gaan, nl. Schotland. Als je
aan Schotland denkt, denk je al gauw aan neve-
lige bergen en grootse landschappen, romantiek en tragiek en vooral veel regen.
Dus in onze voorbereiding stonden bovenaan de lijst: laarzen, regenpakken en
warme truien en o.m. ANWB-hulpstickers, om aan het linksrijdend nemen van
rotondes herinnerd te worden. 
In IJmuiden namen we de boot naar Newcastle en vandaar ging het naar onze
eerste campingstop in de plaats Musselburgh, ooit het centrum van de mossel-
vangst maar nu een drukke voorstad van Edinburgh. Toen we aan de campingbaas
vroegen of er ook een golfbaan in de omgeving was, zei hij vol trots dat daar de
oudste lag van alle 550 golfbanen in Schotland lag. Deze Links Course uit 1672 is
nu hoofdzakelijk een paardendrafbaan. Maar, brachten wij naar voren, de oudste
is toch The Old Course St. Andrews? 'Nee, nee, die is pas van 1754', zei hij met een
wat minzame blik. Dat wisten we dan. 
Onze eerste baan was de vlakbij gelegen Melville Golf Course, een leuke, niet al te
moeilijke 18-holesbaan, par 66. Leuk was ook de greenfee: 8 pond, ca. 10 euro
voor mensen met een concession ofwel 60+-leeftijd. In het weekeinde gold overi-
gens de normale prijs van 25 euro.
Daarna naar St. Andrews. We besloten langs de oostkust te rijden met fraai uitzicht
en door eeuwenoude vissersdorpen. Crail heeft veel herkenbare architectuur uit
Nederland zoals trapgeveltjes en een in Nederland gegoten klok in de toren van het
gemeentehuis. Het dorp Anstruther is een voormalige haringhaven met volgens de
gevelreclame het beste Fish and Chip restaurant van Engeland. Wij natuurlijk
proberen en hier bleek het Nederlandse gezegde 'honger maakt zelfs rauwe bonen
zoet' nog steeds te kloppen. Van eten hebben ze in Schotland nog steeds geen kaas
gegeten. In de buurt van St. Andrews begon ons hart sneller te kloppen. Je ziet
jezelf al in gedachten een geweldige drive maken op The Old Course. Maar toen
kwam de teleurstelling: er had heel vroeg van tevoren gereserveerd moeten worden,
de greenfee kost meer dan 160 euro en mijn handicap bleek te hoog. Eén meeval-
ler: de greenkeepers wilden wel een foto van ons nemen zonder handicapvoorwaar-
den…
Van Edinburgh ging het via Braemar naar Grantown on Spey door de Highlands,
die steeds mooier en ruwer werden. Maar ook de wegen werden steeds smaller,
soms zelfs met de aanduiding 'unclassified', wel erg spannend om daar met de
caravan te rijden. Grantown, een leuk fris dorp met weldadig brede lanen en plant-
soenen, heeft ook een leuke golfbaan. 
Na een bezoek aan het bijzondere schiereiland Skye, dat midden jaren '90 door
middel van een 700 meter lange brug met het vaste land is verbonden, rijden we
deels langs Loch Ness naar Fort William. De gelijknamige golfclub ligt aan de voet
van de Ben Nevis, een zware baan met wel vijf soorten Calvariebergen, zoals we
die kennen van onze Golfhorst. Dit deed ons ook weer naar huis verlangen en naar
de baan waar we ons het beste thuis voelen, onze enige echte home course: de
Golfhorst in America.

Ik geef de tee door aan Geert Op het Veld.” 

Chris Besseling

Ik geef de tee aan…

Chris Besseling
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Drie kampioenteams 
in de NGF-competitie
Van de 4 Golfhorstteams, die daadwerkelijk aan
de NGF-competitie hebben meegedaan, zijn er 
3 kampioen geworden. Een mooie prestatie. 
Het vierde team, het standaard herenteam, dat
op zondag speelt, eindigde op de derde plaats.
Desondanks hebben ze genoten.
Getuige de reacties op de website
van de vereniging geldt voor alle
vier de teams: als het even kan,
zijn we volgend jaar weer van de
partij! 

De nieuwe informatie betreffende
de NGF-competie 2011 vindt u op onze website.

Bets van der Heijden

Matchplaykampioenen
Anita van den Heuvel
en Kyan Bosch

Anita van den Heuvel en Kyan Bosch zijn de
matchplaykampioenen van 2010 geworden.
Tijdens uitermate spannende wedstrijden op

zondag 22 augustus versloeg Anita pas op de 18e
hole Conny Heerkens. Bij de heren moest uiteindelijk
Karel Dirkse op de 16e hole zijn meerdere erkennen
in Kyan Bosch. De derde en de vierde plaats waren
resp. voor Clint Coppers en Ton Daamen. Zij hadden
17 holes nodig om de strijd te beslissen.

Bij de dames was de derde plaats automatisch voor
Gineke Wieland. Zij had tijdens de eveneens zeer
spannende halve finale op zaterdag na 21 holes ver-
loren van Conny Heerkens. Marijke Nouwen kon
deze keer haar titel niet verdedigen, omdat ze
onlangs geopereerd is aan haar knie.



13

Herfst 2010Gol fhor s t

Bestuursleden 
Golfvereniging 
Golfhorst

Fried Hoeijmakers
Vice-voorzitter
Vz. baanadviescommissie
Het Hazepad 24
5768 AB Meijel
tel. (077) 466 16 38
gsm 06-108 888 63
fried@hoeijmakers.net

Henk Belgers 
Vz. regel- en handicapcommissie
Sleedoornstraat 4
6026 BL Maarheeze
tel. (0495) 59 18 93
gsm 06-137 025 63
henk@belgers.com

Manny van Soest
Vz. jeugdcommissie
Manresastraat 24
5915 VK Venlo
tel. (077) 351 63 35
golfhorst-jeugd@home.nl

Giel Boonhof 
Vz. wedstrijdcommissie
Melchiorhof 13
5801 KL Venray
gsm 06-536 426 70
gboonhof@ziggo.nl

Anneke Schoonbeek
Secretaris
Alfridahof 48
5801 DM Venray
tel. (0478) 55 03 75
gsm 06-410 483 09
fax (0478) 55 03 76
secretariaat@golfvereniginggolfhorst.nl

Bets van der Heijden
Vz. pr-commissie
Eikenlaan 7
5941 CX Velden
tel. (077) 472 18 05
gsm 06-14756132
betsvanderheijden@home.nl

