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De zomer heeft uiteindelijk 
toch zijn intrede gedaan in 
ons kikkerlandje en de ver-

loren golfdagen worden momenteel 
fors gecompenseerd.

Het lentetoernooi, de vrienden-/
vriendinnendag en het clubkampi-
oenschap voor strokeplay zijn alweer 
achter de rug. En dat geldt ook voor 
het zomertoernooi, waar deze keer 
maar liefst 130 mensen aan mee heb-
ben gedaan. 
(NB: het zomertoernooi wordt jaar-
lijks door de vereniging gesponsord 
en is daarom ook uitsluitend bestemd 
voor leden.)

Intussen heeft onze jeugdcommis-
sie met een geweldig stel coaches in 
recordtijd het certificaat ‘Committed to 
Jeugd’ binnengehaald. Daarmee is de 
Golfhorst de 31e club in Nederland die 
hiervoor is geslaagd. 

Aan de oprichting van onze golfver-
eniging, nu bijna 11 jaar geleden, 
ging veel werk vooraf. Daarbij is 
hulp verleend door onze mentorclub 
Herkenbosch, die hiervoor toentertijd 
is gevraagd. Momenteel biedt het 

bestuur van de 
Golfhorst als 
mentorclub hulp 
bij de oprichting 
van een vereni-
ging in Over-
loon en bij ‘De 
Swinkelsche’ in 
Someren. Beide 

clubs hebben ons daarom gevraagd.

Voorzover wij als vereniging zijn geïn-
formeerd door de baaneigenaar, lijkt 
het er op dat de herfinanciering in 
een afrondende fase verkeert. Mocht 
een en ander tot een goede afron-
ding leiden, zo heeft de baaneigenaar 
meegedeeld, zullen voor het volgende 
seizoen nadere investeringen worden 
gedaan ten behoeve van de baan én 
in en rond de gebouwen. Daardoor 
wordt het imago van onze prachtige 
club nog meer opgevijzeld.

Zoals het er nu uitziet zal hierover uit-
gebreid verslag kunnen worden gedaan 
in de wintereditie van ons clubblad.

Met de beste groeten,
Manus Poels

Van golf tot poëzie…
Zomer op De Golfhorst

Snakkend naar water knispert het gras
onder m’n voeten

Die positie kiezen naast de bal
voor de juiste route

Trillingen in de lucht laten vlaggen wapperen
zonder zuchtje wind

Beweging is er niet de hitte bedriegt
maakt mij ziende blind

Vastbesloten de slag te maken
doorklief ik de droogte

Laat ik de lucht breken die in duizend stukjes
neervalt van grote hoogte

Als door brekend glas zonder geluid te maken
richting hole gevlogen

Landt de bal vóór de dorstige green
iets te vroeg afgebogen

Als ‘t ware wijzend op de sproeiers verderop
in de rondte verdampend

De verleiding wordt groot om eronder te springen
als ’n kind, al stampend

Maar ik houd me in zucht eens diep
terwijl ik achterom kijk

De heuvel lijkt te branden door de oranje gloed die
er golvend omheen prijkt

Mijn adem stokt door de schoonheid van
onze nimmer saaie baan

Alles vergetend wat om me heen gebeurt 
blijf ik even staan

Als in vertraging reik ik naar mijn tas
maar kies geen stok

Een flesje water komt te voorschijn en
ik neem een grote slok

Genietend van de baan die mij keer op keer
weet te overrompelen

Door me elk jaargetijde weer in nieuwe verrassingen 
onder te dompelen

Een krakende tak brengt mij terug naar
dit moment, nu en hier 

En mentaal verfrist door de hitte van de dag
hervat ik mijn route met plezier

Chantal Versleijen-Van de Winkel
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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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Eyecatchers

U kunt op een buitenlandse baan geen qualifying kaart lopen.

Bij het lopen van een qualifying kaart mag u kiezen van welke 
tee u speelt: geel of rood.

De buffer is een zone van stablefordscores waarin de handicap 
niet wordt aangepast.

Uw handicap dient een correcte weergave te zijn van uw speel-
vaardigheid.

Een handicap is geen statussymbool.

De playing handicap geeft het aantal slagen weer dat u mee-
krijgt en kan verschillen van baan tot baan.

Dinsdag 16 april stond in het teken 
van de eerste uitwisseling van de 
Golfhorst en Golfclub het Woold in 
Asten.

“Ik was die ochtend al vroeg met 
Ben aanwezig, en na het nuttigen 
van een kop heerlijke koffie en een 
waanzinnig lekker stukje appelgebak, 
begonnen we aan de warming up. De 
weergoden waren ons goed gezind, en 
bij een frisse bries uit het westen, die 
af en toe aanwakkerde tot windkracht 
5 à 6, was het tegen de wind in toch 
lastig spelen. We hadden redelijk wat 
tijd en besloten om de par 3-baan 
te lopen. Een leuke par 3-baan, en 
ik moet zeggen dat ik achteraf blij 
verrast was over de 18 holes baan. 
De lay-out is werkelijk prachtig en er 
zitten diverse uitdagende holes bij. 
Wat betreft het clubhuis, ja, werkelijk 
prachtig en fantastische kleedkamers. 
 
Het was een mooie dag maar het 

werd ook nog eens een zééér lange 
dag. Welgeteld 6 uur deden we over 
de wedstrijd. Ik verzoek dan ook 
onze organisatie om de wedstrijd op 
de Golfhorst om 11.00 uur te laten 
beginnen, want voordat je het weet is 
het donker en moet je om 21.00 uur 
nog aan het toetje beginnen.

Na inlevering van alle kaarten was 
duidelijk dat we het Woold in de pan 
hadden gehakt. Ervaring heeft, denk 
ik, de doorslag gegeven. En omdat 
het bij ons geen makkelijke baan is, 
zijn wij als Golfhorsters vaak in het 
voordeel. Zoals onze oud-pro Bart van 
der Wind altijd al zei: ‘Bedwing je de 
Golfhorst dan kun je elke baan van de 
wereld aan!’

Op 1 oktober volgt de return bij ons 
op de Golfhorst en ik verwacht dat de 
CUP zeker in America blijft.”

Karel Dirkse

Eerste uitwisseling met het Woold in Asten
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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!!!
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Het organiseren van een wedstrijd 
voor de NGF heeft echter heel wat 
voeten in de aarde. Van tevoren komt 
iemand van de NGF de baan bekijken 
en worden de nodige aanpassingen 
geadviseerd, wat erg leerzaam bleek. 
Hindernispaaltjes moeten minimaal 
1 meter van de rand van de hindernis 
staan, waterhindernis met daarbinnen 
een gebouw, nergens voor nodig (hole 
14), een GUR-paaltje in de hole van 
de wintergreen wil zeggen dat alleen 
de hole GUR is, enz. enz. 

Draaiboek
Voor de greenkeepers kwam een soort 
draaiboek om de baan wedstrijdklaar 
te maken. Bovendien gaf de NGF 
vóór de wedstrijd aan waar de tees 
moesten staan en de holes gestoken 
moesten worden. In verband met de 
veiligheid op de baan en de door-
stroming van de wedstrijd werden 5 
spotters gevraagd. Een verzoek aan de 
wedstrijdcommissieleden, competitie-
spelers en een enkel gesprekje leverde 
zonder veel moeite 10 vrijwilligers op. 
Chapeau! 
Vanwege het lage aantal dames-in-
schrijvingen werd besloten om alleen 
na de middag te starten (op hole 1 en 
10) waardoor er niet meer dan 5 spot-
ters nodig waren. Een van de spotters 
ging samen met de marshal starten.

Touwtjes
Het geheel was (strak) in handen van 
wedstrijdleidster Martha. “Je herkent 
me aan mijn lengte en mijn grijs 
krullend haar.” Martha bleek een 
innemende, enthousiaste dame die 

inderdaad de touwtjes stevig in han-
den had. Ze had een assistent voor de 
administratieve handelingen en werd 
verder ondersteund door een viertal 
referees. Onze referee Jan Rovers zou 
met een van de NGF-referees meelo-
pen, maar werd als referee ingezet op 
hole 13 nabij de ‘biotoop’. De spotters 
bewaakten de ‘gevaarlijke holes’: hole 
2, hole 3 (2 man) en hole 5.

Menselijks
Helaas was het erg nat en guur weer 
maar dat weerhield de spelers er niet 
van mooie staaltjes golf te laten zien. 
En wij spotters zaten op de eerste 
rang! Lange drives, opleggen voor een 
zekere slag naar de green en de een na 
de ander vanaf ca. 170 meter met een 
ijzer(tje) op de green. Maar gelukkig, 
ook deze spelers is niets menselijks 
vreemd: een bal in hoog gras, in de 
bosjes of in het water. En in de buurt 
referees die de zaak in de gaten hou-
den. Voorbeeld: op hole 5 gaat een 
speler zoeken naar de bal in de sloot 
en besluit te gaan droppen. De referee 
gaat er naar toe en vraagt of hij zeker 
weet dat de bal erin ligt? De speler: 
volgens mij ligt hij er in. Oké, zegt de 
referee, als je hem vindt mag je drop-
pen, anders ga je terug naar de afslag-
plaats! Zijn medespeler vond intussen 
de bal in de rand van de vijver, dus op 
een heel andere plaats!

Hoe presteren nu deze spelers op onze 
baan? Wel bij de heren een duide-
lijke winnaar met 71 slagen. Gezien 
de omstandigheden een prachtige 
score. De nummers 2 t/m 6 hadden 

76 slagen nodig. Bij de dames lagen 
de scores wat minder ver uit elkaar. 
De winnares had 76 slagen, eveneens 
een mooie score. De nummers 2 t/m 6 
liepen uiteen van 77 naar 80 slagen.
Zowel bij de dames als de heren liep 
25% zijn/haar handicap of beter. De 
hoogste score bij de heren was 93 
slagen en bij de dames 96. Zo’n 70% 
heeft de buffer dus niet gehaald…

Discipline
Wat opviel bij de spelers was de dis-
cipline. Bij twijfel gelijk een provisio-
nele slaan en niet te lang zoeken. De 
doorstroming was dan ook zeer goed. 
Voor zover mij bekend, geen wacht-
tijden (ook niet bij hole 8!). Verder 
werden de spotters gewaardeerd met 
vaak een ‘bedankt voor het spotten’.

Bij de prijsuitreiking bleek dat ook 
bij dit soort wedstrijden een bekend 
probleem om de hoek komt kijken. 
Zowel bij de dames als de heren was 
de winnaar niet meer aanwezig. Hier 
werd tijdens de prijsuitreiking over 
geklaagd maar aan ‘niet aanwezig, 
dan geen prijs’ was men blijkbaar nog 
niet toe.
Al met al een interessante en leer-
zame dag waarbij de samenwerking 
tussen NGF, de Golfhorst BV en de 
vereniging voortreffelijk was. Naar 
ik begrepen heb, was ook de NGF 
uitermate tevreden en wellicht komt 
er een herhaling. 

