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een voudige bediening. Maar kijkt 

u eerst eens rustig rond in onze 

showroom. Al meer dan 25 jaar 
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 Puzzel 26 Pikante-Doorloper
Horizontaal
1. groente, knus, af en toe
2. olifantsbeen, hevigheid
3. science center, boom, verkopers, noot
4. cijfer (It.), minderwaardig, koraalei-

land
5. gevaarlijke ziekte, grauw, meisjes-

naam, eerste vrouw
6. noot, onvaste, bouwland, kleur (Eng.)
7. binnendringen, naamloos, Turks 

meisjesnaam
8. radon, Spaanse televisie, enig, vinger-

doekje
9. bijwoord, Vlaamse Economische 

Kring, omhulsel, vaders en moeders
10. d.w.z., Engels bier, pruik, bevelschrif-

ten
11. betaalmiddel, deel van de bijbel, chip, 

engerling
12. omheining, vel van een zoogdier, 

goud, straatgoot
13. eiland (Fr.), doodsbang, betreffende
14. verbinding, afgelegen, kussen
15. kind (Eng.), oude Griekse stad, be-

hoeftige, inhoudsmaat, erfelijkheids-
drager

Verticaal
1. groente, meisje
2. voorzetsel, kluif, werkelijk, onzes 

inziens
3. geliefde van Julia, toucherend
4. tegenover, brandstof (Eng.), mist, 

kraan, voorzetsel
5. daarbinnen, Mexicaans volk, stam
6. aardig, praatjes, 101 (Romeins)
7. beknotte, bijbelse fi guur, het is (Eng.)
8. National Trust, minnaar, Griekse 

hoogvlieger, familielid
9. overdreven, claim, herkauwer, vouw-

fi ets, Interdepartementale commissie 
Europees recht

10. slikken, afdeling in een ziekenhuis, 
organisatie van de nazi’s, zijn konink-
lijke hoogheid (Eng.)

11. Europeaan, Frans gerecht, bezittelijk 
voornaamwoord

12. zeurpiet, familielid
13. stijver, gezelschapsspel
14. weekdieren, draadje, slot
15. niet raak, voorbij, roem, eren
16. koest, gewoonte, tin, klef, later

Stuur de gevonden oplossing vóór 1 februari 2013 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 25: 
De oplossing van de puzzel in het 

herfstnummer van het clubblad was: 
’Hilversumsche Golf Club’

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

Uit de goede inzendingen hebben we 
de namen getrokken van 

Nell Hoeijmakers (Broekhuizen) 
en Toon van Loon (Asten). 

Voor hen staat een lekkere fl es wijn 
klaar bij de receptie.

Puzzel 26    PPPiiikkkaaannnttteee---DDDoooooorrrlllooopppeeerrr 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
15 
 

 
 

59 
 

 
 

39 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 
 

44 
 

 
 

 
51 

27 
 

 
 

 
 

 
 

57 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
37 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

66 
 

 
 

38 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 
 

 
 

 
 

 
 

69 
 

10 
 

5 
 

 
 

32 
 

17 
 

 
 

 
 

 
 

50 
 

 
 

 
 

5 
 
 

40 
  

 
 

9 
 

 
 

7 
 

 
 

12 
J 

 
 

 
 

 
 

 
 

53 
 

 
 

 
 

54 
 

6 
 
 

 
 

 
 

 
 

11 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

62 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 
28 
 

 
 

 
 

 
 

14 
 

 
 

 
 

34 
 

71 
 

 
 

72 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 
 
 

 
 

 
 

 
 

30 
 

 
 

 
 

19 
 

 
 

3 
 

56 
 

45 
 

 
 

47 
 

 
 

 
 

9 
16 
 

 
 

 
 

41 
 

 
 

 
 

65 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

67 
 

 
 

 
 

 
 

10 
 
 

 
 

25 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

36 
 

 
 

8 
 

58 
 

 
 

26 
 

31 
 

 
 

 
 

11 
 
 

 
 

60 
 

 
 

13 
 

63 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

29 
 

 
 

12 
 
 

 
 

21 
 

35 
 

 
 

33 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

42 
 

 
 

22 
 

13 
61 
 

 
 

 
 

 
 

48 
 

23 
 

68 
 

 
 

 
 

 
 

20 
 

52 
 

 
 

 
 

 
 

1 
 

14 
 
 

 
 

6 
 

 
 

 
 

 
 

73 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

46 
 

 
 

 
 

15 
 
 

 
 

18 
 

43 
 

49 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

55 
 

 
 

 
 

 
 

 
© fré thissen, 2012  
 
Horizontaal 
1.  groente, knus, af en toe 
2.  olifantsbeen, hevigheid 
3.  science center, boom, verkopers, noot 
4.  cijfer (It.), minderwaardig, koraaleiland 
5.  gevaarlijke ziekte, grauw, meisjesnaam, eerste vrouw 
6.  noot, onvaste, bouwland, kleur (Eng.) 
7.  binnendringen, naamloos, Turks meisjesnaam 
8.  radon, Spaanse televisie, enig, vingerdoekje 
9.  bijwoord, Vlaamse Economische Kring, omhulsel, vaders en moeders 
10.  d.w.z., Engels bier, pruik, bevelschriften 
11.  betaalmiddel, deel van de bijbel, chip, engerling 
12.  omheining, vel van een zoogdier, goud, straatgoot 
13.  eiland (Fr.), doodsbang, betreffende 
14.  verbinding, afgelegen, kussen 
15. kind (Eng.), oude Griekse stad, behoeftige, inhoudsmaat, erfelijkheidsdrager 
 
Verticaal 
1. groente, meisje 
2. voorzetsel, kluif, werkelijk, onzes inziens 
3. geliefde van Julia, toucherend 
4. tegenover, brandstof (Eng.), mist, kraan, voorzetsel 
5. daarbinnen, Mexicaans volk, stam 
6. aardig, praatjes, 101 (Romeins) 
7. beknotte, bijbelse figuur, het is (Eng.) 
8. National Trust, minnaar, Griekse hoogvlieger, familielid 
9. overdreven, claim, herkauwer, vouwfiets, Interdepartementale commissie Europees recht 
10. slikken, afdeling in een ziekenhuis, organisatie van de nazi's, zijn koninklijke hoogheid (Eng.) 
11. Europeaan, Frans gerecht, bezittelijk voornaamwoord 
12. zeurpiet, familielid 
13. stijver, gezelschapsspel 
14. weekdieren, draadje, slot 
15. niet raak, voorbij, roem, eren 
16. koest, gewoonte, tin, klef, later 

 
Los de doorloper op en plaats de letters van de genummerde hokjes in het diagram hieronder. 
In het diagram ontstaat een spreuk die zeker in de warme, donkere wintermaanden u veel 
genoegen kan bezorgen! Deze spreuk is de oplossing.  
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Stuur de gevonden oplossing vóór 10 januari 2013 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! 
 
 
 
In groen kader: 
 
Oplossing puzzel 25: 
 
De oplossing van de puzzel in het herfstnummer van het clubblad was: 
’Hilversumsche Golf Club’ 
 
Iedereen bedankt voor het meedoen en succes met de nieuwe puzzel. 
  
Uit de goede inzendingen hebben we de namen getrokken van Nell Hoeijmakers 
(Broekhuizen) en Toon van Loon (Asten). Voor hen staat een lekkere fles wijn 
klaar bij de receptie. 
 

 

i

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

Los de doorloper op en plaats de letters van de genummerde hokjes in het dia-
gram hieronder.
In het diagram ontstaat een spreuk die zeker in de warme, donkere winter-
maanden u veel genoegen kan bezorgen! Deze spreuk is de oplossing. 

‘Voor wie het nog niet weet: vanaf 
mei t/m oktober strijden dames van 
zes Limburgse golfclubs tegen elkaar 
voor de eer, maar vooral  om het visi-
tekaartje af te geven. De zes clubs zijn: 
Crossmoor, Herkenbosch, Bleijenbeek, 
Geijsteren, De Peelse Golf en de Golf-
horst. Vorig jaar deden wij als dames 
van de Golfhorst voor de eerste keer 
mee en werden toen tweede, achter 
Golfclub Geijsteren, met slechts een 
punt verschil. Dit moedigde ons uiter-
aard aan om dit jaar te willen winnen.
In het begin van de training, in april 
van dit jaar, kampten we echter met 
bezettingsproblemen. Gelukkig kon-

den die goed opgelost worden. Deel-
name vereist namelijk een handicap 
lager dan 25. Van de organisatie van 
Crossmoor in Weert mocht ik Riet van 
de Aa, die jarenlang op de Golfhorst 
lid geweest is, inzetten voor de maan-
den mei en juni. Verder versterkten 
wij ons team met de dames Dorine 
Smeets en Thea Reutelingsperger.

Vanaf mei t/m augustus stonden wij 
met gemiddeld 7 punten voor maar 
in september verloren we kansloos 
van Geijsteren en Herkenbosch. Die 
wedstrijd was nota bene op onze 
eigen baan. Voor de laatste wedstrijd 

in oktober pepten wij elkaar fl ink op 
en gingen veel oefenen. We zouden 
en moesten dit jaar eerste worden. 
En dat is gelukt, nota bene met een 
verschil van 25 punten. En daarmee 
hebben we inderdaad ons visitekaartje 
afgegeven. 

Namens het gehele team,
Gonda Fivet, captain

Het team: (vlnr) Thea Reutelingsperger, 
Jacqueline v.d. Voort, Marina Lutam, 
Hermine Titulaer, Gonda Fivet, Riet v.d. Aa, 
Dorine Smeets, Nell Hoeijmakers. Alda Verhaegen 
en Marijke Nouwen ontbreken op deze foto.

‘Beat the Best’

Eerste prijs Limburgse 
Ladies Leaque voor 
dames van de Golfhorst
Het is ons dit jaar gelukt om de felbegeerde wisseltrofee van de Limburgse 
Ladies League binnen te halen. Het was niet altijd even gemakkelijk, mede 
omdat we (helaas) ook met wat bezettingsproblemen in ons team kampten. 
Maar op 24 oktober hebben we op Crossmoor in Weert als leeuwen gestreden 
en met 25 punten voorsprong gewonnen. De wisseltrofee prijkt inmiddels in 
het clubhuis van de Golfhorst.
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Het is 18 november als ik dit 
schrijf en in gedachten ben 
ik ook al een beetje bij de 

vakantiereis welke deze week voor mij 
begint. Een mooi jubileumjaar loopt 
ten einde en het winterse weer heeft 
intussen zijn intrede gedaan.

Terugkijkend stel ik vast dat het team 
van greenkeepers o.l.v. Patrick een 
fantastische prestatie leverde en dat 
we onze grote groep van vrijwilligers 
mogen bedanken voor de inspannin-
gen om de vereniging zo levendig en 
aantrekkelijk te houden.
Het actief betrekken van de Ameri-
cabaan in de gehele organisatie om 
samen met de BV te komen tot weke-
lijkse activiteiten heeft geresulteerd in 
ca. 80 lidmaatschappen en een gewel-
dig enthousiasme bij de deelnemers 
en de verantwoordelijken vanuit de 
Weco. NB: De officiële rating van deze 
baan is intussen ook een feit dankzij 
de R&H-commissie en medewerking 
van Twan Hoeijmakers. 

Op de grote baan worden door de 
vereniging paaltjes geplaatst met af-
standsmarkeringen, zodra de winter-
greens in gebruik gaan, waardoor het 
winterse spel aantrekkelijker wordt. 
Onze jeugdafdeling is met haar coa-
ches hard aan het werk om het ‘com-
mitted to jeugd’ certificaat binnen te 
slepen.

De moeilijke 
tijden in de golf-
wereld vragen 
om creativiteit 
en samenwer-
king om duur-
zaam het hoofd 
boven water te 
kunnen houden. 

Dit is ook de reden dat de vereniging 
op een uitdrukkelijk verzoek daartoe, 
instemde met het instellen van een 
proeflidmaatschap van maximaal 
1 jaar zonder certificaat, waardoor 
belangstellenden gemakkelijker ons 
complex met al haar activiteiten kun-
nen ervaren, voordat een definitieve 
keuze wordt gemaakt voor een vast 
lidmaatschap.
Dankzij veel inspanningen zijn de 
voortekenen dat ons clubblad in de 
huidige vorm kan blijven bestaan, on-
danks de grotere terughoudendheid 
bij adverteerders, toch bemoedigend.
Voordat ik u namens het gehele 
bestuur alvast fijne kerstdagen en een 
goede jaarwisseling toewens, wil ik de 
deelname aan het kerst- en oliebollen-
toernooi van harte aanbevelen.
Verder wordt uw aanwezigheid tijdens 
de nieuwjaarsreceptie en op de alge-
mene ledenvergadering op 29 januari 
a.s. erg op prijs gesteld.

