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 Puzzel 22 Sudoku 
 
 

 
  4 2  8 9  7 
 
 3     6   

2   3  5  8  
 
 1 2   6    

9   8  2    
 
   1    7  
 
 2  4   1 9  

5  7    3  4 
 
 9 1  8     

 
© fré thissen 2011 

De cijfercombinatie in de groene ho-
rizontale rij is de oplossing van deze 
sudoku. Stuur deze oplossing vóór 20 
oktober 2011 naar: Redactie magazine 
‘Golfhorst’, t.a.v. Bets van der Heij-
den, 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!

Oplossing puzzel 21: Het is nu pret-
tiger golfen dan met de kou!

De winnaar van 
puzzel 21: 

Gerda de Beijer, 
Torenvalk 25, 

5804 VA Venray
De prijs is af te halen bij de 
receptie van de Golfhorst.
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Verzameling golfballen Herman Hendrix
Herman Hendrix verzamelt al jaren golfballen met emblemen. Veel golfers hebben diezelfde hobby, maar 
Herman heeft er nu (d.d.22.04.2011) precies 1000 bij elkaar gesprokkeld. Er zitten volgens Herman 
geen dubbele bij! (Wij zullen het niet controleren, red.)

i

Een putt geven:

Alleen bij matchplay 

toegestaan.
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Met ingang van dit jaar zijn de eisen 
voor het GVB-examen verzwaard. 
Behalve het behalen van een theorie- 
en praktijkexamen, moet ook nog een 
vaardigheidstest worden afgelegd. De 
kans bestaat dat er onaangekondigd 
een controleur van de NGF opduikt en 
het nieuwe examen brengt behoorlijk 
wat administratieve rompslomp met 
zich mee. 
De nieuwe eisen van de NGF zijn be-
doeld om te voorkomen dat aspirant-
golfers bij wijze van spreken het 
felbegeerde GVB ‘cadeau krijgen’.

Op de Golfhorst werd tot nu toe al 
zeer serieus met het GVB-examen 
omgegaan. Geen enkele kandidaat 
werd tot het praktijkexamen toege-
laten zonder geslaagd te zijn voor de 
theorie. Verder was de werkwijze van 
de examinatoren uniform, zodat je bij 
de een geen grotere kans van slagen 
had dan bij de ander. De belangrijkste 
veranderingen die de NGF sinds begin 
dit jaar heeft doorgevoerd zijn:
1. Alle examinatoren dienen gecerti-

fi ceerd te zijn en daarvoor een trai-
ningsdag bij de NGF mee te maken. 
Nieuwe examinatoren moeten zelf 
examen doen. 

2. Kandidaten moeten 13 dagen 
voordat ze op examen gaan bij de 
NGF zijn aangemeld, en daar wordt 
strikt de hand aan gehouden. 

3. De vereniging moet een uitgebreid 
digitaal registratiesysteem bij-
houden.

Administratieve rompslomp
Het gevolg van de nieuwe NGF-eisen 
is dat het GVB-examen niet meer in 
één keer kan worden gehaald, maar 
dat altijd twee verschillende dagen no-
dig zijn. Éen voor de theorie en indien 
de kandidaat slaagt, volgt aansluitend 
de vaardigheidstest. Als die succesvol 
verloopt, mag de kandidaat een week 
later op voor de proeve van bekwaam-
heid, vroeger praktijkexamen geheten. 

Jan Hendrix, bij de Golfhorst coördi-
nator voor de GVB-examens, vindt die 
vaardigheidstest onnodige werkver-
schaffi ng. In het verleden behoorde 
dat tot de werkzaamheden van de pro 
en daar hoort het ook thuis volgens 
hem. Ook het uitvoerige digitale regis-
tratiesysteem zorgt voor veel admini-
stratieve rompslomp. Hij schat dat het 
afnemen van het GVB examen 3 tot 4 
keer zoveel werk met zich meebrengt 

als vroeger. “Maar ja, daar kunnen we 
helaas niets aan willen.”

Uitgebreide lijst
Inmiddels zijn er ook al NGF-rappor-
teurs geweest tijdens een regelexamen 
en de aansluitende vaardigheidstest. 
Bij die test moet je van de 5 slagen er 
4 recht vooruit kunnen maken (dames 
minimaal 80 en heren minimaal 100 
m). Minstens 3 van de 5 approaches 
naar de green moeten binnen 6 meter 
van de hole landen en je mag niet 
vaker dan 3 keer putten. Heb je nou 
een slechte dag, dan mag je van de 
NGF niet direct herkansen, maar pas 
een volgende keer. De examinatoren 
lopen ook met een uitgebreide lijst, 
waarop ze de resultaten nauwkeurig 
bij moeten houden.

Op 11 juli jl. legden 32 kandidaten de 
proeve van bekwaamheid af, onder 
wie ook de Spanjaard Guillermo 
Rueda y Cabeza. Hij werkt al 3 jaar 
voor een bedrijf in Horst en moet, 
om in Nederland te kunnen golfen, 
zijn GVB-examen doen. Omdat er 
geen regelexamen in het Spaans is, is 
hij mondeling aan de tand gevoeld. 
Het praktijkexamen, afgenomen door 
Gineke, kost hem weinig moeite. De 
uitgebreide exameneisen, veel strikter 
dan in Spanje, neemt hij voor lief.

Bets van der Heijden

Nieuwe eisen GVB-examen

Jan Hendrix, coördinator GVB-examens
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Als ik dit schrijf is het alweer 
3 augustus en eigenlijk had 
ik met een aantal broers en 

zussen op de fiets moeten zitten. Met 
fietsen heb ik niet zoveel, dus hoefde 
ik alleen maar mee te doen met het 
aansluitende etentje vanavond (ze 
begrijpen het helemaal… de kanjers!).

De zomer vordert al en veel van onze 
jaarlijkse activiteiten zijn weer verle-
den tijd. Maar even omkijkend, zijn 
toch enkele zaken vermeldenswaard, 
waaronder de algehele overname van 
ons golfcomplex door Eric van den 
Munckhof, waarover verder in dit 
blad meer. De geslaagde toernooien 
waaraan door onze wedstrijdcommis-
sie steeds veel tijd wordt besteed.
Ook zijn de strokeplay clubkampi-
oenen bekend en de parkeerplaatsen 
hiervoor een jaar gereserveerd en op 
20 augustus zal worden uitgemaakt 
wie de titels voor matchplay in de 
wacht gaan slepen.

Het resultaat van onze NGF-competi-
tiespelers mag er ook zijn: alle 5 teams 
werden in hun klasse kampioen en 
Dames 1 wist ook nog de promotie-
wedstrijd winnend af te sluiten.

Nu we als vereniging enkele jaren 
ervaring hebben met deze NGF-

competitie, wordt 
het tijd om ons 
te bezinnen over 
hoe we hiermee 
verder gaan. Tij-
dens een geplan-
de bijeenkomst 
op 24 augustus 
met alle compe-

titiespelers willen we hiervoor graag 
suggesties horen, waarna we ons als 
bestuur zullen beraden en het beleid 
voor de komende jaren vaststellen.

Ons team van examinatoren heeft 
in Eindhoven deelgenomen aan de 
cursus voor toepassing van de nieuwe 
regels voor het GVB-examen. En 
de heer Jan Rovers wordt dit najaar 
toegelaten voor de opleiding van 
referee, waarbij we hem alle succes 
toewensen, met de hoop volgend jaar 
een eigen clubreferee binnen onze 
vereniging te hebben.

Natuurlijk wens ik u allen een mooie 
nazomer en kijk ik al met veel genoe-
gen uit naar onze vrijwilligersdag op 
15 oktober a.s.

Met de beste groeten,

Manus Poels

Ik zag ze samen
In de vroege zomerzon
Lachend om een grap
De baan op gaan

Kleine pasjes
Aarzelend volgend
Door grotere
Zelfverzekerd voorgegaan

In opperste
Concentratie
Wordt hole één
Nadrukkelijk bestudeerd

Leergierig
Luisterend en kijkend
Oud gedaan
Is jong geleerd

Dan in innige
Harmonie
Op weg vanaf 
Die eerste tee

Samen in het roze
Van handschoen
Tot golftas
In uiterste perfectie

Intens geluk
Tekent zich af
Op hun gezichten
Die openlijk stralen

Een prachtige dag
Voor moeder
En dochter
Om hun handicap te halen

Van golf tot poëzie…

Intens geluk
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2012 is een bijzonder jaar voor de vereniging. Het is dan alweer 
10 jaar geleden dat Golfvereniging Golfhorst werd opgericht 
en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er is al een 
jubileumcommissie samengesteld, en die is 
druk bezig met de voorbereidingen voor de 
viering van het 10-jarig bestaan.
In het winternummer van ons clubblad 
hoort u meer over de plannen. Wat we al 
wel kwijt willen is dat we er een leuke 
en bijzondere happening van gaan 
maken, met activiteiten voor alle 
leden en oud-leden, familie, vrienden 
en vriendinnen.

Reserveer daarom nu alvast in uw 
agenda: 

VIERING 10 JAAR 
GOLFVERENIGING GOLFHORST  
6 T/M 12 AUGUSTUS 2012

De jubileumcommissie
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druk bezig met de voorbereidingen voor de 
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hoort u meer over de plannen. Wat we al 
wel kwijt willen is dat we er een leuke 

GOLFVERENIGING GOLFHORST  

Golfhorst

Golfvereniging Golfhorst
Alfridahof 48
5801 DM Venray
Rabobank Maashorst: 1236.59.957 
www.golfvereniginggolfhorst.nl
secretariaat@golfvereniginggolfhorst.nl

Telefoonnummers:
Secretariaat vereniging: (0478) 55 03 75
Afmelden voor wedstrijden: 06-45151819
De Golfhorst BV: (077) 464 90 70
Reserveren starttijd: (077) 464 9176

Uitgever en druk: 
Rekafa Drukkers
Faunalaan 50, Venlo-Blerick
Postbus 109, 5900 AC Venlo
Telefoon: (077) 356 03 33

Advertentie-acquisitie:
Rekafa Drukkers
Contactpersoon: Marcel Haumann
Telefoon verkoop: (077) 356 03 33
golfhorst@rekafa.nl

Redactie
redactie@golfvereniginggolfhorst.nl
Jo Bongartz
Clint Coppers
Jacques van Eyndt
Bets van der Heijden
Rob Mooren
Aart Polderman
Chantal Versleijen

Vormgeving:
Jacques van Eyndt i.s.m.
Rekafa Drukkers

Magazine ‘Golfhorst’
Magazine ‘Golfhorst’ is een nieuws- en commu-
nicatieblad van en voor alle Golfhorstspelers en 
-medewerkers. ‘Golfhorst’ wordt verspreid door 
Golfvereniging Golfhorst in een oplage van 
1.000 exemplaren.

Kopij:
Kopij voor ons winternummer uiterlijk  
9 november 2011 inzenden via  
redactie@golfvereniginggolfhorst.nl

Fotografie:
Jo Bongartz
Clint Coppers
Jacques van Eyndt
Bets van der Heijden
Herman Hendrix
Els en Fried Hoeijmakers
Lambert Joosten
Eric van Oostveen
De Golfhorst BV

Puzzel:
Fré Thissen

Cover:
Chantal Versleijen

De redactie is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de ingezonden stukken. Ingezonden 
kopij blijft eigendom van de redactie.

