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

Rabobank. Een bank met ideeën.

Het verhaal kennen achter uw 
vermogen. Dat is het idee.

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.



Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl, www.
weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur. 

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

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

Weer-U- Zon biedt diverse mogelijk-

heden op het gebied van rolluiken 

en zonwering. Ze kenmerken zich 

door de ingenieuze constructies en 

een voudige bediening. Maar kijkt 

u eerst eens rustig rond in onze 
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Puzzel 25 Filippine
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

Oplossing puzzel 24: 

De oplossing van de puzzel in het lentenummer 
van het clubblad was: “Wintergolf”

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

 
Voor Els Stiphout en Gerda de Beijer 

staat een lekkere fl es wijn klaar bij de receptie.
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Zet de antwoorden van onderstaande omschrijvingen in het  bovenste diagram en zet de letters van ieder 
gevonden woord ook in het onderste diagram. Hetzelfde cijfer = dezelfde letter. 
Er ontstaat een vraag. Het antwoord op die vraag is de oplossing van deze puzzel. 
 
�� welke Nederlandse profgolfer staat als hoogste genoteerd in de World Golf Ranking? �� hoeveel jaren bestaat 
de Golfhorst? C� water bij Castenray; �� nieuws op de tv; E� omhulsel; F� manier; G. daar krijg je energie van; H. 
tennisterm; �. bezoeker; �. edele dieren; K. mondstuk; �. geldgod; M. slappeling; N. belangrijk persoon; �. waffel; 
�. strandmeer 
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Bij puzzel 25 
 

“Vorig jaar november ben ik begon-
nen met het afbouwen van mijn 
werkzaamheden, wat in maart gere-
sulteerd heeft in mijn vervroegd ou-
derdomspensioen. Mijn dochter, die 
reeds enige tijd kennis had gemaakt 
met golfen, zei tegen mij: “Pap, wat 
ga je doen wanneer je met pensioen 
bent?” Mijn antwoord was natuurlijk: 
“Ik heb hobby’s genoeg om de tijd 
te doden, zoals fi etsen, wandelen, 
tuinieren en daarnaast ben ik ook lid 
van een sportschool om te spinnen.” 
Al gauw bleek dat meer vrijetijdsin-
vulling noodzakelijk was en ging ik 
mij oriënteren op het golfen. Zodoen-
de ben ik per 1 februari 2012 voor een 
periode van 6 maanden begonnen 
met de inlooplessen op de Golfhorst. 
Een geweldig goede beslissing. Het 
was niet nodig om verkeerd aange-
leerde techniek af te leren, aangezien 
alles nieuw was voor me. Het ging 
met ‘ups en downs’. In maart ben ik 
lid geworden van de Americabaan 
en op 2 april 2012 heb ik het GVB 
gehaald.

Mijn vroegere buurtgenoot vroeg mij 
waarom ik niet ging meedoen aan 
de vrijdagwedstrijden op de Ameri-
cabaan. Ik zei dat ik daarvoor nog 
niet goed genoeg kon golfen. Hij 
antwoordde dat je juist door deel te 
nemen aan de wedstrijden zowel de 
regels als de techniek van het golfen 
beter en sneller zou leren. Ja, waarom 
ook niet. Vier dagen na het behalen 
van het GVB heb ik de stoute schoe-

nen aangetrokken en ben ik begon-
nen met wedstrijden. Achteraf kan 
ik alleen maar concluderen dat mijn 
voormalige buurtgenoot groot gelijk 
heeft gehad. Natuurlijk was ik voor 
mijn eerste wedstrijd ‘poepje’ nerveus. 
Vragen als: ‘zou ik als beginnende 
golfer niet afgaan als een gieter, zal ik 
geen ‘fl aters’ slaan tegen de regels en 
etiquette en stel dat ik geen punten 
scoor? Wat denken andere mensen 
wel niet van mij en/of mijn spel? 
Om 09.30 uur meldde ik mij voor de 
wedstrijd bij de wedstrijdleiding. Na 
betaling van twee euro inschrijfgeld 
kreeg ik de scorekaart. Vervolgens 
heb ik op de driving range enige 
balletjes geslagen als warming-up 
voor de wedstrijd. Mijn fl ightgenoten 
stelden me meteen op mijn gemak 
en legden rustig uit wat de bedoeling 
was. Ik had bijvoorbeeld nog nooit 
van een gunshot-wedstrijd gehoord. 
Ze hielpen me, waar nodig ook met 
het uitrekenen van de punten, want 
Ik had immers alleen in theorie de 
stableford-berekening geleerd. 

Zoals verwacht, verliep mijn eerste 
wedstrijd nerveus. Tegen alle ver-
wachtingen haalde ik toch nog 25 
punten. De vervolgwedstrijden ver-
liepen vaak met wisselend resultaat. 
Dat is niet verwonderlijk, omdat ik 
nu pas enige stabiliteit in mijn slagen 
krijg. Mijn voorlopige doelstelling is 
dan ook om zo recht mogelijk te slaan 
en de voorgenomen afstand te halen. 
Vanaf de afslagplaats meteen op de 

green te komen is voor mij nog een 
brug te ver. Ik speel inmiddels veel 
‘vrijer’ en ben minder gespannen. Het 
golfen begint nu pas echt leuk te wor-
den omdat ik betere resultaten behaal. 
Veel respect heb ik ieder week weer 
opnieuw voor de wedstrijdleiding. 
Deze vrijwilligers zetten zich volle-
dig in om de wedstrijd op rolletjes te 
laten verlopen. Zij zorgen er ook voor 
dat zaken die tijdens de wedstrijd 
zijn opgevallen, onder de aandacht 
worden gebracht. Dat kan bijvoor-
beeld gaan over het hanteren van de 
golfregels of over de etiquette. Al met 
al zou ik de vrijdagwedstrijden niet 
willen missen en kan ik ze iedereen 
op de Golfhorst aanbevelen. Door 
deel te nemen aan deze wedstrijden 
heb ik niet alleen veel, heel veel 
geleerd maar ook kennisgemaakt met 
heel veel mensen in deze prachtige 
vereniging. Ik hoop dan ook nog heel 
lang aan de wedstrijden mee te kun-
nen doen.”

Guy Goessen

Ervaringen van een lid 
van de Americabaan

i

Twijfel over handelwijze 
bij strokeplay?
De hole met twee ballen uit-
spelen. Uitspraak vragen aan de 
wedstrijdleiding. Meer weten? 
Zie regel 3-3.

Zet de antwoorden van onderstaande omschrijvingen in het  bovenste diagram en zet de letters van ieder gevonden woord 
ook in het onderste diagram. Hetzelfde cijfer = dezelfde letter.
Er ontstaat een vraag. Het antwoord op die vraag is de oplossing van deze puzzel.

A: welke Nederlandse profgolfer staat als hoogste genoteerd in de World Golf Ranking? B: hoeveel jaren bestaat de Golfhorst? 
C: water bij Castenray; D: nieuws op de tv; E: omhulsel; F: manier; G: daar krijg je energie van; H: tennisterm; I: bezoeker; 
J: edele dieren; K: mondstuk; L: geldgod; M: slappeling; N: belangrijk persoon; O: waffel; P: strandmeer
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Zet de antwoorden van onderstaande omschrijvingen in het  bovenste diagram en zet de letters van ieder 
gevonden woord ook in het onderste diagram. Hetzelfde cijfer = dezelfde letter. 
Er ontstaat een vraag. Het antwoord op die vraag is de oplossing van deze puzzel. 
 
�� welke Nederlandse profgolfer staat als hoogste genoteerd in de World Golf Ranking? �� hoeveel jaren bestaat 
de Golfhorst? C� water bij Castenray; �� nieuws op de tv; E� omhulsel; F� manier; G. daar krijg je energie van; H. 
tennisterm; �. bezoeker; �. edele dieren; K. mondstuk; �. geldgod; M. slappeling; N. belangrijk persoon; �. waffel; 
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Bij puzzel 25 
 Stuur de gevonden oplossing vóór

20 oktober 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!

Guy Goessen maakte in februari voor het eerst kennis met het golfspel op aan-
raden van zijn dochter. Hij wilde meer invulling gaan geven aan zijn vrijde tijd 
na zijn pensioen en startte met de inlooplessen. Hij haalde het GVB en werd lid 
van de Americabaan. Wij vroegen naar zijn ervaringen.

’Natuurlijk was ik voor mijn eerste 
wedstrijd ‘poepje’ nerveus’
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Het is nog maar een paar weken 
geleden dat we ons jubileum 
hebben gevierd. En wat een 

feest, met zoveel mensen, zelfs zoveel 
dat het aantal wedstrijden moest wor-
den uitgebreid. Dankzij de jubileum-
commissie is alles op rolletjes ver-
lopen. Chapeau mensen, want zo’n 
organisatie kost heel veel tijd. Zeker 
als het aantal deelnemers zo groot is. 
Maar dat was ook juist de bedoeling 
van het bestuur. Iedereen die wilde 
meedoen, moest mee kúnnen doen, 
want een 10-jarig jubileum van een 
nog relatief jonge vereniging als de 
onze, is het waard gevierd te worden. 
Ik ben trots op onze vereniging, een 
van de actiefste, of wellicht wel dé 
actiefste van de hele provincie.
Toen ik aan dit voorwoord begon, 
waren de Olympische spelen in Lon-
den net geopend. Ook daar straalde 
de trotsheid van de Engelsen ons tege-
moet. Wat een organisatie en wat een 
fantastisch evenement, waar sporters 
uit alle landen van de wereld tegen 
en vooral met elkaar strijden om de 
medailles.
Toen ik alle vlaggendragers tegen de 
met gras begroeide berg zag opklim-
men om daar hun landsvlag te plaat-
sen, moest ik denken aan… u begrijpt 
het al…, en ik herinnerde mij het 
gesprek dat ik deze week had met een 
van onze leden. Hij vertelde mij met 
spijt in het hart dat hij had besloten 
om samen met zijn vrouw onze club 
aan het einde van dit seizoen te verla-
ten. Dit vanwege de vervelende berg, 

waar ze, gezien 
hun leeftijd en 
gezondheid, 
steeds slechter 
tegenop kunnen.
Natuurlijk heb ik 
geprobeerd het 
door hun geno-
men besluit te 

willen heroverwegen, door te vermel-
den dat er toch gunstige voorwaarden 
zijn gecreëerd voor het gebruik van 
een buggy en dat we nu o.m. ook 
daarom wedstrijden organiseren op de 
Americabaan.
Naast het teruglopende aantal 
golfspelers welke zich wil binden 
aan een club, zal de Golfhorst in de 
nabije toekomst steeds vaker worden 
geconfronteerd met bovenstaand 
fenomeen. Maar het hoogteverschil 
in onze fantastische golfbaan kan niet 
worden weggenomen. Sterker nog, 
we kunnen de berg beter als een te 
bedwingen uitdaging zien. Dat neemt 
niet weg dat wij voortdurend met de 
baaneigenaar in gesprek blijven om 
mogelijke verbeteringen te realiseren.
De exploitatie van golfbanen in het 
algemeen, en zeker in onze regio, 
waar er naar mijn mening al meer 
dan voldoende golfbanen zijn, vereist 
veel creativiteit en samenwerking. 
En daar proberen wij als vereniging 
ons steentje aan bij te dragen. Dus op 
naar het 15-jarig bestaan. 

Met de beste groeten,
Manus Poels

Mijmerend staar ik
In de verte
Over hole drie
Naar het binnenste
Van mijn gedachten 

De donkere vijverpoelen
Weerspiegelen
Mijn gevoelens van
Vrijheid
Gedrevenheid

Passie
Voor de bal
De natuur
De sport
Het spel

Mijmerend staar ik
In de verte
En maar langzaam
Dringt tot mij
Door

Dat golfgevoel
Niet verdwijnt
Tijdens de
Sabbatical in
Mijn golfzame leven

Chantal Versleijen-Van de Winkel

Van golf tot poëzie…
Sabbatical
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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!

Wij zijn zo enthousiast over 

onze nieuwe garage, dat wij u 

die graag willen laten zien.

 

13 en 14 oktober ‘open huis’



NGF-competitie 2012: 
twee teams kampioen!
De verwachtingen waren hooggespannen. Na het grandioze succes van 
vorig jaar, alle teams kampioen, was de vraag natuurlijk hoe het 
de teams dit jaar zou vergaan. Iedereen heeft kunnen meeleven met de 
teams via de wekelijkse verslagen. Niet? Kan nog, zie de site onder 
NGF-competitie. De teamfoto’s laten 
je ook zien wie 
er zoal meedoen aan die 
competitie.

