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Een min of meer roerig jaar loopt 
ten einde, zeker gezien de ont-
wikkelingen in golfland in zijn 

geheel en voor ons, de Golfhorst in 
het bijzonder. 

Een fijn moment daarom om tijdens 
de onlangs gehouden vrijwilligersdag 
de mededeling van de directie te kun-
nen overbrengen dat de herfinancie-
ring van het complex definitief was 
gelukt. De financiële middelen welke 
hierdoor beschikbaar komen, zullen 
de komende jaren worden gebruikt 
voor verbeteringen aan de baan en 
overige faciliteiten op ons golfcom-
plex. Wij zullen als vereniging alert 
blijven en aandringen om daarin de 
best mogelijke keuzes voor onze leden 
verwezenlijkt te krijgen.

De totale exploitatie blijft bij een 
teruglopend ledenaantal natuurlijk 
een punt van zorg en aandacht, en we 
zullen er daarom niet aan ontkomen 
om ook hiervoor samen oplossingen 
te bedenken zoals dat ook gebeurt bij 
vele collega-golfbanen in de omgeving.

Tijdens deze vrijwilligersdag bereikte 
ons ook het droevige bericht dat 
de vrijwilliger van het jaar 2011 en 

tevens het langst 
zittende en nog 
steeds actieve 
wedstrijdcommis-
sielid Ruud Jacobs 
die middag was 
overleden.

De jaarkalender 
voor 2014 is behoudens onvoorziene 
omstandigheden compleet, waardoor 
de voor u van belang zijnde data al 
vastgelegd kunnen worden in uw 
agenda.
We zijn als bestuur trots op ons club-
blad waarvan dit winternummer weer 
een voorbeeld is, maar om het blad 
betaalbaar en in stand te kunnen 
houden zijn adverteerders van het 
allergrootste belang.

Graag beveel ik de deelname aan 
het kerst- en oliebollentoernooi aan 
en wens u alvast fijne kerstdagen en 
een goede jaarwisseling toe. Ik hoop 
iedereen te mogen begroeten op de 
nieuwjaarsreceptie op 8 januari en op 
de Algemene Ledenvergadering op 
28 januari.

Met de beste groeten,
Manus Poels

Van golf tot poëzie…

Krakend als de winter

Al bij het ochtendgloren
Kwam het bij hem op…
Sluipend, haast ongemerkt geboren

Vandaag was gisteren voorbij
Het kon hem niet bekoren
Winter: vorst in het jaargetij

Zijn oude botten kraakten
Niet meer frank en vrij
Als toen, toen hij alle ballen nog raakte

Even zat hij op de bedrand
Voor hij zijn vingers achter de stoelpoot haakte
En hij opstond, steun zoekend tegen de wand

Zijn bloed begon weer te stromen
En toen het gevoel weer in zijn tenen was aan-
beland
Vervaagden langzaam al zijn dromen

Vanachter de mistige wolken in zijn hersenpan
Begonnen flarden door te komen
Van vandaag de dag en hij trok zijn plan

Vlug: ontbijt, en tas de auto in met een zwaai
Een glimp van de gewezen jonge man
Voor wie hem zag in zijn draai

Uitstappen… het ging niet zo vlot en vlug
Hij wankelde, dat was niet fraai
Maar hij herpakte zich snel en was weer terug

Zijn oude botten kraakten
En hij voelde de pijn in z’n rug
Maar het was alsof het hem niet uitmaakte

Want uiteindelijk was hij er dan toch weer
Weer op de golfbaan geraakt
En daar deerde niets of niemand hem meer

Met elke ademteug zoog hij de energie zijn 
longen in
Voelde hij zich opnieuw een jonge heer
Want hier had hij het naar zijn zin

Vrolijk en wel stapte hij de baan op
Sloeg nog snel een paar balletjes in
Laat die winter maar kraken, hij voelde zich top!

Chantal Versleijen-Van de Winkel
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www.jds.nl

Uw ICT, ónze zorg!

Keizersveld 25
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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!

Wat is jouw favoriet?
 Kies de juiste club!

Volkswagen Golf

SEAT Leon

Vanaf € 339,- p/m

Vanaf € 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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Jaarplanning 2014 
Bijzondere activiteiten Vereniging en BV

Woensdag 8 januari  Nieuwjaarsreceptie 17.00-19.00 uur 
(BV en Vereniging)

Dinsdag 28 januari Jaarvergadering Golfvereniging Golfhorst

Vrijdag 7 en Footgolf (BV)
zaterdag 8 maart 

Zondag 9 maart  ‘Zaterdagwedstrijd’ (Vereniging)

Zondag 30 maart  Lentetoernooi (Vereniging en BV)

Zondag 6 april  Jeugdactiviteit (Vereniging)

Zondag 13 april  Upke Invitatie Toernooi (BV)

Dinsdag 15 april Uitwisseling ’t Woold (uit) 
(BV en Vereniging) 

Donderdag 15 mei  Vrienden-/vriendinnendag (Vereniging) 

Donderdag 29 mei  Ouder-kind-toernooi (Vereniging en BV)
Hemelvaartsdag

Woensdag 4 en Dubbele Handicap Toernooi (Vereniging)
zaterdag 7 juni (tijdens de reguliere wedstrijddagen en tijden)

Zaterdag 14 en Strokeplaykampioenschappen (Vereniging)
zondag 15 juni

Zondag 20 juli  Zomertoernooi (Vereniging)

Vrijdag 25 juli  Zomertoernooi Americabaan (Vereniging)

Zondag 17 augustus  Strokeplaykampioenschappen jeugd (Vereniging)

Zaterdag 23 en Matchplaykampioenschappen (Vereniging)
zondag 24 augustus 

Dinsdag 30 september  Uitwisseling ’t Woold (thuis) (BV en Vereniging)

Zaterdag 11  oktober  Vrijwilligersdag (Vereniging)

Zondag 26 oktober  Slottoernooi (Vereniging en BV)

Vrijdag 31 oktober  Slottoernooi Americabaan (Vereniging)

Zondag 21 december  Kersttoernooi (BV)

Zaterdag 27 december  Oliebollentoernooi (BV)

Onder voorbehoud op 2e paasdag of 2e pinksterdag:  
‘Vroege-vogels-toernooi’

(wijzigingen voorbehouden)
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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!!!

GroTe MArkT 2a - 4 VenrAy, noord_LiMBurG
T: +31 (0)478 513400



Een grote stapel caddyboekjes lagen 
bij het begin van ons gesprek klaar 
van alle 65 banen die zij één of meer 
keren bespeelden. Al gauw vlogen de 
golfbanen met veel å’s, ø’s en æ’s over 
de tafel en veranderde de keurige op 
alfabet liggende stapel in een chaoti-
sche berg. Waarom zijn die banen nu 
zo aantrekkelijk? Allereerst de prijs; al 
deze banen en nog 340 andere banen 
in Zweden, Noorwegen, Denemarken 
en Duitsland kun je voor half geld 
spelen met een voucher-boekje ‘Golf-
haftet’ en dat terwijl de greenfees in 
Zweden over het algemeen al erg laag 
zijn, in de orde van 20 à 30 euro. Ook 
de speelrechten voor leden zijn laag, 
soms zo rond 300 euro. 

Volkssport
Dat de golfbanen hiermee hun hoofd 
boven water kunnen houden komt 
doordat golfen in Zweden een volks-
sport is en wordt gesubsidieerd. Zoals 
in Zwitserland de jeugd op school 
skiles krijgt, wordt op de scholen in 
Zweden in klassenverband golfles ge-
geven. Het percentage grijze hoofden 
op de baan is dan ook veel lager dan 
in Nederland. De sfeer op de banen is 
heel gemoedelijk, kledingcode wordt 
met een korreltje zout genomen. 

Natuurlijk zijn er ook chique banen, 
maar de keuze is groot dus kun je 
overal wel een prettige en betaalbare 
baan vinden. Rondom Stockholm lig-
gen al zo’n 50 banen in een straal van 
ca. 30 km!

Longhitters
Zweden is dunbevolkt en heel uitge-
strekt. Je ziet aan de lay-out van de 
banen dat een hectare meer of minder 
niet zo’n issue is. De fairways liggen 
ruim uit elkaar, veel bosbanen of 
parkbanen waar de andere fairways 
niet zichtbaar zijn. Meestal geacci-
denteerd, maar niet zo dat je snel een 
buggy nodig hebt. Een paar banen 
zijn zo ruim opgezet, dat er par 6 
holes zijn van ca. 650 m lengte; leuk 
voor de longhitters. Ook als de baan 
vol bezet is, straalt de rust je tege-
moet. Wanneer je wordt ingedeeld 
met twee Zweden is dat vaak heel 
prettig: Zweden zijn vriendelijk, cor-
rect, spreken goed Engels en vinden 
het interessant om te horen over het 
leven en het golfen in Nederland. 
Het is overal de gewoonte om na hole 
9 even een pauze te nemen. Tussen 
hole 9 en 10 staat een kiosk, bemand 
of met automaten, en een paar zitjes 
en zolang iedereen een kwartiertje 
pauze pakt, houdt het voor niemand 
op. Lekker relaxed.
Ook is het vaak mogelijk om na 9 
holes te gaan lunchen. Voor minder 
dan een tientje kun je op bijna elke 
baan een warme maaltijd krijgen, 
meestal een buffet. Ook veel niet-
golfers komen daar eten.

Uitgestrekt
Zweden is een land voor campers of 
caravans. Het land is uitgestrekt, om 
wat te zien moet je veel kilometers 

maken. Buiten de paar grote plaatsen, 
Stockholm, Malmo, Gothenborg, is er 
niet veel behalve uitgestrekte bossen 
doorsneden met (goede) wegen waar 
je om het kwartier een tegenligger 
tegenkomt. Heel veel Zweden hebben 
een camper of caravan en het is ge-
bruikelijk, dat je op de golfbaan kunt 
overnachten. Ook heeft een aantal 
banen een ‘Stuga’ te huur: een hut of 
huisje voor overnachting. Die kunnen 
heel simpel zijn, maar ook luxe, tot 
en met een eigen sauna. Je kunt dan 
’s avonds gebruikmaken van de oefen-
faciliteiten of nog een rondje lopen, 
omdat vaak de greenfees dagkaarten 
zijn en geen rondekaarten. Zo vertelde 
Emiel dat ze op een baan bij Kiruna 
(net boven de poolcirkel) ’s avonds 
om tien uur nog gestart zijn voor een 
ronde van 18 holes. Het wordt toch 
niet donker! Het enige nadeel van het 
kamperen op de baan is dat de green-
keepers extreem vroeg (04.00 uur) met 
het nodige lawaai beginnen.

Het weer
Het weer is natuurlijk niet het sterkste 
punt van Zweden, maar in het korte 
zomerseizoen, juli en augustus, is het 
zo beroerd nog niet: temperaturen 
vergelijkbaar met Nederland, maar 
minder regen dan hier. Bovendien 
zijn de dagen zo lang, zeker als je wat 
noordelijker bent, dat na wat buien 
er nog veel tijd over is om een mooi 
rondje te lopen. Emiel: “Toen we 
tijdens de laatste 9 holes werden over-
vallen door een gigantische bui, zijn 
we gestopt natuurlijk, maar mochten 
de volgende ochtend zonder pro-
blemen de tweede 9 holes nogmaals 
lopen, ze zijn daar heel makkelijk in.” 
Kortom, Zweden als golfland is voor 
Ellen en Emiel de absolute top, 
voor veel anderen een land om nog 
eens vaker heen te gaan en voor u, 
beste lezer, misschien toch eens het 
overwegen waard.