Met de beste groeten,
Manus Poels

De eerste sneeuw
Dwarrelt langzaam
Neer op de herfst

Fairway en green
Wit bedolven
In diepe stilte verborgen

Voorzichtig huppelt
Het speurende konijn
Een spoor richting hole

Het roodborstje
Hipt bedachtzaam
Van takje naar de grond

Lijkt een dansje
Te dansen op de green
Drie maal in de rondte

Doorkruist het
Konijnenspoor in zijn
Zoektocht naar… ja, wat?

De eerste voetstap
Van de vroege golfer
Kraakt op verse sneeuw

Het lijkt ongepast
Deze vroege winterrust
Te verstoren

Tot de eerste bal
Door de tintelende lucht
Zoevend wegzweeft

In z’n vlucht
Het konijnenspoor bereikt
En volgt richting hole

De stilte verbroken
Sporen van mens en dier
Erkennen de winter

Nieuwe uitdagingen
Dienen zich aan
Voor echte die-hards op de 
baan

Chantal Versleijen-Van de Winkel

Van golf tot poëzie…
De eerste sneeuw
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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!

‘Open huis’ in oktober 

druk bezocht.

In 2013 ontmoeten wij u 

wederom graag



Golfhorst

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

Telefoonnummers:
Secretariaat vereniging: (0478) 55 03 75
Afmelden voor wedstrijden: bij de wedstrijdleiding
van de bewuste wedstrijddag
De Golfhorst BV: (077) 464 90 70

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

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

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

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

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

Kopij:
Kopij voor ons lentenummer uiterlijk  
25 februari 2013 inzenden via  
redactie@golfvereniginggolfhorst.nl

Fotografie:
Jo Bongartz
Clint Coppers
Jacques van Eyndt
Bets van der Heijden
Els en Fried Hoeijmakers
Rob Mooren

Puzzel:
Fré Thissen

Cover:
Chantal Versleijen

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

Jaarplanning 2013 
Bijzondere activiteiten Vereniging en BV

Zondag 13 januari Nieuwjaarsreceptie, organisatie BV en Vereniging.

Zondag 27 januari Jaarlijkse jeugdinfo-ochtend, aanvang 11.00 uur.

Dinsdag 29 januari Jaarvergadering Golfvereniging Golfhorst.

Zondag 7 april Lentetoernooi, shotgun om 12.00 uur;  
organisatie BV en Vereniging.

Dinsdag 16 april Uitwisseling ´t Woold (uitwedstrijd), shotgun om 
13.00 uur; organisatie BV en Vereniging.

Dinsdag 30 april Koninginnedagtoernooi, start op 1 tee; wedstrijd-
vorm nader te bepalen; organisatie BV.

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag, ouder-kind-toernooi, start op 1 
tee om 12.30 uur; organisatie BV.

Donderdag 16 mei Vrienden- en vriendinnendag (onder voorbehoud).

Woensdag 29 mei Openingswedstrijd NGF Senioren. Nadere details 
volgen via NGF.

Woensdag  5 en  Dubbele Handicap Toernooi tijdens de reguliere 
zaterdag 8 juni  wedstrijddagen en tijden.

Zaterdag 13 juli Strokeplaykampioenschappen (2 ronden), 1e start 
om 08.00 uur,  2e vanaf 13.30 uur.

Zondag  14 juli  Strokeplaykampioenschappen (2 ronden), 1e start 
om 10.30 uur, 2e om 15.00 uur.

Eventueel gaan de strokeplaykampioenschappen naar augustus indien we dit 
samen doen met de jeugd en de BV accoord gaat.

Zondag 21 juli  Zomertoernooi, organisatie Vereniging. 

Zondag 18 augustus Strokeplaykampioenschappen jeugd, aanvang 
11.30 uur.

Weekeinde 24-25 augustus  Matchplaykampioenschappen.

Dinsdag 1 oktober  Uitwisseling ´t Woold  (thuiswedstrijd), shotgun 
om 13.00 uur.

Zaterdag 19 oktober Vrijwilligersdag, shotgun om 13.00 uur.

Zondag 27 oktober  Slottoernooi, shotgun om 11.00 uur.

Zondag 22 december Kersttoernooi, shotgun om 11.00 uur BV.

Zaterdag 28 december Oliebollentoernooi, shotgun 11.00 uur BV.

Data toernooien Americabaan in overleg met wedstrijdleiding en BV.

De data van de NGF-competitie zijn inmiddels aan de captains en BV 
verzonden. De indeling, dus wanneer een thuiswedstrijd wordt gespeeld, 
is nog niet bekend.
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[ Burj Dubai 828 m ] T. (0478) 537 111 
I. www.kersteneurope.com

T (0478) 569 750

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

Drukwerk 
   met een swing 
    of course!

drukkers

Computerformulieren  -  Etiketten  -  Mailers  -  Acceptgiroformulieren  -  Kettingsets  -  Enveloppen 

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

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

Hier had 

uw advertentie 

kunnen staan!

Advertentie-acquisitie:
Rekafa Drukkers  |  Contactpersoon: Marcel Haumann

Telefoon verkoop: (077) 356 03 33  |  golfhorst@rekafa.nl



De eerste wedstrijd was op De Peelse 
Golf. Op de Peelse was het een 
wedstrijd met veel regen en een hele 
harde wind, dus moeilijk spelen. Toch 
was het een leuke dag voor het team 
van de Golfhorst. Jammer genoeg 
ging er wat fout bij de puntentelling 
door de wedstrijdcommissie. Ze had-
den de prijzen in eerste instantie toe-
gekend aan de mensen met de beste 
bruto score, terwijl het een wedstrijd 
was met netto score. Later hebben ze 
dit gelukkig wel rechtgetrokken waar-
door de Golfhorst de eerste plaats ver-
overde tijdens deze eerste wedstrijd.

De tweede wedstrijd was op Herken-
bosch. Het was heel mooi weer, lekker 
in een polo kunnen spelen of met een 
dunne trui erover. Het mooie weer 
was alleen niet te zien in de scores. 
Op de grote baan werd niet zo heel 
goed gespeeld, maar dat maakt niet 
zoveel uit want iedereen had genoten 
van deze schitterende baan. Op de 
par 3-baan liet de Golfhorst wel van 
zich horen door hier de eerste plaats 
te pakken. Na het rondje golf hebben 
we weer lekker gezamenlijk frietjes 
gegeten wat altijd heel gezellig is met 
je eigen team maar ook samen met de 
andere teams. Een sportief gebeuren 
dus!

De derde wedstrijd was een thuiswed-
strijd voor de Golfhorst. Hier moest 
ook de beslissing vallen welk team 
de grote beker in ontvangst mocht 
nemen. Het team van de Golfhorst 
stond maar een enkel puntje los van 
Herkenbosch. We leefden er naar toe, 
naar de laatste wedstrijd. In de weken 

voorafgaande hebben we veel geoe-
fend en dan zou het wel goed moeten 
komen dachten we.
De wedstrijd begon in de mist en als 
er met een driver geslagen werd, kon 
je de ballen niet meer zien vallen, 

maar na een tijdje begon de mist op 
te trekken en werd het een heerlijke 
dag. Nadat iedereen weer binnen was, 
werden de scores geteld, terwijl de 
spelers weer lekker aan de friet zaten. 
En op het eind van een lange, maar 
leuke dag, werd de uitslag bekendge-
maakt,

Bij de prijsuitreiking waren er heel 
veel familieleden aanwezig. Het was 
spannend wie de grote beker nu 
uiteindelijk had gewonnen. En…, wij, 

de Golfhorst hadden nipt gewonnen. 
Het is natuurlijk helemaal leuk op je 
eigen baan te winnen, zeker als het 
spannend is. De spelers, hun ouders, 
vrienden familie en bekenden waren 
er allemaal heel blij mee, en de jeugd-

commissie was natuurlijk zeer trots. 
Volgend jaar doen we natuurlijk weer 
mee en zullen we heel erg ons best 
doen om de beker van het Limburg 
Jeugd Trophy op de Golfhorst te 
houden.

Job Pijpers

Een jeugdtoernooi over drie verschillende banen

Golfhorst wint finale  
Limburg Jeugd Trophy 2012

‘Het is natuurlijk helemaal leuk  
op je eigen baan te winnen,  
zeker als het spannend is…’

Het Limburg Jeugd Trophy is een toernooi dat over drie verschillende banen 
gehouden wordt. Je speelt met je eigen club voor het klassement en in iedere 
wedstrijd zijn er punten te verdienen voor het eindklassement. De wedstrijden 
werden deze keer gehouden op De Peelse Golf, Herkenbosch en op de Golf-
horst. Clubs uit heel Limburg kunnen zich inschrijven en dit jaar deden o.m. 
mee: Herkenbosch, De Brunssumse, Land van Thorn, De Peelse Golf, Bleijen-
beek en de Golfhorst natuurlijk.

i
Regelboekje
Een golfer zonder regelboekje is 
als een paus zonder bijbel.



Je leest van grote violisten altijd 
dat die heel vroeg met viool spelen 
beginnen. Je denkt dan dat dit iets te 
maken heeft met de vroege ontdek-
king van het grote talent, maar dat 
is helemaal niet zo. De reden is een 
heel andere: het is nl. niet om aan te 
horen. De eerste pogingen om viool 
te spelen klinken verschrikkelijk. 
Maar je bent te jong om te horen hoe 
erg het is en de omgeving accepteert 
het, want het is voor de ouders best 
aandoenlijk om hun zoontje met zo’n 
viooltje bezig te zien. Mijn ouders 
stimuleerden mij in mijn gestuntel, ik 
had er plezier in en gaandeweg kreeg 
het instrument mij helemaal te pak-
ken. Ik kon er uren mee bezig zijn.

Intense concentratie
Ik speel nu al meer dan 60 jaar. In 
elke fase van mijn leven speelde de 
viool een rol. Ik maakte vrienden in 
de studententijd in het Leids Studen-
tenorkest. Ik speel nu elke week in 
twee ensembles. Zelfs in de tijd dat 

mijn werk heel veel tijd, aandacht 
en energie eiste, was de viool binnen 
handbereik. Je kunt alleen maar viool 
spelen als je je volledig concentreert 
op je spel. Weet je wat zo wezenlijk 
is? Vergelijk het maar met een piano: 
je slaat een bepaalde toets aan en je 
hoort het juiste geluid van die toets. 
Bij een viool is dat niet zo. Je moet de 
vioolsnaar op een bepaalde plaats op 
het hout van de hals drukken, maar 
die plaats staat niet aangegeven. Die 
moet je controleren met je gehoor. 
Dat betekent dat je nooit op de au-
tomatische piloot viool kunt spelen. 
Intense concentratie is noodzakelijk, 
maar betekent tegelijkertijd intense 
mate van ontspanning. Daardoor raak 
je zo verknocht aan dat instrument. Je 
moet er veel in investeren, maar het 
geeft zoveel voldoening terug.

Melancholiek
Ik ben me later gaan toeleggen op 
de altviool. Die is wat groter dan de 
gewone viool, de klank is dieper, 

warmer, enigszins melancholiek. Een 
bijkomend voordeel is dat je in veel 
ensembles welkom bent, want altvio-
listen zijn er niet zoveel.
Ik heb in het grote Venlose Symfonie 
Orkest gespeeld, maar mijn voorkeur 
gaat uit naar kleinere ensembles waar-
mee we kamermuziek spelen. Daar is 
zoveel fantastisch mooie muziek voor 
geschreven. Ik speel momenteel in 
een strijkkwartet, waarmee we muziek 
vooral uit de Romantiek spelen. Het 
geeft zoveel voldoening als je een 
strijkkwartet dat Beethoven 200 jaar 
geleden schreef, samen leert uitvoe-
ren. 

Beweeglijkheid
Maar wat heeft dat nu met golfen te 
maken?
Ik zat bij de inlooplessen van Arthur 
Kleeven. Alle slagen werden daar 
geoefend en Arthur corrigeerde ieders 
fouten. Mijn probleem was de juiste 
richting van de afgeslagen ballen. 
Arthur corrigeerde de handstand, hij 
bleef kijken naar mijn linkerhand, 
hij keek alsof hij iets abnormaals zag, 
verbaasde zich over de beweeglijkheid 
van de hand, hij keek ervan op dat 
ik die hand zo ver kon draaien naar 
links en naar rechts, hij verbaasde 
zich over het verschil tussen de 
rechter- en de linkerhand. Wat is dit? 
Zoiets had hij nog nooit meegemaakt. 
Hij kon het niet begrijpen. Ik had ook 
niet direct in de gaten dat de viool 
de oorzaak was. Zestig jaar lang viool 
spelen, dat had een ingrijpende in-
vloed gehad op de ontwikkeling van 
de spieren in de linkerhand. Arthur 
had dit nog nooit zo meegemaakt. 
Toen begrepen we dat het mij daar-
door wat meer moeite kostte om de 
linkerhand onder controle te houden.
Ik realiseer mij nu trouwens dat ik 
nooit heb gelezen dat Mozart of Beet-
hoven konden golfen. Dat snap ik.”