Kort samengevat komt het competi-
tieverloop hier op neer:
Dames 1 spelen sterk tegen Toxan-
dria en de Gulbergen, maar moeten 
hun meerdere erkennen in Hooge 
Vorssel. Tegen Haviksoord opnieuw 
winst maar Hooge Vorssel wint 
van iedereen, dus rest er voor onze 
Dames een eervolle en verdiende 
tweede plaats. 

Heren 1 gaat flitsend van start met 
een mooie winst, hakt Dongen in de 
tweede wedstrijd in de pan (18-0), 
en weet met het venijn in de staart 
nipt te winnen van Kromme Rijn.
Maar in de laatste wedstrijd blijkt 
Best het “Best”. Een mooie tweede 
plaats!

Heren 2 heeft tegen ANWB-golf een 
goede start (en ongelooflijk lekker 
eten!), tegen De Schoot, (Goreju 
wat was het koud), succesvol golf, 
en na een krachtmeting met De 
Batouwe op het nippertje gelijk. Rest 
De Dorpswaard, gelijk of winst dan 
kampioen. Sterk spel, afgetekende 
winst dus… Een prachtig kampioen-
schap, met promotie!

Heren 1 Senioren speelt tegen de 
Eindhovense op wisselende tees en 
greens, maar behalen een ruime 
winst. Spelen tegen Crossmoor 
op vrijdag de 13e met veel onheil 
(volgens de captain) en helaas ruim 
verlies... Tegen De Tongelreep een 
gezellige wedstrijd met een bijzon-
dere carambole: eagle van de captain 

en een mooie winst. Beslissing tegen 
Haviksoord, strijd tegen favoriet, 
ruime winst nodig voor kampioen-
schap, alle teamleden winnen dus… 
kampioen!

Heren 2 Senioren krijgt tegen Cross-
moor te maken met groot verschil in 
handicap, hetgeen onoverkomelijk 
blijkt. Tegen het Rijk van Margraten 
komt de teamstijl uit de verf en dat 
levert ruime winst op.
Tegen Brunssummerheide is het 
knokken voor de punten, helaas 
nipt verlies (1 punt). Daarmee is de 
kampioensstrijd beslist, Crossmoor 
kampioen. Tegen het Zuid-Limburg-
se Wittem is het vechten voor de 
tweede plaats, maar ondanks een 
ruime overwinning, toch derde.

Met twee teams kampioen en twee 
teams die hebben meegedaan voor 
het kampioenschap een mooi resul-
taat. Mooi dat de Dames, na hun 
promotie vorig jaar, direct weer mee-
doen voor het kampioenschap. Wij 
zijn natuurlijk benieuwd of Heren 
2 volgend jaar dit goede voorbeeld 
kan volgen.

Alle kampioenen van harte gefelici-
teerd! 

Math Smeets, namens de NGF-com-
missie

Naschrift: Gezien het tijdens de 
competitie onverwachte ziek worden 
(en inmiddels overlijden) van Heren 1 
Senioren teamlid Louis Conjaerts, is in 
overleg met de teams besloten de teams 
dit jaar niet te huldigen.
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De Golfhorst heeft een erg actieve 
jeugdcommissie met een goed jeugd-
plan. Er wordt veel voor de jeugd 
georganiseerd en er hebben dit jaar 
4 teams competitie gespeeld. Het 
certificaat Committed to Jeugd is 

de bekroning op al het werk dat de 
jeugdcommissie in haar jeugdleden 
heeft gestoken. De commissie heeft er 
hard aangetrokken, maar dankzij de 
instemming en inzet van de com-
missieleden, de ouders, Golfhorst BV, 
golfschool, bestuursleden en jeugd-
coaches is besloten om over te gaan 
tot certificering. Wat voor de jeugd-
commissie een belangrijke voorwaar-
de was, is de continuïteit binnen de 
jeugdcommissie. 

Certificering
Wat houdt certificering in? In Neder-
land zijn er van de 200 clubs inmid-
dels 32 gecertificeerd. Vanuit de NGF 
wordt er een jeugdplan aangeleverd, 
waaraan je binnen je eigen vereniging 
vrije invulling kunt geven. De certifi-
cering bestaat uit een drietal fases. 
In februari is Janke van de Werf van 

de NGF op de Golfhorst geweest om 
fase 1 in te leiden. Dit was voorname-
lijk een kennismakingsgesprek. Na die 
avond is onderzocht of de Golfhorst 
BV, golfschool en bestuur mee wilden 
werken. Één van de vereisten was 
de aanwezigheid van jeugdcoaches. 
Binnen de vereniging is gezocht naar 
mensen die als jeugdcoach aan de 
slag wilden. Er hebben zich 9 leden 
aangemeld. Zij ondersteunen de jeugd 
met extra lessen. Als voorwaarde werd 
wel gesteld dat men zich voor 3 jaar 
bindt aan de rol van jeugdcoach. 
Deze jeugdcoaches krijgen in de loop 
van dit jaar een tweedaagse cursus om 
een aanvulling te kunnen zijn op de 
Golfschool.

Hoofdcoördinator
Binnen de jeugdcommissie is een 
hoofdcoördinator gevonden, die be-
reid is om het hele traject te coördi-
neren. Dit is Loes Pronk, moeder van 
twee jeugdleden.
Op 20 augustus is met fase 2 van de 
certificering gestart. Dit houdt in dat 
alles op papier wordt gezet en dat 
de taken binnen de jeugdcommissie 
worden verdeeld. Als dit allemaal is 
gerealiseerd is gaan we over op fase 
3. De jeugdcoaches worden bij elkaar 
geroepen en geïnformeerd. Het is 
de bedoeling om vóór 31 december 
gecertificeerd te zijn. Naast golfbaan 
Bleijenbeek en Brunsummerheide is 
de Golfhorst dan de 3e Limburgse 
club die het certificaat ‘Committed to 
Jeugd’ in ontvangst mag nemen.

Lesprogramma’s
Wat verandert er uiteindelijk voor 
de jeugd? In principe niet zoveel. 

De golflessen, zoals de jeugd die nu 
krijgt, die blijven staan. Het enige wat 
erbij komt is dat de kinderen gebruik 
kunnen maken van de jeugdcoaches. 
Zo kunnen ze op een leuke manier ex-
tra ondersteuning krijgen in bepaalde 
onderdelen van het golfspel. Er wordt 
gebruikgemaakt van lesprogramma’s, 
die door Elliot van der Veeke zijn op-
gesteld. Uiteindelijk hebben de jeugd-
leden er profijt van en dat is waar het 
Manny van Soest (voorzitter jeugd-
commissie) om gaat. “Het spelniveau 
van het kind gaat omhoog, maar het 
allerbelangrijkste blijft dat het kind 
plezier moet hebben in golf.” 

Clint Coppers,
een van de jeugdcoaches

Jeugdcommissie op 
weg naar certificering 
Committed to Jeugd
Committed to Jeugd is een plan dat ongeveer 6 jaar geleden door de NGF is 
opgesteld. De bedoeling ervan is om golf als breedtesport te stimuleren en 
meer jeugd naar golfclubs te trekken door een goed jeugdprogramma aan te 
bieden. Waarom start de Golfhorst hiermee?

Zondag 1 juli is ons NGF-jeugdteam kampioen 
geworden. De beslissende wedstrijd ging tussen 
de Golfhorst Team 2 en de Stippelberg 1. Aan 
een gelijke stand hadden ze voldoende: het 
werd uiteindelijk 14-14. Van harte proficiat!
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Op maandag 23 april jl. hebben we (het 
donderdag-damesteam) onze tienjarige 
uitwisseling met de Peelse Golf gevierd. 
Het initiatief voor deze uitwisseling 
kwam tot stand na het dodelijk ongeluk 
van de oprichter van de Golfhorst, de 
heer Toon Beerens. Er bestond toen na-
melijk nogal wat onzekerheid of de club 
wel zou blijven bestaan. Om die reden 
besloot een aantal leden om naar een an-
dere golfclub over te stappen. Veel gingen 
er naar de Peelse Golf. Zo ook Netty Fila, 
zij het met tegenzin, want ze golfde bij 
de Golfhorst met een heel gezellige groep 
dames. Er werd besloten om jaarlijks 
samen een introducé-golfwedstrijd te 
organiseren, een keer bij de Golfhorst in 
april/mei en een keer bij de de Peelse in 
augustus/september.

Dit jaar was het dus de 10e keer (!) met 
wisselende deelneemsters en met een 
aantal dames die al vanaf het begin mee-
doen. Heel verrassend was onze speciale 
gast: Nelly van Tilburg!
Nelly heeft in al die afgelopen jaren heel 

veel voor ons en voor onze golfvereni-
ging betekend. Zij heeft vaak met haar 
muzikaal talent en accordeon voor onze 
vereniging opgetreden, zoals bij de lente-
zomer-toernooien, de ‘vriendinnendagen’ 
en zelfs toen de dames 
in 2008 kampioen 
werden in de NGF-
competitie. Wij zijn 
dan ook zeer blij dat ze 
dit feest heeft kunnen 
meemaken!
Onder leiding van de 
dames Jose van Wylick 
(Golfhorst) en Netty 
Fila (Peelse) hebben we 
tijdens ons 2e lustrum 
een leuk opgezette 
wedstrijd gespeeld. Na 
omgekleed te zijn, was 
het tijd voor de borrel 
en hebben we gezellig 
verder gebabbeld en 
deze zeer feestelijk en 
geslaagde dag afgeslo-
ten met een heerlijk en 

goed verzorgd buffet van de Golfhorst. 
Als het aan ons ligt: op naar het derde 
lustrum in 2017!

Netty, Jose en Gonda

Damesuitwisseling Golfhorst-Peelse 
viert tweede lustrum

Op de foto van links naar rechts: Anny Kleuskens, Marian Pollux, Mia 
in ‘t Zandt, Netty Fila, Truus Zielman, Poet But, Nelly van Tilburg, 
Gonda Fivet, Door Verbaan en Jose van Wylick.

Manuel de Los Santos blijft mij een 
beetje achtervolgen. Kort geleden 
zapte ik naar een sportprogramma 
en daar werd hij geïnterviewd. Een 
begenadigd honkballer die door 
een motorongeluk nu door het 
leven gaat als golfer, handicap 3, 
op 1 been… Hij wil naar handicap 
0 en mogelijk profgolfer worden. 
Opnieuw dacht ik onmiddellijk: 
een goede zaak, dat organiseren van 
het Dubbele Handicap Toernooi om 
geld in te zamelen ter ondersteu-
ning van de Nederlandse gehandi-
capte golfer.

Dankzij de deelname van 53 enthou-
siaste deelnemers hebben we dit jaar 
weer 530 euro kunnen overmaken 
naar de NGG. Minder dan vorig jaar 
maar niet minder belangrijk! Mooi 
weer, leuke prijsjes ter beschikking 

gesteld door de sponsoren van de 
NGG, maar ook uit ons midden, 
maakte er weer een mooie golfdag 
van. Handschoenen van de golfshop, 
wijn van de vereniging, de groen-
ten van Sjraar en niet te vergeten de 
onvermijdelijke appelen en bananen 
van ons aller Ruud! Een zeer geslaagde 
golfdag, niet op de laatste plaats van-
wege het linkshandig chippen naar 
een hole van de short course. Er werd 
daar redelijk goed gescoord. Ik weet 
niet of Arthur inmiddels rechthan-
dige spelers omgeschoold heeft naar 
linkshandig.

Net als vorig jaar worden de winnaars 
uitgenodigd voor de finaledag op 15 
oktober te Dorhout Mees om te gaan 
strijden voor een golfweekend in het 
buitenland voor 2 personen.
Dit jaar zijn dat de heren Ger Jacobs 

en Ben Jenneskens. Uitgaande van de 
reacties van de winnaars van vorig 
jaar, Rob en Ton, zal dat een gewel-
dige ervaring zijn. Heren nogmaals 
gefeliciteerd en veel succes!

Namens de gehandicapte golfers ieder-
een hartelijk dank voor de deelname 
aan het toernooi! Mogelijk volgend 
jaar weer.  

Namens de WECO, 
Math Smeets

Dubbele Handicap Toernooi 2012
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Brigitte Peeters kwam bij de dames 
als winnaar uit de strijd en mag zich 
‘clubkampioen 2012’ noemen en 
genieten van een eigen parkeerplaats. 
“Ik begon met een voorsprong van 6 
slagen aan de finaledag. Dus dat was 
een mooie uitgangspositie. Het weer 
was ronduit ‘klote’, na 3 holes was 
ik nat tot op mijn onderbroek, maar 
vanaf dat moment kon de regen me 
niet meer schelen. De laatste 2 holes 
was ik ineens erg zenuwachtig, maar 
ik ben hartstikke trots.”
Gineke Wieland eindigde als tweede 
en Anita van den Heuvel, vorig jaar 
nog clubkampioen, werd derde. “Ik 
heb deze keer gewoon niet 
goed gespeeld”, zo vatte ze 
kort en bondig haar onttro-
ning samen.