Aart Polderman

Zweden als golf-vakantieland! Hoe kom je daar nu bij?
Zeker met Ellen en Emiel gepraat?

Golfen in verre landen
Inderdaad. Carla en ik hebben dat twee jaar geleden gedaan en zijn toen drie 
weken in Zweden wezen golfen, met veel plezier. En we zijn niet de enigen! 
Pierre en Maria, Peter en Anita, Cees en Els en Tom en Netty deden dat ook! 
Tijd dus om Emiel en Ellen te vragen waarom zij zo enthousiast over Zweden 
zijn dat ze er al meer dan tien jaar op rij heengaan.
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“Mijn man was gewend om ‘s mid-
dags een dutje te doen. Ik niet. Maar 
dat slaapje duurde mij te lang; ik 
wilde wat doen. Toen zag ik een ad-
vertentie van de Golfhorst: clinic voor 
€ 30,-. Na één clinic was ik helemaal 
verkocht. Het was augustus 2006.”

Ik ben op bezoek bij Truus Baggen in 
Grubbenvorst: een en al gastvrijheid, 
hartelijkheid, charme. In haar kamer 
hangen schitterende schilderijen van 
de man van haar tweede huwelijk, die 
daarin markante historische plek-
ken van het dorp heeft vastgelegd. 
Een kleine dertig jaar geleden is hij 
overleden. Veel mensen in Grubben-
vorst hebben een schilderij van hem. 
Haar derde man, de bekende huisarts 
Harrie Baggen overleed het vorig jaar, 
87 jaar oud.

Actief
 “Wij zijn 27 jaar getrouwd geweest. 
Van hem heb ik geleerd actief te 

blijven, te ondernemen, niet bang te 
zijn, te blijven bewegen, te doen wat 
je wilt en wat je kunt.
Zeven jaar geleden ben ik begonnen 
met golfen; ik vind het een ideale 
sport voor mij. Ik doe vast op woens-
dag en zaterdag met de wedstrijd 
mee. Lopen is voor mij helemaal geen 
probleem; ik heb een elektrokar, die 
trekt mij wel vooruit. En ‘s winters 
heb ik een lichte tas en neem ik vier 
stokken mee en de putter. In het 
begin had ik een soepele afslag en 
de bal vloog dan heel ver en recht. 
Daar was ik trots op. Maar toen ben ik 
een keer thuis gevallen en was er een 
wervel in de rug gebroken. Het deed 
vreselijk pijn. Ik kon niet meer golfen. 
In het ziekenhuis kon men mij niet 
helpen. Nu is het afgelopen, dacht 
ik. Ik ging toch naar de Golfhorst op 
woensdag om mensen te treffen. Daar 
zei iemand tegen mij: Probeer eens 
acupunctuur. Mijn man was niet zo 
voor een alternatieve aanpak, maar 
als ik daardoor geen pijnstillers meer 
zou hoeven te slikken...? Na een paar 
behandelingen was ik helemaal zon-
der pijn. Ik was dolgelukkig. Mijn rug 
is wel niet zo soepel meer als tevoren, 
ik sla nu ook niet meer zo ver, maar ik 
kon weer meedoen.

Levensverhaal
Het is niet alleen de sport die mij zo 
boeit. Ik vind de Golfhorst vooral ook 
gezellig; daar golfen aardige mensen; 
ik voel mij er thuis, ik voel saamho-
righeid en dat is weldadig. Ik word 
bij die wedstrijden steeds ingedeeld 
bij twee mannen en die zijn zonder 
uitzondering allemaal galant. En na 
afloop zitten we dan een hele tijd te 
praten en dan komen de mooiste ge-
sprekken. Op deze leeftijd heeft ieder-

een een levensverhaal. Die mannen 
vertellen graag wat ze gedaan hebben, 
wat ze hebben meegemaakt, waar ze 
geweest zijn. Ik kan goed luisteren en 
ik ben ook wel nieuwsgierig naar al 
die levensverhalen.
Ik heb zelf ook veel meegemaakt: ik 
heb drie mannen overleefd en ik heb 
ook tegenwind gekend in mijn leven. 
Maar ik heb mij nooit klein laten 
krijgen. 
Daar komt nog wat bij. Op mijn 
leeftijd moet je jezelf dwingen actief 
te blijven en mensen te ontmoeten. 
Je loopt heel gemakkelijk het risico 
je fitheid te verliezen en te vereen-
zamen. Dat wil ik niet. Daarom is de 
Golfhorst voor mij ideaal.

Oude vrouwtjes
In het weekeinde neem ik vaker mijn 
zoon Hay mee. Hij heeft les gehad 
van Johan en Erwin. Die hebben bij 
hem bereikt dat hij ook veel plezier 
heeft in golf. Daar ben ik heel blij om.
Ik hoop nog lang gezond te blijven. 
Ik voel mij niet oud. Ik hoop echt 
nog een tijdje mee te gaan. Ik ben 
tevreden met het niveau dat ik heb. 
Ik erger mij ook niet aan die ‘Calva-
rieberg’. Ik denk dan steeds aan die 
oude vrouwtjes in Oostenrijk, die ook 
boven op die hoge bergen komen, 
voetje voor voetje. Ik doe ook rustig 
aan. Dat past bij mijn leeftijd...
Jij hebt mij geïnterviewd omdat ik de 
oudste dame van de Golfhorst ben, 
hè?
Ik zeg toch niet hoe oud ik ben.”

Ik heb het niet gevraagd. Ik wilde ook 
een galante heer van de Golfhorst 
zijn.

Jo Bongartz

  

Ons oudste dameslid: mevrouw Truus Baggen

Op visite bij de grande 
dame van de Gofhorst

ONTMOETING MET…
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Vrijwilliger van het jaar: Jan Rovers

Van de paarden  
en de haver  
die ze verdienen…
Op de vrijwilligersdag in oktober 
werd de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ in 
het zonnetje gezet: Jan Rovers. Zijn 
reactie was: Dank je wel. Maar hoor ik 
bij de paarden die de haver verdie-
nen? Ik deed wat klusjes, het bestuur 
verdient pas echt onze waardering. 
“Echt waar?”, denk ik dan, “hebben 
we echt geen haver voor Jan?”

“De eerste keer dat ik gevraagd werd 
iets te doen voor de golfvereniging 
was toen de aandelen van de Golf-
horst te koop waren. Een driehoofdige 
directie, met o.a. Nel de Swart, wilde 
de Golfhorst verkopen. De vereniging 
had de eerste rechten tot aankoop. 
Het bestuur kon een bod uitbrengen. 
Ik werd gevraagd mee te denken. Ik 
ben registeraccountant van beroep. In 
mijn werk heb ik vaak te maken ge-
had met de verkoop van een bedrijf. 
Er zaten veel verschillende aspecten 
aan deze zaak: wat is de waarde van 
het onroerend goed? Dat was een be-
langrijke vraag, maar nog wezenlijker 
was de vraag: wat komt erbij kijken 
als de vereniging eigenaar wordt, de 
exploitatie moet gaan overnemen, 
structureel, financieel, personeel? Hoe 
financieren wij de koopsom? Hoe ziet 
de toekomst van de Golfhorst eruit? 
Hoeveel moeten we investeren in 
baanverbeteringen? Hoeveel leden 
vertrekken naar nieuwe banen elders? 
Hoe ziet de toekomst van de golfsport 
eruit? Ik heb met veel plezier hieraan 
meegewerkt.

Uitpluizen…
In die tijd ben ik ook lid geworden 
van de regel- en handicapcommis-
sie… Ik vond het leuk om uit te plui-
zen wat precies de course rating van 
de Golfhorst betekent, zeg maar de 
sportieve zwaarte van ons park. Hoe 
wordt dit berekend? Welke rekenmo-
dellen worden daarbij gehanteerd? 

Ook de golfregels vind ik interes-
sant. Namens de commissie schrijf 
ik artikelen voor het clubblad en 
lever ik teksten voor de website. Veel 
mensen vonden het theoretisch deel 
van het GVB-examen verschrikkelijk. 
Dat lag aan het overdreven ingewik-
keld taalgebruik doordat de vragen 
onvoldoende waren afgestemd op de 
beginnende golfer. Gelukkig is dat dit 
jaar verbeterd.

Clubreferee
Een zichzelf respecterende golfvereni-
ging heeft een clubreferee. Daarom 
heb ik een algemene regelcursus en 
daarna een refereecursus gevolgd. 
Overigens is Lei Holthuijsen dit jaar 
ook clubreferee geworden. Wij zijn al-
tijd telefonisch bereikbaar bij belang-
rijke verenigingswedstrijden.
Als referee ben je vraagbaak van de 
club. En je kunt ook als referee optre-
den bij officiële NGF-tournooien. Niet 
bij een KLM-Open; dat is weer een 
niveautje hoger. 
Deze zomer werd ik toegevoegd aan 
het team referees bij een officiële 
NGF-seniorenwedstrijd op de Golf-
horst. De beste Nederlandse senioren-
golfers deden mee. Dan sta je op een 
strategisch punt in de baan waar je 
een goed overzicht hebt over een aan-
tal holes. Daar sta je dan een hele dag 
belangrijk te zijn. Maar er gebeurde 
niets, ik heb helemaal niets hoeven te 
doen. Het was overigens erg interes-
sant om eens de organisatie van een 
dergelijk officieel evenement mee te 
maken.

‘Decisions’
Als referee hoef je niet alles te weten. 
Je hebt als informatiebron het gewone 
boekje met de golfregels, maar er 
is ook de dikke pil ‘Decisions’, een 
standaardwerk, waarin 1200 situa-
ties beschreven staan. Je wordt in 

het clubhuis of via de website regel-
matig gevraagd een regelkwestie op 
te lossen. Laatst deed zich een leuk 
probleem voor: een bal was in een 
conifeer terechtgekomen, vlak boven 
de grond, vastgeklemd tussen de tak-
ken. Een speler claimt een vrije drop 
omdat hij in een plas water moest 
staan om bij de bal te komen. Is dat 
terecht? Nee! Lei en ik hebben er lol 
in om zoiets uit te pluizen.”

Voorzitter Manus Poels vermeldde op 
de vrijwilligersdag in zijn toespraak 
nog een aantal andere taken die Jan 
voor de vereniging heeft gedaan, zoals 
het herzien van de statuten en het 
huishoudelijk reglement, en het met 
Marc Bovee actualiseren van het wed-
strijdreglement. Ook heeft Jan zich op 
verzoek van het bestuur verdiept in 
de financiële positie en de structuur 
van de Golfhorst BV en de daarmee 
verbonden BV’s.
Alles bij elkaar was dit de motivering 
voor zijn uitverkiezing tot vrijwilliger 
van het jaar. 
Is dit geen antwoord op de vraag of 
dit paard de haver verdient?

Cols
Als je met Jan spreekt, kom je er gauw 
genoeg achter dat hij niet alleen 
enthousiast golfer is, maar eveneens 
een heel gedreven wielrenner, die er 
niet voor terug schrikt cols á la de 
Alpe d’Huez te beklimmen. En sinds 
kort heeft een nieuwe hobby hem te 
pakken: schrijven. Verhalen schrijven 
en dan met name over zijn fietserva-
ringen is weer een nieuwe uitdaging: 
enkele fraaie fietsverhalen zijn de eer-
ste veelbelovende literaire producten.

