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Het voorjaar dient zich alweer 
aan… en de winter…, ach het 
viel eigenlijk wel mee.

De algemene ledenvergadering op 
25 januari werd redelijk bezocht, 
maar een wat ruimere belangstel-
ling voor de verantwoording, welke 
het bestuur aflegt over het gevoerde 
beleid, is toch wenselijk.

Met groot genoegen mocht ik namens 
de leden tijdens deze vergadering 
onze oud vice-voorzitter en voorzit-
ter van de pr-commissie, Jan Heijnen, 
benoemen tot erelid van onze vereni-
ging. Uit archiefstukken, contacten 
met (oud-)bestuurders en vooral ook 
de eigen ervaring, weet ik dat Jan 
uitzonderlijke verdiensten heeft voor 
onze vereniging en komt hem deze 
bijzondere erkenning van harte toe.

Overige vermeldenswaardigheden:
Het vertrek van Henk Belgers, die 
zijn bestuursfunctie moest opgeven 
vanwege andere drukke vrijwilligers-
activiteiten.

Chris Besseling werd benoemd in het 
bestuur en neemt daarmee ook het 
voorzitterschap over van de regel- en 
handicapcommissie.

Met de herbenoeming van onze secre-
taris Anneke Schoonbeek mag de ver-

eniging zich erg 
gelukkig prijzen 
en kan daarmee 
een beroep blijven 
doen op haar 
trouwe dienst en 
grote betrokken-
heid.

De jeugdafdeling is na het vertrek van 
enkele belangrijke mensen weer bijna 
op volle sterkte. Onder aanvoering 
van de nieuwe vice-jeugdvoorzitter 
Ben, kan er ook verder gewerkt wor-
den aan een intensievere samenwer-
king binnen het Limburgse jeugdgolf.

Vervanging en aanvulling van leden 
van onze wedstrijd- en pr-commissie, 
waarbij ook enige verjonging werd 
doorgevoerd, bieden een goed per-
spectief voor de continuïteit.

Met veel vertrouwen zie ik de samen-
werking met Rekafa Dukkers tege-
moet, die de druk en verspreiding van 
ons clubblad gaan verzorgen. 

Tot slot wil ik Derk Jolles met zijn 
team succes toewensen en feliciteren 
met de geslaagde facelift van ons 
clubhuis. 

Met de beste groeten,

Manus Poels

Ik ken niet de fijne kneepjes,
van dit elitespel,
maar het moet wel zwaar zijn
ja, dat blijkt daar wel.
Want een beetje golfspeler,
heeft wel een handicap,

zodat ik over deze sport 
wel mijn bedenkingen heb.
Rijden er daarom zoveel karretjes
over dat terrein,
zouden al die golfers soms
ook al gehandicapt zijn.

Doortje Huting

Van golf tot poëzie…

Golfsport
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T 0475-41 67 50
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•	 Lentetoernooi:	zondag	10	april	 
(shotgun 12.00 uur)

•	 Vrienden-	en	vriendinnendag:	 
dinsdag 31 mei (shotgun 12.00 uur)
•	 Zomertoernooi:	zondag	17	juli	 

(shotgun 12.00 uur)
•	 Strokeplaykampioenschappen:	weekeinde	25/26	juni	zoals	in	2010
•	Matchplaykampioenschappen:	zaterdag	20	en	zondag	21	augustus
•	Commissiedag:	zaterdag	15	oktober	(shotgun	12.00	uur)
•	Wellicht	dat	er	nog	een	afsluitende	activiteit	 

(Golfhorst Open - 23 oktober?) in de herfst wordt toegevoegd i.s.m. de BV
•	 Zondag	18	december:	Kersttoernooi
•	Vrijdag	30	december:	Oliebollentoernooi

Veel wedstrijdplezier,
de wedstrijdcommissie en de BV

Wedstrijdkalender 2011

Qualifying kaarten
In 2010 zijn door onze leden 1653 
qualifying kaarten gelopen, waarvan 
148 op een andere baan.140 kaarten 
waren onvolledig of foutief ingevuld 
(circa 8,5 procent). Dit is een duide-
lijke verbetering ten opzichte van 
het voorgaande jaar, maar het kan en 
moet natuurlijk nog veel beter!

Namens de regel- en handicapcommissie,
Jan Rovers

Nieuwe rubriek:  
vraag het aan de regel- 
en handicapcommissie

Stel uw vragen over regelsituaties, 
handicaps, course-rating en alles 
wat met deze onderwerpen verband 
houdt. U krijgt persoonlijk antwoord 
en uw vraag zal met het antwoord 
zonder naamvermelding in deze ru-
briek worden opgenomen.
Verder worden in de rubriek in vraag- 
en antwoordvorm onderwerpen en 
regelsituaties  opgenomen waarvan 
de commissie vindt dat ze interessant 
genoeg zijn om kennis van te nemen.

Mail uw vraag naar:
jwm.rovers@hetnet.nl

GVB-examens
In het afgelopen jaar hebben onge-
veer 400 kandidaten het GVB-examen 
afgelegd om in het bezit te komen van 
het gewenste pasje. Het theorie-exa-
men werd afgelegd door 387 kandi-
daten, waarvan 82% is geslaagd. Voor 
het praktijkexamen gingen 335 kan-
didaten op, waarvan 95% is geslaagd. 
We	kunnen	dus	weer	spreken	van	een	
voortreffelijk resultaat en danken alle 
examinatoren voor hun inzet.

Wijzigingen in 2011
In 2011 wordt het GVB-examen 
enigszins gewijzigd. Alle gegevens 
worden digitaal via het Registratie 
Systeem GVB-examens ingebracht. 
Het examen bestaat voortaan uit een 
regelexamen (theorie), een vaardig-
heidstest en een proeve van be-
kwaamheid.
Er ligt voor 2011 dus weer een mooie 
uitdaging.

Namens de regel- en handicapcommissie,
Jan Hendrix
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“Ik had een grote hobby: jagen. En 
naast het jagen was ik heel intensief 
bezig met het africhten van honden 
voor de jacht. Dat is zo enerverend. 
Een hond is gebaat bij duidelijke hints: 
hij doet iets goed en krijgt een compli-
ment of hij doet iets fout en krijgt dan 
een berisping. Tussen haakjes: het is 
misschien een vreemde gedachte maar 
onze pro, Arthur, zou met dit principe 
nog zijn voordeel kunnen doen: een 
standaard gedrag aanwennen gaat op 
die manier heel goed. 

Intelligent
Nu zijn niet alle honden even intel-
ligent, heb ik geleerd, maar het is een 
echte uitdaging om honden de vaar-
digheid van een jachthond aan te le-
ren. Dat africhten was iets heel unieks; 
we deden dat met een groepje jagers 
in De Rips: dat was de eerste opleiding 
in zijn soort in Nederland. Daarnaast 
was ik keurmeester voor jachthonden 
in heel Nederland en België. Prachtig 
om te doen.
We	hadden	een	jachtgebied	op	de	
Beegder Heide. Gaandeweg maakten 
we echter vaker mee dat er mensen 
naar ons stonden te roepen en ons 
voor moordenaars uitmaakten. Dat 
heeft mij echt geraakt. Als ik iets niet 
ben en niet wil zijn... Ik ben met jagen 
gestopt en ik ben gaan golfen. Vanaf 
de eerste dag ben ik het jagen verge-
ten, zo kreeg die sport mij te pakken.

Uitstekende sfeer
Ik kreeg les in Herkenbosch van Judith 
van Hagen, die toen bij de topdames 

in Nederland hoorde. En toen met de 
Golfhorst werd begonnen ben ik vanaf 
het begin lid geworden. Daar heb ik 
nooit spijt van gehad. Vanaf het eerste 
moment was er een uitstekende sfeer 
in de vereniging, iedereen zegt elkaar 
goeie dag, onze leden zijn vriendelijke 
mensen. In de loop van de jaren is de 
baan veel mooier geworden, het aantal 
leden is uitgebreid, alles is professione-
ler, maar de sfeer is altijd goed geble-
ven, ik voel mij hier zeer goed thuis. 
Ik vind golf een geweldige sport. Ik 
heb nu handicap 34; ik heb 18 gehad. 
Dat had wel een oorzaak: ik heb één 
dochter en die woonde jarenlang in 
de Algarve in Portugal. Daar gin-
gen mijn vrouw en ik 10 jaar achter 
elkaar overwinteren van september 
tot maart. Daar heb ik zoveel gegolfd 
dat ik op een gegeven moment op 
handicap 18 stond. Maar met het ou-
der worden, wordt het golfen er niet 
beter op. Toch is het steeds weer een 
uitdaging: je wilt recht en ver slaan en 
steeds rechter en verder. Je wilt goed 
chippen en dat blijft mijn zwakke 
punt en je wilt goed putten en dat 
lukt gelukkig prima. Je komt steeds 
jezelf tegen: je ergert je als het op een 
dag minder goed lukt. Maar dat werkt 
alleen maar averechts. Je moet je 
inzetten en je moet genieten. Dat doe 
ik met volle teugen. Ik realiseer mij 
daarbij ook dat het mijn gezondheid 
zeer ten goede komt. 