Record verbreken?
Bij de heren werd Marc 
Bovee voor de derde keer 
op rij clubkampioen. Moe, 
maar voldaan kwam hij van 
de baan af. “Ik stond zondag 
8 slagen voor, maar na 3 
holes waren er al 4 daarvan 
verdwenen.” Vervolgens 
herstelde hij zich goed en 
bij hole 16 was hij al niet 
meer in te halen door zijn 
concurrenten en kon hij het 
zich permitteren om een 
slag extra te doen. “Volgend 
jaar wil ik het record probe-
ren te breken door voor de 
4e keer op rij clubkampioen 
te worden. Dat heeft tot 
nu toe nog niemand op de 

Golfhorst gepresteerd.”
Ben Claassen werd tweede en Manny 
van Soest eindigde zeer verdiend op 
de derde plaats.
Bij de senioren prolongeerde Harrie 
Rongen zijn titel. “Ik heb gewoon 
een hekel aan verliezen” luidde zijn 
commentaar. Math Smeets werd net 
als vorig jaar tweede. “Je ziet, ik speel 
redelijk constant.” Wiel Janssen werd 
bij de senioren derde en was erg blij 
met dit resultaat.

Eigen parkeerplaatsen
Bij de senioren dames is Henny van 
Ham kampioen geworden. “Ik moest 

8 slagen goedmaken en dat is me 
gelukt”, vertelt ze trots in het bijzijn 
van onder meer haar kleinkinderen. 
Wel vindt ze het jammer dat er maar 
5 dames hebben meegedaan. Ze gaf 
het bestuur en de Golfhorst BV in 
overweging ook eigen parkeerplaatsen 
te creëren voor de senioren clubkam-
pioenen. We zijn benieuwd…

Overigens werd Dorine Smeets, net als 
vorig jaar, tweede en eindigde Gonda 
wederom op de derde plaats.

Bets van der Heijden

Brigitte Peeters en Marc Bovee: clubkampioenen

Srokeplay-
kampioenschappen 2012: 
koud en nat
Het leek wel herfst in het eerste meteorologische zomerweekeinde van 
dit jaar. Met een harde wind op zaterdag 23 en bakken regen op zon-
dag 24 juni gingen de deelnemers aan de strokeplaykampioenschap-
pen met elkaar de strijd aan voor een vermelding op de ‘Wall of Fame’.

Dubbele Handicap Toernooi 2012

dag 24 juni gingen de deelnemers aan de strokeplaykampioenschap-
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De golfswing is een cirkelbeweging 
die wordt bepaald door het clubhoofd 
dat om het lichaam draait. Maar er 
is een rechte lijn die cruciaal is voor 
elke goede golfswing. Ik noem dit de 
krachtbaan.
De krachtbaan loopt tussen twee 
sleutelpunten in de swing. Het lan-
ceerpunt en het releasepunt. Als de 
techniek op deze twee punten goed 
is, kunt u er bijna zeker van zijn dat u 
het clubhoofd in een krachtige cirkel 
beweegt met als gevolg: langere en 
rechtere slagen!
Ik vind het lanceerpunt en de release 
twee belangrijke componenten voor 
een consistente en krachtige swing.

De lancering:
In de perfecte lanceerpositie is de 
shaft van de club parallel aan de lijn 
naar het doel. Dat is een aanwijzing 

dat de club in de juiste baan zit, es-
sentieel voor het goed raken van de 
bal. Van hieruit wordt het clubhoofd 
‘gelanceerd’ door middel van draaien 
van de handen, polsen, armen, schou-
ders en lichaam, allemaal in de juiste 
volgorde. Als die goed samenwerken, 
zult u met maximale kracht kunnen 
slaan.

De release:
Vlak voordat de club horizontaal is, 
komt de krachtbaan tijdens de release 
in het spel. Ook hier is de shaft paral-
lel aan de doellijn. In de perfecte 
uitvoering is de shaft een verlengstuk 
van de rechterarm, die zich uitstrekt 
om zoveel mogelijk ruimte te creëren 
in de doorzwaai. De polsen zijn naar 
beneden gedraaid en volledig gestrekt. 
Als de club op dit punt is, weet u of 
de swing klopt, oftewel of het li-

chaam, armen en de club goed samen 
de swing hebben uitgevoerd. 
Veel amateursgolfers hebben geen 
krachtbaan in hun release. Alle goede 
spelers wel, dus...

Inzetten van de lanceerkracht

Foto 1. Over het lanceerpunt heen 
gekomen. 
Op het lanceerpunt komt de club 
van buiten naar binnen. De top van 
de shaft wijst links van het doel. De 
meest voorkomende gevolgen zijn 
slices en pulls.

Foto 2. Onder het lanceerpunt 
gekomen.
Hier gaat de club van binnen naar 
buiten. De top van de shaft wijst hier 
rechts van het doel. Gevolg een push 
of een hook.

De krachtbaan in een golfswing...

Instructietip 
vanuit de 
Golfschool
Weet u wat uw krachtbaan is? 
In dit artikel vertel ik u wat meer over de krachtbaan in een 
golfswing.

de lancering de release
1.
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Foto 3. Op het juiste lanceerpunt 
gekomen. 
Hier blijft mijn elleboog voor mijn 
heup zitten. Zodoende kan ik de ide-
ale krachtbaan volgen door de swing 
heen.   

De essentiële krachtbeweging vormt 
de basis van de krachtbaan in de lan-
ceerpositie. U moet het gevoel hebben 
alsof de (rechter-)elleboog is vastgezet 
op de voorkant van uw heup. Als 
de armen separaat van het lichaam 
bewegen of als de elleboog achter de 
heup blijft steken, is een korte bal 
het onvermijdelijke gevolg. Vanuit 
de positie als in de foto, kunt u uw 
lichaam krachtig draaien, handen en 
armen goed door de bal laten gaan en 
die een flink eind laten vliegen. Ziet 
u hoe de teen van de club recht naar 
boven wijst? Dat is het beste bewijs 
dat het slagvlak recht op de lijn naar 
het doel staat.

Armen horizontaal na impact

De correcte krachtbaan in de release 
kan alleen ontstaan als armen, club 
en de rest van het lichaam goed 
samenwerken. Het gaat om 3 belang-
rijke punten:

1. de shaft is parallel aan de lijn 
naar het doel en blijft net onder de 
handen;

2. de rechteronderarm is vlak voor het 
moment van doordraaien even hoog 
als de linker;

3. de teen van de club wijst omhoog.

Veel amateurs houden het slagvlak te 
lang recht op de lijn naar het doel, 
waardoor ze de linkerelleboog naar 
boven sturen, van het lichaam af. Het 
gevolg is een korte, hoge bal die de 
neiging heeft naar rechts af te wijken.

Andere spelers die de krachtbaan niet 
kennen, vergeten de schouders door 
te draaien, waardoor de armen voorbij 
het lichaam schieten. Dat veroorzaakt 
korte pulls(links) en hooks.

Veel plezier met het lezen van dit 
artikel. Ga eens in de tuin of op de 
drivingrange met deze lijnen aan de 
gang en u zult zien dat uw kracht-
baan gaat veranderen en u een betere 
lengte, maar zeker ook een vastere 
swingbaan krijgt.

Namens de golfschool veel oefenple-
zier toegewenst!

Arthur Kleeven

3.

2.

i

Sprinkler
 

Sprinkler op speellijn:  
geen vrije drop.

i

Lage kant bunker
 

Loop altijd via de lage kant de 
bunker in en uit.
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Tweelingzussen...

Een foto van 
twee golfballen, 

niets bijzonders 
zou je zo zeggen. 

Echter de tweelingzus-
sen Wilhelmien Regtien-

de Lau en Bep Malschaert-
de Lau presteren het om op 

een zonnige zondagmiddag 
in mei af te slaan op hole 5 

en dan is het resultaat zoals op 
deze foto. Ja, ...tweelingzussen!!!!

Gol fhor s t Herfst 2012

Sinds dit voorjaar hebben wij weer een aantal nieuwe 
leden mogen verwelkomen, zowel voor de grote baan als 
voor de Americabaan. Wij hopen dat zij zich snel thuis 
zullen voelen bij onze vereniging:

Grote baan: 
Piet van Dinther Sevenum  
Peter Michels Venray  
John Muller Venray  
Ger v.d. Munckhof America  
Frank v.d. Munckhof Venray  
Peter Nijssen Helden  
Ton Thijssen Helden  
Mol Waltheer Boekel  
Ery Waltheer Boekel  
Simon Talsma Den Dungen
Pascal Marcelissen     Venlo
Maria Clarke Venray
Mariet Backus Panningen
Roel Lommen Grubbenvorst
Gijs v.d. Water Broekhuizenvorst
Richard Stoop Venlo

Americabaan:
Marjo Hoeijmakers Sevenum
Piet Hoeijmakers Sevenum
Gerrie Janssen     Maasbree
Rinie Beckers Tienray
Luc Smits Venray
Door v. Tartwijk           Venray
Cees v. Tartwijk          Venray
Wilma v.d. Avoort Horst
Jeu Holtman Tegelen
Joop v. Hegelsom       Horst

Jeugdleden:
Casper Besseling Belfeld
Lars Besseling Belfeld
Sören v.d. Bercken     Arcen

Wij heten welkom…..
Ik geef de tee aan…

Marie-José Lücker

“Toen ik in maart het lente-magazine Golfhorst aan het lezen was, viel mijn oog op 
de foto van Bas op ‘t Veld, een vriendje van vroeger uit Tegelen. Tot mijn verbazing 
gaf hij de tee door aan… mij! Dank je Bas!
Enkele dagen daarna ging ik samen met mijn man Ben naar Tegelen voor de ver-
jaardag van mijn broer. Ben moest nog geld pinnen en we kwamen uit bij de pin-
automaat van de ING-bank (hoek Kerkstraat/Raadhuislaan) bij de ingang van het 
oude verpleeghuis Martinushof. Mijn zus, die we opgehaald hadden, waarschuwde 
Ben voor rondhangende jeugd. Zij vertelde dat die nogal veel overlast veroorzaakte 
en dat veel mensen dat als onprettig ervoeren. Net toen Ben aan de geldautomaat 
stond, kwam een van de jongens zijn richting uitlopen en ik riep vanuit de auto 
naar Ben dat hij moest opschieten. Die knul liep quasi door richting AH en toen 
weer terug naar de groep en Ben was inmiddels alweer richting de auto aan het 
lopen. Er gebeurde niets maar het voelde bedreigend.
Ik moest aan 50 jaar terugdenken. Ik zat toen ongeveer op diezelfde plek (Kerk-
straat) op de mulo. We hadden les van de zusters en van enkele strenge onder-
wijzeressen. De lessen duurden tot half vier en na een pauze van een kwartier 
begon tot half zeven de studie. In de pauze gingen we even de Kerkstraat op en 
daar ontmoeten we onze vriendinnen en vriendjes om gewoon even te kletsen en 
afspraakjes te maken voor ‘s avonds. Bij die vriendjes hoorde ook Bas. De groep 
bestond uit jongens en meisjes van de hockeyclub en wat er rondom heen allemaal 
bij hoorde. Maar de nonnen vonden dat maar niets. Zij zagen dat misschien zelf 
niet maar werden goed op de hoogte gehouden door de onderwijzeressen. Op het 
rapport werd dat duidelijk, een 6 voor gedrag. Toen mijn ouders bij een ouderge-
sprek vroegen waarom ik een 6 had, kwam als antwoord dat ik tijdens de pauze 
met jongens stond te praten!

De mulotijd was overigens een hele leuke tijd. Na je huiswerk was er ook tijd voor 
ontspanning: kaarten, kletsen, hockyen enz. In de winter gingen we schaatsen op 
‘den Bas’, de plas bij Kasteel de Holtmühle, waar toen nog de familie van Basten 
Batenburg woonde (vandaar de naam ‘den Bas’). Schaatsen en zwieren met Bas op 
‘den Bas’. Want Bas Op het Veld was populair, die kon goed schaatsen en heel goed 
zwieren! In het tweede jaar van de mulo 1963 hadden we een hele strenge winter, 
in mijn beleving hebben we wel zes weken lang kunnen schaatsten. We hebben 
geweldig veel plezier gehad. 

