
Uw verhaal is het vertrekpunt
Uw vermogen heeft een verhaal. Dat verhaal is het vertrekpunt voor alles wat wij doen. 

Wij kunnen veel voor u betekenen. Daarbij denken wij niet in producten, maar in doelen, 

persoonlijke ambities, idealen. Maar u bent de regisseur van uw eigen plannen. U geeft het 

sein om te vertrekken. Mocht u ook willen ervaren hoe we uw vermogen verder kunnen 

brengen? We nodigen u graag uit voor een persoonlijk gesprek.

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Uw vermogen 
heeft een 

verhaal.
Het vertrekpunt 
voor alles 
wat wij doen.



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

 Puzzel 27 GH-golfhorst
Stuur de gevonden oplossing 
vóór 20 april 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 26: 

De pikante puzzel uit ons winternum-
mer is erg moeilijk gebleken. 
Er waren maar weinig inzendingen 
deze keer. Lag het aan het onderwerp? 
Nee toch! 

De goede oplossing was: 
‘Seks en golf zyn twee dingen waar 
plezier aan te beleven valt ook als je 
er niet goed in bent!’

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

Voor Wim Ter Burg uit Helmond 
staat een lekkere fl es wijn klaar bij de 
receptie.

Puzzel 27    

GGG HHH --- ggg ooo lll fff hhh ooo rrr sss ttt  
 
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    
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Los deze kruiswoordpuzzel op. Er ontstaat op 38 horizontaal een woord waar we bij het golfen meestal niet blij 
mee zijn. Dit woord is de oplossing. 
 
Horizontaal Verticaal 
1 haarstukje 1 wapen 
3 uitgeschakeld 2 goud 
6 stroomgeleiders 4 hoofddeksel 
11 slee 5 sparen via NGF-pas 
12 niet glanzend 6 woede 
15 en andere 7 opzwelling 
16 loop (Eng.) 8 plaats in Mali 
17 bubbelbad 9 model van Mercedes 
19 prinses 10 aftasten 
20 rugpijn 12 deze bal is beslissend in de wedstrijd 
22 Frans lidwoord 13 ….. Milan 
23 biet 14 weefsel 
24 Duitse stad 17 ….. Tong University of Shanghai 
26 ontwerp 18 prikkelgeleider 
28 wijk in Londen 21 voorbijganger 
29 universiteit van Amsterdam 25 schelf 
31 toppers 27 orkest 
32 boom 30 verleden tijd 
33 soort van bouwen 34 leider van een patrouille 
35 water in Friesland 37 eau de toilette 
36 Belgische uitroep 39 drug 
40 onderhoud vóór de aflevering 41 pomp 
43 hunebed 42 Uitwisselings-Centrum en Verrekening 
46 tijdschrift 44 Indonesisch eiland 
47 European Economy Community 45 bescheiden 
48 Centraal Beheer Achmea 49 slang 
50 voornaamste reserve 51 Electronic Arts 
54 voorzetsel 52 afstammeling 
56 Turkse titel 53 koningin 
57 pers. voornaamwoord 55 insect 
58 eenzaamheid (Duits) 60 afkorting van een Amerikaanse staat 
59 nogmaals 62 Amsterdamse beurs 
61 vreemde 65 Frans lidwoord 
63 beurde 66 overblijfsel 
64 aanbieding 68 voorzetsel 
67 zonder   
69 rondedans  
70 politieke partij  
71 spil  
72 heel groot  
73 voorzetsel  
74 bevel 
 

i

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

Horizontaal Verticaal
1 haarstukje 1 wapen
3 uitgeschakeld 2 goud
6 stroomgeleiders 4 hoofddeksel
11 slee 5 sparen via NGF-pas
12 niet glanzend 6 woede
15 en andere 7 opzwelling
16 loop (Eng.) 8 plaats in Mali
17 bubbelbad 9 model van Mercedes
19 prinses 10 aftasten
20 rugpijn 12 deze bal is beslissend in de wedstrijd
22 Frans lidwoord 13 ….. Milan
23 biet 14 weefsel
24 Duitse stad 17 ….. Tong University of Shanghai
26 ontwerp 18 prikkelgeleider
28 wijk in Londen 21 voorbijganger
29 universiteit van Amsterdam 25 schelf
31 toppers 27 orkest
32 boom 30 verleden tijd
33 soort van bouwen 34 leider van een patrouille
35 water in Friesland 37 eau de toilette
36 Belgische uitroep 39 drug
40 onderhoud vóór de afl evering 41 pomp
43 hunebed 42 Uitwisselings-Centrum en Verrekening
46 tijdschrift 44 Indonesisch eiland
47 European Economy Community 45 bescheiden
48 Centraal Beheer Achmea 49 slang
50 voornaamste reserve 51 Electronic Arts
54 voorzetsel 52 afstammeling
56 Turkse titel 53 koningin
57 pers. voornaamwoord 55 insect
58 eenzaamheid (Duits) 60 afkorting van een Amerikaanse staat
59 nogmaals 62 Amsterdamse beurs
61 vreemde 65 Frans lidwoord
63 beurde 66 overblijfsel
64 aanbieding 68 voorzetsel
67 zonder  
69 rondedans 
70 politieke partij 
71 spil 
72 heel groot 
73 voorzetsel 
74 bevel

Los deze kruiswoordpuzzel op. Er 
ontstaat op 38 horizontaal een woord 
waar we bij het golfen meestal niet blij 
mee zijn. Dit woord is de oplossing.

Aufenacker • Im Geer 9-11 • 46419 Isselburg • Germany • T +49 (0)2874 45361 • www.aufenacker.de
AAC • Postbus 13 • 5768 ZG Meijel • The Netherlands • T +31 (0)77 4663421 • www.agroairconcepts.nl

Clean Air created by Agro Air

Het hygiënische Paneelbouwsysteem gemaakt 
van kunststof voor de moderne stallenbouw. 
Snelle en kostenbesparende installatie.
Volledig gesloten voor optimale reiniging en 
hygiëne.

Stallenbouw 
Levensmiddelenindustrie

Tuinbouw
Installatie van materialen

Producten Pakket
Varkenshouderij
AAC - 70*  Chemische luchtwasser
AAC - 95*  Chemische luchtwasser 
AAC - Bio* Biologisch luchtwassysteem
AAC - Combi/Bio*  Gecombineerd bio luchtwassysteem
Pluimveehouderij
AAC - 90*  Chemische luchtwasser 
Vleeskalverhouderij
AAC - 90*  Chemische luchtwasser
Melkveehouderij
AAC - 90*  Chemische luchtwasser

Paneelbouw

Adv_AAC+Aufenacker_NL.indd   1 21-09-12   10:10

26

Gol fhor s t Lente 2013 Gol fhor s t Lente 2013

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. 

Koenen en Co is dé vooruitstrevende 

totaaladviseur voor zakelijk Zuid-Nederland. 

Samen met u bekijken onze adviseurs alle 

kanten van uw bedrijf om zo te komen tot 

een succesvolle oplossing. Meer weten? 

Kijk op www.koenenenco.nl

Van alle kanten bekeken
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V andaag zaterdag 16 februari 
2013 is de baan nog steeds ge-
sloten vanwege de aanwezige 

sneeuw en gaat onze wedstrijd jam-
mer genoeg weer niet door. Het geeft 
wel wat extra tijd waardoor ik toekom 
aan het schrijven van een stukje voor 
het lentenummer van ons clubblad.

De nieuwjaarsreceptie op 13 januari 
bleek wat aan de late kant, waardoor 
de meeste leden al eerder in de gele-
genheid waren elkaar het beste voor 
het nieuwe jaar toe te wensen. Maar 
de kwaliteit van de hapjes en de gezel-
ligheid waren uitstekend en daarom 
zullen we deze receptie volgend jaar 
weer samen met de BV organiseren.

Ondanks de slechte weersomstandig-
heden toonde toch een ruim aantal 
leden de interesse om aanwezig te zijn 
bij de jaarlijkse algemene ledenverga-
dering, waar het reilen en zeilen over 
het afgelopen jaar en de plannen voor 
het nieuwe jaar uitgebreid aan de 
orde kwamen.             
NB: Het verslag van deze vergadering 
staat intussen op onze website.

Nog steeds 
beduusd ben ik 
over het tele-
foontje dat ik 
vanmorgen kreeg 
van Derk Jolles, 
de manager van 
ons golfcomplex, 
waarmee hij me 

op de hoogte stelde dat er vanwege 
bezuinigingen door de Golfhorst 
BV, uiterlijk 1 mei a.s., definitief een 
einde komt aan zijn dienstverband. 
Het bestuur was al enige tijd op de 
hoogte dat dit kon gebeuren, maar als 
de bevestiging dan komt, krijg je toch 
een brok in je keel, omdat in de ogen 
van ons een geweldige en oprechte 
manager de club gaat verlaten.

In onze volgende editie zullen we aan 
dit feit verdere aandacht besteden.

Ik wens iedereen een fantastisch golf-
seizoen toe.

Met de beste groeten,
Manus Poels

Golf is oefening in verdwijnen,
zich van de wereld afslaan,
geconcentreerd op niets dan
wat aarde, wat ruimte, op lijnen.

Tussen nevelingen loopt
men vooruit op het einde.
Binnen wazig en onbestemd
voorgeborchte tot inkeer genoopt.

En als dan de kraaien het aas
volgen, de uithalen van armen
schril met vleugels beamen

ziet één hoe schimmen dwaas
een ei lanceren, hij vliegt er
mee weg, dropt het onvindbaar.

Uit de bundel Golf (2003) van Emma Crebolder

Van golf tot poëzie…

Oplijnen
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www.jds.nl

Uw ICT, ónze zorg!

Keizersveld 25
Venray

Telefoon:
0478-585457

E-mail:
info@jds.nl

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

Chiropractie de Koning

www.chiropractiedekoning.nl

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 / artrose
Sportblessures

Uw ruggengraat in goede handen!

volop keus, 

altijd tot uw dienst

We zijn gespecialiseerd in implantaten,  
gedeeltelijke en volledige prothesen,  
reparatie en onderhoud.

MTS A&P Tandprothetiek,
Peter van Kuijk, tandprotheticus

Buitenlust 27, 5803 AZ Venray
Tel. 0478-588895

De oplossing voor uw 
protheseproblemen!

Tel. 0478-588895

De oplossing voor uw 
protheseproblemen!

Wat is jouw favoriet?
 Kies de juiste club!

Volkswagen Golf

SEAT Leon

Volkswagen Golf

Vanaf € 339,- p/m

Vanaf € 339,- p/m

SEAT Leon

€ 339,- p/m

SKODA Rapid

Celsiusweg 5, 5928 PR Venlo
T: 077-320 30 30
E: info@arenalease.nl
I: www.arenalease.nl

Vanaf € 329,- p/m
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Wij heten welkom…

Regelmatig bereiken ons de laatste 
tijd vragen over het gebruik van 
afstandsmeters. Regel 14 van de spel-
regels verbiedt dat nadrukkelijk. Deze 
regel biedt ons wél de mogelijkheid 
een Plaatselijke Regel vast te stellen 
die het gebruik van een instrument, 
uitsluitend geschikt om afstand te 
meten, toestaat.
Er zijn de laatste jaren talloze vormen 
van afstandsmeters ontwikkeld. Als 
het instrument ook andere functies 
heeft, zoals bij smartphones, ook al 
zijn die uitgeschakeld (stand-by), 
dan is een dergelijk apparaat nooit 
toegestaan, dus ook niet door een 
Plaatselijke Regel. Gezien de veel-
heid van instrumenten is het voor de 
wedstrijdleiding, een marker of een 
tegenstander onuitvoerbaar vast te 
stellen of een instrument wel of niet 
aan de voorwaarde alleen geschikt 
voor afstandmeting” voldoet. De NGF 
adviseert de verenigingen daarom het 
gebruik van afstandsmeters niet toe 
te staan.