Bas Op het Veld
Penningmeester
Tacituslaan 9
5926 ST Venlo
tel. (077) 382 20 09
gsm 06-269 943 89
bas@ophetveld.nl

Manus Poels 
Voorzitter
De Schoevert 48
5861 DD Wanssum
tel. (0478) 53 17 55
gsm 06-306 289 12
hermanpoels@ziggo.nl

Regel- en handicapcommissie
Henk Belgers (vz.)
Jan Rovers (vvz.)
Louis Peeters (secr.)
Riet van der Aa 
Hennie Rutten
Jan Hendrix
Piet Tacken
Ton Voshaar (GVB)

Baanadviescommissie
Fried Hoeijmakers (vz.)
Piet Frencken (vvz.)
Constant van Rosmalen (secr.)
Fieny Cabri
Wim Vrinssen

Wedstrijdcommissie
Giel Boonhof (vz.)
Jan van Lieshout (vvz.)
Desiree Adank (secr.)

Marc Bovee
Huub Heijer
Hay Hobus
Ruud Jacobs
Elmie Janssen
Eric van Oostveen
Math Smeets
Wim Weijs
José van Wijlick
Netty van Duijn
(coördinator NGF/Nobra)

Pr-commissie
Bets van der Heijden (vz.)
Jacques van Eyndt (secr..)
Jo Bongartz
Jan Heijnen
Chantal Versleijen

Websitebeheer
Chantal Versleijen
Jacques van Eyndt
Cor Frederix

Jeugdcommissie
Manny van Soest (vz.)
Hans Stockx (vvz.)
Jan van der Meulen (secr.)
Annette vd Broek-Mölling (hoofd i.z.)
Ronald Breeman
Patrick Craenmehr
Julian Hendriks 
Sandy Hendriks
Harriët Jacobs
Mat Janssen
Crit de Koning
Angeline van der Meulen

Commissies

(zie voor de e-mailadressen van de commissievoorzitters het bestuursoverzicht in dit blad; 
verdere gegevens vindt u op onze website: www.golfvereniginggolfhorst.nl)

Ingrediënten
480 g grietfilet 
(of een andere stevige vis)
8 middelgrote Nicola-aardappels
100 g geklaarde boter
4 mini courgettes
2 dl visfond
1 dl Noilly Prat
1 dl crème fraîche
50 g koude boter
peper en zout
zacht gefrituurde basilicum
schuimige cappuccino-melk
beetje olijfolie

Bereiding
- Oven voorverwarmen 

op 180 graden.
- Schaaf de gewassen aardappels

in dunne plakjes en steek 
er mooie rondjes uit ter grote
van een euro.

- Beleg hiermee de grietfilets,
dakpansgewijs.

- Druk de aardappelplakjes 
met keukenpapier goed vast.

- Verwarm de boter in een koe-
kenpan en leg hier voorzichtig
de grietfilets in, met de aardap-
pelkant onder.

- Bak ze mooi goudbruin en leg 
de filets vervolgens op een met
boter ingesmeerde bakplaat 
met de aardappelkant boven.

- De grietfilets kort laten garen 
in de oven en daarna kruiden
met peper en zout naar smaak.

- Snij de courgettes in plakjes van
een halve cm en bak deze kort
in olijfolie.

- Laat de visfond en de Noilly 
Prat reduceren tot er 1/3 
van overblijft

- Voeg dan de crème fraîche toe.

- Reduceer opnieuw tot de helft en
voeg dan de koude boter al
kloppend toe.

Opdienen
- Leg de courgettes op een warm

bord en daar bovenop de grietfi-
let.

- Doe de saus rond de grietfilet en
lepel dan wat cappuccino-
schuim over de saus.

- Opmaken met de gefrituurde
blaadjes basilicum.

Eet smakelijk!
Sven

Met aardappelschubjes gebakken grietfilet met courgette 
en een schuimige Noillyprat-saus



Tijdens het googelen bleek al gauw
dat Italië een golfland bij uitstek

is. De banen zijn bovendien heel betaal-
baar met greenfees tussen de 30 en 80
euro door de week, en 45 tot 120 euro
in het weekend. Het gebied rond het
Lago Maggiore bleek al snel het
geschiktste te zijn voor ons illustere
golftrio. Hier ligt het hoogste aantal
golfbanen per vierkante kilometer in
Europa. Kortom een golfwalhalla bin-
nen 1000 kilometer van die Heimat en
ik wist niet eens van het bestaan
ervan.... In Barasso, een klein plaatsje 5
kilometer verwijderd van het mooie
Varese, vonden we een prachtig nieuw
gebouwd appartement met uitzicht over
het meer. 

La dolce vita
Op woensdag 21 april in de vroege och-
tend was het dan zover. Chris van Stip-
hout stond met zijn blinkende Renault
voor de deur te toeteren, met naast hem
Clint Coppers, klaar voor de reis van
850 km naar het mooie Italië. Na een
voorspoedige reis kwamen we om 15.00
uur aan op de locatie. Hier werden we
aangenaam verrast, het appartement
bleek nog mooier dan in de folder. Alles
zag er strak en nieuw uit. Een mooie
tuin met barbecue en uitzicht op het

meer van Varese. Mijn gedachten gin-
gen al uit naar de mooie dagen die zou-
den volgen... eten, golfen, drinken,
relaxen... la dolce vita...

God in Italië
De eerste dag speelden we op 'Golf dei
Laghi', op nog geen 20 km van ons
appartement. Voor slechts 40 euro
greenfee mochten we onze golfkunsten
vertonen op deze mooie, tussen de den-
nenbossen verscholen golfbaan. Onze
tweede golfbaan, 'Golfclub Varese', lag 
slechts 2 km van ons appartement ver-
wijderd... Het bleek een baan met een
lange traditie, die teruggaat naar 1897.
Het is een van de topbanen in dit land,
en nog betaalbaar ook. We waanden ons
god in Italië. Er lag geen grassprietje
scheef en de greens waren zo snel, dat je
blij moest zijn met een 3 put. Wat ik
opmerkelijk vond, is de rust die er op de
baan heerste. Je kon er een kanon
afschieten. Een echte aanrader voor als
je in de buurt bent.

