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Vanuit het donker

Verschijnt een streepje licht

Langzaam ontwaak ik

Uit mijn winterslaap

Tergend langzaam

Rek ik mij uit

Terwijl ik nog een keer

Zuchtend gaap

Ineens gestommel

Met een grote zwaai

Word ik uit de kast getrokken

En sta ik plots op koude grond

Nog enigszins verdwaasd

Door zoveel licht

Door zoveel ruimte

Kijk ik knipperend in 't rond

En dan ineens

Heel snel is het gebeurd

Ik word omgekeerd

Voel me schrijnend leeg van

binnen

Ik begin te trillen

En te beven

Een huivering van top tot teen

Dan gaat het pas beginnen

Ik hoor, ik voel 

gespetter en geplons

De voorjaarsschoonmaak is

begonnen

Langzaam het besef

Het leven van een golftas 

Gaat niet altijd over rozen

Sop drijft in mijn ogen

En alle naden en kieren 

Worden nagezien

Geschrobd van top tot teen

Glimmend sta ik weer te

blozen

Ook bal en stok moeten eraan

geloven

Fris en blinkend

Één voor één keren ze

Terug in het binnenste van

mijn hart

En daar staan wij dan

Uiteindelijk spik en span

Tas, stokken en ballen

Klaar voor een nieuwe start

Chantal Versleijen-

Van de Winkel

Van golf tot poëzie…
Voorjaarsschoonmaak

Het lijkt wel of de milieuconferen-
tie in Kopenhagen het startsein

was voor een lange sneeuwrijke winter.
Nooit eerder in het bestaan van de Golf-
horst was onze baan zo lang buiten
gebruik en was er ook voor de directie
weinig reden tot juichen.

Met de grote hulp van onze leden Jos van
Mierlo en Jan Rovers zijn de nieuwe statu-
ten en het huishoudelijk reglement afge-
rond en inmiddels aangenomen in de
algemene ledenvergadering, waarin ook de
clubkleding en het aangepaste logo van
onze vereniging werden 
gepresenteerd.
Verder hebben, na tal van actieve jaren,
twee gewaardeerde bestuursleden te ken-
nen gegeven het stokje te willen overdra-
gen.
Jan Hendrix heeft aangegeven meer tijd
vrij te willen maken voor zijn gezin en
kan derhalve niet meer de noodzakelijke
tijd vrijmaken om te kunnen voldoen aan
de o.m. door hemzelf gestelde hoge kwali-
teitseisen van het penningmeesterschap.
Na ruim 7 jaar als vice-voorzitter te heb-
ben gefungeerd heeft Jan Heijnen, met
zijn ruime ervaring en zijn door mij erva-
ren bijzondere wijsheid, ook gevonden dat
het moment daar is om meer tijd beschik-
baar te krijgen voor andere leuke dingen
zoals het golfspelletje zelf, voor Ria, maar

vooral ook voor de
kleinkinderen.
Het voelt goed om te
weten dat we bij beide
heren altijd kunnen
aankloppen indien dit
noodzakelijk is. Ze
maken allebei inmid-
dels als lid ook deel
uit van een van de

commissies. We zijn ervan overtuigd, dat
met Bets van der Heijden en Bas Op het
Veld de leeggevallen plaatsen in het
bestuur voortreffelijk zijn ingevuld.

We staan weer aan de vooravond van een
nieuw seizoen waarin weer veel wedstrij-
den en evenementen worden georgani-
seerd door de vereniging.
Het initiatief van de direct en indirect
hierbij betrokken commissies, om in nauw
overleg met elkaar en met de opgedane
ervaring en adviezen tot het best moge-
lijke resultaat te komen, stemt mij heel
tevreden.
Als we samen met een positieve instelling
en enige waardering voor het vele werk
deze zomerperiode tegemoet gaan, dan zal
het weer volop genieten zijn op ons golf-
complex.

Met de beste groeten,

Manus Poels

Van de voorzitter
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Hoe droppen?
Rechtop staan 
Bal op schouderhoogte 
Met gestrekte arm 

Bal laten vallen 

i
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Kalenderactiviteiten 2010

Lentetoernooi: zondag 11 april

Vrienden- en vriendinnendag: donderdag 27 mei

Strokeplaykampioenschappen: 12 en 13 juni

Zomertoernooi: zondag 18 juli

Matchplaykampioenschappen: 21 en 22 augustus

Vrijwilligersdag: zaterdag 16 oktober

De wedstrijdcommissie

‘Integer als de neten’, zo typeerde
voorzitter Manus Poels tijdens de ALV
in januari scheidend penningmeester
Jan Hendrix:  “Hij is altijd correct,
heeft de perfecte balans tussen ernst
en humor, maar is wel strikt in de
leer. Een simpel regelboekje mocht
niet worden aangeschaft omdat er
volgens de penningmeester geen bud-
get voor was.”
Jan Hendrix is 4 jaar penningmeester
geweest en is nu lid geworden van de
regel- en handicapcommissie.

Afscheid Jan Hendrix
‘Integer als de neten’

Golfhorst

Deze dames genieten zichtbaar tijdens het “walking dinner” op de gezellige en drukbezochte vrijwilligersdag in 2009...
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ONTMOETING MET…

Kalle voigt
“Er komen ongeveer 30.000 bezoekers per jaar naar dit Duitse oorlogskerkhof in Ysselsteyn. Jaren geleden waren dat
vooral nabestaanden van gesneuvelde militairen, tegenwoordig vooral mensen met interesse voor dit stuk van de
geschiedenis. Dat heeft bij mijzelf ook een andere kijk op mijn werk tot gevolg gehad. Mijn vader had in Duitsland een
hoveniersbedrijf en hij onderhield ook diverse graven. Liefde voor dit werk was voor mij vanzelfsprekend. Ik
solliciteerde omdat het onderhoud van zo'n grote begraafplaats mij dankbaar werk leek. Mijn trots was het dan ook als
het kerkhof er prachtig onderhouden bij lag en de bezoekers er rust en troost konden vinden. Tegenwoordig dragen
de 32000 graven een boodschap uit van vrede en van waanzin van de oorlog. En alles wat daar aanleiding voor kan
zijn: intolerantie, stigmatisering van bevolkingsgroepen, agressie in de samenleving. Als deze boodschap aankomt, is
mijn werk geslaagd.”

Nagenoeg alle Duitse oorlogs-
slachtoffers die op Nederlandse

bodem zijn gesneuveld, liggen hier
begraven. Er liggen er 85 uit de Eerste
Wereldoorlog. Die zijn hier niet gesneu-
veld, maar aan de zee of aan de Maas
aangespoeld. Uit de Tweede Wereldoor-
log liggen hier niet alleen ruim 31000
soldaten, maar ook vrouwen en kinde-
ren. De vrouwen waren doorgaans ver-
pleegsters of secretaressen uit het leger,
maar ook waren het vaker de gezinsle-

den van hoge militairen die hun fami-
lie naar Nederland mochten laten over-
komen. Het jongste kind dat hier ligt
begraven was 1 dag oud.
Het kwam na de oorlog regelmatig voor
dat mensen een gesneuvelde militair
vonden en hem hier bezorgden. Een
keer werd een grote zak bezorgd met
daarin een soldaat maar ook een aantal
ontstekingsmechanismen van handgra-
naten.