Daar komt bij dat wij, de regel- en 
handicapcommissie, vinden dat het 
inschatten van afstanden een wezen-
lijk deel van het golfspel is. Verder 
wordt het uitgangspunt “gelijke 
kansen voor elke wedstrijddeelnemer” 
aangetast. Niet iedereen wil immers 
zijn beurs trekken voor de aanschaf 
van een toegestaan meetapparaat.
Om bovengenoemde redenen heeft 
de regel- en handicapcommissie 
besloten geen Plaatselijke Regel in te 
voeren die het gebruik van een 
meetapparaat toestaat.

Bij wedstrijden 
op de Golf-
horst zijn 
afstandsme-
ters dus nieT 
toegestaan. 

Namens 
de regel- en 
handicap commissie, 
Jan Rovers

Afstandsmeters niet toegestaan

Nieuwe leden per 1 januari 2013
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[ Burj Dubai 828 m ] T. (0478) 537 111 
I. www.kersteneurope.com

T (0478) 569 750

Depute Petersstraat 27
5808 BB Oirlo 

Postbus 5142
5800 GC Venray

T  0478-517400
F  0478-517419

E  info@salarispoint.nl  
I  www.salarispoint.nl

Salarisadministratie

Payroll

HRM

Tank nu 
met korting 

bij AVIA 
Xpress America.

Zwarte Plakweg 66, America    |    sales@vollenhovenolie.nl

HOLE IN ONE!!!
Tank nu 

met korting 

Xpress America.

HOLE IN ONE!!!



Op grond hiervan is onder meer 
besloten dat de inschrijftermijn voor 
vrijwel alle wedstrijden wordt ver-
lengd. Zowel voor de heren-, dames-, 
als de seniorenwedstrijd kan voort-
aan op de dag, voorafgaand aan de 
wedstrijd, worden ingeschreven tot 
12.00 uur. Een nog langere termijn is 
niet haalbaar omdat de wedstrijdlei-
ding ook nog tijd moet hebben om de 
indeling te maken. Of de inschrijfter-
mijn voor de zaterdag ook wordt ver-
lengd, is nog onderwerp van overleg.
Binnen de wedstrijdcommissie is ook 
afgesproken dat na binnenkomst van 
de laatste flight zo spoedig mogelijk 
de wedstrijdkaarten worden verwerkt 
en de prijsuitreiking plaatsvindt. 
Dit was een van de meest gemaakte 
opmerkingen.

Verbetering deelname
Er komt een commissie/werkgroep die 
gaat bekijken hoe de deelname aan 

de wedstrijden kan worden verbeterd. 
Daarin hebben zitting afgevaardigden 
van de BV, de Golfschool en namens 
de leden Christel Nefkens en ik zelf.
In de enquête was bijvoorbeeld door 
verschillende leden voorgesteld om 
op zaterdag op 2 holes tegelijk te 
starten. Of dat ertoe leidt dat er inder-
daad meer leden gaan meedoen, is de 
vraag. Maar die wens is in ieder geval 
op tafel gelegd bij de directie van de 
Golfhorst. We hopen daar spoedig 
antwoord op te krijgen. 

Zorgvuldigheid
De opmerkingen over de flightin-
deling en teamsamenstelling zijn 
uitvoerig in de wedstrijdcommissie 
besproken. De indeling van de flights 
wordt met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid gedaan. Alleen met 
wensen met een grondige reden voor 
een bepaalde starttijd wordt rekening 
gehouden. Verder wordt iedere deel-

nemer geacht met iedereen te willen 
en kunnen spelen. Een andere vraag 
uit de enquête was: kunnen we ons 
niet als team opgeven? Die mogelijk-
heid is er voor speciale wedstrijden en 
dat wordt aangegeven bij de inschrij-
ving. Bij texas scramble-wedstrijden 
op de woensdag is dat niet mogelijk, 
omdat de wedstrijdleiding de flights 
samenstelt op basis van een gemid-
delde playing handicap.

Tenslotte: 
de kritische opmerkingen over de 
baan, het onderhoud, de paden enzo-
voort, zijn door het bestuur onder de 
aandacht van de BV gebracht.
Mochten er nog meer wezenlijke ver-
anderingen of aanpassingen worden 
doorgevoerd, dan houden we u via 
de website of de nieuwsbrief op de 
hoogte.

Giel Boonhof,
voorzitter wedstrijdcommissie

Begin gemaakt met follow-up enquête

Bestuur en werkgroep  
werken aan verbeterpunten
In de winteruitgave van ons clubblad hebben we uitvoerig stilgestaan bij de 
resultaten van de enquête die gehouden is met betrekking tot de wedstrijden, 
de deelname eraan en eventuele verbeterpunten. In de wedstrijdcommissie 
en tijdens de bestuursvergadering is dit onderwerp verschillende keren aan de 
orde geweest. 
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Om 7 uur, als de Golfhorst opengaat, 
staan ze aan de poort: vier vroege 
vogels uit Venray. Liefst drie keer per 
week wordt er gegolfd, het hele jaar 
door als het ook maar even kan:  
Arie Willems, Gerard Bolken,  
Jan Hendrickx en Tjeu Künen.

“De meeste mensen zullen zo vroeg 
nog in bed liggen. Maar zij zullen 
nooit weten hoe mooi het hier is: 
de ochtendnevel die laag over de 
glooiende holes hangt, de eenden, de 
vogels, het is prachtig. Daar genieten 
we elke dag van. En van het golfen 
natuurlijk. Dat worden we niet moe.
Tjeu: ik was net gepensioneerd toen 
ik Jan Hendrickx trof. “Krijg jij je tijd 
goed om?”, vroeg ik. Jan was begon-
nen met golfen. Dat wil ik ook, dacht 
ik. Wij zijn toen samen gaan lessen en 
we hebben daarna ons GVB  gehaald 
en zijn enthousiaste golfers geworden. 
Op de Golfhorst, vanwege de vrien-
delijke sfeer die we erg waardeerden. 
Kort daarop maakten we kennis met 
Arie Willems, ook uit Venray. Arie 
was iemand van het eerste uur. “Ik 
heb nog les gehad van Sjraar Sijbers, 
de eerste pro. We hadden een band 
samen. Sjraar verzamelde Deux-
Cheveautjes en ik zat in de verkoop 
van automaterialen. We konden goed 

met elkaar opschieten. Hij leerde mij 
golfen. Ik kreeg baanpermissie en ik 
heb nooit examen gedaan. Ik heb dan 
ook geen GVB . Dat hoefde niet van 
Sjraar.”

IJzeren afspraak
Gerard Bolken is de vierde vroege 
vogel. Zijn vrouw golft ook en gaat 
ook vaker mee. “Wij hebben een vaste 
afspraak: we golfen het hele jaar door 
op maandag, woensdag en vrijdag als 
de baan open is. We gaan met één 
auto: Jan rijdt op maandag, Tjeu op 
woensdag en Arie op vrijdag. Gerard 
rijdt zelf met zijn vrouw. Een ijzeren 
afspraak.
Het spelen gaat goed samen. Onze 
handicaps liggen tussen de 17 en 23. 
We lopen niet voor de kaart, maar we 
spelen wel serieus. Niet altijd hele-
maal volgens de regels, want als een 
bal wel eens een beetje ongelukkig 
ligt, zijn we niet te beroerd om er een 
schopje tegen te geven, zodat die wat 
gunstiger ligt. Tjeu heeft de verste 
afslag. Als eind oktober de wintertijd 
weer is ingegaan, is het ‘s morgens 
nog behoorlijk donker. Je ziet dan 
niet waar de bal terecht is gekomen. 
Gelukkig slaat hij goed recht, we ko-
men zijn bal onderweg dan wel weer 
tegen.

Allergisch
Soms is dat vroege opstaan wel eens 
een opgave, maar je weet dat drie ma-
ten op je rekenen en dan sta je toch 
op. Zo ben je drie morgens in de week 
aan het golfen en dat worden we niet 
moe. Een gevolg is wel dat we nauwe-
lijks behoefte hebben om daarnaast 
nog andere wedstrijden te spelen.
Arie: “Ik ben bovendien allergisch 
voor competitie. Als verkoper in de 
autobranche was het elke dag compe-
titie: omzet maken, spitsroede lopen. 
Daar heb ik een gloeiende hekel aan 
gekregen. Ik wil wel presteren, maar 
die druk wil ik niet meer.”
Ieder heeft zo zijn eigen kenmerken: 
Tjeu slaat het verst. Jan maakt putts 
van buiten de green van wel 20 meter, 
Arie heeft de langste ervaring maar 
heeft geen GVB. En Gerard? Die ver-
zamelt onderweg ballen. “Nee”, zegt 
Gerard, “ik zoek geen ballen, nee, ik 
vind ballen. Wat ik ermee doe? Weg-
geven, bijvoorbeeld.” De anderen: 
“Daar hebben we nog niet veel van 
gemerkt.”

Voldoende lucht
We hebben het prima samen. We wa-
ren eerst met vijf mannen, maar Jan 
Grijmans is afgevallen vanwege een 
vervelende schouderblessure. Heel 
jammer. 
Wij stellen ons voor dit nog heel lang 
vol te houden. Daarom hopen we dat 
er ooit iets wordt gedaan aan de hoge 
berg in hole 5. Of we over tien jaar 
nog voldoende lucht hebben om die 
te beklimmen? En we willen nog heel 
lang samen golfen ‘s morgens. Liefst 
drie keer per week. Liefst het hele jaar. 
Samen gezond heel oud worden. Dat 
zou wat zijn.”

Jo Bongartz

  
De vier vroege vogels van de Golfhorst

‘Samen gezond heel oud  
worden, dat zou wat zijn…’

ONTMOETING MET…

De vroege vogels: (v.l.n.r.) Jan Hendrickx, Arie Willems, Gerard Bolken en Tjeu Künen.
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Prijsvraag

Nieuwe oranje tees: wat een mooie kleur!
Op zaterdag 16 februari zijn enkele commissieleden samen met marshal Tiny de baan ingegaan om de juiste afstan-
den in te meten voor de nieuwe oranje tees. De Golfhorst BV heeft ook ingezien dat oranje teeboxen belangrijk zijn 
voor jeugdleden, op weg naar de nieuwe clubhandicap 54. Te zijner tijd kunnen eventueel ook senioren van deze 
teebox afslaan.
De jeugdcommissie wil dit bijzondere feit extra glans geven door er een prijsvraagje aan vast te koppelen. Voor de 
eerste drie goede inzendingen zijn leuke prijsjes beschikbaar.
Alle commissieleden van onze vereniging, de golfpro’s en werknemers van de Golfhorst BV mogen vanzelfsprekend 

niet meedoen. Ook de vrienden/
vriendinnen van Tiny en de twee 
inzittenden van de buggy zijn uit-
gesloten van deelname, sorry!

De vraag is: wie zijn de twee heren 
of dames in de buggy links van 
Tiny?

Stuur het antwoord per mail naar: 
redactie@golfvereniginggolfhorst.nl 

De prijswinnaars worden te zijner 
tijd bekendgemaakt.