Jo Bongartz

 Aart Polderman

Mozart was vast een  
slechte golfer

ONTMOETING MET…

‘Onze pro, Arthur Kleeven, stond voor een raadsel en het was voor mij een hele ver-
rassing om erachter te komen dat viool spelen een extra handicap is voor een golfer’

“Mijn ouders hielden van klassieke muziek, dus was ik al heel jong vertrouwd 
met de muziek van Beethoven, Mozart en veel andere grote componisten. Mijn 
vader en moeder speelden allebei piano; ik vond dat mooi, maar het allermooi-
ste vond ik een klein 45-toerenplaatje met een stuk voor viool: Chaconne van 
Bach. Ik droomde ervan ooit viool te kunnen spelen. Op de muziekschool begin 
je met blokfluit om kennis te maken met notenschrift, ik was toen zes jaar, 
maar met zeven jaar had ik mijn eerste viooltje. 
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Resultaten: deelname
Ruim de helft van de respondenten 
neemt vaak of heel regelmatig deel 
aan de wedstrijden. Degenen die 
nooit of vrijwel nooit aan wedstrijden 
meedoen, dragen hiervoor als belang-
rijkste redenen aan dat de wachttijd 
tot de prijsuitreiking te lang is of dat 
de tijdstippen van de wedstrijden 
hen (nog) niet uitkomen. 10% van de 
respondenten zou op zaterdag mee 
willen doen als er tegelijkertijd op 2 
holes zou worden gestart. Een derde 
van de respondenten speelt liever met 
vrienden of familie, vindt zichzelf 
niet goed genoeg of is niet zo compe-
titief ingesteld.

Resultaten: puntenwaardering 
De organisatie van de wedstrijden 
wordt door tweederde van de respon-
denten met een 4 of een 5 beoordeeld 
(op een range van 1 t/m 5). Dat bete-
kent dus een pluim voor de vrijwil-
ligers die de wedstrijden organiseren. 
Er waren ook uitschieters, die de 
organisatie met een 3 of zelfs met een 
2 beoordeelden.
Dat bijna iedereen heel tevreden 
is over het aantal wedstrijden dat 
de vereniging organiseert, laat zich 
niet moeilijk raden. Over de sfeer en 
entourage van de wedstrijden wordt 
iets genuanceerder geoordeeld. 50% 
geeft een 5 als cijfer, 40% een 4 en 
ook hier weer enkele uitschieters naar 
beneden.

Datzelfde beeld is terug te vinden 
als het gaat om een puntenwaar-
dering voor de wedstrijden in zijn 
algemeenheid.

Verbeterpunten wedstrijden
Heel veel leden hebben gebruikge-
maakt van de mogelijkheid om ver-
beterpunten aan te dragen om op die 
manier de deelname aan de wedstrij-
den wellicht te vergroten.
Verreweg de meeste opmerkingen 
hebben betrekking op de wachttijd 
tot de prijsuitreiking. Die is in de 
ogen van velen veel te lang. Er wor-
den enkele suggesties aangereikt om 
daar verandering in aan te brengen. 
Zo zouden veel mensen graag zien 
dat er op 2 holes wordt gestart, om 
de lengte van een wedstrijddag te 
bekorten. Variëren in spelvormen, 
starttijden, samenstelling van de 
flights enz. zijn ook regelmatig ver-
melde verbeterpunten. Om u een idee 
te geven van de grote diversiteit aan 
opmerkingen: er zijn mensen die een 
gunshot voor alle wedstrijden willen, 
maar anderzijds mensen die verplicht 
koffie willen drinken na de eerste 9 
holes. Voor elk wat wils dus.

Opmerkingen: algemeen
Naast een aantal lovende opmerkin-
gen richting de wedstrijdcommissie, 
het bestuur en de Golfhorst in zijn 
algemeenheid, zijn er ook kritische 
opmerkingen. Gelukkig, want opbou-
wende kritiek is nooit weg en daar 
kan het bestuur zijn voordeel mee-
doen. Zo hebben verschillende res-
pondenten meer aandacht gevraagd 
voor de stroke- en matchplaykampi-
oenschappen en voor de communica-
tie met de leden.
Heel veel andere kritische opmer-
kingen gaan over de baan zelf, over 
het onderhoud, de paden, de horeca, 

speelruimte voor leden en ga zo maar 
door. Opmerkingen waar het bestuur 
van de vereniging niet direct invloed 
op heeft, maar die onder verantwoor-
delijkheid van de BV vallen. 

Hoe nu verder
Het moge duidelijk zijn dat deze 
enquête niet voor niets is gehouden 
en dus ook niet bij het oudpapier 
belandt. Nu het bestuur een precie-
zer beeld heeft van de wensen die er 
binnen de vereniging leven, zullen 
deze in het bestuur en de verschil-
lende commissies uitvoerig worden 
besproken. Geprobeerd zal worden, 
waar mogelijk, hier rekening mee te 
houden.

Wat de opmerkingen betreft, waar we 
als bestuur geen directe invloed op 
hebben, zullen deze worden overge-
bracht naar de Golfhorst BV. Ze zijn 
in ieder geval een steun in de rug 
bij de gesprekken van het dagelijks 
bestuur met de BV. 
Wij hopen u in de lente-uitgave van 
ons clubblad te kunnen mededelen of 
en zo ja op welke manier uw opmer-
kingen tot veranderingen hebben 
geleid.

Namens het bestuur,
Bets van der Heijden

PS: zoals aangekondigd zouden onder 
de respondenten 2 flessen wijn worden 
verloot. De gelukkigen zijn:  
Wil Bouwman en Jacques Keijzer.

Goede respons enquête
Begin november heeft u per e-mail een enquête ontvangen met daarin een 
aantal vragen over de wedstrijden, de deelname eraan en uw waardering. 
Tevens kon u opmerkingen maken om de organisatie van de wedstrijden te 
verbeteren en/of het reilen en zeilen van de vereniging in het algemeen. Het 
bestuur is blij dat ongeveer 100 mensen van de mogelijkheid gebruik hebben 
gemaakt om hun mening te geven. Uit sommige opmerkingen valt te herleiden 
dat het niet alleen de ‘diehards’ van de vereniging zijn die hebben gereageerd, 
maar ook leden die (nog) niet aan wedstrijden meedoen.
Alvorens een globale indruk te geven van de resultaten, nog even het volgen-
de: sommige leden blijken moeilijkheden te hebben gehad met het retourne-
ren van de ingevulde enquête. Daarvoor onze excuses. Er had o.m. nadrukke-
lijker bij moeten staan dat de enquête ‘doorgestuurd’ moest worden naar het 
webmasteradres. 
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Als speler kunt u vanaf 1 april 2013, 
als het zomerseizoen start, op een 
andere manier de baan verkennen en 
qualifying spelen vanaf elke kleur tee. 
Voor de dames zijn de veranderingen 
iets minder spectaculair, maar zij kun-
nen nu ook van de gele tee spelen. 
Voor onze longhitters onder de dames 
een welkome uitdaging! Voor de 
heren geldt: willen zij een snel rondje 
spelen, kies dan voor de rode tee. 

De voordelen van de nieuwe rating 
worden duidelijk in de praktijk: de 
trefkans van de fairway is groter, de 
doorloopsnelheid gaat omhoog en 
het spelplezier wordt vergroot. En 
dat zijn nu precies de elementen die 
de EGA en de NGF willen bereiken 
met hun nieuwe strategie. Niet alleen 
ouderen, maar ook beginnende spe-
lers met een hoge handicap en jonge 
spelers krijgen de kans om zo beter te 
integreren. De stap naar gezinssport 
wordt eenvoudiger.

Op de Golfhorst beperken we ons 
uitsluitend tot het gebruik van de 
rode en gele tees. Onze baan kan van-
wege de te korte lengte niet ingericht 
worden met witte tees en de afstand 
tussen de rode en de gele is eigenlijk 
te kort om blauw te gaan invoeren.
De EGA en de NGF, ons bestuur, maar 
vooral de jeugdcommissie hadden 
graag gezien dat er ook oranje tees 
toegepast zouden worden. Hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid om oude-
ren en beginnende spelers met een 
hoge handicap de kans te geven beter 
te integreren. Deze oranje tees zijn 
eenvoudig te realiseren door op de ge-
wenste afstand de fairway wat korter 
te maaien en er oranje teemerken te 
plaatsen.

De Golfhorst BV denkt hier echter 
anders over en zal deze wens niet 
vervullen.

Rating van de tees en Playing 
Handicap Tabel

De Course en Slope Rating van onze 
baan geven voor een bepaalde set tees 
de relatieve moeilijkheidsgraad aan 
ten opzichte van een scratch speler 
(handicap 0). Er wordt een dames- en 
een herenrating vastgesteld.

In de nieuwe Playing Handicap Tabel 
zijn die gegevens gebruikt om voor 
een EGA Exact Handicap de Playing 
Handicap vast te stellen. Een kortere 
en makkelijkere baan (rode tee) levert 
voor dezelfde speler minder handi-
capslagen op dan een langere baan 
(gele tee).
De regel- en handicapcommissie op 
onze club heeft niet stilgezeten en 
inmiddels zijn de voorbereidingen nu 
zover gevorderd dat straks de nieuwe 
kleurencodes en de rating worden 
ingevoerd.
De nieuwe Playing Handicap Tabellen 
voor 18 holes lopen van plushandicap 
4 tot clubhandicap 54 en zijn opge-

Rating en kleuren van tees op de golfbaan

Dames en heren  
‘verdwijnen’ van de  
Golfhorst per april 2013
Mogelijk heeft u er al over gehoord of gelezen, de invoering van de nieuwe 
multiple tees. In het EGA Handicap Systeem 2012 staat voorgeschreven om alle 
tees, zowel voor dames als voor heren, van een Course Rating (CR) en Slope 
Rating (SR) te voorzien. Hierdoor wordt het aantal speelmogelijkheden op 
onze baan verruimd, waarvan vooral de beginnende (jeugd)spelers en seni-
oren zullen profiteren. De NGF bevordert dit beleid en heeft in de afgelopen 
maanden veel werk verzet om de nieuwe ratings vast te stellen. 

Wat zijn de algemene belangrijke punten in deze nieuwe regeling? 
Op iedere golfbaan in Europa behoren ten minste gele en rode tees te zijn, •	
de rode tees spelen korter dan de gele.
Er zijn extra tees die korter spelen en voorzien in de behoefte van jeugdspe-•	
lers en ouderen, zowel dames als heren. Er zijn tees die langer spelen om een 
extra uitdaging te vormen voor zeer goede spelers.
De kleurcodering is in oplopende volgorde van lengte: oranje, rood, blauw, •	
geel en wit. (Zwart is gereserveerd voor championship tees.)
Alle tees worden zowel voor dames als voor heren van een Course en Slope •	
Rating voorzien. (Het wordt niet aanbevolen gele tees voor dames langer 
dan 5.800 meter te raten. De witte tees krijgen alleen een herenrating.)
De termen front, standard, en back tee verdwijnen, evenals de begrippen •	
dames- en herentee. We spreken nu over (multiple) tees.

10

Gol fhor s t Winter 2012



steld voor zowel dames als heren. Er 
zijn ook tabellen voor de eerste negen 
en de tweede negen vanaf Exact Han-
dicap 11,5.

Voorbeeld 1
Met de nieuwe Playing Handicap 
Tabellen kan een man met Exact Han-
dicap 20.0 zien dat hij van geel 17, en 
van rood 12 handicapslagen mee-
krijgt. Een vrouw met Exact Handicap 
die van geel speelt, krijgt 7 slagen 
meer dan van rood.

Voor een oudere mannelijke speler, 
die niet meer zo ver slaat en mogelijk 
moeite heeft om de fairway te halen, 
kan het verstandig zijn om van rood 
te spelen. Hij moet weliswaar handi-
capslagen inleveren, maar daar staat 
tegenover dat hij meer kans heeft een 
par te scoren door de kortere baan.

Voorbeeld 2
Een beginnende speler die clubhandi-
cap 54 wil halen, moet ten minste 36 
stablefordpunten scoren op de rode 
tees met 44 handicapslagen. Van geel 
zijn dit er 51 over 18 holes.