Vroeger kwamen de bezoekers vaak met
gevoelens van grote antipathie tegen-
over de Duitse soldaten, zeker als men
zelf familieleden in de oorlog had ver-
loren. Tegenwoordig leeft veel meer het
idee dat ook de Duitse soldaten slacht-
offers waren van een fout regiem. De
jongste soldaat die hier begraven ligt, is
14 jaar oud. Daar kun je toch geen
vijand in zien.
Mijn vrouw Tarcicia, zij is een rasechte
Amsterdamse, werkt ook bij deze
begraafplaats maar wel met een totaal
andere taak: zij beheert het Jeugd Ont-
moetings Centrum. Hier worden the-
maweken georganiseerd voor school-
jeugd. Die verblijven dan meestal een
hele week hier, ze bezoeken onze
begraafplaats, ook het oorlogsmuseum
in Overloon, soms zelfs ook het Anne
Frankhuis in Amsterdam en intussen
zijn er diverse activiteiten zoals
gesprekken over thema's als verdraag-
zaamheid, discriminatie en multicultu-
rele samenleving. We vragen ook vaker
ooggetuigen uit de oorlog om hun
verhaal te komen vertellen. Zo komt
dan bijvoorbeeld Emiel, een man die
als baby door zijn moeder is weggege-
ven aan een onbekende vrouw. Zijn
moeder werd op transport gesteld naar
een concentratiekamp en wilde haar
zoontje in leven houden door hem weg
te geven. Zo'n verhaal komt aan bij de
jeugd, dat vertel ik je.
Mijn vrouw kreeg een paar jaar geleden
het Bundesverdienstkreuz. Dat is heel
bijzonder voor een Nederlandse. Burge-
meester Waals van Venray heeft toen
een lintje aangevraagd voor mij: een
oranje lintje voor een Duitser. Leuk

toch? Een Duitse man met een lintje
van de Nederlandse koningin en een
Nederlandse met een medaille van de
Duitse regering. Ik denk dat we daarin
voor Nederland uniek zijn. 

‘De jongste soldaat die
hier begraven ligt is 14
jaar oud. Daar kun je toch
geen vijand in zien’

Ik ben ook toezichthouder van de
Duitse oorlogskerkhoven in Engeland,
België en Ierland. Ik kom zodoende een
paar keer per jaar enkele weken in Ier-
land. Steeds als het werk van de dag
erop zat, dacht ik: hier in Ierland is
golfen heel populair. Dat zou ik
's avonds moeten gaan doen, dat zou
ook wel wat voor mij zijn. En voor
mijn vrouw Tarcicia ook. Dat was voor
mij de aanleiding om te gaan golfen.
De stap naar de Golfhorst lag daarna
voor de hand. Wij zijn nog altijd blij
dat we dat gedaan hebben. Omdat wij
beiden door de week werken, zijn we
op het weekeinde aangewezen om te
golfen. Maar dan zijn we ook vaak op
de Golfhorst te vinden. Een heerlijke
sport in een heerlijke omgeving. En een
perfecte vorm van ontspanning.

Overigens: wil je tegen alle lezers zeg-
gen dat we het zeer op prijs stellen als
ze eens een bezoek brengen aan de
Duitse Militaire Begraafplaats hier in
Ysselsteyn.”

Jo Bongartz

Kalle Voigt beheert 
de Duitse Militaire
Begraafplaats in 
Ysselsteyn

Gol fhor s t
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Secretaris Anneke Schoonbeek is
net als Jan Heijnen bestuurder

van het eerste uur. Haar eerste ont-
moeting met Jan was tijdens een
carnavalsfeest op de Golfhorst. Jan,
een enthousiast zanger, bracht daar
‘Rote Rosen’ ten gehore en Anneke
was onder de indruk. Toen in 2002
Golfvereniging Golfhorst werd opge-
richt, werd Jan in het bestuur
gevraagd. Anneke, die Jan het langste
heeft meegemaakt in het bestuur,
richtte het afscheidswoord tot hem.
Ze roemde zijn stille diplomatie. “Als
er problemen waren met de voorma-

lige eigenaar van de Golfhorst, dan
trok Jan steeds op tijd aan de bel. Hij
slaagde erin om bijna onherstelbare
plooien weer glad te strijken. De
onderhandelingen die hij met de BV
voerde, bijvoorbeeld over de hoogte
van de jaarcontributie, zijn van
onschatbare waarde geweest. We
zullen zijn inbreng missen. Ook in
zijn hoedanigheid als voorzitter van
de pr-commissie heeft hij zijn sporen

verdiend. Zo’n mooi clubblad kun-
nen maken voor zo weinig geld,
daarvoor moet je wel goed kunnen
onderhandelen.” Voorzitter Manus
Poels benadrukte de vele uren die Jan
Heijnen in de vereniging heeft
gestopt: “Jan was altijd beschikbaar
en gaf altijd wijze raad. Ook al was

de samenwerking niet altijd gemak-
kelijk, we probeerden toch op één
lijn te komen, want de mening van
Jan was belangrijk. De vereniging is
hem veel dank verschuldigd.” 
En wat vond Jan Heijnen zelf van
deze lovende woorden? “Ik ben zel-
den zo bewierookt. Voor mij was het
werk voor de vereniging altijd ‘een
plezierig uitje’. Mijn drijfveer is
steeds geweest: het gaat om de kwali-
teit van de vereniging. Ik heb daar
regelmatig grote zorgen over gehad,
vooral in de roerige tijden die de
Golfhorst heeft gekend. Maar als ik
nu terugkijk hoe de vereniging
ervoor staat en wat voor imago we
nu hebben opgebouwd, dan kan ik
niet anders dan tevreden zijn. Overi-
gens blijf ik voorlopig nog actief als
lid van de pr-commissie. Wat ik daar
ga doen, weet ik nog niet, maar ze
zoeken daar vast wel iets voor me.”
En dan blijkt ook deze man, die zel-
den om een woord verlegen zit, het
toch een beetje moeilijk te hebben
met zijn afscheid. 

Bets van der Heijden

Lente 2010

‘De stille kracht’ van Golfvereniging
Golfhorst verlaat bestuur

…het gaat om de
kwaliteit van de
vereniging…

Tijdens de laatste algemene leden-
vergadering is opnieuw afscheid
genomen van een vertrouwd gezicht
in het bestuur. Na 8 jaar heeft Jan
Heijnen zijn functie als vicevoorzitter
en voorzitter van de pr-commissie
neergelegd. Hij trad al die jaren zel-
den op de voorgrond, maar achter
de schermen is zijn inbreng van
enorme betekenis geweest. Met zijn
zakelijk inzicht, vasthoudendheid,
charme en kwinkslagen heeft hij
ervoor gezorgd dat er, ook in roerige
tijden en soms tegen de stroom in,
het onderste uit de kan is gehaald
voor de leden en voor de vereniging. 

RED De Golfhorst Lente 2010  19-03-2010  16:37  Pagina 5



8

Er zijn basisregels waaraan je je
moet houden bij het putten. Een

goede basistechniek en ritme zijn van
zeer groot belang. Maar om goed te
kunnen putten moet je er gevoel voor
krijgen. Hoewel putten het eenvou-
dige verschil is tussen de meeste hoge
en de lage handicappers, besteden
maar weinig amateurs tijd aan het
oefenen van verschillende soorten
putts. Te denken valt aan de korte
putts, lange putts, putts met een
break erin. 

Hier een opsomming voor de basis-
principes van de putt-techniek:

Fundamentals voor het putten:

Het gaat erom dat de bal zo snel
mogelijk een rol maakt. De volgende
aandachtspunten zorgen ervoor, dat
dit zo goed mogelijk gebeurt.

Set-up : 

• Balpositie links van het midden 
• Linkeroog boven de bal
• Bal raken in de opwaartse zwaaibe-

weging
• Raakzone recht naar achter en naar

voren 
• Recht clubblad bij het adresseren
• Onderarmen en shaft van de club

in één lijn
• Buig vanuit de heupen naar voren
• Nekwervels in een lijn (horizontaal)
• Ellebogen zijn gebogen
• Uiteinde van de grip wijst naar je

logo op je shirt

Grip:

• Puttergrip in de levenslijnen van je
hand. Welke hand boven moet is
persoonlijk.

Beweging:

• Beweeg vanuit je schouders (niet
vanuit de handen) 

• Kantel je schouders i.p.v. draaien 
• Hoofd stilhouden 
• Achterzwaai is korter dan de door-

zwaai 
• Eindstand vastzetten en daarna pas

meekijken hoe de bal rolt 

Oefeningen voor verbetering van
je set-up en beweging:

Oefening 1: 
check oefening 
Ga in je set - up staan, laat een bal
vanuit je linkeroog naar beneden
vallen. Deze moet op de bal vallen.
Nekwervels horizontaal (zie foto’s)

Oefening 2: 
oksel oefening 
Ga met je billen tegen een muur
staan en probeer de puttbeweging te
maken zonder je benen te bewegen.
Hou je hoofd zo stil mogelijk. Plaats
eventueel een stok of headcovers
onder je oksels om het kantelen goed
aan te voelen.