Met vriendelijke groeten,
De jeugdcommissie

Het golftoernooi dankt zijn ontstaan 
aan twee Venrayse ondernemers van 
het industrieterrein Keizersveld aan 
de A73. Ze wilden een gezamenlijk 
evenement opzetten om elkaar beter 
te leren kennen en een onderlinge 
band op te bouwen. En hoe kan dat 
beter dan tijdens een rondje golf. 
De afgelopen jaren was een grote 
bank hoofdsponsor van dit toernooi. 
Vorig jaar werd er ook een mooi 
bedrag uitgekeerd aan twee goede 
doelen. De Voedselbank in Venray 
kreeg geld en de jeugdcommissie van 
de Golfhorst mocht het mooie bedrag 

van 750 euro in ontvangst nemen 
voor jeugdopleiding.
De banken moeten tegenwoordig ook 
op de centjes passen en dat betekende 
dat de organisatie op zoek moest gaan 
naar een nieuwe hoofdsponsor voor 
het Keizersveld toernooi. Die nieuwe 
hoofdsponsor is gevonden in het 
autobedrijf Oostendorp, gevestigd op 
Keizersveld. Het sponsorcontract is 
onlangs ondertekend. Het open golf-
toernooi krijgt daarom vanaf dit jaar 
ook de naam van het autobedrijf.
Dit bedrijf stelde de afgelopen jaren 
al een auto ter beschikking als op 

hole 18 een hole-in-one zou worden 
geslagen. Dat is (nog) niet gebeurd. 
Maar, als het toernooi in financiële 
zin positief wordt afgesloten, komt er 
opnieuw een financiële bijdrage voor 
de jeugd van de Golfhorst en daar 
is de jeugd de firma Oostendorp bij 
voorbaat zeer erkentelijk voor. 

Harrie Rongen

Keizersveld Open 2013  
medesponsor jeugdopleiding Golfhorst

Dit seizoen wordt voor de 8e keer het Keizersveld Open Golftoernooi gehou-
den op de Golfhorst. Het toernooi, bedoeld voor ondernemers uit Venray en 
verre omgeving startte in 2005 met 35 deelnemers. Afgelopen jaar waren het 
er 90 en dit jaar wordt naar verwachting het mooie getal van 100 deelnemers 
gepasseerd. 
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De afgelopen jaren zijn diverse 
jeugdige topamateurs tijdens NGF-
wedstrijden door de mand gevallen 
en bestraft. Ze zijn betrapt op het 
invullen van verkeerde scores, hun 
onfatsoenlijk gedrag door de baan en 
het niet toepassen van de regels. Be-
langrijkste oorzaak hiervan is vaak het 
overdreven verwachtingspatroon van 

fanatieke ouders en golfprofessionals. 
Door het kind te doen geloven dat hij 
of zij een talent is, gaat deze er zelf 
ook in geloven, met alle gevolgen van 
dien. Een sprekend voorbeeld daarvan 
zijn de kunstmatig laag gehouden 
handicaps. Plezier hebben in het 
spelletje is opgeofferd aan ‘de beste 
moeten zijn’. Dat dit leidt tot oneer- lijk en soms onfatsoenlijk gedrag laat 

zich raden. En de gevolgen van dit 
fanatisme beperken zich niet tot het 
golfen. Wat te denken van de school-
prestaties? Die komen onder druk te 
staan omdat de zogenaamde talentjes 
in hun vrije tijd van baan naar baan 
worden gesleept. En tijd voor normale 
sociale contacten met vriendjes en 
vriendinnetjes is er ook niet meer. 

Strenge beleid
De NGF heef al een aantal jaren gele-
den het Zero Tolerance-beleid in het 
leven geroepen en dat is dus niet voor 
niets gebeurd. Toch is het niet bij veel 
clubs bekend. Dat komt vermoedelijk 
omdat de NGF dit strenge beleid al-
leen toepast bij hun eigen wedstrijden 
en het nog geen gemeengoed is bij 
clubwedstrijden. Naar mijn mening is 
dat wel noodzakelijk. In Limburg zijn 
alle jeugdcommissies het erover eens: 
bij alle wedstrijden die we organiseren 
wordt met ingang van dit jaar zonder 
pardon een Zero Tolerance-beleid 
gevoerd. 
Gelukkig hebben we de laatste jaren 
tijdens onderlinge wedstrijden nog 

Overdreven verwachtingspatroon leidt tot onfatsoenlijk gedrag

Zero Tolerance-beleid:  
een must voor jong en oud

Het onfatsoenlijke gedrag van een snel groeiende groep jonge sporters 
moet naar mijn mening en die van vele anderen veel meer aandacht 
krijgen. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de wedstrijden. Dit kwalijke 

gedrag heeft zich helaas de laatste 3 jaar ook gemanifesteerd in het jeugdgolf. 
Landelijk overleg hierover met de jeugdcommissies heeft helaas nog niet plaats 
gevonden. De NGF vind dit een taak van de jeugdcommissies in samenwerking 
met de r&h-commissie. Ik heb hier een andere mening over, maar vooruit, ik 
wil er aan gaan werken om dit op de landelijke NGF-agenda te krijgen.
In Limburg zijn we het er al over eens: vanaf dit jaar is bij alle jeugdwedstrijden 
sprake van een Zero Tolerance-beleid.

‘Het onfatsoenlijke gedrag van een snel 
groeiende groep jonge sporters moet naar 
mijn mening en die van vele anderen veel 

meer aandacht krijgen’
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niet in hoeven te grijpen, simpelweg 
omdat de jeugd weet dat ze zich moet 
gedragen.
We hebben met z’n allen in Limburg 
de taak om ervoor te zorgen dat de 
jeugd boven alles plezier blijft houden 
in het golfspelletje. En daar hoort 
een positief en correct gedrag bij, niet 
alleen tijdens de wedstrijd, maar ook 
ervoor en erna.

Voordeel van de twijfel
Maar hoe zit het dan bij de senioren? 
Gaat het er daar allemaal zo eerlijk en 
fatsoenlijk aan toe. Schijnbaar wel, 
want ik hoor op alle banen hetzelfde: 
bij ons spelen alle leden eerlijk en 
volgens de regels en de etiquette. En 
met ons gedrag is ook niets mis, geen 
gevloek, geen krachttermen die met 
F, L of K beginnen, geen gemieter in 
de flight. Alles gaat er even eerlijk aan 
toe, de puntentelling klopt op iedere 
hole en ga zo maar door. Oké, ik 
geef ze allemaal het voordeel van de 
twijfel, ook al heb ik mijn bedenkin-
gen. Maar een Zero Tolerance-beleid, 
ook voor senioren, zou geen kwaad 
kunnen. 

Positief uithangbord
Ik ben als voorzitter van de jeugd-
commissie op de Golfhorst trots op 
het gedrag van onze jeugdleden. 
Zij weten hoe ik er over denk en ze 
weten dat plezier hebben op de eerste 
plaats komt. Ze zijn een zeer positief 
uithangbord van onze vereniging.

Ik wens jullie heel veel golfplezier 
dit jaar en denk aan het gedrag in de 
baan. Die oproep geldt voor de senio-
ren die het voorbeeld moeten geven, 
maar zeker ook voor de junioren.

Voor meer informatie over het Zero 
Tolerance-beleid van de NGF ga naar:  
www.ngf.nl
jeugd/wedstrijden/wedstrijdreglemen-
ten/zerotolerance 

Manny van Soest, 
voorzitter jeugdcommissie

De meest overtreden golfregels
1  Advies vragen of geven (Regel 8-1).

2 Niet de juiste procedure volgen bij het ontwijken van belemmering 
door een vast obstakel, GUR, tijdelijk water of een molshoop e.d. 
(abnormale terreinomstandigheden).

3 Verbeteren van de ligging van de bal of de ruimte voor de voorgeno-
men swing (Regel 13-2).

4 Identificeren van een bal zonder de marker of tegenstander te infor-
meren of zonder de ligplaats eerst te merken (Regel 12-2).

5 De bal ligt in een waterhindernis en wordt vervolgens op een foute 
plaats gedropt.

6 Niet uitholen van korte putts tijdens een strokeplaywedstrijd (Regel 
3-2).

7 Afspraak om de golfregels niet na te leven (Regel 1-3).

Het gedetailleerde overzicht van “De meest overtreden golfregels” staat al lang 
op onze website. Van harte aanbevolen om dit overzicht weer eens goed te be-
kijken bij aanvang van het nieuwe golfseizoen! U vindt het onder ‘Commissies 
– Regel- en handicapcommissie – De meest overtreden golfregels’.

i

Eyecatchers

Loop nooit met je trolley tussen een green en een 
bunker door.

Maak je oefenswing niet op maar naast de afslag.

Zet je tas of trolley naast de afslag, niet erop.

Loop een bunker in vanaf de laagste kant en loop 
er ook zo weer uit.

Haal met je hand de bal uit de hole, niet met je 
putter.

Repareer pitchmarks, ook al zijn ze niet van jezelf.

11

Gol fhor s t Lente 2013



Ik geef de tee aan…

Han Driessen-Smits

“Wie schrijft, die blijft. Dat is een spreekwoord 
dat deze maanden wel op mij van toepassing 
is. Het stukje dat ik schreef in het winternum-
mer over de damesdag is amper gelezen, en 
daar ben ik alweer.
Een leuk initiatief, wie het ook ooit verzon-
nen heeft, om iemand de ‘tee’ te geven zodat 
wij de leden van de Golfhorst allemaal een 
beetje beter leren kennen. In tegenstelling tot 
Hans Peters, was ik niet verrast om dit stukje 
te mogen schrijven. Gentleman als Hans is, 
werd mij ruim van tevoren gevraagd of ik de 
tee wilde overnemen. Nu hoef ik niet per se in 
élke uitgave van het clubblad te staan maar ik heb begrepen dat de leden niet 
staan te springen van enthousiasme om de tee over te nemen, dus ik zei ja.
Wat moet ik nog over mijzelf vertellen, zonder in herhaling te vallen? Sinds 
1975 ben ik getrouwd met Hans en we hebben een zoon Rob, schoondochter 
Ivonne en 2 kleinzoons, Luuk en Mark, waar we, zoals elke opa en oma, veel 
plezier aan beleven.
Eigenlijk zijn we een tennisfamilie en zijn Hans en ik de eersten die ons op het 
golfpad begaven, nu bijna 3 jaar geleden. Vanwege schouderklachten kreeg 
Hans het advies om zijn tennisracket aan de wilgen te hangen en op zoek te 
gaan naar een andere sport. Nadat we samen een open dag op de Golfhorst 
hadden bezocht was Hans er helemaal uit…: ik ga golfen! Zover was ik nog 
lang niet. Ik zat nog helemaal in het tennisgebeuren, recreatief maar vooral 
de zaterdagcompetitie-mix 1e klasse en de zomertoernooien in Venlo, Arcen en 
Lottum, waar ik mij elk jaar weer op kon verheugen.
Tóch zijn we samen het GVB gaan halen en nu, 3 jaar later, hoe gek kan het 
lopen, heb ik mijn zomerabonnement van de tennisclub opgezegd en sla ik nu 
alleen ‘s winters nog tegen een tennisbal.
Waar we de afgelopen jaren heel veel plezier van hebben gehad, waren de in-
looplessen bij golfschool Arthur Kleeven. Weer of geen weer, sneeuw of winterse 
buien, wij stonden op de drivingrange samen met nog 6 andere ‘diehards’ om 
aan onze swing te werken of het pitchen nog beter onder de knie te krijgen. In 
maart hoop ik met nog wat baan- en bunkerlessen mee te doen en dan is de 
basis weer gelegd voor heel wat rondjes golfplezier deze lente en zomer.
Als het goed is, begin ik dit jaar met handicap 27.6 en daar heb ik op dit mo-
ment mijn handen meer dan vol aan. De Golfhorst is zéker geen gemakkelijke 
baan, maar als je als gast ergens anders speelt, heeft het wel voordelen. Een 
heuveltje meer of minder, daar worden wij niet warm of koud van...
Onlangs hebben wij weer even mogen ruiken, aan hoe het ook alweer is om 
op mooie zomergreens te spelen. Met carnaval hebben wij onze eerste golfreis 
gemaakt naar de Costa del Sol. Eén weekje golfen op prachtige fairways, 
omzoomd door palmen en bloemen, en je bal laten landen op greens waar je 
alleen maar van kunt dromen (maar die ook zó snel zijn, dat de bal weer ra-
zendsnel aan de achterkant eraf rolde). Zo voegt golf nog een extra dimensie 
toe aan onze vakanties.
Gelukkig begint het golfseizoen voor ons in America ook weer gauw genoeg 
met leuke toernooien en wedstrijden. Ik speel geregeld mee met de damesdag 
en ook voor de uitwisseling met Golfbaan het Woold sta ik al ingeschreven. De 
plannen zijn er om dit jaar met de maandbeker en de clubkampioenschappen 
mee te gaan doen. Dus als het lijf blessurevrij blijft, zal het een leuk golfjaar 
worden...
Dat wens ik ook alle leden toe. Heel veel mooi weer, mooie pars en af en toe 
een birdie en als afsluiting een lekker ‘pilske of wienke’ op het prachtige terras 
van de Golfhorst!