Voor de 3e dag had ik een starttijd gere-
serveerd op golfbaan 'des Iles Borro-
mees'. Deze hooggelegen, bosrijke baan
biedt weidse uitzichten, onder andere
over het Lago Maggiore. Gezien de
matige prestaties van ons allen in de
voorafgaande dagen werd het nu eens
tijd om te gaan vlammen. Alleen Clint
voegde de daad bij het woord. Hij
speelde fantastisch (een rondje van +4
boven de par van de baan). 

Koeienplag
Na de mooie baan en vooral de super-
score van Clint, gingen we zondag 25
april op pad om de vierde baan van
onze golfvakantie aan te vallen, te
weten golfclub 'Lainate' nabij Milaan.
Op weg er naar toe kregen we al het
donkerbruin vermoeden, dat het wel-
licht niet de mooiste baan van de

Herfst 2010
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Wekenlang hadden we alle webpagina's op internet nageplozen op de mooi-
ste, goedkoopste en uitdagendste golflocaties. Eerst was het Portugal, daarna
Tunesië, dan weer Turkije en als laatste Gran Canaria. De greenfees in deze
landen bleken toch wat duurder dan bruintje kon trekken. Er moest dus verder
gezocht worden. Na vele uurtjes achter de pc viel mijn oog ineens op dat
land, dat er uitzag als een laars...: Italië. 
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vakantie zou worden. We zaten nog op
de autostrada, toen de Tom Tom
aangaf, over 300 m bestemming
bereikt? Dit klopte inderdaad. Inge-
klemd tussen de autoweg was een golf-
baan aangelegd of andersom, de auto-
weg om de golfbaan heen, wie zal het
zeggen. Het was er een drukte van
jewelste. Hele familia's met de mamma
en de bambini waren aanwezig om hier
op zondag samen een balletje te slaan.
Nadat aan onze flight nog een plaatse-
lijke schone gekoppeld was, gingen we
van start. Wat een baan: het was een
echte koeienplag. Maar goed, het kan
niet altijd kaviaar zijn en voor 52 euro
greenfee op een zondag mag je eigen-
lijk ook niet te veel verwachten. 

Als 5e baan stond Golfclub 'La Pinetina'
op het programma, mooi verscholen in
de bossen in een heuvelachtige omge-
ving. Bij aankomst had ik het al gelijk
gezien, dit is een prachtige baan, dit
wordt mijn dag. En mijn gevoel liet me
niet in de steek. Met +8 verliet ik tevre-
den deze prachtige baan. 
De laatste golfbaan die op het
programma stond, te weten 'Carimate',
hebben we helaas niet meer gespeeld.
De regen kwam met bakken uit de
hemel en dus zat er maar een ding op...
ab nach die Heimat, na een fantastische
golfweek in deze streek van Italië. De
relaxte sfeer, en de relatief lage green-
fee-prijzen voor deze rustige topbanen
zijn een aanrader voor iedere golflief-
hebber. 

Arrivederci, ciao, ti amo, 

Rob Mooren
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Lentetoernooibeleving

Toen ik aankwam en de startlijst zag, wist ik het al: dit wordt
helemaal niks vandaag. Zulke talentvolle players, wie heeft

ze bij elkaar kunnen rapen? De flauwekul begon al bij de start op
hole 13 (hoe krijg je het verzonnen), je laat toch niemand starten
op dat nummer, goeiedag zeg!

Maar allee, onze tactiek werd uitgestippeld, we hadden allerlei
varianten doorgenomen, we hebben ook nog ene Woods voor info
gebeld maar die was bezig. De voorkeur ging toen toch maar uit
naar: 'we zien wel in welke bunker het schip strandt!' De lachsal-
vo's tijdens de tocht waren niet van de lucht; af en toe hoorden
we iemand roepen: 'psssstt', maar die persoon dwaalt waarschijn-
lijk nog op een of andere hole rond, wij hebben hem/haar nooit
gezien (ghost of the Golfhorst).

Maar oké er moest ook nog gespeeld worden en dat ging mede of
juist daardoor, dat we zo relaxed waren, zo goed dat we moesten
uitkijken om niet in de prijzen te vallen. Dit is helaas niet gelukt,
we hebben van alles geprobeerd om eronder uit te komen. Maar ja
winst krijg je vanzelf als je positief aan een wedstrijd begint. De
ballen fladderden dat het een lust was en kwamen uiteindelijk ook
nog op de goeie plaats terecht. 

Overigens om aan elke twijfel een einde te maken: de overwinning
hebben wij verdiend omdat onze cohesie zo goed was (om er maar
eens een dure term tegenaan te gooien).

Hij komt ons alle vier toe. Volgend jaar weer op herhaling!

Frans Boonhof
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Stralend weer, een terras vol met
ouders en op de baan jeugd, heel

veel jeugd. De grote deelname van de
Golfhorstjeugd is af te lezen aan de hoe-
veelheid appelgroene polo's met het
verenigingslogo erop. En daar tussen-
door, als wervelwinden, de 10 leden van
de jeugdcommissie, ze gebaren druk naar
elkaar, overleggen, checken voor de
zoveelste keer de startlijsten, geven her
en der nog een aanwijzing, om dan
breedlachend te constateren: “Deze dag
kan niet meer stuk, geweldig!” Wed-
strijdleider Manny straalt van oor tot
oor, schudt handen en deelt schouder-

klopjes uit. Onder meer jeugdcommissie-
lid Annette krijgt een hele ferme. Ze is
zichtbaar opgelucht, maar slaakt tegelij-
kertijd een diepe zucht. “Het was een
enorme klus, ik heb er zeker zo'n 150
uur ingestoken. Maar ik heb het wel met
heel veel plezier gedaan. En volgens mij
is het resultaat naar ieders tevredenheid.
Er waren heel wat wensen, bijvoorbeeld
ten aanzien van het tijdstip van starten
en daar heb ik zoveel mogelijk rekening
mee gehouden. Ik heb verder als secreta-
ris van dit Limburgse toernooi een log-
boek gemaakt, waar alle organiserende
verenigingen hun voordeel mee kunnen
doen.“

Mannetjeskikkers
De wedstrijden zijn inmiddels in volle
gang. Her en der start een flight van
enkele volwassenen. Zij vormen de
buffer, zodat de jeugd geen last heeft van
'vreemde eenden' die in hun nek hijgen.
Een moeder, van wie de dochter er bijna
de eerste 9 holes op heeft zitten, staat
zich hardop te verbazen over de opge-
wonden standjes van blaaskakende man-
netjeskikkers in de sloot achter de put-
tinggreen. Een oma en opa verwelkomen
bij hole 18 hun kleinzoon, die in Cate-

LJT op de Golfhorst

Een dag met een gouden randje…
“Tien jaar geleden was het ondenkbaar voor kinderen om een balletje te
slaan. Golf was een kaksport voor ouderen. Jeugd had niets op de golfbaan te
zoeken, dacht men. Dat imago is gelukkig aan het veranderen.” Was gete-
kend: de voorzitter van de jeugdcommissie van de Golfhorst Manny van Soest
in Dagblad de Limburger. Aanleiding voor het interview was de start van de
jaarlijkse cyclus om de Limburg Jeugd Trophy, enkele jaren geleden geïnitieerd
door diezelfde voorvechter van meer jeugd op de golfbaan. 1e Pinksterdag
was het de beurt aan de Golfhorst om deze wedstrijd te organiseren. Het
werd een dag met een gouden randje.