Oefening 3: 
putt stroke oefening 
Thuisoefening; train je putt-stroke
tussen 2 golfstokken. Leg ze zo neer
dat je minimale tussenruimte hebt en
ga je stroke oefenen. 

Oefening 4: 
ritme en gevoel oefening
Korte achterzwaai maken en met een
lichte versnelling naar voren bewe-
gen. Doorzwaai is langer dan de ach-
terzwaai. Hou de eindstand 2 secon-
den vast. Wanneer de putter stopt
met bewegen, dan pas de bal nakij-
ken.

Oefening 5: 
raakpunt oefening 
Gevorderd niveau.
Leg twee euromunten op de grond
(green) en probeer zo vaak mogelijk
achter elkaar het bovenste muntje
eraf te slaan. Zo raak je de bal zoveel
mogelijk in het midden en op de
sweetspot van je clubblad.

Golfschool Arthur Kleeven 

Lente 2010

De winter heeft er voor gezorgd dat we niet veel aan onze techniek hebben
kunnen doen. Het voorjaar staat eindelijk voor de deur en we hebben er weer
veel zin in om te gaan spelen. Behalve het oefenen van de swing, is het ook
erg belangrijk om nu aan het korte spel te werken en dan met name aan het
putten. Putten is (43%) van het spel. Het perfectioneren van je techniek, de
beoordeling van de putt en de omstandigheden op de green, zullen je handi-
cap sneller naar beneden brengen, dan wat voor slagen dan ook op de baan.
Een speler die de bal goed kan slaan, kan door zijn manier van putten een
slechte golfer zijn. Een speler die goed kan putten, is bijna automatisch een
goede golfer.

Gol fhor s t

Beter putten!
Veel plezier met oefenen… en op naar een betere score…

Etiquette
Bij een ernstige overtreding van

de etiquette, zoals onbe-
heerst en onsportief
gedrag, kan de wedstrijd-

commissie de straf van diskwali-
ficatie opleggen.

i
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Oefening 1: check oefening

Oefening 2: 
oksel oefening

Oefening 4: 
ritme en gevoel oefening

Oefening 5: raakpunt oefening

Oefening 3: 
putt stroke oefening
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“Mia Vissers gaf mij de tee en haar man vroeg
mij of ik misschien boos was op hem om zon-
der te vragen de tee toegewezen te krijgen. Ik
kon er toch niet onderuit en vertelde hem dat ik
het leuk vond. Alleen moet je dan plotseling
wat gaan bedenken waar over te schrijven.

In vele landen in Europa en ook in verre landen
is veel te zien wat natuur en cultuur betreft.
Met een Ruslandreis kun je vele ervaringen
opdoen. Met een georganiseerde vliegrondreis
zijn wij in Moskou, Novgorod en Sint-Petersburg geweest. In Moskou had-
den wij het Cosmos hotel met 3600 bedden, waarin ook een casino geves-
tigd was zoals in vele hotels in Las Vegas. Op diverse afdelingen was extra
bewaking, af en toe had dit iets onbehaaglijks. Ook in de stad zelf moest je
constant opletten en in groepjes bij elkaar blijven. Moskou heeft heel veel te
bieden aan bezienswaardigheden, eigenlijk te veel om op te sommen. Om
enkele dingen in dit klein stukje op te noemen denk ik o.m. aan het Kremlin,
Rode Plein, het graf van de onbekende soldaat net buiten de poort van het
Kremlin, imposante pleinen, parken, gebouwen, monumenten, begraafplaat-
sen en vele andere, om niet te vergeten de metro-stations. Het leek wel of
iedere dag de hele stad schoon werd gezogen, je vond nergens rotzooi,
grafiti of peukjes. En dat in een stad van 10 miljoen inwoners. Naar men zei
was dit hoofdzakelijk in het toeristische gedeelte zo. De circa 40000 zwer-
vers mochten daar niet komen in vergelijking met Los Angeles, waar ze
overal in parken, stations en straten lagen of vertoefden. Aan alles kun je
zien dat bijna alles van de staat is, enorm groot met heel veel persoonsver-
heerlijking van aan de macht geweest zijnde mensen. 

De grote verkeersader van Moskou naar Sint-Petersburg, circa 800 km, is
een slechte driebaansweg, ook tengevolge van de strenge winters. Sanitaire
stops zijn er nauwelijks of zeer slechte. Je kunt zien aan de vele vrachtauto's,
weinig personenauto's, dat het de grote verkeersader is vanaf de haven bij
Sint-Petersburg.

Novgorod, als eerdere hoofdstad van Rusland met een Kremlin, is een ver-
gane stad. Sint-Petersburg heeft heel veel te bieden aan cultuur zoals de
Hermitage en de Peterhoftuinen met vele prachtige zalen en kunstobjecten.
Jammer dat het er zo vreselijk druk is, vaak sta je wel 1,5 uur in de rij voor
kaartjes. Een goeie reisleider en gids lossen dit samen praktisch op. Ben je
eenmaal binnen dan ontkom je er niet aan per zaal mee door te stromen.
De Hermitage is wel bekend bij de meeste mensen, de Peterhoftuinen zijn de
vroegere buitenverblijven van de tsaren, gelegen aan de kust. Dat is ook wel
te zien aan de pracht en praal, die ook te zien is aan de vele andere
bezienswaardigheden.

Al met al is het aan te raden deze steden een keer te bezoeken echter nog
altijd in groepsverband, daar het af te raden is op eigen gelegenheid te
gaan. Je bent niet eens zeker van een bed al heb je het besproken, want is
er toevallig een congres geweest dan zijn de Russen nog niet naar huis.

Ik geef de tee door aan Chris Besseling omdat de lente ons weer toelacht.”

Louis Peeters  

Ik geef de tee aan…

Louis Peeters

10

De eerste golfbridgedag
op de Golfhorst
Op woensdag 24 februari werd als proef gestart met
een golf-bridge-wedstrijd naast de reguliere senioren-
dag. Afgesproken is toen om dit ook op de laatste
woensdag van maart (31 maart) nog een keer te herha-
len en dan te bezien of het levensvatbaar is voor
komende winter.

In eerste instantie was er een inschrijving van 13 kop-
pels en omdat zowel golf als bridge in flights c.q.

tafels van 2 koppels/paren gespeeld moet worden, heb-
ben we alles geprobeerd om dit aan te vullen tot 14. Dit
wilde niet lukken, maar als reddende engel kwam er een
afmelding van een paar. Toen er ’s morgens nog een
afmelding kwam van de partner van Ton Voshaar stelde
deze voor, om de wedstrijd zo glad mogelijk te laten
verlopen, om buiten mededinging mee te doen met twee
verschillende partners. Hiermee wist hij toch een voor-
treffelijke koppositie in te nemen.

De dag begon met prachtig golfweer en allen vonden de
spelvorm, we speelden greensome-stableford, een fijne
wedstrijdvorm waarvoor voor beide spelers uiterste con-
centratie gevraagd werd. Voor één uur waren alle flights
binnen en na het invoeren van de scores in EGolf4U en
een drankje en voor sommigen een lekkere lunch in De
Swing, kon om kwart voor twee begonnen worden met
bridge in het restaurant. De sfeer was fantastisch en er
werden 7 ronden van 3 spellen gespeeld. Met drie perso-
nen werd de uitslag uitgerekend en ingevoerd in de
computer in het rekenprogramma dat ik gekregen had
van een collega-golfer/bridger van Geysteren. De eerste
prijs voor beide onderdelen samen ging naar Ellen en
Emiel Borsboom en de tweede prijs was voor Gineke
Wieland en Henk van Oosterhout. De volledige uitslag
vindt u op onze website www.golfvereniginggolfhorst.nl

Henk van Oosterhout
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Bestuursleden 
Golfvereniging 
Golfhorst

Fried Hoeijmakers
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 Beurskens
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
Paula Horrichs
Ruud Jacobs
Elmie Janssen
Eric van Oostveen
Math Smeets
Wim Weijs
José van Wijlick
Netty van Duijn
(coördinator NGF/Nobra-competitie)

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
Voor de pastadeeg: 500 g Semola-
bloem (pastabloem), 6 st. eidooier,
1,5 dl water, 0,7 dl olijfolie en zout.