Ik geef de tee door aan iemand van de jongere garde: Joep Jacobs.”

Han Driessen-Smits

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
Op 26 december jl. is ons verenigingslid  
Herman Hendrix uit Broekhuizenvorst  
overleden. Hij werd 68 jaar.

Even voorstellen…
“Velen van jullie hebben mijn gezicht of naam 
voorbij zien komen, maar voor vele anderen 
ben ik nieuw. Vandaar dat ik van het clubblad 
gebruik maak om mijzelf voor te stellen. 
Mijn naam is Remo Kuypers en ik ben sinds 
september 2012 werkzaam voor de golfschool 
van Arthur Kleeven. Vanaf oktober verzorg ik 
op zondag de lessen op golfbaan de Swinkel-
sche in Someren. Toen Arthur Jobse aangaf te 
stoppen met zijn lessen op de Golfhorst kreeg 
ik de vraag van Arthur Kleeven of ik tijd had 
om de taken van de andere Arthur over te ne-
men. Daarop was mijn antwoord heel snel: ja.
Mijn naam is dus Remo Kuypers, ik ben 22 jaar 
en woon samen met mijn vriendin in Heel. 
Hoe ben ik professioneel golfer geworden? 
Na de middelbare school moest ik een keuze 
maken wat voor richting ik wilde gaan kiezen. 
Mijn voorkeur ging heel snel uit naar de sport. 
Ik heb toen toelatingsexamen gedaan bij het 
CIOS in Sittard, waar ik ben aangenomen. In 
het 3e leerjaar mochten we een keuzevak kie-
zen. Dat werd uiteindelijk het keuzevak golf in-
structor level 2. Ik golfde in die periode al ruim 
6 jaar (hcp. 14) dus de keuze was niet zo moei-
lijk. Het keuzevak zou normaal 2 jaar duren, 
maar ik heb dit in 1 jaar afgerond. Hierdoor was 

ik zo enthousiast ge-
raakt in het geven van 
golfles dat ik na mijn 
CIOS door wilde in de 
golfsport. Daarom ben 
ik in 2011 gestart aan 
de golfacademie voor 
B-professional. Voor 
golf instructor level 2 
heb ik stage gelopen 

op Golf- & Countryclub Herkenbosch. Ik gaf 
daar toen al jeugdlessen en mocht er vervolgens 
blijven voor mijn stage voor de golfacademie. 
Hier heb ik 4 leerzame jaren achter de rug waar 
ik met veel leerplezier op terugkijk. 
Momenteel ben ik bezig met het afronden van 
de golfacademie. Zodra mijn portfolio goed is 
gekeurd, mag ik eindexamen doen. Zaken zoals 
het spelen van kaarten heb ik afgerond. 
Wat doe ik in mijn vrije tijd? Ook dan ben ik 
veel met golf bezig, ik train en speel zelf nog 
heel erg graag. Dit om op niveau te blijven. 
Want er is niets leukers dan goeie rondes golf te 
spelen. Daarnaast speel ik ook toernooien voor 
de PGA Holland in de Benelux. 
Verder speel ik vanaf mijn 9e jaar trombone bij 
harmonie de Vriendenkrans in Heel. Ook daar 
gaat veel tijd in zitten, want ook daarvoor moet 
geoefend worden! 

Ik hoop u vaak tegen te komen op de Golf-
horst.”

Remo Kuypers
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Ingrediënten
320 g runderbiefstuk 
50 g zongedroogde tomaat 
op olie
500 g gemengde salade
1 limoen
100 g uitgebakken spek
50 g gebrande pijnboompitjes
een halve gesneden komkom-
mer zonder zaadjes
100 g ansjovisfilet op olie
3 sneetjes witbrood
1 teentje knoflook
1 rode ui
200 g Parmezaanse kaas
4 takjes kervel
peper en zeezout
olijfolie
azijn (natuurazijn, rode 
wijnazijn of sherry-azijn naar 
smaak)

Bereiding
De biefstuk in dunne plakjes 
snijden. Tussen folie een beetje 

platslaan met peper en zout en 
olijfolie.
De zongedroogde tomaat en 
de ansjovis laten uitlekken in 
een kommetje.
De limoen schillen en de partjes 
eruit snijden (partjes zonder 
vliesje). De limoenvliesjes 
uitknijpen op de olie van de 
tomaat en de ansjovis. Van de 
uitgelekte olie en limoensap 
een dressing maken met peper, 
zeezout, azijn en een beetje 
olijfolie.
De korstjes van het brood 
snijden en dan in kleine blokjes 
snijden. Het brood dan even 
bakken in een pan met een 
beetje olijfolie.
Op het laatste moment even 
nazouten en de uitgeperste 
knoflook toevoegen (anders 
wordt de knoflook zwart).
De helft van de rode ui 
snipperen en bij de dressing 

toevoegen. De andere helft 
van de rode ui in dunne halve 
ringen snijden.
De sla aanmaken in de dres-
sing.

Bord opmaken
Beetje sla op het bord. Dan de 
helft van de plakjes biefstuk 
speels erop leggen. Weer een 
beetje sla erop. Dan afgarneren 
met de tomaat, komkommer, 
ansjovis, pijnboompitjes, rode 
ui, limoenpartjes, spek en de 
Parmezaanse kaas. Even met 
de pepermolen erover heen en 
klein beetje zeezout. Net voor 
het serveren de croutons erover 
strooien en de kervel erop 
leggen.

Lekker met oerbrood en 
tapenade.
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)
Jan Hendrix
Lei Holthuijsen
Piet Tacken

Helpdesk
Jeroen van den 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
Carla Gerrets
Huub Heijer
Hay Hobus
Marwil Jacobs
Ruud Jacobs
Cees Mulder
Eric van Oostveen
Math Smeets
Wim Weijs

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

Websitebeheer
Aart Polderman
Jacques van Eyndt

Jeugdcommissie
Manny van Soest (vz)
Clint Coppers (vvz)
Bianca van Soest (secr)
Patricia Adriaans
Ronald Breeman
Patrick Craenmehr
Harriët Jacobs
Anja Merks
Loes Pronk (hoofd coördina-
tor van het CTJ-programma 
van de NGF) 
Bas Reinders (a.l.)

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

Salade van rundercarpaccio (4 personen) 
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Golfbaan Stippelberg:  
door moeilijkheidsgraad minder  
geschikt voor hoge handicappers…

Een beetje geschiedenis. Sinds 2001 worden jaarlijks de Gemert-Bakelse Golf-
kampioenschappen gehouden. Door het groeiend aantal deelnemers besloot 
men, mede gelet op het feit dat er sprake was in die tijd van een nieuw aan te 
leggen golfbaan in Bakel, om een golfvereniging op te richten.

Golfen bij de buren…

In die zelfde tijd maakten Jan Swin-
kels en Jan de Vries plannen om een 
9-holes golfbaan aan te leggen op 
hun agrarische grond. Daar ook de 
gemeente nieuwe inzichten had met 
betrekking tot de inrichting van het 
landschap waren alle partijen het 
snel eens. Exploitatiemaatschappij De 
Peelhorst kocht de gronden aan en 
stelde JolGolfDesign aan als ontwer-
per van de baan.

Vanaf 2006 werden 400 hectaren 
grond omgevormd tot een water-

rijk natuur- en recreatiegebied met 
een strandbad, bezoekerscentrum, 
camping en een golfbaan. Begin 2009 
ging de eerste spade de grond in en in 
juni 2010 kon het eerste balletje ge-
slagen worden op de 1e negen holes. 
In maart 2011 waren alle 27 holes 
gereed.

Stuifduinen als ‘stippels’
Op landgoed Stippelberg vindt u 
bossen, zandverstuivingen, heide en 
statige lanen. In het westen liggen 
oude stuifduinen als ‘stippels’ in het 

landschap. Hieraan dankt de baan 
zijn naam.
Het golfterrein bestaat uit een 18 
holes Championship Course, een 9 
holes par 3-4 baan, twee oefengreens, 
twee approachgreens met bunkercom-
plexen, een drivingrange en uiteraard 
een mooi en gezellig clubhuis.

Bunkers en greens
De baan heeft een ‘open’ karakter, 
met op de 1e negen holes voorname-
lijk heideplanten. De 2e negen holes 
zijn aangelegd langs grote water-
partijen. Elke hole heeft haar eigen 
historische naam uit het gebied en 
de nabij gelegen woonplaatsen. De 
lengte van de baan is maar liefst 6.116 
meter en bestaat uit vier par 5, negen 
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De Golfhorst, golf met een 
gastvrije G…

Ja, Ja!
“Bovenstaande aanhef zou enige scepsis doen vermoeden. Niets is 
echter minder waar als het gaat om onze receptie, onze horeca en 
zeker niet als het gaat om de conditie en onderhoud van de baan. 
Integendeel, de slogan is zeker op zijn plaats! Maar eens zal men na 
de prettige ontvangst en na het lekkere kopje koffie toch de baan op 
willen. En dan komt het.

Hole 1, met als eerste aanblik een grijnzende bunker op de achtergrond. ‘Nou ja’, denkt de 
argeloze gast, ‘een bunker, dat is normaal’. Maar wij weten dat deze bunker stilletjes nog een 
paar broertjes of zusjes verbergt, gescheiden door hier en daar een stukje fairway. Ik weet niet of 
het woord bunker mannelijk of vrouwelijk is, maar voor mij is het duidelijk vrouwelijk, gezien de 
bijzondere aantrekkingskracht die ik daar ondervind. In ieder geval is hier niet de vraag óf je in 
de bunker komt, maar in welke bunker(s). Hier is dan ook het gehate werkwoord bunkerkleven 
ontstaan.

Op naar hole 2. Weer zo’n hole waar men vanaf de afslag de vlag niet kan zien. Weet u dat dit 
bij acht van de achttien holes het geval is? Noem dat maar eens gastvrij!  De trouwe bezoekers 
van onze baan weten natuurlijk wel precies waar de vlag staat. Des te meer onbegrip heb ik dan 
ook voor de ingewortelde vasthoudendheid waarmee veel trouwe leden de bal juist niet in de 
richting van de vlag slaan. Dit vind ik oerdom. Als je naar Amsterdam wilt rijden en precies weet 
waar de stad ligt, sla je toch ook niet onverwachts af naar Rotterdam.