Van Baanadviescommissie  
naar Baancommissie
Afgelopen weken hebben sommige 
leden zich verbaasd afgevraagd wat de 
reden was dat leden van de baanad-
viescommissie druk in de weer waren 
in de baan met het opschilderen van 
de schuilhut of het snoeien van de 
bomen. 
Grapjes als: ‘dit is de consequentie als 
je je contributie niet betaalt’, werden 
niet altijd geloofd. De werkelijke re-
den is dat, in goed overleg met de BV 
en de hoofdgreenkeeper, is afgespro-
ken dat leden van de commissie in de 
toekomst kleinere werkzaamheden 
gaan uitvoeren, 

die anders, gezien de beschikbare 
capaciteit, blijven liggen of pas later 
zouden worden uitgevoerd. Het zijn 
vaak net die zaken die de baan een 
fraaiere aanblik geven of het regulier 
onderhoud makkelijker maken. Als 
commissie zijn we verheugd dat we 
op deze wijze, naast het advieswerk, 
daadwerkelijk er aan kunnen bij-
dragen dat de baan en omgeving er 
nog beter bij liggen. Verder past het 
uitstekend in de wijze waarop BV, 
greenkeeping en vereniging samen 
bezig zijn om de baan naar een hoger 
niveau te tillen. 

Namens de baanadviescommissie,
Fried Hoeijmakers
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Jeugdleden van 8 tot en met 18 jaar 
van alle 11 Limburgse golfbanen 
waren welkom om dit eerste Limburg 
jeugdgolfkamp mee te maken. Er wer-
den diverse activiteiten georganiseerd, 
zoals het nachtgolf en zwemmen op 
camping de Schatberg. Ook stond er 
een 9 holes wedstrijd ouder-kind op 
het programma en het kamp werd 
afgesloten met een heerlijke barbecue. 
Hoogtepunt van het kamp was echter 
ongetwijfeld de recordpoging speed-
golf. Hierover straks meer.

Nachtgolfwedstrijd
Op dinsdagmorgen 12 juli was het 
dan eindelijk zover. Om 9.30 uur 
werd een groep van zo’n 50 enthousi-
aste jonge golfertjes ontvangen op het 
kampterrein met koffie en Limburgse 
vlaai. Niets stond een mooi golfkamp 
nog in de weg. Helaas werkte het 

weer niet altijd mee, maar dat kon de 
pret niet drukken. Er werden de hele 
dag leerzame spelletjes gedaan op de 
Americabaan en ’s avonds was er zelfs 
een nachtgolfwedstrijd. Dit tot grote 
vreugde van Floris Mestrom. Deze 
10-jarige golfer van golfbaan Herken-
bosch vertelt enthousiast over deze 
wedstrijd, waarin hij met een lichtge-
vende bal en fluorescerende armband 
de Americabaan speelt. Voor de 9 
jarige Froukje Feenstra van de Peelse 
Golf was het zwemmen op camping 
de schatberg de leukste activiteit. 
Daar had ze tenminste geen last van 
de regen, die te vaak het eerste LJT 
jeugdgolfkamp teisterde.

Recordpoging speedgolf
Hoogtepunt van het kamp was, ook 
volgens de 15-jarige Alain Linsen van 
golfclub Crossmoor, ongetwijfeld de 
recordpoging speedgolf. Dit record 
stond nu op naam van golfbaan 
Bleijenbeek. Het record is te breken 
door zo snel mogelijk een rondje 
golf te spelen met een bal over 18 
holes. Het huidige record stond op 35 
minuten en op  woensdagavond werd 
op de Golfhorst een poging gedaan 
dit record te breken. Alle jeugdle-
den stonden verspreid over de baan 
opgesteld. De kunst is om tactisch zo 

opgesteld te staan, dat je zo snel mo-
gelijk bij de bal kunt komen om deze 
verder te spelen en de hole zodoende 
in recordtempo af te werken. Het was 
werkelijk prachtig om te zien hoe al 
deze kinderen hun uiterste best deden 
om de recordpoging te doen slagen. 
Helaas kwamen ze op hole 18 enkele 
minuutjes te kort. De 39 minuten 
en 32 seconden waren net niet snel 
genoeg om het record te breken, maar 
het plezier was er niet minder om. Op 
de groepsfoto, gemaakt op de green 
van hole 18, straalt het enthousiasme 
er nog vanaf. Zie ook www.limburg-
jeugdgolfkamp.nl (doorlinken naar 
facebook).

De organisatie kijkt terug op een, 
ondanks de slechte weersomstandig-
heden, geslaagd eerste LJT jeugdgolf-
kamp, wat volgens de deelnemers 
zeker voor herhaling vatbaar is. 

Rob Mooren

Eerste LJT jeugdgolfkamp 
op de Golfhorst
Op 12, 13 en 14 juli vond voor de eerste keer het LJT jeugdgolfkamp plaats. 
Aanvankelijk zou dit op golfbaan Bleijenbeek plaatsvinden, maar door om-
standigheden kon het daar niet doorgaan. Op de Golfhorst staat de ‘G’ van 
gastvrijheid in het logo. Dankzij manager Derk Jolles was het alternatief dan 
ook snel gevonden. De Golfhorst dus. Zeker toen enkele ouders bereid waren 
ook nog in natura hun steentje bij te dragen. Zo werd niet alleen het tenten-
kamp gesponsord (Patricia Adriaans), maar ook het ontbijt en de vlaai (Lamber 
en Anja Merks) en niet te vergeten de barbecue (Ben Claassen).
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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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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



Golfcomplex de Golfhorst is 
sinds 11 mei volledig in han-
den van Eric van den Munck-

hof. Hij is een van de investeerders, 
die bijna 3 jaar geleden eigenaar werd 
van het complex. Te veel verschil-
lende visies en meningen over het 
te voeren beleid zijn voor Van den 
Munckhof aanleiding geweest de an-
dere twee investeerders uit te kopen. 
Deze overname heeft in goede har-
monie plaatsgevonden en ze hebben 
onderling nog goed contact. 

Eric, behalve eigenaar ook lid van de 
vereniging, loopt over van enthou-
siasme als hij over de golfsport praat 
en al helemaal als hij over de Golf-
horst begint. “Ik heb de baan gekocht 
omdat het een geweldig mooi bedrijf 
is in een heel dynamische sector. Het 
aantal golfbanen groeit nog steeds 
en dus is er sprake van flinke concur-
rentie. Het is fantastisch om daarin 
je eigen weg te zoeken. Veel banen 
zijn niet alert genoeg, vind ik. Ze zien 
niet, of willen niet zien, dat golf een 
volkssport wordt, net zoals tennis dat 

nu al is. De Golfhorst is altijd al laag-
drempelig geweest en is terdege op 
die trend voorbereid. We zijn eigenlijk 
een voorloper in de regio. Bovendien, 
de gezelligheid die je hier vindt, vind 
je nergens.” Zijn grote betrokkenheid 
bij de Golfhorst, of het nu om de 
baan of de horeca gaat, wil niet zeg-
gen dat hij de huidige manager, Derk 
Jolles, voor de voeten gaat lopen. 
“Derk is en blijft de directeur en hij 
is verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen. Dat hij veel zaken met mij 
overlegt is logisch.”

Investeren
Investeren in de Golfhorst is voor 
Van den Munckhof in eerste instantie 
een zakelijke aangelegenheid, maar 
het is tegelijkertijd ook een soort 
hobby. “Ik hoef hier mijn brood niet 
mee te verdienen, dat is mijn geluk. 
Maar ik zie het wel als een uitdaging 
om het aantal leden te laten groeien 
en de horecafaciliteiten verder uit te 
bouwen. Er is nu al geen sprake meer 
van terugloop van het ledenaantal, de 
ommekeer is ingezet. De verhandel-
baarheid van certificaten begint haar 
vruchten af te werpen en ook de lid-
maatschappen van 99 euro per maand 
lopen aardig. Dat is goed voor de BV 
en goed voor de vereniging. Al met al 
een positieve ontwikkeling. Daarnaast 
gaan we onze uiterste best doen om 
de winter interessant te maken voor 
de horeca. Niet-golfers komen nu nog 
niet zo snel naar een golfbaan om te 
dineren, maar daar gaan we veran-
dering in brengen. We hebben een 
mooie zaal, een geweldige kok en een 
fantastisch team, dus dat moet luk-
ken.” Eric van den Munckhof is ook 
vol lof over de samenwerking met het 
bestuur van de vereniging. 
En dan de kwaliteit van de baan: “Ie-
dereen die hier komt, is enthousiast 
over de baan. Ik ben daarom erg blij 

dat we een voor alle partijen zeer gun-
stig nieuw contract hebben afgesloten 
over het onderhoud. Dat contract 
loopt tot 2017. Daarin is bepaald dat 
de huidige kwaliteit gewaarborgd 
blijft en dat het huidige team op de 
Golfhorst hiervoor verantwoordelijk 
blijft”. 

Limburg Golfland
Als eigenaar van de Golfhorst is Eric 
van den Munckhof ook betrokken 
bij Limburg Golfland, het samenwer-
kingsverband van 11 baanexploitan-
ten in Limburg. Daarin is afgesproken 
dat elke aangesloten baan 20% kor-
ting geeft op de greenfee, als een lid 
op een andere baan wil spelen. “Vol-
gens mij werkt dat niet, niemand gaat 
voor een korting van 20% in Maas-
tricht spelen. Wij hebben voorgesteld 
om iedereen die lid is op de ene baan 
50% korting te geven op de greenfee 
van de ander. Maar daar willen de 
andere banen niet aan, onbegrijpelijk. 
Men is bang dat leden dan over zullen 
stappen, omdat het elders goedkoper 
is. Maar dat is onzin. Iedereen zou er 
juist beter van kunnen worden: extra 
greenfee-inkomsten en extra horeca-
omzet. Bovendien worden mensen 
mijns inziens ook sneller ergens lid, 
omdat de korting anders niet geldt. 
Ik ben er van overtuigd dat die rege-
ling er uiteindelijk komt, linksom 
of rechtsom, en misschien ooit zelfs 
wel in heel Nederland. Ik zal me er in 
ieder geval hard voor blijven maken.” 

Bets van der Heijden

Wat ziet Van den Munckhof in de Golfhorst en wat wil hij ermee?

Eric van den Munckhof:  
de betrokken eigenaar van  
de Golfhorst

i
Droppen:
Nooit dichter bij de hole.
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De strokeplaykampioenschappen 
2011 zullen niet snel worden verge-
ten. Het was de eerste keer dat er 
aparte kampioenschappen voor de 
senioren waren. De eerste rondes 
zijn gespeeld onder extreem slechte 
weersomstandigheden: regen, regen 
en nog eens regen… En op de finale-
dag stond de zon hoog aan de hemel 
en was het af en toe zweten gebla-
zen. En, last but not least, in drie van 
de vier categorieën moesten play-offs 
de beslissing brengen. 

Enigszins nerveuze toestanden op 
zondag 26 juni op de Golfhorst. Marc 
Bovee en Clint Coppers hebben over 
54 holes precies evenveel slagen, 240 
om precies te zijn. En dus zit er niets 
anders op dan opnieuw de strijd aan 
te gaan, maar op hoeveel holes, en 
welke?
Jan van Lieshout, mede-organisator 
van de strokeplaykampioenschappen, 
komt met het verlossende antwoord: 
de holes 1, 2 en 18 moeten opnieuw 
worden gespeeld. Clint en Marc doen 
wederom niet voor elkaar onder op de 
eerste 2 holes en de spanning stijgt, 
maar op hole 18 valt de beslissing, in 
het voordeel van Marc Bovee. Net als 
vorig jaar wordt hij clubkampioen. 
Ben Claassen eindigt op de derde 
plaats. Dat Clint Coppers na afloop 
van de play-off baalt is logisch, vooral 
omdat hij tijdens de finalewedstrijd 
na 9 holes ruim voor stond op Marc 

en de overwinning lonkte. Marc: 
“Toen we aan hole 10 begonnen, lag 
ik 6 slagen achter. Maar Clint begon 
steeds meer fouten te maken, dus 
ik rook mijn kans. Ik maakte bijna 
een hole-in-one op 14 en op hole 17 
kwamen we gelijk. Ik ben ontzettend 

blij dat ik uiteindelijk toch nog heb 
gewonnen.” Dat Marc het echt niet 
cadeau kreeg, blijkt wel uit de spor-
tieve opmerking van Clint: “Ik heb 

enorme bewondering voor de manier 
waarop Marc zich heeft teruggevoch-
ten in de wedstrijd.”

