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“U bent de regisseur van uw doelen, wensen 
en ambities. Ik help deze waar te maken. Als 
Rabobank Horst Venray vinden wij het daar-
om belangrijk om u écht te kennen. We heb-
ben aandacht voor meer dan uw vermogen.”
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Een lange natte periode lijkt 
voorbij te zijn en de lente dient 
zich aan. Dat betekent dat de 

greenkeepers de baan op kunnen met 
de zorg om de opgelopen schade te 
herstellen en de fairways en greens 
weer in topconditie te brengen. Ook 
kan nu een voorzichtig begin wor-
den gemaakt met de aangekondigde 
verbeteringen aan de baan en het 
complex.

Juist op dat moment komt het echt 
slecht uit als de mededeling komt van 
een fi jn mens uit ons bestuur dat hij 
om persoonlijke redenen wil stoppen 
als voorzitter van de baancommissie 
en dus automatisch ook als bestuurs-
lid, maar gelukkig wel graag als lid 
van die commissie verder wil.
Een snelle inventarisatie en handelen 
waren het gevolg en we raakten al 
vlug in gesprek met Twan Hoeijma-
kers, een man met een grote dosis 
aan ervaring en vooral enthousiast 
om binnen no time, ook op aandrin-
gen van zijn vrouw Nel, ja te zeggen 
op het verzoek om de plaats van Jan 
Duindam te willen innemen.
Als bestuur danken we Jan voor het 
vele werk en heten Twan van harte 
welkom in ons bestuur.

De door Eric van 
den Munckhof 
aangekondigde 
samenwerking 
met enkele banen 
bleek moeilijker 
dan verwacht, 
maar we zullen 

als vereniging blijven aansporen en 
meewerken aan alle initiatieven in die 
richting.
Mooi was wel het bericht dat de 
Golfhorstleden dit jaar ook voor een 
mooie greenfee kunnen spelen op de 
baan van Golfclub Haus Bey in het 
Duitse Nettetal. Overleg met andere 
banen om dezelfde afspraken moge-
lijk te maken zijn nog gaande.

Omdat de redactie van ons prachtige 
clubblad het nodig vond met mij 
in gesprek te gaan over het voorzit-
terschap waarvan u het resultaat 
verderop aantreft, zal ik mij hier 
verder beperken, nadat ik u allen wel 
een geweldig nieuw golfseizoen heb 
toegewenst.

Met de beste groeten,
Manus Poels

Van golf tot poëzie…
De sporen die wij achterlaten

Daar achter
Bovenop die berg
Is een kunstwerk verrezen

Onze baan
Is niet alleen meer van ons
Begin ik te vrezen

Piept het zonnetje
Vanachter de wolken
Voorzichtig tevoorschijn

Dan komen 
Wandelaars uit alle hoeken
Als in een wekelijks refrein

Bedreiging
Zegt het donkere wolkje 
Daarboven aan de lucht

Nee, kans
Fluistert het zonnetje voorzichtig
Met een diepe zucht

Zoals het water in de kunst
Haar sporen trekt
Over het schaakbord

Zo laten ook wij op de baan
Onze sporen na
Bij het beoefenen van onze sport

En net als de
Nieuwe bergbezoekers
Delen wij de liefde voor de natuur

Laten we samen
Van het uitzicht genieten
Met onze nieuwe buur

En dan heffen
We samen het glas
In ons mooie clublokaal

Proostend op al
Het moois om ons heen
Spreken we plots dezelfde taal

Chantal Versleijen-Van de Winkel
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Markeringspaaltjes
Scheefstaande paaltjes geven een slordige indruk.  
Verzoek:  zet ze rechtop als u toch in de nabijheid bent. 

Etiquette
U hoort niet achter de hole te staan als een andere speler  
gaat putten.

Etiquette
Vermijd onnodig bellen, ook als u wordt gebeld.

Etiquette
Veroorzaak geen schaduw op de puttinglijn van een ander.

Etiquette
U hoort de bal niet met de kop van de putter uit de hole  
te halen.

Definitie bewogen bal
Een bal is bewogen als hij zijn ligplaats verlaat en op  
een andere plaats tot stilstand komt.

Golfhorst

Golfvereniging Golfhorst
Alfridahof 48
5801 DM Venray
Rabobank Maashorst: 1236.59.957 
www.golfvereniginggolfhorst.nl
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van de bewuste wedstrijddag
De Golfhorst BV: (077) 464 90 70

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

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

Redactie:
redactie@golfvereniginggolfhorst.nl
Jo Bongartz
Jacques van Eyndt
Bets van der Heijden
Aart Polderman
Chantal Versleijen
Alice Wolthuis

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

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

Kopij:
Kopij voor ons zomernummer uiterlijk  
15 augustus 2014 inzenden via  
redactie@golfvereniginggolfhorst.nl

Fotografie:
Aart Polderman
Jo Bongartz
Clint Coppers
Bets van der Heijden
Els en Fried Hoeijmakers
Rob Mooren
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Puzzel:
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Cover:
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De redactie is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de ingezonden stukken. Ingezonden 
kopij blijft eigendom van de redactie.

Wedstrijdkalender  
jeugd 2014
6 april: Limburg Jeugd Trophy op GV Golfhorst.
17 mei: Limburg Jeugd Trophy op GC De Peelse Golf.
31 augustus: Limburg Jeugd Trophy op GCC Herkenbosch.
18 oktober: Limburg Jeugd Trophy op GCC Hoenshuis.

29 mei: Golfen voor het goede doel:  
ouder-kind-toernooi op de Golfhorst.

18 mei-25 mei- NGF-jeugdcompetitie 
15 juni-22 juni-29 juni: (zie poule-indeling op NGF-site).

28 juni: Jeugd-open-wedstrijd: Gulbergen Jeugd Open.

17 augustus: Jeugdclubkampioenschappen.

21 september:  Limburgse jeugdkampioenschappen:  
cat. C en D op GC Meerssen.

5 oktober: Jeugd-open-wedstrijd:  
Crossmoor Jeugd Open in Weert.

12 oktober: Limburgse jeugdkampioenschappen:  
cat. A en B op GC Maastricht.

Verdere details over inschrijving, hcp-vereiste e.d. vind je op onze website onder 
het tabblad Jeugd.
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[ Burj Dubai 828 m ] T. (0478) 537 111 
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Emancipatie…
Zo gaat het er aan toe op een golfbaan in Vietnam. Alleen 
vrouwelijke caddies, omdat ze volgens kenners daar beter zijn 
dan hun mannelijke collega’s en zo te zien wil het oog ook wat.

(BvdH)



De mensen die we ontmoetten zijn, 
een enkeling uitgezonderd, erg aardig, 
behulpzaam en belangstellend. Heel 
open ook over alles waar wij Hollan-
ders weinig over los laten, zoals: wat 
verdien je, heb je werk of niet, over 
familie en vrienden. Dat is even wen-
nen. Ze vragen gewoon naar alles wat 
ze willen weten. En zelf zijn ze ook 
heel open over hun privéleven.

Hekel aan lopen…
Bij het golfen kom je zelden een 
‘lopende’ Amerikaan tegen. In de 
baan zie je alleen buggy’s. Dat heeft 
met twee dingen te maken: Ameri-
kanen hebben een hekel aan lopen, 
en de banen zijn zo wijds opgezet 
dat het ook echt grote afstanden zijn 
om te lopen. Er is tenslotte ruimte 
genoeg (valt onder de categorie alles is 
groter). Je moet ook echt je best doen 
om out-of-bounds te slaan of op een 
andere fairway terecht te komen met 
je balletje. Er zijn enorme bunkers, 
waarvan je sommige als onderdeel 
van de baan mag gebruiken, dus hup 
met je karretje erdoor, grounden 
en slaan. Dat was trouwens wel een 
beetje eng, goed getraind als we zijn 
in het toepassen van de regels. Men-
sen hebben ook vaak een eigen buggy, 
vooral op de resorts, waarbij een baan 
in het midden is aangelegd zodat je 
van huis uit gemakkelijk in je eigen, 
al dan niet opgepimpte karretje, de 
baan in kan.
Tee-time bespreken: vaak niets aan 
de hand, maar een keer waren we op 
een hele drukke baan. Daar dachten 
we, net zoals dat hier gaat, netjes van 
tevoren even in te checken, koffi e te 
drinken, in te slaan en vervolgens 

te starten. Ik stond in de rij maar 
eenmaal aan de beurt werd ik weer 
achteraan gezet. Het is de gewoonte 
op die baan dat de mensen die laat 
komen (5 minuten voor starttijd) 
voorgaan. En Arnold maar wachten 
met de koffi e, die ondertussen koud 
was geworden. Het is een systeem, 
maar dat moet je wel even weten…

Plastic bordje met warme hap…
Een andere keer konden we alleen 
een greenfee met lunch krijgen omdat 
we niet op het resort logeerden. Die 
lunch werd 15 minuten voor onze 
starttijd geserveerd. En tegen de tijd 
dat we bij hole 10 zouden zijn om een 
korte pauze te nemen om een hapje 
te eten, was de boel al opgeruimd. 
Gelukkig houdt de Amerikaanse gast-
vrijheid in dat we een plastic bordje 
met de warme hap meekregen om in 
de buggy op te eten. Netjes ingepakt 
in folie, een vorkje erbij. Lekker, maar 
niet handig. Handig en vindingrijk 
was de keer dat we op hole 8 een te-
lefoon aantroffen met een menukaart 
erbij en een directe lijn naar de keu-
ken. Daar kon je de bestelling doorge-
ven, zodat die klaarstond bij hole 10. 
Een service waar heel veel gebruik van 
werd gemaakt.
De meeste banen liggen in zo’n rus-
tige en afgelegen omgeving dat er al-
lerlei wild rondscharrelt. We zagen be-
halve de meest prachtige vogels o.m. 
ook wilde kalkoenen, kraanvogels, 
een leguaan, coyotes, lynchen of bob-
cats zoals ze daar genoemd worden. 
In de waterhindernissen zaten soms 
zelfs krokodillen. Dan haal je het niet 
in je hoofd om naar je bal te gaan 
vissen! Onze boterhammen moesten 

we regelmatig goed opbergen, anders 
werden ze gestolen door allerlei klein 
grut. Vooral (grond)eekhoorns waren 
daar goed in. Leuk en aardig, maar wij 
wilden ook wel wat te eten hebben…