Hole 4, over de vijver. Duidelijk aangelegd ter bevordering van de ballenverkoop in de shop. 
Persoonlijk heb ik hiermee niet zoveel moeite. Het maakt voor mij toch niets uit of ik de bal 
nou kwijt ben in het water of in het struikgewas en hier heb ik tenminste nog het bevredigende 
gevoel dat niemand anders mijn bal vindt en vervolgens goede sier maakt met mijn dure bal.

Vervolgens de berg. Hierover is al genoeg gepraat en geschreven. Laat ik volstaan met de vast-
stelling dat de slogan waarmee onze BV de baan presenteert ‘een baan met een hoogteverschil 
van 35 meter’ geen reclameslogan is, maar een duidelijke mededeling. Zeker als ik de golfers die 
eindelijk boven zijn, zie  (en hoor) hijgen. Maar u was dus duidelijk gewaarschuwd, zelfs op de 
site van de Golfhorst.

Eigenlijk heeft bijna ieder hole wel een eigenschap die haaks staat op eerder genoemde gastvrij-
heid. Neem nou hole 8. Een meer-keuze-hole. Je kunt kiezen uit drie mogelijkheden: sloot, boom 
of bunker. Meerdere antwoorden mogen ook. Ik ben laf en verkies dan maar de richting van de 
volgende rode tee maar het blijft wel een par 3.

Weet u overigens wat Local Rules zijn? Dat zijn omschrijvingen van zaken die bij ons wel mogen 
en ergens anders niet. Of omgekeerd, dat heb ik nooit begrepen. Eén van de regels bepaalt dat 
als de bal hinderlijk bij een aangelijnde boom ligt, men recht heeft op een vrije drop. Nu ligt 
mijn bal regelmatig hinderlijk bij een boom, maar die is nooit aangelijnd. Ondanks nader onder-
zoek heb ik helemaal geen aangelijnde boom kunnen vinden.  Noem dat maar eens gastvrij!
Ik heb hier echter wat op gevonden. Sinds kort beschik ik over een aangepunte stok en een stuk 
elastiek. Bij een niet aangelijnde boom zie ik kans om snel en ongezien het elastiek om boom en 
stok te binden en dus heb ik recht op een gratis dropje.

Voortploeterend langs zoveel ongastvrije zaken kom ik toch tenslotte bij hole 18. Blij dat de ont-
werpers van de baan hier niet gezorgd hebben voor de enig juiste boomaanplant: treurwilgen.

Terug in het wel gastvrije restaurant ontstaat er na enige tijd toch een merkwaardig verschijnsel. 
Na veel hoofdschudden en zuchten en na enkele vriendelijk geserveerde drankjes, begin ik me 
toch weer te herinneren dat ik ook veel dingen heel goed heb gedaan en dat het aantal ver-
gaarde punten toch niet zo gek is en krijg ik ook respect voor die golfers die minder last hadden 
van al die ongastvrije hindernissen en dus nog meer punten vergaarden.

Om me tot slot toch weer te verheugen op het volgende bezoek aan de baan. Weer in de richting 
van de grijnzende bunker…”

Afko Schoonbeek

column… Afko Schoonbeek
par 4 en vijf par 3-holes. Door het 
open karakter van de baan heeft de 
wind vrij spel. De vele bunkers (65!) 
en de sterk glooiende greens dwin-
gen je tot het spelen van je beste golf 
tijdens een ronde op de Stippelberg. 
De moeilijkheidsgraad maakt de baan 
dan ook minder geschikt voor hoge 
handicappers.
Met een greenfee van 55 euro op 
weekdagen en 65 euro in het week-
einde behoort Golfbaan Stippelberg 
niet tot de goedkoopste banen van de 
provincie. Maar voor wie het er wel 
voor over heeft, speelt voor dat geld 
wel op een van de mooiste banen van 
Nederland. Wellicht dat er in de toe-
komst onderlinge kortingsafspraken 
gemaakt kunnen worden.

Rob Mooren
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Ken jij bijvoorbeeld de drie manieren 
om verder te spelen als de bal in een 
waterhindernis ligt, je weet wel, met 
die gele paaltjes? En weet je welke 
twee extra mogelijkheden je hebt 
als de kleur van de paaltjes verschiet 
van geel naar rood? Ken je de drie 
opties bij een onspeelbare bal? Moet 
je passen? Geen nood, je benadeelt 
niemand en kunt alleen jezelf te kort 
doen.

Kwalijk wordt het als je uit onwetend-
heid een opgelopen strafslag niet telt, 
of in plaats van twee strafslagen er 
maar één noteert. Nog erger is het als 
je daardoor met de eerste prijs gaat 
strijken. Gefeliciteerd!

Felle woordenwisseling
In ons clubhuis hoorde ik laatst 
een niet op haar mondje gevallen 
dame laatdunkend fluisteren over 
een ietwat zelfingenomen heer. Nee, 
ik noem geen namen. Hij wilde bij 
de baanafrastering op hole 11 een 
vrije drop nemen omdat zijn bal 
vanwege het hekwerk niet speelbaar 
was. Daar had zij kordaat een stokje 
voorgestoken. Een omheining die out 
of bounds markeert is immers geen 
obstakel en dus had de man geen 
recht op een vrije drop. Na een felle 
woordenwisseling moest de schavuit 
met het schaamrood op de kaken de 

bal onspeelbaar verklaren. De strafslag 
die daarbij hoort,  kon hij in zijn zak 
steken.

Ook rond en op de greens gebeuren 
vreemde dingen. De vlaggenstokken 
laten met gefronste wenkbrauwen 
menig traantje. Door hun waterlan-
ders heen zien ze spelers doodgemoe-
dereerd een vrije drop nemen als een 
sprinkler op hun speellijn ligt. Andere 
smokkelen een decimetertje bij het 
terugplaatsen van een opgenomen 
bal. Er zijn zelfs spelers die korte putts 
niet uitholen. En de marker dan…? 
Die staat erbij en kijkt ernaar.

Bijspijkeren
Als je nu, heel misschien, zou denken 
over een tikkeltje te weinig regelken-
nis te beschikken, hoeft dat geen pro-
bleem te zijn. Bijspijkeren is een peu-
lenschil, een makkie, een fluitje van 
een cent. Op de verenigingswebsite 
wacht al twee jaar lang, verscholen in 
een notendop, een aantal praktische 
tips op je. Ze hunkeren ernaar door 
jou gelezen te worden. Ga naar: Com-
missies > Regel- en handicapcommis-
sie > Praktische regeltips Golfhorst. 
Het is in een halfuurtje gepiept. Nie-
mand maakt jou daarna nog iets wijs 
over droppen, markeringspaaltjes, 
molshopen, vogelschade, ingebedde 
ballen of hoe een koe een haas vangt.

Verkeerde been
Vanzelfsprekend heb je altijd het Re-
gelboekje in de tas. Daarmee overtuig 
je onverlaten die jou op het verkeerde 
been willen zetten van hun ongelijk.
Ben je toch niet zeker van je zaak, 
wat ik me nauwelijks kan voorstellen, 
raadpleeg dan, thuis aangekomen na 
een enerverende golfdag, op de ver-
enigingssite de “Vragenrubriek”.
Daar kun je ook terecht met vragen 
over het handicapsysteem. Je krijgt 
persoonlijk antwoord.

Namens de regel- en
handicapcommissie,

Jan Rovers

Vraag het 
aan de R&H-commissie!

een peulenschil  
in een notendop
Niemand heeft de Golfregels volledig in zijn bol. Dat is ook helemaal niet 
nodig. Maar als je meedoet aan wedstrijden hoor je wel te weten hoe je mag 
of moet handelen in vaak voorkomende regelsituaties. Je kunt daar ook je 
voordeel mee doen.

i

Markeringspaaltjes

De rode, gele en blauwe 
paaltjes mag je overal 
wegnemen als je er last van 
hebt (stand, swing of speellijn). 
De witte paaltjes niet. 
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Wat is voor jou de essentie van 
het wedstrijdreglement?
“Dat is vooral hoe mensen zich op 
de baan horen te gedragen. En dan 
hebben we het over hoffelijkheid, 
speeltempo, de zorg voor de baan. 
Dat men er geen vuilnisbelt van moet 
maken… dat is het al (grapje). Spelers 
hebben soms het idee: ik schrijf me 
in, ik betaal en dan is het wel goed. 
Maar zo is het natuurlijk niet. Het 
wedstrijdreglement bevat 16 artikelen, 
variërend van regels waaraan men 
zich dient te houden, tot kleding-
voorschriften en sancties bij het niet 
nakomen ervan. 
Voor de goede orde: het reglement is 
niet gemaakt om leden ervan te weer-
houden aan wedstrijden mee te doen 
maar juist om voor hen het plezier in 
het spel te verhogen.”
Met welke regels uit het wedstrijdre-
glement wordt het vaakst de hand 
gelicht?
“Laat ik beginnen met het speeltem-
po, daar is nog een wereld te winnen 
en een hoop ergernis te voorkomen, 
niet alleen bij mij, maar ook bij vele 
anderen. Ik zie nog steeds mensen die 
hun tas voor de green zetten als ze 
gaan chippen of putten (bijvoorbeeld 
op hole 1) en dan na het uitholen 
helemaal terug moeten lopen om hun 
tas op te halen. Die hoort al in de 
richting van de volgende afslagplaats 
te staan. Dat kan tot wel 15 minuten 
per ronde schelen.
Een ander punt om het speeltempo te 
verbeteren: raap je bal op als je niet 

meer kunt scoren en sla een provi-
sionele bal als je vermoedt dat je de 
eerste bal niet meer kunt vinden.” 

Andere ergernissen?
“Te laat komen. Sommige leden ko-
men altijd op het laatste nippertje (en 
soms net te laat). In het wedstrijdre-
glement staat dat je 20 minuten voor-
dat je moet starten, aanwezig moet 
zijn. Zit je in de laatste flight, dan 
dien je je zelfs 30 minuten van tevo-
ren aan de wedstrijdtafel te melden. 
Dat komt omdat de wedstrijdleider 
meestal in een van de laatste flights 
zit en voor die tijd alles geregeld moet 
hebben. Spullen moeten worden op-
geruimd, er is wellicht nog een korte 
sanitaire stop nodig en natuurlijk 
moet hij/zij ook op tijd op de eerste 
tee verschijnen. Verder is het niet ple-
zierig voor de wedstrijdleiding om na 
de wedstrijd nog om het inschrijfgeld 
te moeten gaan leuren. 

De zorg voor de baan is ook zo’n punt: 
repareer pitchmarks, leg plaggen te-
rug, gooi geen rommel op de baan of 
in de teemarkers. Daar zijn de prullen-
bakken voor. Haal de bal met je han-
den uit de hole of met een putter met 
een dop erop en ‘lepel’ dus nooit de 
bal met je putter uit de hole. Dat zorgt 
namelijk altijd voor beschadiging van 
de hole. Dat gebeurt ook als de vlag 
niet recht uit de hole wordt gehaald 
maar schuin. Het zijn maar kleine din-
gen, maar ze verhogen het spelplezier 
voor jezelf en voor anderen.” 