Math Smeets

Samenwerking tussen NGF, de Golfhorst BV en de vereniging voortreffelijk

NGF-Seniorenwedstrijd 
uitermate leerzaam
Op woensdag 29 mei werd op onze golfbaan de NGF-Openingswedstrijd 
Senioren Dames en Heren gespeeld. Waarom op de Golfhorst? De directie van 
de NGF was een keer bij ons op de baan voor een bespreking. Dat was een 
prettige bijeenkomst en men was aardig gecharmeerd van onze baan. Een 
paar dagen later kreeg voorzitter Manus een telefoontje met het verzoek of wij 
onze baan beschikbaar wilden stellen voor de start van het nationale amateur 
seniorentoernooi. De Golfhorst BV had daar wel oren naar en verleende mede-
werking. Op 29 mei was het dan zover. Er hadden zich 54 heren (max. hcp 8) 
en 28 dames (max. hcp 10) ingeschreven. 

De NGF is Math zeer erkentelijk 
voor de manier waarop hij dit toer-
nooi mede heeft georganiseerd en 
begeleid. Chapeau namens de NGF!

Foto Ronald Speijer
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“Het gebeurde op zondag 3 maart. 
Het was een van de eerste mooie 
dagen van het jaar. 
We hadden een vreselijke 
winter achter de rug. Van golfen 
was maandenlang niets terecht-
gekomen. Nu was het eindelijk een 
mooie dag. Maar dat dachten veel 
meer mensen, want het was 
behoorlijk druk. José en ik gingen 
de Americabaan lopen. Het was 
heerlijk. We kwamen bij hole 4, 
weet je wel, de langste, die aan het 
einde tegen de helling oploopt.”
Aan het woord is Ger van Wylick, 
de man van José. “Ik kan het niet 
navertellen”, zegt José, “ik weet er 
niets meer van.” “Ik weet het des te 
beter”, zegt Ger.

“Voor ons liepen Gerrie van den 
Munckhof en haar man Christ. 
Die hadden een bal in het beekje  
geslagen en waren die aan het zoeken.  
Ze wenkten ons dat we voorbij kon-
den. Wij hadden allebei een goede 
afslag; beide ballen lagen tegen de 
helling vlak voor de green van hole 4. 

Hartstilstand
Gerrie zegt: “José passeerde mij en 
zei: “Ik voel me niet goed.” Plotseling 
zakte ze in elkaar. Zij was nauwelijks 

aanspreekbaar en ze ademde moeilijk. 
Christ belde meteen 112. Ik riep: “Is 
er een dokter in de buurt?”. 
Er kwam iemand aangerend. 
We knielden samen naast José en 
merkten dat ze niet meer ademde en 
geen polsslag meer had: een acute 
hartstilstand. Ik begon te beademen 
en de man, een greenfeeër, begon 
onmiddellijk met hartmassage. 
Echtgenoot Ger belde naar de balie. 
Ger: “Ik heb het nummer vast in mijn 
telefoon staan. Ik kreeg Tom direct 
aan de lijn. Kom met de defibrillator, 
zei ik tegen Tom.”

Alles zit mee
“Wat er dan gebeurt”, zegt Tom Frans-
sen van de balie, “is een aaneenscha-
keling van allemaal toevallige perfecte 
omstandigheden. Merieke, die op 
die zondag niet hoefde te werken, 
was uitgerekend die morgen met de 
administratie bezig. Ik bel haar en 
zeg: “Ga met de defibrillator naar hole 
4 van de Americabaan. Ik ga naar de 
straat om de ambulance op te van-
gen.” Ik hol weg. Henriëtte Verbakel 
ziet dat en roept: “Ik pas wel even op 
de winkel.” Merieke ziet onderweg 
Jos Theunissen, die in het greenkee-
pershuis woont. “Ik maak de poort 
open voor de ambulance en breng die 
naar hole 4.” zegt Jos. Merieke komt 
met de defibrillator aan. Het apparaat 
is helemaal in orde. Bij aanvang van 
het seizoen is hij gecontroleerd, er zit 
een nieuwe accu in; hij werkt perfect. 
Merieke en Tom hebben een cursus 
gevolgd om het apparaat te bedienen. 
Merieke: “Er waren inmiddels twee 
ambulances zo snel aanwezig, ze wa-
ren direct naar de juiste plek geleid.” 
Gerrie: ‘Wij waren nog steeds aan 
het beademen. Het ambulanceperso-
neel zag ons bezig en zei dat we door 
moesten gaan, zodat zij voorbereidin-

gen konden treffen om de defibril-
lator te gebruiken. “Het is goed zo, ga 
maar door.” 

Fantastisch werk
De reanimatie had de gewenste 
uitwerking gehad. De snelle en 
accurate hulp van Gerrie van den 
Munckhof en de andere man had suc-
ces. Deze man, een greenfeeër, heette 
Laurent Bos, van beroep sportmasseur. 
De defibrillator werd twee keer door 
het ambulancepersoneel gebruikt en 
werkte precies zoals het hoort. “Ik 
stond erbij,” zegt Ger. “Ik heb er geen 
verstand van. Ik voelde dat de situatie 
heel ernstig was en ik heb met grote 
bewondering gezien hoe die Gerrie en 
Laurent onmiddellijk de juiste dingen 
deden, dat Merieke met de defibril-
lator heel snel aanwezig was, dat de 
ambulances spoedig ter plaatse waren. 
Ik zag dat ze het hart van José weer 
aan het kloppen kregen. Het drong al-
lemaal maar half tot mij door, maar ik 
hoorde de mannen van de ambulance 
zeggen: “Hier is fantastisch werk gele-
verd. Heel professioneel. Dit hadden 
wij niet beter gedaan.” 

Vakmanschap
José werd met de ambulance naar 
Eindhoven gebracht en daarna kwam 
ze in een heel medisch traject terecht. 
Over de medische zorg in het Catha-
rinaziekenhuis in Eindhoven en het 
ziekenhuis in Venlo hebben ze alleen 
maar woorden van grote lof.
“Het is toch ook niet te geloven”, zegt 
Ger, “op 29 maart is José geopereerd 
en op 10 juni hebben we samen 9 
holes gelopen. We kijken met zoveel 
waardering en zoveel dankbaarheid 

  

Overwegingen na een hartstilstand

Daar ben ik
weer...

ONTMOETING MET…

José

Gerrie
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De Golfhorst beschikt over 2 AED-apparaten: één in de buggy van de marshal, één achter de bar. 
Alle marshals kunnen dit apparaat bedienen, maar ook alle vaste personeel, inclusief het vaste horecapersoneel. 
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) meet of een hart fibrilleert (fladdert). Door tijdig een AED in te zetten, 
geef je het hart weer kans om een normale pompfunctie te ontwikkelen.
De eerste 5 minuten na een circulatiestilstand zijn 
cruciaal. Als je een reanimatie tijdig kunt starten 
en kunt defibrilleren binnen 5 minuten, heb je een 
overlevingskans van 70%. Daarna keldert de overle-
vingskans aanzienlijk.

* Deze informatie is afkomstig van Beppie Nabben,lid van  
  onze vereniging en deskundige wat betreft het gebruik van  
  AED-apparatuur.

Nieuwe regels 
NGF-competitie 2014

Het bestuur heeft nieuwe regels opgesteld voor de 
NGF-competitie 2014. Dit reglement is te vinden op de website 
van de vereniging onder NGF-competitie > Nieuwe regels 2014. 

Op verzoek van het bestuur gaat Karel Dirkse de NGF-competitie 
komend seizoen coördineren.

U kunt u tot 1 oktober opgeven op E-Golf4U. 
De inschrijving is inmiddels geopend. 
Heeft u vragen, neem dan contact op met Karel.

terug op deze gebeurtenis. Die snelle 
hulp, die onmiddellijke reanimatie, 
die perfecte defibrillator, dat profes-
sionele ambulancepersoneel, wat een 
vakmanschap!” 

Het hakt erin…
Gerrie van den Munckhof: “Ik heb 
een jaar of acht geleden een cursus 
reanimatie gevolgd en elk jaar een 
herhalingscursus. Dit is de eerste keer 
dat ik echt in praktijk moest brengen 
wat ik geleerd heb. Ik kan je vertel-
len: het hakt erin. Het toepassen in 
de werkelijkheid is ongelooflijk veel 
anders dan het oefenen in de cursus. 
Na afloop hebben we staan trillen 
van vermoeidheid maar ook van 
emotie. Het besef wat er gebeurd is, 
komt later. Je handelt omdat je weet 

dat je dat moet. De gedachten komen 
daarna. Dat ik dit heb kunnen doen, 
dat ik dit heb mogen doen. 
Samen met Laurent Bos, die ik 
helemaal niet kende. Ik denk er nog 
zo vaak aan. Eigenlijk zou iedereen 
zo’n cursus moeten volgen.”

Ger: “Ik heb er drie dingen van ge-
leerd die ik tegen iedereen zou willen 
zeggen: “Ga een cursus reanimeren 
volgen als je kunt, heb altijd de tele-
foon bij je als je golft, en zet het 
nummer van de balie in de telefoon.”

José: “Ook hartverwarmend waren 
de vele reacties van leden van de 
Golfhorst en van het bestuur; 
geweldig aardig. Op zekere dag 
kwamen Merieke, Tom en Gerrie op 
ziekenbezoek. Ik kreeg van Gerrie een 
hangertje van een beschermengeltje. 
Toepasselijker kan haast niet. Aan 
deze drie beschermengeltjes heb ik te 
danken dat ik kan zeggen: “Daar ben 
ik weer...”

Jo Bongartz

‘Eigenlijk zou 
iedereen  

zo’n cursus  
moeten volgen’
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“Eigenlijk was deze club er 6 jaar gele-
den al klaar voor om het certificaat te 
krijgen” zegt Marc Brorens. “Er waren 
toen alleen nog geen jeugdcoaches, 
en dat was de ontbrekende schakel.” 
Ruim een jaar geleden zijn de jeugd-
coaches geselecteerd en dat zijn niet 
de minsten. De 7 jonge golfers (zes 
mannen en een vrouw) de meesten 
met een lage handicap, hebben het 
afgelopen jaar hard gewerkt om zich 
op hun nieuwe taak voor te bereiden: 
het begeleiden van de jeugd op een 
professionele manier. En daar zijn ze 
volgens de jeugdpro van de NGF met 
vlag en wimpel voor geslaagd. “De 
veiligheid, een van de belangrijkste 
criteria, was top, de spellen waren 
goed voorbereid en goed georgani-
seerd en heel belangrijk: de kinderen 
hadden veel plezier.” Op zondag 26 
mei hebben de jeugdcoaches hun di-
ploma gekregen en een ‘jeugdcoach-
shirt’ met hun eigen naam erop. 