Limburg 
Jeugd Trophy

90 jeugdspelers van 11 verschil-
lende golfclubs uit Limburg hebben
op 23 mei op de Golfhorst gestre-
den voor de Limburg Jeugd Trophy.
Het was de 2e wedstrijd in een
cyclus van 4. Ruim eenvijfde van de
deelnemers die dag is lid van de
Golfhorst. 

Er is in 4 categorieën gespeeld.
Categorie A (handicap 0 -18.4) 
strokeplay, 18 holes. Categorie B
(hcp 18.4 - 36) stableford 18 holes,
categorie C (hcp 36.1 en hoger)
stableford 9 holes categorie D
(jeugdleden met baanpermissie)
stableford 2 x 9 holes Americabaan. 

Winnaars categorie A

Winnaars categorie B

Winnaars categorie C

Winnaars categorie D



Team Tour Golfhorst 2
Mijn broertje Teun en ik spelen dit jaar
voor het eerst Team Tour en het is echt
supercool!
Vooral omdat je iedere keer op een
andere baan speelt en veel kinderen
ontmoet die je later ook weer op
andere toernooien tegenkomt. Bram
Janssen!, Bas Reinders!, Twan Merks!,
Feike Kooy!, Michiel Merks!, Teun
Jacobs! en Joep Jacobs! vormen ons
'sterrenteam'!
We hebben een erg leuke competitie
met Bleijenbeek, Rijk van Margraten,
Herkenbosch, De Peelse Golf en natuur-
lijk… de Golfhorst! Op 6 juni wachtte
de eerste wedstrijd tegen Bleijenbeek op
Margraten. Meteen een moeilijke tegen-
stander op een moeilijke baan.
Ondanks dat had iedereen er heel veel
zin in. Iedereen wenste elkaar heel veel
succes en zo gingen we met goede
moed de baan in. We wonnen de wed-
strijd uiteindelijk met 16-12, op het
randje. Maar het allerbelangrijkste is:
plezier hebben en dat hadden we zeker!
De teede wedstrijd waren we gastheer,
dat was ook erg leuk want Teun en ik
hadden drivingrange ballen klaargezet
voor de spelers. 

Toen alle spelers waren vertrokken,
gingen wij met ons team 3 flights
maken en ook lekker 9 holes lopen.
De andere drie wedstrijden waren ook
erg leuk en succesvol, op Herkenbosch
tegen De Peelse wonnen we met 24-4.
Die baan heeft echt veel bomen! Op
De Peelse tegen Margraten wonnen we
met 20-8 en op Bleijenbeek tegen Her-
kenbosch hebben we verloren, 
maar wat wil je met 3 geblesseerden?!
Sommige mensen zeggen wel eens 'last
best', in dit geval niet dus, jammer. We
staan nu 2e en het seizoen is nog niet
afgelopen!

Joep Jacobs, de Golfhorst 2 
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gorie C de negen holes erop heeft zitten.
Zijn flightgenoot Jesper, een enthousiast
mannetje van 10, dat direct naar zijn
ouders wil rennen, wordt door papa
gemaand eerst zijn flightgenoten te
bedanken voor de wedstrijd. 

Keichique
Een andere flight in deze categorie, alle
drie afkomstig van Golfclub Het land
van Thorn, geven desgevraagd hun
mening over de Golfhorst: “Keichique is
het hier, prachtige baan, snelle fijne
greens”. Ook een jeugdlid van
Crossmoor verbaast zich over de snel-

heid van de greens: “De bal-
len rollen hier veel sneller
dan bij ons.” Zoveel hoofden,
zoveel zinnen, ook vandaag.
Een speler van Maastricht
International (hcp.14.9) vindt
de Golfhorst helemaal niks:
“Te veel relief, te steil, te veel
blinde schoten, greens te snel
en te hard.” Het zal niet ver-
bazen, deze jongeman was
niet tevreden over zijn spel

vandaag. En dat geldt ook voor een
meisje dat haar slechte spel wijt aan het
mooie weer: “Het is veel te heet van-
daag, ik speel liever in de regen.”

Een paar turven hoog…
Op de Americabaan wordt gespeeld door
degenen die nog maar kort hun GVB heb-
ben of alleen baanpermissie. Ze worden
begeleid door een lid van de jeugdcommis-
sie. Sommige kinderen vertonen exact
hetzelfde gedrag als volwassen spelers: “Het
is niks vandaag, de putts vallen niet. Hier
had ik er 4, stom, dat hadden er 3 moeten
zijn.” Anderen zijn erg laconiek. “Ik geloof
7, maar het kunnen er ook 8 zijn”. Stef,
een paar turven hoog, zoekt driftig in zijn
tas naar zijn pitchmark, zonder resultaat.
De begeleider schiet hem te hulp, zodat
het spel weer verder kan.
In het clubhuis druppelen intussen de
eerste spelers die klaar zijn binnen. “Ik blijf
wachten op de prijsuitreiking, want ik
denk wel dat ik gewonnen heb.” Een
ander: “Weet je dat die flight vals gespeeld
heeft?” Nog weer andere kinderen gaan stil
in een hoekje zitten, voor hen is geen prijs
weggelegd. Maar wie weet de volgende LJT-
wedstrijd, het blijft tenslotte golfen.