In 2004 heb ik op de Golfhorst mijn GVB gehaald. Toen ik na het regelexamen op 
mijn vriendin zat te wachten, dronk ik met enkele mensen koffie en we kletsten 
gezellig. Keurig in het Nederlands, want ik kende niemand. Mijn buurman aan tafel 
zag mijn naam op het examenformulier en zei ineens in het Tegels dialect: ”Ben jij 
Marie-José van Lücker uit Tegelen?” Ik heel verwonderd: ”Ja!” En jullie raden het al, 
dat was Bas van Op het Veld. In Tegelen zijn we allemaal een beetje van adel, want 
voor de achternaam zeggen we altijd, van! 

Nu 50 jaar na die mulotijd speel ik met heel veel plezier golf op de Golfhorst en ik 
hoop dat nog heel lang te kunnen doen. 

Ik geef de tee door aan een nieuw lid die dus een frisse kijk heeft op de Golfhorst…: 
Hans Peters uit Venlo.”

Met de hartelijke groeten van Marie-José Lücker (links).
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Ingrediënten
1 kilo half-om-half gehakt
2 fijngesneden uien
2 teentjes geperste knoflook
3 eetlepels gehakte peterselie
100 gram ei
150 gram witbrood in blokjes 
zonder korst
1 dl volle melk
1,5 lepel mosterd
2 theelepels worcestersaus
1,5 dl droge witte wijn
10 plakjes spek
peper en zout 
 
 
 
 
 

Bereidingswijze
Week het brood in de melk en 
wrijf dit fijn.
Doe de rest van de ingrediën-
ten in een passende kom en 
kneed dit goed door elkaar. 
Laat het gehakt een uurtje 
rusten op een koele plaats.
Verwarm de oven voor op 150 
graden.
Bestrijk een cakeblik met wat 
boter.
Doe de meatloaf in de vorm en 
strijk deze geheel glad.
Leg daarop het spek en dek het 
af met aluminiumfolie.
Bak de meatloaf au-bain-marie 
(dus in een bak met kokend 
water) in de oven gedurende 2 
uur tot het vlees gaar is.

Half uurtje laten rusten voor je 
de meatlof gaat snijden.

Het is ook erg lekker als je de 
plakjes vlees paneert en dan 
even in de pan bakt.

Serveren met een pittige toma-
ten salsa.

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
hermanpoels@ziggo.nl

Bas Op het Veld 
Vice-voorzitter / 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
Kitty Collin

Han Driessen
Geert van Ewijk
Huub Heijer
Hay Hobus
Marwil Jacobs
Ruud Jacobs
Elmie Janssen
Jose van Kempen
Cees Mulder
Eric van Oostveen
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
Aart Polderman
Jacques van Eyndt

Helpdesk
Cor Frederix

Jeugdcommissie
Manny van Soest (vz)
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 bestuurs-
overzicht in dit blad; verdere gegevens vindt u op onze website:  
www.golfvereniginggolfhorst.nl)

Meatloaf

Jan Duijndam
Vz. baancommissie
Manegeweg 1
5916 NB Venlo
tel. (077) 374 37 90
gsm 06-513 162 68
j.duijndam5@kpnplanet.nl

13

Gol fhor s t Herfst 2012

Wij heten welkom…..



Onveilige zone
Even dreigde er paniek, maar gelukkig 
bestond de vlucht uit twee bestuurs-
leden en een commissielid: Anneke 
Schoonbeek, Giel Boonhof en Jan 
van Lieshout. Mensen dus, die weten 
wat ze onder deze omstandigheden 
moeten doen en die pal staan voor 
de veiligheid van onze leden. Het 
gerucht dat Anneke in paniek zou zijn 
gevlucht, krijgen we dan ook niet be-
vestigd (van haar). Het ging meer om 
het razendsnel bepalen van de grootte 
van de onveilige zone. De beslissing 
om eerst 112 te bellen wordt niet 
genomen; immers de animal-cops zijn 
inmiddels wegbezuinigd. 

Slangen-alarm
De eerste prioriteit is er voor te zorgen 
dat geen andere golfers in de buurt 

komen. Bewaking dus. Daarom on-
middellijk de receptie gebeld, want 
er moet een algemeen slangen-alarm 
gegeven worden. Tom bij de receptie 
onderkent het gevaar en snelt met 
marshal Wilfred in de snelst moge-
lijke buggy naar het bedreigde gebied 
om daar als wakkere wachters de 
leiding over te nemen.
Er moet wel gehandeld worden en 
daarom besluit Tom direct om de 
dierenambulance te bellen. Een juist 
besluit! Maar de dierenambulance-me-
vrouw vraagt wel van Tom om toch 
een wat betere omschrijving van het 
beest te geven en dus wat dichterbij 
te komen. “Dat dus nooit!”, verklaart 
Tom, ”veel te gevaarlijk!” Giel is wat 
moediger en durft met zijn ijzeren 7 
een beetje in de buurt te komen om te 
kijken of het beest soms dood is, maar 

ook deze moedige manoeuvre levert 
geen echt resultaat op. Gevolg is dat 
de dierenambulance-mevrouw besluit 
om niet uit te rukken, omdat het 
waarschijnlijk om een beschermde 
diersoort gaat.

PL-variant
Wat nu? Op weg terug naar het 
clubhuis komt Tom greenkeeper Frans 
tegen en Tom weet dat onze green-
keepers zeer deskundig zijn op het 
gebied van slangen, zeker gedurende 
de zomermaanden. Frans gaat mee en 
dappere Frans pakt zonder aarzeling 
het beest achter z’n kop en na enkele 
seconden van ongelofelijke spanning 
stelt hij vast dat het hier gaat om een 
ongevaarlijke variant van de eerder 
genoemde slang. De zogenaamde PL-
variant. Plastic dus… Frans ruikt zijn 
kans en verklaart dat er inderdaad 
veel van dit soort beesten op de golf-
baan zitten… Dus geen ballen meer 
zoeken in de bosjes.

Met verhoogde hartslag vervolgt de 
laatste vlucht haar weg naar het ter-
ras, en Tom en Wilfred spoeden zich 
naar het clubhuis. Daar heeft Tom 
het maar aan Wilfred overgelaten om 
de dierenambulance-mevrouw een 
verklaring te geven.

Rest nog de vraag wie dit op een echte 
slang lijkend stuk plastic daar heeft 
neergelegd. Ik zou hem of haar aan-
raden zich maar niet bij de receptie te 
melden.

Afko Schoonbeek

Paniek op de golfbaan…

Slangengevaar op de Golfhorst!  

De laatste vlucht van het seniorentoernooi maakt rustig babbelend het 
wandelingetje van hole 13 naar hole 14. Plotseling, ter hoogte van de 
afslag van hole 2, rechts in de grasberm een slang! En niet zo maar een 

slang, nee, duidelijk de oranje-bruin gekleurde cobra die bekend staat om haar 
agressiviteit en giftigheid.

We schrijven woensdag 18 juli.
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Heel apart is de wijze waarop de 
golfbaan is ontstaan. Dit is te danken 
aan het feit, dat de toenmalige com-
mandant van de basis, een liefhebber 
was van de edele golfsport. De basis 
beschikte in 1954 maar over één 
landingsbaan. Er moest dringend een 
noodlandingsbaan bij komen. Die 
hoefde niet per se van 
beton te zijn, gras was 
ook prima. De toenmalige 
commandant van de basis, 
een liefhebber van de ede-
le golfsport, besloot toen 
om maar gelijk 18 van 
deze noodlandingstrips 
aan te leggen en laat dit 
aantal nu precies samen 
een golfbaan vormen…

Een appel en een ei…
Naast de golfbaan werden 
er ook diverse sportac-
commodaties aangelegd. 
Dit om de vele, meestal 
jonge militairen, op de 
basis te kunnen entertai-
nen. Zodoende voorkwam 
men dat de militairen in 
de dorpen in de omgeving 
naar vertier gingen zoe-
ken. Uiteraard beschikte 
de basis ook over een eigen kantine. 
Deze voormalige ‘mess’ doet nu dienst 
als clubgebouw en doet zeer Engels 
en oubollig aan. Je kunt hier nog een 
echt Engels ontbijtje bestellen met 
witte bonen in tomatensaus, worstjes 
en bacon & eggs en dit alles voor een 
appel en een ei, want alles op de basis 

is taxfree en daarmee spotgoedkoop. 
Wel is men zeer gesteld op de etiquet-
te. Rondlopen in het clubhuis met 
een petje op het hoofd of de polo uit 
de broek is er niet bij. Men kan dan 
rekenen op een fikse uitbrander van 
de eigenaar.
Om het voortbestaan van de baan, 

na het verdwijnen van alle militaire 
activiteiten in 2017, te waarborgen 
heeft men in 2006 de Golfclub Elmp-
ter Wald opgericht. Men is net als 
de meeste banen nog op zoek naar 
nieuwe leden en ook greenfeeërs zijn 
van harte welkom. Wel moet men 
zich van te voren aanmelden met 

paspoortnummer en kenteken van 
de auto. De shopmedewerkers op de 
Golfhorst helpen u graag bij het reser-
veren van een starttijd.

Wildbestand
De baan zelf is prachtig ontworpen. 
Hij is gelegen midden in een groot 

bos, waarbij men tijdens 
het spelen regelmatig ‘lastig 
gevallen wordt’ door het 
wildbestand ter plaatse. De 
vele herten en reeën die hier 
wonen, komen vaak nieuws-
gierig kijken naar uw spel. 
De baan is niet al te lang, 
maar zeker niet makkelijk. 
Open holes wisselen af met 
nauwe bos-holes en op ieder 
hole geldt: sla je bal niet al te 
scheef. De fairways zijn best 
breed, maar de strook rough 
erlangs is erg smal. Sla je je 
bal nog verder naast de baan, 
dan kom je in heel hoog gras 
en heide terecht en is het 
zeer waarschijnlijk dat je bal 
onspeelbaar ligt, als je de bal 
überhaupt al kunt vinden.
Kortom een aanrader om 
eens te gaan spelen, zeker 
als je bedenkt dat de Golf-

horst een 50% kortingsregeling heeft 
getroffen met de West Rhine Golfclub. 
Een korting van maar liefst 50% op de 
greenfee, waar krijg je dat nog….

Rob Mooren

Golfen bij de buren…

West Rhine Golfclub: spelen met  
herten en reeën als toeschouwers…

‘Rondlopen in het clubhuis met 
een petje op het hoofd of de polo 

uit de broek is er niet bij…’

Net over de grens bij Roermond ligt, nabij het Duitse 
plaatsje Elmpt, verscholen in de bossen, de prachtige 
golfbaan van de West Rhine Golfclub. Deze golfclub is 
in 1954 opgericht door de Royal Air Force, die hier tot 
op heden nog steeds een basis heeft. Lange tijd was 
deze golfbaan alleen toegankelijk voor de Britse militai-
ren, die in Elmpt gestationeerd waren. Heden ten dage 
is de baan wel voor iedereen toegankelijk, omdat de 
basis medio 2017 dichtgaat. 
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10-jarig jubileum groots gevierd

Vier prachtige toernooi-
dagen sierden feestweek
Woensdag 8 augustus: een prachtige dag. Zonnig, lekker windje, niet te heet, 
het ideale golfweer. Met 90 deelnemers, waarvan 54 van buiten de vereniging, 
werd de feestweek op een fraaie wijze gestart. Zeker als je bedenkt dat de don-
derdag, een vergelijkbare dag met een vergelijkbaar aantal deelnemers, nodig 
was om alle belangstellenden bij het 10-jarig jubileum te kunnen betrekken. Na 
koffie met vlaai een welkom door de voorzitter en uitleg van de jubileumcom-
missie, vertrok iedere flight naar zijn eerste hole. In een rustig, soms wel heel 
rustig tempo werkten we in een uurtje of vijf de 18 holes af, halverwege opge-
pept met een frietje en wat losser gemaakt met een biertje, genietend van de 
schitterende slagen, die zich zo nu en dan voordeden.

De mindere slagen, die niet hele-
maal het gehoopte resultaat hadden, 
werden vanwege het zonnetje en de 
gezelligheid met opgeheven hoofd 
geïncasseerd. Gelukkig liep iedereen 
met een partner die de ergste mislukte 
slagen kon compenseren, waardoor de 
uiteindelijke resultaten er goed uitza-
gen. De baan lag er zoals gewoonlijk 
voortreffelijk bij en de greenkeepers 
hadden op de heuvel van hole 5 de 
aanleiding van deze week in het gras 
gemaaid: 10 JAAR. Alle hulde voor de 
greenkeepers!