Voor de vulling: 0,5 st. knolselderij
(in grove blokken gesneden),1
eetlepel crème fraîche, gevogelte-
bouillon, 2 st. dikke plakken achter-
ham, in blokjes gesneden en takje
thijm.

Voor de truffelolie: fijngehakte truffel
of truffelsalsa en 1 dl extra vierge
olijfolie

Voor de aardappeljus: 3 dl aardap-
pelkookvocht, 1 eetl. crème fraîche,
1 eetl. half geslagen room en 1
klontje koude boter. 

1 st. heilbot filet en 2 bosjes bosui

Voorbereiding (30 minuten)

Ravioli
Maak het pastadeeg door in de
bloem een kuiltje te maken en hierin
de eidooiers, olijfolie en water de

doen. Meng vanuit het midden van
het kuiltje naar buiten, en neem
beetje voor beetje telkens weer wat
bloem mee totdat een deeg ont-
staat. Kneed deze massa totdat het
een soepel deeg is geworden. Laat
een dag afgedekt rusten in de
koelkast.

Vulling
Fruit de knolselderij aan in wat
olijfolie, breng op smaak met zout,
peper en tijm, blus af met gevogel-
tebouillon. Kook de gevogeltebouil-
lon in tot er bijna niets meer is (op
deze manier concentreer je de
smaak), voeg hier de crème fraîche
aan toe en maal deze fijn in de
keukenmachine tot een smeuïge en
homogene massa. Meng met de
hamblokjes.

Rol het pastadeeg uit met de
pastamachine, stand voor stand (dit
kan ook met een deegroller). Doe op
een plak wat mopjes knolselderij, leg
hier weer een plak pastadeeg op en
druk aan de rand stevig aan. Steek
de ravioli uit.

Aardappeljus
Breng het aardappelvocht met de
crème fraiche aan de kook, haal van
het vuur af en voeg de boter en
geslagen room toe. Proef de saus en
breng evt. verder op smaak, maak
deze schuimig met de staafmixer.

Afmaken en dresseren
Portioneer de heilbot en gril een
mooi ruitje op de vis, gaar lang-
zaam in de oven. Gaar de ravioli in
een pan kokend water. Zodra je de
ravioli er in doet, vuur klein draaien
anders koken ze open. De ravioli
zijn gaar als het deeg mooi 'al
dente' is. Schep ze daarna voorzich-
tig uit met een schuimspaan, maak
de saus warm en stoof de bosui in
gevogeltebouillon met boter.

Leg de ravioli in een rondje op een
warm bord, besprenkel deze met de
lauwwarme truffelolie, doe de bosui
hierop met wat schuimige saus en
ten slotte de heilbot.

Eet smakelijk!
Petra, assistent van Sven

Gegrilde heilbot op ravioli van knolselderij en ham, aardappeljus en gestoofde bosui
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Kitty (foto rechts) en Mia zijn er
inmiddels aan gewend geraakt:

nieuwe bazen, nieuwe wetten, maar
ze hebben bijna altijd met plezier op
de Golfhorst gewerkt. 
Dat ieder nu zijn eigen verantwoorde-
lijkheid heeft en daardoor minder
contact met de directie, bevalt hen
prima. Kitty houdt het sanitair
schoon en Mia werkt iedere morgen,
met uitzondering van het weekeinde,
in het clubhuis. En daar hebben beide
dames nog steeds geen genoeg van.

Netheid
Kitty herinnert zich nog goed hoe ze
10 jaar geleden door de oprichter van
de Golfhorst werd gevraagd om te
komen poetsen. 1 november 1999
trad ze in dienst. In het begin dacht
ze: werken op een golfbaan? Het zal
me benieuwen, maar de gemoedelijk-
heid en de laagdrempeligheid van de
Golfhorst wonnen het al snel van
haar scepsis. Gevraagd naar haar
mening over de ‘netheid’ van golfers,

kijkt ze me vragend aan: “Ik heb nog
nooit gezegd dat ik een wc niet
schoon wilde maken omdat die te vies
zou zijn.” De onlangs uitgevoerde
renovatie van de toiletten en de
kleedkamers vindt ze geweldig. ”Het is
wel meer werk, maar wel prettiger.” Ze
heeft ook de zorg voor het wassen van
de handdoeken. “Die nieuwe grijze
blijven iets langer liggen dan de gele,
die er vroeger lagen. Daar zijn er zeker
80 of 90 van gejat.”

Stomverbaasd
Mia is bij de Golfhorst gekomen via
een arbeidsre-integratieproject, om
‘koffie te schenken’. Op 1 april 2000
is ze begonnen en heeft ze, net als
Kitty, alle personeelswisselingen over-
leefd. Het liefste serveert ze de koffie
aan de ‘vaste’ mensen. Het bedienen
van ‘vreemde groepen’ vindt ze veel
minder prettig. Mia glundert als ze
vertelt dat een lid van de Golfhorst
haar zelfs een keer een doos bonbons
heeft gegeven ‘voor de goeie behande-
ling’. Ze kijkt stomverbaasd als ik zeg:

“Dat was Corrie Ubbens.” Ik had het
goed geraden. Mia heeft ook goeie
herinneringen aan haar 50e verjaar-
dag. Het personeel had een enorme
tros ballonnen aan de trekhaak van
haar auto vastgemaakt. “Dat was echt
leuk…”

Bubbelbad
Kitty heeft inmiddels haar 10-jarig
jubileum al gevierd. Het cadeau van
het werk was een culinair verwen-
weekeinde, samen met haar dochter,
in een hotel in Nijmegen. “Zo’n relax-
hotel met een lekker bubbelbad en zo.
Daar heb ik al die 10 jaar eraf gebub-
beld.” Mia moet er niet aan denken
dat ze zo’n zelfde soort cadeau zou
krijgen. ‘Bubbelen’ vindt ze niks. “Een
reünie met alle mensen die ooit op de
Golfhorst hebben gewerkt, dat zou
nog eens wat zijn. Het zou behoorlijk
vol worden hier!” 

Bets van der Heijden
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Kitty en Mia 10 jaar
werkzaam op de Golfhorst

Gol fhor s t

“We hebben alles meegemaakt, heel veel nieuw personeel zien komen en ook
weer zien gaan. Begonnen in een kleinschalig golfcomplex met een paar hon-
derd spelers waar alles mocht en alles kon, tot de situatie zoals hij nu is, pro-
fessioneler en met veel meer regels.”
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De afgelopen anderhalf jaar zijn
er slechts enkele certificaat-

houders bijgekomen, terwijl het aan-
tal opzeggingen met tientallen is toe-
genomen. Reden voor de directie om
naar nieuwe wegen te zoeken, zoals
de verhandelbaarheid van certificaten.
Maar allereerst wil Derk Jolles de
nieuwe abonnementsvorm nader
toelichten. 

99 euro
“Voor 99 euro per maand kunnen
mensen hier komen spelen, waarbij je
je ten minste voor één jaar vastlegt.
Men kan maandelijks instappen. Als
je 5 jaar achter elkaar hebt betaald,
heb je je certificaat bij elkaar gespaard
en betaal je de jaren daarna dezelfde

contributie als de huidige certificaat-
houders. Voor de goede orde: dat
maandelijkse bedrag wordt jaarlijks
geïndexeerd, net als de normale con-
tributie. Het is een formule die aan
lijkt te slaan, want er zijn al 30
nieuwe abonnementen uitgegeven.
Hiermee is het proeflidmaatschap, dat
een paar jaar geleden was ingevoerd,
komen te vervallen. Wie zo’n nieuw
abonnement afsluit, wordt ook ver-
plicht lid van de vereniging. 

