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Rabobank. Een bank met ideeën.

De Private Bankers van de Rabobanken
Maashorst en Venray adviseren u graag. 

U heeft vermogen. 
Maar ook inkomen voor later?
Als het gaat om uw inkomen voor later, is één ding heel belangrijk: een bank die u goed kent. Die niet

alleen het verhaal kent achter uw vermogen, maar ook of u denkt aan een carrièreswitch bijvoorbeeld. Of

dat u een ander huis wilt kopen. Of een bedrijf bent gestart. Of een erfenis kunt verwachten. Allemaal

zaken die uw inkomen voor later kunnen beïnvloeden. Eén ding is zeker. Hoe eerder u het regelt, hoe

beter. Onze kennis en expertise helpen u daarbij. Het verhaal kennen achter uw vermogen. Dat is het idee

van Rabobank Private Banking. 
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en zonwering. Ze kenmerken zich 

door de ingenieuze constructies en 

een voudige bediening. Maar kijkt 
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 Puzzel 24 De verschrikkelijke sneeuwman
Horizontaal
1 berk, mogelijkheid, New York
2 reeds, woesteling, balletpas
3 noot, vrouw, bevel, ex tempore
4 tijdvak, web, voor, gevel
5 heden, zangstem, poot
6 dier, animo
7 voortgezet onderwijs, zuilengang
8 jaap, vragend voornaamwoord
9 grond, voorzetsel
10 dierengeluid, ruzie
11 van maart, trip, bijwoord
12 fout, kleding, vissersloon
13 rivier, lidwoord, rivier in Schotland, 
 gras
14 de verschrikkelijke, apenstaartje
15 fris, maanstand, a-mol, plaats in 
 Zweden

Verticaal
1 boei, psalter
2 lengtemaat, grof, achter, alstublieft
3 mast, daags, overdreven
4 voornaamwoord, lichaamsvocht
5 Chinese maat, Engelse luchtmacht, 
 vogelproducten
6 de verschrikkelijke sneeuwman 
 (Mongools), onaangepast, Nederland
7 deel van een etmaal, plaats in 
 Duitsland
8 gelofte, wortel
9 moeder, tijdperk
10 bivak, romeinse rijk
11 meisjesnaam, religie, in, grootmoeder
12 balsport, tweeling, naaf
13 bronwater, paspoort (Duits), 
 landencode Guinee
14 golfstokken, dierengeluid
15 vers, oosterlengte, buitenzitje
16 sneeuwman, hondenras, haardracht

Stuur de gevonden oplossing vóór 20 april 2012 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 is een lekker fl esje wijn te winnen!

Oplossing puzzel 23: 

Het was duidelijk dat het weer in 
de afgelopen maanden niet direct 

uitnodigde om te golfen. 
De oplossingen van de puzzel in het 

winternummer van het clubblad 
stroomden binnen en de gevonden 

zin was correct gevonden: 
“Dat we beter zijn is logisch, of we 

winnen is een tweede”

Iedereen bedankt voor het meedoen 
en succes met de nieuwe puzzel.

 
Voor Rob Linders uit Grubbenvorst en 

Paul ter Burg uit Helmond 
staat een lekkere fl es wijn klaar 

bij de receptie.
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12 fout, kleding, vissersloon 
13 rivier, lidwoord, rivier in Schotland, gras 
14 de verschrikkelijke, apenstaartje 
15 fris, maanstand, a-mol, plaats in Zweden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�erticaal 
  1 boei, psalter 
  2 lengtemaat, grof, achter, alstublieft 
  3 mast, daags, overdreven 
  4 voornaamwoord, lichaamsvocht 
  5 Chinese maat, Engelse luchtmacht, vogelproducten 
  6 de verschrikkelijke sneeuwman (Mongools), onaangepast, 

Nederland 
  7 deel van een etmaal, plaats in Duitsland 
  8 gelofte, wortel 
  9 moeder, tijdperk 
10 bivak, romeinse rijk 
11 meisjesnaam, religie, in, grootmoeder 
12 balsport, tweeling, naaf 
13 bronwater, paspoort (Duits), landencode Guinee 
14 golfstokken, dierengeluid 
15 vers, oosterlengte, buitenzitje 
16 sneeuwman, hondenras, haardracht 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los de puzzel op en maak vervolgens onderstaand woord; je moet nog zelf kiezen hoe 
de letters gevonden moeten worden: horizontaal – verticaal óf andersom.  

Het gevonden woord is de oplossing. Succes. 
 

 
14 - 10 

 
10 - 13 5 - 1 11 - 5 9 - 13 4 - 5 12 - 3 13 - 11 8 - 15 6 - 5 
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27 juni is de laat-
ste woensdag van 
juni. Op deze dag 
ditmaal geen texas 
scramble, vossen-

jacht of roze-balletje-wedstrijd. We 
spelen four ball better ball met ¾ 
handicapverrekening met teams van 
twee. Iedereen speelt de hole uit, en 
de beste stablefordscore telt. Anders 
dan we gewend zijn, en al helemaal 
omdat het niet gaat om de (golf)winst 
maar om de bijdrage die wij met z’n 
allen kunnen leveren aan de Gehan-
dicapten Golfsport. Vorig jaar leverde 
dat met alle deelnemende golfvereni-
gingen ruim € 17.000,- op. Wij zijn 
natuurlijk benieuwd of we opnieuw 
de fantastische € 800,- van vorig jaar 
kunnen realiseren. In plaats van de 
€ 2,- inschrijfgeld voor deelname aan 

de wedstrijd is het inschrijfgeld € 10,- 
dat volledig ten goede komt aan de 
gehandicapte sporter.

Evenals vorig jaar worden er enkele 
prijsjes ter beschikking gesteld. De 
hoofdprijs is een wedstrijd voor alle 
winnaars op Dornhout Mees in okto-
ber. Daar is de hoofdprijs een golftrip 
voor 2 personen. Natuurlijk doen we 
ook weer een ‘spelletje’ met handicap.

Als voorbereiding voor het schrijven 
van dit stukje ben ik ter inspiratie 
even op internet gaan neuzen. Via 
de NGG (www.gehandicaptengolf.
nl) kwam ik op de European Disabled 
Golf Association site (www.edgagolf.
com) terecht. Daarop staat onder 
‘Press and Video’s’ een video van 
Manuel De Los Santos (tweede video). 

Ik doe er verder het zwijgen toe, kijk 
zelf maar…
Ik val in herhaling als ik opnieuw zeg: 
“Het is toch fantastisch dat ook men-
sen met een extra handicap in staat 
worden gesteld onze prachtige sport 
te kunnen beoefenen!”

Dus, woensdag 27 juni a.s.: het Dub-
bele Handicap Toernooi. Doen! Dan 
zorgen wij voor een prachtige golfdag. 
Nadere informatie volgt.

Namens de wedstrijdcommissie,
Math Smeets

Laatste woensdag van juni!

Dubbele Handicap Toernooi

Rob Mooren, directeur van het kleinste golfmuseum ter wereld

Golf is de grote hobby van Rob Mooren. In zijn huis in Neer heeft hij zijn kleinste kamertje ingericht met alle moge-
lijke attributen die met golf te maken hebben. In de wc-bril van transparant hard plastic zitten tientallen tees inge-
smolten, de wc-borstel is gelast op een golfclub, een rekje met golfballen geeft aan op welke banen hij gespeeld heeft 
en verder hangen alle muren vol met de bordjes, schilderijtjes, plaquettes, 
alles wat hij als collectioneur van het kleinste golfmuseum 
ter wereld heeft verzameld.

Hij heeft nog een wens: er is nog een beetje plaats op de wanden. 

Als iemand nog iets aan te bieden heeft, houdt Rob zich aanbevolen. 

Wat dat betreft is hij een echte museumdirecteur.

i

Twijfel over handelwijze 
bij strokeplay?
De hole met twee ballen uit-
spelen. Uitspraak vragen aan de 
wedstrijdleiding. Meer weten? 
Zie regel 3-3.
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V oorjaar 2012! Carnaval is 
voorbij en voor mijn gevoel 
staan de greenkeepers van ‘de 

Golfhorst’ te popelen om aan de gang 
te kunnen om voor ons weer fantas-
tische greens en prachtige fairways te 
realiseren.

We hebben ook kunnen zien dat 
er in de winterperiode veel werk is 
verricht aan snoei- en uitdunwerk 
waardoor ook de zon beter haar werk 
kan doen. De goede samenwerking 
met onze baancommissie is ook 
hiervoor van groot belang. Daarom 
kunnen we ons gelukkig prijzen met 
de opvolging van Fried Hoeijmakers 
door Jan Duijndam als voorzitter van 
deze commissie en tevens algemeen 
bestuurslid, die het afgelopen jaar al 
heeft kunnen warm lopen.

De exploitatie van golfbanen staat 
evenals het gehele bedrijfsleven flink 
onder druk, waardoor ook de verhou-
dingen tussen de NGF (Nederlandse 
Golf Federatie) en de NVG (Neder-
landse Vereniging van Golfaccommo-
daties) te wensen overlaten; waarover 
in dit blad meer.

Zoals gemeld op de ledenvergadering 
mochten wij toch een relatief groot 

aantal nieuwe 
leden begroeten, 
waardoor onze 
vereniging per 
1 januari 2012 
ten opzichte van 
een jaar eerder 
met 7% groeide.

Hoewel steeds meer informatie via de 
site van onze vereniging bij u te-
rechtkomt, is het een zeer grote wens 
om de uitgave van ons bijzondere 
clubblad in stand te houden; maar 
hiervoor zijn we afhankelijk van wel-
willende adverteerders.

Diverse vrijwilligers uit onze vereni-
ging zijn druk bezig met de voorbe-
reidingen van ons 10-jarig jubileum 
en het ziet er naar uit dat er een echt 
Golfhorstfeestje groeit.

In de wetenschap dat veel commis-
sieleden/vrijwilligers weer bereid zijn 
om een grote hoeveelheid wedstrijden 
en andere activiteiten te organiseren, 
wens ik u een geweldig golfseizoen 
toe.

Met de beste groeten,
Manus Poels

Bij het begin beginnen
Net als met alles
Net als iedereen

Bij het begin beginnen
Ook bij golf
Hierin sta je niet alleen

Stapje voor stapje
Oefening na oefening
Grip… swing… slag

Stapje voor stapje
Je voelt de groei
Omdat je groeien mag

Eindelijk de baan op
Je instructeur
Verleent je die gunst

Eindelijk de baan op
Veel holes lopen
Oefening baart kunst

Americabaan…
Aspergebaan…
Champignonbaan…

Het hart klopt
In je keel
Als je naar boven kijkt

Het hart slaat
Een slag over
Als je blik niet tot de hole reikt

Grip… swing… slag
Je eerste poging
Mislukt… de bal komt terug

Grip… swing… slag
En dan?
Naar boven vliegensvlug

Naar de top
Richting hole
Daar vloog de bal naar toe

Naar de top
Richting hole
Dat is waar ik het voor doe

Chantal Versleijen-Van de Winkel

Van golf tot poëzie…
Naar de top
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www.jds.nl

Uw ICT, ónze zorg!