Voor elk wat wils…
De banen verschillen net als hier van 
mooi en goed onderhouden tot kleine 
keuterbaantjes. Van moeilijke, groots 
opgezette tot kleine par 3-banen. We 
speelden een keer op een 18 holes 
par 3-baan die was vernoemd naar 
St. Andrews in Schotland. We kun-
nen dus zeggen dat we op St. An-
drews gespeeld hebben! Tijdens onze 
zoektocht naar een leuke plek om te 
spelen, hebben we ook eens voor de 
poort gestaan van een baan met een 
helikopterplatform. Daar hebben we 
maar niet naar speelmogelijkheden 
geïnformeerd: een beetje boven ons 
budget… Maar er is keus in overvloed, 
in alle prijsklassen, ook afhankelijk 
van het seizoen, de starttijd, eventuele 
kortingscoupons, en soms ook afspra-
ken met hotels: voor elk wat wils dus.
Wat opviel, was dat er nauwelijks 
verenigingsleven is. Er wordt, vooral 
door mannen, gespeeld om geld. Ze 
wedden om alles, birdies, scores, lon-
gests, nearies, je kan het zo gek niet 
bedenken. Daarbij wordt veel herrie 
gemaakt, want luidruchtig zijn ze wel, 
ook in de baan.
Maar dat laat één conclusie onverlet: 
of het nu de west- of de oostkant is, 
een hotel of appartement, iedere keer 
is het heerlijk om er te komen en weer 
naar huis terug te gaan met de belofte: 
we komen nog eens terug…

Alice Wolthuis

Naar huis met de belofte: we komen nog eens terug…

Golfen in Amerika: 
anders, maar niet altijd 
beter dan in America
Net na kerst 2013 zijn we (Arnold en Alice Wolthuis) voor de zesde keer naar 
de USA afgereisd. We zijn verslingerd geraakt aan dat werelddeel. Vooral aan 
Florida en Californië, wat ook te maken heeft met onze andere favoriet: golfen. 
Het idee is dat het op zijn Amerikaans altijd groter en beter is, en dat is, wat 
groter betreft, ook zo. En beter, ach het gaat vaak net even anders als hier in 
het Limburgse America.
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Een intensieve periode…

Manus Poels 
vijf jaar voorzitter
Ruim 5 jaar is hij nu voorzitter 

van Golfvereniging Golfhorst. 
Een periode met grote ver-

anderingen in de golfwereld in het 
algemeen en niet in de laatste plaats 
ook bij de Golfhorst. Een periode ook 
waarbij alle zeilen bijgezet moesten 
worden om, soms tegen de stroom in, 
de belangen van de leden te blijven 
behartigen, terwijl het commerciële 
belang van de baaneigenaar ook niet 
uit het oog mocht worden verloren. 
Tijd voor een gesprek met voorzitter 
Manus Poels van onze vereniging over 
zijn intensieve voorzittersperiode.

“Er gaat eigenlijk geen dag voorbij dat 
ik niet met de Golfhorst bezig ben. 
Dat zit ook in de aard van het beestje. 
Ik ben een echte verenigingsman en 
zet me dan ook voor de volle 100 
procent in om de mij toebedeelde 
taak zo goed mogelijk uit te oefenen. 
Dat betekent dat ik op de hoogte wil 
blijven van alle ontwikkelingen in 
de golfsport, relevante vergaderingen 
van de NGF bijwoon, regiovergaderin-
gen bezoek en uiteraard heel veel tijd 
investeer in onze eigen golfvereni-
ging. Een golfclub is geen tennis- of 

hockeyclub. Hier zijn de mensen veel 
langer aanwezig, over het algemeen 
zijn ze wat ouder en komen ze vaker 
met kleine problemen, waar ik toch 
serieus mee om wil gaan. Het is dus 
veel werk maar het geeft ook veel 
voldoening, vooral omdat ik een goed 
team om me heen heb. 

Zorgen
De tijden zijn snel veranderd, ook op 
de Golfhorst en de zorgen zijn ook 
toegenomen. De eerste 4 jaar heb ik 
samengewerkt met Derk Jolles. Het 
was dus even wennen toen Eric van 
den Munckhof als manager aantrad. 
De communicatie verliep echt anders. 
Daarbij kwam dat Eric druk bezig was 
met een financiële herstructurering, 
die maar niet wilde vlotten, waardoor 
er zorgen waren, ook bij mij, over 
het voortbestaan van de Golfhorst. 
Maar gelukkig is dat goed afgelopen. 
Een ander punt, hoewel dat niet mijn 
directe zorg is, is het teruglopend 
aantal leden. Jonge mensen willen 
zich meestal niet meer aan een club 
binden en oudere mensen haken af 
omdat ze te weinig spelen of fysiek 
niet meer tot spelen in staat zijn. Dat 

teruglopend aantal 
leden baart me indirect 
natuurlijk wel zorgen 
omdat het voor de BV 
minder geld in het 
laatje brengt en dus 
gevolgen kan hebben 
voor de kwaliteit van 
de baan. Het is dus wel 
degelijk een gezamen-
lijke verantwoordelijk-
heid van de vereniging 
en van de BV. Werven 
van nieuwe leden blijft 
overigens heel lastig. 
Het enige wat we als 
vereniging kunnen 
doen, is zorgen voor 

een goeie sfeer, ervoor zorgen dat de 
golfregels strikt worden nageleefd in 
wedstrijden in verenigingsverband, en 
het stimuleren van een goede disci-
pline, bijvoorbeeld als het gaat om 
de juiste kleding en het juiste gedrag. 
Denk hierbij aan het schoonhouden 
van de baan, het terugleggen van di-
vots en het repareren van pitchmarks.

Drempel
De veranderingen in de golfwereld 
hebben ertoe geleid dat er vrijwel 
geen golfbaan is waar je nog verplicht 
bent om een certificaat aan te schaf-
fen. Een certificaat werpt een drempel 
op. Rondom ons hebben verschillen-
de baaneigenaren de certificaathou-
ders al voorstellen gedaan hoe ze van 
dat ‘onding’ af kunnen komen. Ook 
de Golfhorst zint op een oplossing, 
maar dat is niet gemakkelijk. Bij ons 
zijn er verschillende soorten certi-
ficaathouders. Degenen die destijds 
2.000 euro hebben betaald en mensen 
die een verhandelbaar certificaat heb-
ben, met de verplichting om altijd het 
jaarlijkse speelrecht te blijven betalen 
zolang men zijn certificaat niet heeft 
overgedragen. Wij als vereniging 
hebben de BV toegezegd ook te willen 
nadenken hoe we van die certifica-
ten af kunnen. Ik vind het eigenlijk 
een beetje ambivalente houding: 
wij horen de belangen van de cer-
tificaathouders te behartigen, maar 
zien tegelijk de noodzaak om van de 
certificaten af te komen. We zijn in de 
vereniging druk bezig om daar samen 
met deskundigen een voorstel voor 
de BV over te formuleren. Een ding 
staat daarbij voorop: de belangen van 
de huidige certificaathouders mogen 
zo min mogeljk worden geschaad. 
Overigens certificaathouders die zijn 
overgestapt van de grote baan naar de 
Americabaan behouden hun oor-
spronkelijke rechten.
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Het was een mooie zonnige zaterdag in mei in het jaar 2004. Marijke Nouwen 
komt op de putting green naar me toe en vertelt me dat de vereniging op 
zoek is naar een voorzitter voor de jeugd. En de rest is geschiedenis, zoals men 
wel eens zegt.

Van Golfspel naar Golfsport…

Enthousiaste jeugd-
commissie viert 10-jarig 
jubileum

Ik kan er een boek over schrijven. Dat 
ga ik niet doen…
We kunnen ons op de borst kloppen 
van trots, ook dat ga ik niet doen…
Ik zou, wel verdiend, veel vaders en 
moeders met naam kunnen noemen, 
die de laatste jaren hebben meegehol-
pen, maar ook dat ga ik nu niet doen…

Enthousiasme en passie
Een feit is wel dat zonder de hulp, het 
enthousiasme en de passie voor het 
jeugdgolf destijds van medebaaneige-
naar mevrouw Nel de Swart, er zeker 
geen bloeiende jeugdafdeling binnen 
onze vereniging geweest zou zijn. We 
wisten niks en zijn gewoon vol enthou-
siasme begonnen met als uitgangspunt 
dat ieder kind de mogelijkheid moet 
krijgen om te leren golfen. En dat is nu 
10 jaar later nog steeds zo. 

Dreumes op par 3-baan
Het meest sprekende voorbeeld van 
deze visie is nog steeds het verhaal van 
het gezin uit Weert. De moeder kwam 
naar me toe met 3 van haar kinderen. 
Ze wilde graag dat de 2 meisjes jeugdlid 
werden bij ons. Aarzelend vroeg ze of 
het mogelijk was dat het broertje ook 
jeugdlid werd, een dreumes van 4 jaar. 
Het kleine mannetje kon nergens gaan 
golfen omdat hij te jong was. Ik pakte 
hem op, keek hem aan en vroeg of 
hij golfen leuk vond. “Ja”, knikte hij. 
Iedere woensdagmiddag en zondagoch-
tend, weer of geen weer, kwam mama 
vanuit Weert naar de Golfhorst om 
de kinderen te laten lessen op de par 
3-baan. Een paar maanden later was 
Thomas, want zo heette het knulletje, 
het jongste jeugdlid in Nederland met 
een GVB. Inmiddels heeft hij een single 
handicap en speelt hij samen met zijn 
twee zussen in de NGF-jeugdselectie.