Wall of Fame
Als de laatste damesflight rond 17.30 
uur heeft uitgeholed op 18 staat daar 

een volstrekt beduusde Anita (van 
den Heuvel). Zij mag zich clubkam-
pioen 2011 noemen. Ze kan het niet 
geloven, als ze, nog natrillend van de 
spanning, de felicitaties in ontvangst 
neemt van haar flightgenoten Marijke 
Nouwen, Gineke Wieland en vervol-
gens van de supporters. Anita: “Ik was 
zo zenuwachtig dat ik niet durfde tel-
len, hoeveel slagen ik voor of achter 
stond. Op hole 15 wist ik dat ik 3 sla-
gen minder had dan Marijke.” Gineke 
had haar dag niet en werd uiteindelijk 
vierde. Brigitte Peeters eindigde op de 
3e plaats.
Marijke Nouwen, die al een groot aan-
tal clubkampioenschappen op haar 
naam heeft staan, zal inwendig wel 
even hebben moeten slikken. Maar ui-

Memorabele strokeplay-
kampioenschappen 2011

 ‘Die kleine taaie speelt zo constant, is  
geweldig sportief en heeft terecht gewonnen…’
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“Afgelopen mei heb ik de cursus 
regelcommissaris 1 gevolgd in Gar-
deren, georganiseerd door de NGF. 
De cursus heeft tot doel de kennis 
van golfregels van de leden van de 
regel- en wedstrijdcommissies te 
vergroten. De NGF hoopt dat dit 
op de clubs tot een beter verloop 
van wedstrijden zal leiden en een 
verbeterde instructie op het gebied 
van de golfregels, en dat daardoor 
de belangstelling voor deze regels bij 
de leden zal toenemen.
In een 2-daagse cursus hebben we 
alle regels doorlopen, veelal in theo-
rie. Maar we hebben ook de prak-
tijk bekeken op een nabij gelegen 
golfbaan. In totaal hebben aan deze 
cursus 60 mensen deelgenomen van 
golfclubs uit heel Nederland. Naast 
het regelboek, dat iedereen wel 
kent, maakten we ook gebruik van 
het boek “Decisions on the rules of 
golf”. Een bijna 600 pagina’s tellend 
boek dat de officiële interpretatie 
van golfregels bevat. Daaruit blijkt 
dat het toepassen van de golfregels 
in de praktijk nog niet zo eenvoudig 
is. Die 600 pagina’s hoefden we voor 
het examen niet uit ons hoofd te 
leren, maar wel de eerste 28 golfre-
gels. Drie weken na de cursus volgde 
een examen van een halve dag, wat 
behoorlijk pittig was. In vijf ver-
schillende onderdelen werd je ken-
nis over de golfregels getoetst.

Gelukkig ben ik geslaagd.
Het was leuk en leerzaam om met 
mensen van verschillende golfclubs 
deze cursus te volgen en mijn ken-
nis over de regels is enorm vergroot. 
Wat niet betekent dat ik alle regels 
in detail ken of op alle vragen over 
de regels meteen antwoord heb, 
maar ik ben wel in staat om regels 
op te zoeken en te interpreteren. Ik 
hoop hiermee dan ook voor leden 
en commissies een bijdrage te leve-
ren aan het vergroten van de kennis 
van de golfregels en daarmee ook 
het plezier in het golfen.”

Elmie Janssen, lid wedstrijdcommissie

Elmie (tweede van links met pet) temidden van 
haar flightgenoten tijdens het onlangs gehou-
den zomertoernooi

Elmie Janssen:  
regelcommissaris 1

terlijk was daar weinig van te merken. 
Ze was vol lof over de manier waarop 
haar ‘tegenstander’ had gespeeld: 
“Die kleine taaie speelt zo constant, is 
geweldig sportief en heeft terecht ge-
wonnen.” En bij die woorden straalt 
Anita nog eens van oor tot oor, nog 
steeds ternauwernood beseffend dat 
haar naam komt te prijken op de Wall 
of Fame en dat haar auto, ‘zo’n kleine 
oude rode’, zoals ze zelf zegt, op de 
speciale parkeerplaats komt te staan.

Geëmotioneerd
De spanning die er bij de heren was 
toen de play-off gespeeld moest 
worden, was ook te bespeuren bij de 
senioren. Zowel bij de dames als bij 
de heren was de beslissing na 2 x 18 
holes niet gevallen. Ria Linssen en 
Dorine Smeets hadden elk 200 slagen. 
Met het idee dat ze sowieso eerste en 
tweede werden, begonnen ze aan de 
beslissende holes. Ria Linssen won 
deze strijd en mag zich uiteindelijk 
clubkampioen senioren noemen. Ze 
was daar zichtbaar ongelooflijk mee 
verguld. “Met dank aan mijn partner 
Wiel (Janssen), die mij het golfen 
heeft geleerd”, liet ze geëmotioneerd 
weten tijdens de prijsuitreiking. Derde 
bij de senioren dames werd Gonda 
Fivet. Ook de heren senioren ont-
kwamen niet aan een play-off. Math 
Smeets en Harrie Rongen eindigden 
beiden met 174 slagen en moesten 
opnieuw de uitdaging aan. Harrie 
won die en derde werd uiteindelijk 
Bert Zanders. Al met al een bijzonder 
strokeplaykampioenschap, dat velen 
niet snel zullen vergeten. 

Bets van der Heijden

i

Twijfel over handel-
wijze in strokeplay:
Alternatieven uitspelen  
(twee ballen), wedstrijdleiding 
raadplegen.
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Ik geef de tee aan…

Hay Gommans

Met pijn en moeite!

“Toen Jan Rovers mij in het voorjaar de tee doorgaf wist hij al, dat ik beter kan 
schrijven dan golfen. Mede daarom nam ik de tee van hem aan.
Mijn eerste kennismaking met golf was in augustus 1998. Met een collega 
werd ik door KPN uitgenodigd om in Herkenbosch, ter gelegenheid van de 
beursgang van KPN, aan een golfclinic deel te nemen. Ik vond het prachtig, 
temeer omdat ik met het chippen en het putten van mijn optimistische collega 
telkens won. De ballonvaart met de nieuwe KPN-ballon was echter niet voor 
mij bestemd, maar voor de winnaar van het echte toernooi. Toch vertelde 
ik thuis enthousiast: “Dit wordt mijn sport als ik stop met werken.” Een jaar 
later nam ik daarom deel aan de golfcourse in Vittel (ClubMed), die georgani-
seerd werd door de ANWB: ‘Leer golfen met de ANWB’. Het was een hele week 
sjouwen met een (te) zware tas, alle technieken oefenen en ter afsluiting een 
toernooitje. Behoudens wat spierpijn en blaren viel het over het algemeen wel 
mee. Alleen echte vorderingen kon je in een week niet maken. Je moest er toch 
meer tijd in steken. Het bevestigde wel mijn overtuiging, dat ik te zijner tijd 
zou gaan golfen. 
En zo stapte ik in augustus 2007 bij de Golfhorst binnen. Na een serie indi-
viduele lessen bij Arthur mocht ik de Americabaan op, waar ik veel op heb 
gespeeld en geleerd. Ook de onderlinge wedstrijdjes met de rabbits waren 

leerzaam maar vooral ook 
erg leuk: iedereen had zijn 
slechte maar ook zijn schit-
terende momenten. Een hele 
mooie overgang naar het 
GVB en de grote baan.
Het golfen bij de Golfhorst 
was voor mij na het behalen 
van het GVB (mei 2008) in 
het begin niet zo’n plezierige 
bezigheid. Ik had mij na-
melijk behoorlijk geforceerd 
tijdens de GVB-cursus: kracht 
in plaats van techniek! Spier-

pijn in boven- en onderarmen, die weliswaar voorbijging maar terug kwam na 
het golfen. Hoewel ik toch wat rustiger ging spelen bleef de spierpijn komen 
en gaan. Ook mijn oude tennisblessure in de rechterschouder speelde weer 
op. Consult bij de huisarts resulteerde in december 2009 in een injectie in de 
schouder. Als dit niet hielp zou orthopedisch ingrijpen noodzakelijk worden en 
mogelijk het einde van mijn prille golfcarrière betekenen. De klachten werden 
gelukkig minder en ik had inmiddels toch wel een beetje door dat ik minder 
kracht moest zetten bij de afslag en ik eigenlijk op herhaling moest wat de 
techniek betreft. Toen de inlooplessen werden geïntroduceerd was ik er dan ook 
gelijk bij: mijn laatste kans! Aanvankelijk moeizaam, maar gaandeweg de rit, 
kwam ik er toch weer redelijk in (of uit?).
Dit was zeker te danken aan de goede coaching van Arthur, die heel goed van 
iedereen de tekortkomingen zag en met professionele aanwijzingen individueel 
bleef bijsturen. Ook zijn spel- en oefenvormen motiveerden om door te blijven 
gaan. Klasse! 
Komend najaar ben ik daarom weer voor een halfjaar te vinden in de golf-
school van Arthur. Ik heb het, denk ik, nu wel een beetje door. Daarom wil ik 
afsluiten met een beroemde uitspraak van ons aller fenomeen Johan Cruijff: ‘Je 
gaat het pas zien als je het doorhebt’.

Ik geef de tee met veel optimisme door aan Cees van Beek uit Hout-Blerick.”

Veel golfplezier,
Hay Gommans

Plaatselijke regels
Grond in bewerking (GUR): Gebieden afge-
bakend met blauwe palen is grond in bewerking 
(GUR) waaruit niet gespeeld mag worden. Als de bal 
in dat gebied ligt of het gebied een belemmering 
vormt voor de stand of de ruimte voor de voor-
genomen swing, moet de speler de belemmering 
ontwijken volgens Regel 25-1b (abnormale terrein-
omstandigheden).

Wegen en paden: Alle wegen en paden zijn vaste 
obstakels. Dit geldt ook voor het minder goed zicht-
bare, grotendeels met gras begroeide weggetje achter 
de green van hole 16 en bij hole 3 dwars over de 
baan ongeveer 20 meter voorbij de 100-meter mar-
kering. Bij belemmering volgens Regel 24-2a (vast 
obstakel) mag de speler de belemmering ontwijken 
volgens Regel 24-2b.

Droppingzones bij (laterale) waterhinder-
nissen: Als een bal in de (laterale) waterhindernis 
rondom de greens van hole 3, 9 of 18 ligt of het 
is bekend of praktisch zeker dat een bal die niet 
is gevonden daarin ligt, mag de speler handelen 
volgens Regel 26-1 (waterhindernissen) of, als extra 
mogelijkheid, met één strafslag een bal droppen in 
de daar aangegeven droppingzone.

100-meter markeringen: De stenen ter mar-
kering van de 100-meter zijn vaste obstakels. Bij 
belemmering volgens Regel 24-2a (vast obstakel) 
mag de speler de belemmering ontwijken volgens 
Regel 24-2b.

Bescherming van jonge bomen: Als er sprake is 
van een belemmering volgens Regel 24-2a (vast ob-
stakel) door een aangepaalde boom moet de speler 
deze belemmering ontwijken volgens Regel 24-2b.

Straf voor overtreding van een plaatselijke 
regel: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – 
twee slagen.

