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Van golf tot poëzie…
Winterzon

De wintereditie van ons golfblad
ligt alweer voor u. De opmer-
king, dat de zomer weer veel te

kort was en dat de jaren alsmaar snel-
ler voorbij gaan, zal u niet vreemd in
de oren klinken.

Veel door de vereniging georganiseerde
activiteiten liggen weer achter ons, waar-
voor door onze commissieleden en vrij-
willigers het nodige werk werd verzet.
Namens u mocht het bestuur hun hier-
voor op 16 oktober bedanken. Met veel
genoegen mocht ik daarbij Ton Voshaar
speciaal in het zonnetje zetten voor zijn
bijzondere verdiensten.

We mogen terugkijken op een op meer-
dere fronten geslaagd seizoen. Er waren
weer triomfen te melden in de verschil-
lende competities en niet te vergeten de
diverse prestaties van onze jeugdleden.
Maar ik wil ook even stilstaan bij de
successen welke door onze vereniging de
laatste jaren worden behaald tijdens de
'Limburg Golf Trophy'.

De Limburg Golf Trophy is een trofee
waarvoor elk jaar wordt gestreden tussen
de Limburgse verenigingen en waarvoor
steeds meer belangstelling bestaat. Het

evenement vindt zijn
oorsprong in een
samenwerkingsver-
band van het zoge-
naamde 'Meinweg
Overleg', waarbinnen
de Limburgse vereni-
gingsbesturen met
elkaar van gedachten
kunnen wisselen en

standpunten innemen over actuele
zaken en ontwikkelingen.

De maandelijkse golfbridge-wedstrijden
in het winterseizoen zijn nieuw leven
ingeblazen en dat dit initiatief voorziet
in een duidelijke behoefte, blijkt uit de
grote interesse.
Met voor iedereen een aparte winterhan-
dicap kunnen we weer de hele winter
wedstrijdjes spelen en toewerken naar het
kerst- en oliebollentoernooi, waarna het
volgende voorjaar zich alweer aandient.

Rest mij om u allen alvast fijne kerstda-
gen en een goede jaarwisseling toe te
wensen.

Met de beste groeten,

Manus Poels

Van de voorzitter
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De man 
achter het 
Stableford-
systeem 
Wij kennen natuurlijk allemaal
het Stablefordsysteem, omdat in
ons land het bepalen van onze
handicaps hierop is gebaseerd.
Maar weet u wie of wat Stable-
ford is of was? Dr. Frank Stable-
ford, die dit aparte puntensys-
teem heeft uitgevonden, was
een excentrieke chirurg, die zijn
tijd ver vooruit was. Hij woonde
dicht bij Liverpool en was lid
van de aan zee liggende Walla-
sey Golf Club. In het
clubhuis hangt zijn
portret, een generaal,
voornaam en met een
ernstige blik. Maar hij
heeft ook pretlichtjes
in zijn ogen en onder
zijn mooie snor met
punten speelt een
flauwe glimlach om
zijn mond. In 1931,
toen hij zestig jaar
was, heeft hij dit systeem
bedacht, eigenlijk omdat de
tweede hole van de Wallasey
Golf Club een lange par-4 tegen
de zuidwesten wind voor hem te
moeilijk was en hij daar geen
goede score meer maakte. Let
wel: hij had, toen hij nog jong
was, een handicap van +1! En
op deze moeilijke hole kreeg hij
met zijn systeem voor een netto
bogey altijd nog één punt. Met
netto wordt bedoeld de bruto
score met verrekening van de
handicap. Op 88-jarige leeftijd
kon hij helaas bijna niets meer
zien, hij kon niet meer golfen of
biljarten en op 16 april 1959
heeft hij een einde aan zijn
leven gemaakt. Wij spreken
bijna elke dag zijn naam uit,
maar nu weet u tenminste ook
iets van de achtergrond van de
naam Stableford. 
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Dimpels

De putjes in de golfballen zitten er niet
voor de sier. Ze zorgen voor een goede
äerodynamica. Zonder die deukjes komt
de bal minder ver. In een officiële golf-
bal zitten 336 deukjes.

Golfhorst

Stimpmeter

Een 'stimpmeter' is een instrument
om de snelheid van de green te
meten. Het werd bedacht door Eddie
Stimpson en voor het eerst gebruikt
in 1936. De stimpmeter bestaat uit
een 91 cm lange metalen strook met
aan 15 cm van een kant een inke-
ping. In deze inkeping wordt een bal
gelegd, waarna de stimpmeter lang-
zaam wordt opgetild tot de bal los-
komt en op de green rolt. Dat gebeurt
op een vlak gedeelte van de green en

men meet de afstand die de bal
aflegt. Pas na de Tweede

Wereldoorlog sloeg de vin-
ding aan en maakt tegen-
woordig een vast deel uit
van het assortiment in-
strumenten van de green-
keeper tijdens professio-

nele toernooien. Extreem
snelle greens hebben een

stimpmeterwaarde
tussen de elf en
twaalf.
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Twee nieuwe leden aan het woord…
Het afgelopen jaar hebben enkele
tientallen leden de Golfhorst verlaten
of te kennen gegeven per 1 januari
weg te gaan. De meesten van hen
zijn overgestapt naar de Stippelberg,
een nieuwe golfbaan in
Bakel/Gemert. 
Een heel plausibele reden, als dat
betekent dat je veel minder kilome-
ters moet rijden om te gaan golfen. 

Anderzijds is het afgelopen jaar
ook een flink aantal nieuwe
mensen lid geworden van de

Golfhorst. Zo ook de twee vrienden
Peet van Lipzig en Ger Jacobs. Na
eerst een proefabonnement te hebben
gehad, heeft de een de nieuwe abon-
nementsvorm van 99 euro per maand
genomen. De ander heeft inmiddels
een certificaat overgenomen van
iemand die eerder was gestopt.

Ger Jacobs woont eigenlijk aan de
golfbaan en dat kunnen er niet veel
zeggen. Vanuit zijn huis heeft hij
zicht op de korte pitch- en puttbaan.
Om naar de golfbaan te gaan, hoeft
hij de straat maar over te steken.
Voordat Ger echt begon met lessen
had hij een paar clinics gedaan met
het personeel. Tijdens de laatste clinic
werd hij definitief over de streep
getrokken. “Ik had mijn champignon-
bedrijf inmiddels verkocht en golf
leek me wel een mooie vrijetijdsbeste-
ding. Het bleek een veel minder eli-
taire sport dan ik altijd had gedacht.”

Gesubsidieerd
Ger begon met lessen in november
2008, maar had er in het begin wei-
nig plezier in. Hij sloot zich aan bij
de groep van Peet van Lipzig, die wel
op een heel bijzondere manier met de
golfsport in aanraking was gekomen.
Peet: “Nadat ik mijn komkommer-
kwekerij had verkocht, hoorde ik dat
welzijnsinstelling Synthese in Horst
vond dat ouderen meer moesten
bewegen. Een van de mogelijkheden
daarvoor was golfen en dat werd door
de gemeente gesubsidieerd. In het
begin konden we zelfs gratis les krij-
gen. We startten met een grote groep,
2 x 10 mensen. Uiteindelijk zijn Ger

en ik als enigen overgebleven. Toen
werden de lessen ook niet meer door
Synthese betaald.” 

Stimulans
De beide mannen hebben in het
voorjaar van 2009 hun GVB gehaald.
“In één keer”, vertellen ze met trots.
Ger: “Ik was bloednerveus en heb het
praktijkexamen met de hakken over
de sloot gehaald. Ik vond het een veel
moeilijker spelletje dan ik aanvanke-
lijk had gedacht.” Peet: “Ik had 
Jacques Driessen als examinator, dat
was zo fijn. We hebben de hele tijd
over de tuinbouw gepraat en toen
ging het heel gemakkelijk.” Ger en
Peet oefenen samen op dinsdag en
lopen dan vóór de herenwedstrijd uit.
Sinds mei durven ze ook met de seni-
orenwedstrijd mee te doen. En dat
bevalt de heren goed. Peet: “In het
begin was ik bang om een storende
factor te zijn, maar ik ben heel goed
opgevangen.” Beiden genieten van
het buiten bezig zijn en van de gezel-
ligheid. Dat ze allebei ook al een paar
keer een prijs hebben gewonnen,
geeft een extra stimulans. 