Bets van der Heijden

Jeugdcompetitie

Team Tour Golfhorst 1
Team 1 van de Golfhorst: Jop Lemmen,
Lars Stockx, Dominique Perree, Dirk
van der Meulen en Eva van der Meu-
len. De eerste helft van de NGF-jeugd-
competitie zit erop. Wij hebben voor
de vakantie 4 wedstrijden gespeeld en
zijn 1 keer gastheer geweest. Wij zaten
in de poule met de golfclubs van Maas-
tricht, Margraten, Brunssummerheide
en Overbrug. De eerste wedstrijd was
in Margraten. Daar wonnen we met
20-8. De tweede wedstrijd speelden wij
in Brunssum. Hier werd de stand 28-0
voor ons. De derde wedstrijd speelden
we in Maastricht. Ook hier wonnen wij
weer met 28-0. De laatste wedstrijd was
in Helmond. Weer hadden we een 28-0
overwinning. Alle wedstrijden hebben
we prachtig weer gehad en kregen we
na de wedstrijd lekker te eten. 

Het laatste competitieweekend voor de
vakantie waren wij gastheer. Wij waren
op deze dag allemaal vroeg aanwezig
om onze gasten te ontvangen en met
hen te eten. Na de vakantie spelen we
weer 4 wedstrijden en ontvangen we
nogmaals de andere clubs. Hopelijk
presteren we dan weer net zo goed.

Namens Team 1 Golfhorst jeugd, 

Eva van der Meulen

Manny van Soest
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Nieuws van de Golfhorst BV

Golfcomplex de Golfhorst
wederom op de Hiltho

De laatste 'HILTHO Horst' vond plaats in 2006. Een
nieuwe editie staat voor de deur. Van vrijdag 1 oktober
tot en met woensdag 6 oktober 2010 zal voor de
twaalfde keer deze succesvolle consumentenbeurs
plaatsvinden; voor het publiek een mix van informatie
en vermaak. De Golfhorst zal tijdens de beurs de golf-
sport en met name de Golfhorst
promoten. Wij hopen dat u onze
stand tijdens een van deze dagen
komt bezoeken.

GVB-examens in de winter

In het verleden werden de GVB-examens afgenomen
in de periode april-oktober. Met ingang van dit najaar
worden er echter ook in de winterperiode een tweetal
GVB-examens afgenomen (mits de baanomstandighe-
den het toelaten).

Vast obstakel
Je mag een belemmering door een vast obstakel niet

zonder straf ontwijken als de belemmering zich
alleen voordoet bij een onnodig abnormale
stand, swing of speelrichting.i

Belangrijke
 data 

voor uw agenda

..✓ Vrijdag 1 t/m
 woensdag 6 oktober:

Hiltho Horst

..✓ Vrijdag 6 november:

Wine en Dine

..✓ Zondag 19 december: 

Kersttoernooi

..✓ Donderdag 30 december:

Oliebollentoernooi



Uitgebreide najaarscollectie
in onze golfshop!

Cobra Baffler Rail: nu de gehele
maand september voordelig te koop. 
I.p.v. € 169,00 nu 

€ 149,00 

De nieuwe winterlaarzen zijn weer 
binnen. De hele maand september gratis
Footjoy WeatherSof handschoen
bij aankoop van winterlaarzen. Op=op!

Cobra Puma Golf heeft dit jaar een nieuw
ijzer geïntroduceerd, de Cobra S2 Max met
zowel een iron als iron-hybride geïntegreerde
set. Beide sets zijn ontworpen voor maxi-
male vergevingsgezindheid en een hoge
launch. De S2 Max Iron-Hybrid Set beschikt
over Baffler-achtige hybriden voor spelers
die de voorkeur geven aan het spelen met
vergevingsgezinde hybriden boven lange
ijzers. Deze set (5 t/m SW) is te koop voor
€ 609,00. De set met 3 hybrides (4-5-6) +
ijzer 7 t/m SW is te koop voor € 779,00.
Uiteraard zijn er voldoende demo-clubs in
de shop om alles vrijblijvend te testen. 

Nu alle Duca Del Cosma-zomerschoenen
met 40% korting in onze shop!

De nieuwe najaarscollectie is 
binnen. Alle bekende merken zijn weer
volop vertegenwoordigd in onze shop.
Kom gerust even kijken. Tevens zijn er
aantrekkelijke en speciale acties.

Alle golfballen nu 3 halen 2 betalen. Gel-
dig op alle verpakkingen en merken. Deze
actie is geldig tot en met 14 oktober 2010.
Uw voordeel kan oplopen tot € 62,00
(Titleist PRO V1).

Zijn uw grips nog in orde?
Laat nu voor 1 oktober uw grips 
vervangen en ontvang 10% korting!

Gol fhor s t

21

Herfst 2010

Betaling speelvergoeding 2010

Belangrijk voor al onze speelrechthouders: annulering
van speelvergoeding voor het jaar 2011 kan uitsluitend
schriftelijk en dient voor 1 oktober van het lopende jaar
(2010) te geschieden. Anders zijn wij genoodzaakt u het
volledige bedrag in rekening te brengen. Speelrechthou-
ders met een jaarlidmaatschap willen wij attenderen op
de opzegtermijn van drie kalendermaanden. Bij het niet
tijdig opzeggen wordt het jaarlidmaatschap verlengd
met een periode van 12 maanden.

Voordeelvoucher
Knip deze bon uit en ontvang 10% korting
op een artikel naar keuze. De actie is niet geldig in
combinatie met andere voordeelacties. 

Deze bon is geldig tot en met 31 december 2010.

Kinderfeestjes op 
de Golfhorst
Voor de jeugd organiseert golfschool Arthur Kleeven
tegenwoordig feestjes op de Golfhorst! Met de ervarin-
gen, opgedaan tijdens de jeugdlessen en de jeugdkam-
pen van de afgelopen jaren,
is voor kinderen vanaf 8
jaar een speciaal pakket
Fungolf for Kids ontwik-
keld. Op ludieke wijze wor-
den de verschillende slagen
van het spel geoefend, 
afgewisseld met spelletjes
en een wedstrijdje op een
van onze banen. Dit is 
een evenement van 2 uur
en kost € 150,00 (6 tot 12
kinderen).