Wijzigingen in de plaatselijke regels  
(local rules)

Bij de onlangs geïntroduceerde nieuwe druk van 
de scorekaarten zijn nieuw geformuleerde plaat-
selijke regels (local rules) van kracht geworden. 
Een verschil met de oude regels is dat er een 
strafbepaling is opgenomen. Als u speelt vanuit 
de GUR (dat is verboden), of een belemmering 
door een aangepaalde boom niet ontwijkt (ont-
wijken is verplicht), krijgt u bij strokeplay twee 
strafslagen en verliest u de hole bij matchplay.
De bepaling dat waterhindernispaaltjes vaste ob-
stakels zijn, is vervallen. Het zijn dus voortaan, 
ingevolge de definitie in de Golfregels, gewoon 
losse obstakels.
Objecten waarvan uit de definities in de Golf-
regels duidelijk blijkt welke status ze hebben, 
bijvoorbeeld los obstakel, vast obstakel of los 
natuurlijk voorwerp, worden in de plaatselijke 
regels niet expliciet benoemd. Objecten waarbij, 
zelfs met het Regelboekje in de hand, discussie 
kan ontstaan, zijn wél expliciet benoemd. Dit 
betreft het met gras begroeide weggetje op hole 
3 en 16 en de 100-meter stenen. Het zijn vaste 
obstakels.
De overige wijzigingen zijn redactioneel of regel-
technisch van aard. Ze hebben geen invloed op 
de wijze waarop u voorheen uw ronde liep.

Heeft u vragen of opmerkingen mail deze dan 
naar jwm.rovers@hetnet.nl
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Voor de roux
150 gram boter
200 gram bloem
1 eetlepel tomatenpuree
½ eetlepel paprikapoeder

De boter smelten (niet bruin 
laten worden). De tomaten-
puree en paprikapoeder toe-
voegen en laten ontzuren.

Vervolgens de gezeefde 
bloem erbij doen en even 
laten garen.

Dit geheel van het vuur 
halen en af laten koelen.

Kreeftensoep
3 liter kreeftencoulis  
(zie vorige uitgave)
olijfolie
2 dl cognac
peper en zout
worcestersaus
tabasco
1 teentje knoflook
kreeftenroux (zie boven)
1 dl kookroom
bieslook
kervel
prei
gesneden sjalot

De knoflook, prei, kervel, 
sjalot, bieslook even aanzet-
ten in olijfolie.

Afblussen met de cognac.

De kreeftencoulis toevoegen 
en opkoken.
De room toevoegen.
Als het kookt, afbinden met 
de roux. Op smaak brengen 
met peper, zout, worcester-
saus en tabasco

Lekker met scampi’s of  
andere garnalen in deze 
soep.

Succes
en smakelijk eten!

Sven Schütz
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Kreeftensoep
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Gonda vond dit een hele eer, om de 
Golfhorst nog meer bekendheid te 
geven. Naarstig ging ze op zoek naar 
minimaal 6 enthousiaste, talent-
volle speelsters. Dat bleek niet zo 
makkelijk.....Men dient, niet alleen 
tijd, maar vooral een handicap van 
maximaal 25.0 te hebben. Uiteindelijk 
heeft Gonda toch een team van tien 
personen weten te formeren, t.w.: 
Marina Lutam, Gineke Wieland, Alda 
Verhagen, Marijke Nouwen, Riet van 
der Aa, Nell Hoeymakers, Hermine Ti-
tulaer, Jaqueline Voorter, Gonda Fivet 
en Brigitte Peeters. Ook werd er een 
hoofdsponsor gevonden, die de dames 
in kleding hulde, van polo, vest, re-
genkleding tot paraplu. Marina zorgde 
ervoor dat de dames eruit kwamen te 
zien als hét visitekaartje van de Golf-
horst. Wat kon er nog fout gaan…?

Revanche
De 1e speeldag 18 mei op Herken-
bosch was gedoemd te mislukken. 
Immers, op de Golfhorst was ‘vrien-
dinnendag’. Enkelen van dit nieuwe 

team deden daaraan mee. Erger nog… 
de dag ervoor 17 mei, had een gedeel-
te van dit nieuw geformeerde ‘Ladies 
League’- team een zware NGF-promo-
tiewedstrijd achter de rug. Zij waren 
niet alleen emotioneel maar vooral 
ook fysiek stuk... De wedstrijd tegen 
Herkenbosch en Bleijenbeek werd ver-
loren. Maar de revanche kwam op 15 
juni toen de 6 dames vol goede, frisse 
moed en met een geweldige team-
spirit naar Bleijenbeek togen. De zon 
scheen hoog aan de hemel toen wij 
in Afferden aankwamen. Daar stond 
onze Gonda ons al op te wachten met 

vitaminen en drinken voor de lange, 
spannende ronde. Ze had, zoals altijd, 
alles keurig geregeld. 

Teamspirit
Om 11.00 uur startte de 1e flight van 
3 dames (Bleijenbeek, Geijsteren en de 
Golfhorst). Het was erg warm 

maar dat kon ons niets deren, wij 
waren gekomen om te winnen! Aan 
het eind van de dag werd de uitslag 
bekengemaakt: de Golfhorst had met 
overmacht gewonnen! Om het voor 
de laagste hcp’ers ook interessant 
te maken, werd ook de brutoscore 
berekend. (birdie 3 pnt, par 2 pnt en 
bogey 1 pnt). En…. zelfs de brutoscore 
werd door ons jongste teamlid in de 
wacht gesleept. Wat een resultaat…! 
Ook op hole 19 was de teamspirit van 
de Golfhorst op z’n best en bleven we 
tot het eind, maar dat kan ook niet 
anders, want er is maar één golfclub 
in de regio die weet wat gezelligheid is 
en dat is de Golfhorst.

Waterdoop
Op 13 juli speelden we thuis en kwam 
de regen met bakken naar beneden.
Veel senioren hadden zich afgemeld 
voor de reguliere woensdagwedstrijd. 

Maar de Ladies League wedstrijd 
moest gewoon doorgaan. Wij ontkwa-
men niet aan de ‘waterdoop’. Deze 
keer waren er niet alleen ‘vitamien-
tjes’ (fruit en andere passende versna-
peringen) voor ons eigen team, maar 
ook voor de gasten, om dit barre, 
boze weer goed door te komen. Een 
gastdame hield het na 9 holes voor 
gezien, zij was door en door nat. De 
elektrocar van een andere dame begaf 
het als gevolg van de regen, dus dat 
was ook niet zo prettig. Dat er deze 
dag slecht werd gescoord, was dus niet 
zo verwonderlijk, maar wij, de meisjes 
van de Golfhorst, waren uiteindelijk 
toch beter dan die van Geijsteren en 
Crossmoor. Onze volgende wedstrijd 
is in Geijsteren en wie weet slagen we 
erin om uiteindelijk de trophy van de 
Limburgse Ladies League binnen te 
halen. Het team van de Golfhorst gaat 
ervoor.

Brigitte Peeters en Gonda Fivet

Eén woensdag in de maand wordt er gestreden om de trophy

Avonturen op de Limburgse 
Ladies League

… want er is maar één golfclub in de regio die weet 
wat gezelligheid is en dat is de Golfhorst… 

In april werd Gonda Fivet door organisator Crossmoor benaderd met het ver-
zoek om mee te dingen naar de grote Limburgse Ladies League Trophy.  
Aan deze Ladies League doen 6 teams mee: Crossmoor, Herkenbosch, Bleijen-
beek, De Peelse, Geijsteren en de Golfhorst. Tussen mei en september wordt 
er één woensdag in de maand gestreden om deze trophy. Daarna is in oktober 
op Crossmoor de finale/slotdag. Er wordt steeds tegelijk op 2 banen gespeeld 
door 3 teams.

Op de foto ontbreken Riet van der Aa en Hermine Titulaer
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In St. Andrews komt tegenwoordig 
alles bij elkaar wat geld heeft in de 
bijna-failliete landen in Europa; het 
wemelt er van Grieken, Spanjaarden 
en ook Italianen.
Chris: ‘We zaten op het terras van 
de golflink van St. Andrews, diep 
onder indruk van deze heilige grond 
voor elke golfer. Hier hebben alle 
groten der aarde gespeeld, dat voel 
je gewoon. Wij zaten heerlijk in de 
voorjaarszon, uit de wind van de 
Noordzee, met een blik op het ruime 
terras waar de hele familie Berlusconi, 
Giulio, Fausto, Giovanni, Francesco, 
Mario hun zwarte euro’s stonden in te 
wisselen voor oude Schotse whisky’s. 
En temidden van deze Italiaanse 
grandezza en glamour stond ze, als 
een struise pauw… Truus. Mooi als 
altijd, de mond iets te rood, dat 
wel, de ogen iets te zwart, maar met 
een Oil-of-Olaz-huidje en niks geen 
Michelinbandjes of Pirellikussen-
tjes. ‘Bukken’, zei Henk, toen Truus 
onze kant uitkeek. Want waar we het 
minste behoefte aan hadden was een 
ontmoeting met Truus die op de Golf-
horst op alles en iedereen altijd kritiek 
had. Maar dat was te laat, ze had aan 
de vignetten aan onze golfkarren al 
gezien dat we van de Golfhorst waren.
‘Hello, gentlemen van de Golfhorst, 
lieve mannen, wat enig jullie hier te 
treffen’, kakelde ze.
‘We zitten te genieten van de be-
roemdste golflink ter wereld’, zei 
Chris.
‘Playing in St. Andrews is like playing 

on the moon’, antwoordde Truus, ‘die 
uitdrukking kennen jullie? De greens 
zijn hier zo betonhard. Die greens 
van jullie met dat sappige Hollandse 
gemillimeterde gras, daar zijn ze hier 
ziedend jaloers op, weet je dat? Die 
van de Golfhorst zijn al altijd gewel-
dig,’ zei ze en het leek er warempel op 
dat ze het meende.
‘Maar de wind, die maakt St. Andrews 
wel tot een heel aparte ervaring’, pro-
beerde Henk.
‘Schei toch uit, jullie hebben die berg 
waar iedereen over zeurt, maar dat 
is geen obstakel, dat is een sportieve 
uitdaging, een graadmeter. De wind 
hier is een vijand van iedereen. Die is 
elk moment verschillend, dat is een 
ramp, golfen op St. Andrews is casino, 
wie geluk heeft is de winnaar.’ Truus 
was genadeloos in haar oordeel. ‘En 
weet je, als je bij jullie op die berg 
staat, dan staat daar iedereen wat te 
hijgen, maar dan moet je eens naar 
rechts kijken en dan zie je in de verte 
de grote achtbaan van Toverland, 
de Troy, een landmark voor de hele 
streek, een symbool van vernieuwing, 
van initiatief, vooruitgang, perspec-
tief.. Daar ligt de grootste achtbaan 
van Europa, een hogeschoolstaaltje 
timmerwerk. Daar zijn jullie toch niet 
blind voor? Toch?’
‘Maar bij ons op de berg waait het 
toch ook altijd’, bracht Chris in.
‘Hier op St. Andrews komen rukwin-
den vanuit de zee en zout dat die zijn. 
Proef maar eens met je tong over de 
lippen. Als je een zoutloos dieet hebt, 
moet je hier met een mondkapje 
spelen.’
Opeens deugde alles van de Golf-
horst. Dat was wel het laatste wat we 
verwacht hadden van Truus, die de 
reputatie had van een zure zeur.
En ze was nog niet eens klaar. ‘En 
weet je, die marshals hier, dat is net 
Scotland Yard. Als je dat toch verge-
lijkt met die schatten van jullie: Jan, 
Wilfred en Tinie. Doe ze de groeten 
van mij’. En Truus keek erbij alsof 
ze zeggen wilde: dat zullen ze leuk 
vinden. 
‘Als je hier wilt golfen, ging ze verder, 
word je gescand, je paspoort wordt 
gekopieerd, je wordt nog net niet ge-
fouilleerd, maar je moet vooral dank-