Zonaanbidders
Het terras bleek na afloop groot ge-
noeg voor de zonaanbidders, omdat 
de echte sportfanaten binnen zaten 
te kijken hoe onze hockeyvrouwen de 
Nieuw -Zeelanders versloegen. Toen 
ook deze sportieve activiteiten waren 
afgesloten, kon Wim Beeks de prijsuit-
reiking starten. Allereerst werden de 
jarigen van deze week in het zonnetje 
gezet. Na de neary en de longest wer-
den de drie prijswinnaars gehuldigd. 
Namens alle aanwezigen bedankte 

Mol Waltheer de jubileumcommissie 
voor de uitstekende organisatie. De 
vrienden, vriendinnen en oud-leden 
zijn weer eens op een mooie manier 
geconfronteerd met de spreekwoor-
delijke gezelligheid van de Golfhorst 
en de leden werden hierin weer eens 
bevestigd. Kortom: een goede start 
van de jubileumfeestweek. De extra 
ingelaste donderdag was van het-
zelfde laken een pak: mooi weer, een 
prima stemming en gezelligheid troef. 

Verrassende spelvorm
Zaterdag 11 augustus was voor de 
organisatie het spannendst. Deze dag 
zou de eerste groep golfers zich al om 
7 uur ‘s ochtends verzamelen en om 8 
uur starten. Het verliep gelukkig zoals 
gepland. Toen men na een dikke 5 
uur weer bij het clubhuis kwam, zaten 
de middagstarters al aan een voortref-
felijke lunch. Sven, onze kok, en zijn 
team hadden zichzelf overtroffen. 
Niets dan lof werd er gesproken en 
terecht! Ook de middaggroep kwam 
moe maar voldaan, laat in de middag, 
weer van de baan.

De commissie had een verrassende 
spelvorm toegevoegd. Bij iedere hole 
werd een vraag gesteld. Logisch den-
ken, topografie, Afrikaanse woorden, 
van iedere markt moest je thuis zijn 
wilde je hiermee scoren (wat was dat 
toch een gedoe met die vraag over de 
zwarte kachel!, je zou er een boete-
bessie op afsturen, desnoods met een 
sompompie!). Er werd veel gelachen 
en er werden hele bijzondere creatieve 
antwoorden verzonnen!

Tombola
Om 20.00 uur begon de barbecue 
en aangezien iedereen honger had, 
werd er weer heerlijk gesmikkeld. Na 
de prijsuitreiking kon de feestavond 
beginnen. De diskjockey had met-
een de juiste toon gevonden en er 
werd volop gedanst. Ook zanger Giel 
kon op veel bijval rekenen. Later op 
de avond vond de trekking van de 
tombola plaats. Alle loten waren ver-
kocht en er moest nog snel een nieuw 
boekje uit de shop getoverd worden. 
De prijzen waren er dan ook naar: 
midweekverblijven in een vakantie-midweekverblijven in een vakantie-
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huis, schilderijen, weekeinde Peugeot 
RCZ, golfclubs, golftas, reistas en kof-
fer, weekeinde-gebruik camper, te veel 
om op te noemen. Heel veel uurtjes, 
drankjes en dansjes. Later werd het 
pas weer rustig in het clubhuis.

High tea
Zondag, ‘The day after the night 
before’, kwam de harde kern van de 
vereniging toch weer om een uur of 
elf opdagen, 110 personen sterk! We 
werden werkelijk verrast met een high 
tea: een serie heerlijke, bijzondere 
hapjes, waardoor we het uurtje vóór 
de start van de wedstrijd hard nodig 
hadden. Met nog steeds het prachtige 
jubileumweer was het wederom een 

ontspannen texas scramble-wedstrijd. 
Na afloop bleek de score weer prima. 
Als team was je een schlemiel als je 
niet een of meer birdies had weten 
te scoren. Een aantal teams zat zelfs 
bruto onder de baan. Een volwassen 
team en een team van onze topjeugd-
leden presteerden het zelfs een eagle 
te slaan. De flights, waarin jeugd sa-
men met volwassenen speelde, waren 
enthousiast over de combinatie. 

Geslaagd
Voordat de prijsuitreiking plaatsvond, 
was er nog een winnaar: de horeca! 

Die sloofde zich uit om het terras con-
stant te voorzien van de heerlijkste 
hapjes. Het hield niet op. Fantastisch! 
Bij de prijsuitreiking werd de horeca 
dan ook terecht heel erg bedankt. 
Ook de jubileumcommissie kreeg van 
de voorzitter alle lof voor de gewel-
dige organisatie en als dank een bos 
bloemen en een flesje wijn. Er kan 
teruggekeken worden op een uiterst 
geslaagd jubileum en nu dus op naar 
het 15-jarig bestaan.

Aart Polderman/Christel Nefkens
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Ons 10-jarig jubileum  
is een feit!
Na 15 maanden, vele uurtjes, 747  
e-mails, ontelbare telefoontjes, sms’jes, 
vergaderingen maar vooral veel plezier 
later is het gedaan!
Wat ons betreft een geslaagde jubile-
umweek: tweemaal  een vol ‘Gastvrij 
Golftoernooi’ op woensdag en don-
derdag. Op zaterdag ons ‘koningsnum-
mer’: het ‘Jubileumtoernooi’, met 
aansluitend de barbecue en een zeer ge-
slaagde feestavond met maar liefst 152 

deelnemers en vele niet golfers. Maar 
zeker ook het ‘Slottoernooi’ op zondag 
overtrof al onze verwachtingen.
Dankzij het super weer, de perfecte 
medewerking van de BV, wedstrijdcom-
missie, sponsoren en horeca, hebben 
wij een geweldige week gehad.

Maar heel speciaal willen wij alle 
deelnemers bedanken voor jullie  
aanwezigheid en enthousiasme!

Jubileumcommissie 10 jaar  
Golfvereniging Golfhorst,
Marina, Christel, Bert en Wim 

De jubileumweek werd mede mogelijk gemaakt door:

Agro Air Concepts Meijel, bijdrage tombola en prijzen
AP Tandtechniek Venray, adverteerder
Arthur Kleeven Golfschool, prijs 3 dagen speler
Ben Claassen Carcleaning Baarlo, adverteerder
Citroëngarage van de Weem Venray, sponsor
Bakkerij Ummenthun America, sponsor
Claudia Benders creatieve workshops, bijdrage tombola
Eetcafé De Buizerd Asten, prijzen
Eric Toebosch Venlo, bijdrage tombola

Eyckenduyn Helden, prijzen
Feestcafé De Koets Venray, prijzen
Ger van Wylick Venlo, bijdrage tombola, 
Gertie Perree Venlo, bijdrage tombola
Golfhorst, bijdrage tombola en prijzen
Inovamedia Meijel, sponsor spandoeken
Jan Bakker RSS Venlo, adverteerder
L1, bijdrage tombola
Parfumerie Cocon Venray, prijzen
Peugeot Maaspoort Venlo, bijdrage tombola
Rabobank Maashorst Horst, golfgadgets
Rocom Venray, bijdrage tombola
Rozemarijn en Thijm Venray, prijzen
Ruud Jacobs, baanfruit
Spar America, bijdrage tombola
Rozenkweker Reintjes Veulen, sponsor 
bloemen
Thetru Venray, versiering
Van Pol Meijel, creatief in geschenken, 
bijdrage tombola
Van Rijt Stucadoors Meijel, bijdrage tom-
bola, adverteerder 
Vivara Vierlingsbeek, prijzen 

Matchplay-finale

De winnaars van de matchplay clubkampioenschappen 2012:  
(staand v.l.n.r.) Brigitte Peeters, Clint Coppers, Hermine Titulaer, 
Sjaak Metsemakers, Gineke Wieland, Anita van den Heuvel, Fried Hoeijmakers 
en Harrie Rongen; (zittend v.l.n.r.) Rob Bouten, Lambert Joosten, 
Ben Claassen en Geert Metsemakers. Allen proficiat!
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• webhosting & -design •  ontwerp & vormgeving •
• zakelijk- & promotioneel drukwerk • belettering • fotografie •

Pastoor Jansenstraat 8, 5966 LA America • T 077 464 2165 • info@vanissummedia.nl

w w w . v a n i s s u m m e d i a . n l

Professionele 
HUIDVERZORGING
Leny van Eyndt
Steegstraat 40 - Blerick
Tel. 077-3230023

www.huidverzorginglenyvaneyndt.nl

Kruisstraat 13a 
5991EM Baarlo

Telefoon
06-21604792

Drukkerij Knoops supports safe and healthy business processes. We are working towards a Cradle to Cradle (C2C) environment.

Natuurlijk

Winkelveldstraat 27, Venlo 
T +31(0)77 351 61 16
F +31(0)77 354 98 11
E info@drukkerijknoops.nl
W www.drukkerijknoops.nl

Natuurlijk
vertrouwd



Ten minste vier scores per jaar
Aan het eind van ieder jaar moet de 
regel- en handicapcommissie de EGA-
handicap, dus alle exact handicaps 
tot en met 36, van alle leden beoorde-
len. Voor die beoordeling moet u ten 
minste vier qualifying scores ingele-
verd hebben. U heeft dan een actieve 
handicap. Dit wordt aangegeven door 
een sterretje* op uw NGF-pasje van 
het nieuwe jaar. 

Inactieve handicap
Als u minder dan vier scores heeft in-
geleverd, wordt uw handicap inactief 
omdat die gebaseerd is op onvoldoen-
de gegevens voor een beoordeling. U 
kunt dan aan bepaalde wedstrijden 
niet deelnemen. Deelname aan gezel-
ligheidswedstrijden en het buiten 
wedstrijdverband lopen van quali-
fying kaarten is uiteraard wel moge-
lijk. De handicap blijft onveranderd 
en inactief tot u in het volgende jaar 
drie scores heeft ingeleverd.
Hier geldt natuurlijk: voorkomen is 
beter dan genezen!

Rekenregels 
De EGA (European Golf Associa-
tion) schrijft een aantal rekenregels 
voor die bij de jaarlijkse beoordeling 
moeten worden gehanteerd. Deze zijn 
opgenomen in een module van ons 
computerprogramma E-Golf 4U. In 
incidentele gevallen kunnen wij daar 
van afwijken.
Uitgaande van ten minste acht scores 
(indien nodig vindt aanvulling plaats 
met de laatste scores van het voor-
gaande jaar) wordt beoordeeld of uw 
handicap een goede afspiegeling is 

van uw speelsterkte.

De praktijk
Het programma bepaalt de middelste 
waarde van de reeks (ten minste acht) 
ingeleverde scores. Daarbij vinden 
correcties plaats voor toepassingen 
van CBA (Computed Buffer Adjust-
ment) en van door u gelopen 9-holes 
scores. Deze laatste kunnen name-
lijk een vertekend beeld geven over 
uw werkelijke speelsterkte. U heeft 
immers 18 stablefordpunten cadeau 
gekregen.

De middelste waarde van uw scores 
wordt vergeleken met gemiddelde 
scores in diverse handicapcategorieën, 
gebaseerd op miljoenen scores uit 
databases van vrijwel alle Europese 
landen. Bij een afwijking die ligt tus-
sen min 2,9 of plus 2,9 stablefordpun-
ten blijft uw handicap ongewijzigd. 
Bij een hogere afwijking vindt een 
aanpassing van uw handicap plaats 
die varieert van min 2 tot plus 2. In 
verreweg de meeste gevallen blijken 
geen aanpassingen nodig te zijn.

Namens de regel- en  
handicapcommissie,

Jan Rovers

Vraag het 
aan de R&H-commissie!

Handicapbeoordeling en 
inactiefverklaring
Begin dit jaar bereikten ons veel vragen over door onze commissie aange-
brachte handicapaanpassingen en inactiefverklaringen. Daarom gaan we in 
deze aflevering in op de jaarlijks door onze commissie verplicht uit te voeren 
handicapbeoordeling en inactiefverklaring.

i

Onspeelbaar
Je mag je bal overal onspeel-
baar verklaren, behalve in een 
waterhindernis. i

Terugrollen van bal
Als je bal na het droppen in 
een ligplaats terugrolt die 
je mocht ontwijken, moet je 
opnieuw droppen (bijv. pad, 
tijdelijk water, konijnenhol).
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Golfen op een gasleiding
Het is toch een beetje een vreemd idee. Over een lengte van 247 m spelen we 
voortaan op een gasleiding van 1.20 m in doorsnee. In opdracht van de Gas-
unie heeft het gespecialiseerde bedrijf Visser & Smit Hanab afgelopen juli 15 
buizen van elk ongeveer 18 meter geboord onder delen van hole 5, 3, 16 en 15. 
Deze leiding maakt deel uit van een nieuw netwerk van gasleidingen dat loopt 
van Noord- naar Zuid-Nederland (zog. Noord-Zuid Route): zo’n 500 km. 

De Noord-Zuid Route is onderdeel 
van een groter gasleidingsnetwerk 
door heel Europa. Gas afkomstig van 
onder andere Noorwegen en Rusland 
stroomt vanaf Groningen naar Schin-
nen. Het nieuwe netwerk is nodig om 
te voldoen aan de groei-
ende vraag naar gas.