Kindniveau
Rob Bouten is een van de 7 jeugd-
coaches. Zijn belangrijkste drijfveer 
is ‘bezig zijn met de jeugd en waar 
mogelijk een steentje bijdragen’. 
Vroeger is hij ook jeugdleider geweest 
bij het voetbal. “De cursussen die we 
hebben gevolgd om jeugdcoach te 
worden zijn erg leerzaam geweest, ook 
voor mezelf. Denk bijvoorbeeld aan 
het uitwerken van opdrachten om de 
jeugd te begeleiden.”Tijdens de cursus 
lag de nadruk op de veiligheid tijdens 
het spel en hoe kinderen te benaderen 
op hun eigen niveau, legt jeugdcoach 
Clint Coppers uit. “De samenwerking 
met de Golfschool hierbij was gewel-
dig. We hebben meegekeken met de 
pro hoe hij les geeft aan de jeugd en 
hebben dat ook zelf geoefend.” Om 
het geleerde in praktijk te brengen 
moesten uitgewerkte spelopdrach-
ten op kindniveau worden gegeven 
aan de andere jeugdcoaches. “En”, 

vervolgt Clint, “tijdens de cursus is ui-
teraard ook veel aandacht besteed aan 
de etiquette. De NGF heeft niet voor 
niets een zero tolerance beleid en dat 
passen we ook toe op de Golfhorst.” 
Het werk van de jeugdcoaches houdt 
overigens na deze diploma-uitreiking 
niet op. De komende 3 jaar blijven ze 
de jeugd op de Golfhorst ondersteu-
nen en assisteren bij wedstrijden en 
hopelijk nog langer. 

Schietschijf
Zondag 26 mei was vooral ook een 
vrolijke dag, een dag waarop de jeugd 
zich ook mocht uitleven. Na de wat 
serieuze golfspellen was het tijd voor 
ontspanning. Op de oefen-putting 
green verscheen een mystery guest 
in een felgekleurd ‘Michelin pak’, 
compleet met een beschermmasker 
voor het gezicht. Deze mystery guest, 
al snel ontmaskerd als ‘der Manny’, 
diende als schietschijf. De verschillen-
de jeugdteams mochten met schuim-
rubber ballen het Michelin-mannetje 
bekogelen. Ieder balletje dat bleef 
kleven, was goed voor 10 punten. 
Vooral de, gelukkig goed beschermde, 
edele delen van Manny moesten het 
natuurlijk ontgelden. Hilariteit alom 

Het felbegeerde CTJ-certificaat officieel uitgereikt

’Op de Golfhorst  
adem je jeugdgolf’
Een trotse voorzitter van de jeugdcommissie, enthousiaste jeugdcoaches en 
uitgelaten jeugd markeerden zondag 26 mei. De dag waarop Marc Brorens, 
jeugdpro van de NGF (Nederlandse Golf Federatie) het felbegeerde certificaat 
Committed to Jeugd (CTJ) officieel uitreikte. Het bijbehorende schildje en de 
vlag met logo prijken bij de entree van het clubhuis. Dat de Golfhorst een club 
is die ‘goed voor zijn jeugd zorgt’, is nu voor iedereen zichtbaar.
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als raak werd gegooid. Toen aan de 
jeugdleden gevraagd werd of iemand 
bereid was de plaats van de mystery 
guest in te nemen, was er een jongetje 
dat zich onmiddellijk opwierp: Lars 
Besseling, de kleinzoon van… In het 
veel te grote Michelinpak liet hij zich 
met veel bravoure bekogelen.

Negerzoenen
Na de lunch en de toespraak van 
Marc Brorens was het tijd voor de 
‘grande finale’, het toetje van de 
lunch. Een zogenaamde ‘negerzoen-
machine’, jaren geleden persoonlijk 
ontworpen door Elliot van der Veeke 
-ooit golfpro op de Golfhorst en nu 
verbonden aan de NGF- werd weer 
uit de kast gehaald. Op een plateau 
werden een of meerdere negerzoe-
nen tegelijk geplaatst. Om de beurt 
mocht een jeugdlid met een grote bal 
tegen een plank gooien, waarna de 
negerzoen werd gelanceerd. Wie hem 
kon vangen met zijn mond had een 
lekker toetje, maar ving je hem met 
je handen of spatte het ding uiteen 
in je gezicht, ja dan was je niet blij, 
maar de grote schare omstanders des 
te meer.

Deze zondag, de 26e mei, waarop de 
Golfhorst het predicaat CJT kreeg, was 
een kroon op de inspanningen van 
de voorzitter van de jeugdcommissie 
Manny van Soest. 
De complimenten van Marc Brorens, 
de NGF-jeugdpro, aan zijn adres logen 
er dan ook niet om: “Op de Golfhorst 
adem je jeugdgolf 
en een gepassio-
neerder iemand 
dan Manny ben 
ik nog niet tegen-
gekomen.”

Bets van der Heijden

…op de Golfhorst 
adem je jeugdgolf 

en een 
gepassioneerder 

iemand dan Manny 
ben ik nog niet 

tegengekomen…

De vrienden- en vriendinnendag op de Golfhorst

Een vriend(in) is iemand die alles van je weet en toch van je houdt. (Heilige 
Augustinus) Leuker kunnen we het niet maken wordt wel eens beweerd. Maar, 
het kan toch… het kan...

Giel Boonhof en Desiree Adank staan donderdag 16 mei garant voor een 
geweldige golfdag op onze baan. Ontvangst met koffie en gebak, hapje 
en drankje door de baan en na afloop een voortreffelijk driegangendiner. 
En dit alles in het beste gezelschap dat je maar kan bedenken: je vriend of 
vriendin...

De rode loper is uitgerold en de 
stemming zit er meteen goed in. 
Dankzij de inspanningen van onze 
voortreffelijke greenkeepers ligt de 
grasmat op de fairway en de greens 
er prima bij. Gras is een liefhebber 
van water en door het al weken 
voortdurend besproeien krijgt het 
een groene kleur. Vandaag heeft 
het wel een heel mooie diepgroene 
kleur…
Om 12 uur wordt er gestart met 
shotgun. De baan is volledig bezet. 
We spelen greensome: een team van 
twee spelers slaat ieder zijn of haar ei-
gen bal af en kiest dan de beste bal. 
Daar speelt elke speler wederom zijn 
eigen bal enzovoort. Een mogelijk-
heid om ‘samen’ goed te spelen, 
ook als je ieder afzonderlijk niet zo 
goed bent…
Over het weer op die 16e mei kun-
nen we kort zijn: twee buitjes van 
elk ongeveer twee uur.
Dat na afloop alle deelnemers, als 72 
‘gelukkige mensen’ de baan verlie-
ten, kan alleen verklaard worden 
met de woorden van de Heilige Plu-
via: Vriendschap overwint alles! 
Na afloop hebben we een glaasje 
gedronken en lekker samen gegeten, 
want samen eten is als olie voor de 
vriendschap. En de verse bloemen 
op de tafels, speciaal voor deze dag 
geregeld door Giel, gaf extra cachet. 
U begrijpt deze dag bestond alleen 
uit winnaars, vooral na de warme 
douche en de droge kleren.
Maar één vriendinnenkoppel 
heeft zich vandaag ‘onsterfelijk 
beroemd gemaakt’ op deze vrienden- en vriendin-
nendag op de Golfhorst: En dat zijn Han Driessen-Smits & Mieke Dielen. 
Ooit tennisten ze samen en nu golfen ze samen; wat een koppel!

Gerard van Ham
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Ik geef de tee aan…

Joep Jacobs

Hey allemaal,

“Ik ben Joep Jacobs, ik ben 17 jaar en ik woon 
in Arcen. Mijn sport, inmiddels kan je wel 
zeggen verslaving, is golf! Ik heb een broertje 
(Teun) en een zusje (Marleen). De meesten van 
jullie kennen mij waarschijnlijk wel, maar voor 
degenen die mij niet kennen heb ik er even een 
foto bij gedaan. Ik golf nu ongeveer 6 jaar en 
ben begonnen op Golfclub Roobeek in Arcen. 
Eerst wist ik nog helemaal niet wat golf was, 
maar toen ik een keer had meegedaan met de 
hele familie bij de familiedag op Roobeek, was 
ik al meteen verkocht. Na 3 maanden had ik 
mijn GVB te pakken. Na 2 jaar vonden Teun 
en ik (en opa Koos Jacobs) dat we wel toe waren aan een grote baan, om onze 
handicap te halen. Dus werden we lid op de Golfhorst, echt een hele gezellige 
club met een uitdagende baan. We zijn in die 3.5 jaar op de Golfhorst heel 
hard vooruitgegaan. Ik heb inmiddels handicap 9.8 en ik speel zoveel mogelijk 
wedstrijden om nog beter te worden. Ik speel nu voor het derde jaar jeugdcom-
petitie, met een fantastisch team. We zijn twee keer 2e geworden en vorig jaar 
dan eindelijk kampioen! Zoals u kunt zien zijn er veel successen geboekt onder 
coach, chauffeur en moeder Harriet Jacobs. We hebben ook onze eigen bakker: 
Suzanne Pijpers, de moeder van Job! Ik geniet elke keer heel erg van alle wed-
strijden, maar ik ben wel altijd heel erg gedreven om te winnen. Afgelopen jaar 
won Teun met één slag verschil de jeugdclubkampioenschappen. Het is altijd 
een spannende wedstrijd tussen ons. Maar we golfen toch graag samen, ook 
met Bram en Job, de andere teamleden. Dit jaar ben ik clubkampioen geworden 
bij de heren. Het was opnieuw een super spannende strijd tussen mij en Teun! 
Nu parkeren wij onze auto voortaan op de parkeerplaats voor ‘CLUBKAMPI-
OEN HEREN’. Ik ben overigens niet alleen maar aan het golfen, hoor. Ik werk 
ook nog bij ijssalon Clevers in Arcen, dus kom gerust eens een ijsje bij me eten 
(gratis?, red.)! De meeste tijd breng ik toch wel door op de golfbaan. Ik zit ook 
nog op school maar daar praat ik meestal niet over op de golfbaan; met school 
ben ik al genoeg bezig. Ik doe 5 havo op College Den Hulster. Ok, genoeg. 
Mijn doel voor dit jaar is handicap 8.5 en ik ga er zelf, en natuurlijk met pro 
Remo alles aan doen om dat te bereiken. 

Ik geef de tee door aan Marco van de Voort.

Tot ziens op de Golfhorst!”
Joep Jacobs

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 11 april is ons verenigingslid Marijke 
Nouwen uit Eindhoven op 66-jarige leef-
tijd overleden. Zij was een goede speelster 
en jarenlang clubkampioene. 

Op 21 juli is ons verenigingslid Jo Lens-
sen uit Sevenum overleden. Hij is 69 jaar 
geworden.