Keizersveld 25
Venray

Telefoon:
0478-585457

E-mail:
info@jds.nl

www.chiropractiedekoning.nl

Chiropractie de Koning

Daelweg 6, 5928 NK Venlo - Blerick
telefoon (077) 397 17 73  

De Chiropractor is gespecialiseerd in
het behandelen van rug- en nekklachten.

Door geblokkeerde (stijve) gewrichten van de
wervelkolom te behandelen worden

de rug en nek soepeler en minder pijnlijk.

Rugklachten
Nekklachten

Hoofdpijn
Slijtage / atrose
Sportblessures

Uw ruggengraat in goede handen!

Bijna een jaar geleden  

door brand verwoest...

In mei staan we weer 

voor u klaar!
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Wij heten welkom…
Met ingang van het nieuwe jaar hebben wij een groot aantal nieuwe 
leden mogen verwelkomen. Dit geldt zowel voor de grote baan, als voor 
de Americabaan. Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen bij onze 
vereniging.

Grote baan:
John Beerkens Venray
Christiaan Besseling Belfeld
Monique Besseling Belfeld
Twan Bouten Merselo
Twan Bouten Lotltum
Marc Clabbers Grubbenvorst
Han Driessen Venlo
Ger Heldens Horst
Jeroen vd Heuvel Venlo
Jan Jansen America
Kees Jansen Grubbenvorst
Ben Jenniskens America
Cor Kerkhof Oss
Cor Kreukniet Venray
Leo v.d. Laak Lottum
Rob Lelieveld Venlo
Jo Lenssen Sevenum
Truus Lenssen Sevenum
Harry van Lier Meerlo
Stanley Mooren Horst
Cees Mulder Maasbree
Mieke Op het Veld Tegelen
Hans Peters Venlo
Ben Pijpers Venray
Thea Reutelingsperger Arcen
Jan v.d. Vorle Venlo
Elly Zanders Hegelsom
Jan Zanders Hegelsom
Ger Zanders Hegelsom

Americabaan:
Ans Ambaum Reuver
Nel Berben Maasbree
Leo v.d. Boogaard  Boekel
Peter Bouten Merselo
Paul Brueren Venlo
Gerdie Brueren Venlo
Frank Coenders Grubbenvorst
Gunter Dollbaum Venlo
Ad van Duijnhoven Deurne
Nelly v Duijnhoven Deurne
Hans Faasen Venlo
Guy Goessen Venlo
Ans Heil Venlo
Evert Hendrikx Lottum
Jane Louwerenburg Venlo
Mia Luijten Merselo
Truus Maessen Panningen

Jan Muijsers Broekhuizenvorst
Jac Paulus Broekhuizen
Bep Peters Venlo
Truus Poels Venray
Frans van Rhee Tegelen
Tiny van Rhee Reuver
Ton Seijerlin Venlo
Val Selen Venlo
Thea van Sinten Horst
Arent Thijssen Steijl
Elly Thijssen Steijl
Ton Verberne Helmond
Ria v.d. Vorle Venlo
Jan Vorstermans Lottum
Jan Wassenberg Boekel
Gerrie Wijhers Tegelen
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Zoals in de vorige uitgave beloofd, 
hierbij de nieuwste informatie betref
fende de festiviteiten in onze jubi
leumweek. Na wat brainstormsessies 
met de commissie en met Derk en 
Merieke, kunnen we alvast wat tipjes 
van de jubileumsluier oplichten.

‘Gastvrij Golftoernooi’
We noemen het een feestweek, maar 
hebben toch besloten de activiteiten 
tot 3 dagen te beperken. Op woens-
dag 8 augustus starten we met het 
’Gastvrij Golftoernooi’. Voor deze 
dag kunt u zich inschrijven met fami-
lie, vrienden, oud-leden of bekenden, 
allen in het bezit van GVB. Maximaal 
aantal deelnemers is 120, dus vol is 
vol! Inschrijving is op basis van de 
wedstrijd inclusief een jubileumdag-
schotel. Het inschrijfbedrag voor deze 
dag zal voor leden € 15,- zijn en voor 
niet-leden € 37,50.
De wedstrijdvorm houden we nog 
even voor ons en uiteraard wordt deze 
dag met een prijsuitreiking afgesloten.

Hoofdtoernooi
Zaterdag 11 augustus wordt het 
’hoofdtoernooi’ gespeeld. Afhanke-
lijk van het aantal deelnemers zullen 
er twee starttijden zijn. Deze dag 
wordt u een brunch/lunch aangebo-
den. Voor de vroege starters noemen 
we het ‘de lunch… na de wedstrijd’, 
voor de late starters wordt het ’de 
brunch… vóór de wedstrijd’. 

Ook wordt op zaterdag 11 augustus 
op de Americabaan een wedstrijd 
georganiseerd (2 x 9 holes). Minimaal 
36 deelnemers, maximaal 72 deel-
nemers. Leden van de Americabaan 
hebben voorrang. Mocht 1 dagdeel 
voldoende zijn, dan starten de deelne-
mers ’s middags, zodat zij ook gebruik 
kunnen maken van de brunch en 
aansluitend welkom zijn op de feest-
avond.

Feestavond met barbecue
’s Avonds wordt voor een barbecue ge-
zorgd, aansluitend uiteraard een feest-
avond met muziek, hapjes, drankjes, 
prijsuitreiking en nog een verrassing! 
Deze dag is alleen voor leden. Bijdrage 
€ 10,- (incl. brunch/lunch, ’s avonds 
barbecue, hapjes en drankjes). Aan 
partners die geen lid zijn, maar  
’s avonds toch mee willen eten, 
drinken en feesten zal een bijdrage 
worden gevraagd van € 25,-.

Slotwedstrijd
Hopelijk bekomen van het feest, 
starten we zondag 12 augustus met 
de slotwedstrijd. Deze dag is gepland 
om ook leden die niet mee kunnen 
doen aan de wedstrijden op woensdag 
en/of zaterdag toch onze jubileum-
week mee te laten beleven. Voor deze 
dag, die uitsluitend bestemd is voor 
eigen leden, kunnen we maximaal 
120 deelnemers plaatsen. U wordt 
ontvangen met koffie/thee en wat 
lekkers in de vorm van een high tea. 

Ook deze dag besluiten we met een 
prijsuitreiking. Rond 17.30 worden de 
festiviteiten afgesloten.

Wanneer u 3 toernooidagen mee-
speelt, dan maakt u kans op een extra 
prijs. Tijdens alle drie de dagen wordt 
u in de baan een hapje/drankje aan-
geboden.

Elektronische nieuwsbrief
U ontvangt een elektronische nieuws-
brief, zodra u zich voor de wedstrij-
den kan inschrijven. Dat kan dan op 
de gebruikelijke manier op de site 
in het Egolf4U-programma. Voor de 
woensdagwedstrijd ligt er ook een 
inschrijflijst bij de receptie van de 
Golfhorst. Als commissie trachten 
wij alle oud-leden aan te schrijven en 
uit te nodigen mee te doen met ons 
’Gastvrij Golftoernooi’ op de woens-
dag. Mocht u zelf nog adressen van 
oud-leden van de vereniging weten, 
dan ontvangen wij deze graag van u. 
Eind april, begin mei zijn we van plan 
de uitnodigingen te versturen en als 
uiterste inschrijfdatum hebben we 
31 mei 2012 vastgesteld. 

Heeft u nog vragen? 
U kunt ons op de club benaderen  
of uw vraag via e-mail stellen:  
b.vanrijt.@xs4all.nl;  
beeks98@kpnmail.nl;  
nefkens@home.nl;  
marinalutam@hotmail.com 

De jubileumcommissie,
Bert, Wim, Christel en Marina.

Nieuws van de jubileumcommissie

Drie dagen  
golfactiviteiten!

De eerste folder...
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Je had niet de last van een traditie. Er 
kon blanco begonnen worden en wat 
het eerste als een behoefte gevoeld 
werd, was een wedstrijdcommissie. 
Die kwam er en er werd geestdriftig 
gespeeld. Je groeide mee met wat er 
gebeurde en je leerde samen golfen, 
de saamhorigheid was vanzelfspre-
kend. 

Coördinatie
Gauw genoeg deden zich de eerste 
problemen voor: een golfbaan opzet-
ten is een andere klus dan een golf-
baan exploiteren en dat merkte Toon 
Beerens. De belastingdienst stelde 
alle mogelijke vervelende vragen. 
Financiële problemen doemden op. 
Als oplossing moest er een additio-
nele bijdrage van de spelers worden 
gevraagd. Leden gingen vergaderen en 
er ontstond een dringende vraag aan 
een vorm van coördinatie. Er kwam 
behoefte aan een vereniging. Dat was 
in augustus 2002, dus nu tien jaar 
geleden. Ik mocht de eerste voorzitter 
zijn.
Als ik terugkijk op die tien jaar dan 
vallen enkele zaken sterk op. Aller-
eerst moet ik constateren dat de ver-
eniging rust bracht onder de spelers: 
er was een organisatie, er was een 
structuur waarin de behoeften van de 
leden aandacht kregen. We hebben 
een aantal commissies geformeerd 
en al hun voorzitters in het bestuur 
opgenomen. Een gouden greep.
De periode van het pionieren had zijn 
charme, maar spoedig drong het besef 

door dat het prettig is als je je aan de 
golfregels houdt, het geeft duidelijk-
heid en is rustgevend. En zodoende 
wilden we gaandeweg een officiële 
golfbaan worden en officieel lid van 
de NGF met alles wat erbij hoort.
 
Kameraadschap
Dat gebeurde allemaal. Wat dat be-
treft veranderde er een heleboel, maar 
wat bleef was de sfeer van hartelijk-
heid, van kameraadschap, open-
heid. Nieuwe mensen moesten zich 
welkom voelen.
Het lijkt een detail, maar is het hele-
maal niet: het feit dat iedereen met 
zijn golftas door het clubhuis bin-
nenkomt. Iedereen wordt opgemerkt, 
wordt welkom geheten door de 
mensen achter de balie. Er staat een 
grote tafel in het midden. Die staat er 
opdat mensen er elkaar ontmoeten. 
Die sfeer ademt het uit, dat is de Golf-
horst. Dat beschouw ik nog steeds als 
een grote verdienste.
We hebben als vereniging een goede 
relatie met de BV, de eigenaar van de 
Golfhorst, daar wordt wederzijds het 
grote belang van ingezien.

Verworvenheden
We hebben een officiële B-status van 
de NGF, we hebben een bloeiend 
jeugdbeleid, we kennen een actieve 
deelname van veel leden aan vereni-
gingsactiviteiten, dat zijn allemaal 
verworvenheden van 10 jaar aan-
dacht, zorg, betrokkenheid in het 
verenigingsbeleid.