Gol fhor s t

Gasten welkom bij seniorenwedstrijd

Op verzoek van de BV hebben het bestuur en de wedstrijd-
commissie overlegd over deelname van buitenstaanders aan
de seniorenwedstrijd op de woensdag. Zowel het bestuur als
de wedstrijdcommissie hebben hiertegen geen bezwaar, mits
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan:

• eigen leden hebben altijd voorrang op gastspelers/intro-
ducés. In de praktijk zal het echter zelden voorkomen dat
de wedstrijd vol zit. Mocht dit wel het geval zijn, dan
wordt bekeken of er meer inschrijvingen mogelijk zijn;

• de gast/introducé rekent zijn/haar greenfee af bij de balie;
• net als nieuwelingen, moeten ook gasten/introducés 3x

aan de wedstrijd hebben meegedaan, voordat ze een prijs
kunnen winnen;

• gasten/introuducés moeten een nog nader te bepalen
inschrijfgeld voor de wedstrijd betalen.
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'Truce' is  spoorloos…
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In de vorige uitgave van ons clubblad
heb ik jullie uitgebreid bijgepraat over
'het grote geheim achter Tiger Woods'.
Die gekke zus van mij, die inmiddels als
Truce door het leven ging, is door de
vrouw van Tiger Woods in elkaar gesla-
gen en vervolgens in het ziekenhuis
beland. Ik heb geen idee wat er daarna
met haar is gebeurd, hoe het met haar
is, en waar ze is gebleven. Al mijn
pogingen om met haar in contact te
komen zijn op niets uitgelopen. Wie
weet wanneer ze weer opduikt…

Miep van der Putten

Algemeen
Een veel gemaakte overtreding van de
golfregels betreft het spelen van een ver-
keerde plaats. De meest voorkomende
oorzaak hiervan is het op een onjuiste plek
droppen en daarna spelen van de bal.

Het op een onjuiste plek droppen
Veel voorkomende fouten zijn:
•  Het op een verkeerde plaats droppen

wanneer een bal in een laterale water-
hindernis ligt. In plaats van het punt
waar de bal het laatst de grens van de
hindernis kruiste, wordt vaak de plaats
waar de bal in het water ligt als referen-
tiepunt gebruikt om de bal te droppen.

•  Een bal die meer dan twee stoklengtes
diep in de struiken ligt, onspeelbaar
verklaren en doodleuk een stukje opzij
buiten de struiken droppen. Daar drop-
pen is echter niet toegestaan. Denk hier
bijvoorbeeld aan de struiken aan de
linkerkant van hole 3 en het dennen-
bosje op hole 16 rechts.

•  Het opnemen en droppen van de bal
wanneer een sprinkler of een ander vast
obstakel op je speellijn ligt of staat,

zonder dat je daarvan last hebt met de
stand of swing. Dat is niet toegestaan. Er
is namelijk geen sprake van een zonder
straf te ontwijken belemmering als een
vast obstakel zich op je speellijn bevindt.

• Niet de juiste procedure volgen bij het
ontwijken van een belemmering door
grond in bewerking, tijdelijk water, een
molshoop, een konijnenhol of een vast
obstakel. Bij het ontwijken moet eerst het
dichtstbijzijnde punt zonder belemmering
worden bepaald. Dit is het dichtst bij de bal
gelegen punt, niet dichter bij de hole, waar
je van de belemmering geen last meer hebt.
Dus niet het punt dat jou het aantrekke-
lijkst lijkt; het kan zelfs achter een dikke
boom zijn of in hoge rough. Vervolgens
moet worden gedropt binnen één stok-
lengte daarvan. Vaak wordt nagelaten eerst
dat punt te bepalen en wordt ten gevolge
daarvan op de verkeerde plaats gedropt.

Straf
Matchplay: verlies van de hole. Strokeplay:
twee strafslagen. De hole moet worden
uitgespeeld met de van de verkeerde plaats
gespeelde bal.

Nota bene
Een bal die in eerste instantie op een
verkeerde plaats is gedropt mag, zonder
straf, voordat hij wordt gespeeld, op de
juiste plaats worden gedropt. Een mee-
vallertje dus, tijdig herstel is mogelijk en
het spelen van een verkeerde plaats
wordt voorkomen.

Advies: overdenk je zonden, ga dan
bij jezelf te biecht, begin daarna met
een schone lei, en… zorg voortaan
voor een blanco strafblad!

Namens de regel- en handicapcommissie,

Jan Rovers

Heeft u vragen over de golfregels?
Drop deze dan in de VRAAGBAAK! 
De Vraagbaak is een ringbandklapper
die u vindt in De Swing op de stam-
tafel of in de boekenwandkast. Noteer
uw vraag en u krijgt antwoord van de
regel- en handicapcommissie.

Speel jij altijd van de juiste plaats?
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26  27 28 29  30 31 32  

33  34 35  36  37 38  39 40  41  

42 43 44  45 46  47  48 49   50 51  52  

53  54 55  56 57  58 59 60 61  

62  63 64 65 66  67 68  

69 70 71 72  73  74  

75  76 77  78  79 80  81 82  83 84  85 

86  87  88  89  90  91 92   93 94 95 96 97  

98  99  100  101  102 103  104 105  106 107  

108  109  110 111  112  113 114 115   116 

117  118   119 120 121 122 123  124  

125 126 127 128  129  130  131  132 133 134  

135  136 137  138  139  140 141 142  143 144 145 146  

147 148  149  150 151  152 153 

154  155  156  157  

158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 

170  171  172 173  174 175  176  177  

178  179 180 181  182 183  184 185 186 187 188  

189  190 191 192 193  194 195  196 197  198 

199 200 201 202 203  204  205 206  207 208 

209  210  211 212 213 314  215  216  217 218  219  

220  221 222  223 224  225 226  227 228  229  

230  231 232 233 234  235 236  237  238  

239 240   241 242   243 244  245  246  

247  248 249 250 251 252  253 

254  255 256  257  258 259 260  

261  262  263 264 265 266  267  268 269  270 271  

272  273  274 275  276 277  278  279 280  281 

282 283 284   285 286   287 288  289  290 291  292  

293 294 295 

©  fré thissen 2010  

Puzzel 20
Los onderstaande puzzel op en breng de letters over naar het diagram op pag. 23
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1 artieste
10 continent
16 bouwer van een

kerkgebouw
26 uitwas
27 Franse stad
28 deel van het oog
29 aandacht
31 levendig
32 walvis
33 straat (Fr.)
35 omroep
36 breuk
38 rap
40 bouwland
41 Iers leger
42 rijksmuseum
44 brandsingel
46 schoonmaakmiddel
47 kreet
49 dunne
51 al stuk bij aflevering
52 maanstand
53 thee (Eng.)
55 kiem
57 kunstmens
59 kromme benen
61 hert
62 Oost-Duitser
64 sport
66 beroep
68 wijwatervat
69 zangpartij
70 hulpje van 