Even voorstellen…
“Mijn naam is Twan van Bussel en ik wil me 
via deze weg graag aan u voorstellen als de 
‘nieuwe’ horecamanager van golfcomplex de 
Golfhorst BV.
Ik ben geboren in Venray 47 jaar geleden en 
getrouwd met Floor. Samen hebben we een 
zoon, Jesse, van 17 jaar. In mijn jeugdjaren heb 
ik mijn zakcentjes verdiend door als DJ her en 
der muziek te draaien. Zo heb ik bijvoorbeeld 
jarenlang achter de knoppen gestaan in de Pen-
tagon in Venray, bij veel mensen welbekend (of 
berucht) denk ik. Mijn grootste hobby was de 
judosport. Daar heb ik het ook nog aardig ver 
in geschopt. Ik ben namelijk in het bezit van 
de derde dan (3x zwarte band zeg maar).
Voor sommigen ben ik bij de Golfhorst geen 
onbekende, want ik ben er al enkele jaren 
actief lid van de vereniging. Mijn handicap 
op dit moment is 20.6 en mijn doel is om dat 
een stuk naar beneden te krijgen, wetende dat 
ik dan op de dinsdag, de herendag, minder 
prijzen zal gaan pakken, maar dat is dan weer 
prettig voor de rest van de heren, maar dat gun 
ik ze wel haha. Tevens speel ik ook voor het 
tweede jaar mee met de Nobra-competitie en 

wat ik daar zo 
leuk aan vind is 
dat we matchplay 
spelen, andere 
mensen ontmoe-
ten en regelmatig 
op een andere 
baan spelen.
De mensen die 
hoofdzakelijk in 
het weekeinde 
actief zijn op de 
Golfhorst hebben 
me wat minder 

gezien, omdat ik al ruim 20 jaar actief ben in 
de horeca en dus vaak in het weekeinde mee 
stond te werken in een van mijn eigen zaken 
wat ik al die tijd met heel veel plezier heb 
gedaan. Maar nu sta ik op het punt om een 
nieuwe horeca-uitdaging aan te gaan. 
En die uitdaging heb ik gevonden bij de 
Golfhorst. Ik zal mijn uiterste best doen om 
samen met het hele team het u naar de zin te 
maken, zodat u een fijne (golf)dag bij ons zult 
beleven. Samen met een uitstekende keuken en 
een prachtige mooie golfbaan moet dat geen 
probleem zijn.”

Met gastvrije groet,

Twan van Bussel

Grote baan:
Peter Korsten Helden
Christ van den Munckhof Leunen
Gerrie 
van den Munckhof-Sanders Leunen
Marianne Janssen-Manders Venray
Guido van Dijck Venray
Beppie Nabben Oostrum

Americabaan:
Ron Gabeler Venray
Josien Gabeler-
van der Klift Venray
Piet Kleuskens Horst
Ben Aldewereld Tegelen
Jack Janssen  Horst

Proeflidmaatschap:
Hans Arts Veghel
Sjef Keijzers Venray

Wij heten welkom…
Nieuwe leden per 15 maart 2013
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Ingrediënten
2 ½ dl verse jus
2 ½ dl  
Arancio Aperitivo
½ vanillestokje
scheutje rum
3 blaadjes gelatine
100 g dooier
50 g poedersuiker
100 g verkruimelde chocolade 
biscuits
400 g mascarpone
60 g eiwitten
4 dl gezoete slagroom
50 lange vingers

Voor de toplaag
80 g zalvige boter
20 g water
60 g suiker
40 g dooier
20 g chocoladesaus

Bereiding
Jus met de Arancio mengen

De eiwitten opslaan met een 
beetje suiker
De rum verwarmen en daar de 
opgeloste gelatine in oplossen
De dooier met de vanille en de 
poedersuiker stijf slaan
Dan de mascarpone toevoegen
De slagroom tot yoghurt-dikte 
opslaan
De slagroom mengen met de 
dooiermassa en de gelatine
Dan de eiwitten er doorheen 
spatelen

De vorm bekleden met plastic
Laagje jus/Arancio erin doen 
Bedekken met een laagje 
lange vingers
Dan een laagje tiramisu-
massa
Dan de verkruimelde choco-
lade biscuits erover strooien
Dan weer een laagje tiramisu
Dan weer een laagje lange 
vingers

De rest van de jus/Arancio 
over de lange vingers gieten
En de vorm laten opstijven in 
de koeling

Toplaag
De suiker met het water opko-
ken tot 96 graden
De dooier stijf slaan
Dan de kokende suikersiroop 
rustig erbij schudden
Koud kloppen 
Dan de zachte boter toevoe-
gen
En als laatste de chocolade-
saus toevoegen

De tiramisu op z’n kop storten
Plastic verwijderen
Dan de toplaag over de tira-
misu strijken
Op laten stijven in de koeling

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
Hans Peters
Piet Tacken

Helpdesk
Jeroen van den Heuvel

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

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
Hay Hobus
Marwil Jacobs
Ruud Jacobs
Cees Mulder
Eric van Oostveen
Math Smeets
Marco van de Voort

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
Stanley Mooren
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)

Tiramisu Arancio (10 personen) 
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Golfbaan 
De Swinkelsche:  
vooral enorme variatie!

In het Noord-Brabantse Someren is een nieuwe golfbaan verrezen. 
Op een prachtige locatie, tegen de Strabrechtse Heide, is een 90 ha grote 
golfbaan aangelegd, met een 18 holes Championchip Course en een 9 holes 
par 3 baan, de Peelrijtbaan. Deze is al vanaf juni 2012 bespeelbaar, 
de Championship Course vanaf begin 2013. Het ontwerp van de baan is van 
golfbaanarchitect Frank Pont, die in 2010 door Golf Weekly uitgeroepen is tot 
beste baanontwerper van Nederland.

Golfen bij de buren…

Brede fairways, een goede routing, 
grote greens met flinke glooiingen en 
heel veel ruimte er om heen, grote 
bunkers met grillige randen, bos, hei-
de, water; dat is De Swinkelsche! Maar 
De Swinkelsche is vooral: enorme va-
riatie. Het ontwerp is modern en klas-
siek in een mooie mix. Er zijn lange 
en korte holes in alle windrichtingen. 
Iedere hole is anders en uitdagend. 
Brede fairways zorgen ervoor dat min-

der goede golfers altijd een weg naar 
de green kunnen vinden, hoewel die 
soms lang is, terwijl de ervaren golfers 
keer op keer worden uitgedaagd om 
te kiezen tussen de lange maar veilige 
weg naar de hole of de korte maar 
riskante weg.

Prachtig bosgebied
Vijf holes liggen in een prachtig 
bosgebied, de rest van de holes heb-
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Een oude Engelse kolonel

“Waarom, zult u zeggen, moet een oude Engelse kolonel onderwerp 
zijn van een column in het Golfhorst-bulletin? Het zal u duidelijk 
worden...

Het betreft hier zelfs een oude gepensioneerde en redelijk gefortuneerde 
kolonel. Na zijn pensionering werd hij actief lid van zijn favoriete golf-
club de Wallaseyclub bij Liverpool. Overigens golft hij al enige tijd niet 
meer; hij overleed op 89-jarige leeftijd in 1959. Als militair arts diende 
hij bij het koninklijk militaire corps o.m. tijdens de tweede Boerenoor-
log in Zuid-Afrika (dus tegen Nederlandse boeren) en tijdens de Eerste 
Wereldoorlog.

Zoals gezegd, hij voldeed aan de voorwaarden van toen om te kunnen 
golfen. Gefortuneerd en veel vrije tijd. Deze voorwaarden gelden nu natuurlijk niet meer. Golf is 
geen elitaire sport meer en degenen die dit jammer vinden, kunnen altijd nog doen alsof.

In dit verband wil ik u een echt gebeurd tafereeltje niet onthouden. Het vond plaats in een golf-
winkel ergens in een grote stad in Nederland. Een dame vroeg met net iets te luide stem aan de 
verkoper: ‘Meneer zijn deze schoenen ook geschikt voor de Zuid-Franse golfbanen?’
‘Nou mevrouw’, zei de verkoper, ‘als die banen van gras zijn, zijn deze schoenen bij uitstek ge-
schikt’. Ik vond dit een schitterend antwoord, maar natuurlijk niet zo commercieel. De verkoper 
had natuurlijk met ook net iets te luide stem moeten vragen naar welke prachtige banen de 
dame dan wel ging. Ik weet dan ook niet of de koop is doorgegaan.

Maar terug naar onze kolonel. Hij speelde dus in de tijd dat een houten club nog van hout was 
en niet van een mysterieus kunststof mengsel en een tee-box nog gewoon een kist met zand was. 
Met dit zand maakten de golfers een klein hoopje waar de bal werd opgelegd voor de volgende 
afslag. De afslag vond namelijk op of in de directe nabijheid van de green plaats. Het hoopje 
zand diende dus om te voorkomen dat de directe omgeving van de green werd beschadigd. 

Tot zover echter nog geen duidelijke reden om een column te wijden aan deze kolonel. Wat dan 
wel? Er is namelijk een duidelijke overeenkomst tussen ons beiden. Ook hij vond het bijzonder 
onprettig dat hij, ondanks het in zijn ogen goede spel en ondanks alle inspanningen, maar niet 
kon winnen van zijn vrienden met wie hij wekelijks rondjes liep en dat een kampioenschap voor 
hem niet was weggelegd. Dit trauma heb ik dus ook.

Ik dacht een oplossing gevonden te hebben. Ik heb officieel tijdens een ledenvergadering 
voorgesteld om de minimum leeftijd voor het senioren stroke-play kampioenschap drastisch te 
verhogen. Ik heb hierover zelfs een onderhoud aangevraagd met het secretariaat van de vereni-
ging. Maar helaas, zowel de wedstrijdcommissie als het bestuur weigerden dit voorstel serieus 
in behandeling te nemen en bleven als IJzeren Heinen nee schudden. Een duidelijk voorbeeld van 
belangenverstrengeling.

Onze kolonel echter, was slimmer. Maar hij was dan ook kolonel. Hij trok zich terug in zijn stu-
deerkamer en probeerde een oplossing te vinden voor zijn probleem in de vorm van een nieuw 
score-systeem, dat meer recht deed aan zijn wat mindere kwaliteiten. En hij vond een oplossing!

Het was niet zo moeilijk zijn vrienden te bewegen dit systeem eens te proberen; hij was tenslotte 
gefortuneerd. En tot een ieders verbazing werd het niet direct verworpen. Integendeel, zelfs het 
bestuur van de club zag wat voordelen, omdat de golfer nu niet bij een mislukte hole eindeloos 
moest uitholen en dus veel oponthoud veroorzaakte. De naam van onze kolonel? Dr. Frank 
B.G. Stableford. En van af het begin dat dit systeem werd beproefd, 16 mei 1932 om precies te 
zijn, veroverde het de hele wereld en zijn met zijn scorekaart in de hand vele miljoenen rondjes 
gelopen.

Er is nooit een standbeeld voor onze kolonel opgericht, alleen in het clubhuis van de Wallasey 
Golfclub hangt een foto van hem. Hij is ook nooit in de adelstand verheven. 
Als men in Engeland regelmatig op opvallende wijze tegen een bal schopt of op het cricket- of 
rugbyveld furore maakt, wordt men zonder veel problemen een echte Sir. Dr. Frank B.G. 