Wat de toekomst betreft denk ik dat 
het allereerst van groot belang blijft 
dat onze accommodatie een gezonde 
exploitatie kan blijven houden. 
Verder moet elke nieuwe generatie 
in de vereniging een plaats krijgen; 
we moeten beseffen dat de pioniers 
van 10 jaar geleden inmiddels 10 jaar 
ouder zijn geworden; nieuwe mensen 
moeten fakkels overnemen. Ook moet 
elke golfer op zijn niveau een uitda-
ging vinden op de Golfhorst: recreant 
en competitiespeler, oud en jong.
Die sfeer van kameraadschap, harte-
lijkheid, openheid, vriendelijkheid, 
dat bekende visitekaartje van de Golf-
horst, dat moet ons veel waard zijn. 
Dat moeten we houden. 
Het jubileum in augustus is een 
mooie gelegenheid om dat tegen el-
kaar te zeggen en te vieren dat we dat 
al tien jaar koesteren.”

Aldus Thijs Nouwen.

Jo Bongartz

 Wat hebben we te vieren?

Een gesprek met Thijs Nouwen, 
oud-voorzitter, vooruitlopend op 
het 10-jarig bestaan

ONTMOETING MET…

“De sfeer van de eerste jaren op de Golfhorst was zo bijzonder. Er was een 
ondernemer, Toon Beerens, die zijn droom van een fraai golfpark aan het rea
liseren was. Er was alleen nog maar de Americabaan, er was nog geen parkeer
plaats, auto’ s met zand reden af en aan om de grote golfbaan profiel te ge
ven, er was een sfeer van verwachting, van toekomst; je had een grote groep 
enthousiaste mensen die met golfen wilde beginnen en onder die mensen van 
het eerste uur was er een heel open, vriendschappelijke sfeer. 

Bij zijn afscheid als voorzitter…

i

Identificeren
Melden aan de marker en de 
ligplaats merken.
Doe je dat niet: strafslag!
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Dit artikel is vooral bedoeld voor 
alle mensen die geen golfles volgen, 
maar toch beter willen presteren op 
de baan. Voor diegenen die wel les 
volgen, is dit een herinnering voor 
het geval je een en ander vergeten 
bent. Is het moeilijk om dit verhaal te 
vertalen naar je eigen golfspel, dan 
bent u natuurlijk van harte welkom 
bij de inlooplessen.

Mental management
Elke golfer heeft het wel eens meege-
maakt: je speelt een ronde die je nooit 
meer vergeet. Het lijkt wel of de bal 
luistert naar wat je wil. Elke slag lijkt 
vanzelf te gaan en het kost geen en-
kele moeite om de bal op de fairway 
te slaan, vandaar op de green en de 
putts vallen ook nog eens. We maken 
de beste score ooit!
De volgende dag gaan we, vol ver-
wachting, weer naar de baan om dat 
kunstje nog eens te doen, maar nu is 
alles anders. We slaan de ballen op de 
gekste plaatsen buiten de fairway, de 
bal komt niet op de green en zijn we 
uiteindelijk op de green, dan valt er 
geen putt. Hoe kan het toch dat we 
op de drivingrange de ballen recht 
op het doel slaan, maar zodra we de 
baan in gaan, de ballen alle kanten op 
slaan?

De cirkels
Het antwoord zit hem in hoe we ons 
voelen en hoe we denken tijdens het 
spelen van een ronde. Het probleem 
zit hem in het verschuiven van de 
aandacht!
We noemen dit de cirkels van aan-
dacht.

Cirkel 1: 
ik en de taak, vrij spelen en optimaal 
presteren. Het kost weinig energie om 
goed te spelen, alles lijkt wel vanzelf 
te gaan.

Cirkel 2: 
storing van buitenaf (externe fac-
toren), niet bezig zijn met de taak. 
Iemand rommelt in zijn tas tijdens 
uw swing.

Cirkel 3: 
twijfel over eigen spel. Te veel na-
denken over hoe je moet swingen, 
in plaats van een bal naar een doel 
slaan, chippen of putten.

Cirkel 4: 
ga ik winnen of verliezen? Ik ga 
vandaag mijn beste score ooit maken. 
Aandacht is dan ver weg van de taak 
en het spel, je speelt dan minder vrij 
en presteert daardoor minder.

Cirkel 5: 
wat denken andere mensen wel niet 
van mij en/of mijn spel? Bijvoorbeeld 
de eerste keer dat je met goede spelers 
de baan in mag, of de eerste keer dat 
je met een grote wedstrijd mee gaat 
doen.

Cirkel 6: 
wat doen we op de golfbaan? Alles 
gaat fout, zelfs meerdere slagen achter 
elkaar. We denken dan zelfs aan stop-
pen of naar huis gaan.

Onze taak
Veel golfers zitten niet in cirkel 1 
maar in een van de andere cirkels (2 
t/m 6).
Wanneer het niet goed gaat dan is 
het belangrijk om te herkennen in 
welke cirkel we zitten. Voorbeeld: te 
veel bezig zijn met de beste ronde 

ooit te maken. Herken dat je verkeerd 
aan het denken bent en probeer je de 
aandacht weer terug te brengen naar 
cirkel 1: ik en mijn taak. Wat voor 
taak dit is, is voor elk individu anders. 
Enkele goede voorbeelden van een 
taak kunnen zijn: alle slagen met een 
rustig tempo spelen of bij elke slag 2 
seconden de eindstand vast houden. 
Als je de ideale taak hebt gevonden, 
dan kun je vrijuit spelen en weer opti-
maal presteren.

De wijze waarop we ons het beste aan 
de taak kunnen houden verschilt per 
persoon. Dit noemen wij de aan-
dachtsstijl. Bent u iemand die alle 
details checkt voordat u een slag doet, 

dan bent u klein binnen gericht (in 
uw eigen lichaam). Bent u iemand die 
meer van het staan en slaan bent, dan 
bent u groot buiten gericht. Doel is 
buiten uw lichaam, bijvoorbeeld rich-
ting de hole slaan. Als u klein binnen 
bent, dus van alle details, dan moet u 
maar eens de aandacht voor het slaan 
gaan richten op een groot doel buiten 
uw lichaam. Je bent dan in staat om 
beter te presteren. Als u groot bui-
ten bent, dus ergens naar de green 
toe slaan, dan moet u maar eens de 
aandacht richten op een klein detail 
binnen uw lichaam. Je bent dan in 
staat om beter te presteren. Dit alles 
heeft te maken met of u introvert of 
extrovert bent. De aandachtsstijl die 
het beste voor uw prestatie werkt, is 
de tegenoverliggende gedachten van 
uw persoonlijkheid.

De cirkels van aandacht…

Advies van golfpro 
Arthur Kleeven

‘…dus veel plezier en succes bij het  
ontdekken van uw denkpatronen,  

die u gaan helpen om beter te presteren…’
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De praktijk 
Hole 4 grote baan. Vaak krijg ik te ho-
ren dat mensen ineens niet meer over 
het water heen komen. Ligt het aan 
mijn slag, is dan meestal de vraag? 
Nee, het zit hem erin waar je je mee 
bezighoudt om de bal over het water 
te krijgen. Het is je ooit gelukt, maar 
dan ineens gaat het niet meer. Op de 
green van hole 3 begint u zich daar al 
druk over te maken. De aandacht van 
je taak gaat verloren in een andere 
cirkel. En prompt lukt het je weer 
niet. Het gaat tussen de bekende oren 
zitten. Door u te richten op de taak 
die u voorgenomen hebt, gaat het 
echt wel weer lukken. Denk maar eens 
aan de bal die u vroeger wel over het 
water heen sloeg en het probleem is 
weg, zonder een andere swing of club 
te kiezen.

Denkpatronen
Nu we de gedachte op het juiste ni-
veau hebben, samen met het doel dat 

u voor ogen hebt bij het spelen van 
golf, is het belangrijk om negatieve 
gedachte niet de baas te laten worden. 
Woorden als moeten, proberen en 
als zijn woorden die we graag willen 
vermijden.

Moeten staat voor druk! Ik moet die 
bal over dat water slaan. Proberen is 
te vrijblijvend! Ik probeer de bal over 
het water te slaan. Als duidt op angst! 
Als ik de bal maar niet in het water sla.
Moeten vervangen we voor willen. 
Willen is hetzelfde als moeten maar 
dan zonder druk of dwang. Hierdoor 
hoeft de speler niet gespannen te zijn 
voor het maken van een slag.

Het spelen met een goed denkpatroon 
zal er voor zorgen dat je beter gaat 
presteren zonder aan uw golftechniek 
te werken. Tijdens het spelen van een 
ronde golf zullen we altijd te maken 
hebben met mislukte slagen. Het be-
langrijkste wat je je af moet vragen is, 

waar ligt dit aan? Was dit een: 
1. Fout in keuze club of slag;
2. Fout in uitvoering;
3. Fout in het denkpatroon.

Belangrijk is om er achter te komen 
in welke van deze drie categorieën de 
meeste fouten worden gemaakt. Dit is 
dan ook het gebied waar u het meeste 
op moet trainen.

Dus veel plezier en succes bij het ont-
dekken van uw denkpatronen, die u 
gaan helpen om beter te presteren.

Met swingende groet,

Golfschool A. Kleeven
Arthur Kleeven

Informatiebron voor dit artikel: A-opleiding van 
Arthur Kleeven aan de Golfacademie Hogeschool 
Fontys te Tilburg (Learn Golf).

i

Verschil van mening 
bij matchplay?
Direct kenbaar maken.
Uitspraak vragen aan de wed
strijdleiding.
Meer weten? Zie regel 25.

Vogelteldag 2012

Op zaterdag 21 april wordt weer de jaarlijkse vogelteldag gehouden.  
In alle vroegte, als de zon de Golfhorst in een prachtig licht zet, wordt 
onder deskundige begeleiding van een vogelaar de vogelstand genoteerd. 
Daarna is er de mogelijkheid om in het clubhuis een broodje te eten.  
Te zijner tijd komt er in het clubhuis een lijst te hangen, waarop u zich 
kunt aanmelden. 

Noteer de datum alvast in uw agenda!

Zaterdag 21 april  
Nationale Open Golfdag 
Golfschool Arthur Kleeven en de Golfhorst  
staan voor u klaar van 10.00 tot 16.00 uur. 