Een veelzijdige, boeiende man, die 
Jan Rovers.

Jo Bongartz
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CEZP
De Stichting Cultureel Erfgoed 
Zwarte Plak (CEZP) is ontstaan uit een 
samenwerking tussen de Dorpsraad 
America, de Groengroep Sevenum, 
de Stichting Knopen Lopen en de 
fanclub Rowwen Hèze. De stichting 
houdt zich bezig met het uitvoeren 
van een drietal cultuur-historische 
projecten op de Zwarte Plak. Het 
gebied waarin ook de Golfhorst ge-
huisvest ligt. Directeur Eric van den 

Munckhof vertelt kort iets over de 
roots van de Golfhorst en juicht de 
plannen van de Stichting CEZP toe. 
Ter motivatie en ondersteuning biedt 
hij hen een historisch bord aan dat 
in vroegere tijden de Americaanse 
inwoner de weg moest wijzen naar de 
nieuwe stortplaats ‘Zuringspeel’. Dit 
bord wordt door de stichting in blijde 
ontvangst genomen onder enigszins 
jaloerse blikken vanuit De Moeëk, de 
Oudheidkamer van America die hier 
graag een plekje voor wil vrijmaken. 
De Stichting CEZP heeft echter zelf 
ook al een mooie plek in gedachten.

De route
Circa twee jaar geleden, tijdens het 
uitzetten van diverse wandel- en fiets-
routes in en rond America, hebben de 
diverse organisaties elkaar gevonden, 
besloten de handen ineen te slaan en 
samen een drietal pareltjes in de Peel 
te gaan ontwikkelen, alledrie gelegen 
aan het netwerk van wandelroutes 
en aan de fietsroute Peel-Heideroute. 
Ook Wethouder Paul Driessen van 

Horst aan de Maas heeft het over 
pareltjes in de Peel. De gemeente on-
dersteunt de werkgroep dan ook daar 
waar mogelijk bij de uitvoering van 
de projecten.

Over welke pareltjes spreken we dan 
eigenlijk?

Uitzichtpunt De Zuringspeel
Bovenop de voormalige stortplaats zal 
een altaar uit de hand van kunstenaar 
Ruud van der Beele geplaatst worden, 
als eerste onderdeel uit een reeks 
kunstwerken, die het bijzondere uit-
zicht zullen onderstrepen: kerken en 
windmolens in de verte, een mooie 
golfbaan aan de voeten, 22 meter 
vuilnis onder de voeten. Om de wan-
delroute in verbinding te brengen met 
het hoogste punt zal er een nieuwe 
brug over de sloot gelegd worden. De 
brug en een gedeelte van de wan-
delroute worden tevens toegankelijk 
gemaakt voor rolstoelen en scootmo-
bielen. En daar waar het te steil dreigt 
te worden, zal een alternatieve route 
om de heuvel heen geboden worden.

De Kamiël van de Piël
Van bovenaf wordt over een tijdje ook 
een ander kunstwerk van Ruud van 
der Beele zichtbaar, een uitkijkpunt/

Kunstwerken zullen het bijzondere uitzicht van bovenaf onderstrepen

Ander zicht  
op de Golfhorst…
Langzaam stroomt het clubhuis vol. Eerst een kopje koffie, dan gaat de zaal 
open en de geïnteresseerden worden hartelijk welkom geheten door Jan 
Philipsen, voormalig bassist van de band Rowwen Hèze, nu in de hoedanigheid 
van voorzitter van de Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak. Gelet op het 
aantal aanwezigen belooft het een interessante avond te worden.
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Meten putterlengte  
op wintergreen

Eigen putter gebruiken, putter 
tegen vlaggenstok houden.

i

Afslagmatten

Gebruik is niet verplicht.
Opteeën binnen twee 
stoklengten van lijn tussen  
de teemerken.

landmark in de Zwarte Plakheide, 
het kleine stukje natuur, overgeble-
ven daar waar de ontginning stopte. 
Het uitkijkpunt krijgt de naam De 
Kamiël van de Piël, genoemd naar 
een groepje bomen in de Peel in de 
vorm van een dromedaris, maar dat 
in de volksmond ‘de kamiël’ genoemd 
werd. Hier zal het verhaal verteld wor-
den over de historie van de Peel, over 
de oorlog op de Zwarte Plak en over 
de ontginning. 

De Legende van Rowwen  
(Christaan) Hèze
Verder draaiend met de klok mee, 
zien we aan de Slengweg, daar waar 
zijn laatste plaggenhut heeft gestaan, 
een monument voor Christiaan 

Hesen verrijzen, in de volksmond 
Rowwen Hèze genoemd. Een put, 
een bankje en de fundamenten van 
een plaggenhut worden aangevuld 
met informatie over de legendarische 
Americaanse kluizenaar. Een plekje 
om even tot rust te komen, aldus Jan 
Philipsen.

Verteltheater
Als de presentatie ten einde komt, ne-
men Henk Deters en Frans van de Pas 
het stokje van Jan over en in woord, 
beeld, muziek en zang komt de oude 
Peel tot leven. Een mooie afsluiting 
van de avond. Alhoewel… afsluiting? 
Er kan nog worden nageborreld en op 
diverse infoborden de informatie over 
de projecten nog eens rustig en goed 

te bekijken. Van de kunstwerken zijn 
maquettes te bezichtigen, mogelijk 
met toelichting van de kunstenaar 
zelf en het Limburgs Museum toont 
de geïnteresseerden enkele historische 
vondsten uit de Zwarte-Plakheide.

Zicht op de Golfhorst
Hoe je het ook bekijkt: in het voorbij-
gaan vanaf de wandel- of fietsroutes, 
vanaf de top van de Zuringspeel, 
vanuit de tijd van Rowwen (Christi-
aan) Hèze of vanaf het uitzichtpunt/
landmark aan de overkant van de 
Middenpeelweg, de Stichting CEZP 
biedt de voorbijganger eens een ander 
zicht op de Golfhorst.

Chantal Versleijen-Van de Winkel
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Ik geef de tee aan…

Marco van de Voort

Hoi allemaal,

“Een tijd geleden vroeg Joep mij of hij de tee aan 
mij mocht doorgeven. Een mooie gelegenheid om  
iets over mezelf te vertellen, maar vooral over 
wat golfen op de Golfhorst voor mij, als nieuw 
lid, zo leuk maakt.
Ondanks dat ik nog niet zo lang op de Golfhorst 
rondloop, denk ik dat velen van jullie mij al ken-
nen, net zoals ik ondertussen al veel mensen ken. 
Dat vind ik nu echt één van de mooie aspecten 
van golfen op de Golfhorst.
Ongeveer 2 jaar geleden hadden we met de 
personeelsvereniging van de gemeente Venray 
-waar ik werk- een clinic. Terwijl de rest aan de BBQ zat, stond ik met een paar 
collega’s nog een grote mand ballen weg te slaan. Binnen een paar uur had 
het golfvirus mij al te pakken. Toen Arthur ook nog een leuke aanbieding had 
voor lessen, was ik verkocht. 6 lessen later had ik het GVB. Eerst maar even lid 
worden van alleen de Americabaan; maar ik had snel in de gaten dat spelen 
op de grote baan toch wel erg leuk was. Ik hoef jullie niet te vertellen hoe 
verslavend deze sport is. Als het even kan, kom ik spelen of oefenen. Ook als je 
alleen komt, is er altijd wel iemand die een rondje (Americabaan) met je wil lo-
pen. Als je een beetje initiatief neemt, leer je veel mensen kennen, je leert vaak 
nog wat van elkaar en het is gezellig. Dat is dus zeker een tip die ik nieuwe 
leden wil geven. Gewoon doen. Mensen helpen graag of vinden het gewoon 
leuk om samen te lopen. 
Zo kwam ik toevallig ook uit bij Rob Mooren, die vertelde over de ‘GreenJac-
kets’. Sindsdien kun je me iedere maandagavond op de Golfhorst vinden. Een 
supergezellig groepje, waarmee we bij wijze van spreken regelmatig op de 
maandag het licht uit doen in het clubhuis. Via de Green Jackets heb ik het 
afgelopen jaar ook Nobra gespeeld. Weer erg gezellig, toch fanatiek en leuk 
om te spelen op andere banen. 
Begin dit jaar heb ik me, omdat ik toch bijna iedere zaterdag mee doe, aange-
meld bij de wedstrijdcommissie. De waardering die je krijgt en het plezier dat 
mensen hebben, zorgt ervoor dat ik het erg leuk vind om te doen. 
Naast het golf voetbal ik al sinds mijn jeugd in mijn geboortedorp Broekhui-
zen bij SVEB. We hebben daar een leuke groep, die al jaren samen voetbalt, 
waarvoor ik graag op en neer rijd vanuit Venray. We zijn allemaal fanatiek, 
maar de gezelligheid rondom de trainingen en wedstrijden is net zo belangrijk. 
Daarin zie ik veel overeenkomsten tussen voetbal en golf. Probleem is wel dat 
bij het voetbal de leeftijd een steeds grotere rol gaat spelen, terwijl ik met mijn 
39 jaar bij de Golfhorst nog een ‘jonkie’ ben en nog jaren meekan. 
Dat ben ik dan ook van plan en ik hoop met velen van jullie nog menig fana-
tiek, maar vooral gezellig, rondje te kunnen spelen!

Tijdens de vrijwilligersdag heeft Lei Holthuijsen aangeboden de tee van mij 
over te nemen. 
Lei, succes!”
Marco  

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 16 augustus is Wim Weijs op 70-jarige leef-
tijd overleden. Wim was jarenlang lid van onze 
wedstrijdcommissie. 

Op 19 oktober is Ruud Jacobs overleden. Hij 
is 74 jaar geworden. Ruud was een zeer actief 
en betrokken lid van onze vereniging. In 
2011 werd hij gekozen tot vrijwilliger van het 
jaar, als waardering voor zijn vele werk voor 
de vereniging. Tot aan zijn dood was Ruud lid 
van de wedstrijdcommissie, waarvoor hij zich 
jarenlang heeft ingezet. 
Ondanks zijn ziekte kwam hij vrijwel elke 
woensdag nog naar de Golfhorst. Ook al kon 
hij niet meer golfen, hij bleef hand- en span-
diensten verrichten en wilde de gezelligheid op 
de club niet missen.

Nieuwe leden per 17 juli 2013

Grote baan:
Frits Reynders Panningen
Wilfred Heesen Venlo
Lisette Heesen Venlo
 
Americabaan:
Maurice Hendriks Horst
Marly Boom Merselo
Henk Maessen Merselo
Peter Hendrix Leunen
Diana Hendrix-Smits Leunen
Hans Houben Panningen
Marieke den Bogter Venlo
Ien Gielen-Kuiper Venlo
 
Proeflidmaatschap:
Paul von Liebenstein Venray
Freek Hermans Venlo
 
Jeugdleden:
Thijs Heesen Venlo
Iris Lenssen Sevenum

Wij heten welkom…

i

Winterregel ‘bunker buiten gebruik’
 

1.  Bepaal dichtst bij de bal gelegen punt erbuiten.
2.  Drop binnen stoklengte van dat punt.
3.  Daarna plaatsen of opteeën volgens  

de geldende winterregel.
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Ingrediënten

Voor de rijst 
300 g jasmine rijst
50 g gewelde gesneden 
rozijnen
50 g gewelde gesneden 
abrikozen
1 eetl. abrikozenjam
125 gram fijn gesneden 
dadels
koriander naar smaak
peterselie naar smaak
peper en zout

Voor de kip piri piri
350 g grove kip stukjes of 
kipdijen
2 grote grof gesneden uien

250 g gesneden champignons
Piri piri
1 teentje knoflook
peper en zout
5 dl kippenbouillon
witte wijn

Bereiding
Kip marineren naar smaak 
en minimaal 24 uur laten 
trekken. De gemarineerde 
kip goed aanbakken en 
afblussen met witte wijn en 
de kippenbouillon. Even door 
laten koken en dan zachtjes 
laten garen op 90 graden 
gedurende 6 uur. 
Afsmaken met zout, peper en 
piri piri.