Het wedstrijdreglement is aan-
gepast, wat is de belangrijkste 
verandering?
“De belangrijkste verandering heeft te 
maken met het feit dat er een artikel 
is opgenomen over schorsing voor 
een of meerdere wedstrijden. Leden 
die zich dusdanig misdragen in woord 
en gebaar dat ze anderen het spelple-
zier ontnemen, kunnen een waar-
schuwing krijgen van de wedstrijdlei-
ding of worden gediskwalificeerd. Dat 
geldt ook als deelnemers zich te laat 
of helemaal niet afmelden zonder gel-
dige reden. Het niet willen spelen met 
bepaalde flightgenoten kan ook tot 
sancties leiden. In het uiterste geval 
kan de wedstrijdleiding de ‘hard-
nekkige onverlaat’ bij het bestuur 
voordragen voor schorsing. Deze kan 
zich dan weer tot de vertrouwenscom-
missie wenden, die met een oplossing 
komt die bindend is voor alle par-
tijen. Maar hopelijk zal zo’n schor-
singsmaatregel zelden of nooit nodig 
zijn. Iedereen kan natuurlijk wel eens 
merkbaar flink balen als ie niet goed 
speelt. Maar je frustratie botvieren op 
je flightgenoten, dat gaat te ver.”

Het volledige wedstrijdreglement is 
te vinden op onze website:  
www.golfvereniginggolfhorst.nl> 
commissies>wedstrijdcommissie> 
wedstrijdreglement

Bets van der Heijden

Belangrijkste verandering: de schorsingsmaatregel!

Nieuw wedstrijdreglement 
warm aanbevolen
Het golfspel is aan een groot aantal regels gebonden. Belangrijke leidraad 
daarbij is het regelboekje van de NGF. Daarnaast beschikt iedere vereniging en 
dus ook Golfvereniging Golfhorst over een eigen wedstrijdreglement. Daarin 
is onder meer geregeld hoe wedstrijden worden georganiseerd en wat van de 
deelnemers wordt verwacht. Het wedstrijdreglement is onlangs namens de 
wedstrijdcommissie aangepast door Marc Bovee, in samenspraak met clubre-
feree Jan Rovers. Dit nieuwe reglement staat op de website van de vereniging, 
maar wat extra aandacht in het clubblad is hard nodig, is het eensluidend oor-
deel van beide heren. Daarom had Bets van der Heijden een gesprek met Marc 
Bovee, wedstrijdleider én clubkampioen over dit nieuwe wedstrijdreglement. 
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Nieuws van de Golfhorst BV

Lentetoernooi:  
zondag 7 april
De Golfhorst BV en Golfvereniging 
Golfhorst openen het nieuwe golf-
seizoen met het lentetoernooi op 
zondag 7 april 2013.

er is een mooi programma:
11.00 uur: Ontvangst met koffie en 
iets lekkers.
12.00 uur: Start shotgun. De spel-
vorm is texas scramble.
Na afloop diner.

inschrijven:
De inschrijfkosten bedragen 
€ 30,00 p.p. voor leden (inclusief 
ontvangst, baancatering en diner). 
Niet-leden betalen € 23,75 green-
fee. Leeftijd minimaal 18 jaar.
Einde inschrijving donderdag 4 
april om 22.00 uur. Het inschrijven 
geschiedt op volgorde van betaling 
van het inschrijfgeld. € 30,00; van 
tevoren te voldoen op  
bankrekening 1236.59.957 t.n.v. 
Golfvereniging Golfhorst. 
Niet-leden kunnen inschrijven bij 
onze receptie.

Kom gezellig mee golfen om de 
lente in te luiden!

Specially 4 You: moederdag zondag 12 mei

Moederdag, zondag 12 mei a.s. van 12.00 tot 16.00 uur bij Golfcomplex 
de Golfhorst, Raamweg 8, America.

Wil je iets origineels doen voor je moeder, kom dan zondag 12 mei a.s. 
naar het event ‘Specially 4 You’. Moeders worden gegarandeerd in het 
zonnetje gezet! 

De Golfhorst slaat de handen ineen met PUUR 
Mode Venray en Tinails uit Horst.

PUUR Mode zal een modeshow verzorgen 
zodat je helemaal op de hoogte bent van Sum-
mer 2013! Verder zal Tinails manicure, visagie, 
shellac & designnagels verzorgen. U kunt ook 
kennismaken met de ‘spraytan’; het alternatief 
voor de zonnebank, veilig, snel een prachtige 
egale bruine teint. De keukenbrigade van de 
Golfhorst onder leiding van Sven gaat u verras-
sen met een overheerlijke brunch.
Ook aan de kinderen is gedacht! We hebben een nagelworkshop voor de 
meiden en de jongens kunnen op een leuke manier kennismaken met de 
golfsport!

Kortom een gezellig familie-uitje, het perfecte cadeau voor alle moeders! 

Er staat nog meer te gebeuren... maar we verklappen natuurlijk niet alles!
Voor meer info en opgave: info@degolfhorst.nl

Demodag: zondag 21 april
Op zondag 21 april a.s. organiseren wij wederom van 12.00 tot 16.00 uur een demodag. Op deze 
dag kunt u vrijblijvend alle clubs onder professionele begeleiding testen. Wij hebben deze dag 
natuurlijk ook leuke aanbiedingen. Meer informatie t.z.t. op het mededelingenbord en via 
Facebook en Twitter. 

Wilt u altijd op de hoogte zijn van de laatste Golfhorstnieuwtjes en -aanbiedingen, volg 
ons dan ook op Facebook en Twitter!
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Sla uw slag op 
de Golfhorst!

U kunt nu een jaar 
golfen voor € 895,- 
zonder certifi caat 

of inschrijfgeld*!

de   olfhorst

Raamweg 8
5966 RM  America
www.degolfhorst.nl

Jaar onbeperkt golfen

Lidmaatschap golfvereniging 
Golfhorst

Lidmaatschap NGF

…golf met een gastvrije G!

de   olfhorst
 

   olfschoolA
r t

h u r K l e e v e nGolfcomplex 
de Golfhorst
Raamweg 8

5966 RM  America
www.degolfhorst.nl

10:00 tot 16:00 uur 

Altijd al eens een 

balletje willen slaan? 

Kom dan naar de 

open Golfdag.

 

Maak kennis met 

de Golfsport en de 

Golfhorst!

 

Iedereen is van 

harte welkom, 

vrienden, familie 

bekenden, 

jong en oud!

zaterdag 20 april

Golfwedstrijd 9 holes: zaterdag 23 maart

Golfschool Arthur Kleeven organiseert op zaterdag 23 maart 2013 
een 9 holes golfwedstrijd exclusief voor alle inloopabonnement-
houders. 
 
Wie wordt onze winnaar en kan alle nieuwe technieken in de  
praktijk succesvol uitvoeren?

Ontvangst is om 09.00uur, de wedstrijd start om 09.30uur. 
De kosten voor deze wedstrijd bedragen € 15,00 p.p. Dit is inclusief 
koffie met iets lekkers en een dagschotel na 
afloop. 

Inschrijven voor dit toernooi kan via  
Facebook of via de receptie van  
de Golfhorst:  
info@degolfhorst.nl 

Op zaterdag 6 april a.s. organiseert 
Sporters in Actie  voor de tweede 
keer Het Grootste Golftoernooi ter 
Wereld XXL, voor de Stichting Spie-
ren voor Spieren, dit keer op alle ba-
nen van BurgGolf. Op 23 maart 2012 
heeft dit evenement plaatsgevonden 
op Golfbaan Spaarnwoude. Het toer-
nooi wordt tevens ondersteund door 
de NGF, Sport1, Ecco, All-In Group, 
Pin High en vele andere sponsors die 
samen met 3.000 deelnemers een fan-
tastisch opbrengst voor ‘Spieren voor 
Spieren’ mogelijk moeten maken. 

Net als vorig jaar (maar liefst •	
€ 100.000,-) komt de volledige 
opbrengst ten goede aan de Stich-
ting Spieren voor Spieren.
Natuurlijk wordt geprobeerd het •	
wereldrecord van 1.584 deelnemers 
te verbeteren met minimaal 3.000 
deelnemers.
Door het spelen op alle BurgGolf-•	
banen wordt het een landelijk 
evenement en rekent men op veel 
aandacht van de landelijke media.

Wederom zetten talloze Bekende •	
Nederlanders zich belangeloos in 
voor ‘Spieren voor Spieren’.
Er wordt aandacht geschonken •	
aan family golf girlz golf en plezier 
staat deze dag centraal.
Voor de deelnemers zijn er mooie •	
prijzen te winnen zoals een 
7-daagse reis, een shirt van Joost 
Luiten, enz...

Kosten zijn slechts € 30,- voor 9 lange 
holes en € 15,- voor de par 3-banen. 

De inschrijving gaat 
via www.sportersinactie.nl 
Meer informatie over het evenement 
en het mooie project waar we voor 
spelen (een beademingsmasker voor 
kinderen met een spierziekte) vindt u 
op www.sportersinactie.nl

Grootste XXL Golftoer-
nooi voor de Stichting 
Spieren voor Spieren
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Het voorjaar zit er weer aan 
te komen en na vele uren 
op de drivingrange doorge-

bracht te hebben is het tijd om aan 
uw approachslagen te gaan werken: 
chippen, pitchen en de lob... Kort 
spel dat je vrienden jaloers maakt? 
Er is maar een manier: leer de stan-
daard chip, pitch en lob, en gebruik 
ze op de juiste plaats en op het juiste 
moment. 
Maar dan moet je wel het verschil 
tussen deze slagen kennen. Bij de 
chip blijft het clubhoofd laag. Zowel 
tijdens de backswing als bij de follow 
through blijft het clubblad onder je 
handen. Het is een slag zonder echt je 
polsen te gebruiken. 

Bij een pitch komen je handen in de 
backswing wel boven het clubhoofd. 
Omdat je je polsen scharniert om zo 
een langere swing te maken. Maar bij 
de follow through blijven je handen 
wel laag. 
Tot slot de lob: zowel tijdens de 
backswing als de follow through zijn 
de handen boven het clubhoofd. 
Waarom? Omdat je de polsen op het 
raakmoment (bij impact) opnieuw 
scharniert om zo meer snelheid en 
loft te krijgen. 

En wanneer gebruiken we deze slagen 
dan? De chip gaat langs de grond, 
dus moet je wel wat green hebben om 
mee te werken. De lob is de slag als je 
ergens overheen moet en de bal snel 
moet stoppen met rollen. De pitch is 
voor alle slagen daar tussenin. 

De chip
Omdat je swing zo kort is zijn de 
handen en de club bij de set-up al in 
de positie die je ook bij het raakmo-
ment wilt hebben. Je neemt een kort 
ijzer of een wedge, speelt de bal iets 
achter het midden van je stand en je 
staat een beetje open met de voeten, 
zodat het onderlichaam al een beetje 
richting het doel is gedraaid. Er is iets 
meer gewicht op de voorste voet. Laat 
de shaft wat naar voren leunen. Daar-
door is de pols vlak (foto 1). Swing de 
club met je armen en schouders naar 
achteren. Bij die kleine draai voel 
je je bovenarmen langs je lichaam 
gaan. Onthoud: het clubblad blijft 
onder de handen (foto 2). Laat de 
rechterelleboog niet achter je lichaam 
uitsteken, want dat betekent dat je de 
club alleen met de handen weg hebt 
genomen. Begin de downswing met 
je onderlichaam; je rechterknie duwt 
naar het doel. Bij het raakmoment wil 
je dezelfde positie hebben als bij de 
set-up; gewicht op links en de shaft 
in een lijn met de linkerarm. Blijf je 
lichaam na impact doordraaien en 

check of de linkerpols in de eindstand 
nog steeds vlak is (foto 3).

De pitch
Neem een van je wedges, neem een 
open stand in en hou de bal midden 
tussen je hielen. Voorkom de veelge-
maakte fout om bij het adresseren van 
het doel weg te leunen. Spelers doen 
dat omdat ze de bal de lucht in willen 
helpen. In plaats hiervan hou je de 
ruggengraat recht met het gewicht op 
beide benen of iets op links, om steiler 
in te kunnen komen (foto 4). Begin 
de backswing door het clubhoofd weg 
te nemen en buig dan je rechterarm. 
Hierdoor buigt de linkerpols en zwaait 
de club omhoog (foto 5). 