Minder duur
Ger Jacobs heeft inmiddels zijn 99
euro-lidmaatschap omgezet in een
certificaat. Peet van Lipzig doet dat

niet, uit principe: “Ik ben altijd
ondernemer geweest en kan op m'n
10 vingers natellen dat de Golfhorst
in deze tijd nauwelijks kan bestaan.
Daarom ondersteun ik ze op deze
manier. Zo zit ik er nou eenmaal in….
Bovendien is golfen veel minder duur
dan ik eerder had gedacht. Het is
goedkoper per uur dan een
sportschool.”

Namens de redactie,

Bets van der Heijden
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Bal ligt op eendenpoep!
Poep weghalen mag, maar... 
de bal mag niet bewegen!!!i

Algemene
ledenvergadering 2011

De algemene ledenvergadering
wordt gehouden op dinsdag 25
januari 2011 om 20.00 uur in
ons clubhuis. De jaarverslagen
worden t.z.t. op de website van
de vereniging geplaatst.

Het bestuur
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De baan was top geprepareerd,
greens strak gemaaid speciaal
voor al dat geweld van de

topspelers (m/v) van alle Limburgse
golfverenigingen die op bezoek kwa-
men. Het niveau onder de meer als 70
spelers was dit jaar bijzonder hoog.
Tijdens de koffie en de vlaai werd door
onze captain de puntjes op de i gezet
en we waren er met zessen van over-
tuigd dit jaar absoluut niet weer een 2e
plaats te halen; alleen de 1e plaats telt
vandaag.
In de strokeplay categorie moest
Marijke als eerste op hole 1 afslaan,
niet gemakkelijk met al die toeschou-
wers en met een wel hele gevaarlijke
downhill par 3, amper 100 meter lang
en een strak windje van links, dus een
par was top! Velen hadden er 4 slagen
voor nodig, een birdie was een hoge
uitzondering. Gineke begon in flight 2
en zij was een van de weinigen die op
deze hole een hele mooie birdie
maakte. Zelfs de handicappers lager
dan 5 waren blij met een par op deze
hole.
Anita bij de dames en Huub bij de
heren startten niet veel later in hun
stablefort categorie op hole 10 een hele
mooie maar zeker geen eenvoudige par
4. Ook downhill met veel bunkers
zowel links als rechts van de baan, en
ook hier was een 4 en dus een par een
hele goede score. Dus waren de eerste 4

spelers van het Golfhorstteam onder-
weg met maar één missie: de beker
binnen te halen en zo teamkampioen
van Limburg te gaan worden.
Langzaam maar zeker begonnen ook de
single handicappers aan hun rondje
Margraten. Zowel Marc als Manny
begonnen beiden met een par op hole
1 en dus waren we met z’n zessen de
wei in. De baan oogt qua lengte niet
erg moeilijk maar met het strakke
windje en de vele uphill en downhill
holes bleek die dag de baan voor allen
een moeilijk te nemen opstakel.
Alle scores werden halverwege de wed-
strijd doorgegeven aan de leiding en we
lagen nog in de race. We stonden toen
nog 2e achter Herkenbosch en de titel
was te pakken. Na een uurtje of 4 kwa-
men de eerste spelers binnen in het
mooie clubhuis en toen al bleek dat
velen hun handicap bij lange na niet
haalden. Alle scores werden mooi in
beeld gebracht via een mooi scherm in
het clubhuis en iedereen begon te tel-
len hoeveel punten hij (of zij)  bij
elkaar had gesprokkeld.
Nadat iedereen binnen was en
gedoucht, begon het zenuwachtige
wachten: wie heeft de meeste punten
als team en wie is de beste in hun
eigen categorie? En na ieders verbazing
was in de stablefort categorie dames
met een totaal van 32 punten onze
Anita de winnaar: een super prestatie!

Chapeau! Anita ontving een prachtige
trofee en mag volgend jaar haar titel op
Bleyenbeek gaan verdedigen.
Ook Gineke had een topdag. Met 37
punten was ze in haar categorie bij de
top tien. Ook onze teamgenoten
Marijke en Huub, en Marc en Manny
hadden veel punten binnengehaald en
dus maar weer wachten wie er gaat
winnen. De uitslag was kort en krach-
tig: team Herkenbosch 1e en jawel
hoor team Golfhorst wederom runner-
up oftewel weer net niet en dat voor de
3e keer op rij, echt Hollands zullen we
maar zeggen. Even, maar dan ook heel
even zat ik er helemaal doorheen: wat
is topsport toch bikkelhard! Weer niks
dacht ik bij mezelf, als captain van dit
topteam thuiskomen bij mijn Bianca
en haar antwoord te geven op haar
vraag: en… kampioen? Ik moest er niet
aan denken...
Die gedachte verdween als sneeuw voor
de zon. Andere mensen in het clubhuis
begonnen ons spontaan een voor een
te feliciteren met de mooie 2e plaats.
Ook Manus, Fried en Eugéne als trouwe
toeschouwers feliciteerden ons met het
mooie resultaat. Och ja, dacht ik op z’n
Hollands: zilver is ook mooi… toch?

Marijke, Gineke, kampioen Anita,
Huub en Marc, bedankt voor jullie
inzet. Het was uiteindelijk voor allen
een super gezellige golfdag en volgend
jaar op Bleyenbeek weer een nieuwe
kans.”

Jullie captain Manny

Winter 2010

Limburg Trophy 2010 op Rijk van Margraten

Anita van den Heuvel kwam, zag en overwon!

“Zondag 19 september, tijdstip 10.00 uur, locatie clubhuis golfbaan Rijk van
Margraten in Cadier en Keer. We waren mooi op tijd, het topteam van golf-
vereniging Golfhorst dit jaar bestaande uit Marijke, Gineke, Anita bij de
dames, en Huub, Marc en Manny bij de heren.
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Zijn kleine bruine oogjes, git-
zwarte haar en uitgesproken
Aziatisch uiterlijk verraden zijn

Zuid-Koreaanse afkomst. Op 41/2 -ja-
rige leeftijd werd hij geadopteerd en
kwam hij in Lelystad terecht. Daar
groeide hij op tot zijn stiefvader werk
kreeg in Duitsland en het gezin naar
Venlo verhuisde. De toen 16-jarige
Sven kon zijn draai hier niet vinden
en ging van school. “Mijn ouders
waren niet erg blij dat ik de havo niet
afmaakte, maar het klikte niet in de
klas. Ik was halverwege het jaar bin-
nengekomen en het verschil tussen
Limburg en de rest van Nederland
vond ik wel heel erg groot. Nu heb ik
Limburgse vrienden en zelfs een Lim-
burgse vriendin.”

Levenswijsheid
Van jongs af aan is Sven geïnteres-
seerd geweest in eten en drinken.
“Door mijn afkomst uit een arm
land, waar veel mensen ondervoed
zijn, maakte de overvloed hier
enorme indruk op me. Ik weet wat
het is om geen eten te krijgen en
daarom heb ik altijd veel moeite met
mensen die zeggen dat iets ‘vies’ is.
Eten is nooit vies, hooguit minder
lekker en die levenswijsheid probeer
ik ook over te brengen op mijn 9-
jarig zoontje.” 

Eigenwijs
De fascinatie voor eten bracht Sven
naar de koksopleiding in Sittard.
Maar eigenwijs, als hij is - en dat
zijn zijn eigen woorden - duurde dat
avontuur daar maar kort. “Ik was het
niet eens met de manier van lesge-
ven, ik leerde er te weinig en vond
het verloren tijd.” Vervolgens pro-
beerde Sven dezelfde soort opleiding
in Eindhoven, maar ook daar zag hij
de schoolbanken niet vaak. Uitein-
delijk maakte hij zijn opleiding tot
kok af in Nijmegen en kon hij aan
de praktijk beginnen. Dat lag hem
beter en daarbij voelt hij zich als een
vis in het water.

Natuurproducten
Sven is alweer anderhalf jaar chef-kok
op de Golfhorst en het bevalt hem tot
nu toe prima. “Het is behoorlijk veel-
zijdig. Van heel simpele gerechten tot
het maken van luxe diners, en dat is
een heel nieuwe ervaring. De Golf-
horst is geen echt restaurant, en die
sfeer mis ik wel eens, maar van de
andere kant heb ik een grote mate
van zelfstandigheid. Ik bepaal zelf de
kaart, de inkoop en de prijzen. Ik
kook veel op gevoel en vooral in de
Oosterse keuken gaat alles op gevoel.
Je werkt met natuurproducten en die
zijn nooit hetzelfde en daarom vind
ik het ook moeilijk om recepten te
geven”. Sven probeert als kok ook een
eigen stijl te ontwikkelen door Aziati-
sche gerechten een Europees tintje te
geven of andersom. Het recept voor
de Aziatische champignonsoep elders
in dit blad is daar een mooi voorbeeld
van.