Bij de score over 9 holes worden 18 
punten opgeteld om een vergelijkbare 
18-holes score te krijgen voor handi-
capping.

Hoe ziet onze baan er uit?
Al onze, gele, en rode tees blijven in •	
gebruik. 
De Playing Handicap Tabel geeft •	
ook een damesrating voor geel, 
maar die zullen wij niet gebruiken 
voor wedstrijden. 
De par voor alle tees is voor dames •	
en heren par 70, en per hole voor 
alle kleuren gelijk. Dat voorkomt 
complicaties bij wedstrijden en dat 
is in de Playing Handicap Tabellen 
verdisconteerd.
Ons computersysteem wordt later, •	
voor het eind van het jaar, inge-
richt om alle mogelijkheden van 
een dames- en herenrating voor de 
kleuren te kunnen benutten.

Keuze van de tee bij wedstrijden, 
Q-kaarten en onderlinge partijen
Over de vorm van de tee keuze bij 
wedstrijden in strokeplay en match-
play beraadt de wedstrijdcommissie 

zich nog over de invulling hiervan.
Het EGA Handicap Systeem is ontwor-
pen om alle deelnemers aan een wed-
strijd zoveel mogelijk gelijke kansen 
te bieden op een overwinning.
In de Playing Handicap (tabellen 
hiervan vindt u op de website van de 
vereniging) zijn alle parameters als 
moeilijkheidsgraad van de baan, kleur 
tee, handicapniveau en dame of heer 
verrekend. Het blijft natuurlijk wel 
een benadering. 
Voor een Q-kaart kan iedere speler 
zelf bepalen van welke tee hij of zij 
wil spelen en daarbij zijn Playing 
Handicap opzoeken. Bij onderlinge 
partijen geldt hetzelfde.

Meer informatie? 
Voor een meer uitvoerige toelichting 
verwijs ik u naar “De meest gestelde 
vragen over de nieuwe tees” op de 
homepage van de NGF:  
www.ngf.nl.

De regel- en handicapcommissie
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Ik geef de tee aan…

Hans Peters

“Tot mijn verbazing las ik in het laatste clubblad dat de tee door Marie-José 
Lücker aan mij was doorgegeven. Welnu, daar geef ik graag gehoor aan. Ik 
ken Marie-José vanuit de hockeywereld. Tijdens de middelbare school en mijn 
vervolgopleiding was het vooral hockey en volleybal dat ik speelde. In de hoc-
keywereld leerde ik mijn vrouw Bep Kleuskens kennen. 
Mijn werkzame leven speelde zich af bij Philips en de dochteronderneming 
Pope. In die tijd kwam golf niet in mijn vocabulaire voor. Het leek mij een sport 
voor mensen die al op leeftijd waren. Ik moet echter bekennen dat ik van deze 
mening ben teruggekomen.
Zo ‘n 7 jaar geleden nam ik deel aan een golfclinic. Ik was meteen verkocht.  
Mijn vrouw Bep en ondergetekende werden lid van golfclub Roobeek in Arcen. 
Hier hebben we op een 9-holesbaan de beginselen van het golfen geleerd. We 
sloegen alleen met ijzers. Ik werd examinator en verzorgde jarenlang golfregel-
avonden. Aan de doedagen nam ik altijd deel. Maandelijks gingen we met een 
groep naar een par 72 baan; voornamelijk in Duitsland. Het waren gezellige 
jaren daar op Roobeek .
Eind 2011 kwam hier helaas abrupt een eind aan. Het contract werd niet 
verlengd. Bep en ik namen snel een besluit. De Golfhorst kwam aan de wensen 
van ons beiden tegemoet. We werden lid van golfclub de Golfhorst. Bep van de 
Amerika baan en ik van de 18-holesbaan. Het bleek dat 25 oud-Roobekers lid 
van de Golfhorst waren geworden.
Het aantal slagen dat ik op de grote baan kreeg, was lager dan mijn actieve 
handicap. Dus dacht ik de baan is dus ‘makkelijker’. Niets is minder waar. 
Toen ik de baan een aantal keren gespeeld had, kwam ik er achter dat de baan 
best moeilijk is. Doch ik ervaar dit nu als een uitdaging. 
Daar ik nooit met hout geslagen had heb ik drie maanden deelgenomen aan 
de inlooplessen bij Arthur Kleeven. In het begin speelde ik steeds slechter. Ik 
herinner me nog die keer dat ik met 10 strepen van de baan kwam! Langza-
merhand kreeg alles een plaats. Mijn spel is nu duidelijk verbeterd. Het hele 
jaar heb ik aan de onderkant van de middelste handicapcategorie gestaan. 
Tijdens het laatste seniorentoernooi dat nog qualifying was, sloeg ik 37 
stablefordpunten. Hierdoor zakte ik naar de bovenste regionen van de laagste 
handicapcategorie. 
De handicap die ik bij Roobeek had, 6, werd door de Golfhorst klakkeloos over-
genomen. Gezien de moeilijkheidsgraad van de Americabaan was dit niet juist. 
Inmiddels zijn de handicaps op de Americabaan aangepast. Ik speel nu met 
handicap 12. Dit lijkt mij reëel op deze baan. Het kabouterbaantje vind ik een 
prachtige oefenbaan. Hier kun je diverse facetten van het golfspel beoefenen 
onder diverse omstandigheden.
Een leuk aspect van de club vind ik dat de leden uit meerdere windstreken ko-
men. Noord– en Midden Limburg en Oost Brabant. Dit geeft een gemêleerd ge-
zelschap. Hole 19 is ook niet te versmaden en wat te denken van het prachtige 

terras waarop het in de zomer 
goed vertoeven is. Kortom ik 
ben blij dat ik op de Golfhorst 
speel. Een gezellige club met een 
uitdagende baan. Ik hoop er 
nog jaren te mogen spelen.

Ik geef de pen door aan een 
vrouwelijke collega, Han 
Driessen, eveneens afkomstig 
van golfclub Roobeek.” 

Hans Peters    

De tee mag maximaal 500 woorden bevatten. Dit omdat we niet meer ruimte ter beschikking 
hebben en ervoor waken dat er enorme verschillen ontstaan. De redactie behoudt zich het recht 
voor de tee te redigeren en -in overleg- in te korten.

In Memoriam
De afgelopen maanden zijn twee leden van 
onze vereniging overleden. 

Geert Joosten uit Helden overleed plotseling 
op 5 oktober. Hij werd 50 jaar.

Piet Derks uit Asten overleed na geruime tijd 
ziek geweest te zijn op 12 oktober.  
Hij werd 81 jaar.

Algemene leden- 
vergadering 2013
De algemene ledenvergadering wordt 
gehouden op dinsdag 29 januari 2013 in 
ons clubhuis. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
In de loop van januari ontvangt u een 
uitnodiging per e-mail. De jaarverslagen 
worden t.z.t. op de website van de 
vereniging geplaatst.

Het bestuur

Grote baan: 
Sef Engels Grubbenvorst
Ruud Janssen Leunen
Mireille Janssen-Denessen Leunen
Hay Hegger Venlo
Piet Poels Wanssum

Proeflidmaatschap grote baan: 
Ben Janssen Belfeld
Math Arts Merselo
Erwin Lups Venray

Americabaan:
Gé Hoeijmakers Horst
Ger Geurts Horst
André Kilsdonk Venray
Jan Beterams Horst

Wij heten welkom…
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Pocheer bouillon
1 l water
100 g gesnipperde ui
100 g grof gesneden wortel
100 g grof gesneden prei
1 teentje knoflook
1 laurierblad
2 dl droge witte wijn
½ limoen
zeezout naar smaak

Gelatine
20 g gelatine
½ l (pocheer) bouillon
1 koffielepel paprika poeder
1 koffielepel tomatenketchup
1 koffielepel sojasaus

Gelatine laten weken. Bouil-
lon met de paprikapoeder, 
tomatenketchup en de sojasaus 
opkoken. De geweekte en uitge-
knepen gelatine toevoegen.

Spekjes-dressing
50 g brunoise van gerookt spek
25 g gesnipperde ui
100 g zonnebloemolie
25 g notenolie
35 g natuurazijn
15 g witte wijnazijn
30 g bruine basterdsuiker

Spekjes opzetten met de zon-
nebloemolie en zachtjes laten 
garen tot ze krokant zijn. Dan 
van het vuur halen en de uien 
met de basterdsuiker toevoe-
gen. Af laten koelen tot 60 
graden, dan de natuurazijn, 
witte wijnazijn en de notenolie 
toevoegen.

Terrine
1 gepocheerde kreeft van 500 g
300 g gepocheerde wit vis
300 g gerookte zalm
100 g rivierkreeft-staartjes

De wit vis pocheren tot die net 
gaar is en daarna de kreeft in 
de bouillon 1 minuut pocheren.
De gerookte zalm door de 
gelatine halen en dan de vorm 
(hxbxl: 6-7-22 cm) bekleden 
met de zalm (denk eraan dat je 
de zalm plm. 3 cm over de rand 
laat komen). 
Lepel gelatine in de vorm doen. 
De terrine opbouwen als een 
lasagne en tussen elke laag 
een lepel gelatine leggen. Zorg 
ervoor dat de terrine ongeveer 
1 cm hoger is dan de vorm. 
De terrine dichtvouwen met de 
zalm en in de koeling op laten 
stijven. Dan elke 5 minuten 
gewicht erop zetten zodat de 
terrine onder druk komt te 
staan. Volgende dag storten 
en portioneren, de romaine sla 
wassen, droog slaan, plukken 
en aanmaken met de spekjes-
dressing.

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

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 
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
Lei Holthuijsen
Piet Tacken

Helpdesk
Jeroen van de Heuvel

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

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

Jeugdcommissie
Manny van Soest (vz)
Bianca van Soest (secr)
Patricia Adriaans
Ronald Breeman
Patrick Craenmehr
Harriët Jacobs
Ruud Janssen
Anja Merks
Loes Pronk (hoofd coördina-
tor van het CTJ-programma 
van de NGF) 

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

Terrine van kreeft met wit vis en zalm op  
een bedje van romaine sla en spekjesdressing
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Golf & Country Club  
Herkenbosch: schitterende 
golfbaan nabij Duitsland

In Herkenbosch, direct gelegen aan de A73 en niet ver van de Duitse grens, ligt 
een BurgGolf baan die bekendstaat om haar natuurschoon. BurgGolf Herken-
bosch werd in 1992 geopend en is ongetwijfeld een van de mooiste banen 
van Nederland. Een aantal jaren geleden werd de baan zelfs uitgeroepen tot 
mooiste bosbaan van Nederland.

Golfen bij de buren…

De fraaie 18-holes bosbaan van Burg-
Golf Herkenbosch, naar een ontwerp 
van Joan Dudok van Heel, sluit 
direct aan op het natuurreservaat de 
‘Meinweg’. Het kenmerkende van dit 
gebied, en daarmee ook van de baan, 
zijn de stuifduinen waarop meerdere 
holes gesitueerd zijn. De combinatie 
die ontstaan is tussen de van nature 
aanwezige hoogteverschillen en de 
authentieke bosrijke omgeving zorgt 
er voor dat u zich in het buitenland 
waant.

Holes met hoogteverschillen en 
natuurlijk schoon
Lange par 5-holes, doglegs, van hoog 
naar laag spelende par 3-holes, blinde 
slagen, waterpartijen, bos en open 
ruimte maken Herkenbosch voor 
iedere spelers een ’golfers delight’. De 
bomen in de rough staan zeer dicht 
op elkaar en benemen het uitzicht op 
andere holes. Praktisch iedere hole 
bevindt  zich zo als het ware in zijn 
eigen tuin. Veel rododendrons en 
narcissen geven in het voorjaar kleur 
aan deze mooie baan.

Tal van faciliteiten
Vanuit het clubhuis of vanaf het ter-
ras kijkt u over de golfbaan uit. Er zijn 
uitgebreide oefenfaciliteiten aanwe-
zig, zoals een driving range, putting 
greens en een chipveld. Daarnaast 
kunt u genieten van (lokale) lekker-
nijen in het goed verzorgde restaurant 
St. Andrews. Tevens beschikt het club-
huis over twee luxe vergaderzalen.

Uitdagende holes voor de  
beginner
Sinds 2010 heeft Herkenbosch ook 
een 9 holes par 3-baan. Een genot 
voor de beginnende golfer, maar zeker 
ook een enorme uitdaging voor de 
lage handicapper. De holes liggen vol-
ledig tussen de bomen en dienen van 
hoog naar laag en andersom gespeeld 
te worden. Zeer de moeite waard.
Met een greenfee van 65 euro op 
weekdagen en 75 euro in het weekend 
behoort de golfbaan in Herkenbosch 
zeker niet tot de goedkoopste banen 
van Nederland, maar voor dit bedrag 
speelt u wel op een van de mooiste 
banen van ons land. Ik zou zeggen: 
ondanks de prijs zeker een keer gaan 
spelen!