Volle ondersteuning
De jeugdcommissie bestaat dus dit 
jaar 10 jaar, dankzij al die vrijwilligers 
die de afgelopen 10 jaar ervoor ge-
zorgd hebben dat we op de Golfhorst 
nog steeds een enthousiaste jeugdaf-
deling hebben. De basis van alles is 
dat we al die jaren de volle ondersteu-
ning hadden en nog steeds krijgen 
van het bestuur. Dat lijkt allemaal zo 
vanzelfsprekend, maar dat is het zeker 
niet. Ik ken genoeg golfbanen waar 
het anders is. Ieder jaar opnieuw sub-
sidieert onze vereniging de lessen voor 
ieder jeugdlid, 20 lessen per jaar. Hier-
door kan golf concurreren met andere 
sporten, zoals voetbal en hockey. Dat 
we in Remo, die de jeugd les geeft, 
een enthousiaste medestander hebben 
gevonden, voegt een extra dimensie 
toe. Ook kunnen we ons verheugen in 
de steun van de Golfhorst BV en dat is 
voor een ambitieuze jeugdcommissie 
onontbeerlijk.

Limburg Jeugd Trophy Commissie
Ik denk dat veel leden op onze club 
geen idee hebben wat er achter de 
schermen allemaal geregeld moet 
worden om de veelheid van activitei-
ten voor de jeugd te organiseren. En 
dan gaat het niet alleen om de lessen. 
Denk ook eens aan de NGF-compe-
titie, het jeugdgolfkamp, het ouder-
kind-toernooi en dan nog een groot 
aantal wedstrijden met de jeugd van 
andere golfbanen in Limburg. Acht 
jaar geleden werd op GCC Hoens-
huis in Voerendaal de Limburg Jeugd 
Trophy Commissie opgericht. Aan dit 
samenwerkingsverband doen inmid-
dels 11 Limburgse jeugdcommissies 
mee. Samen met Gertie Mulders, 
eveneens lid op de Golfhorst, mag ik 
hiervoor de kar trekken. 

Zelfwerkzaamheid
Omdat een goeie samenwerking tus-
sen BV en vereniging, zeker tegen-
woordig, onontbeerlijk is, heb ik 
tweewekelijks overleg met Eric. Nu er 
geld beschikbaar is voor verbetering 
van ons golfcomplex is dit ‘bijpraten’ 
erg belangrijk. De drainage van onze 
baan is een groot probleem. Dit jaar 
wordt begonnen om hier verbetering 
in aan te brengen. Deze werkzaam-
heden gaan niet ten laste van het be-
schikbare budget voor aanpassingen 
aan de baan, heeft Eric me verteld. 
Ook is gesproken over zelfwerkzaam-
heid van de vereniging. De bedoeling 
is dat Eric hiervoor een lijst maakt. 
De plannen om een soort samen-
werking met andere banen aan te 
gaan, gaat vooralsnog niet door. Wel 
blijven bestaande afspraken met een 
aantal banen over spelen voor half 
geld gecontinueerd. Dat geldt voor de 
Swinkelsche in Someren, de golfbaan 
in Elmpt, Overloon, Prise d’Eau in Til-
burg en recentelijk ook voor Golfclub 
Haus Bey in het Duitse Nettetal Hins-
beck van maandag t/m vrijdag. Het 
goedkopere arrangement bij ’t Woold 
in Asten blijft eveneens voor leden 
van de Golfhorst van kracht. 

Respect
Alles bij elkaar vind ik dat we de 
afgelopen jaren toch veel bereikt heb-
ben, ook in bestuurlijk opzicht. De 
voorzitters van de diverse commissies 
hebben hun eigen verantwoordelijk-
heid, volgen de lijn welke we samen 
uitzetten en leggen daarover verant-
woording af in de maandelijkse be-
stuursvergaderingen. Daar ga ik altijd 
graag naar toe, er wordt serieus gedis-
cussieerd en altijd met respect voor el-
kaars mening. En wat mij zelf betreft: 
ik heb de ambitie mijn termijn vol 
te maken, d.w.z. nog 3 jaar, waarbij 
ik hoop de verstandhouding met de 
directeur op een goed peil te brengen 
en te houden. Bovendien krijg ik dan 
ook nog de gelegenheid mij verder 
te bekwamen in ‘het spreken in het 
openbaar’. Dat blijft een barrière voor 
me. Ik zie er tegenwoordig wel iets 
minder tegen op, maar het zal nooit 
mijn favoriete bezigheid worden.” 

Bets van der Heijden

9

Gol fhor s t Lente 2014

>>>
pagina 10  



Van Golfspel naar Golfsport... 
>>> vervolg van pagina 9 

Golfhorsteigenaar Eric van den 
Munckhof gaf stipt om 11.00 uur de 
aftrap voor deze jaarlijks terugkerende 
informatie-ochtend. Hij toonde zich 
zeer in zijn nopjes met onze enthou-
siaste jeugdafdeling. De steun en 
medewerking van de BV is voor de 
jeugdleden en de jeugdcommissie van 
grote waarde.

Ballenton
De door jeugdcoach Rob Bouten ge-
maakte ballenton voor de jeugd werd 
door Eric zeer op prijs gesteld. En 
dit onderstreepte hij nog eens door 
onmiddellijk 500 golfballen voor de 
jeugd de sponsoren. Deze mooie geste 
van de Golfhorst BV werd met ap-
plaus begroet. Top Eric, dank je wel!

Arthur Kleeven van de gelijknamige 
Golfschool bedankte jeugdpro Mitch 

voor zijn inzet de afgelopen drie jaar. 
Helaas gaat Mitch geen jeugdles-
sen meer geven in verband met zijn 
studie op de SPECO in Tilburg. Ook 
jeugdpro Pascal heeft afscheid geno-
men van de Golfhorst en vervolgt 
zijn opleiding verder op Golfbaan de 
Swinkelsche in Someren. Pro Remo, 
tevens lid van de jeugdcommissie, 
gaat dit jaar alle jeugdlessen verzor-
gen. Hij gaf de aanwezigen tekst en 
uitleg over de jeugdlessen en de opzet 
ervan.

Meidengolf
Maar er staan nog veel meer acti-
viteiten voor de jeugd op stapel, 
zoals de vele jeugdwedstrijden, het 
jeugdkamp, het ouder- kind-toernooi 
enz. Voor het eerst wordt er dit jaar 
ook een golfdag alleen voor meiden 
georganiseerd: de Girlzgolfdag. Dit 
gebeurt op 1 juni op de Golfhorst en 
wordt georganiseerd door de NGF. Het 
is een initiatief van de Limburg Jeugd 
Trophy Commissie.
Just Nelson, eveneens lid van de 
jeugdcommissie, informeerde de 
ouders over de sponsoractiviteiten 
voor de jeugd. De bedoeling is dat er 
op hole 10 een speciaal sponsorbord 
komt.

In het zonnetje…
De kick-off voor de jeugd kan eigen-
lijk niet meer bestaan zonder enkele 
jeugdleden in het zonnetje te zetten. 
Tom Verhaag kreeg de wisselbeker 
als Rabbit van het jaar. Bart Pronk 

Kick-off: een bomvolle zaal en een jeugdig  enthousiasme…

Jeugdgolfseizoen  2014 vol activiteiten
Zondag 26 januari heeft de jeugdcommissie in samenwerking met de Golf-
school en de Golfhorst BV het jeugdplan 2014 gepresenteerd. Dit jaar was de 
grote zaal in ons clubhuis bijna te klein. De vele ouders en hun kinderen kre-
gen aan de hand van een hele mooie PowerPoint-presentatie, gemaakt door 
jeugdcommissielid Ronald Breeman, uitleg over de activiteiten die voor dit jaar 
op stapel staan. 

10

Er is 2x per jaar overleg en ook dit jaar 
zijn er weer 6 onderlinge wedstrijden 
op 6 verschillende banen en dat op 
elk spelniveau. 10 jaar geleden was dat 
ondenkbaar. Tijdens deze wedstrijden 
wordt sinds 3 jaar een strikt zero-
tolerance beleid gevoerd. Dus geen 
gescheld, niet gooien met stokken en 
Fair Play…

Samenwerking
Jeugdgolf is een sport zoals alle andere 
sporten met als basis plezier hebben 
en niks anders dan dat. Gezamenlijk 
trainen, rondjes golven, competitie 
spelen, enz. enz. is toch het mooiste 
wat er is voor de jeugd. Het afgelo-
pen jaar hebben we het certificaat 
‘Committed to Jeugd’ gekregen van 
de NGF. Mede door de grote inzet 
van de jeugdcoaches is het gelukt dit 
certificaat in korte tijd in de wacht te 
slepen. Prestatief gezien staan we ook 
‘ons mannetje’. We hebben dit jaar 
als Golfhorst de meeste jeugdteams 
die meedoen aan de NGF-competitie, 
ook al loopt zoals bij elke golfver-
eniging het aantal jeugdleden wat 
terug. Samenwerking met de andere 
golfclubs in Limburg is dan ook het 
sleutelwoord voor de toekomst van 
het jeugdgolf. Het draagvlak hiervoor 
begint te groeien. De geplande Girlz-
golfdag op 1 juni op de Golfhorst is 
hier een goed voorbeeld van. De NGF 
ondersteunt dit van harte omdat ook 
zij het meidengolf wil promoten. 
We zijn er trots op dat onze actieve 
jeugdcommissie dit jaar 10 jaar be-
staat en dat jubileum zullen we ook 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Hoe we het gaan vieren blijft nog 
even een verrassing. Maar samen gaan 
we er een mooi feestje van maken. 

Manny van Soest,
voorzitter jeugdcommissie GV Golfhorst 



ontving de oorkonde als Belofte van 
het jaar en jeugdclubkampioen Bram 
Janssen kreeg de titel Golfer van het 
jaar. Alle drie nogmaals van harte 
gefeliciteerd!

De jeugdcommissie wenst iedereen 
veel succes maar vooral veel golfple-
zier op ons mooie golfcomplex De 
Golfhorst.