Nodig uw familie, vrienden of collega’s uit. Iedereen die kennis wil 
maken met de golfsport en de Golfhorst is van harte welkom!
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Ik geef de tee aan…

Bas Op het Veld

Ontmoeting met mijn verleden op hole 6…

“20 januari 2010, een van de zeldzame woensdagen in de lange, bijna golflo-
ze winter van 2009/2010, dat er toch gegolfd kon worden en voor mij een dag 
die sindsdien vast in mijn geheugen staat gegrift. Opgetogen dat we weer de 
wei in mochten, gingen Ellen Dieben, Jos Janssen en ik op hole 1 van start. En 
natuurlijk waren de lange winter en het fraaie weer op die bewuste woensdag 
het gespreksthema gedurende de eerste holes. Ik had nog niet eerder met Jos 
Janssen gelopen en, inmiddels aangekomen bij hole 5, vroeg ik hem waar hij 
woonde. “In Panningen”, was zijn antwoord. Ik zei tegen Jos dat ik nog wist 
dat er vroeger een transportbedrijf was van Janssen uit Panningen met van 
die gele vrachtwagens. En Jos antwoordde enigszins verrast: “Dat klopt, dat 
ben ik. Ik heb dat bedrijf van mijn vader overgenomen en tot voor enkele jaren 
hiermee mijn boterham verdiend.” “Dan moet ik je toch een bijzonder verhaal 
vertellen”, zei ik vervolgens tegen Jos. Maar eerst moesten we nog even de bult 
op van hole 5, en dan kun je beter even niet praten. Dus na de afslag op hole 
6 vertelde ik Jos dat ik als jongen van een jaar of 15, 16 een aantal zomer-
vakanties op de veiling in Venlo heb gewerkt. Wij hielpen daar ’s morgens de 
vrachtwagens lossen, die met de groenten van de verschillende dorpen in de re-
gio kwamen. Vaak moesten we dan ‘s middags diezelfde kisten als ze verkocht 
waren, weer op een andere vrachtwagen zetten. Of, als de groenten ‘doorge-
draaid’ waren (niet verkocht wegens te lage prijs), via een lopende band in een 
vrachtwagen gooien, zodat ze naar de stortplaats vervoerd werden. 
Zo was ik op een gegeven ochtend een vrachtwagen met kisten komkommers 
aan de achterkant aan het lossen. Vlak achter ons stond ook een vrachtwa-
gen, die gelost werd, met de achterklep open in onze richting. Steeds wanneer 
de kisten hoog opgestapeld waren, werden de vrachtwagens een paar meter 
verzet, zodat we niet te ver hoefden te lopen met die zware kisten. De andere 
vrachtwagen, achter mij, moest zo ook even verplaatst worden. “Doe ik wel 
even”, zei de bijrijder van die vrachtauto. Wij gingen rustig door met lossen 
terwijl de vrachtwagen achter ons in beweging kwam. Plotseling werd ik door 
twee grote handen beetgepakt en achter de vrachtwagen vandaan getrokken. 
Twee tellen later botste de vrachtwagen die verplaatst werd, met de achterklep 
tegen de vrachtwagen die ik twee seconden eerder nog stond te lossen. Er is 
weinig verbeeldingskracht voor nodig om te beseffen wat er met me gebeurd 
zou zijn als ik niet was weggetrokken. En wat ik nooit meer vergeten ben is dat 
die vrachtwagen, die achteruitgezet werd, een gele vrachtwagen van Janssen 
uit Panningen was!
Jos reageerde onmiddellijk: “Maar, dat verhaal ken ik, want ik was daar bij! 
En de man die je achter die vrachtwagen wegtrok was mijn vader!” Ik stond 
helemaal perplex. Jos vertelde dat hij in die jaren altijd in de schoolvakanties 
met zijn vader meeging op de vrachtwagen. En hij wist ook nog precies te ver-
tellen wie die auto verplaatst had. Het was de bijrijder van de landbouwbond 
uit Panningen en inderdaad: de man had geen vrachtwagenrijbewijs. Zowel 
Jos als ik waren hier toch even stil van, want een gebeurtenis van bijna 50 jaar 
geleden, die maar weinig mensen kennen, werd weer even actueel. Hoe klein 
kan de wereld zijn!
Na de wedstrijd hebben we uiteraard een pilsje extra gedronken op de vader 
van Jos, want dankzij diens alertheid en reactievermogen kan ik dit stukje 
schrijven en iedere week een balletje slaan op de Golfhorst…

Enkele weken later liet Jos me nog een krantenknipsel 
zien over het gouden huwelijksfeest van zijn ouders. Trots 
wees hij de foto bij dat artikel: “Dit is de man die je leven 
gered heeft.” En precies zo was het!

Omdat de dames maar weer eens aan de beurt moeten 
komen, geef ik de tee aan… Marie-José Fransen-Lücker.”

Bas Op het Veld

Kortingsregeling Elmpt 
verlengd
De kortingsregeling met de golfbaan in het 
Duitse Elmpt is verlengd. Leden van de Golf-
horst kunnen voor 25 euro spelen op de West 
Rheinische Golfclub. Voorwaarde is wel dat u 
via de receptie van de Golfhorst een starttijd 
regelt, waarbij u ook uw paspoortnummer en 
het kenteken van uw auto door moet geven.

Regelboekje in tas
Alle spelers die meedoen aan 
clubwedstrijden en/of de NGF-competitie 
dienen het blauwe NGF-regelboekje 
in de tas te hebben. Een speler is zelf 
verantwoordelijk voor het toepassen 
van de regels. Bij twijfel, of verschil van 
mening, kan dan tijdens de wedstrijd het 
boekje worden geraadpleegd. In praktisch 
alle gevallen brengt het regelboekje 
uitkomst en kan worden voorkomen dat de 
wedstrijdleiding nodeloos hierover wordt 
lastiggevallen. De beknopte variant, die alle 
leden thuis gestuurd hebben gekregen met 
het Golfjournaal, is hiervoor ontoereikend.

De wedstrijdcommissie

Wedstrijdkalender 2012
Onderstaande toernooien vinden plaats op de 
grote baan. Ook op de Americabaan zullen 
toernooien worden georganiseerd, maar de data 
daarvoor moeten nog worden vastgelegd. Zodra 
die bekend zijn, wordt u daarover geïnformeerd in 
de nieuwsbrief.  

01 april (!)  Lentetoernooi (openingswedstrijd)
30 april  Koninginnedagtoernooi  
  (vlaggetjestoernooi)
17 mei  Hemelvaartsdag:  
  Ouder-Kind-Toernooi 
24 juni  Strokeplaykampioenschappen:  
  10.30-15.00 uur
06 t/m 12 aug. Feestweek 10-jarig jubileum
25 en 26 aug. Matchplaykampioenschappen
20 oktober  Vrijwilligersdag 
28 oktober  Slottoernooi 
23 december  Kersttoernooi
28 december  Oliebollentoernooi

Veel wedstrijdplezier,
de wedstrijdcommissie en de BV
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Voor 4 personen
 
Ingrediënten
480 g grietfilet
8 middelgrote Nicola-
aardappels
100 g geklaarde boter
4 mini-courgettes
Zout en peper
2 dl visfond
1 dl Noilly Prat
1 dl crème fraîche
50 g koude boter
gefrituurde basilicumblaadjes
schuimige cappuccinomelk

Bereidingswijze
Was de aardappels en 
schaaf de aardappels in 
dunne plakjes. Steek er 

mooie rondjes uit ter grootte 
van een euro (aardap-
pelplakjes niet wassen). 
Beleg hiermee de grietfilets 
dakpansgewijs. Druk de 
plakjes met keukenpapier 
goed vast. Verwarm de bo-
ter in een koekenpan en leg 
hier voorzichtig de grietfilets 
in, met de aardappelkant 
naar onder. Bak ze mooi 
goudbruin en leg de filets 
vervolgens op een met boter 
ingesmeerde bakplaat met 
de aardappelkant naar bo-
ven. De grietfilets kort door 
laten garen in een oven van 
170 graden en daarna pas 
kruiden met zout en peper.
Snij de courgettes in plakjes 

en bak deze kort in olijfolie. 
Op smaak brengen met zout 
en peper.
Laat de visfond en de Noilly 
Prat zachtjes inkoken tot er 
1/3 van overblijft. Voeg dan 
de crème fraîche toe. Redu-
ceer dan opnieuw tot je de 
helft overhoudt. Monteer de 
saus met klontjes koude boter.
Leg de courgettes en de 
grietfilet op een voorver-
warmd bord. Drapeer de 
saus er omheen en schep 
de cappuccinoschuim op de 
saus. Afmaken met gefri-
tuurde basilicum en kervel.

Eet smakelijk!
Sven Schütz

Bestuursleden 
Golfvereniging 
Golfhorst

Manus Poels 
Voorzitter
De Schoevert 48
5861 DD Wanssum
tel. (0478) 53 17 55
gsm 06-306 289 12
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Jan Duijndam
Vz. baancommissie
Manegeweg 1
5916 NB Venlo
tel. (077) 374 37 90
gsm 06-513 162 68
j.duijndam5@kpnplanet.nl

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 
Jan Hendrix (GVB)
Lei Holthuijsen
Piet Tacken

Baancommissie
Jan Duijndam (vz)
Fried Hoeijmakers (vvz)
Constant van Rosmalen (secr)
Wim Vrinssen

Wedstrijdcommissie
Giel Boonhof (vz)
Jan van Lieshout (vvz)
Desiree Adank (secr)
Marc Bovee
Twan van Bussel
Hay Hobus

Marwil Jacobs
Ruud Jacobs
Elmie Janssen
Jose van Kempen
Cees Mulder
Brigitte Peeters
Math Smeets
Wim Weijs
Netty van Duijn
(coördinator NGF)
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
Patrick Craenmehr
Donné Perreé (CC team 1)
Harriët Jacobs (CC team 2)
Patricia Adriaans (CC team 3)
Dominique Perreé 
Bas Reinders
 

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

Met aardappelschubjes gebakken grietfilet  
met courgette en een schuimige Noilly Prat saus
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“Het zal wel wennen zijn”, verklapt 
Fried vlak voor de laatste algemene 
ledenvergadering, waarop hij afscheid 
neemt van het bestuur. “Ik liep hier 
vanmiddag rond met iemand om te 
praten over een wandelroute vlak 
langs de baan, en die vroeg wat ik 
op de Golfhorst deed. Ja, ik ben 
voorzitter van de baancommissie en 
vice-voorzitter van het bestuur. Oh, 
vergeet dat allemaal maar, want dat 
ben ik nog maar 4 uur.”  
Ook het dubbele gevoel over zijn 
afscheid zal nog wel even blijven, 
denkt Fried. “10 jaar in het bestuur is 
een hele tijd, je volgt alles, het is een 
stuk van je leven. Nu ben je niet meer 

verantwoordelijk.” Behalve voorzit-
ter van de baancommissie was hij de 
afgelopen 2 jaar ook vice-voorzitter 
van het bestuur. “Ik kan de weg naar 
de Golfhorst blind uittekenen, zo 
vaak ben ik er geweest. Maar ik heb 
het werk altijd met plezier gedaan en 
dan merk je het niet.”