De werknemers van Visser 
& Smit verkeren vrijdag-
morgen 20 juli in een 
vrolijke stemming. De 
vakantie staat voor de deur 
en die nacht is de laatste 
buis onder de Golfhorst 
doorgeboord, of liever 
gezegd er doorheen ge-
perst. Een maand daarvoor 
waren ze begonnen met de 
voorbereidende werkzaam-
heden. Het maken van de 
stalen damwanden voor de 
veiligheid van de werkne-
mers, het plaatsen van de 
perskuip en het opstellen 
van het equipment, zoals 
men dat noemt, dus alles 
wat nodig is om de klus te 
klaren.

Vlekkeloos
“De boring is vlekkeloos 
verlopen”, vertelt uitvoer-
der Michael van Ede. “De 
grond was optimaal. Ge-
zien de afstand die geboord 
moest worden hadden we 
verwacht een perskracht 
van zo’n 450 ton nodig 
te hebben, maar hier was 
200 ton (ook niet niks….) 
genoeg.” Op de buis werd 
een tussenstuk gezet, daarop de boor-
machine of boorkop en door middel 
van cilinders werden de buizen naar 
voren geperst. Rondom de buis werd 
een smeermiddel aangebracht om het 

persen soepeler te laten verlopen. Het 
feitelijke boren gebeurde ’s avonds en 
‘s nachts van 19.00 tot 05.00 uur.“ 
Daardoor kon het werk veel sneller 
gaan. Er gingen iedere nacht 2 buizen 
doorheen. Die waren van tevoren 

overdag aan elkaar gelast, zodat geen 
tijd verloren ging. Daar waren vier las-
sers voor nodig, twee werkten aan het 
bovenste gedeelte en twee stonden in 
de lasput onder de buis. De lasnaden 

werden zorgvuldig gecontroleerd met 
een driedimensionale foto.

Interessant
Het boren van de gasleidingen zal 
niemand op de Golfhorst zijn ontgaan 

en menig speler vond het 
wel interessant wat daar 
links en rechts gebeurde en 
wilde soms het naadje van 
de kous weten, vertelde 
de uitvoerder. Voor de 
liefhebbers: het bedrijf 
Visser & Smit is door de 
Gasunie ingehuurd om een 
leiding van 39 km aan te 
leggen, van de Odiliapeel 
naar Maasbree. Net als op 
de Golfhorst wordt er ook 
nog op 3 andere plaatsen 
geboord, zoals onder de 
A67. Hoe diep de buizen 
onder het maaiveld liggen 
hangt af van de glooiing 
van het landschap. Op de 
Golfhorst liggen ze op een 
diepte variërend van 1.80 
m tot 1.00 m. Dat laatste is 
bijvoorbeeld het geval on-
der de bunker van hole 3. 

Enge geluiden
Het werken op de Golf-
horst was wel heel speciaal, 
vertellen de werklui. “Met 
name ’s nachts, dan is het 
er zo stil. De laatste nacht 
hebben we een van onze 
collega’s de stuipen op 
het lijf gejaagd. Michael, 
de uitvoerder, had zich 
verstopt tussen de bosjes 
bij hole 5 en was hele enge 

geluiden gaan maken. Die collega was 
zo bang dat hij de golfbaan niet meer 
over durfde te steken.”

Bets van der Heijden

Het laatste stukje…

’s Nachts werken…
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Wat is de reden dat de NGF het 
oude GVB zo ingrijpend heeft 
gewijzigd?

“De NGF is al 2 jaar bezig om, zoals 
zij het zelf noemt, het GVB toekomst-
bestendig te maken en het plezier in 
het golfen te vergroten. Ook wilde 
men een halt toeroepen aan die 
handige jongens, die aspirant-golfers 
beloofden in 3 dagen een GVB te kun-
nen halen. Dat de NGF om die reden 
er in eerste instantie voor koos de 
eisen voor het praktijk GVB-examen 
te verzwaren door een extra vaardig-
heidstoets in te voeren en controleurs 
aan te stellen, daarvan kun je achteraf 
zeggen: dat was een slechte keuze. 
Want tegelijkertijd kwamen de com-
merciële baaneigenaren verenigd in 
de NVG met een ander traject. Hun 
doel was de drempel voor het golfen 
te verlagen door zo min mogelijk 
eisen te stellen. Het toenemend aantal 
banen, ook in deze regio, en de veran-
derende golfmarkt (mensen worden 
niet zo snel meer lid), dwongen de 
exploitanten een modus te verzin-
nen om meer golfers aan te trekken. 
Waar de ene partij (NGF) rechts ging, 
ging de andere (NVG) links. De NGF 
maakte rechtsomkeer en draaide de in 
2011 ingestelde aanvullende vaar-
digheidstest voor het GVB helemaal 
terug en liet het praktijkexamen zelfs 

helemaal vervallen. Overleg tussen de 
partijen om samen op te trekken is tot 
nu toe mislukt, omdat de belangen 
niet helemaal dezelfde zijn.”

Wat betekent dit in de praktijk?

“Dat betekent in de praktijk dat je 
‘twee soorten golfers’ krijgt om het 
maar simpel te zeggen. 
A. De groep die gewoon een balletje 
wil slaan en dus beantwoordt aan de 
slogan van de NVG: ‘het examen is 
van de baan, iedereen kan nu een 
balletje slaan’. 
Kiest voor het Golfpaspoort van de 
BV en doorloopt 3 stappen.

Stap 1: de handicap 99 pas, deze pas 
ontvang je na de eerste kennismaking 
met de golfsport. Hiermee kun je op 
veel korte, veelal par 3 banen terecht;
Stap 2: de handicap 72 pas, deze pas 
geeft oefenpermissie op veel grote 
golfbanen.
Je behaalt deze pas door te oefenen 
op de genoemde korte banen en het 
volgen van lessen;
Stap 3: de International Golf License 
pas, waarmee je volgens de NVG 
wereldwijd op de meeste golfbanen 
wordt toegelaten. Dit betekent golfen 
op de grote baan en het volgen van 
lessen. Er bestaat geen regelexamen!

Wil men toch meedoen aan officiële 
wedstrijden, dan dient alsnog het 
NGF-regelexamen te worden gedaan. 
Daarna kan toegewerkt worden naar 
een EGA-handicap.

De ‘passen’ in stap 1, 2 en 3 worden 
verstrekt door de golfbaaneigenaar, al 
dan niet in overleg met de pro.

B. De groep golfers die het stappen-
plan van de NGF doorloopt en uitein-
delijk aan wedstrijden mee wil doen. 
Stap 1: na het volgen van een 
aantal lessen krijgt de beginnende 
golfer van de baaneigenaar, dat kan 
zijn een commerciële eigenaar of 
een vereniging, de NGF-Golfbaan-
permissie. Dit gebeurt in overleg en 
met toestemming van de golfprofes-
sional; 

Stap 2: in plaats van het praktijk-
examen moet een qualifying kaart 
van 9 of 18 holes gelopen worden, 
uitgaande van clubhandicap 54. 
Bij 18 punten of meer bij 9 holes of 
36 punten of meer bij 18 holes kan 
clubhandicap 54 of lager worden 
behaald;

Stap 3: een dergelijke qualifying 
kaart kan uitsluitend worden gelo-
pen als de kandidaat de NGF-Golf-
baanpermissie heeft en geslaagd is 

Introductie golfregelexamen met clubhandicap en Golfpaspoort

Wijziging GVB:  
vloek of zegen?
Sinds 1 juli jl. is het alom bekende GVB (Golfvaardigheidsbewijs) afgeschaft, of 
liever gezegd: het GVB oude stijl is verdwenen. Het praktijkexamen verdwijnt 
helemaal en wil men een GVB nieuwe stijl krijgen van de NGF (Nederlandse Golf 
Federatie) dan is een golfregelexamen en een clubhandicap 54 vereist. Als te-
genhanger heeft de NVG, de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties, 
waar ook de Golfhorst BV toe behoort, het Golfpaspoort geïntroduceerd. Hier-
aan worden minder eisen gesteld. Commerciële baaneigenaren willen immers 
zo min mogelijk belemmeringen opwerpen voor de aspirant golfer. Over de 
gevolgen van deze ontwikkeling bestaat de nodige onduidelijkheid. Daarom een 
gesprek met Chris Besseling, voorzitter van de regel- en handicapcommissie.
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voor het golfregelexamen. Dit 
is het gangbare theorie-examen 
dat overigens per 1 januari 
2013 een nieuw jasje krijgt.”

Wat is het gevolg van deze 
ontwikkeling voor de  
vereniging?

“De vereniging mist om te begin-
nen een substantieel deel van haar in-
komsten, nu er geen praktijkexamens 
meer zijn en dat heeft gevolgen voor 
de begroting. Verder kan het zijn dat 
invoering van het Golfpaspoort de 
kwaliteit van de baan en het spelver-
loop negatief zal beïnvloeden. Denk 
hierbij onder meer aan langzaam spel. 
Veel zal afhangen van de taakopvat-
ting van de pro. Die moet de mensen, 
die louter voor het Golfpaspoort 
gaan, ook de etiquette- en spelregels 
bijbrengen tijdens de lessen. Wij, als 
bestuur of als regel- en handicapcom-
missie, spelen geen enkele rol bij het 
Golfpaspoort.” 

Het belangrijkste verschil zit dus 
in het doen van een regelexa-
men?

“Ja, dat klopt, want alleen dan kun je 
dat NGF-pasje met (club)handicap 54 
of lager krijgen, op voorwaarde dat je 
ook met een marker die handicap 54 
hebt gelopen. De eis die aan de mar-
ker wordt gesteld is dat hij clubhan-
dicap 54 heeft en dus ook is geslaagd 
voor het regelexamen. Het regelexa-
men wordt op wens van de NGF bij 
voorkeur afgenomen door een lid van 
de regel- en handicapcommissie die 
het examen Regelcommissaris 1 heeft 
gehaald. In de commissie hebben we 
er twee dus dat is geen enkel pro-
bleem. Dat regelexamen is ook nodig 

als je mee wilt doen aan 
wedstrijden en qualifying 
kaarten wilt lopen om je 
handicap te verlagen. Ik 
sluit niet uit dat mensen 
na het verkrijgen van de 
International Golflicense 
toch ook het regelexamen 
willen doen om clubhan-
dicap 54 (GVB) te halen 
en naar een EGA-handi-
cap toe te werken.”

Bestaat het gevaar niet dat je een 
tweedeling in banen krijgt?

“Dat gevaar is er zeker. Er zullen 
banen zijn, en dan met name vereni-
gingsbanen, die uitsluitend spelers 
toelaten met een officiële EGA-
handicap van minimaal 36 of een 
NGF-clubhandicap (tussen 54 en 36). 
Andere verenigingsbanen zullen wel-
licht nadere voorwaarden stellen aan 
golfers met een baanpermissie. Mis-
schien worden ze alleen toegelaten 
onder begeleiding of als introducé. De 
tijd zal het leren.”

Is de wijziging van het GVB vol-
gens jou een vloek of een zegen?

“Ik vind het geen vloek, want het 
zorgt er wel voor dat de drempel 
wordt verlaagd. Nieuwe golfers kun-
nen wat relaxter aan deze sport begin-

nen. Ze hoeven niet met angst en 
beven op te zien tegen dat praktijk-
examen, dat onvermijdelijk een keer 
zou komen. Zelfs de grootste macho 
kon er ’s nachts wakker van liggen 
als hij de volgende dag op examen 
moest. Een zegen zou het zijn als de 
NVG en de NGF op één lijn zouden 
komen omdat beide partijen als doel 
hebben meer golfers te krijgen, die 
allemaal op hun eigen manier een 
plezierig rondje willen lopen.”

Bets van der Heijden

i

Los obstakel
Een los obstakel mag overal 
worden weggenomen.
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Maandag 4 juni zal op de Golfhorst 
te boek blijven staan als een gedenk-
waardige dag. De laatste GVB-exa-
mens oude stijl worden afgenomen 
en dat nog eens in de stromende 
regen. De hele groep, 14 in totaal, 
slaagt voor de vaardigheidstest en de 
proeve van bekwaamheid. De zater-
dag daarop volgend worden ook de 
laatste GVB-examens voor de jeugd 
afgenomen. Op 1 juli is het aloude 
GVB-examen van de NGF afgeschaft. 

Wilbert van Beersum (56 jaar) en 
Maarten Nijhuis (15 jaar) zijn de 
laatste 2 kandidaten die op die 4e juni 
in gezelschap van examinator Jan 
Rovers van de baan komen. Beiden 
zijn geslaagd voor het officiële GVB-
examen. Wilbert werkt op de KMS in 
Weert (Koninklijke Militaire School) 
en heeft daar golfles gehad van de 
eigen sportinstructeur. Samen met 
een aantal collega-militairen heeft 
hij het GVB-examen gedaan op de 
Golfhorst. En tot volle tevredenheid. 