Met een jeugdige golfgroet,
De Golfhorst BV / de Golfschool /  
jeugdcommissie GV Golfhorst 
Manny van Soest

Kick-off: een bomvolle zaal en een jeugdig  enthousiasme…

Jeugdgolfseizoen  2014 vol activiteiten

Bart Pronk 

 Tom Verhaag

 Bram Janssen
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Ik geef de tee aan…

Lei Holthuijsen

Hoi allemaal,

“Het was tijdens de vrijwilligersdag dat ik de tee 
heb overgenomen van Marco van de Voort. Een 
mooie gelegenheid om iets over mij zelf te vertel-
len.
Het is nu ruim 6 jaar geleden dat mijn dochter An-
nelies kwam met de mededeling: “Pap ik stop met 
hockey en ik ga op golfl es”. Voor mij was golf toen 
nog een elitesport en met enige twijfel heb ik voor-
gesteld om samen op les te gaan. We kregen in een 
groepje van zes de eerste beginselen bijgebracht 
door Arthur Kleeven. Het beviel prima en in 2008 
werd het GVB oude stijl behaald.
Vervolgens was het ‘en wat nu’. Er was toen een groepje ‘Rabbits’ waar we, als 
beginnende golfers onze rondes speelden op de Americabaan. Uiteindelijk is toen 
onze huidige zaterdagmiddaggroep de ‘Roekies’ ontstaan, die inmiddels uit 18 
spelers/speelsters bestaat. Gezelligheid staat hoog in het vaandel en elke week 
worden met veel plezier 10 holes gespeeld (hole 1-9 en niet te vergeten hole 19).
In het begin had ik door de ziekte van mijn echtgenote weinig tijd om te golfen, 
omdat zij veel verzorging nodig had. Na haar overlijden, nu ruim 2 jaar geleden, 
kreeg ik zeeën van tijd en was dan ook zo vaak op de Golfhorst te vinden, dat 
leden mij vroegen waar mijn bed stond. 
Naast de verslaving aan het spelletje golf hadden de regels ook mijn interesse en 
dat bleef niet onopgemerkt binnen de vereniging. Al vrij snel werd ik gevraagd 
voor de regel- en handicapcommissie. Inmiddels heb ik met veel plezier een 
aantal cursussen doorlopen en mag ik me evenals Jan Rovers clubreferee noemen. 
Regels blijven altijd een hot item en regelmatig word ik na wedstrijden door spe-
lers aangesproken over vreemde situaties die ze hebben meegemaakt. Vanuit de 
regel- en handicapcommissie werd ik ook belast met de coördinatie van het golf-
regelexamen. Voor de jeugd onder de 14 jaar gelden speciale regels en hiervoor 
was er een prettige samenwerking met de jeugdcommissie en met Remo van de 
golfschool. Manny van Soest had mij voor de jeugd omgedoopt tot ‘Meneer Lei’ 
en in augustus 2013 hebben we voor de jongste jeugd een regelquiz gehouden 
met een echte diploma-uitreiking.
Door het golfregelexamen merkte ik dat het belangrijk is dat mensen, die dit exa-
men behaald hebben, begeleid worden in hun verdere carrière. Voor deze spelers 
is de vrijdagwedstrijd op de Americabaan een ideale gelegenheid om het spelletje 
beter onder de knie te krijgen. Daarom heb ik me eind vorig jaar ook gemeld als 
lid van de wedstrijdcommissie voor de Americabaan. Met Kitty Collin, Han Dries-
sen en Carla Gerrets hebben we een geweldig team en je krijgt van de spelers 
op de Americabaan dan ook veel waardering. Enkelen van deze spelers zijn zo 
fanatiek dat ze na de prijsuitreiking en het nuttigen van een bolletje ‘Weizener’ 
nog proberen of hun slagen nog net zo nauwkeurig zijn als voorheen. Kortom: de 
Americabaanwedstrijd een aanrader voor iedereen!

Ik hoop nog veel gezellige rondes te lopen en geef de tee nu door aan Jan Janssen 
uit Baarlo.”
Lei Holthuijsen

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.

15e NGF Vogelteldag
zaterdag 19 april

Alle bij de NGF aangesloten clubs worden 
jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan de 
Bird Watching Day, zo ook de Golfhorst. Op 
zaterdag 19 april (paaszaterdag) is het weer 
zover en wordt voor de 15e keer de jaar-
lijkse de NGF Vogelteldag of Bird Watching 
Day gehouden.  In alle vroegte (verzame-
len om 05.45 uur), als de zon de Golfhorst 
in een prachtig licht zet, wordt wederom 
onder deskundige begeleiding van een 
vogelaar de vogelstand genoteerd. Daarna 
is er de mogelijkheid om in het clubhuis een 
broodje te eten. Te zijner tijd komt er in het 
clubhuis een lijst te hangen, waarop u zich 
kunt aanmelden. Noteer de datum alvast in 
uw agenda!

Er  zijn 9 nestkastjes geplaatst op de Americabaan. 

In Memoriam
Ons verenigingslid Wilfried Bogaert is vrijdag 14 maart jl. op 
75-jarige leeftijd overleden. Wilfried was al geruime tijd ziek. 
Wij wensen zijn vrouw Maria en verdere familie veel sterkte toe 
om dit verlies te verwerken.

12



Ingrediënten  
voor 4 personen

Voor de pindasaus
125 g ongezouten pinda`s 
1 el olie 
2 sjalotjes, fijngesneden 
1 teen knoflook, fijngesneden
1 tl sambal oelek
1 tl trassi
1 el goela djawa (palmsuiker) 
of rietsuiker
2 dl kokosmelk
sap van 1/2 citroen
2 el ketjap manis

Voor de gado gado
4 eieren
150 g winterwortel, in plakjes
150 g sperziebonen
1 kleine rode spitskool (± 400 
g), grof geplukt
150 g taugé
verse korianderblaadjes
50 g emping belindjoe

Voor de spitskool
2 dl water
1 dl azijn
5 el suiker

Voor de wortel
klontje roomboter
1 el suiker

Voor de sperziebonen
½ gesnipperd uitje
1 tl trassi
150 g taugé
1 tl soja

Bereiding
Maal de pinda`s fijn in de 
keukenmachine en verhit de 
olie in een pan met een dikke 
bodem. Bak hierin de sjalotjes 
en de knoflook zachtjes glazig. 
Bak de sambal, trassi en suiker 
heel even mee. Voeg 2 dl 
water toe en roer de gemalen 
pinda`s en kokosmelk erdoor. 
Laat het geheel zachtjes ± 20 
min. pruttelen tot een mooie 
pindasaus ontstaat. Breng 
op smaak met citroensap en 
ketjap. 

Frituur de emping in 5 secon-
den op 190 graden en maak 
op smaak met zout en piri piri 
of peper

Kook de eieren hard. Laat ze 
schrikken, pel ze en halveer 
ze. Breng in een pan ruim 
water aan de kook. Blancheer 
de wortel, sperziebonen en de 
spitskool beetgaar. Kook 2 dl 
water met 1 dl azijn en 5 el 
suiker en schenk dat over de 
rode spitskool. Laat het meng-
sel een paar uur marineren 
in de koelkast. Verwarm de 
boter met de suiker en doe dat 
over de wortelschijfjes. Maak 
de sperziebonen aan met de 
ui, trassi, taugé en de soja. 
Verdeel over 4 borden de spits-
kool, sperziebonen, wortel en 
de eieren. Schep de pindasaus 
over de groente. Bestrooi met 
de gesneden koriander en geef 
de gefrituurde emping erbij.

Lekker met huisgemaakte 
varkens- of kipsaté. 

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

Twan Hoeijmakers
Vz. baancommissie (a.i.)
De Weem 8
5872 AZ Broekhuizen
tel. (077) 463 82 17
ahoeijmakers@home.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
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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
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Piet Tacken

Helpdesk
Jeroen van den Heuvel

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

Wedstrijdcommissie
Giel Boonhof (vz)
Lei Holthuijsen (vvz)
Desiree Adank (secr)

Marc Bovee
Twan van Bussel
Kitty Collin
Han Driessen
Geert van Ewijk
Carla Gerrets
Hay Hobus
Marwil Jacobs
Marian Kuenen
Jan van Lieshout
Cees Mulder
Eric van Oostveen
Math Smeets
Marco van de Voort

Pr-commissie
Bets van der Heijden (vz)
Jacques van Eyndt (secr)
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Aart Polderman
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Alice Wolthuis  

Websitebeheer
Aart Polderman
Jacques van Eyndt
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CTJ-programma van de NGF)
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(zie voor de e-mailadressen van de commissievoorzitters het bestuursoverzicht in dit blad;  
verdere gegevens vindt u op onze website: www.golfvereniginggolfhorst.nl)

Gado gado
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Sla de bal recht vooruit, dan is de kans op een tekenbeet op de 
Golfhorst minimaal…

Tekenbeten: 
een groeiend probleem 
dit seizoen!

Wat is een teek? 
Teken zijn parasitaire mijten die 
behoren tot de groep spinachtige. 
Wanneer een teek nog niet met 
bloed volgezogen is, lijkt het op een 
(onschuldig) spinnetje. Maar schijn 
bedriegt. Het is een gevaarlijk beestje 
dat leeft van het bloed van dieren en 
mensen. Tijdens het opzuigen van dat 
bloed kan de teek gevaarlijke ziektes 
overbrengen wanneer de teek besmet 

is. Recent onderzoek door het RIVM 
wijst uit, dat in Nederland ongeveer 
een op de vier teken (25%) besmet is 
met de bacterie die de (gevaarlijke) 
ziekte van Lyme kan veroorzaken. 
De tekendichtheid neemt toe en het 
aantal besmette teken ook. 

Wat is de ziekte van Lyme?
Op de plaats van de beet ontstaat 
een rood, vaak jeukend plekje. Dit 

ontstaat ook als er geen infectie heeft 
plaatsgevonden. Wanneer dit plekje 
binnen één week verdwijnt, is be-
smetting onwaarschijnlijk. Wanneer 
na enige dagen na de beet uitbreiding 
van de roodheid en zeker wanneer 
een rode ring ontstaat, is een infectie 
wel heel waarschijnlijk. Bij 80% van 
de mensen die geïnfecteerd raken, 
ontwikkelt zich deze kenmerkende 
grote rode ring om de beetplek. Deze 
ring kan al na enkele dagen ontstaan, 
maar wordt soms pas na enkele 
maanden zichtbaar. Het gemiddelde 
ontstaan volgt 17 dagen na de beet. 
In deze eerste fase is er in 23 tot 50% 
van de gevallen sprake van hoofdpijn, 
spierpijn, moeheid of koorts.