Bets van der Heijden

Chef-kok Sven Schütz: “Koken is een
kwestie van gevoel”
Hij is pas 36, maar heeft al heel wat
horeca-ervaring achter de rug. Voor-
dat hij chef-kok op de Golfhorst
werd, bekleedde hij een soortgelijke
functie in ‘de Witte Dame’ in Grub-
benvorst, werkte hij in de keuken van
Hostellerie de Hamert in Wellerlooi,
was hij instellingskok, heeft hij in een
partycentrum gewerkt enz. enz. Hij
werkte nooit ergens langer dan 2 tot
3 jaar. Afwisseling en het steeds weer
zoeken naar nieuwe uitdagingen
houden het vak levendig, vindt Sven.

Voeten op pad
Vrije drop genomen en toch
met de voeten op het pad: 2
strafslagen!

i
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'Alle soorten wezens zijn vertegenwoordigd
in de maandagavond golfgroep'

The Green Jackets

In navolging van het prestigieuze
toernooi in Augusta (Georgia, US.
red.), waar de winnaar van deze

Major in een groen colbertje wordt
gehesen, werd in een tweedehands win-
keltje eenzelfde exemplaar aangeschaft
en een 'Masters-logo' besteld in China.
Na wat naaiwerk hadden we een iden-
tiek exemplaar in handen en daarmee
werd ook onze competitienaam gebo-
ren: The Green Jackets.

Dit jaar is de groep uitgebreid naar 30
personen, bestaande uit mensen van
allerlei pluimage. We hebben oud, jong,
dik, dun, mannelijk, vrouwelijk, knap,
lelijk, goed in golf en de wat mindere
goden. Kortom alle soorten wezens zijn
vertegenwoordigd en dat maakt de com-
petitie alleen maar leuker. Ik hoor u
denken, dat lijkt me ook wel wat.
Helaas is dat alleen mogelijk indien u
door de organisatie persoonlijk bena-
derd wordt om deel te nemen aan de
Green Jacket-competitie. Deze keuze is
bewust, omdat we de groep niet te groot
willen laten worden. We maken immers

geen gebruik van vaste starttijden en
door de groep klein te houden, vermijden
we problemen op de maandagavond. Het
moet tenslotte wel gezellig blijven.

George Baker-beker
Van april tot en met september gaat
onze groep fanatieke golfers iedere
maandagavond de strijd met elkaar aan,
om uiteindelijk als winnaar gekroond te
worden en als ultieme prijs het Green
Jacket om de schouders te mogen voe-
len. Deze prijs win je natuurlijk niet
zomaar, daar moet je maandenlang op
je toppen van je kunnen voor presteren. 

Maandenlang op je
toppen van je kunnen
presteren…

In de maanden april tot en met juni
spelen we iedere maandagavond de
voorrondes. Je speelt 9 holes en telt je
aantal stablefordpunten behorende bij
je handicap. Voor degene die op de
maandagavond het hoogste aantal sta-
blefordpunten heeft behaald, hebben
we altijd een mooie dagprijs. Diegene
krijgt namelijk de George Baker-beker
uitgereikt. In deze beker, die in het club-
huis te bewonderen is, kan de winnaar
een drankje naar keuze laten doen en
degene met de minste stablefordpunten
op die dag betaalt de inhoud. 

In totaal zijn er in de voorronde 14
maandagen waarop je een score kunt
lopen. Van deze 14 maandagen tellen
de 4 beste scores van de 1e negen holes
en de 4 beste scores van de 2e negen
holes mee in je eindscore. Dus hoe
vaker je komt, hoe meer kans op een
goede eindscore in de voorronde. Uit-
eindelijk levert dit systeem een ranglijst
op van plaats 1 t/m 30. De nummers 1
t/m 15 gaan door naar de finaleronde

en de nummer 16 t/m 30 kunnen zich
nog 1 keer via een play-off ronde als
laatste plaatsen als 16e voor de finale-
ronde.

Knock-out systeem
In deze finaleronde spelen we match-
play over 12 holes met 5/8 handicapver-
rekening via een knock-out systeem. De
nummer 1 speelt tegen de nummer 16,
nummer 2 tegen 15 enz. Uiteindelijk
levert dit via de 1/8, kwart en halve
finale in de maanden juli en augustus,
twee finalisten op, die in een match-
playwedstrijd over 18 holes beslissen,
wie er zich een jaar lang de bezitter mag
noemen van dit Green Jacket. 
Op deze finaledag halen we letterlijk
alles uit de kast om de twee finalisten
het idee te geven, dat ze zich werkelijk
op Augusta wanen. Er zijn caddies, toe-
schouwers, fotografen, champagne en
een afsluitende prijsuitreiking, met
bekers waar ze in Augusta nog jaloers op
kunnen zijn. 
Dit jaar ging de overwinning, na een
zinderende strijd, naar Rob Bouten, die
op hole 17 de gedoodverfde kampioen
van vorig jaar Clint Coppers versloeg.
De gezellige finaledag werd afgesloten
met een lekkere barbecue en na de uit-
reiking van alle prijzen, kwam er een
einde aan een mooi Green Jacket sei-
zoen 2010. Voor onze groep kan het
niet snel genoeg weer lente worden...

Rob Mooren

Twee jaar geleden zijn we gestart met een klein groepje spelers (ongeveer 15
personen) om onderling onze golfkrachten te meten in competitieverband.
Een naam voor het hele gebeuren was snel gevonden. 

Regels
Regels niet goed toegepast?
AANSPREKEN!i



“Sinds een aantal jaren maken mijn vrouw Mieke en ik in
de carnavalsweek een golfreis naar wat zonniger oorden in
Spanje of Portugal. Dit jaar gingen we naar Marbella aan
de Costa del Sol. Op het vliegveld in Malaga stond al
iemand (een Amerikaan!) van het autoverhuurbedrijf met
ons naambordje in de hoogte op ons te wachten. Wat een
service! Op weg naar het hotel door de stromende regen
met een slechte kaart, maar met wat navraag bij de
politie, vonden wij ons tijdelijk verblijf.
Daags daarna was onze eerste golfdag en nog steeds
regende het. Na enkele kilometers hoorden we rechtsvoor wat gerammel. Doorrijden! Want
op een Spaanse dubbelbaansweg zonder vluchtstrook is in regenweer stoppen gelijk aan
Russisch roulette. Na enkele kilometers zochten we een tankstation op en jawel hoor: banden-
pech. De band was helemaal aan flarden gereden. Even een telefoontje naar de golfbaan die
natuurlijk gesloten was met dit weer. Bij een kopje koffie zagen we op de tv dat de stuwdam-
men in het achterland bijna allemaal overliepen en de enorme watermassa’s dwars door de
huizen van de dorpen stroomden. Wat een toestanden. ’s Avonds bezochten we een Italiaans
restaurant in Porto Banus dat ons door iemand getipt was. Nadat we de auto ondergronds
geparkeerd hadden en richting restaurant liepen, werd de regendouche helemaal openge-
draaid. Bizar gezicht: twee Tegelsen onder een grote paraplu, helemaal alleen op straat met
rechts de winkels van Louis Vuitton, Hermès, Rolex en links de gigantische cruiseschepen van
de jetset. Bij de Italiaan met Argentijnse bediening hebben we ons als enige gast heerlijk laten
verwennen. Zeker als je uit Nederland komt, wordt je dan Maxima(al) bediend.
Ook de tweede golfdag viel letterlijk en figuurlijk in het water. Dan maar gebeld naar het
autoverhuurbedrijf voor een andere reserveband, maar de enige niet-Spaanse woorden die ze
spraken waren ‘hello’ en ’sorry’. Dan maar richting vliegveld de Amerikaan opzoeken. Op zijn
advies gingen we naar garagebedrijf ‘Wacht maar tot je een ons weegt’, maar dat op z’n
Spaans. Uiteindelijk kwamen we toch aan de beurt en na het aftikken van 140 euro heeft die
band ons 5 uur gekost. ’s Middags dan maar naar een shoppingcenter, waar je tenminste
droog kunt rondlopen. Maar het autonoodlot sloeg alweer toe. Een kras van het voorspatbord
via de deuren naar het achterspatbord, waarschijnlijk aangebracht door een onverlaat met
een sleutel of spijker. Gelukkig waren we all-risk verzekerd en maar goed ook, want anders
wordt jouw creditcard leeggeroofd.
De voorlaatste dag met prachtig weer gingen we op weg naar de golfbaan. Halverwege trad
de ‘Wet van Murphy’ echt in werking. Midden op een rotonde in de ‘middle of nowhere’,
tijdens het terugschakelen, veranderde de versnellingspook in een joystick en daar sta je dan.
Dan maar bellen naar ‘hello en sorry’, maar nu namen ze nog niet eens op. Gelukkig hadden
ze ook nog een mobiel nummer voor sms-berichten. Na het zenden van de melding ‘big
problems, call me’ werd ik door een alleen Spaans sprekend persoon gebeld. Gelukkig had
zich net een politieauto bij ons gemeld, waarvan de bijrijder goed Engels sprak. Uiteindelijk
werd na 1 uur onze auto op een trailer gezet (zie foto) en gingen we weer op weg naar het
vliegveld, waar we een andere auto in ontvangst namen. 
Ondertussen lieten we op de golfbaan onze teetime verzetten. Met een vertraging van 3 uur
konden we onze eerste bal slaan, maar het is duidelijk dat na 5 dagen regen op zo’n door en
door natte baan het golfen geen leuke bezigheid is. En na twee holes zaten we natuurlijk
helemaal onder de modder. Op hole 5 troffen we nog een van de uitwassen van de Spaanse
bouwwoede op golfbanen aan. Direct rechts van de afslag een blok van 24 onbewoonde
villa’s, waarvan de ruiten als door een mitrailleur door golfballen waren geperforeerd. Twintig
jaar oud en onbewoond, wat een kapitaalvernietiging! Even later zijn we maar gestopt, want
de modder had ons alle golfplezier ontnomen. Wat een golfweek. Geboekt 54 holes, gelopen
6 holes en hoe!
Buiten het golfen en de autoperikelen hebben we toch een nog een mooie week gehad, lekker
en goed gegeten en de aangekomen kilo’s hebben we er later op de Golfhorst weer afgelopen.
Volgend jaar gaan we weer naar het zuiden en het kan niet anders of het weer is dan beter…