Paul de Leeuw
71 grootwinkelbedrijf
72 dus
73 bejaarde
74 snee
75 van een
77 water in Friesland
78 mapje
80 hondenras
82 zijde van een schip
84 streek
86 schrijfgerei
87 oproep to het gebed
89 wapen
90 wirwar
92 deel van het gezicht
94 vlek
97 windrichting
98 hetzelfde
99 vorst
100 werpanker
101 gebod
103 narcose
105 traditie
107 omroep
108 tijdens
111 gans (Fr.)
112 venijn
114 liefde
117 radio-omroep
118 droogoven
120 vreemde fratsen

123 ongaarne
124 telefoon
125 deel van ontkenning

(Fr.)
128 aandoening
130 Samuel
131 bezinning
134 ontkenning (Eng.)
135 eerst verantwoorde-

lijk verzorgende
137 zijde (Eng.)
139 kroes
142 voeg
143 popmuziekgroep
146 sportterm
147 vereerder
148 Amerikaanse lucht-

vaartmaatschappij
149 dier
151 deegwaar
153 zout verwijderd
154 plaats in Limburg
155 kalmte
156 Europese stad
157 duinpan
158 schuurtje
161 sportterm
163 Oostenrijk
164 aanwijzend 

voornaamwoord
166 iemand met 

suikerziekte
170 boom
171 snuit
173 gevorderd
175 voorzetsel
176 pek
177 munt
178 boom
180 ontkurken
183 auto
185 storing
188 sciencefiction
189 zangstem
191 vedette
192 inwijden
195 muziekstuk
197 voorstelling
199 filterpomp
203 organisatie voor

proftennissters
204 van de
206 houtsoort
209 bordspel
210 parachutist
211 vijzel
214 kruisboog
216 Friese schaatser
218 vervoermiddel
219 dat wil zeggen
220 IATA naam 

vliegveld Tenerife
222 godin
224 wegens
226 lof
227 voedsel

228 loeder
229 onheilsgodin
230 jongensnaam
232 meervoud
234 montuur
236 vluchtiger
237 Zijne Majesteit (Fr.)
238 plaatsnaam (D)
239 smelting
240 raam
242 punt
244 begrip
245 zelf (Latijn)
246 animo
247 slag
249 spel
250 huishoudkunde
252 plaats in Gelderland
254 uit
255 werkplek
256 lust
258 binnenplein
260 atmosferische 

overdruk
261 gewicht
262 eikenschors
263 rockmusical film
266 drie (It.)
267 saus
269 vogel
271 ex tempore
272 bijl
273 stop
275 rust
277 schalks
278 reptiel
280 betrekkelijk 

voornaamwoord
282 vervoermiddel
284 onlangs
286 loon
288 trap
289 meisjesnaam
291 deel van een kachel
293 schema
294 behandeld
295 ontbijt

1 papierformaat
2 bijbelse stad
3 grappenmaker
4 pijler
5 tv-soap
6 cel
7 van een auto 

gebruik maken
8 commotie
9 plus
10 zangstuk
11 brood
12 boom
13 in zake
14 eiland
15 waterbuffel
17 operatiekamer
18 wat u toebehoort
19 dam
20 teer
21 aardrijkskunde
22 wetboek
23 bid
24 in orde
25 sportartikel
28 voor ogen houdend
30 messing
34 hulde
36 boksterm
37 spant
39 laatstleden
41 atoom
43 wond
45 asielzoeker
46 plaatsnaam in

Duitsland
47 Spaanse schilder
48 liefde (Eng.)
50 tentoonstelling
51 hals 
52 vogelproduct
54 plaats in Noord-

Brabant
56 lekkernij
57 personage uit een

boek
58 formule
60 wreedaard
61 muziekstuk
63 Europeaan
65 smaak
67 voornaam van

Schiele
68 Vereniging 

Openbaar Onderwijs
75 navolgers
76 werelddeel
78 loven
79 verloren
81 zuster (It.)
83 langzame overgang
85 soort runderen
87 bank
88 jongensnaam
89 munt
90 uit Wenen

91 Indiase koningin
93 selenium
95 berging
96 werppijltje
99 munt
100 voornaam Bouterse
101 meisjesnaam
102 gibbon
104 zuilengang
106 jongensnaam
109 Denemarken op

auto's
110 aanwijzend voor-

naamwoord
111 plaats in zweden
113 stremsel
115 oudnoors proza
116 lengtemaat
119 verblijf
120 organisatie voor

proftennissers
121 kledingstuk
122 troef
123 gerecht
126 bijbelse naam
127 vragend 

voornaamwoord
129 ansichten
132 vasten
133 standaardtaal
134 kwistig
136 vlegel
137 injectie
138 komiek
140 tijdstip
141 zoogdier
144 huilde
145 zuur
146 heester
148 voegwoord
149 filmgevoeligheid
150 meisjesnaam
152 spruit
158 zangkunst
159 voorwaarde
160 omroep
162 wild zwijn
165 creool
167 flets
168 godin
169 vulkanische steen-

soort
172 gokspel
174 meetlat
175 deel van een vis
176 kledingstuk
179 tanga
181 tuinvak
182 windrichting
183 proeftijd
184 pluim
185 opnieuw
186 plaats in Limburg
187 geluidsweerkaatsing
189 in het afgelopen jaar
190 vervoermiddel

191 blijf (Eng.)
193 onderwijsvorm
194 scheidsrechter
196 kaartspel
197 pilaster
198 tegenover
200 wiet
201 rijstdrank
202 Job (Hebreeuws)
205 altijd (Eng.)
207 munt
208 extreem
212 Eerwaarde Heer
213 bladerdeeg
215 boom
216 werktuig
217 voegwoord
221 ondeugend
223 vermaak
225 ceremonie
227 figuur uit 

Sesamstraat
228 geneeskrachtig zout
229 leid(st)er
231 vrouwelijk dier
233 leven
235 unie
236 lekkernij
237 lumbago
238 groet
241 streek
243 vaartuig
244 bij
245 supergroot

filmformaat
247 beker
248 haam
251 drank
253 finaal
255 vrucht
257 Ierland op auto's
259 inhoudsmaat
262 eekhoorn
264 briefaanhef
265 voornaam 

Noorse schaatser
267 kachelzwart
268 Verenigde Staten
270 Thailand
272 kunst (Latijn)
273 paard
274 honingdrank
276 leeftijd (Eng.)
277 opening
278 uitroep
279 Engels bier
281 luchtvaartcentrum
283 muzieknoot
284 straks
285 telegraaf restant
287 bijwoord
288 lidwoord (Fr.)
289 computer
290 aangehecht
292 muzieknoot