Kritiek
Sommigen hebben kritiek op de
invoering van deze nieuwe abonne-
mentsvorm. Het zou goedkoper zijn

en in het nadeel werken van mensen
die hebben opgezegd of willen opzeg-
gen. Want die zouden dus nog langer
op hun geld moeten wachten. Beide
opmerkingen bestrijd ik: de nieuwe
abonnementen zijn niet goedkoper,
want na 5 jaar is een zelfde bedrag
betaald, als wat de bestaande certifi-
caathouders aan certificaatkosten en
jaarlijkse contributie betalen. En wat
de opzeglijst betreft: als ik niets doe,
krijgen mensen nooit hun geld terug
en zit de zaak muurvast. Nu komt er
weer beweging. Als er op basis van
zo’n nieuw abonnement iemand na 
5 jaar zijn certificaat bij elkaar heeft
gespaard, kan de eerste van de opzeg-
lijst worden terugbetaald. Maar als de
belangstelling voor het nieuwe abon-
nement blijft, komt er wellicht al

eerder ruimte om enkele mensen
terug te betalen.

Verhandelbaarheid
We blijven natuurlijk ook nieuwe
certificaten uitgeven ter waarde van
2000 euro, maar het verschil ten
opzichte van de oude wordt wel dat
die nieuwe verhandelbaar worden.
Tegelijkertijd krijgen ook de certifi-
caathouders, die hebben opgezegd, de
mogelijkheid om voor hun certificaat
een koper te zoeken. Men regelt
onderling de verkoopprijs en meldt
zich dan bij de BV. Het oude certifi-
caat wordt vernietigd en omgeruild
voor een nieuw en de nieuwe eige-

naar wordt verplicht de jaarcontribu-
tie te betalen en lid te worden van de
vereniging. De verhandelbaarheid van
certificaten werkt dus in het voordeel
van beide partijen, want zoals het nu
is zijn er twee slachtoffers: degenen
die hebben opgezegd kunnen tot sint-
juttemis op terugbetaling wachten en
de BV mist de jaarcontributie. Wel-
licht nog ten overvloede: het totaal
aantal ‘abonnementhouders’, in welke
vorm dan ook, blijft 830, zoals jaren
geleden is afgesproken. 

Geen geld
Het teruglopend aantal leden, zowel
particuliere, als businessleden, de
slechte winter, en ongewisheid over
de rest van het jaar, noopt de directie
de tering een beetje naar de nering te
zetten. De baanadviescommissie van
de vereniging heeft bij de directie wel
een prioriteitenlijst ingediend, maar
op dit moment is de BV wat voorzich-
tig met investeringen. Al naargelang
er ruimte komt wordt de prioriteiten-
lijst aangepakt, belooft Derk. “Wel
wordt de grote zaal gerenoveerd, maar
dat is puur uit commercieel oogpunt
en die aanpassingen worden gefinan-
cierd uit de exploitatie van de horeca.
Dat geldt ook voor mogelijke aanpass-
ingen van het terras.”

Bets van der Heijden
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Manager Derk Jolles: 
certificaten worden 
verhandelbaar
De tijd dat eigenaren van golfbanen rustig achterover konden leunen omdat
nieuwe leden elkaar op de stoep stonden te verdringen, die tijd is al lang
voorbij. Het aantal banen groeit gestaag en jongeren willen zich niet aan één
baan binden. Daarom moet alle creativiteit uit de kast worden gehaald om
leden te behouden c.q. nieuwe leden binnen te halen. En dat geldt ook voor
de Golfhorst BV. 

‘De tijd dat eigenaren van golfbanen rustig achterover
konden leunen omdat nieuwe leden elkaar op de stoep
stonden te verdringen, is al lang voorbij…’

“
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Het is zaterdag 5 december. De zon staat hoog aan een strakblauwe hemel, het gras
op de fairways is een beetje aan de droge kant, maar de greens zijn prima. In
zomerse kledij lopen we 18 holes, volop genietend van deze luxe. We moeten onszelf
steeds weer in de arm knijpen om zeker te weten dat we niet dromen. Als we rondkij-
ken zien we aan 3 kanten bergen. In het noorden schitteren de besneeuwde toppen in
de zon. In het zuiden horen we de zee. Zojuist nog even contact gehad met het thuis-
front. Pakjesavond komt eraan en er valt gestaag regen, een sombere, typisch Hol-
landse decemberdag. Dat Sinterklaas zijn thuisbasis heeft verruild voor dat druilerige
kikkerlandje is niet te bevatten.

In november kwam ik, enigszins toeval-
lig, tot de ontdekking dat er voor 1

cent, (ja, letterlijk voor 1 cent) naar
Almeria in Zuid-Spanje gevlogen kon
worden, zonder bijkomende belasting
etc. Nou is de omgeving van Almeria op
zich niet erg aantrekkelijk. Grote aantal-
len plastic tuinderskassen vervuilen jam-
mer genoeg het landschap én de kustlijn.
Maar als je de moeite neemt om 100 km
verder westwaarts te rijden, dan is de
kust én het achterland prachtig. Dus een
vliegticket geboekt, auto gehuurd, goed
hotel gevonden (ook al spotgoedkoop) en
daar gingen Sjef en ik op 2 december
naar Zuid-Spanje. Het meenemen van
onze golftassen was bijna de grootste
kostenpost.

We logeerden in een RIU Hotel, niet ver
van Nerja. Een kilometer of 15 verwij-
derd van het hotel lag de Baviera golf-
club. Bij de entree van het golfcomplex
stond constant een bewaker. Het enorme
clubgebouw met groot restaurant, een
conferentiezaal, ondergrondse parkeer-
garage etc. etc. was vrijwel uitgestorven,
net als de golfbaan zelf. Desondanks viel
er over de greenfee niet te onderhande-
len. Die bedroeg in deze tijd van het jaar
50 euro p.p. inclusief een flesje spa en
een appel. De recessie had duidelijk
toegeslagen. Van de huizen/appartemen-
ten langs deze golfbaan stond zo onge-
veer een derde te koop. En er stonden
nogal wat huizen, nog afgezien van de
complexen die in aanbouw waren of
waarvan de bouw maar was stilgelegd.

Toen de bomen nog tot in de hemel
reikten, moet dé verkooptruc geweest
zijn: ‘wonen aan de golfbaan’. Gevolg,
alle holes waren omringd door flatge-
bouwen, een nogal eigenaardige opzet.
De baan was goed onderhouden, maar
de holes lagen soms nogal ver uit elkaar.
De andere baan waar we op gespeeld
hebben, lag een kilometer of 60 verder
weg, in Motril. Club de Golf Los Moriscos
(18 holes, par 70) was eenvoudig van
opzet en helemaal vlak. Ook daar was er
regelmatig een aardige afstand tussen
de verschillende holes. Enkele keren
moest een openbare weg worden overge-
stoken om naar een volgende hole te
gaan. Her en der waren (lastige) kunst-
matige vijvers aangelegd, van waaruit
soms plotseling een mannetje opdook,
die ballen aan het verzamelen was. De
ondergrond van de fairways was redelijk
hard, de greens waren OK. Het aantrek-
kelijke van Los Mariscos is ontegenzeglijk
het uitzicht. De zon op de besneeuwde
toppen van de Sierra Nevada is onbe-
schrijflijk mooi. En dan maakt het voor
ons niet uit dat de baan wat simpeler is.
De greenfee was ook navenant. 70 euro
voor 2 personen is natuurlijk heel aan-
trekkelijk. Daar kon na afloop een
glaasje wijn op het terras van het direct
aan zee gelegen clubhuis, met uitzicht
op de ondergaande zon, nog wel vanaf.
En dat om 6 uur ’s avonds op 5 decem-
ber…

Bets van der Heijden

Genieten geblazen in Spanje...

Vliegreis van 1 eurocent!
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‘Het kan verkeren’. Deze bekende
woorden, wij zouden zeggen ‘het
kan veranderen’, zijn van Bredero,
een van de belangrijkste personen uit
de Nederlandse literatuur. Dat deze
schrijver en dichter het bij het juiste
eind had, blijkt uit de beneden weer-
gegeven passage uit een artikel in
Dagblad De Limburger van 27
december1997.