Ik geef de tee door aan Jan Rovers.”

Groet,
Geert op het Veld

Ik geef de tee aan…

Geert op het Veld

12

Veel animo voor
eerste golfbridge
in winterseizoen 

Woensdag 27 oktober was het weer de eerste keer
van het nieuwe winterseizoen dat we de geliefde
combinatie van golf en bridge konden uitvoeren op
de Golfhorst. Het maximum aantal deelnemers was
gesteld op 32 personen: 16 koppels in 8 flights om
te golfen op de ‘tweede 9’ en daarna 16 paren om
te bridgen aan 8 tafels in een wedstrijd van 7x3
spellen. De inschrijving verliep voorspoedig en zat
helemaal vol.

Ook na een afmelding wegens ziekte werd er al
snel nog een invaller gevonden. Bij heel fijn
weer werden de 9 holes in een gemoedelijke

sfeer afgewerkt in een ‘Chapman Greensome-wed-
strijd’ die met 22 stablefordpunten gewonnen werd
door Marijke en Gerard Vaessen. Zij hadden,
ondanks de 8 lessen die zij gevolgd hadden voor het
bridge, toch de euvele moed om aan deze combina-
tie mee te doen. Hele goede gedeelde tweede werden
met 21 punten Mieke en Jac Collin en Sef Raedts
met Jan Boekelman. Zij legden hiermee een stevige
fundering voor de rest van de wedstrijd.
Nadat ieder de inwendige mens nog had versterkt in
het clubhuis, werd om kwart voor twee in het restau-
rant gestart met de 21 spellen bridge. Een mooie
eerste plaats werd hier behaald door Ine en Piet Hoe-
bers met 62.24% en goede tweede werd hier
Jacqueline en Henk van Oosterhout met 58,50%.
Omdat beide paren in het golf hier en daar wel een
steekje hadden laten vallen, kwamen zij in de eind-
strijd niet boven de middenmoot.

De prijsuitreiking was om omstreeks 5 uur waarbij
de winnaars:
1) Sef Raedts - Jan Boekelman 116,98%
2) Ellen en Emiel Borsboom 116,09%
3) Mieke en Jac Collin 114,60%
hun prijs in ontvangst konden nemen en waarbij
eenieder tevreden terugkeek op dit fijne evenement.

De golfbridge-wedstrijd vindt telkens plaats op de
laatste woensdag van de maand, en wel tot en met
maart 2011.

Henk van Oosterhout
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Ingrediënten
500 g champignons
200 g (Livar) varkensfilet  
100 g uien
50 g taugé
50 g prei
1 dl rijstwijn
1 stengel citroengras
3 dl kokosmelk
3 dl kookroom
6 dl water
takje lavas
scheutje sojasaus
zout naar smaak
halve rode peper
2 teentjes knoflook
scheutje olijfolie
paar blaadjes citroen basili-
cum

Bereiding
- (Livar) varkensfilet in

reepjes snijden en marine-
ren met de knoflook, rode
peper, citroengras, lavas,
soja, peper, zout en een
nachtje laten staan

- In een ruime pan de
gemarineerde varkensfilet
aanzetten met de gesne-
den ui en de helft van de
gesneden champignons

- Afblussen met de wijn
- Water toevoegen en zacht-

jes laten trekken
- Als het vlees goed gaar is,

de kokosmelk en de kook-
room toevoegen

- Aan de kook brengen (niet
laten koken)

- Vlak voor het opdienen de
gesneden prei, de andere
helft van de champignons
en de taugé toevoegen

- Afsmaken met zout en
sojasaus

- Afgarneren met de blaadje
citroen basilicum

Eet smakelijk!
Sven Schütz

Aziatische champignonsoep



De set-up is eigenlijk de funde-
ring om een herhaalbare en
constante swing te krijgen.

Daarbij spelen 4 aspecten een rol:
grip, houding, balpositie en afstand
tot de bal. Mocht er een, of meerdere
bouwstenen niet correct zijn, dan
wordt het heel moeilijk om zonder
compensaties een herhaalbare swing
te krijgen of te maken. Wanneer je in
een golfinstructieboek begint te lezen,
dan is hoofdstuk 1 bijna altijd, de
grip. De grip is al eeuwenoud en nog
nooit aan verandering onderhevig
geweest. Dat wil toch ook wel iets
zeggen. Vandaar dat we in dit artikel
met tekst en foto's de grip nader wil-
len uitleggen.

Er zijn drie manieren om een golf-
club vast te pakken: 
1. Overlapping grip (meest gebruikt

bij de golfers). Met deze grip gaat
de pink van de rechterhand over de
wijs- en middelvinger liggen van de
linkerhand.

2. Interlock grip (meer voor dames en
de jeugd). Met deze grip haak je de
pink van de rechterhand tussen de
wijs en middelvinger van je linker-
hand. 

3. Baseball grip (twee handen tegen
elkaar zonder iets met de pink te
doen). Dit wordt alleen toegepast
wanneer er wat problemen zijn met
de handen, denk aan reuma,
artrose of iets dergelijks en bij de
jongere jeugd.

Welke grip men hanteert, is afhanke-
lijk van de kracht/souplesse/grootte
van de handen. Met normale handen
heeft de overlapping grip de voorkeur,
omdat die de meeste voordelen heeft.

Wat moet er in een goede grip
aanwezig zijn:
• De handen moeten parallel zitten

(een unit en de V-tjes).
• Normaal ziet men de eerste twee

knokkels van de linkerhand.
• Grip ligt tegen het begin van de

vingers en niet in de handpalm
(grootste fout die er gemaakt
wordt, kijk maar eens goed naar uw
handschoen waar deze altijd kapot
gaat).

• Bij de rechterhand ligt de stok in
de middenvingers (op de kootjes en
ook niet in de handpalm).

• V wijzen tussen de kin en de rech-
terschouder.

• Grip ligt onder de pinkmuis van de
linkerhand.

• Gripdruk ligt in de laatste drie vin-
gers van de linkerhand en van de
rechterhand in de twee middelste
vingers (zonder de duim mee te
tellen).

Het is van groot belang om de grip
steeds met dezelfde routine, op
dezelfde manier vast te pakken. De
grip heeft invloed op de stand van uw
clubblad. Met een goede grip komt
het clubblad altijd recht tegen de bal
terug en zijn er geen compensaties
nodig waardoor u vrij uit kunt swin-
gen. Mocht dit bij u niet het geval
zijn, dan zou een les van een half uur
voor u genoeg zijn om dit eens te
laten controleren en te ervaren.