De rijst koken en daarna 
laten uit dampen zodat je 
plakrijst krijgt. De rest van 
de ingrediënten toevoegen. 
Afsmaken met peper en zout.

Kommetje goed invetten met 
boter en daar de rijst indoen. 
Met plastic folie afdekken en 
dan goed aandrukken. Pas-
sende schaal pakken en daar 
de rijst instorten. En dan de 
kip erlangs scheppen.

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
Lei Holthuijsen
Marwil 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
Alice Wolthuis  

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 coördinator 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)

Bedoeïenrijst met kip piri piri 
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De huidige ontwikkelingen in de golfsport  
dwingen tot een ander verdienmodel

Nieuwe plannen op  
en rond de Golfhorst

“Je kunt inderdaad wel stellen dat het 
een opluchting is. Die extra financiële 
middelen maken het ondernemen 
gemakkelijker. Eindelijk krijg ik weer 
tijd om me intensiever met de dage-
lijkse leiding op de Golfhorst bezig 
te houden, want dat is er wel eens bij 
ingeschoten en het is toch zaak dat je 
er zelf bovenop zit.”
Op de vraag wat er dan de komende 
jaren aan investeringen gedaan zullen 
worden, heeft Eric zijn wensenlijstje 
klaar: de entree, het terras, de berg, 
de drainage van de baan en van de 
greens. Maar dat wil niet zeggen dat 
dit volgend jaar allemaal gerealiseerd 
is.

Prioriteiten
“Prioriteit nummer een is de drainage 
in de baan zowel als op de greens zo-
dat we langer kunnen blijven spelen 
op zomertees en -greens. Dit betekent 
ook dat de baan in de winter aantrek-
kelijker blijft voor zowel onze leden 
als de greenfee-spelers. 
De tweede prioriteit is hole 5, de 
berg. Begin 2014 willen we een duiker 
plaatsen in het rechterslootje voor 
de berg. Aan die kant is de berg ook 
het minst steil. Vlak voor de berg 
beginnen we met het op-
brengen van grond zo-
dat er een geleidelij-
kere helling komt, 
die uiteindelijk 

moet uitmonden in een dogleg naar 
rechts. Dus in het gebied, wat nu out-
of-bounds/schapenwei is, komt dan 
de nieuwe green van 5, op de hoogte 
van de huidige 100 m-steen. Dat bete-
kent dat hole 5 wat korter wordt maar 
nog steeds een par 4 blijft. De huidige 
green van 5 wordt dan de teebox van 
hole 6, die daardoor langer wordt. Ik 
denk dat het op deze manier prettiger 
wordt om ‘de berg’ te bespelen. Een 
en ander moet in de komende 2 jaar 
gerealiseerd gaan worden.”

Entree
Eric windt er geen doekjes om dat hij 
er zelf een voorstander van zou zijn 
om eerst het terras in zijn geheel te 
vernieuwen en te verfraaien. Maar 
hiermee zou 
zo’n groot 
bedrag 
ge-

moeid zijn dat dit voorlopig ten koste 
zou gaan van aanpassingen en verbe-
teringen in de baan. Komend voorjaar 
wil hij echter wel de entree aantrekke-
lijker maken door de bestrating en de 
beplanting aan te passen. Ook worden 
de entreedeuren ‘geautomatiseerd’, 
want menig golfer worstelt nu vaak 
met zijn kar om binnen te komen.

Op mijn vraag of vanwege de veilig-
heid de green van hole 7 nog naar 
rechts wordt verlegd, is de directeur 
heel stellig: “Kostbaar, en met die vei-
ligheid valt het wel mee, wellicht dat 
we ooit iets kunnen gaan doen met de 
beplanting, maar voorlopig nog even 
niet. Het onderhouden van een golf-
complex is duur. Misschien moeten 
we eens kijken of ook de vereniging 
hierin een rol zou kunnen spelen. Je 
moet daar wel voorzichtig mee zijn 
en goeie afspraken over maken, maar 
wellicht is het mogelijk. Met de baan-
adviescommissie hebben we maande-
lijks goede gesprekken, Jan en Fried 
hebben ook al regelmatig snoeiwerk 
gedaan, dus wie weet tot wat voor 
afspraken we kunnen komen.” 

Certificaten
Gaandeweg het gesprek blijkt ook 
dat de directeur van de Golfhorst, 
net als veel andere baanexploitan-
ten, al geruime tijd aan het brain-
stormen is hoe je het voor golfers 
interessant kunt maken om 
lid te blijven of lid te worden 
van een club. “Samen met een 
2-tal golfbanen op relatief korte 
afstand van de Golfhorst zijn 
we aan het kijken of we een 

gezamenlijk lidmaatschap in 
het leven kunnen roepen. 

In oktober werd bekend dat er op de Golfhorst de komende jaren flink wordt 
geïnvesteerd. Dankzij een financiële herstructurering, zoals het officieel wordt 
genoemd, komen er extra middelen beschikbaar. Een belangrijk neveneffect is 
bovendien dat de toekomst van de Golfhorst voor een flink aantal jaren weer 
veilig is gesteld. Directeur Eric van den Munckhof van de Golfhorst is er meer 
dan een jaar mee bezig geweest en hij is blij dat alle gesprekken in positieve 
zin zijn afgerond. 
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Adresseren
“Onze Nederlandse taal kent veel woorden die verschillende betekenis-
sen kunnen hebben.
Als ik een willekeurige regel opschrijf, zoals b.v. ‘Mijn blik werd direct 
getroffen door de riem om haar middel’, is dit op zich een wat merk-
waardige zin, maar wel volstrekt duidelijk. En toch kunnen de drie 
zelfstandige naamwoorden, blik, riem en middel ook andere betekenis-
sen hebben.

Zo ook het werkwoord adresseren. De normale betekenis van adresse-
ren is natuurlijk er voor zorgen dat brieven en mails op de juiste plaats 
terechtkomen. Als relatie van uw secretaris ken ik het belang hiervan. 
Maar wij golfers kennen nog een andere betekenis van dit werkwoord, 
namelijk het voorbereiden van de slag. En dit heeft in onze vereniging 
mijn bijzondere aandacht getrokken en ik ben zelfs bezig hiervan een 
studie te maken. Ik moet u zeggen: ‘Er gaat een wereld voor mij open.’

Heimelijk posteer ik mij als een echte gluurder in de buurt van het huisje van de marshal. Hier 
kan ik natuurlijk twee afslagplaatsen bekijken. Vanaf deze post bespied ik de diverse vormen van 
adresseren. Dat de dames iets meer aandacht krijgen, is natuurlijk puur toeval. Ook wil ik met 
nadruk verklaren dat eventuele gelijkenis met leden geen toeval is. In sommige gevallen herken 
ik aan het adresseren al het betreffende lid. Geprobeerd heb ik de diverse vormen van adresseren 
in categorieën in te delen en dit viel niet mee, want iedereen heeft toch zo zijn of haar eigen 
ritueel.

Het meest getroffen word ik door de zorgvuldige nadenkers. Zij bestuderen langdurig de hole, 
nemen de club eerst horizontaal in de handen, wijzen de richting aan waarheen ze de bal willen 
slaan, alsof ze dit al niet jarenlang weten, maken vervolgens een fiks aantal oefenslagen om 
tenslotte werkelijk te proberen de bal goed te raken. Meestal is het resultaat omgekeerd evenre-
dig aan de voorbereidingen.

Hiertegenover staat de groep ‘wat kan mij het schelen’. Niks voorbereiden, bal op de tee en 
hopla, weg met de bal. Als de bal al op de fairway belandt, is dit vaak de fairway van een belen-
dende hole. Ik noem dit de vrijbuiters.

Een duidelijk herkenbare groep is ook die van de strekkers en rekkers. Zij gedragen zich alsof 
ze die ochtend Nederland in beweging hebben gemist en dus iets moeten inhalen, vervolgens 
beginnen ze woest met een club te zwaaien. Ik vermoed wel eens dat zij met een andere sport 
bezig zijn en zich voorbereiden op een 2-honkslag. Maar toegegeven, hier wordt wel resultaat 
geboekt.
 
Onzekerheid is troef bij een groot aantal leden. Hun eerste zorg is altijd ‘staat er iemand te 
kijken?’, zo ja, dan wil het resultaat nog wel eens tegenvallen, ondanks de vaak soepele en 
elegante swing en is de verontschuldiging ‘ik leer het ook nooit’, vaak niet ver van de waarheid. 
Dit zijn in mijn ogen de twijfelaars.

Natuurlijk heb ik respect voor de leden die met enige regelmaat wel goed afslaan. Interessant 
hierbij is de reactie na zo’n goede afslag. Bepalend hierbij is ook de vraag of er iemand staat te 
kijken. Zo ja, dan wil ik nog wel eens met net iets te luide stem horen: ‘Verdorie weer maar 175 
meter.’ Ik noem dit de bollebozen.
Maar, zij kennen dan ook het verschil tussen golfen en tegen een bal slaan

Interessant is het ook om deze categorieën te bekijken bij de afslag van hole 4. U weet wel, 
over het water. De bollebozen en de rekkers en strekkers hebben hier geen enkel probleem. De 
vrijbuiters ook niet, alleen komt de bal zelden op de green. Maar ja, 4 slagen betekent meestal 
toch 2 punten.

Problemen ontstaan bij de overige groepen. Ik zie de vertegenwoordigers naar de afslag gaan 
en raad onvermijdelijk de volgende gedachten:
‘Het is toch wel ver’
‘Kom ik er nu wel over?’
‘Heb ik een tweede bal bij me?’
Voor deze golfers mag ik verwijzen naar een oeroude en dus Engelse golf-aanbeveling: ‘Always 
hit the second bal first’. Er zou eigenlijk een bordje met deze tekst bij de afslag moeten worden 
geplaatst.

Zo ga ik dus verder met mijn studie naar de diverse vormen van adresseren en afslaan.
‘En’, zult u vragen, ‘tot welke categorie behoor jijzelf dan?’. Ik ben natuurlijk met mijn mooie, 
snelle en vaak bezongen swing ‘hors catégorie’.
Mijn eerste pro was Sjraar Sijbers. Sjraar was een no-nonsens pro. Hij leerde mij hoe ik met de 
verschillende omstandigheden moest omgaan en verder ‘staan en slaan’. Dat mijn afslagen 
met enige regelmaat niet worden uitgevoerd zoals zijn bedoeling was, ligt niet aan hem, maar 
waarschijnlijk aan het feit dat ik teveel naar anderen gluur.”

Afko Schoonbeek

column… Afko Schoonbeek
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Winterregel  
‘plaatsen toegestaan’ 

Is recht, geen plicht.
Doe dit binnen een stoklengte.
Ook bij speelbare bal in water-
hindernis.
Binnen de hindernis blijven.