Spaarvarken
Fried Hoeijmakers heeft alle verande-
ringen op de Golfhorst meegemaakt, 
omdat hij al lid is vanaf het eerste 
uur. “Ik was altijd al een actieve spor-
ter. Toen ik een jaar of 55 was vroeg 
de gemeentesecretaris van Meijel, 
waar ik werkte, mij: “Ga mee golfen!” 
Hij heeft me overgehaald en daar heb 
ik nooit spijt van gehad. Ik las een 
advertentie over de Golfhorst en ben 
toen gaan kijken. Het was niet meer 
dan een soort boerenland, waar een 
baan doorheen liep. Ik ben lid ge-
worden voor 350 gulden. Al vrij snel 
raakte ik in gesprek met de nestor van 
de Golfhorst, Jacques Driessen, en die 

haalde me over om actief te worden 
voor de baanadviescommissie. Dat 
waren bijzondere tijden. We stopten 
bij iedere vergadering allemaal 5 euro 
in een pot, zeg maar een soort spaar-
varken, dat mijn vrouw Els had ge-
maakt. Het stond in het kantoor van 
de vereniging. Daarvan gingen we een 

keer per jaar op pad. Op een gegeven 
moment was het varken verdwenen. 
Er zat ongeveer 100 euro in, maar het 
is nooit meer teruggekomen.

Vooruitgang
Fried Hoeijmakers kijkt tevreden terug 
op wat zijn commissie de afgelopen 
10 jaar heeft bereikt. “Het is nu een 
mooie, volwaardige golfbaan gewor-
den, ondanks de beperkingen door 
de goedkope aanleg. De problemen 

die daar het gevolg van zijn, blijven 
je lang achtervolgen. Maar ik moet 
zeggen dat we in de loop van de jaren 
flinke vooruitgang hebben geboekt. 
Ook de uitbreiding in 2006, waarbij 
verschillende holes verlengd zijn, is 
een goeie zaak. Jammer dat er steeds 
te weinig financiële middelen zijn om 

Fried Hoeijmakers  
kan de weg naar de Golfhorst blind uittekenen…

‘Stille kracht’  
verlaat bestuur

V raag aan een willekeurig lid van de Golfhorst of ze iets negatiefs kunnen 
zeggen over Fried Hoeijmakers, en men staat met de mond vol tanden. 
Zelfs de mensen aan de stamtafel, vaak goed voor een stevig oordeel, 

krabben zich achter de oren en kunnen niets bedenken. Fried wordt beschouwd 
als een evenwichtig, wijs, blijmoedig en zachtaardig man, positief ingesteld en 
moeilijk boos te krijgen, op een enkele uitzondering na. Hij verlaat het bestuur 
van de golfvereniging omdat zijn termijn is verstreken maar hij blijft wel lid 
van ‘zijn baancommissie’.

‘Ik ben blij dat wij als baancommissie  
nu ook zelf dingen kunnen doen,  

bijvoorbeeld snoeiwerk’

Fieni Cabri en Fried met het inmiddels gestolen 
spaarvarken…
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prioriteiten uit te voeren, zoals het 
aanpakken van hole 5. Veel heeft te 
maken met de veranderde golfwereld 
en de toename van het aantal banen 
in de omgeving. Daarom ben ik blij 
dat de vereniging destijds de baan 
niet heeft overgenomen.

Complimenten
Fried Hoeijmakers heeft niet alleen 
bestuurlijk veel voor de Golfhorst 
gedaan, maar steekt ook letterlijk de 
handen uit de mouwen. “Ik ben blij 
dat wij als baancommissie nu ook zelf 
dingen kunnen doen, bijvoorbeeld 
snoeiwerk. In het verleden werd dat 

als bemoeizucht gezien, maar we 
worden er nu door de directie meer 
bij betrokken en hebben het ver-
trouwen gekregen.” Dat hij nu vaak 
complimenten krijgt over de kwaliteit 
van de greens en de fairways, daar 
is hij natuurlijk erg blij mee, want 
“een paar jaar geleden kon ik niet op 
de baan komen of er werd gezeurd 
over van alles en nog wat, wat niet 
deugde. Ik kon, tegen mijn gewoonte 
in, vreselijk kwaad worden, als men 
dan ergens over begon tijdens een 
wedstrijd”.
Nu Fried uit het bestuur is, wil dat 
niet zeggen dat hij niet meer actief 

blijft voor de vereniging. “Mijn opvol-
ger, Jan Duijndam, heeft mij gevraagd 
lid te blijven van de baancommis-
sie. Dit vanwege mijn achtergrond. 
Ik heb bosbouw en cultuurtechniek 
gestudeerd. Ik heb daar volmondig 
ja tegen gezegd, maar ben anderzijds 
absoluut niet van plan om Jan voor 
de voeten te gaan lopen. Ik denk dat 
ik wat meer op afstand ook prima kan 
functioneren. En vervelen zal ik me 
niet, want behalve golfen heb ik nog 
genoeg andere activiteiten.” 

Bets van der Heijden
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Algemeen
Tijdelijk water is kort gezegd: “Iedere 
tijdelijke concentratie van water die 
zichtbaar is voor- of nadat de speler 
zijn stand inneemt.”
Uiteraard hoef je de bal niet te spelen 
als hij in tijdelijk water ligt en hoef je 
ook niet in het water te gaan staan. 
Een plas water veroorzaakt door regen 
of een sproei-installatie mag dus zon-
der straf ontweken worden.

Door de baan
Je mag de bal droppen binnen één 
stoklengte van het dichtst bij de bal 
gelegen punt waar, als de bal daar zou 

liggen, je geen last meer hebt van het 
water. Dat punt mag niet dichter bij 
de hole zijn.
Maar hoe bepaal je dat dichtstbij-
zijnde punt; waar houdt die plas op? 
Als je bij het innemen van de stand 
toch nog water rond je schoenen ziet 
opwellen, sta je nog steeds in het 
tijdelijk water. Sta je droog, dan sta 
je goed en kun je het gebied bepalen 
waarbinnen je moet droppen.

Op de green
Ook als de bal op de green ligt, mag 
je tijdelijk water natuurlijk ontwijken. 
Zelfs als de bal droog ligt, maar er 
zich op de puttinglijn tijdelijk water 
bevindt. Je mag de bal opnemen en 
plaatsen op de het dichtst bij de bal 
gelegen plek niet dichter bij de hole, 
waar je geen, of zo min mogelijk, last 
hebt van het water. 

In de bunker
Tijdelijk water in een bunker is een 
verhaal apart. Een bunker is een 
hindernis en die kun je niet zonder 
straf ontwijken. Het tijdelijk water in 
een bunker echter wel, mits je binnen 
de bunker dropt op de hierboven bij 
door de baan beschreven manier.

Ook in de bunker heb je, net als bij 
de green, de mogelijkheid de belem-
mering niet helemaal maar slechts ten 
dele te ontwijken, bijvoorbeeld door 
dan toch maar in het wat minder die-
pe deel van het water te gaan staan.
Als het je een strafslag waard is, mag 
je de bal ook buiten de bunker drop-
pen. Je hebt dan twee mogelijkheden:

Droppen waarbij je het punt waar •	
de bal lag op een rechte lijn houdt 
tussen de hole en de plek waar je de 
bal achter de bunker dropt.
De bal onspeelbaar verklaren en te •	
handelen volgens de bepaling ‘slag 
en afstand’, dus een bal droppen zo 
dicht mogelijk bij de plek waar je de 
oorspronkelijke bal hebt gespeeld. 

Om dit moeilijke gedoe te voorko-
men, heeft de wedstrijdleiding soms 
wijselijk de bunkers tot GUR ver-
klaard, waardoor zonder problemen 
en nog belangrijker, zonder straf-
slag, buiten de bunker kon worden 
gedropt.

Tot slot
In alle genoemde gevallen mag je de 
bal schoonmaken. Als bij hoge water-
stand het water in de vijvers buiten de 
begrenzing van de markeringspaaltjes 
komt, is er geen sprake van tijdelijk 
water. De natuurlijke grens van de 
vijver is dan doorslaggevend en dus 
moet je de waterhindernisregel toe-
passen of de bal spelen zoals hij ligt.

Namens de regel- en handicap-
commissie,
Jan Rovers

Vraag het 
aan de R&H-commissie!

In deze aflevering gaan we in op een fenomeen waar we de afgelopen winter
maanden veel last van hebben gehad:

Tijdelijk water (voorbeelden van tijdelijk water van internet)
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                                                      Qualifying Kaart 

Invullen: Rood verplicht; Blauw wenselijk 
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19 

36 

Totaal behaalde 
Stablefordpunten 

36

17‐7‐2012  10:10  245678 

G.J. Pietersen 

Piet2 

J. Janssens 

28,3 

27 

Jans1 
24,5 
24 

Bruto score = slagen per hole  Stableford score 

Handtekeningen 
Speler en Marker!! 

EGolf4U 
nummer 

Playing en exact  

handicap 

Volledige namen 
Speler en Marker!! 

Datum  

& Tijd 

Gegevens 
Marker 

Alles goed ingevuld en ingevoerd, dan in de bus onder  

de computer deponeren!  

Onjuist of niet volledig = No Return!..... 

De Regel‐ en Handicapcommissie 2012. 

Piet 2/437895
G.J. Pietersen
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Met een welkomstwoord opende 
voorzitter Manny van Soest de verga-
dering. Na kort het programma van 
de morgen te hebben doorgenomen 
werd als eerste manager Derk Jolles 
wederom bedankt voor de prettige 
samenwerking van het afgelopen jaar 
tussen de BV en de jeugdcommissie. 
Daarna volgde een korte evaluatie van 
het seizoen 2011 en werden de plan-
nen voor 2012 gepresenteerd. 

Hoger level
Belangrijkste aspect hiervan is dat 
men in 2012 meer gebruik wil gaan 
maken van de reeds aanwezige kwali-
teiten binnen de club. Zo zal bijvoor-
beeld vice-voorzitter Ben Claassen 
de jeugd chip- en putles gaan geven, 
daar Ben (in de ogen van de voor-
zitter) als de beste chipper en putter 
van de Golfhorst wordt gezien. Door 
zulke kwaliteiten binnen de club te 
gaan benutten, wil men het jeugd-
niveau naar een hoger level tillen. 
Uiteraard gaat ook de golfschool van 
Arthur Kleeven in de vorm van 20 
lesuren per jaar hier weer een bijdrage 
aan leveren in 2012. 

Van recreatief golf naar prestatie golf

Plannen jeugdgolfseizoen 
2012 gepresenteerd

Evenals afgelopen jaar werd er door de jeugdcommissie op 22 januari 
2012 wederom een speciale dag georganiseerd, om aan alle geïnteres
seerde ouders en jeugdleden de plannen van de jeugdcommissie van 
2012 uit te leggen. Ook dit jaar werd deze kickoff voor het jeugd
seizoen 2012 druk bezocht. Vele zenuwachtige jeugdleden met hun 
ouders zaten in de grote zaal van ons clubgebouw te wachten op wat 
het seizoen 2012 hun zou gaan brengen.

Gol fhor s t Lente 2012



Rabbit van het jaar
Om de jeugdleden in de zaal tijdens 
alle informatie ook bij de les te hou-
den, werden er tijdens de vergadering, 
tussen alle informatie door, enkele 
dia’s getoond met een vraag over 
golf. Degene met de meeste goede 
antwoorden won uiteraard een mooi 
prijsje. Prijs was er ook voor Niels 
Mooren, die tot ‘rabbit van het jaar’ 
werd gekozen. De prijs van jeugdgol-
fer van het jaar ging deze keer naar 
Joep Jacobs. Uit handen van Arthur 
en Mitch ontvingen beide heren een 
mooie beker.