Op de volgende foto's kunt u zien hoe
de grip aangelegd kan worden en hoe
het totale plaatje van een goede grip
eruit ziet. 
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Veel mensen zijn soms bang om een golfles te nemen, omdat ze denken dat
de pro de swing gaat veranderen, dat men het eigen vertrouwde gevoel kwijt
raakt en daardoor even minder gaat spelen. Het beleid van de Golfschool is
niet om uw swing drastisch te veranderen, maar om te kijken naar de set-up,
zeg maar de voorwaarden om een goede swing te maken.

14

De juiste grip is 
het halve werk

Grip linkerhand; grip de club in het begin van de
vingers, wijsvinger het middelste kootje.

Kuiltje in je polsgewricht op het midden van de grip,
duim ligt net iets links uit het midden.

Controle-oefening: kijk of je de club met je middel-
vinger in balans kunt houden en voel dat de grip
onder je linkermuis zit.

Plaats je rechterhand parallel aan je linkerhand,
met de v'tjes wijzend naar je rechterwang.

Bovenaanzicht zoals u er zelf naar kijkt.
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Hoe ziet een verkeerde grip eruit? We
praten in golf over een sterke en een
zwakke grip. Een sterke grip zorgt
ervoor dat de bal meestal een curve-
bal (bochtje) maakt naar links. 
Een zwakke grip zorgt er voor dat de

bal een bochtje naar rechts maakt.
Allemaal bekeken vanuit een rechts-
handige speler/speelster. Je kunt zowel
de linker- als de rechterhand verkeerd
aan de stok zetten. Zie de onderste
foto's met de uitleg erbij.

15
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Grip linkerhand te sterk, je ziet meer dan twee
knokkels - curve naar links.

Grip rechterhand zwak, te ver eroverheen geplaatst
- curve naar rechts.

Grip linkerhand zwak, je ziet helemaal geen knok-
kels - curve naar rechts.

Grip rechterhand sterk, te veel eronder geplaatst -
curve naar links.

Wanneer de handen niet in een neu-
trale manier aan de golfclub zitten,
gaan ze tijdens het raakmoment wel
de neutrale stand aannemen en dat
zorgt ervoor dat de bal naar links of
rechts afbuigt. Een neutrale grip heeft
geen correctie nodig en dat zorgt
voor een recht en herhaalbare manier
van een juist raakmoment.

Lees en bekijk het artikel goed en ik
hoor graag van u hoe het met uw
grip zit.

Met swingende groet,
Arthur Kleeven

Alle golfstory's over de Kennemer
Golf & Country Club kloppen, dat
weten we nu zeker. Na een prach-

tige ontvangst werden 33 ouder- en kind-
paren toegesproken door de organisatie
van het ABN Amro Unicef Ouder- en
Kindtoernooi in een van Nederlands
oudste clubhuizen. Het clubhuis geeft je
het idee dat je een oude golfbibliotheek
binnenloopt waar het haardvuur knap-
pert en je 200 jaar golfgeschiedenis in een
keer opsnuift. De 33 ouder- en kindparen

waren de uiteindelijke finalisten, overge-
bleven van de meer dan 5000 ouder- en
kindparen die mee gestreden hebben om
in de finale te mogen spelen op de Ken-
nemer. Het allerbelangrijkste doel was
natuurlijk om er voor te zorgen dat de
cheque voor Unicef ook dit jaar weer de
moeite waard werd. En dat is zeker gelukt:
dit jaar werd er voor Unicef iets meer dan
€ 70.000,- bij elkaar gegolfd. Een prach-
tige resultaat!

Het weer was deze dag prachtig en een
stevige bries zorgde ervoor dat de baan
nog uitdagender was. Schitterende uit-
zichten over een duinlandschap met
midden hierin de Kennemer Golf Course
A, B en C. Drie keer negen holes, waarvan
de B en C gespeeld werden (greensome
stableford). Bram en ik waren zwaar
onder de indruk, waardoor we even verga-
ten te golfen. We genoten van de schitte-
rende holes en voordat we het in de gaten
hadden, waren we alweer klaar. Te weinig
punten voor de overwinning. Bram, de

jongste deelnemer en samen een playing
handicap die 50% lager was dan die van
de winnaars. Maar dit alles mocht de pret
niet drukken. Het was een heerlijke dag
die werd afgesloten met een smaakvol
diner. Tijdens het diner nog enkele sterke
verhalen over eagles en birdies en putts
van 10 meter… ja, ja ook gemiste putts
enz. Maar als je bedenkt dat er ergens
anders in de wereld mensen zich druk
maken of ze morgen schoon water zullen
kunnen drinken en iets te eten kunnen
vinden, dan kun je wel stellen dat we ons
hier in Nederland echt niet druk moeten
maken over een gemist 'putje'... 

We zijn blij dat we hebben kunnen bij-
dragen aan het uiteindelijk resultaat: een
cheque van meer dan € 70.000,- voor
Unicef! Als kers op de taart kregen alle
deelnemers ook nog kaartje voor het KLM
Open 2011!

Groet,

Bram en Ruud Janssen

De finalisten Bram en Ruud Janssen speelden op de Kennemer voor Unicef 
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Op zondag 30 januari a.s.
organiseert de jeugdcom-
missie van Golfvereni-

ging Golfhorst de jaarlijkse start
van het nieuwe jeugd-golfsei-
zoen 2011. Alle jeugdleden en
eventuele nieuwe jeugdleden en
ouders/verzorgers zijn hierbij
uitgenodigd. Het complete
jeugdplan 2011 wordt die dag
gepresenteerd: ook komende jaar
presenteren we weer een fantas-
tisch jeugdprogramma, zowel
voor de beginnende alsook voor
de prestatieve jeugdleden. Tij-
dens deze informatie-ochtend
zal ook weer de uitreiking plaats-
vinden van zowel de Rabbit
Trofee alsmede de uitverkiezing
van de jeugdgolfer (m/v) van
het jaar 2010. U bent zondag 30
januari van harte welkom vanaf
11.00 uur in ons clubhuis 

Met vriendelijke golfgroet,
Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst

Kickoff nieuwe
jeugd-golfseizoen 
op 30 januari

In het overall klassement is ons jeugd-
team zeer verdienstelijk 2e geworden
met maar 1 punt achterstand op

Brunssummerheide. GCC Herkenbosch
werd 3e.
Alle jeugdleden die dit jaar hebben mee-
gedaan: van harte proficiat met dit
mooie resultaat! Ook voor volgend jaar
zijn er vier wedstrijden gepland op vier
mooie golfbanen in onze provincie.
Waar en wanneer deze wedstrijden zijn,
wordt te zijner tijd per e-mail bekendge-
maakt.

Op zondagmiddag 24 oktober is onder fantastische golfom-
standigheden de finalewedstrijd gespeeld om de jaarlijkse
Limburg Jeugd Trophy. De jeugdleden van 11 Limburgse ver-
enigingen hebben afgelopen jaar op 3 mooie golfbanen strijd
geleverd en geweldig goed golf gespeeld. Zo ook die zondag-
middag op de baan in Herkenbosch die er ondanks de vele
regen heel goed bijlag met snelle greens. Jeugdlid Teun
Jacobs is met 36 punten 1e geworden in categorie B, een
fantastische prestatie.