Stableford stierf gefortuneerd, maar wel zonder adellijke titel. Ik vind eigenlijk dat alle golfclubs 
in de hele wereld verplicht zouden moeten worden op alle scorekaarten een foto van hem af te 
drukken. Met martiale snor, want hij was tenslotte een Engelse kolonel…”

Afko Schoonbeek

column… Afko Schoonbeek
ben een ‘linksachtig’ karakter en zijn 
gelegen tussen enkele gigantische 
waterpartijen. Er kan gespeeld worden 
vanaf 5 kleuren tees (rood, blauw, 
geel, wit en zwart) waarbij de lengte 
van de baan bij zwart het langste is: 
6400 meter. De Swinkelsche beschikt 
verder over een drivingrange, waar u 
uw balletjes in een waterpartij moet 
slaan. 

Baanboekje
Daar De Swinkelsche nog een jonge 
baan is zijn er uiteraard ook nog 
zaken die verbetering behoeven. Zo 
is er bijvoorbeeld nog geen goed 
baanboekje en is er nog geen ‘echt’ 
clubhuis. Men maakt nu gebruik van 
een tijdelijk noodgebouw, maar in de 
komende jaren zal er zeker een mooi 
nieuw clubgebouw verrijzen langs de 
baan.

Het mooiste nieuws komt aan het 
einde. Leden van de Golfhorst 
kunnen namelijk tegen een 
gereduceerd tarief een rondje golf 
spelen op De Swinkelsche. Er geldt 
maar liefst een korting van 50% op de 
geldende greenfeeprijs. Dat betekent 
dat Golfhorstleden voor maar 25 euro 
op een doordeweekse dag een rondje 
kunnen golfen op deze prachtige 
baan. Een aanrader dus!

Rob Mooren
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Hieronder geef ik een opsomming van wat is toegestaan en hoe je kunt handelen in een bepaalde situatie. Dit kan ertoe bijdragen 
dat je uit een gunstigere positie kunt slaan. Hierdoor zal je angst voor die bunker afnemen. Je kunt je meer ontspannen bezighouden 
met de slag.

Situaties en mogelijkheden die zich in een bunker kunnen voordoen:

• Bal ligt op of tegen een los natuurlijk voorwerp
Bijvoorbeeld een blad, tak of eikel.
Bal slaan zoals hij ligt. Als je tijdens de slag het los natuurlijk voorwerp raakt, krijg je geen straf.

• Bal ligt op of tegen een los obstakel
Bijvoorbeeld een hark, plastic zak, stuk papier.
Je mag het los obstakel verwijderen. Verrolt de bal hierbij, dan bal terugplaatsen. Geen straf.

• Bal ligt op een plek waar je last hebt van een abnormale terreinomstandigheid
Bijvoorbeeld een plas water of een konijnenhol.
Deze ligging mag je op twee manieren ontwijken:
1. Droppen in de bunker, binnen een stoklengte van de dichtstbijzijnde plek zonder belemmering. Geen straf.
2. Trek de denkbeeldige lijn hole-bal en drop op het verlengde van deze lijn buiten de bunker. Een strafslag.

• Bal ligt geheel ingebed in het zand
Je mag bijvoorbeeld met je vingers of een hark het zand verplaatsen om de bal te vinden en te identificeren. Verrolt de 
bal hierbij, terugplaatsen en weer zover met zand bedekken dat je hem nog net kunt zien. Geen straf.

• Bal kan onspeelbaar verklaard worden
Je hebt dan drie mogelijkheden om verder te spelen:
1. Terug naar de plaats waar je het laatst geslagen hebt.
2. Bal droppen in de bunker binnen twee stoklengten van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole. 
3. Trek een denkbeeldige lijn hole-bal, en drop de bal in de bunker op het verlengde van deze lijn.
In alle drie de bovenstaande situaties: een strafslag

Namens de regel- en
handicapcommissie,

Hans Peters

Vraag het 
aan de R&H-commissie!

Die ellendige 
bunker…
Tijdens het spelen van een partijtje golf hoor ik vaak de opmerking: “Als de bal maar niet in de bunker ligt.” Die angst 
heeft meerdere oorzaken. Allereerst is het niet makkelijk een bal uit de bunker te spelen. Verder gaan veel golfers ervan 
uit dat je niets mag, en weten ze niet hoe te handelen als er iets in die bunker gebeurt en wanneer ze strafslagen krijgen. 
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Team 1 heeft in het eerste jaar in 
de open klasse heel goed golf laten 
zien. Het eindigde op een hele mooie 
tweede plaats. Dit resultaat moet een 
voorbode zijn voor het eventuele 
kampioenschap volgend jaar in deze 
klasse. Het team bestond uit Joep 
(captain),Teun, Bram en Job. De coör-
dinator was Harriët Jacobs. 

Team 2, met coördinator Anja Merks 
en de spelers Michiel, Twan, Rens, 
Jerrel, Bas en Tom, (Koen als reserve) 
is dit jaar glansrijk kampioen gewor-
den. Na twee jaar op rij tweede te zijn 
geworden, werd het nu eens tijd om 
de eerste plek te pakken. Een super-
prestatie van dit team en proficiat!

Team 3 heeft ook dit jaar goed 
gepresteerd en eindigde op een dik 
verdiende tweede plaats, net achter 
Welschap. Het team bestond uit Ton, 
Jim, Ralph, Daan, Marleen en Ruben 
met coördinator Patricia Adriaans.

Team 4, met als coördinator Loes 
Pronk, en de spelers Ruben, Sven, Bart 
en Lars, heeft dit jaar voor het eerst 
aan de NGF-competitie meegedaan 
en hoe. Met een 
mooie derde 
plaats kan men 
terug kijken op 
een geslaagde 
competitie. Top 
gedaan boys!

Dat golf een sport is waar plezier en 
prestaties hand in hand gaan, is ook 
dit jaar weer duidelijk naar voren 
gekomen als we het hebben over 
de twee par-3 teams van onze 
vereniging.

Team 1 (par-3 banen) met coördinator 
Stanley Mooren en de spelers Niels, 
Stef, Paul , Dean, Mees en Mark is dit 
jaar naar RV Margraten, Crossmoor en 
Bleijenbeek geweest om vooral veel te 
leren en veel fun te hebben. Dat dit 
team na een felle strijd met Bleijen-
beek uiteindelijk tweede is geworden, 
is een prestatie op zich. Fantastisch, 
super gedaan heren!

Team 2 (par-3 banen) heeft dit jaar 
voor het eerst competitie gegolft. Ook 
voor dit team was plezier hebben 
en veel leren het belangrijkste. Het 
team bestond uit Jeroen, Freek, Noa, 
Casper, Lars en Jesper. Onder de bezie-
lende leiding van Ruud Janssen (co-
ordinator) hebben ze een hele mooie 
tweede plaats weten binnen te slepen. 
Keurig jongens, super goed gedaan. 

Deze NGF-jeugdcompetitie is alleen 
mogelijk met behulp van de Golfhorst 
BV, Golfvereniging Golfhorst, de co-
ordinatoren en de jeugdleden. En de 
vele vaders en moeders, en soms ook 
nog opa’s en oma’s, die soms vroeg 
op moesten zodat de jeugd op tijd 
aanwezig kon zijn. Nogmaals allemaal 
bedankt.

PS: Twee teamfoto’s ontbreken.
Met vriendelijke golfgroeten,

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst

Team 1 heeft in het eerste jaar in 
de open klasse heel goed golf laten 
zien. Het eindigde op een hele mooie 
tweede plaats. Dit resultaat moet een 
voorbode zijn voor het eventuele 
kampioenschap volgend jaar in deze 
klasse. Het team bestond uit Joep 
(captain),Teun, Bram en Job. De coör-
dinator was Harriët Jacobs. 

Team 2, met coördinator Anja Merks 
en de spelers Michiel, Twan, Rens, 
Jerrel, Bas en Tom, (Koen als reserve) 
is dit jaar glansrijk kampioen gewor-
den. Na twee jaar op rij tweede te zijn 
geworden, werd het nu eens tijd om 
de eerste plek te pakken. Een super-
prestatie van dit team en proficiat!

Team 3 heeft ook dit jaar goed 
gepresteerd en eindigde op een dik 
verdiende tweede plaats, net achter 
Welschap. Het team bestond uit Ton, 
Jim, Ralph, Daan, Marleen en Ruben 
met coördinator Patricia Adriaans.

Team 4, met als coördinator Loes 
Pronk, en de spelers Ruben, Sven, Bart 
en Lars, heeft dit jaar voor het eerst 

jaar naar RV Margraten, Crossmoor en 
Bleijenbeek geweest om vooral veel te 
leren en veel fun te hebben. Dat dit 
team na een felle strijd met Bleijen-
beek uiteindelijk tweede is geworden, 
is een prestatie op zich. Fantastisch, 
super gedaan heren!

Team 2 (par-3 banen) heeft dit jaar 
voor het eerst competitie gegolft. Ook 
voor dit team was plezier hebben 
en veel leren het belangrijkste. Het 
team bestond uit Jeroen, Freek, Noa, 
Casper, Lars en Jesper. Onder de bezie-
lende leiding van Ruud Janssen (co-
ordinator) hebben ze een hele mooie 
tweede plaats weten binnen te slepen. 
Keurig jongens, super goed gedaan. 

Deze NGF-jeugdcompetitie is alleen 
mogelijk met behulp van de Golfhorst 
BV, Golfvereniging Golfhorst, de co-
ordinatoren en de jeugdleden. En de 
vele vaders en moeders, en soms ook 
nog opa’s en oma’s, die soms vroeg 
op moesten zodat de jeugd op tijd 
aanwezig kon zijn. Nogmaals allemaal 

Team 2 glansrijk kampioen 

NGF-jeugdcompetitie 
weer succesvol
De jeugd is in de NGF-competitie 2013 dit jaar weer zeer succesvol geweest. 
Maar liefst 6 teams van onze vereniging hebben er aan deelgenomen. 
Met als toetje het kampioenschap van team 2

NGF-competitie team 1 
(de Four Tops)+1

NGF-competitie team 2 
(kampioensfoto van The Amazing Six)

NGF-competitie team 4 
(de Toppers in wording) 

NGF-competitie team 2/par-3 
(de Ruige Boys)
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Nieuws van de Golfhorst BV

Slottoernooi:  
zondag 27 oktober

Noteer alvast in uw agenda: 
het slottoernooi op zondag 
27 oktober a.s. 
In samenwerking met onze golf-
vereniging sluiten wij het golfsei-
zoen feestelijk af. Meer informatie 
vindt u t.z.t. op onze website.

Openingstijden
We maken u erop 

attent dat de 
deuren van ons 

gebouw inclusief 
lockerruimte iedere 

dag vanaf 7 uur 
geopend zijn. Houd 
u hier dus rekening 
mee indien u vroeg 

wilt starten!

Nobra-competitie 2014. 
Wilt u ook competitie spelen? 

NoBraGolfNederland organiseert ieder jaar 
een landelijke mixed-team golfcompetitie in 
de periode maart t/m oktober op doorde-
weekse dagen. 