Rob Mooren
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Vrijwilligersdag met een oosters tintje
Zaterdag 20 oktober heeft de jaarlijkse vrijwilligersdag, ook wel commissiedag genoemd, plaatsgevonden. Onder 
heerlijke nazomerse weersomstandigheden liepen zo’n 60 golfers de 18 holes. Een aantal niet-golfers ging dit jaar 
voor het eerst de keuken in, om de keukenbrigade o.l.v. Sven bij te staan bij het voorbereiden van een uitgebreid 
oosters buffet. Na de wedstrijd werd de dag gezellig voortgezet met een drankje en een hapje, gevolgd door de 
prijsuitreiking. Alle vrijwilligers werden ditmaal beloond met de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’. De horeca werd tot 
slot uitvoerig bedankt voor haar fantastisch werk! Op deze pagina enkele sfeerfoto’s.



Wat is een obstakel?
Een obstakel is alles wat kunstmatig 
is, met uitzondering van omhei-
ningen en palen die Out of Bounds 
aangeven. Kunstmatig betekent: door 
menselijk ingrijpen bewerkt of verkre-
gen, dus niet natuurlijk.

Wanneer is een obstakel los en 
wanneer vast?
Een obstakel is los als je het kunt 
verplaatsen zonder veel moeite, zon-
der het spel op te houden en zonder 
schade te veroorzaken; anders is het 
vast.

Voorbeelden op de Golfhorst
Los: stukje papier of plastic, sigaret-
tenpeuk, bunkerhark, waterhindernis-
paaltje, GUR-paaltje, 150-meter paal, 
kruiwagen, kleding, next tee bordje, 
roodwitte richtingpaal..
Vast: betonnen wand en Schuilhorst 
op hole14, paden, sprinklers, vast-
staande palen en andere vaststaande 
of vastliggende objecten.

Een los obstakel mag je overal 
wegnemen
Een los obstakel mag je, in tegenstel-
ling tot losse natuurlijke voorwerpen 
zoals bladeren en takjes, zonder straf 
overal wegnemen. Als de bal daarbij 
beweegt, moet je hem terugplaatsten 
en krijg je geen straf. Ook als het ob-
stakel op je speellijn ligt of staat, mag 
je het wegnemen.
Als de bal in of op een obstakel ligt, 

bijvoorbeeld in een kruiwagen of op 
een kledingstuk, mag je hem op-
nemen en het obstakel wegnemen. 
Daarna moet je de bal droppen zo 
dicht mogelijk onder de plaats waar 
hij in of op het obstakel lag.

Last van een vast obstakel
Er is sprake van een belemmering 
door een vast obstakel wanneer de bal 
in of op het obstakel ligt of als je er 
last van hebt met je stand of swing. 
Daarvan is op zichzelf geen sprake als 
het obstakel zich op je speellijn be-
vindt, denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de sprinklers rond de greens.

Je mag de bal opnemen en zonder 
straf droppen binnen één stoklengte 
van het dichtstbij liggende punt waar 
je geen last meer hebt.

Je mag de belemmering echter niet 
zonder straf ontwijken als:

De slag duidelijk onuitvoerbaar is •	
door iets anders en je het obsta-
kel dus alleen gebruikt als smoes 
voor een vrije drop. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de situatie dat de 
bal onspeelbaar is door een struik 
of boom.
De belemmering zich alleen voor-•	
doet bij een onnodig abnormale 
slag, stand, swing of speelrich-
ting. Anders gezegd: je doet een 
beetje raar om een betere ligging te 
krijgen.

De bal in een waterhindernis ligt. •	
Denk hierbij aan de situatie op 
hole14 bij de betonnen wand en 
de Schuilhorst. Je hebt hier geen 
recht op een vrije drop. Je moet de 
bal zonder te grounden spelen zoals 
hij ligt of de waterhindernisregel 
toepassen.

Let op de Plaatselijke Regels
In de Plaatselijke Regels kunnen 
paden tot onderdeel van de baan 
zijn verklaard. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij de houtsnipperpaden op de 
Americabaan. Je hebt daar geen recht 
op een vrije drop. Ook is het moge-
lijk dat een los obstakel tot een vast 
obstakel is verklaard.

Namens de regel- en  
handicapcommissie,

Jan Rovers

Vraag het 
aan de R&H-commissie!

Van Dale was geen golfer!
Bij het woord OBSTAKEL maakt Van Dale zich er in zijn Groot Woordenboek 
makkelijk van af. Hij laat het simpelweg bij: een voorwerp dat in de weg staat. 
Dat is voor golfers niet voldoende. Wij willen weten wanneer een obstakel los 
of vast is en of we het zonder straf mogen wegnemen of ontwijken. We moe-
ten dan ook aannemen dat Van Dale en zijn opvolgers nooit een golfclub in 
handen hebben gehad. Ook een moderne bron als Wikipedia laat het afweten. 
Het Regelboekje, dat iedere golfer in zijn tas heeft, biedt natuurlijk uitkomst. 
Onderstaand de geldende regels in vogelvlucht.

i

Ingebedde bal
Op fairway en voorgreen:  
vrije drop.

In hindernis, semi-rough en 
rough: geen vrije drop.

Op green: opnemen, pitchmark 
repareren, terugplaatsen.
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Ook weer in 2013

Mooi resultaat Ger en Ben bij finale-
dag Dubbele Handicap Toernooi

De winnaars van het Dubbele Han-
dicap Toernooi op de Golfhorst, Ger 
Jacobs en Ben Jenniskens, gingen op 
15 oktober vol verwachting en goede 
moed naar golfbaan Dorhout Mees. 
Daar werd de finaledag voor alle 
winnaars van de Dubbele Handi-
cap Toernooien georganiseerd. Met 
ruim 50 deelnemers een mooi bezet 
toernooi.
Er werd een Four Ball Better Ball-
wedstrijd gespeeld met driekwart 
handicapverrekening. De winnaars 
bleken 39 stablefordpunten te heb-
ben gehaald. Ger en Ben verrasten 

zichzelf door met 35 stablefordpun-
ten een zeer verdienstelijke 4e plaats 
te behalen. Ze hebben een ‘geweldi-
ge golfdag gehad’. Chapeau met dit 
resultaat, jullie hebben hiermee on-
getwijfeld ook een mooi visitekaartje 
voor onze vereniging afgegeven!

De totale opbrengst van € 13.125,00 
bleef weliswaar wat achter t.o.v. 
vorig jaar maar is toch een mooi 
bedrag waarmee de Nederlandse 
Golfvereniging voor Gehandicapten 
weer extra initiatieven voor de ge-
handicapte golfer kunnen nemen.

Binnen de wedstrijdcommissie heb-
ben wij besloten ons ook volgend 
jaar weer voor dit sympathieke 
initiatief in te zetten. Om ook de 
leden die nog niet de respectabele 
seniorenleeftijd hebben bereikt in 
de gelegenheid te stellen deel te 
nemen, hebben wij besloten het 
toernooi zowel op de woensdag als 
de zaterdag te organiseren. Met de 
initiatiefnemers is afgesproken dat er 
bij voldoende deelname op zaterdag 
niet 1 maar 2 koppels afgevaardigd 
mogen worden naar de finaledag.

Dus… noteer 5 en/of 8 juni 2013 al-
vast in je agenda: ‘Dubbele Handicap 
Toernooi’.

Wij zijn er klaar voor en zullen met 
veel enthousiasme voor de organisa-
tie zorgen.

Namens de wedstrijdcommissie,

Math Smeets

Namens de wedstrijdcommissie,

Math Smeets

De winnaars: Ger Jacobs (l.) en Ben Jenniskens.

Marshal-hoofden net zo veilig als die  
van Antwerpse politie
De marshals op de Golfhorst hoeven niet meer bang te zijn dat hun hoofd ge-
raakt wordt door een verdwaalde golfbal. Sinds kort hebben ze een veiligheids-
cap, die zo hard is dat je er met een bijl nog geen gat in kan slaan. Bovendien 
is de pet gemaakt van chemisch afval en wordt hij ook gebruikt door de politie 
in Antwerpen. Hij is ontworpen door Wilfried Verhaegen, een ‘vriend’ van de 
Golfhorst. Wilfried speelt regelmatig op onze baan met zijn oud-collega Harry 
van Lier die lid is van de Golfhorst. Als geste voor de altijd hartelijke ontvangst 
en de laagdrempeligheid van de club, zijn er speciale veiligheidscaps gemaakt, 
met het logo van de Golfhorst erop.

Bets van der Heijden
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Nieuws van de Golfhorst BV

Openings- en sluitingstijden 
van de baan en de receptie  
rond de feestdagen 

Maandag 24 december: De Golfhorst is tot 16.00 uur geopend.
Dinsdag 25 december: Eerste kerstdag: banen en clubhuis gesloten.
Woensdag 26 december: Tweede kerstdag: banen geopend en clubhuis gesloten.
Donderdag 27 december 
t/m 31 december:  De Golfhorst is geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsdag: banen en receptie gesloten.

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

Kersttoernooi 23 december 

Op zondag 23 december a.s. 
vindt het jaarlijkse 
kersttoernooi plaats.

Inschrijven via E-Golf4U.

Het inschrijfgeld 
bedraagt € 11,50..

Programma:

10.00 uur: 
ontvangst in het  

clubhuis met koffie en 
iets lekkers.

11.00 uur: 
start van de wedstrijd  

(de spelvorm is een  
verrassing).

Tijdens het spelen wordt er voor een drankje en een hapje gezorgd.
Na de wedstrijd wordt er een borrelgarnituur geserveerd.

Nieuwjaarsreceptie 
Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en 
een sportief 2013.

De Golfhorst BV en Golfvereni-
ging Golfhorst nodigen alle speel-
rechthouders uit voor de nieuw-
jaarsreceptie op zondag 13 januari  
van 16.00 uur tot 18.00 uur  
in het clubhuis.

Oliebollenwedstrijd 28 december
Op vrijdag 28 december a.s. is het jaarlijkse oliebollentoernooi. 
Inschrijven via E-Golf4U. Het inschrijfgeld bedraagt € 8,50

Programma:
10.00 uur: ontvangst in het clubhuis met koffie en iets lekkers.
11.00 uur: start van de wedstrijd (de spelvorm is een verrassing).
Tijdens het spelen wordt er voor een drankje en een hapje gezorgd.
Na de wedstrijd gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en oliebollen.

Proeflidmaatschap  
€ 895,00
In samenwerking met onze golf-
vereniging introduceren wij het 
proeflidmaatschap exclusief voor 
nieuwe leden om kennis te maken 
met golfcomplex de Golfhorst BV.

Profiteer nu van dit unieke aan-
bod en speel 1 jaar lang voor 
slechts € 895,00 op golfcomplex de 
Golfhorst BV. Dit is inclusief ver-
enigingslidmaatschap en afdracht 
NGF. 

Nieuwe leden kunnen hier eenma-
lig gebruik van maken voor een 
termijn van 12 aaneengesloten 
maanden en is zonder verdere 
verplichtingen zoals inschrijfgeld 
en/of certificaat. Na deze termijn 
gelden de normale lidmaatschaps-
tarieven c.q. voorwaarden.

Voor meer informatie  
info@degolfhorst.nl
o.v.v. proeflidmaatschap.

i

Regelboekje
Een regelboekje is bij de  
receptie te koop voor de prijs 
van twee kopjes koffie.

i

Baanschade door vogels
Vogelschade is regeltechnisch 
gelijk aan een molshoop/ 
konijnenhol.
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“Ik moet zeggen dit was werkelijk een 
leuk toernooi. Iedere 3e vrijdag van 
de maand (mei t/m september) speel 
je ergens in Nederland of Duitsland. 
Je kunt kiezen uit 5 regio’s, met de 
keus strokeplay of stableford (afhan-
kelijk van je handicap). Wij kozen 
voor regio Midden-Zuid en hebben 
gespeeld in Osnabrück (220 km 
enkele reis!), Deze baan was dan ook 
meteen het verste weg, maar absoluut 
de moeite waard. Een fantastische 
bosbaan met mooie vergezichten. Ver-
der speelden we op Schloss Moyland 
(2 verschillende banen) en twee keer 
in de achterhoek. En je weet het als je 
in Duitsland speelt, zijn de banen tot 
in de puntjes verzorgd.