Het streven is om dat in de toekomst 
met circa 6 banen te doen. Voor een 
extra bedrag van bijvoorbeeld 300 
euro bovenop de huidige jaarcontri-
butie kun je dan ook onbeperkt op die 
andere banen spelen. Leden zijn niet 
verplicht om voor deze optie te kiezen 
en ook nieuwe leden zijn vrij in hun 
keuze. Voor alle deelnemende banen 
zal een nagenoeg uniforme jaarcontri-
butie gelden.
Dit nieuwe lidmaatschap biedt ook 
nog mogelijkheden richting het cer-
tificaat. Zo zou je de extra te betalen 
contributie wellicht kunnen verreke-
nen met het certificaat als mensen dat 
zouden willen. Zo kunnen bestaande 
leden dan zonder directe bijdrage vrij 
spelen op 3, tot op termijn 6 banen in 
de regio.
We hopen op korte termijn hier meer 
over te kunnen mededelen. Uiteraard 
zal de vereniging hier een stem in 
hebben.”

Evenementen
Het zal niemand ontgaan zijn: de 
afgelopen maanden zijn er regelmatig 
speciale themadagen en -avonden ge-
organiseerd in het clubhuis. Volgens 
Eric noodzaak. “Op deze manier kun-
nen wij de exploitatie op peil houden. 
Vergeet niet, in de wintermaanden is 
er buiten de ledenactiviteiten weinig 
vertier op een golfbaan, maar gaan 
de vaste lasten wel gewoon door. 
Bovendien blijken deze evenemen-
ten in een behoefte te voorzien, ze 
worden druk bezocht, de brunches 
met Pasen en met Moederdag en het 
dames-kerstmisevent van afgelopen 
november waren volledig uitverkocht. 
Met de huidige ontwikkelingen in de 
golfsport ontkomen ook wij er niet 
aan om naar een ander verdienmo-
del te kijken. Extra activiteiten in de 
horeca horen daar ook bij.”

Bets van der Heijden 
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72 slagen (+2), meer slagen had 
onze Joep op zondag 20 oktober 
niet nodig tijdens de Limburgse 
jeugdkampioenschappen dit jaar 
voor het eerst op de Golfhorst ge-
houden. In de A. cat. (hcp 0-18.4).

Twee slagen minder dan Marnix Bel 
van GCC Herkenbosch (hcp 1.9) die 
zeer verdienstelijk 2e werd en Bram 
Janssen (hcp 10.8) van GV Golfhorst 
die ook heel goed golf liet zien met 
een rondje van 78 slagen en hem 
uiteindelijk een hele mooie 3e plaats 
opleverde.

In de B. cat. (hcp 18.5-36.0) was het 
ook feest voor de jeugd van GV Golf-
horst: Tom Pronk (hcp 23.2)  kwam 
binnen met maar liefst 47 punten en 
werd daarmee 1e, ruimschoots voor 
Jim Bergsteijn van GC Meerssen met 
41 punten en Michelle Geraerds van 
GC Maastricht met 40 punten.

De teamprijs werd ook een prooi voor 
onze boys, Joep, Teun, Bram, Jop 
Jerrel en Tom wisten 208 punten bij 
elkaar te slaan, 9 punten meer dan de 

jeugd van GCC Herkenbosch die met 
199 punten een mooie 2e plaats ver-
overde. De jeugd van De Peelse Golf 
eindigde met 163 punten op een zeer 
verdienstelijke 3e plaats.

Bij deze nogmaals dank aan allen die 
hebben meegeholpen, waaronder: het 
horecateam van de Golfhorst die een 
heerlijk buffet had gemaakt voor de 
jeugd en alle ouders; Merieke van de 
Golfhorst BV voor het ter beschikking 
stellen van de baan; Marc Bovee voor 
al het werk m.b.t. de scores; Carla, 
Harriët en Loes aan de wedstrijdtafel; 
spotters in de baan: Just, Koen en 
Detlef; starter op hole 1: John van de 
Hurk; Patrick Craenmehr voor de hele 
mooie foto’s; marshal dhr. W. Wieland 
en alle aanwezige jeugdspelers/-speel-
sters, ouders en begeleiding.

Een wel hele mooie afsluiting van 
het jeugdgolfseizoen 2013!

Met een vriendelijke groet,

Manny 

Jeugdteam Golfhorst wint ook de teamprijs; een hele  
mooie afsluiting van een wel heel goed jeugdgolfseizoen!

Joep Jacobs Limburgs 
jeugdkampioen 2013
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Jeugdgolfvereniging Golfhorst  
wederom winnaar felbegeerde  
Limburg Jeugd Trophy Wisselbeker 2013
Zondag 13 oktober is de finale van de Limburg Jeugd Trophy gespeeld op de mooie 
golfbaan van Brunssum. In deze spannende reeks van 4 wedstrijden op 4 verschil-
lende golfbanen strijden spelers/speelsters van golfclubs door heel Limburg tegen 
elkaar om deze felbegeerde trofee.
Vorig jaar werd deze mooie trofee gewonnen door de jeugd van  
GV Golfhorst. En ook dit jaar hebben de  jeugdleden van onze 
vereniging  hun titel met een ruime voorsprong weten te verde-
digen, een prestatie van formaat. 
Het toernooi was elke keer weer goed georganiseerd door de 
gastclubs.
Alle clubs bedankt voor het meedoen en hopelijk tot volgend 
jaar.

Joep Jacobs

Van voor naar achter: Lois, Jamie, Iris, Esmee en Sophie

Dat golf voor de meiden in Nederland 
bijna niet van de grond komt is een 
gegeven. Amper 10% van alle jeugd-
leden in ons land zijn meisjes. Men 
heeft natuurlijk veel concurrentie van 
ondermeer hockey, handbal en ander 
balsporten, toch willen wij als jeugd-
commissie in 2014 meer aandacht 
gaan schenken aan het meidengolf.
We zijn voornemens in samenwerking 
met andere Limburgse Jeugdcom-

missies om speciaal voor de meiden 
een Girlzgolfdag op de Golfhorst te 
organiseren. Dus verboden voor de 
boys en natuurlijk alles in het roze. 
De NGF heeft hiervoor speciaal een 
draaiboek gemaakt en deze Girlzgolf-
dag is al op enkele golfbanen met veel 
succes georganiseerd.
Zijn er dames op de club of moeders 
van onze jeugdleden die mee willen 
helpen om mee te helpen voor de 

meiden een leuke dag te organiseren, 
dan gaarne uiterlijk 1 maart 2014 uw 
opgave per mail naar:  
golfhorst-jeugd@home.nl

Met een jeugdige golfgroet,

Jeugdcommissie GV Golfhorst

Jeugdcommissie gaat in 2014 meer aandacht 
schenken aan het meidengolf

Girlzgolf 
is superleuk!
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Winterregel  
‘opteeën verplicht’

Moet overal, behalve op de 
greens.
Binnen stokkoplengte.

Uit het door de penningmeester 
gemaakte overzicht van de 
wedstrijddeelname over de 

afgelopen 5 jaren (zie pag. 28/29) is 
één belangrijke conclusie te trekken: 
het organiseren van wedstrijden op 
de Americabaan heeft de negatieve 
deelname-spiraal doorbroken.
Dat neemt echter niet weg dat we op 
basis van dit positieve geluid nu ach-
terover kunnen leunen. In de enquête 
van 2012 zijn ideeën geopperd om de 
deelname aan wedstrijden te vergro-
ten. Hierover is overleg geweest met 
de BV, de Golfschool en intern in de 
wedstrijdcommissie.

Stand van zaken wedstrijden 
Starten op 2 holes op de zaterdag 
gaat niet lukken omdat dan minder 
greenfee-spelers kunnen worden 
toegelaten. Het aanvangstijdstip van 
de zaterdagwedstrijd vervroegen wordt 
door de wedstrijdcommissie niet als 
een structurele verbetering gezien. Wel 
wordt nogmaals benadrukt dat er op 
zaterdag 9 holes gelopen kan worden 
i.p.v. 18, als daar belangstelling voor is.
Er wordt nog verder nagedacht hoe de 
prijsuitreiking compacter kan worden 
gemaakt, zodat spelers die vroeg star-
ten niet zo lang hoeven te wachten. 

De prijsuitreiking moet in ieder geval 
zo snel mogelijk, nadat de laatste flight 
binnen is, plaatsvinden.
In het wedstrijdreglement zal wor-
den opgenomen dat spelers die bij 
voorbaat al weten dat ze niet bij de 
prijsuitreiking zijn, hun naam niet 
invullen op het bordje van ‘longest’ en 
de ‘neary’.
Tot slot: het is de bedoeling het tijdstip 
van de inlooplessen op zaterdag -met 
ingang van het nieuwe jaar- zodanig 
aan te passen dat men toch aan de 
zaterdagwedstrijd mee kan doen.

Americabaan
Met de BV is uitvoerig gesproken over 
verbeteringen op de baan. Te denken 
valt aan nieuwe afslagmatten, teebox-
markers, een shotgunsignaal en een 
klok. De BV heeft toegezegd voor di-
verse zaken een offerte aan te vragen, 
voor zover de greenkeeping zaken niet 
zelf kan realiseren.
De golfschool zal in de zomer een 
aantal malen een wedstrijd organise-
ren voor aspirant-leden die examen 
moeten doen, in de hoop dat zij lid 
worden. Daarnaast mogen beginnende 
golfers maximaal 3 keer onder bege-
leiding meedoen aan een wedstrijd, 
mits er voldoende begeleiders zijn. Per 

wedstrijd mogen niet meer dan 4 be-
ginnende golfers meedoen.

Toernooien 
De belangstelling voor toernooien en 
bijzondere wedstrijden is het afgelo-
pen jaar afgenomen. Vermoedelijke 
oorzaken: er wordt te veel georgani-
seerd, de economische crisis en de 
verplichte deelname aan het diner na 
afloop van de wedstrijd.
In nauw overleg met de BV is al in een 
vroeg stadium de wedstrijdkalender 
gemaakt (zie pag. 5), zodat u de data 
voor de toernooien nu al in uw agenda 
kunt zetten.

Kampioenschappen
Het afgelopen seizoen mochten 
jeugdleden meedoen aan de stroke- en 
matchplaykampioenschappen bij de 
volwassenen. Maar jeugdleden hadden 
ook al hun eigen kampioenschappen. 
Naar aanleiding daarvan gingen stem-
men op om volwassenen ook aan twee 
categorieën mee te laten doen: aan de 
reguliere en aan de seniorenkampi-
oenschappen. We hebben besloten om 
daar positief op te reageren. Al deze 
finales worden in hetzelfde weekeinde 
gespeeld.

Tot slot
Bij beide banen komt, zo is de bedoe-
ling, een bord met daarop de gedrags-
regels. U wordt vriendelijk verzocht 
die strikt na te leven.

De wedstrijdcommissie

Prijsuitreiking zo snel mogelijk na laatste flight

Afspraken wedstrijden 
en toernooien
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Na 1 jaar keert er weer een Heren 1 
team terug in de zondagcompetitie 
van de NGF. Hoewel dit team niet 
uit de sterkste spelers bestaat, is er 
sprake van een bijzondere team-
spirit en dat is misschien nog wel 
belangrijker. Het trainingsschema is 
al opgesteld en Heren 1 zal er alles 
aan doen om de Golfhorst zo goed 
mogelijk te vertegenwoordigen.