Onbetaalbaar
Maar helemaal tevreden ben ik toch 
niet. Kijk, ik kan niet meer de berg op 

bij hole 5. Ik loop daarom nooit de 
eerste lus, alleen de tweede van hole 
10 tot 18 en daarna de Americabaan. 
Ik snap goed dat die berg niet ge-
sloopt kan worden. De alternatieven 
die daarvoor bedacht zijn, blijken 
onbetaalbaar. Daar heb ik alle begrip 
voor. Maar wat ik nu wil? Ik wil de 
tweede lus blijven lopen zo lang als 
ik dat kan en voor de eerste lus wil ik 
een buggy huren. En dat blijkt niet 
te kunnen! Je kunt alleen een buggy 
voor	het	hele	traject	huren.	Zoiets	
snap ik niet. Er komen toch steeds 
meer oudere golfers en daar moet 
toch een flexibel management in mee 
kunnen denken. Ik golf wel eens in 
Margraten en wat gebeurde daar laatst 
bij	de	kassa?	Zo’n	aardige	juffrouw	
kijkt mij aan, taxeert mijn leeftijd en 
zegt dat ik voor een halve greenfee 
kan spelen. En een handicar kon ik 
meekrijgen voor € 3,50. Dan denk ik: 
hier hebben ze begrepen dat ze voor 
de oudere golfer wat moeten doen. 
Daar kan de Golfhorst wat van leren.
Ik golf nergens liever dan bij ons, er is 
harmonie in de vereniging, ik speel drie 
keer in de week en ik geniet elke keer 
weer. Maar ja... die berg, die berg...”

Jo Bongartz

 Gerrit Hendriks

Vanaf de eerste dag had  
het golfen mij te pakken…
“Ik ben nu 80 jaar. Maar toen ik 65 werd, heb ik dat beschouwd als een cruciaal 
moment in mijn leven. Ik had een Assurantie Adviesbureau annex Spaarbank 
en ik stopte met werken. Ik had vroeger al een keer een hartinfarct gehad en 
op zo’n moment ga je alles op een rijtje zetten. Ik herinner mij heel goed dat ik 
dat infarct kreeg in de auto, dat ik op handen en voeten bij een arts in Maar-
heeze naar zijn kamer kroop, hals over kop naar het ziekenhuis in Weert werd 
gebracht en daar nog een infarct kreeg. Ik was toen pas 47 jaar. Ik ben daar na 
vier bypasses perfect van opgeknapt, maar toen ik 65 werd heb ik toch ge-
dacht: ik heb altijd hard gewerkt, nu ga ik een nieuwe periode van mijn leven 
in en ik wil daar iets moois van maken.”

ONTMOETING MET…
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Gratis spreekuur, 
ook op uw bedrijf.

Bel voor een 
afspraak.

Hoofdstraat 19
5961 EX Horst

tel. 077-398 81 82

Bolwerk 18
5509 MH Veldhoven

tel. 040-294 45 00

www.trc-advocaten.nl

‘Een conflict 
oplossen is:

communicatie 
herstellen’

mr. Jeroen Hellendoorn



E r valt een hoop te genieten als 
je door een roze bril naar de 
jaarvergadering kijkt. Het begon 

al direct met een sympathieke traditie: 
mevrouw Ada Beerens, de weduwe 
van de oprichter Toon Beerens kreeg 
traditioneel het eerste nieuwe jaar-
kaartje van de NGF overhandigd door 
de secretaris; bovendien werd de ere-
voorzitter Thijs Nouwen persoonlijk 
verwelkomd. Het voelt prettig als een 
vereniging leuke tradities heeft gecre-
eerd in de loop van haar geschiedenis.
Anneke Schoonbeek stond als eerste 
op de agenda met de verslagen van 
de vorige vergaderingen. De verslagen 
van Anneke Schoonbeek ervaar ik als 
een agendapunt dat in een verkeerde 
toonzetting wordt afgehandeld. De 
vraag van de voorzitter of er iets aan 
de verslagen valt op of aan te merken 
is volstrekt overbodig, want er is nooit 
iets op of aan te merken. De verslagen 
van Anneke zijn altijd top. Eigenlijk 
zou de voorzitter haar boven op een 
stoel moeten zetten en er zou een 
minutenlange staande ovatie moeten 
klinken. Applaus, applaus voor An-
neke! Nu ze met succes flink wat kilo’s 
is afgevallen, durf ik te zeggen dat ze 
voor de club haar gewicht in goud 
waard is.
En dan komen alle verslagen van de 
commissievoorzitters. Het viel mij op 
dat alle voorzitters begonnen met de 
zin: jullie hebben allemaal het verslag 
gelezen... Een heerlijk moment. Mijn 
inschatting is dat een kwart van de 
aanwezigen de verslagen inderdaad 

gelezen heeft, en dan 
houd ik het voor de 
lieve vrede een beetje 
aan de hoge kant. En 
iedereen kijkt op zo’n 
moment met een blik 
van: natuurlijk heb ik 
al die verslagen gele-
zen, nee zelfs bestu-
deerd. Een toneelclub 
verbetert dit niet.
Enkele opmerkingen 
blijven toch even 
doorklinken: er waren 
400 GVB-examens; 

er zijn 55 juniorleden en 3 jeugdcom-
petitieteams; er is een klein tekort op 
de begroting, maar we hebben wat 
reserves; de nieuwe banen in Bakel en 
Asten trekken een aantal leden weg uit 
de Golfhorst; bij de BV ligt een lijstje 
met gewenste verbeteringen aan de 
baan, zoals verharding van het pad bij 
hole 8 en 18; de ‘wall of fame’ met de 
borden van alle holes-in-ones wordt 
vernieuwd; (daar was nogal commen-
taar op: ‘er is langer vergaderd over 
wat het moest worden, dan de tijd dat 
ze gehangen hebben…’).
En toen waren er twee heuglijke 
feiten: Jan Heijnen werd benoemd 
tot erelid. In de zeven jaar van zijn 
bestuurslidmaatschap had hij zich la-
ten kennen als een wijs bestuurder bij 
moeilijke beslissingen, als een prettige 
man met een helder zakelijk verstand, 
als een man met veel clubliefde en 
onnavolgbare inzet. Dat alles opgeteld 
resulteerde in een welverdiend erelid-
maatschap, zei de voorzitter tegen een 
beduusde Jan. Applaus van de verga-
dering onderstreepte de juistheid van 
dit besluit.
Eveneens heuglijk was de presentatie 
van de nieuwe website door Bets van 
der Heijden, voorzitter van de pr-
commissie. Deze mooi vormgegeven 
site werd met instemming ten doop 
gehouden. Een aanwinst voor de 
vereniging, was de algemene opvat-

ting. Jacques van Eyndt, die jarenlang 
de vorige site bijhield, krijgt assistentie 
van Aart Polderman en Clint Coppers.
Chris Besseling ging, vergezeld van 
applaus van de vergadering op de 
stoel zitten van zijn voorganger Henk 
Belgers als voorzitter van de regel- en 
handicapcommissie. Anneke Schoon-
beek zou na twee periodes afscheid 
moeten nemen als secretaresse. De sta-
tuten laten echter toe dat zij door mag 
gaan, als er geen geschikte opvolgster 
gevonden wordt. Er werd enigszins 
getwijfeld aan de ijver waarmee de 
voorzitter een nieuwe secretaresse 
gezocht zou hebben. Twijfels waren er 
niet over Anneke als secretaresse. Dat 
is er nooit, waarom ook? Die kanjer 
van een Anneke.
Eigenlijk zaten er alleen maar kanjers 
achter	die	bestuurstafel,	toch?	Zeg	
nou zelf. Je kunt toch geen andere 
conclusie trekken na zo’n avond. Dat 
werd al verwoord door Afko Schoon-
beek, die een compliment maakte met 
de woorden: ‘het menselijk kapitaal 
staat niet op de balans’, doelend op 
de	bestuursleden.	Waarna	erelid	Thijs	
Nouwen het laatste woord kreeg om te 
zeggen: “Meneer de voorzitter, dit was 
een prima vergadering.” En daarmee 
haalde hij mijn woorden uit mijn 
pen…

Jo Bongartz

De jaarvergadering vanaf 
de zijlijn beschouwd… 

‘Het menselijk kapitaal staat niet op de balans…’
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W el lekker om van de ver-
plaatste teebox met een 
flinke mep meteen boven 

op de bult te zijn, dan kun je tenmin-
ste je handen even in de zak steken 
om ze op te warmen. De winterboots 
had ik zelf eigenlijk ook alweer opge-
borgen, maar een rondje afgelopen 
zondag leerde me dat de golfschoenen 
mij niet voor natte sokken behoeden. 
En dat terwijl er nog garantie opzit. 
Maar na afloop van de ronde maken 
de score en een kop erwtensoep veel 
goed.

Drankje nuttigen
Ook het afgelopen jaar hebben wij 
voor wat betreft het weer een matig 
seizoen gehad en dat merk je natuur-
lijk aan het aantal gespeelde wed-
strijden in 2010. Toch kan ik mij niet 
aan de indruk onttrekken dat in het 
algemeen de deelname aan de diverse 
wedstrijden terugloopt. Oorzaken 
hiervan liggen uiteraard ook, buiten 
de baangesteldheid, aan het terug-
lopend aantal leden en invoering 
van diverse wedstrijdvormen. Verder 
horen wij dat deelnemers die vroeg 
zijn gestart, naar hun mening, soms 
wat lang moeten wachten alvorens 
de prijsuitreiking plaatsvindt. Tja, de 
wedstrijdleiding wil na binnenkomst 
ook graag eerst even een drankje nut-
tigen.

Op de lange baan
Positief is evenwel dat wij toch een 
aantal nieuwe gezichten hebben 
kunnen begroeten, die het in ieder 
geval bijzonder gezellig vinden bij 
ons. Verder doet het ons deugd dat er 
enkele leden zijn, die een definitief 
vertrek naar een andere club, op de 

lange baan hebben geschoven.
Een onderzoek heeft geleerd dat met 
name de seniorendag en de zaterdag-
wedstrijd minder deelnemers hebben 
gehad dan in 2009. Dit onderzoek 
had alleen betrekking op de periode 
april tot september. Ook op de da-
mesdag zou aanvulling van het aantal 
speelsters wenselijk zijn. De terugloop 
of beter gezegd het constant blijven 
van de groep speelsters heeft ook daar 
vele oorzaken.
 