De finale wordt gehouden op de 
laatste vrijdag in september voor de 
strokeplay-categorie en op de eerste 
vrijdag in oktober voor de stableford-
categorie.

Portugal
Wij speelden in Heelsum, een mooie 
27-holesbaan, maar tevens uitdagend. 
Hier kwamen we helaas twee puntjes 
tekort voor de reis naar Portugal; want 
de winnaars, zowel in de strokeplay- 
als ook stableford-categorie, mogen 
vervolgens een week geheel verzorgd 
naar de West-Algarve.

Het leuke is dat ieder zijn eigen bal 
speelt en de beste score wordt dan 
genoteerd. Dus op de holes waar 
je een slag extra krijgt kun je het 
verschil maken. De organisatie werkt 

met zogenaamde ligapunten. D.w.z. 
dat voor de 1e negen beste score = 12 
punten, 2e negen beste score 12 pun-
ten en laagste netto score nogmaals 
12 punten. Dus maximaal kun je 36 
punten halen. Zelf scoorden wij 2x36 
en 1x 34 punten, wat ons verzekerde 
van een finaleplaats.
Van de 5 voorrondes tellen de beste 3, 
en van iedere regio plaatsen de num-
mers 1 en 2 zich voor de finale. In 
deze finale kwamen we ook mensen 
tegen die we kenden van de com-
petitie. Je leert er dus weer heel veel 
nieuwe golfvrienden kennen.

Goedkoop
Kostentechnisch is het goedkoop: je 
betaalt een inschrijfgeld van 70 euro. 
Hiervan is 35 euro gereserveerd als 
greenfee voor de finaleronde, ook al 
eindig je niet bij de beste 2. Die dag 
speel dan de ‘kleine finale’. De andere 
35 euro is inschrijfgeld. Alles is zeer 
goed georganiseerd onder de bezielen-
de leiding van Gerard Lasonder, die 
op alle banen zeer goed onderhandeld 
had ook m.b.t. het diner. Dit kostte 
ongeveer 15 à 20 euro al naar gelang 
het een twee- of driegangen diner be-
trof. Voor de greenfee zelf betaalden 
we overal 35 euro.

Noord-Ierland
Wij spelen regelmatig wedstrijden en 
toernooien, en vertelden Gerard dat 
we in mei altijd naar Turkije gingen, 
maar na 8 jaar het wel gezien had-
den. Hij opperde het idee om in juni 
deel te nemen aan een toernooi in 

Noord-Ierland. Dit toernooi wordt al 
sinds 1967 georganiseerd en er doen 
maximaal 800 mannen aan mee 
van ‘all around the world’. Er wordt 
gespeeld op 4 verschillende linksba-
nen. Na nadere informatie te hebben 
ingewonnen via internet en na een 
gesprek met de organisator in Ierland 
zelf, hebben we al met een paar man 
de knoop doorgehakt en hebben 
ons dan ook reeds voor dit toernooi 
ingeschreven. Een uitgebreid verslag 
hiervan volgt dan in 2013 (we zijn 
heel benieuwd, red.).

Kijk voor verdere informatie op www.
duogolf.nl en wie weet zien we ons 
volgend jaar ergens in Nederland of 
Duitsland.”

Groetjes en veel golfplezier,
Karel Dirkse en Marc Bovee

Een absolute aanrader!

Karel Dirkse en Marc Bovee 
(De Singles) spelen ‘Duogolf’
Duogolf is de leukste, de sportiefste, de voordeligste en enige OPEN vierbal 
(fourball) competitie van Nederland. Een perfect vervolg op de zo populaire 
NGF-competitie maar dan in de zomer. Spelen op kwalitatief goede banen 
in Noordwest-Duitsland en Noordoost-Nederland en meestal onder betere 
baancondities dan in het vroege voorjaar! Deze intro lezen we op de website 
van Stichting Duogolf. De naam zegt het al, je kunt spelen met je man-vrouw-
vriendin-vriend-opa-oma-broer-zus-neef-nicht en wat nog meer… Afgelopen 
seizoen hebben het duo Karel Dirkse en Marc Bovee deelgenomen aan dit 
toernooi. Hieronder hun enthousiast verslag.
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Solide ijzerslagen, het kan eenvoudig 
zijn. Het is moeilijk voor te stellen, 
zeker voor wie met enige regelmaat 
slices en hooks slaat. Maar de meeste 
spelers hebben moeite met hun ijzers 
vanwege twee, overigens goed cor-
rigeerbare fouten. 

Het begint al vóór de swing. Fou-
ten in de set-up, zoals een zwakke 
linkerhandgrip, geen goede houding 
en verkeerd oplijnen, dwingen u te 
compenseren, waardoor u minder 
goed balcontact maakt. Ook bestaat er 
een groot misverstand over de eerste 
neerwaartse beweging vlak na de top 
van de achterzwaai. 

Hier laat ik een set-up van een tour-
kaliber zien. Vandaaruit wordt het 
makkelijker om de club te swingen. 
Vervolgens laat ik zien welke bewe-
ging goed is en welke niet.
Die beweging volgt vlak na de top 
van de backswing, de eerste bewe-
ging richting de bal. Wie eenmaal die 
cyclus van fouten vanaf de top van 
de backswing doorbreekt, raakt de bal 
meteen beter. Tijdens onze inlooples-
sen wordt hier met name veel aan-

dacht aan geschonken. Een slechte 
swingbaan valt bij tee-shots nog 
enigszins te maskeren. Maar bij een 
approach, die in de regel meer precisie 
vergt, komt u er niet mee weg.

Set-up
U swingt misschien niet als een 
tourspeler, maar u kunt uzelf best de 
set-up van een tourspeler aanmeten. 
De meeste golfers hebben snel de 
golfhandschoen kapot, en dan ook 
nog eens op de verkeerde plaats. Ruim 
80% heeft de grip van de linkerhand 
te zwak zitten. De linkerhandpalm 
is te veel naar het doel gedraaid. Dit 
maakt dat de schouders open staan bij 
het adresseren. Zorg dat de ‘V’ van uw 
linkerhand naar uw rechterwang of 
schouder wijst. (zie foto 1). Dit zorgt 
ervoor dat uw schouderlijn evenwij-
dig aan de doellijn is en uw rechter-
arm lager is dan uw linkerarm. Voor 
middellange ijzers ligt de bal iets links 
uit het midden. Naarmate de club 
langer is, schuift de balpositie meer 
naar voren. 

De beweging

Met een goede set-up heeft u vaak 
ook een goede positie in de top van 

uw backswing, schouders 90 graden 
gedraaid, de club parallel aan de doel-
lijn, startklaar voor de neerwaartse 
beweging. Begin de neerwaartse bewe-
ging met een lichte kanteling van uw 
rug naar rechts, van het doel af (foto 
3). Hiermee bereikt u dat u het gevoel 
krijgt dat de linkerheup als eerste naar 
het doel beweegt en niet de schou-
ders als eerste starten. Uw heupen 
reageren door naar links te bewegen, 
uw rechterschouder gaat daardoor 
omlaag. Zo zijn bij impact uw armen 
in de neerwaartse beweging dichter 
bij uw lichaam. Draai vervolgens 
door. Minder goede spelers bewegen 
de schouders niet naar beneden, maar 
van buiten naar binnen. Het gevolg 
is dat hun bovenlichaam voor de bal 
blijft en de club komt van buitenaf te 
steil in met alle gevolgen van dien.

Goed: kantel en draai door

Vanaf de top van uw backswing kan-
telt u uw rug en schouders licht naar 
rechts. Daardoor bewegen uw heupen 
naar links en komt de rechterschou-
der omlaag. Zo bent u in de positie 
om uw club van binnenuit neerwaarts 
te swingen.

De meeste spelers hebben moeite met hun ijzers

Solide slagen op weg naar 
betere ijzerslagen
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Fout: schouderbeweging van  
buiten naar binnen 
Als de rechterschouder van buiten 
naar binnen beweegt in plaats van 
naar beneden, zal de club de bal snij-
den, van buiten naar binnen, met als 
gevolg een slice of pull.
En dan last but not least:  

De finish: omgekeerde C
Als u uw schouders iets kantelt en 
uw rechterschouder naar beneden 
beweegt bij impact, blijft uw rech-

terschouder iets lager dan uw linker-
schouder bij de finish. Dit zorgt voor 
een omgekeerde ‘C’ finish die je bij 
alle goede tourspelers terug kunt zien. 
Als de club te steil inkomt, van buiten 
naar binnen, dan beweegt de rechter-
schouder meer in een ronde beweging 
en komt deze rechterschouder hoger 
uit dan de linkerschouder. U raakt 
dan snel uit balans en de bal wordt 
vaak niet goed geraakt.

Overcorrigeren: niet goed,  
eindstand te veel rechtop

Wanneer u dit artikel leest en u gaat 
hiermee op de driving range aan de 
slag, dan bestaat het gevaar dat u 
gaat overcorrigeren. Te veel van het 
goede is nooit goed. Daarmee wil ik 
aangeven dat wanneer u het kantelen 
van het doel af gaat overdrijven, u 
te veel van binnen uit tegen de bal 
komt. Daardoor gaat u de bal vaker 
toppen en naar rechts slaan en kunt u 
te vroeg de grond voor de bal raken. 
Brengt u deze verandering aan in uw 
swing en merkt u een van deze laatste 
symptomen, dan kantelt u teveel van 
de bal weg.

Arthur Kleeven
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Na koffie met donuts, geven Kitty en 
Han een uitleg over de wedstrijdvorm 
(die we eigenlijk al kennen) en Cees 
vertelt de parabel van het roze bal-
letje. Gelukkig is er ook nog een tekst 
op papier daarover, maar het blijft een 
vreemde zaak. Als je het roze balletje 
kwijt raakt ben je het kwijt... lijkt me 
logisch. Voordat we de baan op gaan, 
krijgen we nog een beker popcorn 
mee wat ons in de juiste filmstem-
ming brengt.

Roze bal
Er schijnt zeer serieus gespeeld te 
gaan worden. 11 flights moeten op 
9 holes starten? Knap geregeld door 
de wedstrijdleiding, maar die hebben 
dan ook spelletjes bedacht. Én er is 
dan ook nog die roze bal. Dit wordt 
dus geen gewone Americawedstrijd. 
Wat zal deze middag ons brengen en 
met name houden we het droog?
Bij hole 1 worden we verwelkomd 
door Tiny Gruijters. Voor deze dag is 
onze marshal omgetoverd tot sheriff. 

Op hole 5 zou hij later op de dag zijn 
ster verliezen (in een overactieve bui 
bij het verplaatsen van de out-of-
bounds paaltjes). 

Kicken
Wij slaan af op hole 3. Ons roze bal-
letje landt twee meter voor de green. 
Kan slechter. Chipje, putje, putje... 
boogy. Bij de volgende hole ‘belandt’ 
dat roze balletje in het water... heb-
ben wij een zorg minder. Hier is ook 
de nearest-to-the-line uitgezet. Knap 
werk, de lijn loopt helemaal omhoog 
tot aan de green. Als je op de green 
slaat heb je pech? Niemand van ons 
komt in de buurt van het touw. Maar 
we hebben straks een herkansing.
Tot hole 7 geen bijzonderheden. De 
wind trekt aan en neemt af, dat maakt 
het moeilijk om een hole-in-one te 
slaan. De ene par valt na de andere, 
best kicken. Waar blijven de birdies? 
Op hole 8 blijken we dan toch weer 
niet zo goed te zijn als we dachten. 
Op 9 blijft het toch lastig om over die 

dennen te komen, die ze net voor de 
green hebben gezet. Het lukt me met 
een ijzer zeven.

Hotdog
We willen door naar 1, maar dan wor-
den we naar de spelletjes gedirigeerd. 
Chipping-challenge: er zijn drie 
cirkels rond drie vlaggen uitgezet op 
de chipping green en je hoeft alleen 
maar in een cirkel terecht te komen 
of beter, in de hole of in een cup. Ik 
kom nergens, nul punten. Daarna 
gaan we putten, hoeveel slagen heb 
je nodig voor vijf gaatjes? Na deze 
zenuwslopende inspanningen worden 
we beloond met een echte hotdog en 
een stevige borrel, haalt de laatste kou 
uit onze gewrichten.
Vol goede moed gaan we verder. 
Waarom moeten er nu twee van ons 
via de bunker, als je toch met gemak 
ook met één slag op de green kunt 
komen. Bij een tweede ronde hoop je 
altijd nog te kunnen verbeteren wat 
de eerste keer verkeerd ging. Maar de 
herkansing levert bij ons geen nieuwe 
topprestaties op. Tegen vier uur 
begint het te miezeren. Een enkele pa-
raplu gaat open, maar om half vijf is 
iedereen nagenoeg droog binnen. We 
drinken een ‘kop koffie’ en bereiden 
ons voor op de prijsuitreiking.
 