baar zijn dat je op hun knollenveld 
mag spelen. Die verwaande Schotten. 
Vergelijk dat maar eens met de ont-
vangst bij jullie: als Tom en Merieke 
‘welkom’ tegen een bezoeker zeggen, 
dan voelt die zich ook welkom. Doe 
ze vooral de groeten van mij.’ En weer 
keek Truus alsof ze ervan overtuigd 
was dat ze Tom en Merieke daar toch 
wel een ontzettend groot plezier mee 
deed.
‘Het is hier ook niet gezellig. Hier 
komt iedereen die gezien wil worden. 
Je wordt getaxeerd op wat je aanhebt’, 
ging Truus verder. Ze draaide ietwat 
mistroostig aan haar ring, zodat de 
dikke diamant de zonnestralen opving. 
‘Ik dacht’, dacht Chris, ‘daar liggen 
toch haar grote troeven. dan kan zij 
toch schitteren?’ Maar dat was niet zo: 
‘Het is pas cosy, knus als mensen het 
met elkaar gezellig hebben, gewoon 
om hoe ze zijn’, vervolgde Truus. Hier 
is dat niet. Hier acteert ieder in zijn 
eigen vitrine.’ Ze keek er een beetje 
somber bij en ietwat ingetogen zei 
ze: ‘Nederlanders in het buitenland 
missen de pindakas en de hagelslag. Ik 
ook, maar ik mis ook jullie Golfhorst. 
Voortschrijdend inzicht heet dat. Weet 
je, als je in het buitenland bent, heb je 
toch jezelf bij je, maar dan in een an-
der decor. En bij elke reiziger hoort een 
koffer vol dromen. Het was leuk bij 
jullie. Doe iedereen maar de groeten. 
En ze keek erbij alsof ze zeggen wilde: 
daar zal iedereen wel verschrikkelijk 
blij mee zijn.’
‘En een aparte knuffel voor Arthur...’, 
zei ze tenslotte terwijl ze terugliep 
naar haar Berlusconi-clan.

Er kwam een vreemd gevoel over ons, 
zeiden Henk en Chris allebei. Gek 
eigenlijk, maar we hebben zelden zo 
terugverlangd naar de Golfhorst, met 
de grazige greens, de vriendelijkste 
marshals, de uitdagende berg, de 
frisse wind en de heerlijke mensen, 
die we allemaal de groeten moeten 
doen van Truus.

‘Jullie krijgen allemaal de hartelijkste 
groeten van Truus. Daar zullen jullie 
wel heel blij mee zijn!’

Miep van der Putten

Truus gevonden in Schotland

We waren haar kwijt, onze Truus. We hadden geen flauw idee waar 
ze zou kunnen uithangen. Wandelen in de Pyreneeën? Ze leek van de 
aardbodem verdwenen, maar toen ..totaal onverwacht.. kregen we van 
twee van onze leden te horen dat Truus gespot was op St. Andrews in 
Schotland, het mekka van de golfsport. Chris Besseling en Henk van 
Bergen hebben haar ontmoet en jullie krijgen allemaal de hartelijkste 
groeten. 
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Vraag
Als mijn bal op een pad ligt, en ik dus 
een vrije drop krijg, waar moet ik dan 
droppen?
Er zijn hier zoveel verschillende 
meningen over dat ik graag wil weten 
wat reglementair is.

Antwoord
Het pad is een vast obstakel. Je hebt 
dus inderdaad recht op een vrije 
drop. Je moet droppen binnen een 
stoklengte van en niet dichter bij de 
hole dan “het dichtstbijzijnde punt 
zonder belemmering”. Daarbij moet 
de bal het eerst de grond raken op een 
plek waar je geen last meer hebt van 
het pad, zowel met de balligging als 
met je stand.

Je moet, voor je gaat droppen dus 
eerst dat dichtstbijzijnde punt be-
palen. Het is het dichtst bij de bal 
gelegen punt waar je geen last meer 
hebt van het pad, uiteraard niet 
dichter bij de hole. Dat punt behoort 
vastgesteld te worden door de adres-
seerpositie, speelrichting en de swing 
na te bootsen met de stok die je zou 
gebruiken als er geen pad zou zijn ge-
weest. Dat gebeurt in de praktijk bijna 
altijd op het oog. Dat is meestal geen 
probleem. Het enige dat telt is de 
plaats waar de gedropte bal het eerst 
de grond raakt. Als deze plaats niet 
voldoet aan bovengenoemde eisen 
(geen last meer en niet dichter 

bij de hole) en je speelt desondanks 
de bal dan heb je twee strafslagen aan 
je golfbroek omdat je speelt van een 
verkeerde plaats. Vóór je speelt mag 
je de fout zonder straf herstellen door 
opnieuw te droppen.

Het theoretisch juiste punt kan voor 
iedereen anders liggen. Een rechts-
handige speler gaat anders staan dan 
een linkshandige, dus hun dichtst-
bijzijnde punt ligt niet op dezelfde 
plaats. Ook is duidelijk dat een boom 
van een kerel een ander dichtstbij-
zijnd punt zonder belemmering kan 
hebben dan ons kleinste jeugdlid.
Het punt kan natuurlijk ook op een 
niet aantrekkelijke plek liggen, zoals 
tussen struiken of in het lange gras. 
Als je dan dropt kun je een vervelen-
de ligging krijgen; jammer dan.

De volgende tekening laat zien wat 
het dichtstbijzijnde punt zonder 
belemmering is voor een rechtshan-
dige speler, en het gebied waar de bal 
het eerst de grond moet raken bij het 
droppen.

BI =  ligplaats van de bal op het 
pad

PI =  dichtstbijzijnde punt zon-
der belemmering

PI-A-A =  gebied waarin de bal ge-
dropt moet worden, straal 
één stoklengte van PI,

  gemeten met een willekeu-
rige stok

B2 =  ligplaats van de bal op het 
pad

 =  denkbeeldige stand van 
een speler om de bal bij P2 
te kunnen spelen met de  
 stok die hij waarschijnlijk 
zal gebruiken

P2 =  dichtstbijzijnde punt zon-
der belemmering

P2-C-C =  gebied waarin de bal ge-
dropt moet worden, straal 
één stoklengte van P2, 
gemeten met een willekeu-
rige stok

Een addertje onder het gras
Het voorgaande is gebaseerd op de 
regel die gaat over het ontwijken 
van een belemmering door een vast 
obstakel.
Er is ook een regel die gaat over wan-
neer je verplicht bent opnieuw te 
droppen, zonder straf.
Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer 
je op de verkeerde plaats hebt gedropt 
(daar waar de bal het eerst de grond 
raakt), maar ook als de bal bij het 
droppen naar een plek rolt waar nog 
steeds sprake is van de belemmering 
waarvoor je hem hebt opgenomen. 
Let er dus op dat, nadat de bal op de 
juiste plaats het eerst de grond heeft 
geraakt, hij niet naar een plek rolt 
waar je om te kunnen slaan toch op 
het pad moet gaan staan. 

Korte samenvatting van de juiste 
handelwijze
Bepaal het dichtst bij de bal gelegen 
punt, niet dichter bij de hole, waar je 
op geen enkele wijze meer last hebt 

Vraag het 
aan de R&H-commissie!

Help…., mijn bal ligt op het pad!

Via de website zijn diverse leuke vragen gesteld. De vragenstellers hebben via 
e-mail antwoord ontvangen. In deze uitgave wordt de vraag behandeld waar 
een bal die op een pad ligt, moet worden gedropt.

i

Droppen binnen 
stoklengte:
Bal moet binnen stoklengte 
op de grond vallen.
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Het was al weer het vierde seizoen dat 
onze vereniging met de NGF-compe-
titie meedeed. En niet zonder succes. 
Alle jaren werden bijna alle teams 
eerste in hun poule! En dit jaar 
werden zelfs alle teams kampioen, en 
dus moest Heren 1 o.l.v. captain Marc 
Bovee en het damesteam o.l.v. Ma-
rijke Nouwen, een promotiewedstrijd 
spelen om in een hogere klasse te 
komen. Helaas is dit de heren niet ge-
lukt, mede door een vervelende bles-
sure die Marc op de wedstrijddag 
opliep. De dames waren wel succesvol 
en zij gaan nu in de eerste klasse spe-
len. Een geweldige prestatie, vooral 
omdat dit het eerste jaar was dat zij 
27 holes speelden zonder handicap-
verrekening.
Het team van Renee Venner promo-
veerde automatisch van de vijfde naar 
de vierde klasse.
De heren senioren teams konden niet 
promoveren, vanwege de spelvorm 
die zij spelen.

Zondag 26 juni zijn de NGF-teams in 
het zonnetje gezet door de voorzitter 
van onze club.

Dit jaar had de NGF gevraagd om op 
zondag 22 mei op de Golfhorst pro-
motiewedstrijden te mogen spelen. 
Acht teams uit het hele land hebben 
die dag gespeeld om van de derde 
naar de tweede klasse te kunnen 
promoveren. Een hele organisatie! 
Mede dankzij een aantal vrijwilligers 
is het een geweldige dag geworden 
waarbij de Golfhorst een goed visite-
kaartje heeft afgegeven.
 
Greenkeepers, horeca, BV: bedankt 
voor de fijne samenwerking en 
de goede zorgen tijdens de NGF-
competitie!
 

Netty van Duijn CC

van het pad. Doe dat op zorgvuldige 
wijze. Dat mag best op het oog maar 
niet op z’n janboerenfluitjes.
Zorg er voor dat bij het droppen de 
bal in het juiste gebied het eerst de 
grond raakt.
Let er op dat de bal daarna niet naar 
een plek rolt waar je om te kunnen 
slaan toch op het pad moet gaan 
staan.
In dit artikel is sprake van het ont-
wijken van een belemmering door 
een pad. De besproken zaken zijn ook 
van toepassing bij een belemmering 
door een ander vast obstakel, tijdelijk 
water, GUR, een molshoop en een 
konijnenhol.

Namens de regel- en handicapcommissie,
Jan Rovers

i
Bal in tractorspoor
Geen GUR maar PECH.

Zeer succesvol seizoen voor NGF-teams

Heren I

Heren II senioren

Dames I gehuldigd

Heren I senioren Heren II
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Nieuws van de Golfhorst BV

Golfclub America
Wij zij voornemens om de men-
sen die onlangs hun baanpermis-
sie of GVB hebben gehaald, maar 
om een of andere reden geen lid 
willen worden van de 18 holes 
baan, de mogelijkheid te bieden 
om lid te worden van ‘Golfclub 
America’, wat een onderdeel zal 
worden van Golfvereniging Golf-
horst, maar met eigen identiteit 
en karakter. 
Als lid van deze club, heb je 
speelrecht op de Americabaan, 
mag je deelnemen aan alle 
wedstrijden en activiteiten die op 
de Americabaan worden georga-
niseerd én krijg je 50% korting 
op de greenfee voor de 18 holes 
baan. Je hebt hiervoor geen certi-
ficaat nodig, maar betaalt slechts 
€ 425,00 per jaar, inclusief 
lidmaatschap van de vereniging 
en de NGF. 
Op dit moment zijn we met de 
vereniging in overleg hoe we hier 
handen en voeten aan kunnen 
geven m.b.t. het organiseren van 
deze wedstrijden en de mogelijk-
heid om deze qualifying te laten 
zijn. Voor meer informatie en/of 
om lid te worden, kunt u mailen 
naar info@degolfhorst.nl of bel-
len met 077-4649070.

Betaling 
speelvergoeding 
2012

Belangrijk voor al onze speelrecht-
houders: annulering van speelver-
goeding voor het jaar 2012 kan 
uitsluitend schriftelijk en dit ver-
nemen wij graag vóór 1 november 
a.s., anders zijn wij genoodzaakt u 
het volledige bedrag in rekening 
te brengen. Speelrechthouders met 
een jaarlidmaatschap willen wij 
attenderen op de opzegtermijn 
zoals in de overeenkomst wordt 
vermeld. Bij het niet tijdig opzeg-
gen wordt het jaarlidmaatschap 
verlengd met een periode van 12 
maanden.