Het artikel gaat over de Golf-
horst, die op 12 september

1997 haar poorten had geopend. De
Americabaan was bespeelbaar en de
rest van de baan verkeerde nog in de
aanlegfase. Niet geheel toevallig werd
beginnend golfer Ton Voshaar geïn-

terviewd. Ton had tot dan nog nooit
gehoord van strokeplay, stableford en
laterale waterhindernissen. Hij prees
zich gelukkig dat een golfvaardig-
heidsbewijs niet verplicht was. Ja,
het staat er echt!

LEES EN HUIVER…

Zes jaar later werd Ton de onvolpre-
zen, strenge doch rechtvaardige GVB-
coördinator van onze vereniging.

Het kan inderdaad verkeren! 

Jan Rovers

lente 2010Gol fhor s t

Het kan verkeren…

NGF Vogelteldag

Vogelliefhebbers opgelet: zaterdag 24 april a.s. worden er weer vogels geteld op de Golfhorst. Noteer daarom deze
dag vast in je agenda. Bij het krieken van de dag wordt er onder deskundige leiding een wandeling gemaakt over de
baan en zoveel mogelijk vogels gespot. Het wordt de 11e editie van de National Golfcourse Birdwatching Day van de
NGF, oftewel de vijfde vogelteldag op de Golfhorst. Vorig jaar trok een klein gemêleerd gezelschap in alle vroegte de
baan op. Dit keer zonder hevige regenval die het jaar daarvoor de spotters trof. Derhalve konden er onder de deskun-
dige begeleiding van vogelkenner Jan Gijsberts 35 verschillende vogelsoorten gespot worden op en in de nabijheid van

onze golfbaan. Dit jaar weer een herkansing voor de vogelliefhebbers die het vorig jaar de boot gemist hebben: om
05.45 uur verzamelen! Wel is eerder afgesproken dat het evenement bij slecht weer niet doorgaat. 
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Helemaal gek was ze, mijn zus
Truus. 

”Om te beginnen”, zei ze, “heet ik
niet meer Truus, maar Truce.” En toen
haalde ze al haar geld van de bank. Ze
was aan het sparen voor een nieuwe
auto, maar daar had ze plotseling een
heel andere bestemming voor. “Mijn
kipfileetjes moeten weg”, zei ze. Dat
waren de slappe spieren aan de
onderkant van haar bovenarmen. Die
wiebelden nogal slapjes als ze haar
armen bewoog. Een week later was
het daar allemaal strak getrokken. En
toen was haar onderkin aan de beurt.
Die had ze nauwelijks, maar ze vond
zelf van wel. Voor een paar honderd
euro… weg onderkin. En toen was het
michelinbandje rond de heupen aan
de beurt. “Heerlijk is dat”, zei ze, “als
je ziet hoe die vetvlokjes worden weg-
gezogen; dat lukt je nog niet met
maanden Sonja Bakkeren of dokter
Franken.” Daarna de walletjes onder
haar ogen. Die had ze nauwelijks,
maar ze vond zelf van wel en alleen
dat gold voor haar. En toen dat alle-
maal was gebeurd en ze haar nieuwe
auto had gespendeerd aan haar
bodyshape was de botoxspuit voor
haar lippen het voorlaatste wat er
moest gebeuren. En zonder rimpel
waar dan ook en met dikke zoenlip-
pen stapte ze naar de kapper voor een
Amerikaans vampkapsel. Tenslotte
kocht ze een KLM-kaartje naar
Orlando in Florida.
En waarom?

Truce was helemaal hoteldebotel, tot
ver over haar mooie oren verliefd op
Tiger Woods. Eén keer had ze hem
ontmoet, nl. op de Golfhorst (lees het
stuk in ons herfstnummer van 2009)
en nog nooit had een man zo verlan-
gend naar haar gekeken, zei ze. 
Romeo zal verliefd gekeken hebben
naar zijn Julia en Wesley Schneider
naar zijn Yolanthe,en Jan Peter naar
zijn Bianca, maar nooit had iemand
zo hunkerend gekeken als Tiger naar
Truce. En hij had haar zijn adres en
telefoonnummer gegeven, zijn 06-
nummer natuurlijk. Duidelijker kan
een man toch niet zijn.

Houdbaarheidsdatum
Nu is zij niet meer zo piep, ze is ook
al de veertig voorbij, maar ze zit nog
jaren onder haar houdbaarheidsda-
tum en die termijn werd nog eens
drastisch verruimd met de hele inves-
tering in uitdeuken, ontvouwen,
opspuiten en aflakken.
En zo kwam ze in zijn woonplaats
Windermore in Florida. Het kamer-
meisje in het hotel had zitten rodde-
len over Tiger Woods. Iedereen in het
stadje wist dat allang, zei die, dat
Tiger een ernstig probleem had: hij
was een ras-womanizer, de ontrouw
in persoon. Minstens elf liefjes waren
voedsel voor zijn seksverslaving. Het
was zelfs in de boulevardpers te lezen
geweest. Maar Truce wilde van geen
kwaad horen. Integendeel, al die ver-
halen joegen haar libido alleen maar
op tot ongekende hoogten. Vanuit
haar hotel had ze hem gebeld, de
hole-in-one-koning. Ze was van harte
welkom bij hem thuis. Zijn vrouw
Elin was er jammer genoeg niet. Ze
was een paar dagen naar haar moeder
met dochtertje Sam en baby James.
Truce liet zich met een taxi naar
Tigers bungalow brengen.

Hersenschudding
Daarna heb ik een hele tijd niets meer
van mijn zus gehoord. Ik kreeg op
zekere dag een bericht van het zieken-
huis van Windermore met de opmer-

king dat mijn zus was opgenomen
met forse hersenschudding, een sleu-
telbeenbreuk en een vleeswond in het
gezicht. Mijn overkomst werd
gewenst.
Ik heb het eerste beste vliegtuig geno-
men. Mijn zus lag hevig toegetakeld
in het ziekenhuisbed, zonder wallen
en met volle lippen weliswaar, maar
verder was ze er slecht aan toe. Wat
was er gebeurd? Toen zij bij haar
grote liefde, haar oogverblindende
Adonis thuis was en hij een lieve
Tiger bleek en zij een kronkelende
prooi en een hole-in-one op het punt
stond gescoord te worden, toen kwam
zijn vrouw thuis. Nou, de rest hebben
we op de tv kunnen zien. Tiger
maakte zich uit de voeten, zijn vrouw
Elin met een golfclub erachteraan, ze
sloeg de achterruit van zijn auto in,
Tiger ramde een brandkraan langs de
weg en een dikke boom en vluchtte
weg. Maar wat de tv niet liet zien:
onze Truce was nog in huis. Mevrouw
Tiger brak met de golfclub Truce haar
sleutelbeen, daarna kreeg ze een mep
op haar hoofd en werd haar gezicht
opengekrabd met de nagels van de
bedrogen echtgenote. 

Boulevard-tv
Tiger Woods ging weken in therapie;
hij had voor de tv al openlijk zijn
excuses aangeboden. En Truce? Ze
vroeg: ”Kun je Albert Verlinde van
Boulevard-tv niet bellen en zeggen
dat ik het liefje van Tiger was op die
bewuste avond? Dan wil ik ook best
wel zeggen dat het mij spijt. Dan kom
in tenminste eens op de Nederlandse
tv.”
Je schaamt je toch kapot voor zo'n
zus? Excuus Truus? Ha, ha, ha….

Miep van der Putten

Wat niet in de kranten stond…

Het grote geheim achter
Tiger Woods
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Nieuws van de Golfhorst BVNieuws van de Golfhorst BV

Spaart u al loyalty points?
Op vertoon van uw membercard kunt u bij uw aanko-
pen in onze golfshop loyalty points sparen. Het sys-
teem werkt als volgt: voor iedere euro die u in onze
shop besteedt, ontvangt u loyalty points. Het aantal
punten dat u ontvangt, is het aankoopbedrag minus
de btw. Bijvoorbeeld als u een aankoop doet van 
€ 100,00 dan ontvangt u 84 punten 
(€ 100,00 – 19% btw).
Vanaf 1 april 2010 zijn al onze artikelen geprijsd in
euro’s en in loyalty points. Als u in euro’s betaalt kan
daarmee ook uw eventuele saldo van gewonnen prij-
zen worden verrekend. Wilt u uw aankoop met loyalty
points betalen, dan moet u voor dit artikel voldoende
punten hebben gespaard. Uw aankoop deels betalen
met euro’s en deels met punten is vanaf 1 april niet
meer mogelijk.