Finale Limburg Jeugd Trophy 2010 succesvol afgerond

Teun Jacobs winnaar in categorie B



“Het jaarlijks Venray's Open
golftoernooi is dit jaar voor
de eerste keer in Geysteren
gespeeld. Tot nu toe gebeurde
dat steeds op mijn
homecourse de Golfhorst,
maar nu Wanssum bij Venray
hoort, is deze keer voor Geys-
teren gekozen. Op zich vond
ik dat wel prettig, want daar
kon ik bij wijze van spreken
te voet naar toe. 
Het was een druilerige dag op

die bewuste 27e september. Maar als je gaat golfen
maakt dat niet zo veel uit, zal ik maar zeggen. Positief
en vol goede moed gingen wij dan ook naar het mooie
clubhuis waar men werd voorbereid op de wedstrijd. We
speelden matchplay met handicapverrekening en de
baan was qualifying, dus duikboten konden hun borst
nat maken. Iedereen was ingedeeld met mensen van
ongeveer dezelfde handicap. Dat vond ik wel prettig,
want de concentratie is dan hoger en je speelt serieuzer
tegen elkaar. Startend op hole 3 ging het al goed. Met

twee op de green, en ik kwam er met een par van af,
een goed begin, dacht ik.
Het bleef de hele dag druppelen/regenen, maar met
goede moed en plezier in het spel kon de dag niet
kapot. De parren bleven komen en de birdies waren
zeldzaam, maar toch ging het voor mij geweldig. Ik kon
mijn concentratie goed behouden en het spel liep zeer
voorspoedig. Bij hole 18 was er de bekende Venrayse
borrel, maar daar bedankte ik voor. Ik had immers nog
een paar holes te gaan. Bij de prijsuitreiking werd al
snel duidelijk dat er niet erg goed gespeeld was en dat ik
met mijn score van 40 wel erg goed zat. En ja hoor, zo
trots als een pauw mocht ik de 1e prijs in ontvangst
nemen: mijn derde 1e prijs van het Venray's open!
De scorekaarten zijn achteraf bij de Golfhorst ingevoerd
en wat bleek de CSA-waarde was die dag plus drie. Ik
bleek de duikboot te zijn: mijn handicap ging met 2.1
punt naar beneden: naar handicap 14.8. Deze dag zal ik
niet snel vergeten, ik geniet er nu nog van. Wat kan
golf toch mooi zijn.”

Winnaar Venray's Open,

Lambert Joosten
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Onder de enthousiaste leiding
van Pierre Driessen en Tom
Franssen hebben zo'n 46

golf(st)ers op 29 oktober deelgenomen
aan het 7e candlelight toernooi, een
toernooi dat inmiddels wijd en zijd in
Limburg en Brabant bekendheid
geniet. Traditiegetrouw waren ook
weer de Gemertse hockeydames verte-
genwoordigd waarvan er 2 (Corrie en
Ingeborg) in mijn gezellige flight
zaten.
“We werden ontvangen met koffie en
heerlijk gebak. Na de briefing werd de
eerste ronde nog met daglicht op de
Americabaan gespeeld. Vervolgens
werden we onthaald op een keuze uit
3 soorten stamppot met verschillende

vleessoorten en koude schotel. Met
een goed gevulde maag en een glaasje
wijn om de polsen losser te maken
gingen we daarna met verlichte balle-
tjes in het donker aan de slag. Tjonge,
tjonge wat viel dat weer tegen! Hoe-
wel de hole gemarkeerd was met 'flik-
kerlicht' en de afslagplaats met een
brandende fakkel, was het bijzonder
moeilijk om de afstanden goed in te
schatten. Het is overigens een prach-
tig gezicht om die lichtgevende balle-
tjes door de lucht te zien vliegen. Er
werd gespeeld in 3 categorieën. Na
correctie op basis van handicap was
de uitslag bij de heren: 1. Eric Oost-
veen 62 punten, op 2. Lei Holthuyzen
met 64 punten en 3. Giel Boonhof 68

punten en bij de dames: 1. Kitty Col-
lin met 72 punten, 2. Christel Nef-
kens met 73 punten en 3. Dorine
Smeets 77 punten.

Er bleek in de eerste ronde zelfs nog
een hole-in-one geslagen te zijn door
Trinett ten Horn. Helaas niet binnen
een officiële wedstrijd, maar toch een
mooie prestatie.
Na de prijsuitreiking werd er nog
gezellig nageborreld en kon er onder
de muzikale klanken van Giel Schrij-
vers nog een dansje worden gemaakt.
Volgend jaar zijn we er weer bij!”

Gerda de Beijer-Creuels

Candlelight toernooi: 
verlichte balletjes versieren de lucht…

Golfhorstspeler Lambert Joosten wint Venray's Open
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Openings- en sluitingstijden van het clubhuis, 
de receptie en de banen rond de feestdagen

Vrijdag 24 december: De Golfhorst is tot 16.00 uur geopend.
Zaterdag 25 december: Banen en clubhuis gesloten.
Zondag 26 t/m vrijdag 31 december: De Golfhorst is geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
Maandag 27 december t/m 31 december: Golfshop dagelijks geopend van 9.00 tot 15.00 uur.
Zaterdag 1 januari: Banen en clubhuis gesloten.

Als de banen in deze periode wegens weersomstandigheden niet bespeelbaar zijn, wordt dit aangegeven op het bord
bij de ingang van het clubhuis en natuurlijk ook op onze site: www.degolfhorst.nl

Baanstatus
Helaas zit het echte golfseizoen er
weer op, dus moet er rekening gehou-
den worden met een aangepaste baan-
status. De receptie ontvangt iedere
dag tussen 08.00 en 08.15 uur een
bericht van de greenkeeping
betreffende de actuele toestand van
de baan. Check dus vanaf 08.15 uur
de website www.degolfhorst.nl

Telefonisch is de receptie bereikbaar
vanaf 08.00 uur. Wij doen ons uiterste
best om zo vroeg mogelijk de baansta-
tus bekend te maken. Op 1 november zijn Björn en Petra een eigen zaakje begonnen. Zij zijn nu de uitbaters van

herberg 'De Klomp' in Venray. Wij wensen hen veel succes!
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Kersttoernooi

Op zondag 19 december a.s. vindt het
jaarlijkse kersttoernooi plaats.
Iedereen met minimaal baanpermissie
kan zich voor deze wedstrijd inschrij-
ven.
10.00 uur: ontvangst in het clubhuis
met koffie en kerstbrood.
11.00 uur: start de wedstrijd (shotgun);
tijdens het spelen wordt er voor een
hapje en een drankje gezorgd.
Na de wedstrijd vindt de prijsuitreiking
plaats en rond 17.00  uur staat er een
verrassingsbuffet van de chef klaar.

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00
(inschrijven via E-Golf4U).

Oliebollentoernooi
Op donderdag 30 december a.s. is het jaarlijkse oliebollentoernooi.
Deze wedstrijd staat open voor iedereen die minimaal baanpermis-
sie heeft.

10.00 uur: ontvangst in het clubhuis met warme chocomel en
marsmallows. 
11.00 uur: start wedstrijd (shotgun); tijdens het spelen wordt er
voor een hapje en drankje gezorgd.

Na afloop gezellig samenzijn. Onder het genot van een drankje en
oliebollen vindt de prijsuitreiking plaats.

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 
(inschrijven via E-Golf4U).

Nieuwjaarsreceptie
Golfvereniging 
Golfhorst en 
de Golfhorst BV 
nodigen alle 
speelrechthouders 
uit voor de 
nieuwjaarsreceptie 
op zondag 
9 januari a.s. van 
16.00 tot 18.00 uur 
in het clubhuis. 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een sportief 2011.

Eindejaars Sale
Maandag 27 december begint de
Eindejaars Sale bij golfshop de
Golfhorst. Kortingen kunnen
oplopen tot 70%. In de collectie
treft u aan: clubs, kleding, tas-
sen, trolleys, handschoenen en
ballen.

Vanaf 27 december worden ook
onze demo-clubs verkocht!
Maar: OP=OP en wij kunnen
gedurende die tijd geen artikelen
reserveren of nabestellen.

Van 27 december tot en met 31
december is onze shop dagelijks
geopend van 09.00 tot 15.00 uur.

Indische
avond
Op 5 februari 2011 organiseert Ruby
& Rose vanaf 19.30 uur een Indische
avond in het clubhuis van golfcom-
plex de Golfhorst. De kosten per per-
soon bedragen € 45,00 (inclusief
drinken).
Stichting Ruby & Rose houdt zich
bezig met onderzoeken en kennis-
overdracht op het gebied van gynae-
cologische kanker. Jaarlijks sterven er
1400 meisjes/vrouwen... Onderzoek
kan dit veranderen, maar daar is geld
voor nodig. Strijd mee tegen kanker! 
Inschrijving via: 
gladys_vandenmunckhof@yahoo.com
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Op Schiphol stond ze, fruiti-
ger dan ooit, een stralende
lach op haar botox-lippen.

Gôh, wat zag ze er goed uit: strak
in jeans met wespenprofiel, strak
in een oogverblindend rood T-
shirt, zichtbaar spottend met de
wetten van de zwaartekracht. Hoe-
veel vrouwen, dacht ik, zitten op
haar leeftijd, in omvang verdub-
beld, te zweten in een midlifecrise-
verveling. En Truce, die altijd over
alles zuur zat te zaniken, stond
daar stralend als de mensgeworden
zomer.