Betalen met mobiele telefoon: MyOrder
MyOrder is een nieuw betalingssysteem op de Golfhorst. De portemonnee 
in uw broekzak kan worden vervangen door een digitale portemonnee. Be-
talingen kunnen worden gedaan via de mobiele telefoon. MyOrder is veilig 
en kan erg handig zijn.
Sinds enkele weken kunt u in het restaurant en op het terras van de Golf-
horst uw bestelling plaatsen én meteen betalen met uw mobiele telefoon. 
MyOrder is gratis voor de consument. U kunt uw eigen mobiele, digitale 
portemonnee aanmaken, de zogenaamde MiniTix. Het saldo beheert u zelf 
via uw bankrekening. Je kunt er zelfs voor kiezen om het saldo automa-
tisch te laten aanvullen. MyOrder is vooral geschikt voor kleine betalingen, 
dus in de horeca, maar denk ook aan bioscoopkaartjes, parkeerkaartjes en 
bezorgmaaltijden.
De reacties tot nu toe zijn héél enthousiast. Gebruikers vinden het leuk: de 
portemonnee is niet meer nodig, altijd gepast betalen, de bestelling plaat-
sen zonder te hoeven wachten op een medewerker die de bestelling op-
neemt. Het is echt gemakkelijk. Kijk maar eens op www.myorder.nl. Vanaf 
nu kunt u in de baan uw hapje en drankje bestellen zodat het voor u klaar 
staat als u van de baan komt!
Daarnaast willen wij een speciale oktober horeca-actie onder uw aandacht 
brengen. Indien u uw horecapas in oktober met 100 euro opwaardeert, 
ontvangt u een gratis greenfee!

Belangrijke data 
voor uw agenda 

•  ZATERDAG 15 OKTOBER: VRIJWILLIGERSDAG

•  ZONDAG 23 OKTOBER: HERFSTTOERNOOI
 Voor leden en niet-leden. Het evenement krijgt een Duits tintje met worst, zuur-

kool en bier uit pullen. Tijdens zo’n happening mag een echte ‘Schlagerzanger’ 
natuurlijk niet ontbreken…

•  ZONDAG 18 DECEMBER: KERSTTOERNOOI

•  VRIJDAG 30 DECEMBER: OLIEBOLLENTOERNOOI
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De zaterdag voor Pasen heeft Golf-
vereniging Golfhorst de jaarlijkse NGF 
Birdwatching Day georganiseerd, de 
12e editie. Dat is altijd een drukke dag 
voor ons. Ik was er natuurlijk met mijn 
16 kinderen en met mij nog 38 andere 
soorten vogels. Een drukte van be-
lang. Zelfs mijn bastaard-neefjes, twee 
soepeenden, waren gekomen. (Soep-
eenden zijn wilde eenden, die zoveel 
bloed van tamme eenden hebben, dat 
ze rare kleuren hebben, red.). Helaas 
konden een paar vaste bezoekers die 
er eigenlijk elk jaar zijn, niet komen, 
zoals de kleine karekiet, de rietzanger 
en de inlandse tortelduif. 

Een andere tegenvaller was voor 
mij, dat er maar een handvol golfers 
waren en dat terwijl het prachtig weer 
was. Zijn wij voor de golfers niet de 
moeite waard? ’s Ochtends vroeg kun 
je ons mooi zien en horen, later op 
de dag laten de meeste van ons zich 
veel minder zien. De meeste golfers 
realiseren zich niet dat er op de baan 
zo rond de 40 verschillende vogels 
wonen! Ja, mij met mijn kinderschare 
kent iedereen natuurlijk wel, maar 
wie ziet de tjif-tjaf, kneu, spotvogel of 
groenling tijdens het golfen?
Gelukkig was Jan er wel weer bij. Jan 
weet zoveel van ons vogels, dat ik er 

zelf nog steeds veel van opsteek. Weet 
jij bijvoorbeeld, dat de wulp gewoon 
midden in een bouwland op de grond 
zijn nest maakt en dat je dat nest 
voorzichtig kunt verplaatsen als het 
land moet worden omgeploegd? Het 
mannetje jaagt het vrouwtje op totdat 
zij het nest weer teruggevonden heeft 
en weer verder gaat broeden. Verder 
hoorde ik, dat het met de grutto’s bij 
ons in de buurt heel slecht gaat. De 
weilanden worden te vroeg gemaaid, 
waardoor de nesten vernield worden. 
Dit jaar hebben we nog wel een grutto 
kunnen begroeten, we hopen dat het 
volgend jaar ook nog gaat lukken. 
We hebben geprobeerd om Jan om 
de tuin te leiden, door met z’n alle 
tegelijk te zingen en te kijken of Jan 
de tjif-tjaf nog herkende. En ja hoor, 
ongelooflijk maar Jan hoort echt alles. 
Wel jammer is, dat Jan een beetje over 
ons eenden roddelde. Eerst natuur-
lijk over de 
soepeenden, 
zij kunnen 
er ook niets 
aan doen dat 
hun ouders 
een scheve 
schaats 
reden. Toen 
over onze 

mannetjes, die nu in groepen rond-
zwemmen om het eerste beste vrouw-
tjeseend dat opduikt, uitgebreid te 
grazen te nemen en toen over het feit 
dat wij vrouwtjes-eenden alleen voor 
de jongen moeten zorgen, terwijl bij 
de ganzen pa opzichtig meewandelt 
met zijn familie. Maar ja, ik moet 
wel erkennen dat het waar is. Ook 
teleurstellend vond ik, dat door Els 
Hoeijmakers van mijn familie geen 
foto gemaakt is, maar wel een paar 
prachtige foto’s van de ganzenfamilie. 
Na het rondlopen gingen de bezoe-
kers koffie met een broodje gebrui-
ken en wij zagen Manny en Mitch 
beginnen met het opzetten van de 
Mega Fun Factory. Dat was voor de 
meeste vogels een goed moment om 
maar weer eens verder te gaan en de 
dagelijkse routine op te pakken.

Aart Polderman

NGF Nationale Golfcourse Bird-
watching Day: een drukke dag!
Een verslag van moeder Eend

Geen sigarettenpeuken op 
de baan
Rokers: laat s.v.p. geen peuken achter op de baan. 
Het ziet er slordig uit, maar wat minstens zo erg 
is: peuken zijn vrijwel niet biologisch afbreek-
baar. De natuur heeft er 2 tot 12 jaar voor nodig 
om ze ‘kwijt te raken’. Bovendien zien vogels 
en vissen de peuken voor voedsel aan.
Er zijn nu bij de receptie voor een gering bedrag 
kleine asbakjes te koop, die u eenvoudig aan 
uw kar kunt  bevestigen. Ze zijn uiterst gemak-
kelijk in het gebruik en u helpt er de natuur en 
uw medegolfer mee.
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“Ik heb 8 jaar voor Océ gewerkt 
in Oost-Europa, bij Grolsch ben ik 
jarenlang verkoopleider horeca Zuid-
Nederland geweest en ik ben daarna 
20 jaar zelfstandig ondernemer in de 
horeca geweest. Blijkbaar was deze 
werkervaring voldoende om bij PUM 
als ‘expert’ gekwalificeerd te zijn. 
PUM heeft per jaar wel zo’n 3000 pro-
jecten over de hele wereld in diverse 
sectoren, waarvan horeca er een is. 
Ik ben dit jaar drie keer uitgezonden: 
eerst naar Kazachstan, daarna naar 
India en ik ben vorige week net terug-
gekomen uit Tanzania.

Golffoto Gromyko
Atyrau, een stad van 150.000 inwo-
ners aan de Kaspische Zee, is een stad 
waar olie is gevonden, waardoor ze 
een gigantische ontwikkeling aan het 
doormaken is. In 1990 werd Kazach-
stan zelfstandig, los van Rusland, 
en kwamen er de eerste zelfstandige 
ondernemers. De vrouw die mijn hulp 
vroeg, was toen met een restaurant 
begonnen met een biljartzaal en bow-
lingbaan. Dat getuigt van een echte 
ondernemersgeest. Maar dit bedrijf 
dreigde nu overvleugeld te worden 
door veel concurrentie in die branche. 
Ik ben 14 dagen bezig geweest om met 
de eigenares te onderzoeken op welke 
manier zij de zaak kon modernise-
ren. We hebben een verbouwings- en 
renovatieplan opgezet, ik heb veel 
informatie kunnen geven op het 
gebied van eigentijdse bedrijfsvoering, 
vooral klantgerichtheid van personeel 
was een zwak punt. Het was lastig 
omdat alleen de dochter Engels sprak 

en verder niemand van het personeel. 
We zijn samen gekomen tot een opzet 
die een nieuw perspectief biedt. Ik kijk 
hier met veel voldoening op terug. 
Het was een verademing te verblijven 
op de kamer in een oud Russisch hotel 
waar aan de muur een oude golffoto 
hing van minister Gromyko.

Schone lakens
Mijn tweede klus was in Gujarat in 
India, de geboortestreek van Ghandi. 
Een ondernemer runde een catering-
bedrijf dat zich gespecialiseerd had in 
het verzorgen van grote bruiloften. 
Dat deed hij al 35 jaar. In dat gebied 
wordt alleen in een deel van het jaar 
getrouwd. De andere maanden had 
de man niets te doen en dat vond 
hij wel prima. Maar zijn zoon, die 
de zaak ging overnemen had heel 
andere plannen. Hij wilde alle moge-
lijke evenementen organiseren. Hij 
wilde met zijn cateringbedrijf ook de 
voedselvoorziening van bedrijven en 
ziekenhuizen verzorgen. In die stad 
liggen ongeveer 70 (!) ziekenhuizen. 
Daar wordt het eten van de patiënten 
door de huisgenoten geregeld, niet 
door het ziekenhuis. Natuurlijk met 
alle risico’s van slechte hygiëne en 
verkeerde voeding. Deze knaap had 
een universitaire opleiding gedaan, 
wist wat hij wou en had alleen een 
klankbord nodig en iemand die hem 
hielp in de keuze van een goede 
volgorde in zijn vergaande plannen. 
Hij was 23 jaar en zeer energiek. We 
hebben veel gesprekken gevoerd. Ik 
heb hem via de Nederlandse ambas-
sade in contact kunnen brengen met 

een soort industriële club, wat voor 
zijn netwerk erg belangrijk zal zijn. 
We hebben concurrenten bezocht, 
we hebben gesproken met ziekenhui-
zen. Ook heb ik een contact kunnen 
leggen met het hoofd catering van 
het Venlose ziekenhuis, bij wie grote 
bereidheid bestaat om deze knaap te 
adviseren. Dit was ook een interes-
sante opdracht.

Conferentieoord
Heel anders was het in Dodoma, de 
hoofdstad van Tanzania, een stad met 
300.000 inwoners. In deze hoofdstad 
(NB: Dar es Salaam is niet de hoofd-
stad) liggen ministeries, bedrijven, 
regeringsgebouwen, ziekenhuizen en 
bestaat er grote behoefte aan con-
ferentiecentra. Midden in de stad 
ligt een heel groot conferentieoord 
van de CCT, de Christian Council of 
Tanzania, een religieuze organisatie 
van diverse kerkgenootschappen. Dat 
complex is het oudste en heeft inmid-
dels veel concurrentie van moderne 
conferentie-instituten die in alles 
beter zijn behalve in de ligging. Ze 
liggen alle aan de rand van de grote 
stad. Dit CCT-gebouw is oud, geda-
teerd, onhygiënisch. Het bestuur, een 
raad van enkele bisschoppen, zat met 
de vraag: hoe maken we dit complex 
weer up-to-date? Ik heb 14 dagen met 
de algemeen secretaris gebruikt om 
de vraag te analyseren en een oplos-
sing te zoeken. We kwamen tot de 
enig mogelijke conclusie: afbreken 
en nieuw bouwen. Een architect is al 
bezig met schetsjes te maken, diverse 

 Marshal Wilfred Wieland

Een PUM-mer met 
een missie
‘Gineke en ik stopten een jaar of drie geleden met ons werk: de exploitatie van 
ons bedrijf, de Venlonazaal in Venlo, en ik dacht: Ik wil wel nog iets zinnigs 
blijven doen. Een goede kennis adviseerde me mij aan te melden bij de PUM.  
Dat is een stichting, mede betaald door het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
die mensen met een bepaalde expertise naar projecten stuurt in wel 70 ver-
schillende landen, vooral ontwikkelingslanden,’ aldus marshal Wilfred Wieland.