Dames 1 dinsdag is al in training 
omdat zij in de 1e klasse uitkomen en 
hun beste beentje voor willen zetten. 
Vorig seizoen zijn ze verdienstelijk 
3e geworden en zij zullen er komend 
seizoen alles aan doen om hun plek 
in deze klasse te behouden en wel-
licht hier en daar voor een verrassing 
te zorgen.

Heren 1 en 2 Senioren op vrijdag 
hebben enkele mutaties van spelers 
gehad, maar ook zij hebben er weer 
erg veel zin in.

Als NGF-coördinator wens ik iedereen 
ten eerste heel veel plezier, en verder 
veel birdies en veel geluk. Moge 
het seizoen 2014 een mooi seizoen 
worden.

Karel Dirkse

Heren 1 team terug in zondagcompetitie

NGF-competitie 2014

De competitie-indeling: 

Heren 1 zondag: Albert Allards, Rob Bouten (teamcaptain), Mauro Chacon, 
Ton Daamen, Karel Dirkse, Rob Mooren, Geert van Ewijk (1e reserve) en  
John v.d. Hurk (2e reserve).

Dames 1 dinsdag: Henny van Ham, Anita v.d. Heuvel, Elmie Janssen, 
Brigitte Peeters, Hermine Titulaer, Gineke Wieland (teamcaptain) en  
Alice Wolthuis (reserve).

Heren Senioren vrijdag: Pierre Brueren, Pierre Driessen, Pierre Duchateaux, 
Ted Heijnen / Thijs Nouwen (teamcaptain), Hans Peters, Jan Smeets en  
Ger van Wylick.

Heren Senioren vrijdag: Jan Brouwers, Lei Holthuisen, Pieter Jansen, 
Lambert Joosten (teamcaptain), Sjaak Metsemakers, Piet Tacken en  
Arnold Wolthuis.

Matchplaykampioenschappen 2013: herhaling van zetten

Soms kan een balletje raar rollen. Maar de matchplaykampioenschappen van 
dit jaar zijn gewonnen door dezelfde personen die zich ook strokeplaykampioen 
2013 mogen noemen. 

Bij de heren was dat jeugdlid Joep Jacobs. Na 15 holes kon Bram Janssen, 
eveneens jeugdlid, Joep niet meer inhalen. Bram werd heel verdienstelijk 
tweede. 

Bij de dames versloeg Brigitte  Peeters eveneens na 15 holes Hermine Titulaer, 
die daarmee op een mooie tweede plaats eindigde.

Bij de kampioenschappen senioren prolongeerde Harrie Rongen zijn titel en 
werd Lambert Joosten wederom tweede.
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De putting lijn
De definitie van de putting lijn is: De lijn die de speler wil dat zijn bal volgt, 
na een slag op de green. Deze loopt niet door voorbij de hole.

Wat behoor je niet te doen op de putting lijn.
De etiquette schrijft voor dat je niet op de putting lijn van een 
andere speler gaat staan en geen schaduw op de lijn veroorzaakt.

Wat mag niet op de putting lijn.
Testen van de grasmat door de bal er over te rollen.
De grasmat plat drukken.
Natuurlijke voorwerpen in de grasmat drukken. 
Schrijlings er over staan en dan de bal spelen (schrijlings achter de hole staan 
en de bal die op de putting lijn ligt spelen, is toegestaan. De putting lijn loopt 
immers niet voorbij de hole).
Herstellen van oneffenheden gemaakt door spikes.
Verwijderen van dauw.

Wat mag wel op de putting lijn.
Je bal markeren, opnemen, schoonmaken en terugplaatsen.
Losse natuurlijke voorwerpen en obstakels verwijderen.
Dit mag je ook met de putter doen. Let op, hierbij niets indrukken.     
Meten van de afstand bal-hole.
Herstellen van pitchmarks en oude hole-pluggen.
Tijdelijk water ontwijken door de bal te plaatsen op het dichtstbijzijnde punt 
waar het tijdelijk water geen probleem meer vormt. Natuurlijk niet dichter bij 
de hole.
Als de bal tijdens bovenstaande handelingen verrolt, moet deze worden terug-
geplaatst.

Oppakken van de vlaggenstok op de green.
Als een vlaggenstok die op de green is gelegd, door een bal gespeeld op de green 
geraakt dreigt te worden, mag de vlaggenstok opgepakt worden.

Namens de regel- en
handicapcommissie,

Hans Peters

Vraag het 
aan de R&H-commissie!

Duidelijkheid  
op de green
De laatste tijd is er na enkele wedstrijden flink gediscussieerd over situaties die 
zich voordeden op de green. Er was verschil van mening over de regeltech-
nische afhandeling. Het scala regels op de green van toepassing, is groot. Ik 
bespreek de twee veel bediscussieerde regels. Het betreft de putting lijn en het 
oppakken van de vlaggenstok.
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Slotdag Americabaan: gezellige 
en mooie afsluiting seizoen! 

Na veel mooie wedstrijden dit jaar, was op 1 november de slot-
dag van de vrijdagwedstrijden. Het weer was prima, maar tot een 
uur voor aanvang regende het. Nadat de laatste bal in het putje 
was gerold, werd het vervaarlijk grijs.

Eerst was er koffie en na wat golfoefeningen stond op elke hole 
een team klaar voor de start. De stemming zat er goed in. 
Maar gaandeweg kregen de zenuwen de overhand en was vaak 
de vraag: gaat die erin…?

Een heerlijk buffet met genoeg prijzen leidde een vrolijke avond in met live 
muziek van Nelly, waarop volop werd gedanst. Er werd zelfs polonaise gelopen. 
Wij boden nog aan om het clubhuis zelf te sluiten omdat de bediening naar 
Rowwen Hèze wilde, maar horecamanager Twan bleef ons toch gezelschap 
houden.

De organisatie verdient absoluut een compliment voor deze mooie dag!

Gelukkig werd de spanning op tijd 
gebroken. Na 9 holes stond er een lekker 
pasteitje met een glaasje klaar en bleek de 
marshal opeens een veelzijdig man.

Ook de technische vaardigheden moes-
ten in de strijd worden geworpen: 
bunkerslagen en 
een putt-parcours 
vormden voor 
velen de redding na 
een paar mindere 
holes.

Gol fhor s t Winter 2013
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Nieuws van de Golfhorst BV

Kersttoernooi zondag 22 december
Op zondag 22 december 
a.s. vindt het jaarlijkse 
kersttoernooi plaats.

Het inschrijfgeld bedraagt 
voor leden: € 12,50 p.p. 
Niet-leden en leden van 
de par 3-baan betalen een 
supplement van € 15,00 
t.b.v. 18 holes greenfee.

Programma:

11.00 uur: 
ontvangst in het club-

huis met koffie en 
een kerst chocolade-

assortiment.

12.00 uur: 
start van de 

wedstrijd (shotgun).

Tijdens de wedstrijd kunt u uiteraard rekenen op baancatering. Na afloop wordt er 
een heerlijke kop soep geserveerd met diverse bijbehorende lekkernijen.

Nieuwjaarsreceptie 
Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en 
een sportief 2014.

De Golfhorst BV en  
Golfvereniging Golfhorst nodigen 
alle speelrechthouders uit voor  
de nieuwjaarsreceptie op  
woensdag 8 januari  
van 17.00 uur tot 19.00 uur  
in het clubhuis.

Oliebollenwedstrijd zondag 29 december
Op zondag 29 december a.s. vindt de jaarlijkse oliebollenwedstrijd plaats.
Het inschrijfgeld bedraagt voor leden: € 12,50 p.p. Niet-leden en leden van de par 
3-baan betalen een supplement van € 15,00 t.b.v. 18 holes greenfee.

Programma: 09.30 uur: gezamenlijk uitgebreid ontbijt.
 11.00 uur: start van de wedstrijd (shotgun).

Gedurende de wedstrijd kunt u rekenen op heerlijke baancatering. Na afloop  
staan de oliebollen en bitterballen voor u klaar! Wij sluiten dit toernooi af met 
swingende nummers van DJ Twan.

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

Dinsdag 24 december: De Golfhorst is tot 16.00 uur geopend.

Woensdag 25 december: Eerste kerstdag: banen gesloten; clubhuis vanaf 
 16.00 uur op basis van reservering geopend.

Donderdag 26 december: Tweede kerstdag: banen geopend; clubhuis vanaf 
 15.00 uur op basis van reservering geopend. 

Vrijdag 27 december 
t/m 31 december:  De Golfhorst is geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Woensdag 1 januari: Nieuwjaarsdag: banen en receptie gesloten.

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

Restanten Sale
In het weekeinde van zaterdag 
11 en zondag 12 januari wordt 
de shop van de Golfhorst om-
getoveerd tot één groot prijzen-
cirsus. Twee dwaze dagen in de 
shop met geweldige aanbiedin-
gen: kleding, schoenen en clubs, 
alles tegen bodemprijzen! Beide 
dagen is de shop geopend van 
9.00 uur tot 16.00 uur. 

Strictly Men
Zaterdagavond 15 februari! Heren: 
deze datum reserveren in uw 
agenda! Eindelijk organiseren wij 
ook eens een evenement alleen 
voor heren! Een gezellige avond 
met een hapje, een drankje en  
alleen maar mannenzaken!
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...genieten, gastvrij, gezellig!
de   olfhorst

Zaterdag 18 januari



De juiste richting
Hoe u het beste kunt oplijnen is 
uitvoerig besproken in de zomeredi-
tie van het clubblad. Maar er is nog 
een belangrijk aspect om de bal in de 
juiste richting te spelen en het put-
ten dus snel te verbeteren. Een vaak 
voorkomende opmerking is: ‘je kijkt 
te vroeg op’. Voor het putten is het 
heel belangrijk dat het hoofd juist 
stil wordt gehouden gedurende de 
beweging. Dit kun je aanleren door te 
kijken hoe je slagvlak van de putter de 
bal raakt. Een andere mogelijkheid is 
om na het raken van de bal naar het 
raakmoment te blijven kijken. Zou je 
de bal spelen waarbij het hoofd mee-
draait naar het doel, dan betekent dit 
vaak dat we bewegen vanuit de romp! 

Rotatie uit de romp betekent dat er 
ongewenste bewegingen in de putter 
kunnen ontstaan. Uw swing-gedachte 
kan bijvoorbeeld zijn dat u na het 
raken van de bal 1 seconde naar be-
neden blijft kijken. Zie de afbeelding 
hieronder: het hoofd blijft op het 
moment van raken boven de bal.

De birdie drill
De birdie drill is een leuke oefening 
waarbij u goed kunt trainen op zowel 
afstand als richting. Als u dit combi-
neert met de hierboven beschreven 
oefening zal het putten met sprongen 
vooruitgaan. 

Benodigdheden: uw putter, 8 tees en 
1 bal.    

‘Elke pitchmark die we kunnen repareren, 
zorgt ervoor dat de kans toeneemt dat  
we in één keer uit kunnen holen’

Putten  
zoals de pro’s?
In het vorige clubblad is het putten al uitvoerig aan de orde geweest. Toen 
ging het vooral om de basishouding en over het oplijnen. Zoals toen ook al 
gezegd: dit onderdeel van het golfspel bepaalt voor meer dan een derde uw 
eindresultaat. Golf is een sport en voor iedere sport moet u trainen om beter te 
worden. En dat geldt zeker ook voor het golfspel.