Overigens: heb jij dat ook, dat je
zo snel jankt, nu je wat ouder
bent? Er is weinig voor nodig of ik
begin te snotteren. Toegegeven, de
tranen zijn niet zo zout als vroe-
ger, maar ze komen wel erg snel.
Bij Truce ook en we vlogen elkaar
snikkend in de armen. Ze trok me
mee naar de eerste de beste koffie-
bar. 

'Oh, Miep, wat heb ik je veel te
vertellen!', huilde ze.
'Ik dacht', zei ik, 'dat ik een zielig
hoopje mens zou aantreffen, die
met een golfstok in elkaar geramd
was en een verbouwd gezicht zou
hebben, maar je hebt nog nooit zo
gestraald als nu. Wat is er met je
gebeurd?'
'Miep, ik kan het nauwelijks onder
woorden brengen. Die Tiger... wat
een goddelijke lover, hij heeft mij
alle hoeken van de liefde laten
zien. Wat ik heb meegemaakt, dat

is niet van deze wereld, ik wist niet
dat het bestond. Die passie, die
hartstocht, hemels, goddelijk, ik
wist echt niet dat het kon, ik wist
niet dat ik dit ooit zou mogen mee-
maken. Het heeft gevoelens bij mij
wakker geroepen waarvan ik niet
wist dat ik ze had, ik heb mijn hele
leven geslapen, hij heeft mij wakker
gekust, ik ben een beetje Sneeuw-
witje geweest, ik heb een sprookje
meegemaakt... Ik... heb..."
'Wacht even', zei ik, 'we moeten de
koffie niet koud laten worden. En je
hebt toch de driver van zijn vrouw
op je hoofd gehad, Sneeuwwitje?'
'Dat is ook zo, maar Elin, zo heet
ze, kwam mij in het ziekenhuis
opzoeken, de schat. Weet je, we
zijn beiden bedrogen door Tiger.
Zo voelde dat. En er groeide iets
heel moois tussen ons, dat kan
alleen maar bij vrouwen onder
mekaar. 'Voor haar was het nu uit
en voor mij ook, maar Tiger heeft
ons allebei rijker gemaakt.' 
Er kwam een dromerige blik in

haar ogen. Ze begon zacht fluiste-
rend, haast mijmerend, te praten:
'Mannen... Miep…, ik was er nooit
echt van onder de indruk, maar er
is iets met mij gebeurd. Zoals een
bij gek wordt bij de geur van nec-
tar, zoals een vlinder naar het licht
getrokken wordt, onstuitbaar en
onherroepelijk, zoals een dorstig
hert naar een koele waterbron, zo
word ik naar mannen getrokken,
als ijzervijlsel naar een magneet...'
'Als mayonaise op een frietje',
vulde ik haar aan. Ik besefte dat ik
haar ongekend poëtische niveau
nooit zou kunnen bereiken.
'Ik kom weer golfen bij jullie', zei
ze opeens heel vastberaden. 'Zijn
die mannen er nog, die ik altijd al
aardig heb gevonden? Die... hoe
heet hij ook alweer... van de wed-
strijdcommissie, die ook Sinter-
klaas was, die Hay... eh eh…,ja, ja,
die... en die marshal, zo'n echte
man was dat, met die blozende
wangen... Wilfred... eh eh.. en ik
ken een zekere Sjef, goh wat een
stuk en Arthur en Manny en Bart
en Giel en Bas en Jan de zanger...'
Truce was niet te stuiten. Ik schrok
van het vuur in haar ogen.
Sneeuwwitje was ontketend.
Mannen, wees gewaarschuwd!
Onstuitbare Truce heeft de nectar
geroken...

Miep van der Putten

Zoals een bij die de nectar ruikt…

Hoe zat het ook al weer? Mijn zus Truce had op de
Golfhorst Tiger Woods ontmoet, zoals u wellicht
nog weet. Ze was opgepimpt en uitgedeukt ver-
trokken naar haar grote Adonis. Zijn vrouw was
niet thuis, Truce was meer dan welkom, maar ze
werden betrapt door zijn vrouw die met een joekel
van een driver de ruiten van Tigers auto in elkaar
ramde en Truce het ziekenhuis in sloeg. We heb-
ben maandenlang niets van Truce vernomen. Maar
daar is ze weer. 
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Giel Boonhof legde uit hoe er
gespeeld zou worden. Er zou
gegolfd worden in (let goed op!)

flights van twee koppels volgens het Texas
scramble-systeem en geteld volgens het idee
van de vossenjacht. En wie de vos was, zou
na het spelen pas bekendgemaakt worden.
Alsjeblieft! Dat was zoiets als hogere wis-
kunde voor de meeste argeloze luisteraars.
Giel was niet te beroerd om het een paar
keer uit te leggen en diegenen die het direct
begrepen hadden, wilden het ook wel ver-
der toelichten aan de buren. Zo ging ieder-
een de baan op met het idee dat het spel-
type alvast heel apart zou zijn.

Kniesoren
Maar het weer was niets bijzonders: het was
een kille, gure, winderige, natte, ongezel-
lige, koude, vieze herfstdag. Vrijwilligers
van de Golfhorst zijn echter allesbehalve

kniesoren en het werd dus een leuke golf-
dag. Alleen moest je na afloop wel erg lang
onder de douche staan om weer op tempe-
ratuur te komen voor het feestelijke tweede
deel. 
Nelly van Tilburg had de muziekinstallatie
al opgesteld en ze speelde haar eerste lied-
jes. Daar stond ze dan met in haar handen
een accordeon, omringd door allerlei boxen
en versterkers en mysterieuze elektronica
waarmee ze het geluid van een heel orkest
met slagwerk en al te voorschijn toverde.
Maar vooral toverde ze een heerlijke sfeer te
voorschijn. Gezelligheid hing in de lucht.

Zondagse soep
Het eerste drankje werd genuttigd, er werd
geëvalueerd. Cees van der Aa: "Het was een

leuk idee echtparen tegen elkaar te laten
spelen. Een succes. "Daar kwam het eerste
hapje: zondagse soep, volgens Maria 
Brueren, precies zoals moeder ze vroeger
maakte met sliertjes soepvlees en al. Heer-
lijk!
Nelly speelde lekkere kermismuziek en toen
nam Bets het woord om te vertellen wie er
zoal gewonnen hadden. Ik vermeld de
neary vanwege de opvallende saamhorig-
heid: bij de heren Jan van der Meulen, bij
de dames Angelique van der Meulen.
Daarna ging de voorzitter speechen. Hij
sprak sympathieke woorden over vrijwilli-
gers die de steunpilaren onder de vereni-
ging zijn. Zijn woorden daalden als een
warme douche over het aandachtig gehoor.
Iedereen was het zichtbaar helemaal met
hem eens. “Het is een jonge traditie, zei
Manus, dat één iemand tot vrijwilliger van
het jaar wordt benoemd. En dat is... (Manus
hield even in voor de spanning, 'zal ik het
zijn?' hoorde je iedereen denken)… en dat
is... Ton Voshaar." En toen volgde, (alsof het
nodig was?!) een rode loper met de vele
verdiensten die Ton al jarenlang voor de
vereniging heeft. Hij werd verlegen bedol-

‘Het moest een dag met een gouden randje worden’

Vrijwilligersdag... heerlijke dag!
Het moest een dag met een gouden randje worden. Met minder was Bets niet
tevreden. Vanuit het bestuur lag de organisatie van de dag op het bordje van
Bets van der Heijden en Giel Boonhof en daar lag het goed. Het moest een dag
worden met lekker golfen, met een goed verzorgd hapje en drankje en… vooral
boordevol gezelligheid. 
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ven onder deze vele complimenten. Wat
een aardige man toch. "Dat ligt aan het
gemeenschapsgevoel in de club", dat zei hij
ook nog. Goed, hè? 