Wilbert: “Het examen was heel pret-
tig. Er werden niet alleen maar slagen 
geteld, maar de begeleiding door de 
examinator was geweldig. Ook de 
manier waarop wij tijdens het exa-
men werden gecoacht, heel professio-
neel.” Beide kandidaten hebben geen 
moment getwijfeld of ze wel of niet 
op examen zouden gaan. Vanaf 1 juli 
hoefde dat praktijkexamen immers 
niet meer. Maarten: “Ik wil alle banen 
uitproberen en daarom wil ik dat 
NGF-pasje hebben waarop staat dat ik 
het GVB-examen heb gedaan.” 

Ook Wilbert is daar zeer stellig over. 
“Ik was in augustus begonnen met 
lessen en was klaar voor het examen. 
Ik heb me niet voor niets goed voor-
bereid en dus wilde ik ook perse het 
GVB halen, omdat ik met zo’n pasje 
toegang heb tot alle banen.” Of hij 
ook lid gaat worden van een golfbaan, 
dat weet Wilbert nog niet. Wellicht 
van de Golfhorst, want de sfeer bevalt 
hem wel.

Overigens heeft ook Maria Clarke, 
lid van Golfvereniging Golfhorst het 
GVB-examen gehaald, evenals de 
jeugdleden Brent Janssen, Sven v.d. 
Beuken, Ruben van Deursen, Quin-
ten Flohr, Lars Konings en Jens van 
Meijel.

Namens de redactie,
Bets van der Heijden

Laatste kandidaten 
slagen voor GVB-
examen oude stijl

Even voorstellen: Tim Wilbers
Graag stel ik mezelf even voor, om in contact met jullie te komen en een gezellige 
golfsfeer te ontwikkelen.
Mijn naam is Tim Wilbers en ben woonachtig in Asten. Ik ben met de golfsport in 
aanraking gekomen op het CIOS te Sittard. Tijdens deze periode heb ik mijn trai-
ningsronden gelopen op de par 3 baan van golfbaan ’t Woold.
Het is alweer een tijd geleden dat ik voor het eerst op de Golfhorst kwam, een baan 
met veel uitdaging, goede greens en een gemoedelijke sfeer. Ik speelde er af en toe 
om te trainen voor de golfacademie en kwam er om wat clinics te geven. Intussen is 
er heel veel veranderd. Na in januari 2010 aangenomen te zijn op de golfacademie 
heb ik mijn stage vervuld op GCC Herkenbosch. Vervolgens ben ik daar in de week-
einden aan de slag gegaan met het inmiddels behaalde diploma. Arthur Kleeven 
vroeg me om zijn golfschool te komen versterken op de dinsdagen en woensdagen. 
Dit leek me een fantastische uitdaging: nieuwe cursisten, nieuwe ontwikkelingen 
en een nieuw pro-team. Het blijft goed om te zien dat iedere golfschool zich blijft 
ontwikkelen. Dit idee had ik bij de golfschool van Arthur ook.  
Ik hoop hieraan mijn steentje bij te dragen en jullie met veel enthousiasme te 
kunnen begeleiden in de golfsport.

Graag tot ziens op de Golfhorst.
Groet Tim Wilbers
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Een attentie van het management 
voor tien jaar trouwe dienst, zo heet 
dat dan. Dat is echt leuk zoiets, hoor. 
Daar spreekt waardering uit. Ik vond 
dit een echte verrassing. Dit is het pad 
van de hazen, de konijnen en van 
mij.
Het belangrijkste wat ik moet doen is 
ervoor zorgen dat alles goed door-
loopt. Als ergens een groepje geen 
tempo maakt, heeft iedereen die 
erachter loopt daar last van. Kijk, na 
een uur moet dit stel, (hij kijkt op zijn 

lijst) op hole 5 zijn. Ja dat gaat goed. 
Het is druk vandaag, maar het loopt 
wel goed door. We hebben bezoek 
van mensen uit Son, die komen elk 
jaar.” Hij stopt even: ‘Goede morgen, 
dames, daar zijn jullie weer. Lukt het 
allemaal?’ 

Dienstbaar
“Weet je, je moet nooit hinderlijk 
aanwezig zijn. Je bent dienstbaar 
aan het plezier van de golfers. Maar 
er wordt wel een bepaald beschaafd 

gedrag van de mensen verwacht. Je 
moet achter de witte lijnen blijven 
met de kar en de tas, je loopt niet met 
de kar tussen de green en de bunker, 
je gooit geen rommel in de teeboxen, 
want daar gaan kraaien in rommelen 
en dat geeft troep. Plaggen moeten 
worden teruggelegd. Pitches moeten 
worden hersteld. Dat zijn niet voor 
iedereen normale zaken. Maar het is 
wel een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid. Nieuwe spelers weten 
dat vaak nauwelijks; het is vaker 

 Tiny Gruijters, 10 jaar marshal

Een tien voor Tiny!

ONTMOETING MET…

Ik stap bij Tiny in de buggy. Wij maken samen een ritje over het hele golfter-
rein. ik hoef helemaal niets te vragen, niets te zeggen, Tiny is aan het woord, 
de hele rit.
“Is het niet geweldig, op zo’n heerlijke dag in de buitenlucht? Zo meteen, 
boven halverwege hole 3, moet je eens uitstappen en kijken we eens rond. Een 
schitterend uitzicht, vind je niet? Zo meteen gaan we naar de green van hole 
3 en als je dan neerkijkt op dat water met dat groen eromheen? Dat is toch 
genieten?’ Hij stopt even: ‘Dat begrijp ik nu niet. Hoe kan er nu een plastic be-
ker hier op de fairway komen? Daar is het pad dat naar mij genoemd is... Daar 
komt nooit iemand, ik alleen. We noemden dat al eerder het Tiny Gruijterspad, 
maar nu staat er een officieel bord. 
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onwetendheid dan onwil. Ik wil dat 
iedereen wel heel duidelijk zeggen. 
Niet bot, wel duidelijk. Botheid roept 
botheid op, dat wil ik niet.”

Irritant
“Ik had een café in Helmond. Dat was 
zes dagen in de week hard werken. 
’s Maandags had ik vrij. Dan kwamen 
Karin en ik op de Golfhorst spelen. Ik 
verkocht het café tien jaar geleden. 
Han Groothuizen, de greenkeeper van 
toen, vroeg mij of ik marshal wilde 
worden op de Golfhorst. Er werd toen 
nogal eens de hand gelicht met de 
regels en hij wilde graag marshals van 
buiten de directe regio. Die zouden 
wat strenger kunnen zijn, was het 
idee. De klus was 1 dag in de week 
en elke 2e zondag, dus 6 dagen in 
de maand. Ik was zes volle dagen in 
de week gewend, dus dat was geen 
probleem. Ik vond het werk heerlijk, 
zo tussen de mensen, zelden lastige 
mensen, maar dat vond ik geen pro-
bleem; ik had wel ervaring opgedaan 
in mijn café. En de hele dag buiten in 
een prachtige omgeving. Geweldig ge-
zond. Alleen kreeg ik er in het begin 
veel slaap van.
Telefoneren op de baan, dat vind ik 
erg irritant. Maar er zijn mensen die 
komen mij tevoren melden: Tiny, ik 
verwacht straks als ik aan het spelen 
ben, een belangrijk telefoontje. Kijk, 
zo hoort het. 
Dit vak van marshal is echt iets dat 
je in de praktijk moet leren, er is 
geen opleiding voor. We hebben wel 
in Limburg contacten met andere 
mar shals. We hebben wel eens bij-
eenkomsten waar we over diverse 
protocollen discussiëren. Erg leerzaam 
is dat.”

Complementeren
Intussen rijden we over het hele 
terrein. Het valt mij op dat het Tiny 
moeiteloos lukt om de mensen in hun 
spel niet te storen.
“Er zijn wel eens van die dagen dat er 
veel gasten zijn, bedrijvendagen bij-
voorbeeld. Dan komen er ook mensen 
op de baan, die zelden of nooit gol-
fen. Dat schiet dan niet op. Dan wil je 
niet alles zien wat er gebeurt. Dan heb 
je vaak de handen vol ook met bij te 
springen in de organisatie: neary- en 
longest-bordjes plaatsen, rondrijden 
met een hapje van de catering en dat 

soort zaken. Je hoort erbij op zo’n 
dag, je bent deel van het succes. We 
hebben vaak tevreden mensen van 
buiten. Die komen dan ook wel eens 
naar je toe om te complimenteren en 
je te bedanken dat het er allemaal zo 
mooi bij ligt. 
Wij zijn met ons drieën, de verhou-
ding met het management is perfect, 
de sfeer tussen de marshals is ook 
prima. Wij verdelen het werk en als 
iemand eens niet kan, springt de 
ander bij. Nooit een probleem. Ik ga 
in de golfperiode van 7 maanden ook 
niet op vakantie. Dat doe ik daar-
buiten. Eigenlijk is mijn werk een 
vorm van vakantie. Er zijn wel eens 
greenfeeërs die dat ook zeggen, vooral 
spelers uit Holland, waar alles zo vlak 
is. ‘Je waant je hier in het buitenland’, 
zeggen ze dan.
Kom, dan rijden we naar hole 3, van 
boven kan ik op 6 holes kijken en kan 
ik zien of alles goed doorloopt. En 
even genieten van het prachtige uit-

zicht. Moest je nog een foto maken? 
Bij mijn bordje? Ik zal moeite doen 
niet al te trots te kijken.”
Tien jaar Tiny. Mag het een tien zijn 
voor tien jaar Tiny?

Jo Bongartz 

Golfvouchers…
Op de website www.golfomax.fr 
kun je een boek bestellen met golf-
vouchers (tot 50% korting) voor 
Nederland, België, Luxemburg, 
Portugal, Spanje en Marokko. Mis-
schien een tip voor degenen die 
frequent in het buitenland golfen.
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Nog meer Golfhorst-leden-
voordeel
Graag willen wij u attenderen op de 
kortingsafspraak met Golfbaan Over-
loon. U ontvangt 50% korting op het 
reguliere greenfeetarief (geldig t/m  
31 december 2012). Op dit moment 
zijn wij in gesprek met een nabijgele-
gen golfbaan in België waar wij ook 
graag een regeling mee willen treffen. 
Daarnaast kunt u als lid van de 
Golfhorst ook voordelig golfen op 
Prise d’eau Golf, G&CC Mühlenhof, 
West Rhine Golf Club en Golfbaan 
De Swinkelsche. 
De kortingsafspraken zijn niet geldig 
in combinatie met andere acties en 
vooraf reserveren is noodzakelijk. 

Nieuws van de Golfhorst BV 

Najaarsmode 2012

Kleur, kleur en nog eens kleur…

De wintermaanden komen er weer aan, de dagen worden korter en we kunnen 
terugkijken op een ‘kleurrijk’ seizoen. Termen zoals ‘colorblocken’ zijn voor ie-
dereen bekend. De zomermode van 2012 was fris, kleurrijk en vooral ‘alles kan’. 
Gelukkig zijn we er weer in geslaagd om een mooie najaarswintercollectie in 
te kopen die geheel in het teken staat van ‘colorblocken’. Kleuren zoals roze, 
aquablauw, rood, groen, cognac en oker zijn de sfeermakers voor het komende 
seizoen. 
Nieuw dit najaar zijn onze Deserious broeken! Met deze authentieke hand-
gemaakte chino’s en 5 pocketmodellen kunt u al uw eigen bovenkleding moei-
teloos combineren. De broeken zijn vervaardigd uit een topkwaliteit stretch- 
katoen en te verkrijgen in verschillende modische kleuren.

Winterlaarzen

Uiteraard zijn er in onze golfshop 
weer winterlaarzen te koop. Naast 
de vertrouwde merken Footjoy en 
Duca del Cosma, verkopen wij dit 
najaar ook Twin2Walk laarzen. 
Deze zeer stijlvolle laarzen van 
Twin2Walk bieden u naast een 
mooie uitstraling een enorme grip 
op de golfbaan. 
Het hoogwaardige leer zorgt 
ervoor dat vocht de laarzen niet 
in komt. Zeer geschikt dus voor 
natte omstandigheden op de 
golfbaan. Om de waterdichtheid 
van de laarzen te behouden (dit 
geldt voor ALLE schoenen) dienen 
deze goed te worden onderhou-
den. Dit kan uitstekend met onze 
NIKWAX Cleaning gel en regelma-
tig te impregneren met NIKWAX 
waterproofing. Beide onderhouds-
producten zijn samen te koop voor 
slechts € 13,90.