Aantrekkelijker
Doelstelling van de weco (wedstrijd-
commissie) voor 2011 is dan ook 
bekijken op welke manier wij deel-
name aan wedstrijden aantrekkelijker 
kunnen maken en deelname kunnen 
verhogen. Dat kunnen wij niet alleen, 
daar hebben wij de medewerking van 
de spelers en speelsters voor nodig. 
Wij	dagen	hen	dan	ook	uit	om	met	
voorstellen te komen waarmee wij als 
weco aan de slag kunnen gaan. Deze 
voorstellen kunnen jullie doorgeven 
aan ieder lid van de weco. De e-
mailadressen staan op de site van de 
vereniging.	Wij	zullen	er	voor	zorgen	
dat deze voorstellen de juiste aan-
dacht krijgen.
 
Oh, ships, de telefoon ram-
melt…: “Toch niet weer een 
afmelding?”...”Hallo met Mei”… “Dag 
Mei, hier met Piet Paulusma”...”Dag 
Piet”…	“Wat	zeg	je…?,	de	lente	komt	
eraan?”
 
Tot ziens bij de wedstrijd.

Namens de wedstrijdcommissie,
Giel Boonhof

De hartenkreet van de 
wedstrijdcommissie
Op het moment van schrijven van dit stukje, regent het buiten alweer pijpenstelen en de eerste afmelding 
voor de seniorendag komt alweer binnen. Natuurlijk is het niet aantrekkelijk om in de regen een rondje te 
lopen als je al brildragend bent, geen regenkleding in de tas hebt, je pet vergeten bent, de paraplu nog in 
de auto ligt, je scorekaart kletsnat is geworden en je, aangekomen op de teebox van hole 2, je sokken al uit 
moet wringen. 
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Bleijenbeek: een mooie,  
uitdagende en gastvrije baan…
In deze rubriek maken we in elk clubblad een rapportage over een baan bij ons in de buurt. Daar eenieder wel eens een 
balletje wil slaan op een andere, dan de eigen ‘home-course’, kan dit portret wellicht een bijdrage leveren in de keuze 
waar naar toe ‘vreemd’ te gaan. De beschreven banen zijn door ons bezocht en via dit verhaal willen wij onze ervarin-
gen met jullie delen. Daar de Golfhorst al nauwe contacten onderhoudt met de golfbaan in Bleijenbeek, leek ons deze 
buur uitermate geschikt om als eerste te bezoeken. 

Golfen bij de buren…

In de kop van Limburg, nabij het 
plaatsje Afferden ligt, verscholen 
in het decor van de Maasduinen, 
golfbaan Bleijenbeek. Deze golfbaan 
maakt deel uit van Landgoed Bleijen-
beek, dat maar liefst 270 ha groot is. 
Op dit landgoed woonde de familie 
Schenck van Nijdeggen tot 1709, 
waarna Bleijenbeek overging naar 
de aangetrouwde familie van Hoens-
broeck, een oud adellijk geslacht in 
Limburg. In deze omgeving vindt 
u glooiingen, bossen, heidevelden, 
vennen en de ruïne van het kasteel 
Bleijenbeek. Dit kasteel is in 1944 
platgebombardeerd, omdat het Duitse 
leger hier hoofdkwartier hield. Deze 
kasteelruïne is nu te zien tijdens de 
wandeling van de ene hole naar de 
andere. Na de oorlog is het landgoed 
eigendom geworden van een stich-
ting. Er is een speciaal programma 
opgesteld door gemeente, natuuror-
ganisaties en de huidige eigenaar om 
de bestaande natuur uit te breiden, de 
ruïne van het kasteel te behouden en 
fietspaden aan te leggen. Er wordt een 
stuk van 30 ha nieuwe natuur ontwik-
keld. In 2007 is er zelf een vergunning 
aangevraagd voor de uitbreiding van 
de golfbaan met nogmaals 18 holes.
 
De baan
De baan zelf is opgericht in 2004 
en vanaf mei 2005 bespeelbaar. De 
18 holes baan is een par 71 met een 
lengte van 5.820 meter voor de heren 
en 4.973 voor de dames. Verder 
beschikt de baan over een 9 holes 
par	3/4	oefenbaan	en	een	9	holes	
pitch- en puttbaan. Daarnaast is er 
nog een puttinggreen en uiteraard 
een drivingrange. De 18 holes baan 
is ontworpen door architect Gerard 

Jol.	Zoals	boven	reeds	genoemd	zijn	
er plannen om de baan uit te breiden 
met minimaal 9 holes. Het clubhuis is 
in 2006 geopend en beschikt over alle 
faciliteiten. Momenteel telt Bleijenbeek 
zo’n 650 leden en 80 businessleden.
 
Onze ervaring
Op zondagmorgen 23 januari werden 
wij door een vriendelijke jongeman 
aan de receptie welkom geheten. 
Na een lekker kopje cappuccino en 
een praatje in het clubhuis, werd 
het tijd om warm te draaien op de 
drivingrange. Na enkele mandjes weg 
geslagen te hebben, was het zelfver-
trouwen van dien aard, dat er gestart 
kon worden op de teebox van hole 1. 
Men werkt hier niet met gereserveerde 
starttijden, maar met een systeem van 
nummerbordjes. Je neemt een num-
merbordje bij de receptie en op de 
computer kun je zien hoeveel num-
mers er nog voor jou moeten starten, 
alvorens het tijd wordt om richting 
teebox van hole 1 te gaan. Het sys-
teem werkte uitstekend. Omdat het 
niet druk was konden we direct van 
start. Ondanks het winterse weer lag 
de baan er prima bij en met uitzonde-
ring van 2 holes waren er overal zo-

mergreens, wat in de huidige tijd echt 
een verademing is. De eerste 9 holes 
zijn zeer mooi aangelegd en bevin-
den zich tussen fraaie waterpartijen 
en bossen. De tweede negen zijn wat 
minder uitdagend, maar zeker niet 
saai.	Wel	moet	je	af	en	toe	wat	afstand	
overbruggen om weer op de volgende 
teebox te belanden. Op enkele holes 
was men driftig aan het graven om de 
baan nog mooier en langer te maken. 
Hier had men zolang wintergreens 
gemaakt. Na voltooiing van deze 
werkzaamheden zal de baan er nog 
mooier op worden. 
 
Samenwerkingsverband
Wij	hebben	golfbaan	Bleijenbeek	als	
een mooie, uitdagende en gastvrije 
baan ervaren, die zich zeker leent om 
een keertje bezocht te worden door 
leden	van	de	Golfhorst.	Zeker	als	je	
hierbij bedenkt, dat er een samen-
werkingsverband bestaat tussen onze 
golfbanen. Dit houdt in, dat leden 
van onze club met 50% korting op 
de geldende greenfee kunnen spelen. 
Kortom een geweldige prijs om te 
spelen op deze mooie baan. 

Rob Mooren / Clint Coppers
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Ik geef de tee aan…

Jan Rovers

Terug in de schoolbanken…

“Ruim twee jaar maak ik deel uit van de regel-en handicapcommissie. De NGF eist dat enkele 
leden van deze commissie een driedaagse regelcursus bijwonen en met goed gevolg een examen 
afleggen. In 2009 heeft Henk Belgers deze cursus met succes doorlopen. De golfregels zijn vaak 
een bron van discussie en er is altijd ruimte voor ‘ja, maar wat nou als…’. Omdat ik daar wel 
lol in heb, ‘-elke gek heeft zijn gebrek-‘ , en de animo bij de andere commissieleden niet bijster 
groot was, was vorig jaar de beurt aan mij.
De cursus werd gegeven op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 maart in het Gelderse 
Garderen. Er gold warempel nog een kledingvoorschrift ook, ‘smart casual’, wat dat ook moge 
betekenen. Ik heb op goed geluk mijn normale vrijetijdskloffie maar aangetrokken en wat 
andere spullen in mijn tas gedaan. 
De lessen bestonden nagenoeg geheel uit de betekenis en de toepassing van de regels en het 
hanteren van het decisionsboek. Je moet daar wat handigheid in krijgen. Dit Engelstalige boek-
werk bevat ruim twaalfhonderd praktijksituaties en de daarop toe te passen regels. Je staat er-
van versteld welke hilarische en absurde gebeurtenissen zich op een golfbaan kunnen voordoen. 
Voorbeelden daarvan te over, maar helaas ontbreekt daarvoor hier de ruimte.
De lessen werden gegeven door een team van acht docenten en opgefleurd met video-illustra-
ties en een regelquiz. Ook werd een middag uitgetrokken om op een nabijgelegen golfbaan een 
aantal praktijksituaties te bespreken. Zodoende was er voldoende afwisseling.
We waren met vijfenzestig regelneven en -nichten, een bont gezelschap birdies van diverse 
pluimage, in alle soorten en maten, allemaal ‘smart casual’ gekleed. Het waren fijne dagen in 
een prima hotel, gelegen in deVeluwse bossen. 
Na afloop van de cursus, op zondag in de late namiddag in de auto op weg naar huis, merkte 
ik wat een onderdompeling van drie dagen in de golfregels met je doet. De regels nemen je in 
hun greep en laten je niet meer los. Riviertjes en sloten zag ik als waterhindernissen, bladeren 
op de weg waren losse natuurlijke voorwerpen, plassen regenwater tijdelijk water. Een groepje 
herkauwende zwartbonte koeien in een wei bij Kootwijk 
waren outside agency’s die out-of-bounds stonden. Meewarig 
tuurden ze me na. Op de A1 ter hoogte van Apeldoorn 
kwam ik in een file door wegwerkzaamheden, voor 
mij natuurlijk grond in bewerking. Ik twijfelde of de grens 
daarvan loodrecht omlaag maar niet omhoog loopt of an-
dersom en nam me voor dat thuis nog op te zoeken. Na 
een kwartiertje stapvoets rijden viel mijn oog op een meters-
hoog waarschuwingsbord met het opschrift ‘let op, obstakels 
in de berm’. Die staan natuurlijk midden in de rough, was 
mijn eerste gedachte en ik was benieuwd of het losse of vaste 
obstakels zouden zijn. Het bleken losse te zijn, want ik zag 
al gauw dat ze zonder buitensporige moeite verplaatst 
konden worden. Hier worden dus geen dichtstbijzijnde 
punten zonder belemme- ring bepaald, concludeerde ik met 
een glimlach. Thuis in Baarlo aangekomen, kwam ik gelukkig weer snel bij zinnen.
Het examen zou plaatsvinden op 17 april. Ik had dus nog een kleine maand om me nader in de 
materie te verdiepen. In die periode heb ik nog regelmatig het regelboekje, het decisionsboek en 
het tijdens de cursus ontvangen studiemateriaal ter hand genomen. Je wil per slot van rekening 
goed beslagen ten ijs komen en daar vervolgens niet doorheen zakken.
Op de bewuste dag toog ik ’s ochtends vroeg vol goede moed weer richting Garderen. Een flets 
voorjaarszonnetje gluurde af en toe tussen het wolkendek door en volgde me nieuwsgierig tot 
op de plaats van bestemming. Toen ik daar uiteindelijk in het examenbankje zat voelde ik, hoe-
wel ik mezelf probeerde wijs te maken dat het eigenlijk nergens om ging, toch enige spanning 
opkomen. Ik moest  terugdenken aan mijn middelbareschooltijd, lang, heel lang, ontzettend 
lang, geleden. De spiedende ogen van een toezichthoudende, uiterst streng uitziende, NGF-
dame maakten eventuele spiekers het leven al bij voorbaat zuur. Het uur van de waarheid was 
nu aangebroken. Ik moest tweeënhalf uur lang mijn hersens pijnigen op vijf examenonderdelen. 
Open vragen, goed/fout vragen, meerkeuzevragen, het opzoeken van decisions en het als 
marker ‘meelopen’ met een mij volstrekt onbekende golfer, een zekere Teun, die op papier mee-
doet aan een strokeplaywedstrijd. Hij haalt allerlei rare fratsen uit en zondigt tegen bijna alle 
golfregels. Bij dit laatste onderdeel raakte ik flink in tijdnood en heb daarom noodgedwongen 
hier en daar een gok gedaan. Hoewel de verwarming op een heel laag pitje stond, heb ik menig 
zweetdruppeltje gelaten.
En wat was het resultaat van dat geploeter?, zult u misschien denken. Welnu, na maar liefst  
zeven weken wachten, lag eindelijk de uitslag in de brievenbus. Geslaagd, met 82 van de 100 
te behalen punten. Langzaam maakte een tevreden gevoel zich van mij meester…