Culinaire hoogstandjes
En inmiddels waren er hapjes geserveerd.
Geachte lezer, ben je er nog?, ik zeg je, ik ga
geen enkele moeite doen om te beschrijven
hoe goddelijk die waren. Het lukt mij nooit
om in woorden zelfs maar te benaderen
hoe verrukkelijk het was, wat voor culinaire
hoogstandjes de keuken hier bij elkaar had
getoverd, hoe smaakvol de diversiteit aan
heerlijkheden... (nu ben ik toch bezig). Ik
volsta met het understatement: het was best

lekker. Dat was het. En frietjes waren erbij...
met mayonaise... die hapjes...!
Nelly speelde onverdroten door, een hele
reeks lekkere walsjes speelde ze en het werd
steeds gezelliger en er werd gedanst. Het
begon al op een echt feest te lijken. Er werd
gezongen: Bets had een kompaan gevonden
in Ans van Gils en we maakten de rebirth
van de Selvera's mee: Hou je echt nog van
mij Rockin' Billy? en Twee reebruine ogen.
De klok ging terug naar de jaren '60 en we
gingen met plezier mee. Jan Heijnen ging er
zich mee bemoeien, weliswaar geen
bestuurslid meer, maar hij moet nog afkic-
ken. Hij zong ons toe: Roëd, roëd, roëd,
roëd zien de roëze… Het klonk heel geloof-
waardig. Bart van Gils had, dacht ik, moeite
met zijn emoties: "Wij verlaten de club, we
gaan op de Stippelberg golfen", zei hij. Zag
ik een traan in zijn ogen? In elk geval
hoorde ik een traan in zijn stem, dacht ik.
Maar zijn Ans greep de sterren van de
hemel en zong bemoedigend voor Bart:
"Het leven is goed in het Brabantse land."

Polonaise
Ik heb om me heen gevraagd hoe iedereen
de avond vond. Riek Hobus: "Ik geniet wel
van zo'n KBO-feestje." Ik heb blijkbaar met
enig misnoegen op haar oordeel gereageerd,
want ze corrigeerde zich gehaast: "Ik bedoel

zo'n Zonnebloemavondje". De polonaise lag
op de loer, maar Desiree Adank mocht
rocken met haar Twan en ze swingde de
pan uit. Nog een keer zongen de Selvera's
"Aan het strand stil en verlaten", nog een
keer ging iedereen naar de tafel vol heerlijk-
heden, nog een keer werden de glazen
gevuld. Thea (van Bert) Zanders verwoordde
waarschijnlijk het oordeel van velen: "Vanaf
het eerste moment vond ik dit een heerlijke
avond."
En Bets glom van tevredenheid. En Giel was
in zijn nopjes. Het was een dag met een
gouden randje geworden, met lekker golfen,
boordevol gezelligheid, met een drankje en
hapjes!!! ...mmm... hapjes.!!! ... (slik,
slik...)...

Jo Bongartz

Ton Voshaar werd door de voorzitter geroemd om zijn vele verdiensten.

Ton Voshaar (l.) en Jacques Driessen hier gezellig 
bij elkaar op de vrijwilligersdag. 
Beiden zijn commissieleden van het eerste uur…
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Het waarom van de CSA
De hoogte van je playing handicap wordt in belangrijke mate
bepaald door de Slope Rating en de Course Rating. Deze
geven de moeilijkheidsgraad weer van de baan bij omstandig-
heden die normaal zijn voor de lente- en zomermaanden.
Soms worden echter wedstrijden gespeeld waarbij de weer-
somstandigheden en/of de baancondities niet normaal zijn.
Dit heeft uiteraard gevolgen voor de scores en dus ook voor
eventuele handicapaanpassingen. Om dit ongewenste effect
te corrigeren is de Competition Stableford Adjustment, kort-
weg CSA, ontwikkeld. Deze wordt wereldwijd toegepast. Als
bij de NGF aangesloten vereniging zijn ook wij verplicht de
CSA toe te passen.

De marges van de CSA
In de berekening wordt de werkelijke score van de deelnemers
aan een wedstrijd vergeleken met de statistisch verwachte
score onder normale condities. Als de afwijking buiten
bepaalde grenzen ligt, worden de stablefordscores van alle
spelers aangepast, afhankelijk van de grootte van de afwij-
king. De aanpassing kan zijn naar boven (+1,+2,+3) of naar
beneden (-1). Als de condities extreem zijn, kan de CSA zelfs
leiden tot scores die gelden als ‘Reduction Only’, hetgeen
inhoudt dat alleen handicapverlagingen en dus geen verho-
gingen, plaatsvinden.

Hoe de CSA berekend wordt
De CSA vereist een ingewikkelde berekening. Praktisch gezien
komt het er echter op neer dat de CSA afhankelijk is van het
aantal wedstrijddeelnemers met een exact handicap lager dan
26.5 en van het aantal van hen dat 34 of meer stablefordpun-
ten heeft behaald. Als deze gegevens bekend zijn, blijkt de
aanpassing uit een beschikbare tabel. In de praktijk wordt de
berekening uitgevoerd door het computerprogramma dat
wordt gebruikt bij de wedstrijdorganisatie. 
Een praktijkvoorbeeld: de seniorendag van 22 september 2010
Het aantal deelnemers was 71, dit is voor de berekening niet
van belang. Daarvan hadden er 36 een handicap lager dan
26.5, dit aantal is wel van belang. Van deze 36 spelers haal-
den er 6 een score van 34 of meer, dit is afgerond 17%. Uit de
te hanteren tabel blijkt dat bij een percentage van 16 tot en
met 30 (6 tot en met 11 scores 34 of hoger) geen aanpassing
plaatsvindt. Op de seniorendag van 22 september lag het
percentage op 17% (6 spelers), dus was de aanpassing 0.

Bij 11 tot en met 15% (4 of 5 scores 34 of hoger) zou de aan-
passing +1 geweest zijn, bij 8 tot en met 10% (3 scores) +2, bij
5 tot en met 7% (2 scores) +3 en bij 0 tot en met 4% (0 of 1
score) ‘Reduction Only’ (alleen handicapverlagingen). Als 31
of meer procent van de deelnemers met een handicap onder
26.5 een score zou hebben behaald van 34 of meer punten
(minimaal 12 scores 34 of hoger) dan was de aanpassing -1
geweest.

Namens de regel- en handicapcommissie

Jan Rovers

Het waarom, het hoe en de praktijk
van de door velen verguisde CSA

advertentie



28

Winter 2010Gol fhors t

Puzzel 21 Doorloper

Horizontaal

1. geldelijk, stierenvechter

2. weefselopbouwend, al het vee

3. lichaamsdelen, vervelend iemand, ziekte

4. Radio Symfonie Orkest, extremist, sportevenement, verwering

5. takje, kunstwerk, noodlottig

6. pinda, uitwendig, meetlat, onaangepast

7. veevoer, altijd, boom, meisjesnaam

8. gekant, repeteren

9. atmosfeerdruk, Italiaanse voetbalclub

10. winkel, schip, bijstaan 

11. deel van een auto, omroep, vaargeul

12. Europeaan, verlaagde noot, onder (Fr.), organische verbinding

13. oude munten, maïskoek, dwarsmast

14. plaatsnaam, hype, vogel, leergang

15. muzieknoot, peilinstallatie, hospartij, artikel, familielid

Verticaal

1. temperatuurschaal, alternatief

2. inrichtingsassistente, schaats, oude munt, kapitein

3. superklein, zoen, maand

4. wegvoering, gereedschap, vissersloon 

5. kerstlied, ding, stalling, ten bedrage van

6. samenhang, en andere, bijwoord, lengtemaat, bevel

7. ziek (Eng.), knaagdier, opschrift, bloem

8. bijb. figuur, onheilsgodin, claim, titel, Perzische koning

9. droogvloer, titel, erfelijkheidsdrager, loopvogel, regionale omroep

10. verhinderen, bedrag, mannelijk dier, sluis

11. houtsoort, moot, gastheer, muzieknoot

12. zonwering, rangtelwoord, lidwoord, uitvoering

13. stap, voegwoord, IJsland op auto, door de wind

14. a priori, vorst, nummer, hoofddeksel, familielid

15. ontslag, Belgische plaats, voorzetsel

16. indien, naam van voetballer van Internazionale, 

ook, meisjesnaam, tijdperk, berging

Zet de gevonden letters in

het diagram hieronder. Deze

verzuchting voor ná de win-

ter is de oplossing.  Stuur

deze oplossing vóór 10 janu-

ari 2011 naar: Redactie maga-

zine '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 weer prachtige prijzen te

winnen!

De winnaars van puzzel 20:

1. Nel Gommans, 

Reysenbeckstraat 53,

5963 AZ Hegelsom.

2. Ton Voshaar, 

Hertog van Gelresingel 5,

5961 TB Horst.

3. Gerda de Beijer, 

Torenvalk 25, 

5804 VA Venray.

De prijzen zijn af te halen bij

de receptie van de Golfhorst.

Oplossing puzzel 20:

Elke golfmiljonair
is met 

GVB begonnen!