Opwaarderen horeca-tegoed
In oktober hebben wij een extra presentje voor u: 
als u het prepaid-tegoed op uw horecapas met minimaal € 100,00 opwaardeert, 
ontvangt u een gratis greenfee! 

Voordelige  
buggyregeling

Valt het lopen van 18 holes 
u steeds zwaarder, of krijgt 
u moeite met de berg van 
hole 5, dan kunt u voor  
€ 7,50 een buggy huren. U 
dient dan wel te beschik-
ken over een pas van de 
Stichting Handicart. Deze 
pas kunt u aanvragen via 
de website www.handicart.
nl.  Op vertoon ervan bij de balie betaalt u dan € 7,50 voor een buggy voor 
18 holes en een borg van € 10,--, die u terugkrijgt als u het sleuteltje van de 
buggy weer inlevert.  
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W aar vele Golfhorstleden 
zich beperken tot het er op 
nahouden van één hobby, 

te weten golf, daar heeft ons Golf-
horstlid Chris van Stiphout meerdere 
noten op zijn zang. Alleen golf als 
hobby is voor Chris niet genoeg. 
Naast fervent golfer heeft Chris na-
melijk nog een zeer speciale hobby. 
Een hobby die wellicht vele leden zal 
aanspreken. Chris maakt namelijk 
sinds vele jaren zijn eigen wijn.

De hobby heeft een aanvang geno-
men in 1984. De perzikbomen in 
zijn tuin brachten Chris op het idee 
om van deze vruchten een wijn te 
maken. Uiteraard is dit een proces 
wat niet van de ene op de andere dag 

lukt, maar met vallen, opstaan en 
veel proeven is Chris nu zo ver, dat 
hij momenteel zijn eigen merk wijn 
produceert, te weten de “Boekhorst”.

Na de perzikenwijn was het tijd om 
echte druivenstokken te planten en 
inmiddels staan er langs het huis van 
Chris maar liefst 65 stokken. Onge-
veer 2/3 hiervan zijn witte druiven 
en 1/3 blauwe. Iedere wijnstok levert 
gemiddeld zo’n 4 kilogram druiven 
op. Voor het produceren van 1 flesje 
wijn heb je ongeveer 1 kilogram drui-
ven nodig. Kort rekensommetje leert 
ons dat Chris dan toch zeker zo’n 250 
flessen wijn per jaar produceert.
Het seizoen begint voor Chris in 
januari/februari. Dan moeten de 

wijnranken gesnoeid worden. De 
maanden erna, tijdens de groei van 
de plant en de druiven, vinden er 
vele werkzaamheden plaats. Zo wordt 
er bemest, schimmels bestreden en 
planten worden opgebonden. Als 
er dan in augustus druiven aan de 
ranken verschijnen, is het tijd om een 
groot net over de druiven te spannen, 
omdat anders de vogels alle druiven 
zouden opeten. De oogst vindt plaats 
in september/oktober, waarna in de 
aansluitende maanden het gistings-
proces plaatsvindt en ook de vorige 
jaargang gebotteld kan worden.

Sinds 3 jaar maakt Chris naast zijn 
“Boekhorst-wijn” ook een mousseren-
de wijn. Beter bekend onder de naam 
Champagne, maar deze naam mag 
alleen gebruikt worden voor mousse-
rende wijn, geproduceerd in de streek 
Champagne te Frankrijk. Het produ-
ceren van een mousserende wijn is 
een uiterst moeilijk en complex pro-
ces en lukt alleen door de jarenlange 
ervaring van Chris als wijnmaker.

Mocht u door dit artikel geïnteres-
seerd geraakt zijn in Chris zijn hobby, 
dan wil hij u vast wel meer hierover 
vertellen tijdens een rondje golf op 
onze mooie baan. Helaas zijn de wij-
nen van Chris niet te koop, maar als 
u heel aardig bent tegen hem, krijgt u 
misschien wel een flesje cadeau…

Rob Mooren

De bijzondere hobby van...
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“Vorig jaar november ben ik begon-
nen met het afbouwen van mijn 
werkzaamheden, wat in maart gere-
sulteerd heeft in mijn vervroegd ou-
derdomspensioen. Mijn dochter, die 
reeds enige tijd kennis had gemaakt 
met golfen, zei tegen mij: “Pap, wat 
ga je doen wanneer je met pensioen 
bent?” Mijn antwoord was natuurlijk: 
“Ik heb hobby’s genoeg om de tijd 
te doden, zoals fietsen, wandelen, 
tuinieren en daarnaast ben ik ook lid 
van een sportschool om te spinnen.” 
Al gauw bleek dat meer vrijetijdsin-
vulling noodzakelijk was en ging ik 
mij oriënteren op het golfen. Zodoen-
de ben ik per 1 februari 2012 voor een 
periode van 6 maanden begonnen 
met de inlooplessen op de Golfhorst. 
Een geweldig goede beslissing. Het 
was niet nodig om verkeerd aange-
leerde techniek af te leren, aangezien 
alles nieuw was voor me. Het ging 
met ‘ups en downs’. In maart ben ik 
lid geworden van de Americabaan 
en op 2 april 2012 heb ik het GVB 
gehaald.

Mijn vroegere buurtgenoot vroeg mij 
waarom ik niet ging meedoen aan 
de vrijdagwedstrijden op de Ameri-
cabaan. Ik zei dat ik daarvoor nog 
niet goed genoeg kon golfen. Hij 
antwoordde dat je juist door deel te 
nemen aan de wedstrijden zowel de 
regels als de techniek van het golfen 
beter en sneller zou leren. Ja, waarom 
ook niet. Vier dagen na het behalen 
van het GVB heb ik de stoute schoe-

nen aangetrokken en ben ik begon-
nen met wedstrijden. Achteraf kan 
ik alleen maar concluderen dat mijn 
voormalige buurtgenoot groot gelijk 
heeft gehad. Natuurlijk was ik voor 
mijn eerste wedstrijd ‘poepje’ nerveus. 
Vragen als: ‘zou ik als beginnende 
golfer niet afgaan als een gieter, zal ik 
geen ‘flaters’ slaan tegen de regels en 
etiquette en stel dat ik geen punten 
scoor? Wat denken andere mensen 
wel niet van mij en/of mijn spel? 
Om 09.30 uur meldde ik mij voor de 
wedstrijd bij de wedstrijdleiding. Na 
betaling van twee euro inschrijfgeld 
kreeg ik de scorekaart. Vervolgens 
heb ik op de driving range enige 
balletjes geslagen als warming-up 
voor de wedstrijd. Mijn flightgenoten 
stelden me meteen op mijn gemak 
en legden rustig uit wat de bedoeling 
was. Ik had bijvoorbeeld nog nooit 
van een gunshot-wedstrijd gehoord. 
Ze hielpen me, waar nodig ook met 
het uitrekenen van de punten, want 
Ik had immers alleen in theorie de 
stableford-berekening geleerd. 

Zoals verwacht, verliep mijn eerste 
wedstrijd nerveus. Tegen alle ver-
wachtingen haalde ik toch nog 25 
punten. De vervolgwedstrijden ver-
liepen vaak met wisselend resultaat. 
Dat is niet verwonderlijk, omdat ik 
nu pas enige stabiliteit in mijn slagen 
krijg. Mijn voorlopige doelstelling is 
dan ook om zo recht mogelijk te slaan 
en de voorgenomen afstand te halen. 
Vanaf de afslagplaats meteen op de 

green te komen is voor mij nog een 
brug te ver. Ik speel inmiddels veel 
‘vrijer’ en ben minder gespannen. Het 
golfen begint nu pas echt leuk te wor-
den omdat ik betere resultaten behaal. 
Veel respect heb ik ieder week weer 
opnieuw voor de wedstrijdleiding. 
Deze vrijwilligers zetten zich volle-
dig in om de wedstrijd op rolletjes te 
laten verlopen. Zij zorgen er ook voor 
dat zaken die tijdens de wedstrijd 
zijn opgevallen, onder de aandacht 
worden gebracht. Dat kan bijvoor-
beeld gaan over het hanteren van de 
golfregels of over de etiquette. Al met 
al zou ik de vrijdagwedstrijden niet 
willen missen en kan ik ze iedereen 
op de Golfhorst aanbevelen. Door 
deel te nemen aan deze wedstrijden 
heb ik niet alleen veel, heel veel 
geleerd maar ook kennisgemaakt met 
heel veel mensen in deze prachtige 
vereniging. Ik hoop dan ook nog heel 
lang aan de wedstrijden mee te kun-
nen doen.”

Guy Goessen

Ervaringen van een lid 
van de Americabaan
Guy Goessen maakte in februari voor het eerst kennis met het golfspel op aan-
raden van zijn dochter. Hij wilde meer invulling gaan geven aan zijn vrijde tijd 
na zijn pensioen en startte met de inlooplessen. Hij haalde het GVB en werd lid 
van de Americabaan. Wij vroegen naar zijn ervaringen.

’Natuurlijk was ik voor mijn eerste 
wedstrijd ‘poepje’ nerveus’
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Puzzel 25 Filippine

Oplossing puzzel 24: 

De oplossing van de puzzel in het lentenummer  
van het clubblad was: “Wintergolf”

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

 
Voor Els Stiphout en Gerda de Beijer  

staat een lekkere fles wijn klaar bij de receptie.
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Zet de antwoorden van onderstaande omschrijvingen in het  bovenste diagram en zet de letters van ieder 
gevonden woord ook in het onderste diagram. Hetzelfde cijfer = dezelfde letter. 
Er ontstaat een vraag. Het antwoord op die vraag is de oplossing van deze puzzel. 
 
�� welke Nederlandse profgolfer staat als hoogste genoteerd in de World Golf Ranking? �� hoeveel jaren bestaat 
de Golfhorst? C� water bij Castenray; �� nieuws op de tv; E� omhulsel; F� manier; G. daar krijg je energie van; H. 
tennisterm; �. bezoeker; �. edele dieren; K. mondstuk; �. geldgod; M. slappeling; N. belangrijk persoon; �. waffel; 
�. strandmeer 
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Bij puzzel 25 
 

Zet de antwoorden van onderstaande omschrijvingen in het  bovenste diagram en zet de letters van ieder gevonden woord 
ook in het onderste diagram. Hetzelfde cijfer = dezelfde letter.
Er ontstaat een vraag. Het antwoord op die vraag is de oplossing van deze puzzel.

A: welke Nederlandse profgolfer staat als hoogste genoteerd in de World Golf Ranking? B: hoeveel jaren bestaat de Golfhorst? 
C: water bij Castenray; D: nieuws op de tv; E: omhulsel; F: manier; G: daar krijg je energie van; H: tennisterm; I: bezoeker;  
J: edele dieren; K: mondstuk; L: geldgod; M: slappeling; N: belangrijk persoon; O: waffel; P: strandmeer
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Zet de antwoorden van onderstaande omschrijvingen in het  bovenste diagram en zet de letters van ieder 
gevonden woord ook in het onderste diagram. Hetzelfde cijfer = dezelfde letter. 
Er ontstaat een vraag. Het antwoord op die vraag is de oplossing van deze puzzel. 
 
�� welke Nederlandse profgolfer staat als hoogste genoteerd in de World Golf Ranking? �� hoeveel jaren bestaat 
de Golfhorst? C� water bij Castenray; �� nieuws op de tv; E� omhulsel; F� manier; G. daar krijg je energie van; H. 
tennisterm; �. bezoeker; �. edele dieren; K. mondstuk; �. geldgod; M. slappeling; N. belangrijk persoon; �. waffel; 
�. strandmeer 

 
1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 
 

16 

 

17 

 
18 

 

19 

 

20 

 
 

21 

 

22 

 
 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 
 

32 

 

33 

 

34 

 
35 

 

36 

 

37 

 
 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 
 

42 

 

43 

 

44 

 
 

45 

 

46 

 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

 

51 

 
52 

 

53 

 

54 

 

55 

 

56 

 

57 

 

58 

 

59 

 

60 

 

61 

 
 

62 

 

63 

 

64 

 
 

65 

 

66 

 
 

67 

 

68 

 
69 

 

70 

 

71 

 

 

 

72 

 

73 

 

74 

 

75 

 
" 

76 

 

77 

 

78 

 
 

79 

 

80 

 

81 

 
 

82 

 

83 

 

84 

 
85 

 
" 

86 

 

87 

 

88 

 

89 

 

90 

 

91 

 ?            

 
 
Bij puzzel 25 
 Stuur de gevonden oplossing vóór 

20 oktober 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!
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www.rabobank.nl/maashorst
www.rabobank.nl/venray

Rabobank. Een bank met ideeën.

Het verhaal kennen achter uw 
vermogen. Dat is het idee.

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.