Ik geef met genoegen de tee door aan  
Hay Gommans uit Grubbenvorst.

Veel golfplezier, natuurlijk met respect voor de regels.”
Jan Rovers

Geslaagd RUBY & ROSE 
evenement
We	kunnen	terugkijken	
op een geslaagd “In-
disch tafelen met RUBY 
& ROSE” op 5 februari 
jl. RUBY & ROSE is een 
stichting die zich bezighoudt met wetenschappe-
lijk onderzoek en kennisoverdracht op het gebied 
van gynaecologische kanker. Jaarlijks sterven 
1100	meisjes/vrouwen	aan	deze	vreselijke	ziekte.	
Onderzoek kan dit veranderen maar dat kost 
geld, heel veel geld.Vandaar ons initiatief ! Samen 
met 150 gasten hebben we geluisterd naar de 
indrukwekkende woorden van prof. dr. Massuger 
(oprichter van de stichting, tevens verbonden aan 
het	Radboud	Ziekenhuis).	
Speciaal voor deze avond heeft een Indische 
keukenbrigade dagen in de keuken gestaan. Het 
resultaat was een fantastisch buffet! Gedurende 
de avond hebben 2 Indonesische artiesten de 
gasten van muzikaal entertainment voorzien. 
De volledige opbrengst van 3000 euro gaat naar 
wetenschappelijk onderzoek. De reacties waren 
fantastisch! 
Later dit jaar (27.05.2011) gaan we voor de 2e 
keer golfen met diverse BN’ers voor RUBY & 
ROSE.	We	verwachten:	Minke	Booij,	Elsemieke	
Havenga, Maud Mulder, John Bosman, Piet 
Schrijvers, Pierre van Hooijdonck, John de Jong, 
Wilbert	Gieske,	Willem	van	Hanegem,	Paul	Haar-
huis, gebr. v. d . Kerkhof, Robert Eenhoorn, Mar-
tijn Reuser en we zijn nog met diverse gasten in 
gesprek! Vorig jaar mochten we maar liefst 30.000 
euro overhandigen aan de stichting. Prof. dr. Mas-
suger zal op 27 mei a.s. toelichten wat er met dit 
fantastische	bedrag	is	gebeurd.	We	gaan	natuur-
lijk golfen met BN’ers en aansluitend (vanaf 18 
uur) is er een avondprogramma met muzikaal 
entertainment en een 10 gangen walking dinner. 
De gasten maken kans op een volledig verzorgde 
reis naar Curacao! En als hoofdact presenteren we 
Edsilia Rombley! De avond duurt tot 23.00 uur en 
alle dames krijgen een mooie goody bag, ook de 
heren worden niet vergeten.
Tevens verzorgen we op 27 mei masterclasses 
voor beginners en gevorderden. U kunt hierbij 

aanwezig zijn! De avond-
kaarten zijn los verkrijg-
baar.

Voor meer info: 
Gladys van den Munckhof: 
gladys _vandenmunckhof@
yahoo.com 
tel. 06-51 81 95 93.
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Ingrediënten
4 gekneusde kreeften-
koppen, te verkrijgen bij een 
goede vishandel
½ wit van de prei
½ winterwortel
1 ui
paar takjes bladselderij
scheutje olijfolie
5 blaadjes basilicum
1 eetl. tomatenpuree
1 eetl. paprikapoeder
5 l kreeftenvocht of water
tijm naar smaak
rozemarijn naar smaak
1 dl droge witte wijn
scheutje cognac
1 teentje knoflook
zout & peper naar smaak

Bereiding
de gekneusde kreeften- -
koppen aanzetten met de 
olijfolie
de in blokjes gesneden  -
prei, wortel, ui, knoflook, 
bladselderij en de kruiden 
toevoegen en even laten 
garen op laag vuur
de tomatenpuree en  -
paprikapoeder toevoegen 
en laten ontzuren
afblussen met de witte  -
wijn en de cognac
kreeftenvocht toevoegen -
aan de kook brengen -
4 uur laten trekken op een  -
laag vuur
de coulis door een passeer- -

doek halen
daarna weer opkoken en  -
afsmaken met zout

Lekker met gegrilde  -
kreeftenstaarten en knof-
lookbrood, maar ook te 
gebruiken als heldere soep 
en als basis voor gebon-
den soep en sauzen. De 
kreeftencoulis kan worden 
ingevroren.

Veel succes!
Sven Schütz

Bestuursleden 
Golfvereniging 
Golfhorst

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

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

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

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

Chris Besseling
Vz. regel- en handicapcommissie
Melatenweg 4
5961 EB Horst
tel. (077) 398 77 50
gsm 06-533 364 32 
c.besseling@versatel.nl

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

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

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

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

Marc Bovee
Huub Heijer
Hay Hobus
Ruud Jacobs
Elmie Janssen
Jose van Kempen
Eric van Oostveen
Hettie Seijkens
Math Smeets
Wim	Weijs
Netty van Duijn
(coördinator	NGF/Nobra)
Jan van Lieshout (NGF)
Math Smeets (NGF)

Pr-commissie
Bets van der Heijden (vz)
Jacques van Eyndt (secr)
Jo Bongartz
Clint Coppers
Rob Mooren
Aart Polderman
Chantal Versleijen

Websitebeheer
Clint Coppers
Aart Polderman
Jacques van Eyndt

Helpdesk
Cor Frederix

Jeugdcommissie
Manny van Soest (vz)
Ben Claassen (vvz)
Bianca van Soest (secr)
Ronald Breeman (act)
Patrick Craenmehr (act)
Mat Janssen (act)
Julian Hendriks (act) 
Sandy Hendriks (act)
Donné Perreé (NGF1
Harriët Jacobs (NGF2)
Juul Hendriks (NGF3)

 

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

Heldere kreeftencoulis (± 3 l)
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“De Golfhorst onderscheidt zich van 
andere golfbanen door de uitstekende 
samenwerking met de vereniging. Die 
banden moeten nog nauwer worden, 
want de leden zijn de belangrijkste 
stabiele factor in onze exploitatie en 
moeten we dus koesteren. Om nog 
meer leden aan ons te binden hebben 
we daarom verschillende actiepunten: 
bestaande leden (speelrechthouders), 
die een nieuwe certificaathouder aan-
brengen, krijgen een tegoed op hun 
horecapas van 100 euro;
we gaan actief werven via de Lim-
burgse media, zoals L1 en de kranten;
we gaan het aantal banen, waar leden 
over en weer korting krijgen, flink 
uitbreiden. 