Uitgebreid assortiment;
nieuw in onze golfshop!

Het assortiment van de shop is dit seizoen nog verder
uitgebreid. Buiten de vertrouwde merken zoals Foot-
joy, Daily en Abacus hebben we dit jaar onze zomer-
collectie voor dames en heren uitgebreid met de vol-
gende merken:
- Calvin Klein Golf
- Brax Golf
- Girls Golf
- Geox
- Duca del Cosma

Met betrekking tot onze golfclubs blijven wij in 2010
de vertrouwde merken: Cobra, Tour Edge, YES!, Put-
ter, Ben Ross en Skymax voeren. Kom snel een kijkje
nemen in onze golfshop want sinds januari 2010
heeft Cobra een nieuwe serie clubs. Naast revolutio-
naire nieuwe technische snufjes zijn deze ook aan-
trekkelijk geprijsd.

Lidmaatschap 
99 euro per maand
Voor geïnteresseerde golfers introduceren wij in 2010
een nieuw jaarlidmaatschap met een maandelijkse
incasso. U betaalt slechts € 99,- per maand!

Advies
Inlichtingen over de regels, afstand of over iets dat

voor iedereen waarneembaar is, zoals de ligging
van hindernissen of de plaats van de vlaggenstok,
vallen niet onder het begrip advies.

i
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Op zondag 2 mei, van 12.00 uur – 16.00 uur, organiseren wij voor de
derde maal een demodag. Dit jaar pakken wij het echter iets groter aan.
Op deze dag zullen Cobra, Tour Edge, Ben Ross, Bridgestone en YES! vrij-
blijvend alle clubs tonen en kunt u deze onder professionele begeleiding
testen. Wij hebben deze dag natuurlijk ook leuke aanbiedingen. Meer
informatie t.z.t. op het mededelingenbord.

Demodag 2 mei van 12.00-16.00 uur
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Enthousiasme
Derk Jolles van de Golfhorst BV
opende deze morgen en
onderstreepte nogmaals het belang
van een bloeiende jeugdafdeling bin-
nen de Golfhorst. Hij prees alle
jeugdcommissieleden voor hun inzet
en enthousiasme. Derk en zijn vrouw
Judith werden door onze voorzitter
nogmaals hartelijk bedankt voor hun
bijdrage en hun fantastische onder-
steuning ten behoeve van het jeugd-
golf op de Golfhorst en werden in het
zonnetje gezet middels een mooi
boeket bloemen en een uitmuntend
flesje Italiaanse rode wijn.

Jeugdgolfer van het jaar
Voor de pauze werden er nog 2
belangrijke prijzen uitgereikt, te
weten de jeugdgolfer van het jaar en
de winnaar van de Jeugd Rabbit Wis-
seltrofee 2009. De jeugdgolfer van het
jaar is een prijs die dit jaar voor het
eerst werd uitgereikt aan diegene die
een voorbeeld is voor alle jeugdleden.
Arthur Kleeven van de Golfschool
overhandigde deze belangrijke prijs
aan jeugdlid Jop Lemmen (zie foto
bovenaan). Hij ontving een mooie
ingelijste oorkonde. Jop van harte
proficiat, je hebt het dik verdiend.

Jeugd Rabbit Wisseltrofee
Ook werd alweer voor de 4e keer de
Jeugd Rabbit Wisseltrofee uitgereikt.
Dit jaar was het voor de Golfschool
een hele klus want er waren diverse
kandidaten voor deze aanmoedigings-
prijs. Uiteindelijk werd Joep Walraven
de winnaar. Hij ontving van assistent-
pro Mitch van Soest deze felbegeerde
wisselbeker (zie foto hiernaast). 
Joep proficiat, ook jij hebt het dik
verdiend.

De Golfschool
Tijdens de ochtendsessie werd door
Arthur Kleeven nog even teruggeke-
ken naar het turbulente jaar 2009,
maar vooral ook naar de toekomst.
Enthousiast was hij vooral over de
aanstelling van de nieuwe top jeugd-
pro Arthur Jobse. Hij werd eind 2009
gecontracteerd en hij zal samen met
assistent-pro Mitch van Soest de trai-
ningen van de groepen 1 tot en met
5 gaan verzorgen. De 3 teams die
NGF-jeugdcompetitie gaan spelen,
zullen het hele jaar worden getraind
door Arthur Kleeven en Alex Jeuris-
sen. 

Par 3
In de pauze gingen de jeugdleden
met Arthur en Mitch naar de par 3-
baan waar een parcours was uitgezet.
Er werd van de tee afgeslagen met
een tennisracket, een hockeystick en
natuurlijk met een golfclub. De par 3-
baan was gelukkig net opengegaan
voor de jeugd.

Uitleg
Na de pauze werd door middel van
een mooie PowerPoint-presentatie
(gemaakt door jeugdcommissielid
Ronald Breeman) het jeugdplan 2010
gepresenteerd. Onze jeugdvoorzitter
had ruim 1 uur ingepland om alle
informatie betreffende het jeugdplan
2010 op de Golfhorst duidelijk voor
iedereen uit te leggen en te voorzien
van de juiste informatie.

Samenwerking
Door de unieke samenwerking met
het team van de Golfhorst BV en de
Golfschool onder leiding van Arthur
Kleeven hebben we voor 2010 een
fantastische jeugdkalender kunnen
samenstellen, met veel activiteiten
voor zowel de beginnende golfers als
de serieuze handicappers.

Chapeau
De jeugdcommissie op de Golfhorst is
een relatieve grote jeugdcommissie in
vergelijking met andere golfvereni-
gingen. Veel vaders en moeders van
onze jeugdleden hebben een zeer
belangrijk aandeel in het slagen van
een enthousiaste en bloeiende jeugd-
afdeling binnen onze vereniging.
Zonder hun inzet was dit helaas niet
allemaal mogelijk. Dank en chapeau
aan allen die hun kostbare vrije tijd
willen inzetten voor al onze jeugdle-
den.

Info
Om alle jeugdleden en ouders weke-
lijks te informeren zijn we eind vorig
gestart met de weekinfo. Alle jeugdle-
den krijgen via het jeugdsecretariaat
(Jan van der Meulen) iedere week per
mail de juiste informatie betreffende
trainingen en de activiteiten voor die

Lente 2010Gol fhor s t

Ouderochtend: kick-off
jeugdgolfseizoen 2010

Zondag 24 januari jl. werd door de jeugdcommissie de jaarlijkse ouder info-
ochtend georganiseerd oftewel de ‘kick-off’ van het jeugdgolfseizoen 2010. In
een volle zaal in ons clubhuis werd alweer voor de 5e keer deze info-ochtend
voor onze jeugdleden en ouders/verzorgers georganiseerd in samenwerking
met de Golfschool en de Golfhorst BV. Ook voorzitter Manus Poels en
bestuurslid Jan Heijnen waren aanwezig.
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periode. Deze info wordt ook weke-
lijks op de site van de vereniging
geplaatst, waardoor iedereen volledig
op de hoogte wordt gebracht.

Olympische Spelen 2016
Het jeugdgolf wordt meer en meer
een echte serieuze sport (met dank
aan het IOC, denk maar aan de
Olympische Spelen 2016). Diverse
jeugdspelers hebben golf nu nog als
tweede of zelfs als derde sport staan.
Dit zal de komende jaren zeker gaan
verschuiven en zal golf meer en meer
als sport nummer 1 worden beoe-
fend. Hierdoor zal het golfniveau van
de jeugd beter en beter gaan worden.