Sinds de oprichting 16 jaar geleden is de competitie uitgegroeid tot een 
competitie met zo’n 1600 golfers. Verspreid over zo’n 40 golfbanen in 
Nederland. Iedereen is vrij deel te nemen aan de competitie Van startende 
golfers met enkel hun GVB tot single handicappers. Een leuke competitie, 
waarbij zowel het sportieve als sociale aspect van de golfsport aan bod komt. 
•	Een	team	bestaat	uit	8	tot	10	personen.
•	Opgave:	dames,	heren	of	gemixed.
•	Teams	worden	ingedeeld	in	poules	naar:	regio	en	gemiddelde	handicap	

per team.

Wedstrijden
•	Voorafgaand	aan	de	competitie	vindt	er	een	captainsdag	plaats. 

Tijdens de competitie speelt men 5 wedstrijden op wisselende  
doordeweekse dagen in de periode april/mei.

•	Men	speelt	op	de	slotdag	de	finale	van	zijn	eigen	niveau.
•	Voor	de	winnaars	van	de	slotdagen	vindt	er	een	kampioenendag	plaats.
•	Aan	het	eind	van	het	seizoen	vindt	er	een	evaluatiedag	plaats.

Wilt u meer informatie over de Nobra-competitie?

Neem dan contact op met Tom Franssen: 
tel. 077 – 464 90 70 / tfranssen@degolfhorst.nl 

Demodag: zondag 1 september
Op zondag 1 september organiseren wij wederom in 
samenwerking met Cobragolf een demodag.  
U bent van harte welkom tussen 12.00 en 16.00 uur om 
geheel vrijblijvend de nieuwe clubs te testen. Uiteraard 
kunt u deze dag rekenen op extra scherpe prijzen.

September shopactie

Lever nu uw oude golftas in en 
ontvang 30% korting op een 
nieuwe golftas naar keuze! 
(alleen geldig op voorradige model-
len)

Golfhorst 
greenfee-vouchers
Golfhorst greenfee-vouchers met 
een verlopen geldigheids-
datum worden vanaf 
1 september 2013 
niet meer geaccepteerd.
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Speelvergoeding 
2014

Belangrijk voor al onze 
speelrechthouders: 

annulering van speel-
vergoeding voor het jaar 2014 
kan uitsluitend schriftelijk en 
dient voor 1 november van 
het lopende jaar (2013) te 

geschieden. Anders zijn wij 
genoodzaakt u het volledige 

bedrag in rekening te 
brengen. 

Speelrechthouders met een 
jaarlidmaatschap willen wij 

attenderen op de opzeg-
termijn, bij niet tijdig opzeg-
gen wordt het jaarlidmaat-

schap verlengd met een 
periode van 12 maanden.

Bericht van de marshal
Om de doorstroming in baan te bevorderen en om 
iedereen de gelegenheid te bieden om te kunnen spelen, 
wijken wij wel eens af van de standaard route. 
Het kan dus voorkomen dat wij golfers laten starten op hole 10 of 13. 
Zelf starten op een afwijkende hole kan UITSLUITEND na overleg met 
een van onze medewerkers of dienstdoende marshal.

Nieuwe samenwerking
Naast golfclub West Rhine Golf Club Elmpt, Golfbaan Overloon, Golfclub 
Mühlenhof, Golfbaan De Swinkelsche Someren en Golfbaan Prise d’Eau 
Tilburg, is er vanaf juni ook een samenwerking met Golfbaan het Woold. 
Exclusief voor de leden van de Golfhorst! Boek nu vooraf uw starttijd bij 
Golfbaan het Woold in Asten en speel voor slechts € 47,50 per persoon 18 
holes en geniet na afloop van een heerlijke dagschotel. Uiteraard kunt u 
ook upgraden naar een drie gangen menu voor € 8,00 per persoon extra. 
Boek u starttijd telefonisch onder vermelding van uw lidmaatschap bij de 
Golfhorst tel. 0493 - 56 04 62.

Hoe te handelen bij onweer? 
Bij bliksem de baan 
onmiddellijk verlaten!
De marshal laat gedurende 3 x 10 sec de sirene/hoorn klinken. 
De spelers die op de baan zijn, houden onmiddellijk op met spe-
len en zoeken het clubhuis of de schuilhutten op. Is het onweer 
over dan geeft de marshal het signaal dat er weer verder gespeeld 
kan worden. 
Is de baan door hevige regenval onbespeelbaar geworden 
dan wordt de baan voor bepaalde of onbepaalde tijd gesloten.

Het repareren van pitchmarks of 
liever gezegd het niet repareren 
ervan, blijft een groot probleem. 

Bij elke maaironde moet de 
greenkeeping gemiddeld 5 tot 10 
pitchmarks per hole herstellen. 
Volgens hoofd greenkeeper Patrick 
beseffen golfers niet dat het in hun 
eigen belang is om die ‘inslagen’ 
direct te behandelen. 

“Na één dag zie je het gras op dat 
plekje al bruin worden. Dan wordt 
het ‘een krater’ en daar heb je bij het 
putten last van. 

Wij proberen de greens zo optimaal 
mogelijk te maken, maar kunnen 
dat niet alleen. 

Daarom een dringend verzoek: 
zorg ervoor dat je altijd een pitch-
fork in je zak hebt en gebruik hem 
ook. Controleer of je zelf een inslag 
hebt gemaakt of repareer er een van 
een ander. Het is een kleine moeite 
maar in ieders belang.” 
Patrick heeft in dat verband een 
suggestie voor de wedstrijdleiding: 
“Maak één persoon in iedere flight 
verantwoordelijk voor het repareren 
van de pitchmarks.”

Pitchmarks 
repareren in uw eigen belang
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Het seizoen is in volle gang en 
we zijn lekker aan het golfen. 
De slagen gaan naar behoren 

maar we laten stiekem toch wel wat 
punten liggen. Vandaar dat de Golf-
school het putten nog een keer onder 
de aandacht wil brengen. Dit ook 
omdat putten 43% van uw spel is. Er 
worden twee onderdelen van het put-
ten behandeld: Remo legt de houding 
uit en Arthur het oplijnen. 

De houding
Een goede golfhouding bij het putten 
is het frame voor een goede beweging 
en golfstroke. Als je in de voorberei-
ding goed klaar staat is het makkelijker 
om dezelfde beweging achter elkaar te 
kunnen maken. Op het moment dat 
we bij elke putt anders klaar staan zal 
dit ten koste gaan van uw beweging en 
uw puttstroke. Daarom gaan we in het 
onderstaande artikel een simpele drill 
uitleggen waarbij u telkens in de goede 

golfhouding klaar kunt gaan staan 
(bij de uitleg wordt uitgegaan van een 
rechtshandige speler):

Stap 1: Voorbereiding:
Zet de putter naast u neer, zodat de 
putter tegen uw bovenbeen rust
Ga met uw voeten tegen elkaar staan, 
waarbij u met de linker voet een kleine 
stap zet en met de rechter voet een 
grote stap (balpositie is links uit het 
midden).
Ga rechtop staan en plaats uw handen 
op het bovenbeen.

Stap 2: Oefening:
U buigt vanuit de heupen naar voren, 
met een bolle rug.
Op het moment dat uw vingertoppen 
de bovenkant van de knie aanraken 
stopt u met naar voren buigen.
De kin brengt u richting de borst 
waarbij de ogen mooi boven de bal 
uitkomen.

Bij een goede putthouding staat u met 
een gebogen bovenrug. 

Stap 3: Finish:
Laat uw handen en armen ontspannen 
onder uw schouders hangen.
Pak de putter met de rechterhand erbij 
en pak hem vast op de hoogte zoals 
u staat, waarbij het einde van de stok 
naar de linker lies wijst.
Wellicht is de putter te lang. Let op 
dat u zich niet laat misleiden door de 
lengte van de putter en de handen dus 
boven aan de stok plaatst.

Zoals u kunt zien op de foto’s sta 
ik klaar met een gebogen bovenste 
wervelkolom. Dit zorgt ervoor dat ik 
gemakkelijker een pendule-beweging 
kan maken vanuit mijn rug. Op deze 
manier is het gemakkelijker om de-
zelfde puttbeweging te maken en de 
bal makkelijker over de uitgekozen lijn 
te spelen.

Juiste snelheid en goed oplijnen bepalen het resultaat!

Aandacht voor het putten

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4
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Goed oplijnen
Oplijnen is het halve werk!
Uit eigen ervaring weet ik maar al te 
goed dat als mijn putt ernaast gaat, 
dat altijd aan de linkerkant is. De 
meeste golfers die putts missen, heb-
ben geen idee of er een vast patroon is 
aan welke kant ze de putt missen. Dat 
is wel belangrijke informatie als u aan 
uw putts wilt werken. Ik weet dat als 
ik ze links mis mijn schouders open 
staan naar het doel. Bij de volgende 
putt moet ik er dan voor zorgen dat 
mijn schouders weer goed parallel 
staan, waardoor de kans groter is dat 
de putt valt. 

Zorg ervoor dat uw voorbereiding op 
elke putt iedere keer hetzelfde is 
(pre-shot-routine). Kies van onder-
staande manieren van oplijnen de 
manier die u het prettigst vindt en die 
u het meeste zelfvertrouwen geeft.
 
1 leg het merkteken van de bal naar 

het gewenste doel en maak een 
goede stroke, of

2 kies een punt vóór de bal waar u uw 
bal over heen wilt gaan putten, of

3 focus u op een punt in de hole 
en stel u voor dat de bal er al in is 
gegaan. Put daarna de bal zoals u 
in gedachten had.

Dus: maak u een en dezelfde manier 
van oplijnen eigen en gebruik die 
consequent bij iedere putt. Maak ook 
altijd een oefen putt-slag terwijl u 
kijkt naar de hole om de afstand goed 
in te schatten. De combinatie van 
de juiste snelheid en goed oplijnen 
bepalen het resultaat.

Mocht u een putt missen, troost u 
dan met de gedachte dat ook heel 
wat tourspelers hetzelfde overkomt. 
Enkele cijfers ter illustratie:

10% van de putts van 1 meter of min-
der worden niet geholed;
35% van de putts van 1,5 meter wor-
den niet geholed;
80% van alle putts van 3,5 meter 
worden niet geholed.

Veel oefenplezier,
Remo Kuypers en Arthur Kleeven

Zomertoernooi 2013

Focus  op marker op het gras

Zomertoernooi 
2013:

druk, warm, uitstekend 
georganiseerd en heel gezellig. 

De eerste prijs is gewonnen door 
Ben Claassen en Ted Heijnen. 