Kortingen
Het afgelopen jaar is Limburg Golf-
land opgericht, waaraan, behalve de 
Peelse Golf, het Rijk van Margraten 
en Echt-Susteren, alle Limburgse 
golfbanen deelnemen. Daarmee is 
erkend dat er gezamenlijk opgetreden 
moet worden, ook naar buiten toe, 
om het aantal golfers te laten groeien. 
Anderzijds is ook het besef gegroeid 
dat je het voor de eigen leden interes-
santer moet maken door met andere 
banen kortingen af te spreken. Op 
Bleijenbeek bedraagt de korting voor 
Golfhorstleden al 50% en die afspraak 
is ook gemaakt met de Stippelberg in 
Bakel-Gemert. Voorwaarde daar is wel 
dat de korting pas geldt als alle holes 

bespeelbaar zijn. Diezelfde regeling 
geldt ook voor Roobeek, waarbij we 
hopen dat we meer leden van die 
par 3-baan naar ons zullen trekken. 
Onlangs is ook een 50% kortingsre-
geling afgesproken met G & C Club 
Muehlenhof in het Duitse Kalkar. 
Op de voormalige Britse militaire 
golfbaan	West	Rijn	Golf	Club	in	het	
Duitse Elmpt kunnen Golfhorstleden 
voor 25 of 30 euro spelen. Daar moet 
je je wel vantevoren laten registreren 
(zie ar tikel op pagina 23).
We	willen	bovendien	de	Americabaan	
beter benutten en een jaarlidmaat-
schap op deze kleine baan opnieuw 
promoten. Die jaarleden krijgen dan 
50% korting op de greenfee, als ze op 
de grote baan willen spelen. Voor-
waarde is natuurlijk wel dat men het 
GVB examen heeft of baanpermissie. 
We	hopen	dat	hierna	de	vervolgstap	
wordt gezet om lid te worden van de 
grote baan.

Ambitieuze manager Derk Jolles:

“Leden hebben de hoogste prioriteit en zijn de  
belangrijkste stabiele factor in onze exploitatie”

Het aantal leden op de Golfhorst is de afgelopen paar jaar aanzienlijk gedaald. 
De teller staat nu op 675 senior- en 55 juniorleden. Behoud van bestaande 
leden en het aantrekken van nieuwe heeft daarom voor de Golfhorst BV de 
hoogste prioriteit. “Het doel moet zijn: weer terug naar 830 betalende leden”, 
aldus een ambitieuze manager Derk Jolles. Maar hoe wil hij dat bereiken?

12
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Relatiedag
Tegelijkertijd richten we de focus op 
de businessleden. Door de komst van 
de Stippelberg en de economische 
crisis, zijn er ook in die categorie de 
nodige leden vertrokken. Om dat 
aantal weer op het oude niveau te 
krijgen, proberen we in te spelen op 
de wensen van de leden. Tot nu toe 
duurde een businessdag de hele dag, 
wat voor een aantal bedrijven toch te 
lang	bleek.	We	gaan	daarom	nu	hele	
en halve businessdagen organiseren, 
waarbij de 9 holes tijdens een halve 

dag wel qualifying zijn. Verder krijgen 
businessleden, als ze bij ons hun rela-
tiedag houden, een speciale prijs voor 
een gunshot. Een relatiedag betekent 
namelijk ook extra horeca-omzet. 

Horecaomzet
Onze tweede prioriteit zijn de 
greenfee-spelers, waarbij een gezonde 
mix met het aantal vaste leden wordt 
nagestreefd. Op alle banen zijn speci-
ale arrangementen voor greenfeeërs, 
bij ons dus ook. Dat is ook interes-
sant voor de horeca, en daarmee 
kom ik direct bij het derde speerpunt 
van de BV: de horeca. De afgelopen 
paar maanden is er flink gewerkt 
om de uitstraling van de shop door 
te trekken naar het clubhuis en de 
zaal.	Want	die	zaal	hopen	we	vaker	te	
gaan gebruiken. Denk aan vergade-
ringen van verenigingen, bedrijven, 
maar ook privépersonen kunnen er 
bijvoorbeeld een feestje geven. Leden 

en businessleden hoeven in zo’n 
geval geen zaalhuur te betalen, maar 
alleen het verbruik. De zaal kan altijd 
flexibel worden ingericht, zodat het 
interessant is voor grote en kleine 
groepen. Een veelvuldiger gebruik 
van de zaal, biedt goede mogelijkhe-
den om de horecaomzet te verhogen. 
Ook zijn we van plan om het terras 
te vernieuwen, zoals de bestrating, 
het meubilair en de parasols.

Bewegwijzering
Ja, en dan de baan zelf. Het is bekend 

dat we gedurende het afgelopen jaar 
een groot aantal dagen dicht zijn 
geweest als gevolg van het bar slechte 
weer. Echte grote investeringen zijn 
daarom financieel moeilijk haalbaar. 
We	zijn	nog	wel	aan	het	nadenken	
hoe we hole 5 op een betaalbare ma-
nier gemakkelijker toegankelijk ma-
ken, maar daar zijn we nog niet uit. 
In overleg met de baanadviescom-
missie hebben we wel besloten om 
de paden te vernieuwen. Het wordt 
een mengsel van puin en beton, met 
gootjes er tussenin, zodat het water 
weg kan, zonder dat de paden uithol-
len.	We	gaan	ook	de	bewegwijzering	
bij de holes verbeteren en er komen 
nieuwe, degelijkere vlaggenstokken. 
Het lijken peanuts, maar alles kost 
veel geld en dus moeten we roeien 
met de riemen die we hebben.”

Bets van der Heijden

Ambitieuze manager Derk Jolles:

“Leden hebben de hoogste prioriteit en zijn de  
belangrijkste stabiele factor in onze exploitatie”

‘We moeten roeien met de riemen  
die we hebben…’

Nieuwe website
Golfvereniging Golfhorst heeft 
een geheel vernieuwde website, te 
vinden op het vertrouwde adres: 
www.golfvereniginggolfhorst.nl  

De prachtige foto’s op deze 
site zijn gemaakt door 
Els Hoeijmakers, de vrouw van 
vice-voorzitter Fried. Op deze site 
kunt u ook uw starttijd reserveren 
en is er een directe link naar de 
site van de Golfhorst BV om de 
baanstatus te checken. 

Geniet van de mooie, overzich-
telijke en duidelijke site van de 
vereniging.

i

Raken golftas
TEGEN EIGEN TAS? 
Jammer dan, strafslag en  
de bal spelen zoals hij ligt!

Rabbitwedstrijden

Vanaf februari 2011 organiseert 
golfschool Arthur Kleeven i.s.m. 
Golfvereniging Golfhorst en Golf-
complex de Golfhorst BV wederom 
de rabbitwedstrijden. De rabbits 
zijn speciale wedstrijden voor onze 
beginners op de Americabaan, onder 
begeleiding van ervaren golfers. 
Deze wedstrijden worden 
gehouden in de namid-
dag op donderdag in 
de oneven weken.  
De kosten bedragen  
€ 10,00 p.p. 
Inschrijven en verdere 
informatie bij onze  
receptie.

13
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Ik verkeer nog in warme oorden als 
de eerste groep leden al enthousiast 
aan	de	lessen	is	begonnen.	Ze	zijn	
zelfs zo enthousiast dat ze de ge-
plande lesuren in no time volboeken. 
Sommigen presteren het om 4 keer 
per week in te schrijven en deinzen 
er ook niet voor terug, zo heb ik me 
laten vertellen, om tegelijk maar twee 
uur achter elkaar te boeken. Daar had 
onze golfpro niet op gerekend. Er was 
geen beperking ingebouwd. De enige 
oplossing: meer uren inplannen in de 
hoop dat nog meer mensen afko-
men op de tamtam, die mond-tot-
mondreclame heet. En zo gebeurde, 
want de enthousiaste verhalen van de 
deelnemers	werkten	aanstekelijk.	Zelfs	
enkele critici laten zich overtuigen.

Gele kanaries
De inlooplessen starten in novem-
ber en daarom heeft Golfpro Arthur 
zich terdege op eventuele winterse 
omstandigheden voorbereid. Bij de 
vissers in Volendam heeft hij een 
stevig net gekocht. Dat wordt neerge-
laten bij de drivingrange, als het gras 
bedekt is met een dik pak sneeuw. De 
geslagen ballen blijven netjes voor het 
net liggen en kunnen weer worden 
hergebruikt. Voor de keren dat strenge 
vorst en wind het echt onmogelijk 
maken om naar buiten te gaan, zijn er 
hulpmiddelen aangeschaft om in de 
zaal van het clubhuis te kunnen put-
ten.	Zo	af	en	toe	bekruipt	me	dan	wel	
het gevoel dat ik op een kinderpartij-
tje ben. Maar nood breekt wet en de 

aangeschafte attributen maken mij al 
snel duidelijk dat ik nog het nodige 
te leren heb. In die periode worden 
binnen ook nog maar eens de grip en 
de stand geoefend, aanschouwelijk 
gemaakt met videobeelden van een 
topgolfer. Voor de juiste swing heeft 
de pro inventieve apparaatjes ge-
vonden, door hemzelf ‘gele kanaries’ 
genoemd, die op de golfstok worden 
geschroefd. Als de achterzwaai en 
doorzwaai niet naar behoren worden 
uitgevoerd, bungelt de gele kanarie 
links of rechts boven je onderarm, 
in plaats van dat die er precies op 
rust. Het is ongelooflijk hoe Arthur 
er steeds weer in slaagt, weer of geen 
weer, de lessen aantrekkelijk te hou-
den en altijd te laten doorgaan.

Sweetspot
Begin januari verdwijnt de sneeuw en 
daarmee ook het visnet en ‘zien’ we 
weer wat we doen. Een bal naar links, 
een bal naar rechts, en soms ook recht 
op het doel af. De constante slag is nog 
ver te zoeken bij de meesten.  Arthur 
blijft ons daarom met het vakjargon 
achtervolgen: “Hoe staat het met de 
‘driehoek’, zijn de armen ontspan-
nen lang, let eens op die draaicirkel, je 
gewichtsverplaatsing en de eindstand. 
Hoe zit het met het scharnierpunt? 
Wat	is	je	raakmoment	en	komt	je	bal	
wel precies tegen de sweetspot?” Een 
buitenstaander zou met z’n oren staan 
klapperen, maar wij, zijn pupillen, 
weten precies wat hij bedoelt.
We	staan	voor	het	eerst	op	de	chip-
ping green. De zon schijnt in ons ge-
zicht,	wat	een	genot..	We	bekwamen	

Inlooplessen: 

een gouden greep!
Wat doe je als golfleraar als de winter voor de deur staat. De baan geteisterd 
wordt door regen en niet veel later een dik pak sneeuw valt, waardoor de baan 
ruim een maand gesloten blijft. Je verzint een list…, want er moet brood op de 
plank voor jezelf, je vrouw en je kind. En die list heet ‘inlooplessen’, 6 maanden 
lang voor een beperkt bedrag golfers en golfsters aan je binden. Arthur Klee-
ven van de gelijknamige golfschool op de Golfhorst had er lang op gebroed, 
maar de ‘list’ blijkt een gouden greep, niet alleen voor hemzelf, maar ook voor 
zijn pupillen. Na een paar maanden is het aantal deelnemers gestegen tot 80 
en kan er 20 uur in de week op deze lessen worden ingetekend.  
Zelf laat ik die kans ook niet voorbij gaan, want wat is nou € 47,50 per maand 
voor gemiddeld 2 tot 3 uur les per week.