Mensen die veel in de natuur zitten, en dus ook golfers, kunnen zich waar-
schijnlijk opmaken voor een ware tekeninvasie komend voorjaar en zomer. 
Tekendeskundigen denken dat er door de zachte winter de komende maanden 
extreem veel teken gaan komen. Normaal overwinteren ze, maar nu zijn ze 
steeds actief gebleven. In het voorjaar zullen de teken zo’n duizend eieren per 
exemplaar gaan afzetten. Tekenbeten kunnen leiden tot de ziekte van Lyme, 
een nare aandoening die onder meer het zenuwstelsel, de gewrichten en het 
hart kan aantasten. Dat wordt dus oppassen het komende golfseizoen… Het is 
vooral een gevaar als je niet weet wat een teek is, hoe die eruit ziet en wat je 
moet doen als zo’n beestje op je is geklommen en je bloed als maaltijd wil nut-
tigen. Vandaar nog maar een keer de belangrijkste feiten op een rij:
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Ander zicht op de Golfhorst
“Plagiaat dus! U las in ons vorige bulletin al dezelfde aanhef.
De Golfhorst werkt mee aan een initiatief om de directe omgeving 
van en de Golfhorst zelf middelpunt te maken van tal van culturele 
en sportieve activiteiten. Een uitstekend initiatief dat direct een 
positieve invloed zal hebben.
Ook bespeur ik een aantal bijzonder geslaagde horeca-evenemen-
ten. Ook dit is te prijzen, Immers alles dat bijdraagt aan verdere 
mogelijkheden voor onze baan, moeten we van harte ondersteu-
nen.
Ik vind dat ik, als uw eenvoudige columnist, niet alleen de taak heb 
om leerzame onderwerpen te beschrijven, maar ook om verder te 
onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn om onze baan 
en ons clubhuis nog aantrekkelijker te maken. Hierbij gelden natuurlijk de voorwaarden, 
tegenwoordig heten dit parameters, dat onze golfsport niet mag worden gehinderd, de 
baan niet mag worden beschadigd en er een positieve invloed moet zijn op onze horeca.

Ik denk dan op de eerste plaats aan een invitatie die Anneke en ik geruime tijd geleden 
kregen om deel te nemen aan het in Overijssel en in de Achterhoek zo bekende klootschie-
ten. Dit was een unieke ervaring.
Klootschieten doet men met een houten bal die met stukjes lood is verzwaard ter grootte 
van een fi kse sinaasappel. Dit is de kloot. Het is de bedoeling om door middel van onder-
handse worpen de kloot in zo min mogelijk beurten een bepaalde afstand te laten afl eg-
gen. Verdere details kunt u zo op internet vinden.
Dit klootschieten kan zonder enig probleem op onze baan plaatsvinden. Ook zouden we 
deze kleurrijke sport kunnen uitbreiden met bij ons bekende spelvormen als ‘best bal’ of 
‘texas scramble’.
Ik denk zelfs dat het mogelijk is om gecombineerde vluchten van golfers en klootschieters 
te vormen. Zo ontstaat dus het klootgolf, niet de verwarren met een golfkloot.
De klootschieters beschadigen de baan niet met stokken of trolleys. Het enige dat zij bij 
zich dragen is een zakje met reserve kloten, het zogenaamde klootzakje.
Verder hebben wij ervaren dat klootschieters bijzondere waarde hechten aan een alleszins 
gezellig samenzijn na de wedstrijden. Zie hier een bijzondere bijdrage voor het beter 
benutten van onze baan.

Maar dit vormt nog geen oplossing voor het feit dat veel golfers gedurende een slecht-
weer-periode verstoken blijven van hun geliefde sport omdat de baan begrijpelijkerwijs 
gesloten is voor trolleys en buggy’s. Zij blijven dus thuis en het gebruik van baan en 
clubhuis zakt zienderogen.
Ook hiervoor heb ik een oplossing gevonden en omdat inmiddels mijn rechten voldoende 
zijn beschermd, kan ik hier vrijelijk over schrijven.
In samenwerking met het kenniscentrum van de TUV heb ik ontwikkeld een luchtkussen-
trolley en een luchtkussen-buggy. Een soort ultra-light hovercraft dus. En u ziet het enorme 
voordeel. De baan wordt niet meer geraakt door wielen en blijft in onberispelijke staat en 
er kan dus altijd worden gespeeld zonder dat de tas moet worden gedragen. Verder laat 
ik het aan uw fantasie over om de talloze mogelijkheden van deze vinding te ontdekken.

Ik ben bereid mijn rechten, tegen een bescheiden royalty, over te dragen aan de BV die 
deze producten dus wereldwijd kan verkopen, mits de opbrengst ten goede komt aan 
baan en clubhuis.
Nog één probleempje moet worden opgelost. Nergens in ons regelboekje staat iets vermeld 
over de mogelijkheid dat door de luchtverplaatsing de positie van de bal wordt gewijzigd. 
Handige spelers zouden zelfs de bal in de richting van de green kunnen blazen. Maar ik 
denk dat de bekwame dames en heren van de code of rules ook hiervoor wel een oplossing 
vinden.

Zo ziet u dus dat zelfs een eenvoudige columnist een belangrijke bijdrage kan leveren aan 
uw welbevinden op ons aller baan en in ons aller clubhuis en dat niet alleen uit eigen-
belang.”

Afko Schoonbeek

column… Afko Schoonbeek
Te nemen maatregelen:

• Zorg voor een goede bedek-
kende kleding bij recreatie in 
bossen, velden, duinen en dus 
ook op de golfbaan.

• Controleer bij thuiskomst op 
teken.

• Verwijder teken met speciale 
tekenpincetten (bij de apo-
theek verkrijgbaar), liefst bin-
nen 24 uur. Na 60 uur is het al 
‘link’: dan is het Russisch rou-
lette met 1 op de 4 à 5 bingo! 
Vervolgens kuurtje antibiotica 
overwegen in overleg met je 
dokter.

• Desinfecteer nooit vooraf; dat 
irriteert de teek en die kotst als-
nog de evt. aanwezige bacterie 
in je bloed!

• Houd de beetplek 8 weken 
in de gaten en raadpleeg uw 
huisarts als er een rode huidaf-
wijking rond de tekenbeet 
ontstaat.

Praktische tip om teken-
beten te verwijderen!
Onlangs gehoord…
 

Een verpleegster heeft een handige 
manier ontdekt om tekenbeten te 
verwijderen, vooral als ze op een 
plek zitten waar je moeilijk met een 
pincet bij kunt.
 
• “Breng een klodder vloeibare 

zeep aan op een prop watten 
en dep hiermee op de teek. 
Het beestje zal zich spontaan 
losmaken en zich hechten aan 
de watten als de prop wordt 
weggenomen. In de praktijk is 
het een probaat middel geble-
ken, iedere keer als ik een teek 
moest verwijderen”
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Je kunt proberen je handicap te ver-
lagen. Dit doe je door een qualifying 
score te lopen. Dat kan in wedstrijd-
verband maar ook individueel met 
een marker. Loop je individueel een 
qualifying kaart (Q-kaart) dan moet je 
een offi cieel tintje aan de scorekaart 
geven. Dit houdt in dat je de voor-
schriften van de NGF opvolgt. 

Loop je individueel de grote baan op 
de Golfhorst dan noemt ons com-
puterprogramma E-Golf4U de kaart 
een ‘Qualifying’ kaart. Speel je op 
een andere baan dan heet dat een 
‘Vreemde’ kaart. Je kunt 9 of 18 holes 
lopen. In de periode 1 november tot 
en met 31 maart (winterhandicap) is 
het niet mogelijk om op onze baan 
een qualifying kaart te lopen, dit kan 
wel op andere banen mits deze in die 
periode qualifying zijn. Op een bui-
tenlandse baan kun je geen qualifying 
score lopen. 

Het kaartnummer ontvang je als 
je vóór de ronde inlogt op 
E-Golf4U. 
Dit doe je door te kiezen voor 
‘Qualifying’ kaart. Bij de zuil zie 
je een voorbeeld van een correct 
ingevulde kaart. 
Zie ook de foto op de pagina 
hiernaast. 

Als je de baan hebt gelopen ga je met 
de marker het resultaat van de ronde 
invoeren. Je kiest nu voor ‘Score 
invoeren’. Vergeet niet op het slotje 
‘Afmelden’ te toetsen. Nadat jezelf 
en je marker de handtekening op de 
kaart hebben gezet, en alle andere 
gegevens zijn ingevuld, deponeer je 
de kaart dan in de brievenbus met het 
opschrift ‘Qualifying kaarten’ onder 
de zuil. De marker moet in het bezit 
zijn van een handicap 54 of lager! 

Heb je een vreemde kaart gelopen 
op een baan, waar ook een E-Golf4U 
zuil staat, dan kun je daar dezelfde 
procedure volgen. Ook is het moge-
lijk om de vreemde kaart thuis in te 
voeren op je computer via de site van 
de vereniging. Ga naar E-Golf4U en 
kies ‘Vreemde kaart’. In beide geval-
len dien je de kaart binnen een week 
in de brievenbus onder de zuil op de 
Golfhorst te doen.

Bij een ‘No Return’ stijgt je handicap 
met 0.1 of 0.2 punten al naar gelang 
de handicap waarmee je speelt. 

Kaartcontrole
De controle van de kaarten wordt 
uitgevoerd door de regel- en han-
dicapcommissie. Vorig jaar werden 
2113 kaarten verwerkt. Onderstaande 
tabel toont de verdeling van dit aan-
tal kaarten. Tevens is het aantal ‘No 
Return’ kaarten vermeld.
Het totale percentage ‘No Return’ 
kaarten bedraagt 12%. Opvallend is 
het hoge percentage bij de ‘Vreemde’ 
kaarten: 28%. De regel- en handi-
capcommissie streeft naar een daling 
van het aantal ‘No Return’ kaarten. 
Daarom stuurt onze controleur een 
mail naar de betrokkene met de reden 
van ‘No Return’.