Tweede zijn geworden 
Lieke en Henk van Bergen.
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“Zaterdagmiddag, na aankomst, eerst 
boodschappen doen. We hadden een 
prachtig huis met 4 slaapkamers en 2 
badkamers, ruime living, grote keuken 
(van alle gemakken voorzien) en een 
serre waar het ‘s avonds lekker relaxen 
was.
Om 16.00 uur een oefenronde van 
9 holes op Portstewart. Die middag 
stond er nog veel wind en de baan 
bleek moeilijker dan gedacht. Smalle 
fairways en greens zo snel (stimp 11) 
dat we toch diverse 3 puts nodig had-
den en echt moesten wennen. 
Zondag 2 juni: We hadden pas om 
13.00 uur een starttijd op Ballycastle 
en zodoende tijd om naar de GIANTS 
CAUSEWAY te gaan, een speling van 
de natuur waar miljoenen stenen 
(vierkant of zeshoekig) vanuit de 
grond omhoog zijn gekomen, een ge-
weldige gezicht en een mooie rit door 
het Noord-Ierse land.
Ballycastle is een baan direct aan het 
strand met werkelijk ongelofelijke 
vergezichten. Je start op een paar 
park-holes en vanaf hole 6 speel je 
langs de kust, al lopend -allemaal vals 
plat- naar een hoogte van ik schat ca. 
30 meter. Daar speel je diverse holes 

bovenop de heuvel. Uitzicht over de 
Noord-Ierse kust tot aan Schotland 
toe. Na dik 5 uur kwamen we bin-
nen en we waren allemaal onder de 
indruk van deze baan, mooi/snel/smal 
en rough, tja daar wil je niet zijn. Na 
afloop van deze oefenronde lekker 
gegeten, een paar pints gedronken en 
‘s avonds op tijd naar bed. We wilden 
toch fris aan het toernooi beginnen.
Maandag 3 juni: Royal Portrush, wat 
een baan, wauwwwww! We kwam aan 
om 9.00 uur, eerst even sfeer proeven, 
en na wat oefenputs en tevergeefs 
zoeken naar een drivingrange ‘koud’ 
de baan in. En wie staat er nog meer 
te oefenen, jawel Mr. Darren Clarke 
himself, dus met Karel samen op de 
foto (zie foto!). Mijn dag kon niet 
meer stuk, en ook nog een goede 
ronde van 83 gelopen en 34 punten... 
(jippie!!!) De verrassing van de dag 
was onze Roel, na 2 verschrikkelijke 
oefenrondes komt meneer met 38 
punten binnen en ‘the biggest smile 
you have ever seen’. Ferdy had ook 
goed gespeeld onze Marc helaas wat 
minder. 
Dinsdag 4 juni: Portstewart. Het 
weer was geweldig, weinig wind bij 
een temp van 20 graden, voor Ierse 
begrippen een warme dag. We hadden 
er allemaal zin in maar wisten ook dat 
deze links baan een stuk moeilijker 
zou worden. Zeer smalle fairways en 
rough, belachelijk hoog en dik. Ons 
spel was ook niet daverend, alleen 
Ferdy behaalde 32 punten. Na het 
golfen gezamenlijk diner en zuipen. 
Morgen naar Ballyliffin in Ierland: 
Canada tegen Europa. Het belooft een 

tropische dag te worden op een van de 
mooiste banen van Ierland (volgens 
Readers Digest) 
Woensdag 5 juni: Ballyliffin en de 
Canadian Cup. We moesten 1,5 uur 
met de bus en gingen om 12.00 uur de 
baan in. Ik had het genoegen om met 
Frenk, 71 jaar, hcp 5 en Gilbert van 
59, hcp 15, te mogen spelen. Het was 
een warme dag met een lekker briesje 
maar weer een heel lange ronde van 
maar liefst 6,5 uur. Het mocht de pret 
niet drukken. Ik heb genoten van 
mijn medespelers en vooral van Frenk, 
die topfit is en waanzinnig goed kan 
golfen (hij speelde dan ook regelmatig 
met Ricky Fowler, die een zoon is van 
een vriend van hem, maar dit terzij-
de). Nadat alle matches binnen waren, 
bleek dat Canada net gewonnen had, 
uitslag: 28,5-26,5. Na een heerlijk di-
ner weer in de bus en op naar Portste-
wart. Helaas verliep de reis voor 3 per-
sonen wat minder fortuinlijk. De bus 
was onderweg 3 golftassen verloren en 
we konden alleen nog maar gebroken 
clubs van de straat oprapen.
Donderdag 6 juni: Ballycastle. Deze 
baan hadden we al voorgespeeld, maar 
het bleef een tricky baan. We hadden 
wederom fantastisch weer en hebben 
werkelijk genoten van de adembene-
mende schoonheid van deze aan de 
zee gelegen baan. Ook hier duurde de 
ronde heel lang en heb ik niet dave-
rend gespeeld. Mijn hoogtepunt was 
een birdy op stroke index 1, dankzij 
een chip vanaf 20 meter. Maar we 
hadden weer een fantastische dag en 
er is één ding dat ik de afgelopen da-
gen wel geleerd heb van al die ‘oudjes’ 

Causeway Coast Golf Tournament June 2013

Golfen en genieten in 
Noord-Ierland
“Na een warme week in Turkije, vertrokken we zaterdag 1 juni naar Schiphol 
om af te reizen naar het grootste amateurgolftoernooi van de wereld met 650 
deelnemers uit 20 verschillende landen. En ’we’ dat zijn: Marc Bovee, Ferdy 
Ruijs, Roel Brüll en ondergetekende. De verwachtingen voor de eerste week 
van juni waren goed, maar het blijft Noord-Ierland. Dus toch maar alle regen- 
en thermo-kleding ingepakt. Wisten wij veel dat we de beste week voor de 
boeg hadden met alleen maar zon en heel weinig wind. Een verslag van een 
indrukwekkende week.”
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die ook nog kunnen golfen, en dat is 
genieten!!! Dit toernooi is een absolute 
aanrader. Morgen nog een keer spelen, 
en wel op Castlerock. Dit is de moei-
lijkste baan van allemaal, dus ‘fingers 
crossed’ en weer genieten. 
Vrijdag 7 juni: Final Day at Castle-
rock. De moeilijkste en langste, maar 
ook een echte natuurlijke links baan: 
erg lang en ook hier rough waar je 

niet in wilt komen. Dus ‘keep the 
drives straight and the balls on the 
fairway’. Zo gezegd, zo gedaan. Na 
alweer 6 uur kwam ik binnen zonder 
streep en 33 punten.
Eindstand: van de in totaal 650 deel-
nemers eindigde Ferdy op een gedeel-
de 23e plaats, ik zelf op een gedeelde 
28e, Marc op een gedeelde 37e plaats 
en Roel werd 38e. 

Eindconclusie van dit toernooi: 
fantastische banen, prachtig groen, 
uitstekende organisatie en prachtige 
prijzen in een mooi land. Kortom een 
absolute aanrader voor mannen met 
een hcp 20 of lager. Helaas dames, dit 
is alleen een mannentoernooi.”

Karel Dirkse

Clubkampioenschappen: 
spannend en sfeervol

Aan het weer kan het niet 
gelegen hebben. De clubkam-
pioenschappen 2013 waren 

tijdens alle rondes zonovergoten, 
zonder dat het extreem warm was. 
Spannend was het ook: zouden de 
winnaars van vorig jaar hun titel 
kunnen prolongeren of zou bij de 
heren de jeugd toch gaan zegevieren? 
De finaledag, zondag 14 juli, had dus 
alles in zich om er een mooi evene-
ment van te maken en dat werd het 
ook. Het terras zat vol met familie 
van de finalisten en ook veel Golf-
horsters (of Golfhorstenaren) wilden 
deze speciale dag meemaken.

In de categorie senioren was de altijd 
constant spelende Harrie Rongen niet 
te kloppen met 11 slagen voorsprong 
op Math Smeets. Math kondigde dan 
ook aan voortaan door het leven te 
gaan als Joop (Zoetemelk), altijd de 
tweede. Jos Claassen werd derde. 

En dan de dames. Helaas geen se-
nioren categorie, maar wel 5 dames 
die in 3 rondes hun uiterste best 
deden om kampioen te worden. 
Brigitte Peeters had een geweldige 
eerste ronde: “Ik heb nog nooit zo 
goed gespeeld, 79 slagen, dat zou 41 
stablefordpunten betekend hebben.” 
En die voorsprong was niet meer in 
te halen. Anita had in totaal 6 slagen 
meer nodig en Gineke 9. Brigitte 
toonde zich na afloop zeer emotio-
neel en droeg haar overwinning op 
aan haar beide ernstig zieke naaste 
familieleden. 

Het klapstuk was voor de heren 
kampioenschappen. Zou Marc Bovee, 
clubkampioen 2012 en op papier 
de sterkste speler, zijn titel kunnen 
prolongeren? 
De broertjes Jacobs waren een ge-
duchte concurrent. Beiden zetten de 
eerste ronde een fantastische score 
neer: 77 slagen. Joep hield dat vol 
in de tweede ronde, terwijl Teun 
iets moest toegeven. De derde ronde 
werd dus allesbeslissend. Na 9 holes 
stonden de broertjes gelijk en steeg 
de spanning. Uiteindelijk was het 
Joep (17) die er met de hoofdprijs 
vandoor ging. Zijn 2 jaar jongere 

broer werd tweede en Karel Dirkse, 
die tijdens de finale maar 76 (!!!) 
slagen nodig had werd derde. 
De heren finalisten staken hun 
bewondering over de speelwijze en 
mentaliteit van de broertjes niet 
onder stoelen of banken en dat is 
ook een groot compliment voor hen.

Bets van der Heijden

Gineke Wieland ontbreekt op de foto
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De meest opvallende en zichtbare 
vogels op de Golfhorst zijn natuur-
lijk de watervogels: eenden, meer-
koeten, futen en ganzen die we in 
het voorjaar samen met hun jongen 
zien rondlopen. Opvallend is dat de 
ganzenouders samen voor de jongen 
zorgen, maar bij de eenden is alleen 
moeders de klos terwijl de mannetjes 
de beest uithangen. De meerkoet, die 
vorig jaar in de plas bij het terras op 
een heel drukke en zichtbare plaats 
probeerde te broeden, heeft het dit 
jaar gelukkig wat handiger aangepakt 
door wat meer achteraan in dat plasje 
een plekje te zoeken om 5 eieren uit 
te broeden.

Scholekster: opvallend
Een andere opvallende vogel is de 
scholekster, die op het eilandje in de 
achterste plas broedt. Zij zoeken een 
open plek voor hun nest om goed 
uitzicht te hebben. Dit jaar is de 
begroeiing op het eiland wat hoger 
maar de scholeksters broeden er toch 
weer. Scholekster worden zeker 

40 jaar en zijn heel honkvast; elk jaar 
maken ze hun nest op exact dezelfde 
plek. We mogen trots zijn op deze 
vogels; het aantal broedparen is de 
afgelopen 10 jaar gehalveerd, er 
komen dus snel minder jongen bij 
waardoor de populatie dramatisch 
verouderd. Hopelijk vinden onze 
scholeksters nog voldoende voedsel 
om het de komende tientallen jaren 
uit te houden en met succes jongen 
groot te brengen.