…en dan ga ik op een bankje in de zon 
bij hole 10 genieten van die geweldige 

ballen die jullie dan slaan…

Gol fhor s t Lente 2011



Golfhorst goed vertegenwoordigd 
bij NGF- en NoBra-competitie

Zowel	in	de	landelijke	NGF-competitie	als	in	de	wat	minder	formele	NoBra-competitie	 
verschijnen namens de Golfhorst 5 teams aan de start.

Twee herenteams spelen op zondag in de open competitie van de NGF. Eén team in de standaardafdeling, met als 
captain Marc Bovée, dat prestatief speelt en waarbij geen handicapverrekening plaatsvindt (ons eerste team). En 
een team in de reserveafdeling met als captain René Venner, dat voor de eerste keer meespeelt en eveneens zonder 
handicapverrekening 
Op vrijdag zijn er 2 herenteams, senioren dubbelnegen, waarbij wel sprake is van handicapverrekening. Deze staan 
o.l.v. respectievelijk Thijs Nouwen en Lambert Joosten. 
Het damesteam van Marijke Nouwen speelt dit jaar voor het eerst mee in de open competitie, dat ook prestatief 
speelt en waarbij geen handicapverrekening plaatsvindt. Dit team speelt op de dinsdagen.

De NGF-competitie start op 3 april en de laatste speeldag is 6 mei.

In	de	NoBra-competitie	spelen	er	namens	de	Golfhorst	3	matchplayteams	en	2	stablefordteams.	Zowel	in	de	match-
play- als in de stablefordcompetitie is er een nieuw team. In de matchplay is dat het team o.l.v Jan Brouwers en in 
stableford is dat het team o.l.v Harrie Rongen. De andere teams zijn min of meer dezelfde als voorgaande jaren. De 
respectievelijke	captains	zijn	Louis	Conjaerts,	Eric	v/d	Munckhof	en	Ad	Wijnhoven.	

Netty van Duijn 

ons in het chippen. Vanaf de rough 
naar de green wil nog wel lukken. 
Maar dan moeten we over de bunker 
heen en dat zorgt toch weer voor een 
psychologische barrière. Ook op de 
pitch- en puttbaan - Arthur zweert bij 
dat baantje voor het korte werk - valt 
het vies tegen om een goeie approach 
naar de green te maken. Maar met 
de nodige aanwijzingen en 30 bal-
letjes later, is er toch verbetering te 

bespeuren. Het eind van de les wordt, 
zoals gebruikelijk, afgesloten met een 
wedstrijdje.	Wie	van	de	groep	pres-
teert het best onder druk en dat levert 
verrassende resultaten op.

Geduldige golfleraar
Het is inmiddels begin februari en 
omdat er een bleek zonnetje staat, 
heb ik zin om de baan op te gaan. Ik 
wil wel eens weten of die 2 maanden 

les tot dan toe, geholpen hebben. Het 
is redelijk teleurstellend en dan druk 
ik me nog voorzichtig uit. Ik verzin 
allerlei excuses voor mijn slechte 
score: er zijn wintergreens, de bal 
moet worden opgeteed, het gras is 
lang en ga zo maar door. Ik troost me 
met de gedachte dat ik pas een derde 
van de inlooplessen heb gehad en 
dat ik nog vier maanden heb om de 
belofte van Arthur uit te laten komen: 
“Jullie zullen eens zien, na 6 maanden 
is jullie handicap met 5 punten naar 
beneden. En dan ga ik op een bankje 
in de zon bij hole 10 genieten van 
die geweldige ballen die jullie dan 
slaan.” En aan dat vooruitzicht hou 
ik	me	vast.	Want	de	vele	lesuren	van	
zo’n enthousiaste en altijd geduldige 
golfleraar zullen toch een keer z’n 
vruchten moeten afwerpen…

Bets van der Heijden

i

Advies
REGELS UITLEGGEN MAG! 
Ook ongevraagd!
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Nieuws van de Golfhorst BV

Vernieuwing
De afgelopen maand zijn we 
druk in de weer geweest om ons 
clubhuis en zaal te vernieuwen, 
een andere kleur op de muren, nieuwe 
gordijnen, vloerbedekking en meubilair. 
Voor diegenen onder ons die de wall of fame 
met de namen van onze kampioenen missen, wees 
gerust, deze komt terug wel op een andere plaats en in 
een ander jasje. 

Nieuws van de shop
De nieuwe collectie hangt in onze 
shop. Iedere maand hebben wij 
een leuke aanbieding voor u, daar-
naast ontvangt u bij inlevering 
van bijgevoegde bon in de maan-
den april en mei een gratis Footjoy 
handschoen bij aankoop van een 
paar schoenen.
Met betrekking tot onze golfclubs 
blijven wij de vertrouwde mer-
ken Cobra, Tour Edge, YES! Putter, 
Ben Ross en Skymax voeren in 
2011. Kom snel een kijkje nemen 
in onze golfshop want de nieuwe 
series en demo clubs zijn binnen. 
Daarnaast organiseren wij zondag 
1 mei weer een Cobra demodag.

Indien u de aanbiedingen en 
nieuwtjes niet wilt missen, kunt 
u ons tegenwoordig ook volgen 
via Twitter en Facebook.

Mega Fun Factory 
Speciaal voor de jeugd wordt er op 
zaterdag 23 april a.s. een Mega Fun 
Factory georganiseerd op de Golf-
horst. De organisatie is in handen 
van Mitch van Soest; 
alle jeugd is 
welkom. 
Meer informatie 
treft u aan op 
onze site: 
www.degolfhorst.nl

Inlooplessen
De inlooplessen van Golfschool Arthur Kleeven 
zijn zeker succesvol te noemen. Er is veel animo 
voor de lessen. Met ingang van 1 maart kunt u 
ook inschrijven voor een periode van drie maan-
den, u betaalt dan echter € 67,50 per maand. 
Daarnaast start Golfschool Arthur Kleeven in 
maart ook met inlooplessen voor de beginnende golfer. 
In een tijdsbestek van 6 maanden is er voldoende ruimte en gelegenheid 
om alle facetten van de golfsport uitgebreid te behandelen en te oefenen 
voor het behalen van het GVB.

Wat ons betreft 
mag het seizoen 

nu beginnen,
wij zijn  

er klaar voor!

Feest of bijeenkomst
Ons golfcomplex heeft alles in huis voor een geslaagd 
evenement: een sfeervolle uitstraling, de accommodaties 
en faciliteiten, én, wij kunnen u uitstekend helpen met 
het organiseren van uw feest of bijeenkomst. Een verjaar-
dag, familiebrunch, receptie of bruiloft, alles is mogelijk. 

Wij verzorgen uw dag zoals u het wilt, en gaan -net als u- 
voor een onvergetelijke dag! 
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A ls ik aan dit stukje begin heb 
ik net mijn nieuwe NGF-pasje 
gekregen. Handicap 18,2. Toch 

een beetje balen dat ik me afgelopen 
seizoen niet heb kunnen verbeteren. 
Dit gevoel is echter heel snel verdwe-
nen en maakt plaats voor nederig-
heid. Ik las namelijk in het gisteren 
van de Golfhorst meegenomen blad 
‘De Nederlandse Golfkrant’ op pagina 
3 de eerste column van Ronald Boef 
uit Noord-Holland. Handicap 15,6 
maar wel blind geboren en de enige 
blinde wedstrijdgolfer van Nederland 
en	een	van	de	weinigen	in	West-
Europa! Niets kunnen zien en toch 
handicap 15,6. Dit is een voorbeeld 

van een dubbele handicap en hoe je 
daar mee om kunt gaan. Chapeau!

Toeval bestaat niet is een gezegde, 
maar net vandaag kreeg ik het ver-
zoek om aan te geven wanneer wij, 
Golfvereniging Golfhorst, het Dub-
bele Handicap Toernooi organiseren. 
Dit is een initiatief van Holland Golf 
Events in samenwerking met de NGG 
(Nederlandse Golfvereniging voor 
Gehandicapten) om het Nederlandse 
Gehandicapten Golf financieel te 
ondersteunen. Vorig jaar hebben we 
toegezegd zo’n toernooi te willen 
organiseren. 

De bedoeling is dat leden van onze 
vereniging op die dag spelen en dat 
je per deelnemer 10 euro betaalt. Je 
schrijft je in per koppel en het geld 
gaat voor 100% naar de NGG, die dat 
weer voor 100% ten goede laat komen 
aan de gehandicapte golfer. De spel-
vorm	is	four	ball-better	ball	met	3/4	
handicapverrekening. Daarnaast is er 
een neary en een activiteit om te erva-
ren hoe zo’n andere handicap voelt. 
Men heeft sponsoren gevonden die 
voor iedere deelnemer een goody 
bag vullen (o.m. 3 golfballen), 
prijzen voor winnaars en een neary 
ter beschikking stellen. De winnaars 
per vereniging worden uitgenodigd 
voor een finaledag op het Rijk van 
Nijmegen. De hoofdprijs is een 

buitenlandse reis voor 2 personen. Er 
hebben zich inmiddels 40 verenigin-
gen aangemeld die zo’n toernooi gaan 
organiseren. 