‘Have fun’
Na de pauze werden alle jeugdleden, 
ondanks de regen, de Americabaan 
opgestuurd, waar de hulppro’s Mitch 
en Pascal een parcours hadden uit-
gezet. Dit gaf voorzitter Manny de 
gelegenheid om in alle rust aan de 
overgebleven ouders de plannen voor 
2012 te presenteren. Het belangrijkste 
hierbij is dat men enkele jaren gele-
den de weg ingeslagen is van recrea-
tief golf naar prestatie golf. 

Daarbij is een goede organisatie nood-
zakelijk, maar vooral veel hulp van 
mensen binnen de club. De jeugd-
commissie zal in 2012 dan ook een 
beroep gaan doen op mensen binnen 
de club met bepaalde capaciteiten om 
zich in 2012 enkele uren per jaar in te 
gaan zetten voor de jeugd. Hierdoor 
wordt het niveau van ons jeugdgolf 
op de Golfhorst nog beter, maar 
achterliggende gedachte blijft altijd: 
have fun!

Rob Mooren

Komende activiteiten:

17 mei Ouder-Kind-Toernooi t.b.v. een goed doel

10 juni Jeugd GVB-examen

19 augustus  Jeugd clubkampioenschappen

26 augustus  Limburg Jeugd Trophy/De Peelse Golf

9 september  Limburg Jeugd Trophy/GCC Herkenbosch

23 september  Limburgse strokeplaykampioenschappen 

 grote baan GCC Hoenshuis

7 oktober  Crossmoor Open

21 oktober  Finale Limburg Jeugd Trophy/ 
 GV Golfhorst

28 oktober  Limburgse kampioenschappen  
 par 3/GC Land van Thorn

i

Wedstrijdspelers:  
lees het 
wedstrijdreglement! 
Open de verenigingswebsite!
Kies Commissies, vervolgens 
Wedstrijdcommissie.
Klik op Wedstrijdreglement.
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A lle teams in 2011 kampioen! 
Zal de NGF-competitie dit jaar 
opnieuw zo succesvol zijn? Na 

het uiterst succesvolle 2011 ligt de lat 
natuurlijk hoog! Alle teams zijn sterk 
gemotiveerd om de competitie tot een 
succes te maken. 

Met name de gepromoveerde dames 
zullen vol aan de bak moeten in de 
hogere klasse. Uiteraard zullen ze tot 
het uiterste gaan om zoveel mogelijk 
wedstrijden te winnen. Oefening 
baart kunst, dus zullen de teams de 
komende tijd de training intensiveren 
zodat men bij het begin van de com-
petitie goed beslagen ten ijs komt.
De competitie start op vrijdag 30 
maart voor de seniorenteams, zondag 
1 april voor de herenteams en op 
dinsdag 3 april voor het damesteam.

Wij wensen de dames en heren van 
de 5 NGF-competitieteams veel succes 
maar vooral ook veel golfplezier! 
Op onze verenigingssite of op de 
NGF-site (www.ngf.nl) kun je de resul-
taten volgen.

NGF-competitie 2012:  
opnieuw kampioenen?

Heren 1
Mac Bovee (captain)
Karel Dirkse
Manny van Soest
Ben Claassen
Geert Metsemakers
Mauro Chacon Martis
Dorry Gielen

Dames 1
Marijke Nouwen (captain)
Brigitte Peeters
Henny van Ham
Gineke Wieland
Anita van den Heuvel
Hermine Titulaer
Marina Lutam

Heren 2
René Venner (captain)
Rob Bouten
Ton Daamen
Clint Coppers
Albert Alards
Rob Mooren
Koos Kerkhoffs (reserve)

Senioren 1
Gerard de Beijer (captain)
Pierre Breuren
Pierre Driessen
Giel Boonhof
Thijs Nouwen
Louis Conjaerts
Jan Smeets (reserve)

Senioren 2
Lambert Joosten (captain)
Jan van Lieshout
Jan Brouwers 
Jan van Kempen
Piet Tacken
May Jeuken
Bert Zanders (reserve)

De NGF-competitiecommissie,
Netty van Duijn, Jan van Lieshout 
en Math Smeets

Onderstaand de samenstelling van de teams:
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2011
In 2011 zijn de vernieuwde GVB-examens afgenomen, 
elk examen gespreid over twee dagen. Het totaal aantal 
examendagen bedroeg 20. Het regelexamen is afgelegd 
door 321 kandidaten, waarvan 87% is geslaagd. Aan 
de ‘vaardigheidstest’ namen 279 personen deel en aan 
de ‘proeve van bekwaamheid’ 308.Voor deze laatste 
twee examenonderdelen zakte totaal slechts een tiental 
kandidaten. Ten opzichte van 2010 is er sprake van een 
daling van het aantal kandidaten van 15 procent.
Alle leden van de regel- en handicapcommissie traden, 
met een zevental ervaren verenigingsleden, op als 
examinator. 

Golfpaspoort
De regel- en handicapcommissie had besloten om de 
GVB-examens dit jaar op een andere manier te organi-
seren, namelijk op één dag. Het afnemen op twee da-
gen was een te zware belasting voor de kandidaten en 
voor de examinatoren. Maar inmiddels is er een nieuwe 
situatie ontstaan. Een grote groep golfbaanexploitanten 
verenigd in de NVG gaat het golfpaspoort introduce-
ren. De nieuwe golfer maakt stapsgewijs kennis met 

de golfsport en hoeft geen examen af te leggen om 
toegang tot de baan te krijgen. De Golfhorst BV wil, 
samen met tientallen andere golfbaanexploitanten, als 
pilot fungeren voor een dergelijk paspoort. 

Hoge drempel
De NVG ziet het GVB als een te hoge drempel voor 
nieuwkomers. De NGF heeft een alternatief project 
ontwikkeld, namelijk het 9-stappenplan, een spelers-
vriendelijk begeleidingstraject. De NGF wil  net als de 
NVG de drempel voor toekomstige golfers verlagen. 
Wie golfbaanpermissie heeft en de regel- en etiquet-
tetest met goed gevolg heeft afgelegd, heeft aan het 
spelen van een zogenaamde qualifying kaart voldoende 
om het GVB-kaartje te krijgen. Het GVB is vanaf 1 april 
gelijk aan handicap 54. Het GVB-examen in de huidige 
vorm vervalt op 1 juli. De vereniging volgt deze nieuwe 
ontwikkelingen nauwlettend en zal haar beleid daarop 
afstemmen. 

Namens de regel- en handicapcommissie,
Jan Hendrix

Nieuwe ontwikkelingen  
rond GVB-examens
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Ik dacht: er zijn ongeveer 75 leden 
aanwezig, dat is zowat 10% van het 
totaal. Je zit hier dus 10 andere leden 
te vertegenwoordigen. Zo beschouwd 
ga ik mij toch wel heel bijzonder 
voelen. Ik had dan toch misschien 
de verslagen van alle commissies wat 
beter moeten lezen. 

Loftrompet
Zoals het verslag van Anneke Schoon-
beek. Het vorig jaar heb ik de loftrom-
pet over onze secretaresse gestoken. Ik 
doe het niet weer, Anneke, al moet ik 
me beheersen.

Dat dacht ik heel expliciet, toen Giel 
Boonhof, voorzitter van de wed-
strijdcommissie, het woord kreeg. 

‘Jullie hebben allemaal mijn verslag 
gelezen...’, zo begon hij. Ik niet, 
dacht ik. Ik keek rond. Ik ben bij een 
getalenteerde toneelclub, dacht ik. 
Iedereen kijkt alsof elk verslag grondig 
is bestudeerd en ik geloof er helemaal 
niets van. ‘Zijn er vragen?’, luidde 
zijn overbodige vraag. Lieve lezer, u 
mag twee keer raden... er waren geen 
vragen.

Chris Besseling introduceerde een 
andere manier: ‘Ik zal enkele gegevens 
uit mijn verslag noemen, die opval-
lend zijn...’ Een slimme man, dacht 
ik. Chris meldde dat het GVB-examen 
het afgelopen jaar was veranderd en 
verzwaard: een theoretisch en een 
praktisch deel vormen nu de gevrees-

de hindernis voor beginnende golfers. 
Voortaan zal de examencommissie 
deze delen samen op hetzelfde tijdstip 
toetsen, niet meer op twee dagen.

De ‘Besseling-methode’ werd ook ge-
hanteerd door Fried Hoeijmakers. Hij 
roemde de greenkeepers en meldde 
dat er een wandelroute wordt uitgezet 
rond de Golfhorst als deel van de po-
pulaire ‘KnopenLopen’- wandelingen 
rond Sevenum. Dit werd zijn laatste 
optreden als aftredende voorzitter van 
de baancommissie.

Jeugdbeleid
Zoals elk jaar greep Manny van Soest 
met twee gretige handen de gelegen-
heid aan om over de jeugdcommissie 
alles te vertellen wat ook al in zijn 
jaarverslag stond en daarbovenop 
nog veel meer, zodat iedereen tot in 
details van wanten wist. En -daarin 
slaagt hij elke keer, dacht ik- iedereen 
weet nu dat het jeugdbeleid van de 
Golfhorst bij de landelijke top hoort. 
Ik voelde dat zijn trots tijdens zijn 
praatje langzaam maar merkbaar 
gedeeld werd door de aanwezigen. 
Hij oogstte applaus; ik klapte lang 
en hard, mede in naam van de 10 
afwezigen die ik meende te vertegen-
woordigen.

Handige Manny maakte snel gebruik 
van die situatie: ‘We kunnen nog een 
sponsor gebruiken,’ meldde hij. En 
hij had nog een sneer: ‘We organise-
ren regelmatig bijeenkomsten over 

Mijmeringen bij de jaarvergadering…

Voorzitter Manus Poels: 
reden tot tevredenheid!
Tradities zijn de rijkdom van de club; de geschiedenis vastgelegd in rituelen. 
Mooi, mooi. Dat dacht ik toen de jaarvergadering zoals gebruikelijk begon  
met een boeket voor Ada, de vrouw van Toon Beerens,de oprichter van de 
Golfhorst. En daarop meldde onze voorzitter Manus Poels dat het afgelopen 
jaar reden tot tevredenheid geeft: er is een ledenaanwas van 7%, de relatie 
met de BV is uitstekend, de commissies werken goed samen, kortom een con
tente preses opende de vergadering.
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regelkennis bij de jeugd. Dat zou bij 
de senioren ook niet misstaan.’ Hij 
kreeg zowaar nog eens applaus voor 
die opmerking.
Bets van der Heijden meldde trots 
dat de website er goed uitziet en 
veel lezers trekt, dat de elektroni-
sche nieuwsbrief een aantrekkelijke 
noviteit is, dat het clubblad een glossy 
uitstraling heeft en een aansprekend 
visitekaartje is. Dat de inhoud lof 
verdient (juist, Bets!!!, helemaal mee 
eens).