ONTMOETING MET…

vervolg op pagina 19  >>  
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Met een deelnemersveld van 44 
flights van twee is op woensdag 18 
mei om 12.00 uur de vrienden- en 
vriendinnenwedstrijd van start ge-
gaan. Met andere woorden, 44 leden 
van onze golfvereniging zijn met een 
nie-lid (vriend of vriendin) in een 
team begonnen aan de wedstrijd, die 
vooral in het teken stond van gezel-
ligheid, en gezellig, dat werd het.

Om 11 uur werd iedereen onder het 
genot van een kopje koffie en een 
heerlijk stukje Limburgse vlaai wel-
kom geheten door de twee organisa-
toren van deze dag: Giel Boonhof en 
Desiree Adank. De spelregels voor de 
te spelen wedstrijdvorm Texas Scram-
ble werden uitgelegd, er werd een 
appel en een banaan voor onderweg 
uitgedeeld en aan iedereen gevraagd 
om vooral op tijd op zijn of haar 

starttee te zijn, 
zodat op tijd kon 
worden begonnen.
Na het signaal 
begonnen alle 88 
deelnemers bij een 
heerlijk golfweertje 
aan hun wedstrijd. 
Bij sommige flights 
ging het wat min-
der vlot, waardoor 
er door andere 
even gewacht 
moest worden, 
maar over het 
algemeen werd er 
goed doorgelopen. 
Tussen hole 1 en 
hole 10 wachtte de deelnemers een 
welkome verrassing, want daar werd 
een heerlijk frietje met ‘mayo’ en een 
drankje aangeboden.
Na afloop had iedereen nog ruim de 
tijd om zich op te frissen en op het 
terras van de Golfhorst van de zon en 
een drankje te genieten om zich ver-
volgens naar de grote zaal te begeven 
waar de horeca de tafels inmiddels 
mooi gedekt had en een voortreffelijk 
buffet had ingericht. Met een ruime 
keus aan gerechten werd er tafel voor 
tafel aangesloten in de rij bij het buf-
fet, waarna er genoten kon worden 
van de gerechten.
Tijdens het eten maakten Giel en De-
siree de uitslagen bekend en hadden 
ze diverse leuke prijzen klaar liggen 
voor de nearest (hole 4), longest (hole 

12) en nearest to the line (hole 13). 
De eigenlijke wedstrijd werd uitein-
delijk bij de dames gewonnen door 
Gert van Rijt-Haazen en Gon Joosten. 
De eerste plaats bij de heren werd 
behaald door ondergetekende en Ben 
Min. 
Om 21.00 uur kwam er een einde aan 
een geslaagde en vooral zeer gezellige 
dag met veel dank aan Giel en Desi-
ree, die samen alles tot in de puntjes 
verzorgd hadden. Giel was trouwens 
die hele dag zo verschrikkelijk druk 
en onrustig. Of dat nou kwam omdat 
hij de leiding had of omdat hij net 
gestopt was met roken: ik denk zelf 
het laatste…

Tot volgend jaar!
Twan van Bussel

investeerders hebben we gepolst. Ik 
heb erop aangedrongen om ook een 
scholingsplan voor het personeel op 
te zetten. Dat gaat gebeuren. We hou-
den per e-mail intensief contact. Ik zal 
over enkele maanden weer teruggaan; 
ik ben heel benieuwd wat dit uitein-
delijk gaat worden.

Mijmeringen
Als ik met mijn buggy over de Golf-
horst rijd, dan vliegen mijn gedach-
ten wel eens terug naar de vriende-

lijke mensen in die dictatuur van 
Kazachstan, naar de slechte hygiëne 
van India. En als een golfer geagiteerd 
tegen mij zegt: ‘Wilfred, marshal, ik 
heb geboekt voor 10 uur en ik kan pas 
om 10 over 10 de baan op, wat is dat 
nou toch...?’, dan denk ik terug aan 
de vorige week, toen ik in Dodoma 
in Tanzania op het vliegtuig zat te 
wachten dat om 10 uur zou komen 
voor een vlucht naar Dar es Salaam. 
De vierpersoons Cessna landde om 
4 uur ‘s middags. De lachende piloot 

zei: ‘U bent mijn enige passagier. Ik 
dacht, die neem ik vandaag maar als 
laatste...!’
Je komt nog eens ergens als PUM-mer. 
Je krijgt er geen cent voor, een PUM-
mer werkt gratis, maar je wordt rijker 
van elke klus waar je voor gevraagd 
wordt.”
Waarachtig, marshal Wilfred Wieland, 
een PUM-mer met een missie.

Jo Bongartz

Vrienden- en vriendinnendag 
zeer geslaagd

>>  vervolg van pagina 18
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Het zomertoernooi had deze 
keer als thema “Op golfsafari 
in Afrika” en dus verscheen ‘ie-

dereen’ in safarikleding en werden we 
ontvangen door het organiserende co-
mité, in safarikleding...? (nee dus). Ge-
lukkig waren er diverse leden die wel 
gehoor hadden gegeven aan de oproep 
om de kleding aan te passen aan het 
thema. Zoals Tom en Merieke, golfend 
onder een muskietennet, Benny Schip-
per met een originele Afrikaanse rieten 
golfdraagtas (zie cover). Ook Cees en 
Els van Beek zagen er prachtig uit, ze 
kwamen zo uit de jungle met de wilde 
beesten nog op hun rug. Ze kregen 
dan ook de verdiende eerste prijs voor 
de origineelste safarilook.

Bij binnenkomst werden we ver-
rast met koffie en een safarigebakje 
(passievruchtenbavarois). Giel heette 
iedereen welkom en stelde de com-
missieleden voor die hun uiterste 
best hadden gedaan om dit toernooi 
te organiseren. Na een korte briefing 
konden we naar de toegewezen hole 
en kon de gunshot gelost worden. 
Het weer was prima en de stemming 
zat er goed in. Onderweg kwamen we 
diverse ‘wilde dieren’ tegen met leuke 
teksten: een giraffe: “Zo’n helikopter 
geeft toch een apart beeld van het 
zomertoernooi”, en olifanten met de 
tekst: “Kom op jongens, effe de green 
repareren.” Ook leuk was de krokodil 
met mes en vork, bij de afslag van 

hole 4: “I like golfballs, specially new 
ones!!!”. De aap die een golfbal vangt 
bij hole 7: “Got you!!!“ en liggende 
leeuwen tussen de struiken bij hole 5: 
“Hay there..., hitting out of bounds is 
not a good idea!!!”. De dieren beho-
rend tot de ‘Big Five’ waren duidelijk 
aanwezig en dus was het bloedlink 
om over de baan te lopen (met dank 
aan José van Kempen voor de foto’s 
en Math Smeets voor de teksten).

Ook werden we verrast op lekkere 
hapjes en drankjes. Helaas is tijdens 
een kleine windstorm een tent de 
lucht in gevlogen!! Natuurlijk was de 
pers (Hetty) ook aanwezig en heeft ze 
veel leuke shots gemaakt die te zien 
zijn op de site van de vereniging. Om 
de spanning erin te houden moesten 
we nog 3 andere spellen doen, zoals 
een balletje proberen te chippen 
in een drijvend bootje (is niemand 
gelukt!), pijltjes afschieten op foto’s 
en chippen naar diverse afstanden, 

Zomertoernooi 2011:  “Op golfsafari in Afrika”

Drooglegging in America
Het bestuur heeft ooit besloten dat 
er (uit veiligheidsoverwegingen) 
geen alcohol in de baan wordt 
geschonken bij verenigingsacti-
viteiten. Nou, het zomertoernooi 
moest dus ook aan deze droogleg-
ging geloven en hoe… In een on-
opvallend tentje, zo ver mogelijk 
achterin de baan, werd een groen 
drankje geserveerd, wat op het oog 
iets weg had van een bijzondere 

cocktail. Hmmm…, zou er toch een vleugje alcohol in zitten??? De mix 
was geheel in stijl met het thema van de dag ‘op golfsafari in Afrika’. Dus 
sap van de maracujavrucht, jus d’orange, blue curacao siroop (wat verder 
van Afrika verwijderd, maar vooruit) én safari-likeur. Maar zo voegde Bram 
van de horeca er haastig aan toe: daar is de alcohol uitgekookt! We stonden 
met onze oren te klapperen. Mijn flightgenoten hadden de eerste grapjes 
al paraat: “drooglegging van de Golfhorst”, “Americaanse toestanden”, 
“uitgekookt bestuur”. Omdat de 
organisatie wilde bewijzen echt 
van de Tea Party te zijn moest 
iedereen zich vervolgens aan een 
blaastest onderwerpen. Voor alle 
zekerheid liet oppersheriff Hay 
Hobus iedereen 5 keer blazen. 
Was het fout, dan lichtte de ogen 
van een van die wilde beesten 
op dat tableau kennelijk op. Heel 
even had ik de indruk dat dat het 
geval was toen de flight van de 
vips moest blazen. Maar ik zal me 
wel vergist hebben…

BvdH
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waarbij zelfs een hole-in-one werd 
geslagen…
Na afloop van ons golfsafari-avontuur 
werden we ontvangen in het clubhuis 
met een exotisch drankje en werd 
er druk nagepraat over de wedstrijd 
en alle avonturen! Daarna werd er 
een voortreffelijk en origineel buffet 
gepresenteerd in Afrikaanse stijl met 
lof aan Sven en zijn crew!!! Natuurlijk 
volgde er ook nog een prijsuitreiking 
door Elmi met leuke prijzen. Als klap 
op de vuurpijl had Derk kosten noch 
moeite gespaard om een topartiest te 
arrangeren: Bram (van de horeca…), 
met liedjes zoals ‘La Bamba’, ‘Festival 
der Liebe’ en nog enkele andere. Hij 
kreeg de stemming er goed in en er 
werd volop gedanst en meegezongen 
(wat een talent!). Kortom: het was een 
ZEER geslaagd zomertoernooi, met 
dank aan de organisatie.

Kitty Collin

Zomertoernooi 2011:  “Op golfsafari in Afrika”
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Stucadoorsbedrijf Bert van Rijt vof
Kalisstraat 12a
5768 CX Meijel

telefoon 0774663578
e-mail b.van.rijt@xs4all.nl

Matchplay-finale

De winnaars van de matchplay-finale 2011: (v.l.n.r.) Gineke Wieland, Clint Coppers, Gonda Fivet en Harrie Rongen
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De kiem werd gelegd tijdens een 
familiedag op golfclub Roobeek. Opa 
en Oma Jacobs (Toos en Koos voor 
intimi) nodigden hun zoon, schoon-
dochter en hun drie kleinkinderen 
uit voor de familiedag op Roobeek, 
waar ze zelf lid waren. Het gezin 
was meteen verkocht. Mama Harriët 
begon als eerste. Toen zij het GVB 
had, gingen Joep en Teun les nemen 
en als laatste dochter Marleen, die 
het overigens toen na een half jaar 
weer voor gezien hield. Papa Frank 
golft (nog) niet. Naast zijn fulltime 
baan traint hij ook een jeugdelftal 
van VVV en blijft er weinig tijd over. 
Tweeënhalf jaar geleden zijn beide 
opa’s en oma’s, mama Harriët en de 
drie kinderen lid geworden op de 
Golfhorst.
Ik zocht het gezin begin juli op in hun 
woonplaats Arcen. 