Jeugdgolf als topsport
We hebben als jeugdcommissie bin-
nen onze vereniging tezamen met de
Golfhorst BV de afgelopen 6 jaar veel
geïnvesteerd in de breedtesport op de
Golfhorst. Hierdoor kunnen we met
enige trots melden dat er 3 jeugd-
teams zijn ingeschreven die NGF-
competitie gaan spelen, dus het begin
is er. 

Tijdens de info-ochtend werd ook
bekendgemaakt dat er serieuze plan-
nen in de maak zijn betreffende het
item ‘jeugdgolf als topsport’. Dit plan
heeft als doel om in de nabije toe-
komst vanuit de jeugdafdeling de
Golfhorst op de kaart te gaan zetten
betreffende de landelijke NGF-jeugd-
competitie en op langere termijn ook
te gaan werken aan een solide door-
stroming op niveau, dit ten behoeve
van een dames 1 en heren 1, en hier-
door ook in de hogere klasse van de
NGF competities mee te gaan spelen
om de prijzen. Zowel de Golfhorst
BV, de Golfschool, als de vereniging
zullen samen met een 4e partner dit
plan verder uit gaan werken. Nadere
informatie zal volgen.

Rondvraag
Nadat de rondvraag was geweest en
de jeugdleden weer terug waren van
een rondje golf, tennis en hockey op
de par 3-baan, was het ca. 13.00 uur
en kon weer iedereen tevreden naar
huis.

Contact 
Wij hopen dat iedereen volledig is
geïnformeerd en danken allen voor
hun aanwezigheid.
Zijn er alsnog vragen dan graag een
mailtje naar: 
golfhorst-jeugd@home.nl 
We nemen dan contact met u op.

Wij wensen iedereen een super jeugd-
golfjaar op de Golfhorst.

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst
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Ja, daar heb ik wel eens van
gehoord, maar wat is dat? Kan ik

daar ook aan meedoen? Natuurlijk!
Vanaf dit jaar kan ieder jeugdlid die
minimaal 6 trainingen heeft gehad,
zich inschrijven. Er zijn 4 catego-
rieën op ieders niveau.

Nog geen GVB, niet erg, je speelt
dan de 9 holes par 3-baan, of 9
ingekorte holes van de grote baan
onder begeleiding. Net mijn GVB,
maar 18 holes is mij veel te veel,
niet erg, speel dan 9 holes van de
grote baan. Ik heb pas hcp 36, niet

erg, je speelt samen met jeugdleden
van jouw niveau. Ik wil winnen
maar heb hcp 15, niet erg, je kunt
winnen door de stablefordtelling. Ik
ben single hcp’er, goed zo. Zijn er
nog meer van mijn niveau? Ja, die
zijn er.

Kosten:
€ 10,00 p.p. (incl. 2 consumpties en
een kleine hap na afloop). 

Prijzen:
voor alle categorieën zijn er mooie
prijzen.

Inschrijven: 
informatie volgt z.s.m. via e-mail en
de website van de vereniging. 

Dagblad De Limburger zal een ver-
slag plaatsen van deze wedstrijden,
incl. de uitslagen, dus ben je bij de
eerste drie van jouw categorie, dan
kom je ook nog in de krant!

Wij wensen alle deelnemers veel
succes met de LJT.

Met vriendelijke golfgroet,
Annette / Manny

Limburg Jeugd Trophy
2010 voor alle jeugdleden

Een samenwerking van 11 golfverenigingen in Limburg. 11 Topbanen in
Limburg. 4 Wedstrijden op verschillende golfbanen per jaar. Voor wie?
Voor alle jeugdleden. Daar moet ik bij zijn! Kan dat?

Noteer vast in je golfagenda:

25 april: De Peelse Golf;

23 mei: de Golfhorst;

11 juli: Maastricht 

International Golf;

24 okt.: GCC Herkenbosch.
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Nieuwe clubkleding
met verenigingslogo
Sinds kort is in de golfshop clubkleding te koop. Die bestaat uit
een appelgroene polo en een grijze trui. Op beide kledingstuk-
ken staat het nieuwe logo van Golfvereniging Golfhorst. Het is
afgeleid van het nieuwe logo van de BV, maar heeft wel een
eigen identiteit. Ook de golfschool heeft inmiddels een nieuw
logo, dat aansluit bij dat van de BV en de vereniging. Volgens
het bestuur is deze eenheid in uitstraling naar buiten toe een
goede zaak voor alle disciplines van de Golfhorst. Het bestuur
hoopt dat veel leden de clubkleding aanschaffen, zeker degenen
die elders de Golfhorst vertegenwoordigen. De NGF-competitie-
teams gaan op den duur ook in de nieuwe clubkleding spelen.

Bloemen voor
Anneke Schoonbeek
Onze secretaris Anneke Schoonbeek ontving tijdens de
drukbezochte algemene ledenvergadering op dinsdag 26
januari uit handen van voorzitter Manus Poels een mooi
boeket bloemen als dank voor het vele schrijfwerk.

Local rules
Bij het begin van het nieuwe golfseizoen drukken
we hier nogmaals de local rules af, zoals die ook op
de scorekaarten staan.

1. ‘Buiten de baan’ is aangegeven met witte palen
of middels een afrastering rond de baan.

2. Alle ‘laterale waterhindernissen’ worden aange-
geven met rode palen.

3. Alle ‘waterhindernissen’ worden aangegeven met
gele palen.

4. Gebieden, afgebakend met blauwe palen is ‘grond
in bewerking’ (GUR) waaruit niet gespeeld mag
worden. Indien de bal van een speler in dat
gebied ligt of het gebied een belemmering vormt
voor de ‘stand’ van de speler of de ruimte voor
zijn voorgenomen swing, moet de speler de
belemmering ontwijken volgens R25-1b.

5. Indien een bal in de ‘(laterale) waterhindernis’
rondom de greens van hole 3, 9 of 18 ligt, dan
mag met een strafslag worden gedropt in de daar
aangegeven droppingzone, onverkort de opties
van R26.

6. Alle markeringspalen van ‘(laterale) waterhinder-
nissen’, 100 meter-keien, ontluchtingspijpen,
putdeksels, vaste sproeikoppen en het hek bij
hole 2 en 17 zijn vaste obstakels. Deze obstakels
mogen worden vermeden door de spelers volgens
R24-2b.

7. Indien er sprake is van belemmering (zie R24-2a)
door jonge aanplant (herkenbaar doordat ze zijn
aangepaald) is de speler verplicht deze belemme-
ring te ontwijken volgens R24-2b (vaste obsta-
kels).

Tijdelijk water in bunker
Water in een bunker mag je zonder strafslag
ontwijken. Je moet dan volgens de normale
droppingregels in de bunker droppen.

i
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Zet de antwoorden van onderstaande vragen in schema 1. Zodoende vind je
letters die je overbrengt in schema 2. Gelijke cijfers: gelijke letters. Het ant-
woord op de vraag van schema 2 is de oplossing.
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Omschrijvingen voor schema 1
A dat ben je als je een pietlut

bent
B neem je als je ergens aan

begint
C eindelijk de wintergreen ach-

ter je laten
D wedstrijden met meerdere

teams
E op dit moment Nederlands

beste golfer
F gedag zeggen
G heeft een golfschool op de

Golfhorst
H niet gisteren, niet morgen
I de “nachtburgemeester” van

Rotterdam
J mep die vogel voor een 

vleesgerecht
K pepermuntolie
L 2 minder dan par
M Won laatst goud op de 

Olympische Winterspelen
N bedwelmd
O het einde
P kledingstuk
Q afslagplaats
R beroep
S onderwijsinstelling

OPLOSSING:
Stuur de oplossing vóór 20 april
2010 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!

De winnaars van puzzel 18 zijn:

1. Christal Nefkens, Wethouder Lommenstraat

90, 5913 RR Venlo.

2. Louis Gommans, Reysenbeckstraat 53, 

5963 AZ Hegelsom.

3. Rian van der Heijden, Oranje Nassaulaan 93,

5491 HD Sint-Oedenrode.

De prijzen zijn af te halen bij de receptie.

Oplossing puzzel 18: Na een groene kerst volgt een

witte paas

PUZZEL 19      Filippine
VRAGEN…      VRAGEN…      VRAGEN…      VRAGEN…
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