Duivelskunstenaar
Maar... er moeten adverteerders zijn 
en vooral in de toekomst blijven, wil 
het voor de drukker/uitgever Rekafa 
financieel mogelijk zijn het onder ge-
lijke condities te blijven verzorgen... 
Oproep aan alle leden: Meld potenti-
ele adverteerders!
De penningmeester laadde een grote 
verdenking op zich toen hij aankon-
digde dat voor het afgelopen jaar een 
tekort van € 900,- was begroot en dit 
tekort uiteindelijk € 898,- had bedra-
gen. Wie dit lukt is toch een duivels-
kunstenaar! De kascommissie meldde 
echter geen frauduleuze, integendeel 
slechts een uiterst zorgvuldige, zui-
nige, toegewijde handelwijze.

Spaargelden uit het verleden volstaan 
om tekorten op te vangen, zei Bas 
op het Veld. Reserveringen voor het 
10-jubileum a.s. augustus zijn moei-
teloos realiseerbaar als we de reserves 
aanspreken. De voorzitter meldde, tot 
voelbare tevredenheid van alle aanwe-
zigen: ‘Onze penningmeester draait 
elke cent 5 keer om alvorens hem uit 
te geven.’ Een geruststellend applaus 
was zijn deel. 

En toen kreeg de vergadering te horen 
dat Manny van Soest aftredend was, 
maar nog 4 jaar bestuurslid bleef. 
Maar dat Fried Hoeijmakers na 10 jaar 
stopt als voorzitter van de baan-
commissie. Voorzitter Manus Poels 
roemde Frieds betrokkenheid, des-
kundigheid, toewijding, volharding, 
motivatie en werklust, zijn prettige en 
constructieve opstelling (goed gespro-
ken, voorzitter!!).

Visioenen
Opvolger Jan Duijndam stelde zich 
voor: ‘Jullie hebben misschien ooit 

gedacht: Wat heb die Hagenees in 
Limburg te zoeken?’ Ik kreeg op dat 
moment visioenen van zijn stadge-
noten Jacobse en Van Es, die de tuin 
winterklaar maken met neutronen-
korrels tegen scheurgras en de groei 
stupideren met bavianenprigment. 
Jan waarschuwde ook: ‘Ik ben de 
laatste weken met Fried opgetrokken, 
we hebben intensief gesnoeid. Ik vind 
dat zo leuk, dat de vrees terecht is dat 
er over een tijd geen struiken meer 
staan op de Golfhorst.’ De voorzitter 
deelde mee dat Fried lid blijft van de 
commissie en Jan desgewenst coacht. 
Zijn wijsheid zal Jans jeugdige ijver 
kanaliseren, denk ik.

Maar naast al deze positieve zaken 
was er ook een triest bericht: een af-
melding van Ria Linssen, de winnaar 

van de strokeplaykampioenschappen 
bij de dames van dit jaar: een ernstige 
ziekte zal voor haar betekenen dat ze 
niet meer zal kunnen golfen en zij 
haar titel niet zal kunnen verdedi-
gen. Een bloemetje wordt namens de 
vergadering aan haar gestuurd met 
oprechte wensen. 

Van alles wat op deze avond is gezegd, 
schoot dit bericht nog steeds in mijn 
herinnering.

Jo Bongartz

‘Onze penningmeester draait  
elke cent 5 keer om  

alvorens hem uit te geven’
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Of het nu gaat om taal, cijfers, 
het oplossen van cryptogram-
men of het leren van regels, 

Jan Rovers bijt er zich graag in vast. 
Een paar maanden geleden haalde hij 
met glans het NGF referee-examen. 
Lang nadenken over de vraag of hij 
de cursus wilde gaan doen, hoefde Jan 
niet. Zich verdiepen in dit soort zaken 
is hem op het lijf geschreven. Dankzij 
deze passie beschikt Golfvereniging 
Golfhorst weer over een ‘eigen’ refe-
ree, die indien nodig, het salomons-
oordeel kan vellen bij regelgeschillen. 

Jan Rovers is 9 jaar lid van de Golf-
horst. Toen hij 3 jaar geleden werd 
gevraagd om lid te worden van de 
regel- en handicapcommissie, zei 
hij onmiddellijk ja. ”Ik ben altijd al 
geïnteresseerd geweest in de achter-
gronden van het handicapsysteem 
en de courserating, en dacht over 
een redelijke regelkennis te beschik-
ken.” Al snel ging Jan een regelcursus 
volgen en sloot die af met een heel 
mooie score. Dat hij daarna ook de 
referee-opleiding ging doen, was een 
logisch gevolg. En die opleiding was 
een kolfje naar zijn hand. Na drie cur-
susdagen en heel wat uurtjes intensief 
thuis studeren, haalde hij zijn examen 
met een score van maar liefst 85%.

Snelheid
Het boek ‘Decisions on the rules of 
golf’, kortweg ‘de Decisions’ is dé 

bijbel voor wie referee wil worden. 
Het boek telt ruim 1200 praktijksitua-
ties, waarop de regels uit het bekende 
blauwe boekje van toepassing zijn. In 
totaal zijn dat er, inclusief de subre-
gels, 125. En die regelnummers, in 
combinatie met bepaalde sleutelwoor-
den, moet je allemaal paraat hebben 
wil je vlug iets kunnen opzoeken in 
het dikke boek,vertelt Jan. Snelheid is 
bij het examen heel belangrijk, want 
veel tijd om na te denken is er niet. 
“Er werd bijvoorbeeld gevraagd ‘speler 
holet niet uit bij strokeplay’, welk 
regelnummer hoort daar bij? En zo 
volgde er een groot aantal soortgelijke 
vragen. Ik moest ook een speler mar-
ken die ‘op papier’ 18 holes liep en 
in allerlei rare regelsituaties verzeild 
raakte. Daarbij moet je per hole kun-
nen vertellen hoeveel slagen hij nodig 

heeft gehad, hoeveel strafslagen, en 
op welke regel- en decisionnummers 
die betrekking hebben. Naast het the-
oriegedeelte was er ook een praktijk-
gedeelte. Daarbij werd beoordeeld hoe 
je tot een bepaalde beslissing kwam 
en hoe je dat aan de speler duidelijk 
maakte.” 

Schoolmeester
Jan is als het over taal en cijfers gaat 
een pietje precies. In zijn werkzame 
leven als registeraccountant kwam die 
eigenschap hem ook goed van pas. 
“Ik wil graag het naadje van de kous 
weten. Daarom vond ik die referee-
cursus ook zo leuk. Ik heb daardoor 
een betere kijk gekregen op de regels, 
ze zijn meer gaan leven. Ook ben ik 
veel meer te weten gekomen over 
wedstrijdorganisatie, wedstrijdre-
glementen, baaninrichting en het 
opstellen van local rules.” Ondanks 
zijn enorme regelkennis is Jan niet 

van plan om voortaan zijn 
flightgenoten steeds met 
het bestraffende vingertje 
van de schoolmeester te 
corrigeren. “Als mensen 
mij vragen of ze iets wel of 
niet goed doen, dan wil ik dat graag 
toelichten, maar ik ga niet als de grote 
‘regelneef’ rondlopen. Als ik gewoon 
een rondje loop met mijn golfmaten, 
gebeurt het ook wel eens dat ik me 
om praktische redenen niet aan de 
regels hou. Zo’n regelfreak ben ik nou 
ook weer niet.”

Standby
Voor de vereniging is het erg plezierig 
om een eigen referee te hebben. Niet 
dat Jan van plan is bij belangrijke 
wedstrijden fysiek aanwezig te zijn, 
maar telefonisch is hij standby om, zo 

nodig, de wedstrijdleiding te helpen 
de goede beslissing te nemen. Denk 
bijvoorbeeld aan de stroke- en match-
playkampioenschappen. Hij gaat ook 
theorielessen geven aan de jeugd en 
zorgt er op de site en in het clubblad 
voor dat iedereen wat extra regelken-
nis wordt bijgebracht. Gezien de ge-
weldige score waarmee hij de referee-
opleiding heeft afgesloten, zal Jan 
waarschijnlijk ook wel eens gevraagd 
worden om op te treden bij nationale 
NGF-wedstrijden. Op het KLM-open 
zullen we hem niet als referee zien. 
“Daarvoor moet je eerst ervaring op 
gaan doen, goede beoordelingen krij-
gen en gevraagd worden de cursussen 
op St. Andrews bij te wonen. Ik vind 
het zo wel welletjes.” 

Bets van der Heijden

Referee Jan Rovers: 

een ‘pietje precies’ uit passie

‘Zo’n regelfreak ben ik  
nou ook weer niet’
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Nieuwsgierig?
Wordt u al een beetje nieuwsgierig? 
U niet alleen. Mede met het oog op 
de naderende Floriade is de Stichting 
Landschap Horst aan de Maas in 
samenwerking met een aantal andere 
organisaties nieuwe fietsroutes –the-
maroutes- aan het ontwikkelen. Één 
van deze routes, de nieuwe Peelheide-
route (ca. 45 km), die bij de opening 
van de Floriade volledig uitgezet zal 
zijn, voert u straks (zoals de naam al 
doet vermoeden) van Heide tot Peel, 
langs diverse bezienswaardigheden 
rondom America, Meterik, Griendts-
veen en Evertsoord. Én langs de 
Golfhorst.
Verder is de Stichting Knopen Lopen 
Sevenum bezig met het uitzetten van 
een wandelroute, aansluitend op het 
reeds bestaande netwerk. Deze wan-
delroute doet ook de Golfhorst aan en 
laat u het hoogste puntje beklimmen 
van de heuvel, die u ziet als u bij hole 
6 boven staat en in de richting van 
Sevenum kijkt. Met een verrassend 
uitzicht vanaf die top en een mooie 
start voor een bezoek aan de rest van 
de omgeving. 
En de top zelf? Hiervoor ontstaan 
momenteel mooie ideeën bij de 
Golfhorst en aanverwanten… wacht 
geduldig af! 

Alvast een stapje naar buiten
Laten we alvast eens een blik bui-
ten de omheining van de golfbaan 
werpen. Of beter gezegd, eerst eens 
onder de zoden van de Golfhorst, 
want de reis begint eigenlijk al onder 
onze voeten. Onze prachtige golfbaan 
is een baan met een verleden, ge-
bouwd op een vroegere stortplaats: De 
Zuringspeel. Hierdoor is het hoogte-
verschil ontstaan van maar liefst 35 
meter, dat ons extra uitdagingen biedt 
in ons golfspel. Als je om je heen 
kijkt, de vogels hoort fluiten en de 

eenden rustig over de plas ziet zwem-
men, is er niets dat ons herinnert aan 
dit verleden. Direct buiten het terrein 
van de Golfhorst, in het verlengde 
van hole 11 oftewel rechts van hole 
15, ligt de Antoniushoeve, een hoeve 
met een rijk oorlogsverleden, bekend 
uit het boek ‘De Zwarte Plak’ van 
Toon Kortooms. Steken we schuin de 
Midden Peelweg over, dan komen we 
bij een stukje heide, dat herinnert aan 
vroegere tijden… van vóór de ontgin-
ning van Evertsoord. Een vroegere 
stuifduin, waarin de schuilkelders van 
het verzet verscholen liggen… een 
prachtig stukje natuur dat bewaard is 
gebleven te midden van alle lande-
rijen. Een stukje natuur dat op korte 
termijn een opknapbeurt krijgt en 
toegankelijk wordt gemaakt voor be-
zoekers. Een verbinding naar de Peel.