Belangrijke mededeling!
‘Beter putten zonder oefening’

Zonder trainen het aantal putts omlaag bren-
gen? Het kan, simpelweg door uw pitchmark 
te repareren. De green blijft er mooier door, 
maar ook uw score. Waarom?
Iedere keer als een bal met veel snelheid op de 
green landt, treedt een beschadiging op.
Afbeelding A geeft dit moment weer. 
Op afbeelding B is de pitchmark zichtbaar en 
op afbeelding C is te zien hoe diep de inslag is.
Als zo’n inslag op de puttinglijn ligt, blijft de bal niet rollen maar wordt ie 
als het ware gelanceerd en gaat ie stuiteren. De bal kan dan nooit zijn lijn 
behouden en dus ook niet rechtstreeks in de hole rollen. Elke pitchmark die 
we kunnen repareren, zorgt ervoor dat de kans toeneemt dat we in één keer 
uit kunnen holen.

Generated by CamScanner
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Bal onspeelbaar bij winter-
regels

Eerst de Regel onspeelbare 
bal toepassen (drie opties, 
strafslag). Daarna plaatsen of 
opteeën volgens de geldende 
winterregel.

Afgelopen zomer had ik me maar 
opgegeven voor het dubbelhandicap-
toernooi - nieuw voor mij - maar ik 
liet het maar op me afkomen. Ik speel 
namelijk heel weinig wedstrijden om-
dat ik veel liever oefen. Ik had me als 
single opgegeven en werd gekoppeld 
aan Jan Backus, ook lid van de Golf-
horst. En wat schetste mijn verbazing: 
we werden winnaar! En dat was goed 
voor een uitnodiging voor een geheel 
verzorgde landelijke finaledag met 
kans op een weekend Duitsland van 
Pin High Golftravel.
De finaledag zou plaatsvinden op 14 
oktober te Dorhout Mees, maar het 
werd 28 oktober op de Waterland 
Golfbaan te Amsterdam. Jan Backus 
en ik hadden wat balletjes over de 
drivingrange laten vliegen in de even-
eens vliegende storm van die dag, 
die steeds meer in kracht leek toe te 
nemen. Maar de wedstrijd ging door 
en op het hoogtepunt van de storm 
-11.30 uur - werd er gestart. Tijdens de 
gastvrije ontvangst kon je je opgeven 
voor de hole-in-one actie op een par 
3-hole van 126 m. Op die hole was 
ook de neary in de wedstrijd. Ik vond 
de Waterlandbaan een mooie baan 
ondanks dat het moeite kostte om in 
de storm de trolley recht te houden 
en soms flinke stukken boom te 
ontwijken. Het was in ieder geval niet 

alledaags. Bij hole 4 stond de heer 
van de hole-in-one actie met naast de 
afslagplaats een splinternieuwe Fiat 
Punto voor de gelukkige winnaar van 
een hole-in-one. En daar ging mijn 
bal, in een droomvlucht, tot vlak bij 
de vlag, zich niets aantrekkend van de 
keiharde zijwind van rechts. Het werd 
de neary en een birdie. De wedstrijd 
verliep verder ook stormachtig, zelfs 
toen de wind later op de dag afnam. 
Voor het ‘oefenen’ op 18 holes bij 
Waterland in Amsterdam in een zware 
storm (een aparte golfervaring rijker) 
won ik als neary/birdie-prijs een 
mooie ClicGear 3.5 Trolley, een Pin 
High headcover, luxe pitchfork en een 
Pin High Golfumbrella. De uitreiking 
van de trolley vond later plaats bij 
een sponsor-golfshop in Uitgeest .
Het was alles bij elkaar een leuke 
finaledag van het Dubbele Handicap 
Toernooi met nog een gezellige voort-
zetting op hole 19 en het initiatief is 
zeker de moeite waard. 

Boy Engelbert

Landelijke finale Dubbele 
Handicap Toernooi

Voorbereiding training: zoek op de 
oefengreen een geschikte hole uit, 
waarbij we op de volgende afstanden 
een tee in de grond prikken: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 en 8 meter.
U start bij de tee die op 1 meter van 
de hole staat en speelt de bal uit in 
het aantal slagen dat u nodig heeft. 
Heeft u de 1 meter putt gespeeld 
dan gaat u naar 2 meter. Zo gaat u 
door tot u alle afstanden heeft geput. 
Hierna start u weer bij 8 meter maar 
gaat u terug in tegengestelde richting.

Houd het hoofd steeds gecen-
treerd boven de bal
Slaat u de bal in 1 slag in de hole, 
maakt u -1 (birdie), speelt u de bal in 
2 slagen in de hole, maakt u 0 (par) 
en heeft u 3 of meer slagen nodig, 
maakt u +1 (bogey). Lukt het u om 
een zo hoog mogelijke min score te 
maken?

Golf is een leuke sport daar zijn we 
het allemaal over eens. Of uw bal nu 
vliegend, rollend of stuiterend de hole 
in gaat, dat maakt niet uit. Het enige 
wat telt is: in hoeveel slagen? En dat 
aantal kunt u met deze oefeningen en 
ook met het advies in het kader bij dit 
verhaal naar beneden brengen. 

Met swingende groet,

Remo Kuypers, 

Golfschool A. Kleeven
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“Dit jaar werd voor de eerste keer een 
vriendschappelijk uitwisselingstoer-
nooi georganiseerd tussen de golf-
clubs van ’t Woold en de Golfhorst.

Return
In het voorjaar waren de deelne-
mende leden van onze club te gast 
op de mooie baan van ’t Woold, waar 
de Golfhorst een klinkende over-
winning wist te behalen. Wij, Carla 
Muisers en Gerard de Beijer, hebben 
toen genoten van de uitdagende 
holes, de geweldige verzorging en de 
zeer vriendschappelijke sfeer. Onze 
prestatie was toen niet echt subliem, 
waardoor we extra gemotiveerd waren 
om dat bij de return beter te doen. 
Op dinsdag 1 oktober werd de tweede 
wedstrijd gespeeld op onze baan, die 
er door de zon overgoten prachtig bij 
lag. De wedstrijdleiding (Giel, Math 
en Frans) hadden een leuke spelvorm 
bedacht door een mix te maken van 
texas scramble en matchplay.

De ontvangst in high tea-achtige stijl 
was bijzonder en zou bij toekom-
stige toernooien/evenementen vaker 
gehanteerd mogen worden. Later die 
dag zou blijken dat ons nog meer culi-
naire verassingen te wachten stonden. 
De Golfhorst wilde blijkbaar laten 
zien dat de ‘G’ van Gastheerschap 
niet voor niets met een hoofdletter 
moet worden geschreven!
Wij hadden het geluk dat we op hole 
1 mochten starten en waren be-
nieuwd naar onze mede-competitors 
van ’t Woold.

Respect
Bij de teebox bleek echter dat alleen 
Bart de Lau klaarstond en dat hij 
wegens ziekte van zijn teamgenote de 
wedstrijd alleen zou moeten spelen. 
Wij kregen tijdens het spel steeds 
meer respect voor onze flightgenoot 
omdat hij er zowel fysiek als mentaal 
bewonderenswaardig mee omging. 
Hij zette zelfs in zijn eentje een heel 
goede score neer en was een sportieve 
en gezellige speler.

Tussen hole 9 en hole 10 werden we 
bij de zgn. party-tent verwend met 
een drankje en een lekker bordje 
frites met saté. Wij vormden samen 
een goed team en vulden elkaar op 
de juiste momenten perfect aan, wat 
bij deze spelvorm erg belangrijk is. 
Fouten maken mag, maar niet alle 
twee op hetzelfde moment. Slechts 
op één hole gingen we de mist in en 
dat was hole 17. We hadden nog één 
hole te gaan, hole 18, en daar cor-
rigeerden we de misser van 17 door 
met een birdie onze wedstrijd af te 
sluiten. We hadden er een gezellige 
ronde op zitten onder perfecte weer- 
en baanomstandigheden. Hulde aan 
onze greenkeepers!

Bij terugkomst in het feestelijk ver-
sierde en verlichte clubhuis: de opkik-
ker… een kopje krachtige bouillon 
en een tafel vol met heerlijke kleine 
versnaperingen. Tijdens de borrel 
voor het eten bleek uit de reacties, dat 
iedereen genoten had van het mooie 
weer, de conditie van de baan en de 
gezelligheid in de flight.

Overwinning
De keukenbrigade onder leiding van 
onze chef-kok Sven heeft zichzelf 
overtroffen met een zeer smaakvol 
warm en koud buffet. Sommige 
deelnemers gingen meerdere keren 
terug naar de buffettafels om van alle 
gerechten te kunnen genieten; er was 
van alles genoeg. Bij de bekendma-
king van de uitslag bleek dat ’t Woold 
de achterstand van de eerste keer 
niet heeft kunnen goedmaken. De 
Golfhorst heeft met een overtuigende 
overwinning de ‘Friends Cup 2013’ 
in haar bezit gekregen. Als klap op 
de vuurpijl bleek vervolgens dat wij 
het team waren met zowel de beste 
bruto- als ook de beste nettoscore (73-
23=50)!

Giftcard
We werden verrast met een mooi ver-
pakte ‘giftcard’ waarmee we in onze 
golfshop onze golfuitrusting kunnen 
aanvullen of gedeeltelijk vernieuwen. 
Daarmee werd deze golfdag voor ons 
een absolute topdag die zeker voor 
herhaling vatbaar is. De Golfhorst 
heeft op een uitmuntende wijze laten 
zien waar zij bekend om staat: de ‘G’ 
van golf, gastvrij en gezellig!
Al met al genoeg redenen om de 
Friends Cup nog vele jaren in ere te 
houden.”

Carla Muisers en Gerard de Beijer

De winnaars aan het woord…

Friends Cup 2013 
Golfhorst en ’t Woold 
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Heerlijk dagje golf met Spaans buffet  
tijdens een zonnige vrijwilligersdag
Zaterdag 19 oktober is de jaarlijkse vrijwilligersdag gehouden. Na ontvangst in het clubhuis, begonnen zo’n 50 vrijwil-
ligers aan een rondje golf, onder het genot van een heerlijk herfstzonnetje en temperatuurtje. Na 18 holes gelopen te 
hebben, was iedereen om zes uur binnen, en de partners intussen aanwezig, om te kunnen genieten van een aperitiefje. 
Wat volgde, was een uitstekend culinair Spaans buffet bereid door een team van koks, geholpen door enkele leden van 
de vereniging, en dit alles onder de inspirerende begeleiding van Sven. Na een dankwoord van voorzitter Manus Poels 
in de richting van de aanwezige vrijwilligers en een korte uiteenzetting van de toekomstige ontwikkelingen van de 
baan, volgde de bekendmaking van ‘de vrijwilliger van het jaar’: Jan Rovers, vice-voorzitter van de regel- en handicap-
commissie (zie het interview van Jo Bongartz elders in dit blad).
De avond werd feestelijk voortgezet met op de achtergrond 
de altijd weer de prachtige en sfeervolle accordeonklanken 
van Nellie van Tilburg.



Voor het tweede jaar op rij is het 
totaal aantal deelnemers aan 
de wekelijkse vaste wedstrijden 

weer toegenomen. Een verheugende 
ontwikkeling! 

Mede naar aanleiding van de eind 
vorig jaar gehouden enquête onder 
de leden over de door de vereniging 
georganiseerde wedstrijden, achtte 
het bestuur het nuttig om de trends 
van de deelname aan deze wed-
strijden over een langere periode in 
kaart te brengen. Alle cijfers hebben 
uitsluitend betrekking op het zomer-
seizoen, dus de periode van 1 april tot 
eind oktober, omdat deelname aan 
of doorgaan van de wedstrijden in 
het winterseizoen te zeer beïnvloed 
worden door weers- en/of baanom-
standigheden.