Het verhaal van Ronald Boef is mij 
uit het hart gegrepen. Het is toch 
fantastisch dat ook mensen met 
een extra handicap in staat worden 
gesteld onze prachtige sport te kun-
nen beoefenen. Ik ben er dan ook van 
overtuigd dat ieder van ons, met het 
golfhart op de juiste plaats, meedoet 
aan dit fantastische initiatief. In ruil 
voor een bescheiden bijdrage een 
leuke wedstrijddag met mooie prijzen 
en voor een zeer goed doel! 

Noteer daarom in jullie agenda: 
woensdag 15 juni 2011 
Dubbele Handicap Toernooi.

Wij	gaan	zorgen	voor	een	fantastische	
golfdag. Nadere informatie volgt.

Namens de wedstrijdcommissie, 
Math Smeets

Seniorendag 15 juni: 

Dubbele Handicap Toernooi!

12e NGF Vogelteldag
De 12e editie van de Nationale Golfcourse Birdwatching Day 2011 (dit is de officiële 
naam voor de vogelteldag) is dit jaar op zaterdag 23 april (Paaszaterdag).  
De belangstelling was vorig jaar minimaal; het was overigens wel zonnig maar veel 
te koud, het vroor nog. 
We hopen dat veel leden voor deze unieke gebeurtenis dit jaar wel een keer vroeg 
op willen staan om zich om 05.45 uur te verzamelen bij de Golfhorst. Er is bij het 
krieken van de dag veel meer te beleven, te zien en te beluisteren op de golfbaan 
dan overdag. Het is en blijft een aparte ervaring!

Een aanmeldingsformulier hangt tegen die tijd op het prikbord.

17
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www.rabobank.nl/maashorst
www.rabobank.nl/venray 

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Maashorst Private Banking
Rabobank Venray Private Banking 

Voor zo'n reis wilt u gericht
sparen. Dat is het idee.
Er zijn van die doelen waar u niet zomaar, maar gericht voor wil sparen. Een wereldreis bijvoorbeeld. Voor

zoiets moois hebben we Rabo Doelsparen in het leven geroepen. Daarmee bepaalt u zelf hoe lang,

hoeveel en hoe snel u spaart. Tegen een aantrekkelijke vaste rente per inleg. Zo gaat u recht op uw doel

af. Ga vandaag nog naar www.rabobank.nl/doelsparen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de

accountmanagers van Rabobank Maashorst of Rabobank Venray Private Banking. 



Eerste ingezonden brief

Truus, ga naar huus!

Geachte Truus,
Wij	zijn	de	vrouwen	van	de	mannen	
die jij noemt als de prooi waar jij 
je op gaat storten in je hunker naar 
mannenaandacht:	Hay,	Wilfred,	Sjef,	
Arthur, Mannie, Bart, Giel, Bas en Jan. 
Jij wordt naar hen toe getrokken als 
een bij naar de nectar, onweerstaan-
baar en onherroepelijk. Dat zijn jouw 
woorden! Laat ons nu in alle duide-
lijkheid zeggen: onzin, grote klets, 
kolder. Jij bent een liefdesmaniak, 
die flink buiten de oevers treedt. Jij 
spoort niet helemaal met je opgefokte 
hormonen. Natuurlijk begrijpen wij 
heel goed dat je het op onze mannen 
gemunt hebt. Jij struint in de man-
nelijke eredivisie van de Golfhorst, 
vertel	ons	wat.	Wij	zien	ook	wel	hoe	
onze mannen eruit zien... Je hebt 
smaak, dat is duidelijk. Je selecteert 
met een fijne neus voor kwaliteit, met 
een helder oog voor echte mannelijk-
heid.	Wat	dat	betreft	zien	we	jouw	

keuze zelfs als een verkapt compli-
ment; onze mannen vallen op, zeker 
voor een vrouw met een speurneus 
die door Eros en Amor wordt aan-
gestuurd. Onze mannen hebben 
duidelijk ‘das gewisse Etwas’. Daar-
mee voelen wij ons zeer bevoorrecht, 
Truus, maar... , let goed op Truus, ... 
dat laten wij ons dus niet afnemen!
Jij speelt nu de verleidelijke Lorelei 
die een van onze mannen wil verove-
ren voor infame spelletjes. Maar weet 
dan, Truus, wij kennen geen genade 
als iemand met de vingers komt aan 
onze trots, onze spetters.Truus, ga 
naar huus, Truus. Of naar de Stippel-
berg, ook goed.

Met onvriendelijke groet,
Riek, Gineke, Bets, Bianca, Ans, Diny, Ria

Tweede ingezonden brief

Aan Truus,
Wat	ben	je	aan	het	doen?	Zitten	we	
nu opgescheept met jou, de Sarah Pa-
lin van de Golfhorst, die gedrogeerd 
door je eigen opgefokte illusies over 
de rand van haar verstand springt 
midden in de wilde brij van jouw 
hormonen? Je stort je in vliegende 
vaart van de zwarte piste in de jacht 
op enkele mannen van de Golfhorst. 
Echter... wat een belediging ventileer 
je zo tussen neus en lippen door. Je 
noemt een paar mannen, suggereert 
dat dit de fine fleur van de Golfhorst 
is.	Wat	een	klein	verstand,	wat	een	
enge geest. Hoogstkwalijk nemen wij 
het jou dat je onze mannen niet eens 

noemt, alsof ze niet bestaan, terwijl 
die moeiteloos kunnen concurreren 
met de mannen die jij noemt als 
beoogde jachttrofeeën. 
Het is toch onbegrijpelijk dat je Cees 
niet noemt? Hoe kun je voorbij kijken 
aan	Henk	en	Chris	en	Wilfried?	Dat	je	
de charme niet ziet van Pierre, Jac en 
Emiel? Niet te snappen! Het bestaat 
toch niet dat Tiny nooit is opgevallen 
en Cor en Gerard? Om nog maar te 
zwijgen van Piet en Paul en Jacques? 
Hoe bestaat het dat onze mannen 
niet worden gezien? Dan heb je geen 
smaak, dan ben je blind, stekeblind. 
Je noemt uit de losse pols enkele na-
men van andere mannen dan die van 
ons. Dieper kun je ons niet kwetsen, 
Truus.
Je hoeft niet achter onze mannen aan 
te zitten, dat bedoelen we ook niet, 
maar je had ze minstens kunnen noe-
men. Dan had je smaak getoond, dan 
had je als vrouw wat voorgesteld. Trut 
van een Truus, die je bent.

De groeten,
Riet, Lieke, Truus, Maria, Ellen, Maria, Mieke, 
Karin, Kitty, Henny, Ine, Dia, Leny en Nellie.

Miep van der Putten

Truus, ga naar huus…

In het vorige clubblad liet Truus weten jacht te willen maken op en-
kele aantrekkelijke mannen van de Golfhorst. Dat is bij hun echtge-
notes in het verkeerde keelgat geschoten. Afblijven Truus, zeggen ze. 
Maar andere vrouwen zijn gekwetst dat hún mannen niet genoemd 
zijn. Die zijn nl. minstens net zo aantrekkelijk. Truus heeft geen 
smaak, vinden ze. Bij de redactie kwamen twee ingezonden brieven 
binnen tegen Truus.
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Op een winderige zondag-
ochtend 6 februari, komen 
jeugdleden en ouders van de 

Golfhorst om 11.00 uur bijeen in de 
grote zaal van ons clubgebouw, om 
te luisteren naar de plannen van de 
jeugdcommissie in 2011. Voorzitter 
Manny van Soest heet iedereen wel-
kom en geeft in het openingswoord 
aan, dat we trots mogen zijn op 
zo’n puike jeugdvereniging. Andere 
verenigingen zijn jaloers hoe alles bij 
‘onze jeugd’ geregeld is. Een groot 
deel van het succes is te danken aan 
de geweldige samenwerking met de 
BV in de persoon van manager Derk 
Jolles en de golfschool van Arthur 
Kleeven. Na wat schouderklopjes over 
en weer wordt het tijd voor de echte 
winnaars…

Zoals	ieder	jaar	worden	op	deze	infor-
matieochtend enkele prijswinnaars 
gehuldigd van het seizoen 2010. Al-
lereerst wordt de prijs van de ‘Rabbit 
van	het	jaar’	uitgereikt.	Winnaar	van	
het vorig seizoen, Joep, mag de wissel-
beker overhandigen aan de kersverse 
nieuwe kampioen: Bram Janssen. Pro 
Arthur Jobse roemt Bram om zijn 
tomeloze inzet, fanatisme en sociale 
gedrag in de groep. Daarbij wordt 
Bram ook nog eens intensief gesteund 

door het thuisfront en dat maakt hem 
tot een terechte winnaar. Met een big 
smile neemt Bram de wisselbeker van 
assistent pro Mitch in ontvangst. 
Na deze vreugdevolle uitreiking van 
de Rabbit-beker is het vervolgens tijd 
om een nog prestigieuzere titel uit te 
delen. Aan de beurt is de uitreiking 
van	de	titel	’golfer/golfster	van	het	
jaar 2010’. Deze titel verdien je niet 
zomaar, hiervoor kom je slechts in 
aanmerking als je hoge ogen gooit 

op	diverse	vlakken.	Zo	zijn	aanwezig-
heid op de trainingen, prestaties en 
gedrag op de baan enkele criteria waar 
je als golfer of golfster van het jaar 
aan moet voldoen. Dit jaar gaat deze 
prijs naar jeugdlid Dominique Perrée, 
die door voorzitter Manny geroemd 
werd om al deze eigenschappen en 
als voorbeeld dient voor anderen. 
Kortom een terechte winnaar van 
deze prijs. 