De Peel
Rijk aan historie en een prachtig na-
tuurgebied, waar veel plantensoorten, 
insecten en dieren hun thuis hebben. 
Laat u terugvoeren in de tijd en breng 
een bezoek aan het Peelmuseum aan 
de Griendtsveenseweg (bij het spoor). 
De tijd van de turfstekers, moeras-

geesten, legendes, plaggenhutten en 
kluizenaars. De tijd van Christiaan 
Hesen, in de volksmond beter bekend 
als de Rowwen Hèze, de kluizenaar 
waaraan de beroemde Americaanse 
band haar naam heeft ontleend. Bin-
nenkort zal ter nagedachtenis aan 
deze markante persoonlijkheid een 
monument worden opgericht op een 
golfswing afstand van hole 11.

Kunstzinnig
Behalve muziek (Rowwen Hèze, 
fanfare Sint Caecilea) is America 
ook vele kunstwerken rijk, die iets 
over America’s heden en verleden 
vertellen. Van houtsculpturen in het 
Kerkbos tot de bronzen Turfstèker aan 
het Turfstèkersplein, van de Vreemde 
Vogels voor het Beukenhofje tot de 
Kiosk ‘veur de Kerk op ut plein’. En 
wat te denken van de schatkamer van 
America: het heemkundig archief De 
Moeëk, waar u alles, maar dan ook al-
les over de geschiedenis van America 
en de directe omgeving kunt terug-
vinden.

De Golfhorst voorbij…
Gaat u de Golfhorst dus rustig eens 
een keertje voorbij en fiets of wandel 
een rondje in de nabije omgeving. 
Met als heerlijk vertrouwd startpunt, 
rustpunt of eindpunt, onze eigen hole 
19: De Swing. Alsof u gegolfd heeft… 
maar dan een keer anders.

Chantal Versleijen-Van de Winkel

De Golfhorst voorbij…
Wandelend over de Golfhorst kun je niet anders dan genieten. Van de baan, de 
holes, de mensen, het uitzicht... Vooral als je boven op de heuvel staat en bij 
helder weer ver van je af kunt kijken. Maar wat ligt daar allemaal verborgen in 
die schoonheid van de omgeving?Tal van natuurlijke, recreatieve, archeologi
sche, cultuurhistorische, kunstzinnige en architectonische schatten liggen nét 
buiten de grenzen van de Golfhorst. Daarom gaan we vandaag een keer de 
Golfhorst voorbij…

Raamweg 8, 5966 RM America
tel.: 077 - 464 90 70
www.degolfhorst.nl
info@degolfhorst.nl

 Heren Dames

Slope-rating 116 66,5

Course-rating 66,9 67,5
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27 juni is de laat-
ste woensdag van 
juni. Op deze dag 
ditmaal geen texas 
scramble, vossen-

jacht of roze-balletje-wedstrijd. We 
spelen four ball better ball met ¾ 
handicapverrekening met teams van 
twee. Iedereen speelt de hole uit, en 
de beste stablefordscore telt. Anders 
dan we gewend zijn, en al helemaal 
omdat het niet gaat om de (golf)winst 
maar om de bijdrage die wij met z’n 
allen kunnen leveren aan de Gehan-
dicapten Golfsport. Vorig jaar leverde 
dat met alle deelnemende golfvereni-
gingen ruim € 17.000,- op. Wij zijn 
natuurlijk benieuwd of we opnieuw 
de fantastische € 800,- van vorig jaar 
kunnen realiseren. In plaats van de 
€ 2,- inschrijfgeld voor deelname aan 

de wedstrijd is het inschrijfgeld € 10,- 
dat volledig ten goede komt aan de 
gehandicapte sporter.

Evenals vorig jaar worden er enkele 
prijsjes ter beschikking gesteld. De 
hoofdprijs is een wedstrijd voor alle 
winnaars op Dornhout Mees in okto-
ber. Daar is de hoofdprijs een golftrip 
voor 2 personen. Natuurlijk doen we 
ook weer een ‘spelletje’ met handicap.

Als voorbereiding voor het schrijven 
van dit stukje ben ik ter inspiratie 
even op internet gaan neuzen. Via 
de NGG (www.gehandicaptengolf.
nl) kwam ik op de European Disabled 
Golf Association site (www.edgagolf.
com) terecht. Daarop staat onder 
‘Press and Video’s’ een video van 
Manuel De Los Santos (tweede video). 

Ik doe er verder het zwijgen toe, kijk 
zelf maar…
Ik val in herhaling als ik opnieuw zeg: 
“Het is toch fantastisch dat ook men-
sen met een extra handicap in staat 
worden gesteld onze prachtige sport 
te kunnen beoefenen!”

Dus, woensdag 27 juni a.s.: het Dub-
bele Handicap Toernooi. Doen! Dan 
zorgen wij voor een prachtige golfdag. 
Nadere informatie volgt.

Namens de wedstrijdcommissie,
Math Smeets

Laatste woensdag van juni!

Dubbele Handicap Toernooi

Rob Mooren, directeur van het kleinste golfmuseum ter wereld

Golf is de grote hobby van Rob Mooren. In zijn huis in Neer heeft hij zijn kleinste kamertje ingericht met alle moge-
lijke attributen die met golf te maken hebben. In de wc-bril van transparant hard plastic zitten tientallen tees inge-
smolten, de wc-borstel is gelast op een golfclub, een rekje met golfballen geeft aan op welke banen hij gespeeld heeft 
en verder hangen alle muren vol met de bordjes, schilderijtjes, plaquettes,  
alles wat hij als collectioneur van het kleinste golfmuseum  
ter wereld heeft verzameld.

Hij heeft nog een wens: er is nog een beetje plaats op de wanden. 

Als iemand nog iets aan te bieden heeft, houdt Rob zich aanbevolen.  

Wat dat betreft is hij een echte museumdirecteur.
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Puzzel 24 De verschrikkelijke sneeuwman
Horizontaal
1 berk, mogelijkheid, New York
2 reeds, woesteling, balletpas
3 noot, vrouw, bevel, ex tempore
4 tijdvak, web, voor, gevel
5 heden, zangstem, poot
6 dier, animo
7 voortgezet onderwijs, zuilengang
8 jaap, vragend voornaamwoord
9 grond, voorzetsel
10 dierengeluid, ruzie
11 van maart, trip, bijwoord
12 fout, kleding, vissersloon
13 rivier, lidwoord, rivier in Schotland,  
 gras
14 de verschrikkelijke, apenstaartje
15 fris, maanstand, a-mol, plaats in  
 Zweden

Verticaal
1 boei, psalter
2 lengtemaat, grof, achter, alstublieft
3 mast, daags, overdreven
4 voornaamwoord, lichaamsvocht
5 Chinese maat, Engelse luchtmacht,  
 vogelproducten
6 de verschrikkelijke sneeuwman  
 (Mongools), onaangepast, Nederland
7 deel van een etmaal, plaats in  
 Duitsland
8 gelofte, wortel
9 moeder, tijdperk
10 bivak, romeinse rijk
11 meisjesnaam, religie, in, grootmoeder
12 balsport, tweeling, naaf
13 bronwater, paspoort (Duits),  
 landencode Guinee
14 golfstokken, dierengeluid
15 vers, oosterlengte, buitenzitje
16 sneeuwman, hondenras, haardracht

Stuur de gevonden oplossing vóór 20 april 2012 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 is een lekker flesje wijn te winnen!

Oplossing puzzel 23: 

Het was duidelijk dat het weer in 
de afgelopen maanden niet direct 

uitnodigde om te golfen. 
De oplossingen van de puzzel in het 

winternummer van het clubblad 
stroomden binnen en de gevonden 

zin was correct gevonden: 
“Dat we beter zijn is logisch, of we 

winnen is een tweede”

Iedereen bedankt voor het meedoen 
en succes met de nieuwe puzzel.

 
Voor Rob Linders uit Grubbenvorst en 

Paul ter Burg uit Helmond  
staat een lekkere fles wijn klaar  

bij de receptie.

Puzzel 24 De verschrikkelijke sneeuwman 
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�erticaal 
  1 boei, psalter 
  2 lengtemaat, grof, achter, alstublieft 
  3 mast, daags, overdreven 
  4 voornaamwoord, lichaamsvocht 
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Nederland 
  7 deel van een etmaal, plaats in Duitsland 
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Los de puzzel op en maak vervolgens onderstaand woord; je moet nog zelf kiezen hoe 
de letters gevonden moeten worden: horizontaal – verticaal óf andersom.  

Het gevonden woord is de oplossing. Succes. 
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  9 moeder, tijdperk 
10 bivak, romeinse rijk 
11 meisjesnaam, religie, in, grootmoeder 
12 balsport, tweeling, naaf 
13 bronwater, paspoort (Duits), landencode Guinee 
14 golfstokken, dierengeluid 
15 vers, oosterlengte, buitenzitje 
16 sneeuwman, hondenras, haardracht 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los de puzzel op en maak vervolgens onderstaand woord; je moet nog zelf kiezen hoe 
de letters gevonden moeten worden: horizontaal – verticaal óf andersom.  

Het gevonden woord is de oplossing. Succes. 
 

 
14 - 10 

 
10 - 13 5 - 1 11 - 5 9 - 13 4 - 5 12 - 3 13 - 11 8 - 15 6 - 5 

 
 

         

i

Twijfel over handelwijze 
bij strokeplay?
De hole met twee ballen uit
spelen. Uitspraak vragen aan de 
wedstrijdleiding. Meer weten? 
Zie regel 33.
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www.rabobank.nl/maashorst
www.rabobank.nl/venray

Rabobank. Een bank met ideeën.

De Private Bankers van de Rabobanken
Maashorst en Venray adviseren u graag. 

U heeft vermogen. 
Maar ook inkomen voor later?
Als het gaat om uw inkomen voor later, is één ding heel belangrijk: een bank die u goed kent. Die niet

alleen het verhaal kent achter uw vermogen, maar ook of u denkt aan een carrièreswitch bijvoorbeeld. Of

dat u een ander huis wilt kopen. Of een bedrijf bent gestart. Of een erfenis kunt verwachten. Allemaal

zaken die uw inkomen voor later kunnen beïnvloeden. Eén ding is zeker. Hoe eerder u het regelt, hoe

beter. Onze kennis en expertise helpen u daarbij. Het verhaal kennen achter uw vermogen. Dat is het idee

van Rabobank Private Banking. 