Allereerst zien we dat de totale deel-
name aan de wekelijkse wedstrijden 
gedurende de jaren 2009, 2010 en 
2011 helaas flink is gedaald. Natuur-
lijk heeft dit voor een gedeelte te 
maken met de afname van het aantal 
leden van de vereniging, en meer spe-
cifiek met het vertrek in 2011 van een 
grote groep leden naar de Stippelberg. 
Onder hen veel enthousiaste deel-
nemers aan wedstrijden. Maar zowel 
in 2012 als dit jaar zien we gelukkig 
weer een toename van het aantal 
deelnemers aan de vaste wedstrijden. 
Met name de vrijdagwedstrijd op de 
Americabaan draagt hier in zeer grote 
mate aan bij. Een compliment ook 
voor de organisatie.

Een overzicht:

Natuurlijk zijn de trends per soort 
wedstrijd nogal verschillend, zoals in 
onderstaande grafiek te zien is. 

Enkele conclusies:

• In 2013 is de neergaande trend van 
de deelname aan wedstrijden op de 
grote baan gestopt. De heren- en 
seniorenwedstrijd laten dit jaar zelfs 
een kleine stijging zien, die echter 
weer teniet wordt gedaan door de 
verdere terugloop van de zaterdag-
wedstrijd. 

• De deelname aan de zaterdagwed-
strijd loopt nu al 4 jaar lang met 
6 à 7% per jaar terug, dus over de 
gehele periode een daling van ca. 
25%. Ook de seniorenwedstrijd 
laat een forse daling zien over 

de afgelopen 5 jaar. Hierbij moet 
echter wel opgemerkt worden dat 
de seniorenwedstrijd zich vroeger 
in een zeer grote belangstelling kon 
verheugen, met wachtlijsten bij de 
inschrijving. Oorzaken voor deze 
daling zijn hierboven al genoemd. 
De deelname aan de herenwedstrijd 
is zeer constant gebleven. Daar-
entegen blijft de deelname aan de 
damesdag een zorgenkindje.

• De vrijdagwedstrijd op de Ameri-
cabaan is de ster in dit plaatje en 
laat een groei van bijna 50% zien: 
van 346 naar 681 deelnemers in het 
hele zomerseizoen. Deze kortere 
wedstrijd voorziet kennelijk in een 
behoefte. Mede hierdoor is de nega-
tieve trend van de jaren 2009 t/m 
2011 gestopt en zien we de laatste 
2 jaar weer een kleine toename van 
de totale wedstrijddeelname.

Americabaan laat groei van bijna 50% zien! 

Deelname aan wekelijkse 
wedstrijden weer toegenomen
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Deelname aan wekelijkse wedstrijden weer toegenomen 
 
Voor het tweede jaar op rij is het totaal aantal deelnemers aan de wekelijkse vaste 
wedstrijden weer toegenomen. Een verheugende ontwikkeling!  
 
Mede naar aanleiding van de eind vorig jaar gehouden enquête onder de leden over de door de 
vereniging georganiseerde wedstrijden, achtte het bestuur het nuttig om de trends van de 
deelname aan deze wedstrijden over een langere periode in kaart te brengen. Alle cijfers hebben 
uitsluitend betrekking op het zomerseizoen, dus de periode van 1 april tot eind oktober, omdat 
deelname aan of doorgaan van de wedstrijden in het winterseizoen te zeer beïnvloed worden 
door weers- en/of baanomstandigheden. 
 
Allereerst zien we dat de totale deelname aan de wekelijkse wedstrijden gedurende de jaren 
2009, 2010 en 2011 helaas flink is gedaald. Natuurlijk heeft dit voor een gedeelte te maken met 
de afname van het aantal leden van de vereniging, en meer specifiek met het vertrek in 2011 van 
een grote groep leden naar de Stippelberg. Onder hen veel enthousiaste deelnemers aan 
wedstrijden. Maar zowel in 2012 als dit jaar zien we gelukkig weer een toename van het aantal 
deelnemers aan de vaste wedstrijden. Met name de vrijdagwedstrijd op de Americabaan draagt 
hier in zeer grote mate aan bij. Een compliment ook voor de organisatie. 
 
Een overzicht: 
 

TOTALE DEELNAME VASTE WEDSTRIJDEN 2009-2013 

Jaar 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale deelname 4937 4641 4229 4327 4511 

Afname/Toename    − 6,0% − 8,9% + 2,3% + 4,3% 
 

Natuurlijk zijn de trends per soort wedstrijd nogal verschillend, zoals in onderstaande grafiek te 
zien is.  
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Het aantal wedstrijden per zomersei-
zoen verschilt enigszins van jaar tot 
jaar, omdat wedstrijden niet door-
gaan vanwege een ander evenement 

of door de weersomstandigheden. 
Om die reden zijn in onderstaande 
grafiek de gemiddelde deelnames per 
wedstrijddag weergegeven. Het geeft 

in een aantal gevallen kleine verande-
ringen, maar de trends van de diverse 
wedstrijden blijven in hoofdlijnen 
gelijk.

 
Enige conclusies: 
 

• In 2013 is de neergaande trend van de deelname aan wedstrijden op de grote baan gestopt. 
De heren- en seniorenwedstrijd laten dit jaar zelfs een kleine stijging zien, die echter weer 
teniet wordt gedaan door de verdere terugloop van de zaterdagwedstrijd.  

• De deelname aan de zaterdagwedstrijd loopt nu al 4 jaar lang met 6 à 7% per jaar terug, dus 
over de gehele periode een daling van ca. 25%. Ook de seniorenwedstrijd laat een forse 
daling zien over de afgelopen 5 jaar. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat de 
seniorenwedstrijd zich vroeger in een zeer grote belangstelling kon verheugen, met 
wachtlijsten bij de inschrijving. Oorzaken voor deze daling zijn hierboven al genoemd. De 
deelname aan de herenwedstrijd is zeer constant gebleven. Daarentegen blijft de deelname 
aan de damesdag een zorgenkindje. 

• De vrijdagwedstrijd op de Americabaan is de ster in dit plaatje en laat een groei van bijna 50% 
zien: van 346 naar 681 deelnemers in het hele zomerseizoen. Deze kortere wedstrijd voorziet 
kennelijk in een behoefte. Mede hierdoor is de negatieve trend van de jaren 2009 t/m 2011 
gestopt en zien we de laatste 2 jaar weer een kleine toename van de totale wedstrijd 
deelname. 

 

Het aantal wedstrijden per zomerseizoen verschilt enigszins van jaar tot jaar, omdat wedstrijden 
niet doorgaan vanwege een ander evenement of door de weersomstandigheden. Om die reden 
zijn in onderstaande grafiek de gemiddelde deelnames per wedstrijddag weergegeven. Het geeft 
in een aantal gevallen kleine veranderingen, maar de trends van de diverse wedstrijden blijven in 
hoofdlijnen gelijk. 
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GEMIDDELDE DEELNAME PER WEDSTRIJD
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Seniorenwedstrijd 70,1 61,0 55,9 51,7 51,0

Zaterdagwedstrijd 48,0 41,9 40,7 40,4 37,7

Herenwedstrijd 34,8 37,3 34,2 33,4 35,9

Dameswedstrijd 19,3 17,4 16,1 13,2 13,3

Vrijdag Americabaan 16,5 24,3
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(Met dank aan Bas Op het Veld) 
(Met dank aan Bas Op het Veld)

1. Plaatsen toegestaan
Is recht, geen plicht.
Ook bij speelbare bal in waterhindernis.
Binnen een stoklengte.
Binnen de hindernis blijven.

OF  (zie het bord bij de ingang)

Opteeën verplicht
Overal verplicht, behalve op de greens en als buiten de green 
de putter wordt gebruikt.
Binnen stokkoplengte.

2. Bunker buiten gebruik
Als plaatsen is toegestaan of opteeën verplicht, zijn de bunkers 
niet in gebruik.
1.  Bepaal dichtst bij de bal gelegen punt erbuiten.
2.  Drop binnen stoklengte van dat punt.
3.  Daarna plaatsen of opteeën volgens de geldende regel.

3. Bij wintergreens
Vlaggenstok in de hole laten staan. Bal binnen putterlengte is 
uitgeholed, met bijtelling van een slag.

Bij meten de eigen putter gebruiken, kop van de putter tegen 
rechtopstaande vlaggenstok houden.
Bal ingeklemd tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is 
uitgeholed.

4. Als een slag duidelijk onuitvoerbaar is
Eerst  de Regel onspeelbare bal toepassen (drie opties, strafslag).
Daarna plaatsen of opteeën volgens de geldende winterregel.

5. Afslagmatten
Gebruik is niet verplicht.
Opteeën binnen twee stoklengten, in een rechte hoek van  lijn 
tussen de teemerken.

6. Diversen
Plaatsen, opteeën en droppen mag niet dichter bij de hole, bal 
schoonmaken is daarbij toegestaan.
Overtreding van een winterregel: een strafslag.
Bij in het bovenstaande niet genoemde punten zijn de normale 
regels van toepassing.
Deze regels gelden zowel voor de Grote Baan als voor de 
Americabaan.

Winterregels
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Puzzel 29 LeTTerSuDoku

Oplossing puzzel 28: 
De goede oplossing was: ‘Een lekkere zomer!’ Iedereen weer bedankt voor het meedoen en succes met de nieuwe 
puzzel. Uit de goede inzendingen heeft de redactie de naam getrokken van Jo Bongartz uit Grubbenvorst. Voor hem 
staat een lekker flesje wijn klaar bij de receptie van de Golfhorst.

Deze 29e puzzel is een lettersudoku. Alle 9 letters zijn al genoemd.  
Per vierkantje komen de 9 letters maar éénmaal voor. In de twee diagonalen 
mogen de letters eveneens maar éénmaal voorkomen. Een van de diagonalen 
bevat een woord dat bij bijna alle ouderen bekend is. Dat woord is de oplossing 
van de puzzel.

Stuur de gevonden oplossing vóór 15 januari 2014 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!

Opmaak cfm. vorige nummer. 

 
Puzzel 29 Lettersudoku 
 
Deze 29e puzzel is een lettersudoku. Alle 9 letters zijn al genoemd. Per vierkantje komen de 
9 letters maar éénmaal voor. In de twee diagonalen mogen de letters eveneens maar 
éénmaal voorkomen. Een van de diagonalen bevat een woord dat bij bijna alle ouderen 
bekend is. Dat woord is de oplossing van de puzzel. 
 
Stuur de gevonden oplossing vóór 15 januari 2014 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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In groen raster erbij: 
 
Oplossing puzzel 28: 
 
De goede oplossing was: ‘Een lekkere zomer!’ 
Iedereen weer bedankt voor het meedoen en succes met de nieuwe puzzel. 
 
Uit de goede inzendingen heeft de redactie de naam getrokken van Jo Bongartz uit Grubbenvorst. 
Voor hem staat een lekker flesje wijn klaar bij de receptie van de Golfhorst. 
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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. 



Samen sterker

www.rabobank.nl/sepacheck

Op 1 februari 2014 is SEPA een feit. Weet u welke aanpassingen u moet 

doen in uw administratie en systemen om straks te kunnen blijven betalen 

en incasseren? Laat u niet verrassen. Doe de Rabo SEPA-Check.

Doe de Rabo SEPA-Check.

en wat 
u moet
voorbereiden.

Weten dat
SEPA eraan

komt