Roze harem
De Pink Panter probeert bij de prijs-
uitreiking nog wat indruk te maken 
met zijn roze harem bestaande uit 
Mieke Carlijn, Ingrid en Hannie. Drie 
van hen kwamen bij hem in de flight 
(Hannie was kennelijk niet blond ge-
noeg?). Onze charmeur zou voor mijn 
gevoel toch een betere lady killer zijn 
geweest als hij de vier dames samen in 
een flight had laten spelen met hem-

Deelnemers genieten van een ouderwets gezellige dag…

Slottoernooi Americabaan
Op 2 november luidt de weersvoorspelling: wisselvallig en 10 graden. De wed-
strijdleiding schrijft op de site: ‘afmelden is niet meer mogelijk na dinsdag en de 
wedstrijd gaat altijd door ook bij slecht weer’. Er zijn 41 deelnemers. Wij gaan de 
baan op in een schraal zonnetje bij een strak blauwe lucht. Hoe zo wisselvallig? 
De buienradar laat om 12 uur een bui zien boven Frankrijk en met een beetje 
meteorologisch inzicht kan de gemiddelde golfer inmiddels inschatten dat die 
pas tegen 16.00 uur bij ons kan zijn. Misschien zijn we dan al van de baan?

22

Gol fhor s t Winter 2012



Uit de losse pols:  
een rechte lijn…
“Veel van onze golfers hebben, soms lang geleden, de eerste beginselen van wis-
kunde tot zich mogen nemen. En we hebben geleerd: ‘De kortste verbinding tussen 
twee punten is de rechte lijn.’ Tenminste als je de kromming van de aarde verwaar-
loost. Nu denk ik niet dat de kromming van de aarde veel invloed heeft op onze 
golfbaan, zelfs niet op de lange par-5 holes. Dus voor ons geldt: de kortste afstand 
is een rechte lijn.

Dus wat is er eenvoudiger om langs een rechte lijn de bal van A naar B te brengen? 
Ofwel van de plaats waar de bal ligt naar de green? Dit moet toch heel simpel zijn.

Toch zijn er hele bibliotheken vol gepakt met boeken die vertellen hoe je dit moet 
doen. In de VS zijn twee tv-stations 24 uur per dag bezig dit probleem voor je op te 
lossen en tonen je ook dat dit nog makkelijker wordt als je de club van een bepaald 
merk in je hand hebt, met een speciale bal speelt, of het oefenprogramma van een 
gerenommeerde pro volgt.

Een rechte lijn dus.

Persoonlijk wil ik hier nog wel eens van afwijken. Niet uit onkunde natuurlijk, maar 
ik houd er nu eenmaal van om soms in het bos te dwalen, langs de waterkant te 
vertoeven of kinderlijk in een zandbak te spelen. Dit is nu eenmaal mijn beleving. 
Dit alles biedt onze golfsport natuurlijk ook. Ons speelrecht is dus inclusief deze ge-
noegens. Om mij heen kijkende bespeur ik overigens dat ik hierin niet de enige ben.

De eerste echte golfbanen in Europa waren natuurlijk in Engeland en in Schotland 
met als bekendste St. Andrews. Zo’n beetje alles wat nu op golfgebied regel is, is 
daar uitgevonden en bepaald. Ook de rechte lijn.

St. Andrews was een link-baan van 20 holes. Tien holes heen en tien terug onge-
veer langs dezelfde weg. En omdat ook zij snel leerden wat een rechte lijn was, 
ontstonden er wel problemen als de vluchten elkaar onderweg tegenkwamen

Na een regenachtige zaterdagmiddag, ongetwijfeld met veel malt whisky, kwamen 
de golfnotabelen (bij alle andere sporten heten dit bobo’s), tijdens een uitvoerige 
discussie, tot een compromis om te zaak wat in te korten tot 18 holes. Negen holes 
heen en negen terug. Sindsdien speelt de hele wereld 18 holes en staat er ook op de 
hele wereld op de scorekaarten: negen holes out en negen holes in.

Maar kansen op botsingen en problemen met loslopende wandelaars waren er nog 
steeds. Daarom werd snel een oplossing gevonden. Voor de vluchten uit liep een 
caddy met een rode vlag en een toeter. Deze caddy waarschuwde met deze toeter 
eventuele voorbijgangers dat de golfers eraan kwamen en probeerde botsingen 
tussen vluchten te voorkomen. Dit werd de fore-caddy genoemd. Om de caddy te 
waarschuwen dat de bal ook echt werd geslagen, riep men dit naar de caddy in een 
afkorting: ‘fore’.

En nu nog steeds gebruikt de hele wereld deze kreet. Echter 
nu om aan te geven dat de bal juist niet de rechte lijn volgt, 
en dus een direct gevaar vormt voor de omgeving.

Persoonlijk heb ik hiervan gelukkig niet veel last, mijn 
omgeving wellicht wel. Maar ik weet dan ook wat een rechte 
lijn is.”

Afko Schoonbeek

column… Afko Schoonbeek

zelf als caddie! Maar ja, wie had dan 
die birdie op hole zeven moeten slaan?
Kitty, Han en Cees doen op een 
voortreffelijke wijze de prijsuitreiking 
en Kitty begint voor de variatie maar 
eens met de toezegging dat iedereen 
een birdie krijgt, maar heeft daar on-
middellijk weer spijt van (zeg dat dan 
ook niet!). Er zijn er tien.
Vandaag geen hole-in-one, behalve 
dan bij de chipping challenge. Omdat 
drie heren daarbij dezelfde score 
behalen met 300 punten, krijgt Jan 
Maas de eer vanwege zijn perfecte 
landing. Gerda de Beijer wint het bij 
de dames met 250 punten. De putting 
challenge wordt gewonnen door Ma-
ria Brueren en Lei Holthuijsen, beiden 
met 19 puts over 2x5 holes. 
‘The nearest-to-the-line’ is voor Mieke 
van de Kolk en Jan van Lieshout. 
De roze bal gaat naar flight 10: Ger 
Geurts, Gonda Vivet en Harry Feller. 
Consolation prize (ik heb het ook 
moeten opzoeken) wordt een opsteker 
voor Ria van de Vorle.

Winnaars
Dan eindelijk de winnaars. Bij de 
dames gaat de eerste prijs naar Nel 
Berden met 41 punten, de tweede is 
voor Toos Jacobs met 40 en Bregitte 
van Meijel eindigt op de derde plaats 
met 38 punten. Winnaar van de 
heren is Ger Geurts, 49 stablefordpun-
ten, tweede Paul van Meijel met 44 en 
derde Koos Jacobs met eveneens 44 
punten.
Een voortreffelijk en gevarieerd buffet 
staat geserveerd. We zien Sven tot 
laat in de avond de schotels opnieuw 
opmaken; er is voedsel in overvloed.

Bedankt wedstrijdleiding en bedankt 
Sven, we hebben weer eens een ou-
derwets gezellige dag beleefd.

Joep Jansma
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Het bestuur van Golfvereniging 
Golfhorst bestuurt niet alleen, 
maar is niet te beroerd om 

ook zelf de handen uit de mouwen 
te steken. Wat te denken van Jan 
Duijndam, voorzitter van de baan-
commissie, en zijn voorganger Fried 
Hoeijmakers. Beiden hebben ‘groene 
vingers’ en zijn bijna iedere maandag 
op de golfbaan aan het werk, vaak 
bijgestaan door verschillende leden.

Altijd samen, en als de een niet kan, 
komt de ander ook niet. Ze verzorgen 
het onderhoud van de bomen, snoei-
en, ruimen losliggend materiaal op, 
houden de paden vrij en ga zo maar 
door. Jan en Fried zijn uitstekend op 
elkaar ingespeeld en verzetten een 
hoop werk in korte tijd. Als er soms 
ineens heel veel hout versnipperd 
moet worden of iets dergelijks, maken 
ze graag van extra handen gebruik. 
Daarvoor hebben zich al verschillende 
leden opgegeven.

Beheersplan
Jan en Fried doen werk wat anders 
niet gedaan zou worden of zorgen 
ervoor dat de greenkeepers gemak-
kelijker door kunnen gaan met het 
echte greenkeeperswerk. Eigenlijk 
zijn de beide heren er vorig jaar mee 

begonnen. De BV reageerde aan-
vankelijk sceptisch op hun aanbod, 
maar inmiddels is de zelfwerkzaam-
heid volledig geaccepteerd en zelfs 
gewenst, aldus de beide mannen. Ze 
hebben inmiddels ook een ‘groen’ 
beheersplan gemaakt, in overleg met 
de greenkeeping. ’s Maandags drin-
ken ze gezamenlijk koffie in de keet, 
waardoor ze een ander contact met 
de greenkeepers krijgen en horen wat 
er speelt. Jan en Fried zijn inmiddels 
vertrouwde ‘klussers’ op de maandag-
morgen. Hun uitleg dat ze de contri-
butie niet betaald hebben en daarom 
moeten ‘bijklussen’, dat gelooft 
niemand meer. 

Fervent knutselaar
En dan de vice-voorzitter annex pen-
ningmeester en de voorzitter van de 
regel- en handicapcommissie. Ook zij 
zijn niet te beroerd om hun handen te 
laten wapperen als het in het belang 
van de leden van de vereniging is. 
Vooral Chris Besseling is een fervent 
knutselaar. Toen er bij de leden be-
hoefte bestond aan bordjes met daarop 
de lengte van de winterholes, klopte 
Giel met deze vraag aan bij de R&H-
commissie oftewel de ‘Regel-het-even-
commissie’. De BV rekende dit klusje 
immers niet tot zijn takenpakket.

Chris, de opperman van de ‘Regel-
het-even-commissie’ ging onmiddel-
lijk aan de slag. Door een bijdrage van 
Houthandel Mol uit Horst kwamen 
er voor weinig geld zo’n 20 scherp 
aangepunte paaltjes, uitgevoerd in 
duurzaam Bankirai hout. Daarnaast 
moesten er ook nog beletteringsbord-
jes komen. Aannemersbedrijf Koenen 
uit Holthees liet zich ook niet kennen 
en leverde ze in Trespa-uitvoering 
eveneens voor een vriendenprijsje. 
En toen kon regelneef Chris aan de 

slag met schaaf en frees. Hij sloot zich 
twee dagen op in zijn schuur achter 
in de tuin, waar zijn vrouw Truus hem 
liefdevol voorzag van koffie en ander 
lekkers. Hij ging helemaal op in het 
‘schurisme’ zoals kenners dit geklus in 
een schuurtje noemen en werkte door 
tot de paaltjes bijna klaar waren. 

Vakkundig
Toen wachtte hem nog een andere, ei-
genlijk nog lastigere klus. Er moesten 
rvs-schroeven en plakletters worden 
aangeschaft. Die laatste om de lengte 
van de winterholes mee aan te geven. 
En daarvoor moest Chris eerst langs 
penningmeester Bas Op het Veld voor 
goedkeuring, want zo gaat dat als je 
iets moet kopen. En wat de regelneef 
al vreesde gebeurde: “dat kost wel 
erg veel geld”, was het antwoord van 
Bas. Ik ben bovendien niet voor niets 
de man van de cijfers. Laat dat klusje 
maar aan mij over. En zo geschiedde. 
Bas regelde de plakkers, uiteraard voor 
weinig geld en wist ze, met zijn preci-
sie als het om cijfers gaat, vakkundig 
op de bordjes te plakken.

En omdat de vereniging een heel col-
legiaal bestuur is, heeft Jan Duijndam 
(u weet wel, de man van de baancom-
missie) beloofd om alle afstandspaal-
tjes, ook voor heel weinig geld, 
eigenlijk gratis, en hopelijk niet voor 
niks, te plaatsen.

Bets van der Heijden

Bestuursleden ‘klussen bij’!