Heb je nog vragen, wend je dan in 
eerste instantie tot de balie. Indien 
nodig kun je een van de controleurs 
raadplegen: Piet Tacken 077-3986157 
of Hans Peters  077-3200228.

Wij vertrouwen op ieders medewerking.

Namens de regel- en handicapcommissie,
Hans Peters 

Vraag het 
aan de R&H-commissie!

Het lopen van een qualifying 
kaart, voorkom een 
‘No Return’!

De NGF-voorschriften bestaan 
uit vijf stappen:

• NGF-sticker vragen bij de balie.
• Kaartnummer aanvragen op de 

E-Golf4U zuil (aanraakscherm).
• Gegevens op de scorekaart ver-

melden.
• Score invoeren op de zuil.
• Handtekeningen plaatsen en de 

kaart in de brievenbus onder de 
zuil deponeren.

Wat is een ‘No Return’?

• Een kaart waarop de sticker 
ontbreekt.

• Een onvolledig of niet correct 
ingevulde kaart.

• Een aangemelde, maar niet in 
E-Golf4U ingevoerde kaart.

• Een wel aangemelde en inge-
voerde, maar niet in de bus 
gedeponeerde kaart.
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Totaal behaalde 
Stablefordpunten 

17-7-2012 10:10 245678 

G.J. Pietersen 

Piet2 

J. Janssens 

28,3 

27 

Jans1 
24,5 

24 

Bruto score = slagen per hole Stableford score 

Handtekeningen 
Speler en Marker!! 

EGolf4U 
nummer 

Playing en exact  
handicap 

Volledige namen 
Speler en Marker!! 

Datum  
& Tijd 

Gegevens 
Marker 

Alles goed ingevuld en ingevoerd, dan in de bus onder  
de computer deponeren!  

Onjuist of niet volledig = No Return!..... 
De Regel- en Handicapcommissie 2012 

Piet 2/437895 
G.J. Pietersen 

Verplicht 
invullen 

Verdeling ‘Qualifying’ kaarten en ‘Vreemde’ kaarten:

 9-holes 18-holes ‘No Return’ Totaal %

‘Qualifying’ 
kaarten

526 1162 195 1883 10

‘Vreemde’ 
kaarten

13 153 64 230 28

Totaal 539 1315 259 2113 12



Nieuws van de Golfhorst BV
Nieuwe website overzichtelijk en gebruiksvriendelijker

‘De Golfhorst’ in een nieuw jasje
Vanaf april krijgt de Golfhorst BV een nieuwe website. De nieuwe site is 
niet alleen visueel sterk verbeterd, de site is overzichtelijk en gebruiksvrien-
delijker geworden. Daarnaast wordt het actuele nieuwsoverzicht dagelijks 
bijgewerkt. Op deze wijze willen wij u graag op de hoogte houden van alle 
evenementen en ontwikkelingen op de Golfhorst. Nieuw is de webshop, 
naast golfmaterialen kunt u via de webshop ook uw tickets bestellen voor 
al onze evenementen. 
Met de komst van de webwinkel gaat de golfshop echter niet verloren! Wij 
beginnen het nieuwe seizoen 2014 met een geheel vernieuwd assortiment. 
Naast de vertrouwde merken zoals Yes, Ogio, Skymax, Pinnacle Backtee 
en Footjoy, voeren wij in 2014 ook nieuwe merken zoals Adams, Scorgolf, 
Sun 68 en Superdry. Daarnaast proberen wij u op de hoogte te houden van 
nieuwe ontwikkelingen en materialen via speciale themadagen.
Zo is er op zaterdag 5 april een Footjoy Shoe fi tting event. Deze dag is er 
vanaf het middaguur een Footjoy Footwear-specialist aanwezig op de Golf-
horst die u de juiste schoenen kan aanmeten. Daarnaast hebben wij deze 
dag natuurlijk een mooie aanbieding voor u. 
Vanaf medio april ook verkrijgbaar in onze golfshop: de Knopen Lopen 
wandelkaart met de nieuwe wandelroute (over de berg)! Het pad is sinds 
december in gebruik maar de nieuwe kaarten hebben even op zich laten 
wachten. Probeer ook eens het ‘KnopenPlankje’, ook heerlijk voor na uw 
ronde golf.

Aziatische 
thema-avond
Zaterdag 5 april Aziatische the-
ma-avond op de Golfhorst. Laat 
u wederom verrassen door onze 
keukenbrigade met een heerlijk 
oosters 10-gangendiner. Uiteraard 
wordt er voor een passende sfeer 
gezorgd. 

Ontvangst vanaf 18.00 uur; 18.30 
uur aanvang van het diner. 
De kosten bedragen € 29,50. Op-
gave via de receptie of per e-mail: 
info@degolfhorst.nl

Open dag
Zaterdag 12 april is er een open 
dag op de Golfhorst voor de 
inwoners van de dorpskern Ame-
rica. Alle inwoners zijn van harte 
uitgenodigd om hernieuwd ken-
nis te maken met de Golfhorst en 
de golfsport. Naast rondleidingen 
en clinics,  is er show-cooking en 
een springkussen voor de jeugd. 

Paasbrunch
Zondag 20 april paasbrunch op 
de Golfhorst. Eerste Paasdag 
paasdag kunt u lekker genieten 
van een heerlijke paasbrunch 
met familie en/of vrienden. Voor 
de kinderen is er natuurlijk ver-
tier o.l.v. de paashaas. Er is een 
springkussen en er worden paas-
eieren gezocht op de golfbaan. 
Wie vindt dit jaar het gouden ei?

Het kinderprogramma start om 
11.00 uur, de brunch om 12.00 
uur.
De kosten bedragen € 19,50; 

kinderen tot 4 
jaar zijn gratis en 
vanaf 4 tot 12 
jaar wordt 50% 
korting bere-
kend. Opgave 
via de receptie 
of e-mail: info@
degolfhorst.nl

kinderen tot 4 
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Moederdagevent: Specially 4 You
Zondag 11 mei: Specially 4 You.
Na een succesvolle 1e editie is er dit jaar wederom 
een speciaal moederdagevent ‘Specially 4 You’ op de 
Golfhorst gepland. Tijdens deze moederdagbrunch 
worden de mama’s extra verwend met mode, beauty 
en lifestyle. 

Opgave via de receptie of per e-mail: 
info@degolfhorst.nl

Friends Cup 2014: Golfhorst vs. ‘t Woold
Ook in 2014 organiseren wij weer, i.s.m. Golfbaan ‘t Woold in 
Asten-Heusden, een gezellig uitwisselingstoernooi. Op dins-
dag 15 april is de eerste wedstrijd op golfbaan ‘t Woold. De 
thuiswedstrijd is op dinsdag 30 september. De kosten bedragen 
€ 60,00 p.p. voor 2 wedstrijden, inclusief koffi e met gebak en 
een uitgebreid buffet na afl oop.

De wedstrijd is exclusief voor leden van Golfvereniging Golf-
horst (leden 18-holesbaan hebben voorrang).

Meer wedstrijdinformatie en inschrijven via E-Golf4U.

Ruby and  Rose Golfdag
Vrijdag 23 mei vindt de Ruby and Rose Golfdag plaats.
Het eerste lustrum van dit bijzonder golfevenement 
dat jaarlijks wordt georganiseerd door Gladys van den 
Munckhof en veel vrijwilligers en ambassadeurs van 
de stichting Ruby and Rose. De opbrengst van deze 
dag komt ten goede aan deze stichting, die ten doel 
heeft het werven van fondsen ter fi nanciering van 
onderzoeksprojecten op het gebied van diagnostiek en 
behandeling van gynaecologische kanker. De golfba-
nen en het clubhuis van de Golfhorst zijn deze dag 
geheel gereserveerd voor het goede doel. Wij rekenen 
op uw begrip.

Vrijdagavond 6 juni is er een ‘Summer Lounge Party’ 
gepland; meer informatie volgt later via onze site.

50% korting bij 
Golfclub Haus Bey 
Recentelijk is er ook een samenwerking 
tussen Golfclub Haus Bey en de Golfhorst 
aangegaan. De leden van Golfvereniging Golfhorst 
ontvangen van maandag t/m vrijdag  50% korting 
op de greenfee bij Golfclub Haus Bey in het Duitse 
Nettetal Hinsbeck. Haus Bey hanteert geen starttijden 
maar het is wel verstandig om vooraf te informeren 
naar eventuele evenementen of groepsreserveringen. 
De korting geldt niet in het weekeinde! 

Tevens mogen de leden van Golfvereniging Golf-
horst  deelnemen aan de clubwedstrijden van Haus 
Bey. Hiervoor dient u zich wel op te geven bij de 
Duitse golfclub (tel. 0049 2153 91970).

Dinsdag: 
seniorendag, start vanaf 11.30 uur (aanmelden moge-
lijk t/m maandag 16.00 uur).
Woensdag: 
herendag, start vanaf  14.00 uur (aanmelden tot dins-
dag).
Donderdag: 
damesdag, start vanaf 13.30 uur (aanmelden tot 
woensdag).
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De neerzwaai
Als we een goede voorbereiding heb-
ben in de opzwaai met volledige ro-
tatie is de neerzwaai een stuk gemak-
kelijker. Waarom? Het belangrijkste in 
een goede neerzwaai is dat we zo laat 
mogelijk terugdraaien met heup en 
bovenlichaam, de draai zelfs proberen 
tegen te houden! Als we niet voldoen-
de indraaien, draaien we meteen te-
rug. Op deze manier maken we slechts 
gebruik van één hefboom en vertragen 
we zelfs op het moment van raken. 
Een belangrijke taak van de heup in 
de neerzwaai is dat hij eerst een shift 
(zijwaartse verplaatsing) maakt, zodat 
de handen mooi van binnen naar bui-
ten kunnen zwaaien. Op deze manier 
maken we gebruik van 3 hefbomen: 
heup, bovenlichaam en pols.