De approachslagen: chippen, pitchen en de lob…

Een opfriscursus voor de 
kostbare slagen rond de green!

Foto 1 Foto 4

Foto 2 Foto 5

Foto 3 Foto 6
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Dit maakt de swing ook langer en 
genereert de extra snelheid die je bij 
de pitch nodig hebt. Bij de down-
swing draait je lichaam door. Dat 
geeft het gevoel alsof je het buigen 
van de linkerpols vasthoudt. Omdat 
het lichaam draait, trek je de handen 
en de club naar beneden en goed door 
de bal. De handen zijn voor de bal. 
Net als bij de chip leunt de shaft bij 
impact naar voren. Eindig de swing 
zo dat het clubblad laag blijft en naar 
links van het doel wijst (foto 6).

De lob
Voor deze slag heb je een langere 
swing en een open clubblad nodig om 
de bal hoger te (kunnen) slaan. Neem 
de wedge met de meeste loft en zorg 
voor een wijde, open stand. Speel de 
bal voor in je stand om de loft nog 
groter te maken (foto 7). In de back-
swing scharnieren de polsen volledig. 
Draai je rug naar het doel (foto 8). 
Een veel voorkomende fout is dat de 
backswing te kort is. Dan is die ook te 
snel en dat leidt tot een minder goed 
contact tussen bal en clubblad. Vanuit 
de backswing is het zaak om handen 
en armen te laten vallen. Om dat te 
doen, moet je de gripdruk licht hou-
den. Dan voel je dat het clubhoofd 
weer je linkerarm inhaalt. De follow 
through is een vervolg van die bewe-
ging. Op het moment van de swing 
laat je de polsen weer scharnieren. 
Laat de shaft horizontaal komen en 
het lichaam draait zo dat de gesp van 
je riem naar het doel wijst (foto 9).

Golfschool Arthur Kleeven

Foto 7

Foto 8

Foto 9
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Het is een beeld van deze tijd bij de 
meeste verenigingen dat leden contri-
butie betalen en dan verder de hand 
ophouden, een gebaar dat zegt: ‘En 
wat krijg ik er nu voor?’ Men betaalt 
contributie en claimt dan zijn rechten. 
Er is vaak geen echte band met een 
vereniging, men switcht heel gemak-
kelijk als het niet meer bevalt. Dat is 
zo bij veel voetbalclubs, tennisclubs, 
ook bij koren. Men kiest uit een groot 
aanbod en blijft erbij zolang het be-
valt. Men betaalt contributie en is dan 
de claimende partij: wat krijg ik nou?
Dat in een vereniging alles wat er 
gebeurt, gedaan moet worden door le-
den die zich daartoe geroepen voelen, 
komt bij veel leden niet op. In veel 
verenigingen is een veel gehoorde 
klacht: wij krijgen geen bestuursleden, 
jeugdleiders zijn er niet, er zijn steeds 
minder mensen die iets voor de club 
willen doen. Als iets niet helemaal 
naar wens gebeurt, wordt dat ervaren 
als iets wat niet kan, niet hoort, niet 
mag. Waar betalen we dan voor?
Vanavond zitten acht mensen achter 
de bestuurstafel om één keer per jaar 
te vertellen wat ze gedaan hebben, 
hoe het gegaan is en wat de plannen 

zijn. Voorzitter Manus Poels vertelt in 
zijn openingswoord dat de crisisjaren 
niet voorbij gaan aan de golfsport. 
Maar ook zegt hij vol trots dat het 
jubileumjaar een succesvol jaar was. 
Bovendien is er sprake van groeiende 
samenwerking met omringende golf-
banen. En hij vraagt de vergadering 
te gaan staan om de overleden leden 
van dit jaar te gedenken. Een mooi 
moment, vind ik, waardig, gepast, 
warm.

Ik denk dat de 65 aanwezigen dit 
ook zo voelen. Hoeveel aanwezigen, 
zei ik? 65 aanwezigen, zei ik. Dat is 
ongeveer 10% van de seniorleden. O 
la la, 10%.
Het jaarverslag en het jaarvergade-
ringsverslag van secretaresse Anneke 
Schoonbeek zijn weer fraaie staaltjes 
van zorgvuldigheid. Datzelfde geldt 
voor de verslaggeving van de pen-
ningmeester. Overzichtelijk zijn de 
cijfers, duidelijk is de toelichting: we 
hebben een tekort voor dit jaar, maar 
we vangen het op met onze reserves, 
zegt hij. De kascommissie looft het 
werk van Bas op ‘t Veld.
En dan komen de andere bestuurs-
leden aan de beurt. Ieder van hen 
is voorzitter van een commissie, in 
totaal zijn liefst 55 golfers lid van het 
bestuur of van deze 5 commissies. 
De wedstrijdcommissie onder leiding 
van Giel Boonhof is verreweg de 
grootste en heeft het meeste werk met 
de organisatie van alle wedstrijden, 

de competities en de uitwisselingen 
met andere golfclubs. De regel- en 
handicapcommissie heeft veel minder 
werk door het wegvallen van de oude 
NGF-examens, vertelt voorzitter Chris 
Besseling, maar heeft veel aandacht 
besteed aan de bespeelbaarheid van 
de Americabaan, aan informatieve 
teksten in het clubblad over golfregels 
en controle van qualifying kaarten.
De baancommissie was intensief 
betrokken bij het baanonderhoud. 
Jan Duijndam brengt verslag uit van 
alle werkzaamheden en vertelt over 
de grote wandelroute ‘Knopen Lopen’ 
die de Golfhorst zal gaan aandoen. 
Hij vertelt niet dat de commissie zelf 
groene vingers heeft en dagenlang 
meewerkt onder andere met het 

snoeiwerk in de herfst.
Manny van Soest vertelt met de 
gebruikelijke geestdrift over de 
jeugdcommissie die de jeugd gedegen 
wenst op te leiden en een no-non-
sense beleid wil voeren als het gaat 
om beschaving en sportiviteit: een 
absoluut taboe op k-, f-, en l- woorden 
wordt strikt aangehouden.
Bets van der Heijden deelt mee dat 
het moeite kost om het clubblad met 
de kwaliteit waaraan we gewend zijn, 
betaalbaar te houden. Medewerking 
van leden bij het werven van adver-
teerders is zeer welkom.
Zo passeert elke commissie de revue. 
Het werk van in totaal 55 leden die de 
vereniging draaiende houden. Niets 
gebeurt vanzelf, achter alles wat er ge-
beurt, staat iemand die het doet. Tot 
nut van het algemeen. Als geschenk 
aan diegene die de hand uitsteekt en 
zegt: wat krijg ik nou? ik heb contri-
butie betaald en wat hebben jullie mij 
nu te bieden? 

Het ongelijk van de afwezigen…

of: Nakaarten  
over de jaarvergadering
Daar zaten ze weer achter de tafel, de acht bestuursleden. Het grootste com-
pliment kregen ze van hun eigen voorzitter in zijn slotwoord. Hij was aftre-
dend na vier jaar, maar hij wilde blijven omdat deze bestuursclub zo gedreven 
was, zo prettig was in de omgang, zo goed samenwerkte. Mooi, mooi, denk ik 
dan om een bestuur te hebben waar dit van gezegd kan worden. Ik zat instem-
mend te knikken in de vergadering. Ik had daar zo mijn eigen gedachten bij.

‘…10%, dat slaat ook nergens op…’
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 Op de jaarvergadering is het ant-
woord te horen. Daar brengt ieder 
bestuurslid verslag uit. 
‘Er hadden meer aanwezigen mogen 
zijn’, zoiets zei de voorzitter, ‘maar 
het zal aan het druilerige weer gelegen 
hebben’. 

Nee, voorzitter, onzin, voorzitter, denk 
ik. De afwezigen hebben ongelijk. 
En dan denk ik aan Kennedy die ooit 
zei: ‘Don’t ask what your country can 
do for you, but ask what you can do 
for your country’. Het is natuurlijk 
een zwaar overtrokken vergelijking, 

het is natuurlijk zeer gezwollen taal. 
Het slaat nergens op, zo’n citaat. Ja, 
ja... denk ik, maar toch....? 10%, dat 
slaat ook nergens op.

Jo Bongartz

De jaarlijkse jeugd kick-off 2013 
werd ondanks het slechte en 
koude weer goed bezocht. De 

jeugdcommissie informeerde ieder-
een over het jeugdgolf jaar 2013 op 
de Golfhorst. Nieuw item dit jaar 
was onder meer het ‘Committed to 
Jeugd’ programma van de NGF. Een 
programma waar de jeugdcommissie 
vorig jaar februari mee is gestart en 
waar veel van wordt verwacht.

De aanwezige jeugdcoaches werden 
voorgesteld. Zij hebben 2 zware cur-
susdagen achter de rug en staan in de 
steigers om de jeugdleden in samen-
werking met de Golfschool te helpen 
met o.m. de training en begeleiding. 
Ook de nieuwe golfpro Remo Kuypers 
kwam aan het woord en ook hij heeft 
er veel zin in om de jeugd te gaan 
trainen en daardoor het spelniveau en 

de spelvreugde op een hoger niveau 
te zetten.
Dit jaar werd ook extra aandacht be-
steed aan het ‘Zero Tolerance’ beleid 
van de NGF. Dit beleid wordt ook in 
2013, bij zowel interne jeugdwedstrij-
den als ook wedstrijden om de Lim-
burg Jeugd Trophy, strikt toegepast.
Dat jeugdgolf meer en meer een sport 
aan het worden is op de Golfhorst 
blijkt uit het feit dat we dit jaar 6 
prestatieve jeugdteams hebben die 
meedoen aan de NGF jeugdcompe-
titie. Hiermee staan we in ons land 
in de top 5 met het meeste aantal 
jeugdteams. Een ontwikkeling waar 
onze voorzitter van de jeugdcommis-
sie, Manny van Soest, wel heel erg 
tevreden mee kan zijn. Ook dit jaar 
zijn enkele jeugdleden in het zonne-
tje gezet betreffende hun prestaties in 
de baan, enthousiasme, maar vooral 
het positieve gedrag, zowel voor, 
tijdens en na de wedstrijden. Noa 
Bessems ontving als nieuw jeugdlid 
de ‘Jeugd Rabbit Trophy’. Ruben van 
Deursen werd uitgeroepen als ‘Belofte 
van het Jaar’ en ontving een mooie 
oorkonde en de prijs van ‘Golfer van 
het Jaar’ ging naar jeugdclubkampi-
oen Teun Jacobs (zie foto’s). Jongens, 
dik verdiend! 
De jeugdvoorzitter sloot deze info-
ochtend af met de mededeling dat het 
jeugdgolf op de Golfhorst alleen mo-
gelijk is door de medewerking maar 
vooral het enorme enthousiasme van-
uit de Golfhorst BV, de Golfschool, 

het bestuur van de vereniging, de vele 
ouders die meehelpen, de jeugdleden, 
de nieuwe jeugdcoaches en de jeugd-
commissieleden. Dit enthousiasme is 
de basis van elke sport en dus ook van 
het jeugdgolf binnen onze vereniging.