Leden en bestuur steken handen uit 
de mouwen bij onderhoud golfbaan 

… dat ze de contributie niet betaald  
hebben en daarom moeten ‘bijklussen’,  

dat gelooft niemand meer. ..
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Positief
Al heel snel voelden we er ons thuis 
en toen ik na de ledenvergadering 
door Giel Boonhof werd benaderd 
met het verzoek om samen met 
Kitty Collin, en later Cees Mulder, de 
wedstrijden op vrijdag van de Ameri-
cabaan te begeleiden, heb ik hier dan 
ook positief op gereageerd. 
Eenmaal een beetje ingeburgerd ga je 
toch eens kijken wat de vereniging al-
lemaal te bieden heeft en kwam ik uit 
bij de wedstrijden: woensdag, nee dan 
heb ik de kleinkinderen, zaterdag dan, 
nee ook niet. Op de donderdag, ja 
leuk, dan kan ik! Want je wil toch ook 
eens met anderen golfen en nieuwe 
mensen leren kennen.
Wat mij als eerste opviel was, dat er 
elke week vrijwel dezelfde groep da-
mes hiervoor inschreef. Als ik zelf op 
donderdagmorgen met iemand ging 
golfen zag ik ze wel zitten die dames, 
aan die lange tafel rechts. Ze hadden 

het volgens mij wel gezellig met het 
hele clubje. En als ik dan toevallig zo 
rond half 3 weer eens in het clubhuis 
kwam..., zaten ze er weer. De wed-
strijd zat er op en onder het genot 
van koffie of een ander drankje werd 
een en ander nog eens doorgespro-
ken, gevolgd door de prijsuitreiking 
en nog een drankje. Zo gaat dat als 
het gezellig is…

Nieuweling
Zouden ze het wel leuk vinden, als 
er opeens een nieuweling mee ging 
doen? Ik dacht: ‘ik probeer het en als 
het niks is, jammer dan.’ Ingeschre-
ven via de site, dus ik was aange-
meld. Na het voorstelrondje zat ik 
dan op die bewuste donderdag ook 
met een kopje koffie aan die lange 
tafel met ‘de dames van de dames-
dag’. Ingedeeld in een flight van 3 
hebben we 18 holes gelopen. Oh, hoe 
spannend is dit voor de eerste keer! 

Mijn eerste strafpunt had ik al op 
hole 1 te pakken, waar ik van louter 
enthousiasme met mijn trolley over 
mijn eigen bal reed. Tja, dat moet je 
niet doen in een wedstrijd, je loopt 
toch qualifying. Je leert snel hoor en 
nog steeds zijn er nieuwe situaties die 
ik ooit in het regelboekje heb gelezen 
(en dus behoor te weten…), die je 
nu in de praktijk meemaakt en nooit 
meer vergeet. Na de wedstrijd koffie 
gedronken en ik kan alleen maar zeg-
gen dat ik een supergezellige dag heb 
gehad met veel nieuwe indrukken en 
veel namen om te onthouden. Vanaf 
die dag ben ik er praktisch elke week. 

Variatie
Waarom schrijf ik nu eigenlijk dit 
stukje? Wel, omdat er volgens mij een 
verkeerd beeld is van de damesdag. 
Een beeld dat nog dateert uit vroegere 
tijden. Het is een hechte groep, dat 
klopt, maar iedereen staat open voor 
dames die mee willen gaan doen, on-
geacht leeftijd (1-99) of handicap (-9 
tot 54). Het is tenslotte een wedstrijd 
voor ALLE (dames-)leden. Ook hier 
geldt het motto: hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd, hoe groter het clubje, 
des te meer variatie van de flights elke 
week. En dat maakt het alleen maar 
leuker.

Dus ik zou zeggen: heb je tijd op de 
donderdag, kom dan een keer kijken 
en golf gezellig mee en je zult zien, je 
wordt met open armen ontvangen, 
door ‘de dames van de damesdag’! 
Opgeven (inschrijven) kan vóór dins-
dagavond 18.00 uur via de site van de 
vereniging of bellen met de wedstrijd-
leiding.”

Han Driessen-Smits

Aan deze tafel is nog genoeg plaats...

“Op 3 mei 2012 is het dan zo ver, ik ga voor het eerst meedoen met de wed-
strijd op de damesdag, de wedstrijd die elke donderdag start vanaf 10.00 uur. 
Maar eerst zal ik mij kort voorstellen. Mijn naam is Han(neke) Driessen-Smits 
woonachtig in Venlo. Het GVB haalde ik in mei 2010 na enkele lesblokken en 
inlooplessen bij golfschool Arthur Kleeven. Na bijna 1,5 jaar lid te zijn geweest 
bij GC Roobeek hebben Hans en ik ons aangemeld als leden van de Golfhorst.

Han(neke) Driessen: “Want je wil toch ook eens met 
anderen golfen en nieuwe mensen leren kennen”

Een warm pleidooi voor 
de damesdag
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Puzzel 26 Pikante-Doorloper
Horizontaal
1. groente, knus, af en toe
2. olifantsbeen, hevigheid
3. science center, boom, verkopers, noot
4. cijfer (It.), minderwaardig, koraalei-

land
5. gevaarlijke ziekte, grauw, meisjes-

naam, eerste vrouw
6. noot, onvaste, bouwland, kleur (Eng.)
7. binnendringen, naamloos, Turks 

meisjesnaam
8. radon, Spaanse televisie, enig, vinger-

doekje
9. bijwoord, Vlaamse Economische 

Kring, omhulsel, vaders en moeders
10. d.w.z., Engels bier, pruik, bevelschrif-

ten
11. betaalmiddel, deel van de bijbel, chip, 

engerling
12. omheining, vel van een zoogdier, 

goud, straatgoot
13. eiland (Fr.), doodsbang, betreffende
14. verbinding, afgelegen, kussen
15. kind (Eng.), oude Griekse stad, be-

hoeftige, inhoudsmaat, erfelijkheids-
drager

Verticaal
1. groente, meisje
2. voorzetsel, kluif, werkelijk, onzes 

inziens
3. geliefde van Julia, toucherend
4. tegenover, brandstof (Eng.), mist, 

kraan, voorzetsel
5. daarbinnen, Mexicaans volk, stam
6. aardig, praatjes, 101 (Romeins)
7. beknotte, bijbelse figuur, het is (Eng.)
8. National Trust, minnaar, Griekse 

hoogvlieger, familielid
9. overdreven, claim, herkauwer, vouw-

fiets, Interdepartementale commissie 
Europees recht

10. slikken, afdeling in een ziekenhuis, 
organisatie van de nazi’s, zijn konink-
lijke hoogheid (Eng.)

11. Europeaan, Frans gerecht, bezittelijk 
voornaamwoord

12. zeurpiet, familielid
13. stijver, gezelschapsspel
14. weekdieren, draadje, slot
15. niet raak, voorbij, roem, eren
16. koest, gewoonte, tin, klef, later

Stuur de gevonden oplossing vóór 1 februari 2013 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 25: 
De oplossing van de puzzel in het 

herfstnummer van het clubblad was: 
’Hilversumsche Golf Club’

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

Uit de goede inzendingen hebben we 
de namen getrokken van  

Nell Hoeijmakers (Broekhuizen)  
en Toon van Loon (Asten).  

Voor hen staat een lekkere fles wijn 
klaar bij de receptie.

Puzzel 26    PPPiiikkkaaannnttteee---DDDoooooorrrlllooopppeeerrr 
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Horizontaal 
1.  groente, knus, af en toe 
2.  olifantsbeen, hevigheid 
3.  science center, boom, verkopers, noot 
4.  cijfer (It.), minderwaardig, koraaleiland 
5.  gevaarlijke ziekte, grauw, meisjesnaam, eerste vrouw 
6.  noot, onvaste, bouwland, kleur (Eng.) 
7.  binnendringen, naamloos, Turks meisjesnaam 
8.  radon, Spaanse televisie, enig, vingerdoekje 
9.  bijwoord, Vlaamse Economische Kring, omhulsel, vaders en moeders 
10.  d.w.z., Engels bier, pruik, bevelschriften 
11.  betaalmiddel, deel van de bijbel, chip, engerling 
12.  omheining, vel van een zoogdier, goud, straatgoot 
13.  eiland (Fr.), doodsbang, betreffende 
14.  verbinding, afgelegen, kussen 
15. kind (Eng.), oude Griekse stad, behoeftige, inhoudsmaat, erfelijkheidsdrager 
 
Verticaal 
1. groente, meisje 
2. voorzetsel, kluif, werkelijk, onzes inziens 
3. geliefde van Julia, toucherend 
4. tegenover, brandstof (Eng.), mist, kraan, voorzetsel 
5. daarbinnen, Mexicaans volk, stam 
6. aardig, praatjes, 101 (Romeins) 
7. beknotte, bijbelse figuur, het is (Eng.) 
8. National Trust, minnaar, Griekse hoogvlieger, familielid 
9. overdreven, claim, herkauwer, vouwfiets, Interdepartementale commissie Europees recht 
10. slikken, afdeling in een ziekenhuis, organisatie van de nazi's, zijn koninklijke hoogheid (Eng.) 
11. Europeaan, Frans gerecht, bezittelijk voornaamwoord 
12. zeurpiet, familielid 
13. stijver, gezelschapsspel 
14. weekdieren, draadje, slot 
15. niet raak, voorbij, roem, eren 
16. koest, gewoonte, tin, klef, later 

 
Los de doorloper op en plaats de letters van de genummerde hokjes in het diagram hieronder. 
In het diagram ontstaat een spreuk die zeker in de warme, donkere wintermaanden u veel 
genoegen kan bezorgen! Deze spreuk is de oplossing.  
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Stuur de gevonden oplossing vóór 10 januari 2013 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! 
 
 
 
In groen kader: 
 
Oplossing puzzel 25: 
 
De oplossing van de puzzel in het herfstnummer van het clubblad was: 
’Hilversumsche Golf Club’ 
 
Iedereen bedankt voor het meedoen en succes met de nieuwe puzzel. 
  
Uit de goede inzendingen hebben we de namen getrokken van Nell Hoeijmakers 
(Broekhuizen) en Toon van Loon (Asten). Voor hen staat een lekkere fles wijn 
klaar bij de receptie. 
 

 

Los de doorloper op en plaats de letters van de genummerde hokjes in het dia-
gram hieronder.
In het diagram ontstaat een spreuk die zeker in de warme, donkere winter-
maanden u veel genoegen kan bezorgen! Deze spreuk is de oplossing. 
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‘Voor wie het nog niet weet: vanaf 
mei t/m oktober strijden dames van 
zes Limburgse golfclubs tegen elkaar 
voor de eer, maar vooral  om het visi-
tekaartje af te geven. De zes clubs zijn: 
Crossmoor, Herkenbosch, Bleijenbeek, 
Geijsteren, De Peelse Golf en de Golf-
horst. Vorig jaar deden wij als dames 
van de Golfhorst voor de eerste keer 
mee en werden toen tweede, achter 
Golfclub Geijsteren, met slechts een 
punt verschil. Dit moedigde ons uiter-
aard aan om dit jaar te willen winnen.
In het begin van de training, in april 
van dit jaar, kampten we echter met 
bezettingsproblemen. Gelukkig kon-

den die goed opgelost worden. Deel-
name vereist namelijk een handicap 
lager dan 25. Van de organisatie van 
Crossmoor in Weert mocht ik Riet van 
de Aa, die jarenlang op de Golfhorst 
lid geweest is, inzetten voor de maan-
den mei en juni. Verder versterkten 
wij ons team met de dames Dorine 
Smeets en Thea Reutelingsperger.

Vanaf mei t/m augustus stonden wij 
met gemiddeld 7 punten voor maar 
in september verloren we kansloos 
van Geijsteren en Herkenbosch. Die 
wedstrijd was nota bene op onze 
eigen baan. Voor de laatste wedstrijd 

in oktober pepten wij elkaar flink op 
en gingen veel oefenen. We zouden 
en moesten dit jaar eerste worden. 
En dat is gelukt, nota bene met een 
verschil van 25 punten. En daarmee 
hebben we inderdaad ons visitekaartje 
afgegeven. 

Namens het gehele team,
Gonda Fivet, captain

Het team: (vlnr) Thea Reutelingsperger,  
Jacqueline v.d. Voort, Marina Lutam,  
Hermine Titulaer, Gonda Fivet, Riet v.d. Aa,  
Dorine Smeets, Nell Hoeijmakers. Alda Verhaegen 
en Marijke Nouwen ontbreken op deze foto.

‘Beat the Best’

Eerste prijs Limburgse 
Ladies Leaque voor  
dames van de Golfhorst
Het is ons dit jaar gelukt om de felbegeerde wisseltrofee van de Limburgse 
Ladies League binnen te halen. Het was niet altijd even gemakkelijk, mede 
omdat we (helaas) ook met wat bezettingsproblemen in ons team kampten. 
Maar op 24 oktober hebben we op Crossmoor in Weert als leeuwen gestreden 
en met 25 punten voorsprong gewonnen. De wisseltrofee prijkt inmiddels in 
het clubhuis van de Golfhorst.
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Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/horstvenray

In 2013 ontmoeten we u graag als Rabobank
Horst Venray. Dichtbij en betrokken als altijd!

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/horstvenray

In 2013 ontmoeten we u graag als Rabobank
Horst Venray. Dichtbij en betrokken als altijd!