Drill
Een goede drill voor een betere neer-
zwaai te krijgen is het volgende:
We leggen de bal op een lage tee en 
nemen een ijzeren 7. We gaan nu met 
de voeten tegen elkaar staan in plaats 
van uit elkaar. We proberen de bal 
zo ver als we kunnen weg te slaan, 
waarbij we met het hoofd naar de tee 
blijven kijken en niet naar het resul-
taat. Zijn we nog in balans? Zo ja dan 
weten we bijna zeker dat we het goed 
hebben gedaan. Zo nee dan hebben 
we hoogstwaarschijnlijk veel te veel 
power gebruikt bij het terugdraaien 
en weten we bijna zeker dat we te 
snel in de neerzwaai de heup en het 
bovenlichaam hebben weggedraaid. 

Pitch vs. Swing
Het mooie van het hiervoor om-
schreven verhaal is dat dit niet alleen 

Tips van Remo moeten resulteren in een betere balvlucht

Goed indraaien is het 
halve werk…
Het roteren van het lichaam is een van de belangrijkste elementen voor een 
goede golfswing. Sterker nog, er zijn maar zelden mensen die bij een golf-
swing te sterk indraaien. Als je uitgaat van een rechtshandige golfer wil je in 
de top van je backswing je rechter schouderblad kunnen zien. Dit is niet mak-
kelijk. Vandaar dat je de heup wel degelijk mag gebruiken bij het roteren. 

Foto 1 en Foto 2:  ▲
Je ziet ten opzichte van mijn beginstand mijn heup wegdraaien van de oranje 
lijn en van mijn rechter schouderblad.

▲ Foto 3:

Van het zijaanzicht zie je bij mij dat ik 
in mijn golfhouding draai.

Meest voorkomende fout: een veel te 
hoog tempo in je backswing waarbij 
je handen het tempo gaan maken 
in plaats van de draai van heup en 
bovenlichaam. Hierdoor is er veel te 
weinig rotatie hebben in het lichaam.
Op deze manier wordt het wel heel 
erg moeilijk om nog te versnellen in de 
neerzwaai. Daardoor krijgen we een 
zwaaibaan van buiten naar binnen. 
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op de swing van toepassing is maar 
ook op het pitchen. Omdat de slag 
bij het pitchen korter moet, gaat dit 
vaak ten koste van het indraaien. Het 
grote verschil tussen pitch en swing 
is dat de handen minder hoog in de 
opzwaai zitten, maar er moet niet 
minder worden ingedraaid. Als we na-
melijk niet indraaien zal een bal ook 
niet ver vliegen en is er een grotere 
kans op een slechte bal.
Het moeilijke bij een pitch is dat je 
vertrouwen in de slag moet hebben. 
Omdat we dichtbij de green en de 
vlag zijn, treedt er een bepaalde angst 
op en gaan we in de fout door niet in 
te draaien. 

Ik hoop dat jullie iets aan mijn tips 
hebben en dat dit resulteert in een 
betere balvlucht. Veel oefenplezier!

Remo Kuypers,
PGA Holland golfprofessional
Golfschool Arthur Kleeven

Eerste resultaten Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak zichtbaar

Offertafel maakt mensen bewust 
van hun handelen
Na een voorbereiding van ruim anderhalf jaar worden de eerste resultaten van de drie 
projecten van de Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP) eindelijk zichtbaar. 
Op maandag 30 december jl. werd om 10.00 uur de brug gelegd door de GroenGroep 
Sevenum en de Stichting Knopen Lopen, die de wandelroutes van de Stichting Knopen 
Lopen verbindt met het wandelpad naar het hoogste punt uit de omgeving: het uit-
zichtpunt Zuringspeel bij de Golfhorst. 

Op dit uitzichtpunt werd tevens het door kunstenaar Ruud van der Beele ontworpen 
kunstwerk geplaatst: de offertafel. Hierop staat een schaakbord afgebeeld, hetgeen 
symbolisch het schaakspel tussen mens en natuur weergeeft… wie is aan zet? Speelt de 
mens mét of tegen de natuur? Om dit schaakbord te kunnen zien, moet de voorbijgan-
ger het kunstwerk via de achterzijde beklimmen. 

Sporen
Op de offertafel staat verder nog een schaal; het is de bedoeling dat deze volloopt met 
regenwater en dan overloopt… het zich verspreidende water zal haar sporen achter-
laten, via een onvoorspelbare weg, hetgeen symbool staat voor de sporen, die wij als 
mens in de natuur achterlaten. Te beginnen onder eigen voeten bij de afvalberg De 
Zuringspeel zelf, het kunstwerk dat hier bovenop staat, maar daarnaast zie je ook sporen 
als je kijkt naar de omgeving, dichtbij en veraf… de kerktorens uit de omliggende dor-
pen, de Innovatoren op het voormalige Floriadeterrein, de windmolens in Duitsland… 
overal zijn onze sporen terug te vinden, welke sporen zijn er nog meer te zien? De of-
fertafel staat er om mensen bewust te maken van en na te laten denken over die sporen 
die ze achterlaten… áls ze ze willen zien.

Landmark
Voor het Stichtingsbestuur Cultureel Erfgoed Zwarte Plak vormde de plaatsing van brug 
en kunstwerk een heuglijk moment, omdat de gedane inspanningen nu eindelijk het 
eerste tastbare resultaat opleveren. Al geruime tijd is de Stichting bezig met de aan-
loop naar het realiseren van een landmark (de Kamiël van de Piël), de brug die verdere 
verbinding mogelijk maakt tussen de wandelroutes van de Stichting Knopen Lopen en 
tevens toegankelijk is voor rolstoelen en scootmobielen, het realiseren van een kunst-
werk op het uitzichtpunt De Zuringspeel, de heuveltop van de voormalige stortplaats 
in America, en last but nog least de realisatie van het monument ‘De Legende van Row-
wen (Christiaan) Hèze’, ter ere van de historische dorpsfi guur. 

Indrukwekkend
Een traject dat tot nu toe grotendeels bestond uit brainstormen, projecten concretise-
ren, fondsen werven, vergunningen aanvragen, informatie halen en brengen en plan-
ningen maken. En dan nu de plaatsing van het kunstwerk en realisatie van de brug… 
een prachtig, indrukwekkend exemplaar van staal en hout, een ware verbinder en op 
zichzelf al de moeite van het bekijken waard.

De Stichting CEZP is érg blij met alle hulp en bijdragen die ze krijgt van o.m. Bodem-
zorg Limburg, de Golfhorst, de gemeente Horst aan de Maas, de provincie Limburg, 
Rabobank Horst Venray, de Koninklijke Heidemij, Dorpsraad America en Stichting 
Landschap Horst aan de Maas, die het mogelijk maken dat de stichting haar projecten 
kan realiseren!

Chantal Versleijen
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Manus Poels, voorzitter:
We zitten in een moeilijke fase. De crisis 
laat zijn sporen na bij de moeizame exploi-
tatie door de BV. Het ledenaantal loopt ook 
wat terug. Positief is dat het gebruik van de 
Americabaan heel succes-
vol is. We blijven streven 
naar samenwerking met 
andere banen. 

Met Manus, de primus van het bestuur
heeft de vereniging een baas met statuur
hij weet in roerige tijden
vastberaden te leiden
met twee stevige handen aan het stuur

Jan Duijndam, de baancommissie:
Dit jaar wordt de drainage verbeterd. Met de 
BV wordt een reeks prioriteiten opgesteld. 
De greenkeepers doen professioneel goed 
werk. Rond het park is de aanleg van het 
wandeltraject ‘Knopen Lopen’ gerealiseerd.

Het groenste bestuurslid Jan Duijndam
is voor de Golfhorst de tuinman
hij heeft aan ons stuk land
zijn groene hart verpand,
die heeft echt een maxi formaat tuin, man

Algemene ledenvergadering: 
een impressie met een praatje, een plaatje en een versje…

Manny van Soest, de jeugdcommissie:
We hebben een goed jaar achter de rug. Het 
certificaat van de NGF is een zeer gewaardeer-
de blijk van erkenning. Nieuw dit jaar wordt 
de Girlzgolfdag in juni en de introductie van 
familiegolf samen met 
andere jeugdcommissies 
in de provincie.

Mannie meldt verheugd
alle successen met de jeugd
zijn commissie is zeer okay
‘wij doen met de groten mee’
o, zie die enthousiaste Mannie,
want stralen en pronken... dat kan ie

Bas Op het Veld, penningmeester:
We hebben wat tegenvallers gehad: het 
aantal leden is minder geworden, ook het 
aantal wedstrijden vanwege het slechte 
voorjaar. De commissies zijn zuinig geweest. 
We hebben een klein tekort. We hebben 
echter wel wat spek op de ribben. De contri-
butie blijft gelijk.

De man die voor ons de pecunia telt,
de financiële waakhond Bas Op het Veld
Bas is niet vies 
van een heel klein verlies
hij bewaakt het als zijn eigen geld

Anneke Schoonbeek, secretaresse:
De Golfhorst is bij belangrijke overlegmomenten 
binnen de NGF of regionaal prominent vertegen-
woordigd geweest. De deelname aan Limburgse en 
NGF-toernooien is voor ons succesvol geweest. We 
hebben een mooi aantal van +/- 50 vrijwilligers. De 
deelname aan de vrijwilligersdag was redelijk goed. 
De BV heeft investeringsmogelijkheden.

Wat boffen we met zo’n secretaresse
die stiptheid, die zorg en die finesse
die vrouw staat haar manneke
applaus voor onze Anneke
en een pluim voor haar accuratesse

Jo Bongartz
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Giel Boonhof,  
de wedstrijd-
commissie:
Er zal in 2014 een 
team meer aan de 
competitie deelnemen.  De wedstrijden op de 
Americabaan zijn een succes. In 2014 komt er weer 
een uitwisseling met ‘t Woold. De jeugd mag ook 
deelnemen aan de clubkampioenschappen.

Ze kunnen toernooien organiseren
en wekelijks wedstrijden coördineren
per jaar steeds actiever
ze hebben niets liever
laat Giel met zijn ploeg maar geweren

Bets van der Heijden, de pr-commissie:
De website en het clubblad worden veel gele-
zen; het clubblad is nog nauwelijks uit of de 
eerste puzzeloplossingen komen al binnen. Wij 
beschouwen beide als ons visitekaartje. We pro-
beren beide op niveau en betaalbaar te houden. 
Werven van adverteerders blijft daarvoor zeer 
wenselijk. De drukker drukt ons clubblad geluk-
kig voor een vriendenprijs. 