Horizontaal Verticaal
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Oplossingsdiagram puzzel 20 
en winnaars puzzel 19

Wie had gehoopt er na de Course
Rating van 21 juli slagen bij te krijgen
i.p.v. dat er slagen af zouden gaan, die
moeten we teleurstellen. Na uitvoerig
meten en het wegen van alle 'obstacle
factors' door de NGF, is het resultaat dat
het aantal slagen bij de dames gelijk
blijft, maar dat de playing handicap bij
de heren nog met een slag méér
omlaag gaat. Dat komt omdat zowel de
Slope als de Course Rating voor de
heren enigszins naar beneden zijn bijge-
steld. Voor hen is de Slope Rating
gedaald van 118 naar 116 en de Course
Rating van 66.9 naar 66.5. Voor de
dames zijn deze nagenoeg gelijk geble-
ven, vandaar dat de playing handicap
voor hen niet wordt aangepast.
Of de nieuwe Slope en Course Rating
tot aanpassing van de stroke-indexen
van de afzonderlijke holes leiden, wordt
nog onderzocht. 

Op 21 juli heeft het NGF Course
Rating Team de Golfhorst

opnieuw beoordeeld. Dit is gebeurd
door zeer ervaren golfers. Verschillende

teams hebben onafhankelijk van elkaar
per hole alle “obstacle factors” gewogen.
Dat zijn dus de omstandigheden die in
dit geval het spel op de Golfhorst moei-
lijker of makkelijker maken dan op een
baan met een standaard moeilijkheids-
graad. Daarna zijn in gezamenlijk over-
leg met alle leden van het NGF-team de
parameters vastgesteld. Behalve de
lengte geven die ook de moeilijkheid
van de hole aan. En dat heeft dus tot
bovenstaand resultaat geleid. Voor som-
migen wellicht een teleurstelling, maar
het is niet anders. Als lid van de NGF
hebben we ons bij hun spelregels neer
te leggen. Zowel de BV als de vereniging
van de Golfhorst kan hier niets aan
veranderen. Het geeft opnieuw aan dat
de Golfhorst een lastige baan is voor de
beginnende golfer en voor spelers met
een wat hogere handicap. Voor de
scratchspeler (de speler met een handi-
cap 0) is de baan niet moeilijk, zo blijkt
uit deze nieuwe weging. Wat verder
opvalt is, dat de moeilijkheidsgraad van
de 1e negen holes naar boven is bijge-
steld en die van de 2e negen juist naar
beneden.

De nieuwe situatie zal bij ons pas van
kracht worden met ingang van 1 janu-
ari 2011. Deze 3 maanden zijn nodig
om de stroke-indexen eventueel te her-
zien en in overleg met de BV nieuwe
kaarten enz. te maken. De tabellen met
de nieuwe playing handicaps, zowel
voor de 18 holes, als voor de 1e negen
en de 2e negen afzonderlijk, worden
later gepubliceerd.

Henk Belgers/BvdH

Course en Slope Rating voor heren
naar beneden bijgesteld

De winnaars van puzzel 19:

1. Marian Kuenen, 
Gosewijnhof 3, 5801 JG Venray.

2. Rian van der Heijden, 
Oranje Nassaulaan 93, 
5491 HD Sint-Oedenrode.

3. Piet Malschaert, 
Wilhelminahof 34,
5751 GJ Deurne.

De prijzen zijn af te halen 
bij de receptie.

De zin die hieronder ontstaat, is de relativering van uw spelniveau en tevens
de oplossing van deze puzzel. Stuur deze oplossing vóór 20 oktober naar:
Redactie magazine 'Golfhorst', t.a.v. Jan Heijnen, Broekstraat 16, 5993 BC
Maasbree of via e-mail: jan.heijnen@ziggo.nl  Vergeet vooral niet je naam en
adres te vermelden. Veel plezier. Er zijn prachtige prijzen te winnen!

116 235 36 9 30 265 113 83 274 193 48 248 

73 125 291 49 101 41 179 274 152 190 

108 173 278 141 5 47 17 160 123 187 125 
! 



* Grauwe gans, wilde eend,
patrijs, fuut, aalscholver, blauwe

reiger, buizerd, torenvalk, waterhoen,
meerkoet, scholekster, kievit, grutto, wulp,

zwartkopmeeuw, kokmeeuw, holenduif,
houtduif, turkse tortel, boerenzwaluw,

graspieper, grote gele kwikstaart, winterkoning,
heggenmus, merel, zwartkop, tjiftjaf,

staartmees, pimpelmees, koolmees,
ekster, zwarte kraai, huismus, vink,

groenling, kneu en fazant.
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In tegenstelling tot andere jaren was
de belangstelling om eens 's morgens

vroeg op de Golfhorst te zijn en de zons-
opkomst mee te maken, deze keer mini-
maal of te wel nihil. Jammer, want het is
een aparte ervaring om alles op de Golf-
horst te zien ontwaken.

Gelukkig had ik, naast fotograaf Els, nog
mijn vogelliefhebbende zwager Peet
kunnen charteren, zodat we om 6.00
uur onder leiding van deskundige Jan
Gijsbers de 'baan' ingingen.

De weersomstandigheden waren niet
ideaal, wel zonnig maar veel te koud
(het vroor nog) voor de vogels. Toch
hebben we nog 37 verschillende soorten
vogels waargenomen*. Dat is duidelijk
een momentopname. Ongetwijfeld zijn
er nog meer, maar op dat moment ver-
bleven die, gezien het weer, nog elders.

Enkele bijzonderheden: grauwe gans,
twee ouders met welgeteld een jong. En
dan voor het eerst de fuut. Op de grote
plas heeft een koppeltje een prachtig
nest gemaakt, waarop het vrouwtje zit te
broeden. Zowel de aanwezigheid van
deze fuut, maar ook de aalscholver,
duidt er op dat er voldoende vis zit in de
grote vijver. 

Het is erg mooi om te zien dat de kwet-
terende scholeksters weer terug zijn
gekomen op het kleine eilandje bij hole
4 en er ook broeden. Ook moeder eend
met 11 jongen nam op deze vroege
ochtend uitgebreid bezit van de putting-
green en omgeving.
Hopelijk kan ik deze mooie ervaringen
volgend jaar met meer mensen delen.
Dan is er ongetwijfeld weer een vogeltel-
dag op de Golfhorst.

Fried Hoeijmakers

Vogelteldag 2010