Tapuit: zeldzame gast
Maar buiten deze vaste bewoners 
zijn er nog veel andere, wat minder 
opvallende vogels te zien of te horen 
zoals merels, koolmezen, pimpelme-
zen, vinken (zoals de gewone vink, 
de kneu en de putter), de tjiftjaf en 
fitis. De laatste zijn zomergasten, die 
hier komen broeden. Het mannetje is 
een bofferd: hij heeft vaak meerdere 
vrouwtjes tegelijk maar helpt ze wel 
allemaal met het voeren van de jon-
gen. Even aanpoten, maar dat heeft 
hij er dus wel voor over. Vermoedelijk 
broeden ze op de Golfhorst, maar dat 
is niet zeker.

Een zeldzame gast dit jaar was de 
tapuit, een lijsterachtige dwaalgast. 
Het is een beschermde vogel die sterk 
in aantal afneemt. In Nederland zijn 
van de duizenden broedparen in de 
jaren zeventig nog maar ca 250 paren 
over, met name in het noorden van 
het land. De tapuit staat op de ‘rode 
lijst’, een lijst met beschermde vogels 
in Nederland. Ook andere gasten van 
de Golfhorst, de kneu en de slob-
eend, staan op deze lijst.

Putter: heel bijzonder
De putter is een lid van de vinken-
familie (net als de kneu) en het is 
bijzonder dat deze op de Golfhorst is 
gesignaleerd. De meeste putters zitten 
in het noorden van het land. 
Weer een andere gast is de blauwe rei-
ger. Deze prachtige vogels nestelen in 
een vrij grote groep in bomen, dicht 
op elkaar. In Sevenum huist zo’n 
kolonie van 10 à 20 blauwe reigers in 
een paar bij elkaar staande bomen. Zo 
nu en dan komt een blauwe reiger bij 
ons een visje halen. 

Zo’n 40 verschillende vogels te gast op de Golfhorst

De golfbaan als ver-
sterking van de natuur
Een van de genoegens van het golfen is de natuur om je heen als je je ronde loopt. 
Zo langzamerhand is de Golfhorst prachtig uitgegroeid met mooie bomen, waterpartijen, zelfs een biotoopje 
en kun je genieten van mooie uitzichten vanaf de berg. Gelukkig ook ver van grote wegen, waardoor vaak de stilte 
een verademing is. Details van de natuur ontgaan mij overigens meestal omdat het golfen zelf toch veel aandacht en 
concentratie vergt. Daarom was de vogelteldag in april onder leiding van IVN-gids Jan Gijsbers een openbaring. 
Nu eens zonder golfspullen de baan op en gewezen worden op de vele verschillende vogels die op de Golfhorst 
bivakkeren en verrast worden door de grote variëteit.

Tapuit
Scholekster

Putter
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Kraaien: gemene rovers
Kraaien, die er in overvloed zijn, zijn 
gemene rovers. Met name de kievie-
ten, die in de weilanden rond de Golf-
horst broeden zijn het slachtoffer. De 
samenwerking van een paartje kraaien 
is doortrapt: het mannetje voert een 
schijnaanval uit en lokt de kievieten 
van hun nest weg en ondertussen pikt 
het vrouwtje snel een ei of een jong 
uit het nest. Ook kleine zangvogels 
zijn vaak de pineut. Ook eksters en 
vlaamse gaaien, die ook hun nesten 
op de Golfhorst hebben, zijn voor de 
zangvogeltjes gemene rovers.

Spechten: insecteneters
Er zijn op de baan twee soorten 
spechten gesignaleerd, de groene 
specht en de grote bonte specht. 
Zij hebben een voorkeur voor dode 
bomen om de bast open te slaan met 
hun snavel om de insecten die daar 
onder zitten te consumeren. Helaas 
hebben ze bij ons regelmatig wel zo’n 
dode boom ter beschikking.

Weidevogels: geen broedplaats
Weidevogels zien we natuurlijk regel-
matig overvliegen, maar broeden doen 
ze niet op de baan, daar is het gras te 
goed voor gemaaid. In het weiland 
naast het reserve parkeerterrein was 
vorig jaar een wulpennest. Het manne-
tje maakt in het lange gras een aantal 
kuiltjes, waarna het vrouwtje er eentje 
uitkiest en bekleedt met gras. Als de 
boer gaat maaien, loopt zo’n nest 
natuurlijk gevaar, maar de vogels laten 
toe om het nest op te pakken en na het 
maaien weer terug te zetten, met jon-
gen en al. Dit jaar zijn ze echter nog 
niet gezien. Wel zitten er in de omge-
ving kievieten. Ook bij hen maken de 
mannetjes enkele eenvoudige nesten, 

waarna het vrouwtje er eentje uitkiest. 
In tegenstelling tot de wulp heeft de 
kieviet zich beter aangepast aan de 
intensiever wordende landbouw en 
nestelt nu ook op andere terreinen dan 
weilanden. Het aantal kieviten neemt 
na jaren weer toe, terwijl het aantal 
wulpen nog steeds afneemt.

Geen fatsoen…
Al met al zien we zo’n 40 verschil-
lende vogels op de Golfhorst, waar-
mee de golfbaan een versterking van 
de natuur in dit gebied is. Het is de 
moeite waard om tussen het golfen 
door eens te proberen de vogels te 
zien en te herkennen. Voordat je een 
vogel ziet, kun je hem vaak al herken-
nen aan het geluid, hoewel het vaak 
lastig is om tussen al het gesjilp die 
ene riedel te horen. De vogels hebben 
nu eenmaal niet het fatsoen om hun 
snavel te houden als een andere vogel 
aan het woord is.

De complete lijst van de vogels met 
foto, geluidsfragment en beschrijving 
vindt u op onze website onder de tab 
‘Fotoalbum – Vogels’.

Aart Polderman
Kneu

Vink

Blauwe Reiger

Buizerd

Torenvalk



Puzzel 28 zOmEr
Let bij het oplossen van de puzzel niet 
op de lijntjes die door het diagram 
lopen. Die zijn slechts ter versiering 
van de puzzel en om aan te geven dat 
de zomerse vruchten steeltjes en blad 
hebben.

Zet de betreffende letters in de balk 
hieronder en er ontstaat een wens 
voor u allen.
Dit is de oplossing van de puzzel.

Stuur de gevonden oplossing vóór 1 
oktober 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 27: 

De goede oplossing was: ‘slice’

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

Uit de goede inzendingen heeft de 
redactie de naam getrokken van 
Henny van Ham uit Griendtsveen. 
Voor haar staat een lekker flesje 
wijn klaar bij de receptie van de 
Golfhorst.
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Horizontaal 
1. kleurige zomerinsect 
7. flaptekst 
11. vastgestelde hoeveelheden 
12. reeds 
13. landencode voor auto's 
15. een Amerikaans nieuwsnetwerk 
16. olie (Italiaans) 
18. droogplaats 
20. cijfer 
22. websites afkomstig van Tunesië 
23. en dergelijke 
25. vakantieverblijf 
26. kennisportaal over Opleiden Trainen en Oefenen 
28. pers. voorn.woord 
29. golfterm 
31. bijb. figuur 
33. vissersloon 
34. voorzetsel 
36. zomers weer 
39. bezitt. voorn.woord 
40. spijskaart 
42. leugen (Eng.) 
43. voegwoord 
44. Europacup 
45. erotiek 
47. kersensoort 
50. poederachtig 
52. tantalium 
53. dope 
54. uitroep van een kind 
55. kust 
58. geitenkaas 
60. voorzetsel 
61. titel van een toneelstuk van Tsjechow 
 
 

Verticaal 
1. provincie van Italië 
2. intelligentie quotiënt 
3. tegenwoordig 
4. bestandsextensie van Word 
5. vulkaan op Sicilië 
6. Amerikaanse veehoeve 
8. dik 
9. beursgebouw 
10. voorjaarsbloemen 
14. jaargetijde 
16. viseter 
17. zozo 
19. overdreven 
21. man (Spaans) 
24. ochtendnevel 
27. O3 

30. snippers 
32. gat 
35. invetten 
37. mekaar 
38. claim 
39. handgreep 
41. oude Franse munt 
46. vervelend persoon 
47. militaire politie 
48. fruit 
49. allee 
51. aanhef boven brief 
53. plaats in Gelderland 
56. te koop 
57. spoorwegen 
59. Europese Unie 
 
 
 

 
 

 
 

Let bij het oplossen van de puzzel niet op de 
lijntjes die door het diagram lopen. Die zijn 
slechts ter versiering van de puzzel en om 
aan te geven dat de zomerse vruchten 
steeltjes en blad hebben. 
Zet de betreffende letters in de balk hieronder 
en er ontstaat een wens voor u allen. 
Dit is de oplossing van de puzzel. 
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Stuur de gevonden oplossing vóór 1 oktober 
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! 
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slechts ter versiering van de puzzel en om 
aan te geven dat de zomerse vruchten 
steeltjes en blad hebben. 
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Stuur de gevonden oplossing vóór 1 oktober 
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! 
 

Horizontaal
1 kleurige zomerinsect
7 flaptekst
11 vastgestelde hoeveelheden
12 reeds
13 landencode voor auto’s
15 een Amerikaans  
 nieuwsnetwerk
16 olie (Italiaans)
18 droogplaats
20 cijfer
22 websites afkomstig van  
 Tunesië
23 en dergelijke
25 vakantieverblijf
26 kennisportaal over  
 Opleiden Trainen en Oefenen
28 pers. voorn.woord
29 golfterm
31 bijb. figuur
33 vissersloon
34 voorzetsel
36 zomers weer
39 bezitt. voorn.woord
40 spijskaart
42 leugen (Eng.)
43 voegwoord
44 Europacup
45 erotiek
47 kersensoort
50 poederachtig
52 tantalium
53 dope
54 uitroep van een kind
55 kust
58 geitenkaas
60 voorzetsel
61 titel van een toneelstuk  
 van Tsjechow

Verticaal
1 provincie van Italië
2 intelligentie quotiënt
3 tegenwoordig
4 bestandsextensie van Word
5 vulkaan op Sicilië
6 Amerikaanse veehoeve
8 dik
9 beursgebouw
10 voorjaarsbloemen
14 jaargetijde
16 viseter
17 zozo
19 overdreven
21 man (Spaans)
24 ochtendnevel
27 O3
30 snippers
32 gat
35 invetten
37 mekaar
38 claim
39 handgreep
41 oude Franse munt
46 vervelend persoon
47 militaire politie
48 fruit
49 allee
51 aanhef boven brief
53 plaats in Gelderland
56 te koop
57 spoorwegen
59 Europese Unie

Veel plezier. Er is een lekker 
flesje wijn te winnen!flesje wijn te winnen!
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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
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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. 



Erno Cornelissen, accountmanager Private Banking Rabobank Horst Venray 
077 389 84 00 - privatebanking@horstvenray.rabobank.nl - www.rabobank.nl/horstvenray

“Rabobank Horst Venray is aanwezig in en 
verweven met uw lokale omgeving. Wij zijn 
onderdeel van lokale netwerken en weten 
zo extra verbindingen voor u te leggen.”

Uw vermogen in 
goede handen!

Rabobank 
Private 

Banking
De schakel in
uw lokale
netwerk.