Harriët heeft zich moeten haasten. 
Ze werkt 4 dagen in de week bij Océ 
in Venlo. Joep, met zijn 15 jaren, 
de oudste van het drietal, krijgt een 
groot compliment als hij vertelt dat 
hij alvast de kamer heeft gestofzuigd. 
Hij neemt het minzaam in ontvangst 
alsof hij regelmatig de kamer poetst. 
Maar zo bescheiden is hij niet altijd. 
Als hij als eerste over het golfen 
begint, spat het fanatisme ervan af 
en spreken zijn pretoogjes boekde-
len: “Ik heb nu handicap 14.6, maar 
wil dit jaar nog naar 10 of een single 
handicap. Ik heb tenslotte nog de 
hele zomervakantie voor de boeg. De 
mooiste ballen vind ik die hoge, als 
ze vanaf zo’n 100 m dood bij de pin 
neervallen. En het spannendste zijn 
de wedstrijden, en die wil ik natuur-
lijk wel winnen. De leukste hole is 
hole 6, omdat ik dan heel veel birdie-
kansen heb en de vervelendste is hole 

5. Die afslag gaat vaak out of bounds 
en dat vind ik niks.” Joep traint/speelt 
2 tot 3 keer in de week. Thuis wordt 
er geoefend met Wii, golfen op de 
computer. Joep gaat naar 4 havo en 
daarna, het zal niemand verbazen, wil 
hij golfpro worden. 

Beetje nerveus
Marleen is de jongste van het stel (12) 
en is onlangs ook naar het voortgezet 
onderwijs in Venlo gegaan. Begin dit 
jaar is ze (weer) met golfen begonnen 
en op 19 juni jl. heeft ze met glans 
haar GVB gehaald. “Ik vond het wel 
erg spannend en was wel een beetje 
nerveus. Maar ik hoefde de vierde 
hole niet meer te doen, want de 
andere 3 had ik gehaald in 6, 6 en 8 
slagen.” Marleen speelt het liefst met 
mama Harriët. “De jongens slaan veel 
verder, dat wil ik dan ook proberen 

en dan ga ik heel hard slaan en dan 
lukt het helemaal niet.” Putten vindt 
ze het lastigst, omdat dat zo precies 
moet. Maar volgend jaar hoopt ze 
toch mee te kunnen doen aan de 
competitie op de par 3 baan. Mama 
krijgt een kus en weg is Marleen, naar 
tennisles. 

Erg jaloers
Teun is 14 en vindt golfen ook erg 
leuk, maar is minder fanatiek dan zijn 
broer. Hij heeft handicap 19.2 en zijn 
doel is om dit jaar op 15 te komen. 
“Ik sla wel niet zo ver als Joep, maar 
de bunkers vind ik een eitje en als ik 
wat beter ga putten, lukt dat wel.” 
“Nooit opgeven hoor”, voegt Joep er 
onmiddellijk plagend aan toe. Teun 
kan er om lachen. Hij ziet golfen als 
een hobby en doet het voor de lol, 
in tegenstelling tot zijn broer. “Joep 
is alleen wel een paar keer heel erg 
jaloers geweest, toen ik met een beker 
naar huis ging en hij niet. Vorig jaar 
gebeurde dat nog tijdens het toernooi 
op de Golfhorst om de LJT (Limburg 
Jeugd Trophy, red.).” Joep kijkt alsof 

hij liever niet meer aan dit voorval 
herinnerd wordt. Toch blijken de 
beide jongens het samen erg gezel-
lig te hebben tijdens het spelen en 
zelden ruzie te maken. 

Echte golffamilie
Harriët geniet van de verhalen van 
haar kinderen over het golfen en 
heeft er zelf ook lol in. Als het enigs-
zins kan, gaat ze mee als de kinderen 

les hebben en speelt ze zelf ook. “Het 
is een druk leven, het hele jaar is zo’n 
beetje vol gepland, omdat de jongens 
ook nog voetballen, maar het gaat 
allemaal goed. Frank is een groot deel 
van het jaar op zaterdag bezig met 
het jeugdvoetbal. En als de golfles-
sen en de NGF-competitie voor de 
jongens beginnen, hoef ik nooit na 
te denken wat ik op zondag zal gaan 
doen. Maar het leuke is dat we op de 
Golfhorst ook soms de opa’s en oma’s 
ontmoeten en met z’n allen kunnen 
spelen”. Want niet alleen Koos en 
Toos Jacobs zijn daar lid, maar ook 
opa en oma Gruijters, de ouders van 
Harriët. Zij spelen op de Americabaan. 
Er zijn overigens een paar weken per 
jaar waarin golfen in het gezin Jacobs 
naar de achtergrond verdwijnt. Dat 
is tijdens de zomervakantie. Dan is 
het tijd voor andere activiteiten, waar 
papa Frank ook aan mee kan doen. 
“Maar”, voegt Joep er aan toe, “hope-
lijk gaat papa ook nog een keer golfen 
en dan zijn we een echte golffamilie.”

Bets van der Heijden

Waartoe een familiedag al niet kan leiden…

Golfende opa en oma inspiratie voor familie Jacobs 

…hopelijk gaat papa ook nog een keer golfen 
en dan zijn we een echte golffamilie…
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Met ingang van dit jaar zijn de eisen 
voor het GVB-examen verzwaard. 
Behalve het behalen van een theorie- 
en praktijkexamen, moet ook nog een 
vaardigheidstest worden afgelegd. De 
kans bestaat dat er onaangekondigd 
een controleur van de NGF opduikt en 
het nieuwe examen brengt behoorlijk 
wat administratieve rompslomp met 
zich mee. 
De nieuwe eisen van de NGF zijn be-
doeld om te voorkomen dat aspirant-
golfers bij wijze van spreken het 
felbegeerde GVB ‘cadeau krijgen’.

Op de Golfhorst werd tot nu toe al 
zeer serieus met het GVB-examen 
omgegaan. Geen enkele kandidaat 
werd tot het praktijkexamen toege-
laten zonder geslaagd te zijn voor de 
theorie. Verder was de werkwijze van 
de examinatoren uniform, zodat je bij 
de een geen grotere kans van slagen 
had dan bij de ander. De belangrijkste 
veranderingen die de NGF sinds begin 
dit jaar heeft doorgevoerd zijn:
1. Alle examinatoren dienen gecerti-

ficeerd te zijn en daarvoor een trai-
ningsdag bij de NGF mee te maken. 
Nieuwe examinatoren moeten zelf 
examen doen. 

2. Kandidaten moeten 13 dagen 
voordat ze op examen gaan bij de 
NGF zijn aangemeld, en daar wordt 
strikt de hand aan gehouden. 

3. De vereniging moet een uitgebreid 
digitaal registratiesysteem bij-
houden.

Administratieve rompslomp
Het gevolg van de nieuwe NGF-eisen 
is dat het GVB-examen niet meer in 
één keer kan worden gehaald, maar 
dat altijd twee verschillende dagen no-
dig zijn. Éen voor de theorie en indien 
de kandidaat slaagt, volgt aansluitend 
de vaardigheidstest. Als die succesvol 
verloopt, mag de kandidaat een week 
later op voor de proeve van bekwaam-
heid, vroeger praktijkexamen geheten. 

Jan Hendrix, bij de Golfhorst coördi-
nator voor de GVB-examens, vindt die 
vaardigheidstest onnodige werkver-
schaffing. In het verleden behoorde 
dat tot de werkzaamheden van de pro 
en daar hoort het ook thuis volgens 
hem. Ook het uitvoerige digitale regis-
tratiesysteem zorgt voor veel admini-
stratieve rompslomp. Hij schat dat het 
afnemen van het GVB examen 3 tot 4 
keer zoveel werk met zich meebrengt 

als vroeger. “Maar ja, daar kunnen we 
helaas niets aan willen.”

Uitgebreide lijst
Inmiddels zijn er ook al NGF-rappor-
teurs geweest tijdens een regelexamen 
en de aansluitende vaardigheidstest. 
Bij die test moet je van de 5 slagen er 
4 recht vooruit kunnen maken (dames 
minimaal 80 en heren minimaal 100 
m). Minstens 3 van de 5 approaches 
naar de green moeten binnen 6 meter 
van de hole landen en je mag niet 
vaker dan 3 keer putten. Heb je nou 
een slechte dag, dan mag je van de 
NGF niet direct herkansen, maar pas 
een volgende keer. De examinatoren 
lopen ook met een uitgebreide lijst, 
waarop ze de resultaten nauwkeurig 
bij moeten houden.

Op 11 juli jl. legden 32 kandidaten de 
proeve van bekwaamheid af, onder 
wie ook de Spanjaard Guillermo 
Rueda y Cabeza. Hij werkt al 3 jaar 
voor een bedrijf in Horst en moet, 
om in Nederland te kunnen golfen, 
zijn GVB-examen doen. Omdat er 
geen regelexamen in het Spaans is, is 
hij mondeling aan de tand gevoeld. 
Het praktijkexamen, afgenomen door 
Gineke, kost hem weinig moeite. De 
uitgebreide exameneisen, veel strikter 
dan in Spanje, neemt hij voor lief.

Bets van der Heijden

Nieuwe eisen GVB-examen

Jan Hendrix, coördinator GVB-examens



Puzzel 22 Sudoku 
 
 

 
  4 2  8 9  7 4 2 8 9  7 8 9  7 
 
 3     6   3    6 

2   3  5  8  2   3 5 8 
 
 1 2   6    1 2    6        

9   8  2    9  8 2       
 
   1    7  1    1  7 
 
 2  4   1 9  2 4 1 9 

5  7    3  4 5 7   3       4 
 
 9 1  8     9 1 8   
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De cijfercombinatie in de groene ho-
rizontale rij is de oplossing van deze 
sudoku. Stuur deze oplossing vóór 20 
oktober 2011 naar: Redactie magazine 
‘Golfhorst’, t.a.v. Bets van der Heij-
den, 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!

Oplossing puzzel 21: Het is nu pret-
tiger golfen dan met de kou!

De winnaar van 
puzzel 21: 

Gerda de Beijer, 
Torenvalk 25, 

5804 VA Venray
De prijs is af te halen bij de 
receptie van de Golfhorst.

 
 
 

 
  4 2  8 9  7 
 
 3     6   

2   3  5  8  
 
 1 2   6    

9   8  2    
 
   1    7  
 
 2  4   1 9  

5  7    3  4 
 
 9 1  8     
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Foto bijschrift ????????????????????????????????

Verzameling golfballen Herman Hendrix
Herman Hendrix verzamelt al jaren golfballen met emblemen. Veel golfers hebben diezelfde hobby, maar 
Herman heeft er nu (d.d.22.04.2011) precies 1000 bij elkaar gesprokkeld. Er zitten volgens Herman 
geen dubbele bij! (Wij zullen het niet controleren, red.)

i

Een putt geven:

Alleen bij matchplay 

toegestaan.
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Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Maashorst Private Banking
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Sparen geeft zekerheid
voor uw oude dag. Dat is
het idee.
Met Rabo ToekomstSparen bouwt u structureel en inzichtelijk aan een vermogen voor uw oude dag.

Rabo Toekomstsparen is fiscaal zeer aantrekkelijk. U bepaalt zelf hoe u spaart; maandelijks, per kwartaal of

jaarlijks. Wilt u meer weten, kijk dan op www.rabobank.nl/toekomst