Drukbezochte jeugdinformatieochtend met veel schouderklopjes

‘Dat zit wel goed voor 2011’

Gol fhor s t Lente 2011



Na al deze plichtplegingen zitten vele 
kinderkontjes niet meer rustig op de 
stoel en wordt het dan ook tijd voor 
voorzitter Manny om iedereen onder 
de 21 jaar naar buiten te sturen. Op 
de Americabaan hebben de pro’s een 
mooi parcours uitgezet. Op iedere 
hole moet er een spel gespeeld wor-
den, dat op een of andere manier met 
golf	te	maken	heeft	.	Zo	moet	er	afge-
slagen worden met een hockeystick of 
wordt de bunker als hole gebruikt. Op 
de volgende hole wordt er afgeslagen 
met een tennisracket en op weer een 
andere hole moet men de bal met 
de handen gooien. De kids verma-
ken zich prima en in de tussentijd 
informeert de jeugdcommissie in het 
clubhuis de ouders over de plannen 
in 2011.

Het noemen van al deze plannen 
is teveel van het goede. Geïnteres-
seerden kunnen zich melden bij de 
voorzitter. Belangrijkste van deze dag 
is het enthousiasme van de jeugd-
commissie en de vele jeugdleden. Een 
ding is duidelijk: dat zit wel goed voor 
2011!

Rob Mooren
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Onbegrensde passie voor schoonheid, kunst, design en interieur. Uitzonderlijk  
gevoel voor u en uw persoonlijke manier van wonen en leven. Vernieuwende ideeën 
voor bijzonder wonen, werken en slapen. Dit is de stijl van Rob Zeelen, toonaangevend  
interieurontwerper in Zuid-Nederland.

‘Mijn passie is: u inspireren. Met een vernieuwend idee tot een volledig  
interieurplan, dat we compleet realiseren. ZETH is de plek voor mensen die 
van mooie dingen houden.’

Weverstraat  1 Venray 58 32 26
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Op het laatste GVB-examen van 2010, afgenomen op 
29 november, net voordat de eerste van de vele sneeuw-
vlokken van de winter vielen, slaagde de 80-jarige Hel-
monder George Deimann met glans. De heer Deimann 
had van zijn kinderen golflessen cadeau gekregen. Die 
volgde hij in Asten-Heusden, waarna de succesvolle 
afsluiting plaatsvond op de Golfhorst.

Na het theoriegedeelte ruimschoots te hebben gehaald, 
moest hij praktijkexamen doen bij Ans van Gils. Het 
was haar laatste optreden als examinator op de Gol-
horst en het werd een heel bijzondere examendag. Ans, 
inmiddels vertrokken naar Golfbaan de Stippelberg, 
herinnert zich George Deimann nog als de dag van 
gisteren. “Ik heb tijdens een GVB- examen nog nooit 
iemand zo mooi, zo zonder stress, met zo veel plezier 
en zo zelfverzekerd, zien slaan als deze man. Er was mij 
van tevoren verteld dat meneer Deimann niet zo goed 
hoorde. Dus ik legde hem rustig en duidelijk uit wat hij 
moest doen. Er waren in mijn examenflight nog twee 
mensen, samen aanzienlijk jonger dan 80. Ik liet George 
als eerste afslaan en wist niet wat ik zag: een bal zo recht 
als ’t maar zijn kan, hij vloog prachtig door de lucht 
over een lengte van meer dan 100 meter. De andere 
kandidaten stonden met open mond te kijken naar die 
geweldige	swing.	Zijn	volgende	slagen	waren	al	even	
recht en met 6 lag de bal in de hole. Fantastisch... zei ik 

en hij keek me blij aan. 
De volgende holes ver-
liepen volgens hetzelfde 
patroon. Met 19 slagen 
over de 3 beste van de 4 
examenholes slaagde hij 
glansrijk en tevens als 
beste van het groepje. 
Ook bij een wat minder 
resultaat zou ik een oog-
je hebben dichtgekne-
pen. Hij wordt nergens 
lid en gaat alleen maar 
op een kleine baan spe-
len. Hij was zo blij met 
het	resultaat	dat	ik	een	dikke	knuffel	kreeg.	We	hebben	
allebei enorm genoten. In de 8 jaar dat ik examens heb 
afgenomen, heb ik dit nog nooit meegemaakt.”

George Deimann, die overigens geen lid is van onze vereni-
ging, is op dit moment helaas ernstig ziek. Zijn familie heeft 
ons laten weten het erg op prijs te stellen als dit artikel, dat 
eerder met plezier door de heer Deimann is gelezen, toch 
wordt geplaatst. Wij wensen hem van harte beterschap toe.

Bets van der Heijden/Jan Rovers

80-jarige slaagt op de Golfhorst voor GVB-examen
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Voordelig golfen op  
West Rhine Golf Club in Elmpt
Golfhorstleden	kunnen	voortaan	ook	voordelig	golfen	op	West	Rhine	Golf	Club	in	Elmpt.	De	golfbaan	maakt	deel	uit	
van de Engelse legerbasis. De tarieven zijn: weekdagen 25 euro, in het weekeinde na 13.00 uur: 30 euro.  
Golfhorstleden	dienen	tijdig	hun	starttijd	af	te	spreken	(uiterlijk	24	uur	vantevoren)	en	hun	naam,	paspoort-/ID-nummer	
en het kentekennummer van de auto te verstrekken.  
Dit kan evenwel via e-mail: secretary@westrhinegc.co.uk (minimaal 24 uur voor de starttijd).

Je dient je te melden aan de poort van de legerbasis en na controle mag je de basis op en 
kun je de weg vervolgen richting golfbaan. De greenfee kan worden afgerekend in het club-
huis (kantoor) of in de golfshop. 
Tot	slot,	de	leden	van	de	West	Rhine	Golf	Club	zien	graag	gastspelers	op	hun	baan	maar	
zij houden niet van ‘slow play’; mocht je tijdens het spelen in de problemen komen door 
een verloren bal enz. laat opkomende flights dan tijdig door! Daarnaast zijn er kledingvoor-
schriften: geen jeans, geen voetbalbroek of sportbroek. Kraagje is gewenst en geen caps in 
het clubhuis.
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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 
 

 

1 2 3  4 5  6 7  8 9 10 11 

12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22  23 

24 25  26 27 28  29 30  31 32 33 

! 
 
 
Zet de gevonden letters in het diagram hierboven. Deze verzuchting voor ná de winter is de oplossing.  
Stuur deze oplossing vóór 10 januari 2011 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 weer prachtige prijzen te winnen! 
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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 
 

 

1 2 3  4 5  6 7  8 9 10 11 

12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22  23 

24 25  26 27 28  29 30  31 32 33 

! 
 
 
Zet de gevonden letters in het diagram hierboven. Deze verzuchting voor ná de winter is de oplossing.  
Stuur deze oplossing vóór 10 januari 2011 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 weer prachtige prijzen te winnen! 

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

Puzzel 21 Doorloper

Zet	de	gevonden	letters	in	het	diagram	hierboven.	Deze	verzuchting	voor	ná	de	winter	is	de	oplossing.		
Stuur deze oplossing vóór 10 april 2011 naar: Redactie magazine ‘Golfhorst’, t.a.v. Bets van der Heijden, 
Eikenlaan 7, 5941 CX Velden of via e-mail: betsvanderheijden@home.nl  
Vergeet vooral niet je naam en adres te vermelden. Veel plezier. Er zijn weer prachtige prijzen te winnen!

Attentie! 
Omdat in het winter-

nummer de cijfers in de 
puzzel moeilijk of niet 

leesbaar waren, plaatsen 
we puzzel 21 nog een keer.
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Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl, www.
weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur. 

r a m e n  e n  d e u r e n  I  z o n w e r i n g  I  r o l l u i k e n  I  v e r a n d a ’ s

M o o i  v a k w e r k 
o p  m a a t !

Weer-U- Zon biedt diverse mogelijk-

heden op het gebied van rolluiken 

en zonwering. Ze kenmerken zich 

door de ingenieuze constructies en 

een voudige bediening. Maar kijkt 

u eerst eens rustig rond in onze 

showroom. Al meer dan 25 jaar 

ervaring!

ROLLUIKEN EN ZONWERING

rekafa bv
faunalaan 50 - 5928 rz  venlo
t 077 356 03 56 - f 077 356 03 66 
e info@rekafa.nl - i www.rekafa.nl

Drukwerk 
   met een swing 
    of course!

drukkers

Computerformulieren  -  Etiketten  -  Mailers  -  Acceptgiroformulieren  -  Kettingsets  -  Enveloppen 

A4 Laserpapier  -  Snap-out-sets  -  Labels  -  Reclamedrukwerk  -  Posters  -  Jaarverslagen  -  Stickers    

Vormgeving huisstijlen - Full-Colour brochures - Complete actiepakketten - En nog veel meer. 



www.rabobank.nl/maashorst
www.rabobank.nl/venray 

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Maashorst Private Banking
Rabobank Venray Private Banking 

Voor zo'n reis wilt u gericht
sparen. Dat is het idee.
Er zijn van die doelen waar u niet zomaar, maar gericht voor wil sparen. Een wereldreis bijvoorbeeld. Voor

zoiets moois hebben we Rabo Doelsparen in het leven geroepen. Daarmee bepaalt u zelf hoe lang,

hoeveel en hoe snel u spaart. Tegen een aantrekkelijke vaste rente per inleg. Zo gaat u recht op uw doel

af. Ga vandaag nog naar www.rabobank.nl/doelsparen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de

accountmanagers van Rabobank Maashorst of Rabobank Venray Private Banking. 

CLUBBLAD VAN GOLFVERENIGING GOLFHORST, AMERICA JAARGANG 8, LENTE 2011

HARTENKREET
VAN DE

WEDSTRIJD-
COMMISSIE

GESLAAGDE 

 JEUGDBIJEENKOMST

INLOOPLESSEN

 EEN GOUDEN GREEP

LEDEN HEBBEN
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PRIORITEIT
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MET 

GERRIT HENDRIKS