Met een jeugdige golfgroet en heel veel golfplezier 
dit jaar, de Golfhorst BV, Golfschool Arthur 
Kleeven en de jeugdcommissie

Ruben van Deursen 

Jaarlijkse jeugdinfo-ochtend goed bezocht

Zes jeugdteams  
in NGF-jeugdcompetitie

 Noa Bessems Teun Jacobs 
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De Fajara golfclub is een 18-holes 
baan, par 69 en erg Afrikaans: droog, 
bush en geen groen grassprietje te be-
kennen in deze tijd van het jaar. Via 
een zanderig en stenig pad kom je bij 
de golfbaan, waar in de schaduw van 
een grote boom de caddies wachten 
op hun klanten. Na betaling van onze 
greenfee en het huren van de clubs 
komen er twee jongens naar ons toe. 
Zij zijn kennelijk ‘de gelukkigen’. Of 

ze dat achteraf ook waren, weet ik 
niet want hun golfcapaciteiten staken 
ver boven die van ons uit. Mijn cad-

die had handicap 2 en die van Sjef 
handicap 7. Behalve de caddies ging 
er nog een Gambiaanse jongeman 
mee. Waarvoor, dat werd later pas 
duidelijk. 

‘Brownsweeper’
Welgemoed begonnen we aan onze 
eerste hole, een par 4. Na twee, voor 
ons doen, redelijk verdienstelijke 
slagen, rende de nog onbekende 

jongeman vooruit, richting de hole. 
Ik moest van de caddie ‘a nice shot 
to the brown’ maken. Even keek ik 

hem hogelijk verbaasd aan. Toen 
viel het kwartje: “Oh you mean the 
green”? Zo’n 100 meter verderop lag 
die zogenaamde green te schitteren 
in de zon. Hij was donkerbruin, bijna 
zwart en, zo leerde ik achteraf na wat 
googlen, het was een mengsel van 
zand met wat teer. Vooruit dan maar, 
een nice shot to the brown. Nou ja, 
erop lag het balletje nog niet, maar 
een korte chip kon voldoende zijn. 
Mijn leermeester liet me tot drie keer 
toe een oefenslag maken, de ene keer 
was de backswing te lang, toen te kort 
en daarna was hij tevreden. En toen 
zagen we de functie van de derde 
jongeman. Met een matje maakte hij 
met grote precisie de puttinglijn mooi 
vlak. Hij had een belangrijke taak, 
deze ‘brownsweeper’. Op de eerste 
hole maakte ik dus een bogey, het zou 
tegelijkertijd ook ongeveer de laatste 
zijn.

Lagune
Het terrein van de Fajara Golfclub 
is lichtglooiend, er staan behoorlijk 

Droog, bush en geen groen grassprietje op de golfbaan…

De green of the brown,  
what’s in a name?

‘Wat is het toch raar verdeeld  
op deze wereld…’

“It’s confusing: the course is awful and beautiful together, the greens are 
brown and the grass is almost bush. But our advise: do it”, aldus een toonaan-
gevend Amerikaans golfmagazine over de Fajara Golf & Countryclub in Gam-
bia. We volgden dit advies op tijdens een weekje zonvakantie naar de ‘always 
smiling coast of West-Africa’. En zon hadden we. Rond het middaguur was de 
temperatuur opgelopen tot zo’n 35 graden, maar dat was prima uit te houden 
dankzij een verkoelend windje van zee.
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wat bomen en sommige greens, nee 
natuurlijk browns moet ik zeggen, 
liggen hoger. Zeker geen onaardig 
landschap. En dat vindt een onder-
nemer uit Qatar kennelijk ook. Naast 
de golfbaan, vlakbij de zee, wordt een 
groot hotel, annex appartementen-
complex gebouwd. 
Er zijn ook verschillende holes waar 
je over water moet slaan. De afslag-
plaats ligt midden in een lagune, waar 
Gambiaanse kindertjes zich vermaken 
met zwemmen of hopen op pennen 
en schriften van de spelers. Bij die la-
gunes en op de baan zelf is trouwens 
een aantal bijzondere vogels waar 
te nemen. Ook worden belangrijke 
personen gespot door onze caddies. 
Zo worden we gewezen op de Ameri-
kaanse ambassadeur van Senegal, die 
zich samen met zijn Europese col-
lega, ook gestationeerd in buurland 
Senegal, net als wij vermaken met een 
rondje golf.

‘Salaris en fooi’
Na ruim drie uur en heel wat lesjes 
van onze caddies verder, komt er eind 
aan deze bijzondere golfervaring. De 
caddies en brownsweeper krijgen hun 
‘salaris en fooi’ waar ze, afgaande op 
het bedrag, ieder weer meer dan een 
week van kunnen leven. Voor ons sa-
men was het niet meer dan één green-
fee op een ‘vreemde’ baan. Wat is het 
toch raar verdeeld op deze wereld…

Bets van der Heijden

Op zaterdag 20 april wordt weer de jaar-
lijkse NGF Vogelteldag (officieel: Nationale 
Golfcourse Birdwatching Day geheten) gehou-
den. In alle vroegte (verzamelen om  
05.45 uur), als de zon de Golfhorst in een 
prachtig licht zet, wordt wederom onder des-
kundige begeleiding van een vogelaar de vo-
gelstand genoteerd. Daarna is er de mogelijk-
heid om in het clubhuis een broodje te eten. 
Te zijner tijd komt er in het clubhuis een lijst 
te hangen, waarop u zich kunt aanmelden.  
Noteer de datum alvast in uw agenda!

14e NGF Vogelteldag

25
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Puzzel 27 GH-golfhorst
Stuur de gevonden oplossing 
vóór 20 april 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 26: 

De pikante puzzel uit ons winternum-
mer is erg moeilijk gebleken.  
Er waren maar weinig inzendingen 
deze keer. Lag het aan het onderwerp?  
Nee toch! 

De goede oplossing was:  
‘Seks en golf zyn twee dingen waar 
plezier aan te beleven valt ook als je 
er niet goed in bent!’

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

Voor Wim Ter Burg uit Helmond 
staat een lekkere fles wijn klaar bij de 
receptie.

Puzzel 27    

GGG HHH --- ggg ooo lll fff hhh ooo rrr sss ttt  
 
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    

 
© fré thissen, 2013  

 
Los deze kruiswoordpuzzel op. Er ontstaat op 38 horizontaal een woord waar we bij het golfen meestal niet blij 
mee zijn. Dit woord is de oplossing. 
 
Horizontaal Verticaal 
1 haarstukje 1 wapen 
3 uitgeschakeld 2 goud 
6 stroomgeleiders 4 hoofddeksel 
11 slee 5 sparen via NGF-pas 
12 niet glanzend 6 woede 
15 en andere 7 opzwelling 
16 loop (Eng.) 8 plaats in Mali 
17 bubbelbad 9 model van Mercedes 
19 prinses 10 aftasten 
20 rugpijn 12 deze bal is beslissend in de wedstrijd 
22 Frans lidwoord 13 ….. Milan 
23 biet 14 weefsel 
24 Duitse stad 17 ….. Tong University of Shanghai 
26 ontwerp 18 prikkelgeleider 
28 wijk in Londen 21 voorbijganger 
29 universiteit van Amsterdam 25 schelf 
31 toppers 27 orkest 
32 boom 30 verleden tijd 
33 soort van bouwen 34 leider van een patrouille 
35 water in Friesland 37 eau de toilette 
36 Belgische uitroep 39 drug 
40 onderhoud vóór de aflevering 41 pomp 
43 hunebed 42 Uitwisselings-Centrum en Verrekening 
46 tijdschrift 44 Indonesisch eiland 
47 European Economy Community 45 bescheiden 
48 Centraal Beheer Achmea 49 slang 
50 voornaamste reserve 51 Electronic Arts 
54 voorzetsel 52 afstammeling 
56 Turkse titel 53 koningin 
57 pers. voornaamwoord 55 insect 
58 eenzaamheid (Duits) 60 afkorting van een Amerikaanse staat 
59 nogmaals 62 Amsterdamse beurs 
61 vreemde 65 Frans lidwoord 
63 beurde 66 overblijfsel 
64 aanbieding 68 voorzetsel 
67 zonder   
69 rondedans  
70 politieke partij  
71 spil  
72 heel groot  
73 voorzetsel  
74 bevel 
 

Horizontaal Verticaal
1 haarstukje 1 wapen
3 uitgeschakeld 2 goud
6 stroomgeleiders 4 hoofddeksel
11 slee 5 sparen via NGF-pas
12 niet glanzend 6 woede
15 en andere 7 opzwelling
16 loop (Eng.) 8 plaats in Mali
17 bubbelbad 9 model van Mercedes
19 prinses 10 aftasten
20 rugpijn 12 deze bal is beslissend in de wedstrijd
22 Frans lidwoord 13 ….. Milan
23 biet 14 weefsel
24 Duitse stad 17 ….. Tong University of Shanghai
26 ontwerp 18 prikkelgeleider
28 wijk in Londen 21 voorbijganger
29 universiteit van Amsterdam 25 schelf
31 toppers 27 orkest
32 boom 30 verleden tijd
33 soort van bouwen 34 leider van een patrouille
35 water in Friesland 37 eau de toilette
36 Belgische uitroep 39 drug
40 onderhoud vóór de aflevering 41 pomp
43 hunebed 42 Uitwisselings-Centrum en Verrekening
46 tijdschrift 44 Indonesisch eiland
47 European Economy Community 45 bescheiden
48 Centraal Beheer Achmea 49 slang
50 voornaamste reserve 51 Electronic Arts
54 voorzetsel 52 afstammeling
56 Turkse titel 53 koningin
57 pers. voornaamwoord 55 insect
58 eenzaamheid (Duits) 60 afkorting van een Amerikaanse staat
59 nogmaals 62 Amsterdamse beurs
61 vreemde 65 Frans lidwoord
63 beurde 66 overblijfsel
64 aanbieding 68 voorzetsel
67 zonder  
69 rondedans 
70 politieke partij 
71 spil 
72 heel groot 
73 voorzetsel 
74 bevel

Los deze kruiswoordpuzzel op. er 
ontstaat op 38 horizontaal een woord 
waar we bij het golfen meestal niet blij 
mee zijn. Dit woord is de oplossing.

flesje wijn te winnen!

26

Gol fhor s t Lente 2013



Aufenacker • Im Geer 9-11 • 46419 Isselburg • Germany • T +49 (0)2874 45361 • www.aufenacker.de
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Clean Air created by Agro Air

Het hygiënische Paneelbouwsysteem gemaakt 
van kunststof voor de moderne stallenbouw. 
Snelle en kostenbesparende installatie.
Volledig gesloten voor optimale reiniging en 
hygiëne.

Stallenbouw 
Levensmiddelenindustrie

Tuinbouw
Installatie van materialen

Producten Pakket
Varkenshouderij
AAC - 70*  Chemische luchtwasser
AAC - 95*  Chemische luchtwasser 
AAC - Bio* Biologisch luchtwassysteem
AAC - Combi/Bio*  Gecombineerd bio luchtwassysteem
Pluimveehouderij
AAC - 90*  Chemische luchtwasser 
Vleeskalverhouderij
AAC - 90*  Chemische luchtwasser
Melkveehouderij
AAC - 90*  Chemische luchtwasser

Paneelbouw

Adv_AAC+Aufenacker_NL.indd   1 21-09-12   10:10
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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. 



Uw verhaal is het vertrekpunt
Uw vermogen heeft een verhaal. Dat verhaal is het vertrekpunt voor alles wat wij doen. 

Wij kunnen veel voor u betekenen. Daarbij denken wij niet in producten, maar in doelen, 

persoonlijke ambities, idealen. Maar u bent de regisseur van uw eigen plannen. U geeft het 

sein om te vertrekken. Mocht u ook willen ervaren hoe we uw vermogen verder kunnen 

brengen? We nodigen u graag uit voor een persoonlijk gesprek.

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Uw vermogen 
heeft een 

verhaal.
Het vertrekpunt 
voor alles 
wat wij doen.