Het clubblad en de website, die beide
zijn de zorg van Bets van der Heijden
deze kordate tante
weet warempel van wanten
en kan met elan haar clubje leiden

Chris Besseling, de regel- en handicap-
commissie:
We zijn tevreden over het afgelopen jaar. De mars-
hals hebben goed werk gedaan. De Americabaan 
heeft een rating gekregen. De deelname aan de 
examens is opvallend groot geweest, dank zij de 
Golfschool. De wedstrijdkaarten worden door-
gaans goed ingevuld, maar dit kan beter. We zijn 
trots op twee officiële clubreferees.

Die commissie is gek op controleren
inspecteren, examineren, reguleren
voor hen zijn regels heilig
het maakt golfen heel veilig
en Chris pronkt met trotse veren

Eind februari op de website van de 
Golfhorst: vanaf 1 maart korting bij 
Haus Bey voor leden van de Golf-
horst. Hé, dat klinkt interessant. Om 
even af te kicken van 3 dagen golf in 
Spanje moest er nog een dagje golf 
achteraan. Dus waarom niet met-
een naar Duitsland om deze nieuwe 
baan uit te proberen?

Zo gezegd, zo gedaan en 4 maart 
reden we onder een stralend zon-
netje het terrein van Haus Bey op, 
10 minuten vanaf de grens bij Venlo. 
Aanmelden doe je in de pro shop, 
waar we hartelijk worden ontvangen. 
We starten na 10 uur, dus betalen 25 
euro. Start je voor 10 uur, dan is het 
zelfs maar 22,50 euro. De drivingran-
ge ligt er goed bij. Nieuwe matten 
en een aantal borden en vlaggetjes 

om op te mikken. Ernaast liggen een 
grote putting en een chipping green.
Je kunt geen tee-time reserveren, dus 
je start gewoon als er plek is. Even 
kijken hoe het hier werkt. Bij iedere 
teebox staat, behalve een ballenwas-
ser en prullenbak, een bord met de 
baan-layout en diverse afstanden. 
Wel handig om hier goed op te kij-
ken, want we komen er al snel achter 
dat er voldoende hindernissen zijn. 
Regelmatig vind ik een bunker op 
mijn weg. Speciaal voor ons hebben 
ze die steeds precies op driverafstand 
gelegd, want meer dan gemiddeld 
vind ik mijn bal terug in de zandbak. 
Het kan natuurlijk ook aan de vorm 
van de dag hebben gelegen. 
Andere hindernissen zijn een beekje 
dat regelmatig terugkomt en vooral 
de strategisch geplaatste bomen. Nu 
alles nog kaal is, staan die al goed in 
de weg, waarschijnlijk zijn ze 

’s zomers nog veel lastiger. Door al 
die hindernissen is goed coursema-
nagement hier belangrijk om een 
mooi schot naar de green over te 
houden. De afstanden tot de voor-
kant van de green zijn aangegeven 
met paaltjes op 100, 150 en 200 
meter. 
Dan valt een ander handigheidje op. 
Er zijn 3 kleuren vlaggen. Blauwe als 
de hole voorop is geplaatst, geel in 
het midden en rood achterop.. 
We lopen zo’n 4 uurtjes door een 
mooie, parkachtige omgeving. Af en 
toe heb je een mooi doorkijkje naar 
het kapelletje of het kasteeltje. Bij 
een aantal holes loop je langs een 
redelijk drukke weg. Dat zijn we op 
de Golfhorst ook niet gewend. De 
baan is niet echt spectaculair, maar 
zeker uitdagend. In tegenstelling 
tot bij ons, zijn er nagenoeg geen 
hoogteverschillen. Haus Bey is zeker 
een mooie aanvulling op ons lid-
maatschap en als die lastige bomen 
dit voorjaar helemaal in blad staan, 
gaan we zeker nog een keer terug. 

Marco van de Voort 

Golfen op Haus Bey
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Een ander wat groter zoogdier, de vos, 
zie je ook weinig. Een aantal jaar ge-
leden heeft een vos een jaar lang een 
hol gehad op de berg, rechts van hole 
5, maar door de plastic afdichting kan 
zijn hol niet diep genoeg worden en 
is hij dus weer vertrokken. In de Peel 
zitten wel veel vossen en zo nu en 
dan komt er eentje op de Golfhorst 
langs: een vos loopt makkelijk 80 km 
in één nacht, dus dan kom je nog wel 
eens ergens. Een enkele keer heeft Frans de sporen 

van een das gezien: door zijn korte 
pootjes sleept hij met zijn buik over 
de grond en laat in het bedauwde gras 
een sleepspoor achter. Ook dassen 
zitten in de Peel en wanneer er daar 
te veel komen, gaan er dassen op zoek 
naar een andere plek. Ook voor hen is 
de Golfhorst niet geschikt, omdat ze 
geen goede holen kunnen graven en 
omdat het korte gras niets voor ze is.

Bij de konijnen af…
Maar wat zit er dan wel? Hazen en 
konijnen zijn er veel. De hazen heb-
ben hun leger op de hellingen van 
de berg, soms ook min of meer in 
de baan, bijvoorbeeld op de helling 
bij hole 14. Als ze jongen hebben, in 
februari, blijven ze lang op het leger 
liggen om de jongen te beschermen 
tegen roofvogels, kraaien, eksters, enz., 
zo lang zelfs dat je de haas bijna kunt 
grijpen. Konijnen zijn er ook genoeg; 

ze doen ‘het’ bij de konijnen af, het 
hele jaar door, dus is er een constante 
aanvoer van jonge konijntjes, die 
overigens vaak worden verschalkt door 
roofvogels en bunzings. Trouwens, 
ook kraaien en eksters lusten er wel 
pap van.
Eén bunzing heeft zijn nest in de 
GUR, rechts van hole 2. Het lijf van 
een bunzingmannetje is circa 40 cm 
lang, de staart rond 15 cm, maar een 
vrouwtje is stukken kleiner: in totaal 
zo’n 40-45 cm. In het voorjaar werpen 
ze 5-6 jongen, die na een maand uit 
het nest komen en na een half jaar 

Na de vogels in de vorige afl evering zijn nu de zoogdieren op de Golfhorst aan 
de beurt. Vogels ziet en hoort iedereen, dat spreekt aan, maar van de zoogdie-
ren is eigenlijk niet zo vaak wat te zien. Soms zie je een haas of konijn of hoor 
je zacht geritsel van een muisje, maar dat is het dan zo ongeveer. Toch is er 
zeker meer, merkte ik toen ik met onze greenkeeper Frans Geurts erover sprak. 
Frans is vervent jager in zijn vrije tijd, dus heeft hij ook kijk op de dierenwereld 
op en rond de baan en dan natuurlijk met name op de wat grotere dieren, 
bijvoorbeeld de ree. Een enkele keer draaft er een over de baan, maar die is 
dan duidelijk verdwaald of onderweg naar een ander leefgebied. Een ree heeft 
hoog gras nodig en een bos met onderbegroeiing om zich veilig te voelen en 
dat biedt de Golfhorst niet. 

De greenkeepers weten de mollenstand binnen de perken te houden…

Grote en kleine zoogdieren 
op de Golfhorst

 Haas Bunzing 

 Konijn

Das 
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volwassen zijn. Bunzings worden on-
geveer 4 jaar oud, maar halen dit vaak 
niet omdat er veel worden overreden 
in het verkeer. Een bunzing eet graag 
konijnen, die ze tot in het hol achter-
volgen. Ook kikkers, vogels, kippen en 
eieren staan op hun menu. Eieren die 
door een bunzing zijn leeg geslobberd, 
zijn te herkennen aan 4 gaatjes die in 
de schaal gebeten zijn. Zelf wordt een 
bunzing door vossen gegeten. Als een 
bunzing in nood is scheiden ze een 
straal sterk stinkend vocht af via anale 
klieren (‘stinken als een bunzing’). 
We zien niet vaak een bunzing lopen, 
omdat ze ’s nachts actief zijn en over-
dag in hun hol blijven. Wezeltjes, ook 
marterachtigen, net als de bunzing, 
zijn er vast op de Golfhorst, maar ze 
zijn schuw. Ook Frans heeft er eigen-
lijk nooit een gezien.

Liever lui dan moe…
Komen we nu bij de kleinere zoogdie-
ren.
Naast de sloten zijn op veel plaatsen 
grijze plastic kappen geplaatst. Hierin 
zit gif voor muizen en ratten. Effectief, 
want ratten zie je niet. Muizen hoor je 
nog wel eens ritselen. Behalve via het 
gif komen muizen ook door roofvogels 
aan hun eind. Het is opvallend dat 
de verschillende vogels verschillende 
strategieën hebben. Buizerds zie je 
vaak op een paal naast een drukke weg 
zitten. Ze wachten tot een muis wordt 
doodgereden, om die dan te pakken: 
liever lui dan moe. Vervolgens is de 
buizerd in staat de muis in zijn geheel 
door te slikken
De torenvalk kan ultraviolet licht on-
derscheiden. Hierdoor zijn ze in staat 
om vanuit de lucht waar ze ‘biddend’ 
kunnen blijven hangen, het urine-
spoor van muizen te onderscheiden. 
Hoe verser de urine, des te meer het 
spoor oplicht, waardoor ze de richting 
waarin de muis loopt herkennen en 
zo de muis te pakken kunnen nemen. 
De torenvalk knijpt de muis dood, 

plukt hem kaal en trekt hem vervol-
gens helemaal uit elkaar. Kerkuilen 
doen het weer anders. Zij hebben een 
fantastisch gehoor en de plaatsing van 
hun oren op de kop is zo, dat ze de 
ruimtelijke positie waar het muizen-
getrippel vandaan komt voldoende 
nauwkeurig kunnen inschatten om de 
arme muizen te grijpen. Een kerkuil 
met jongen heeft per nacht 15 tot 20 
muizen nodig! Dat is doorwerken. Een 
kerkuil is dus eigenlijk veel effectiever 
dan het muizengif.

Gangenstelsels en mollenstand
De meeste zoogdieren op de Golfhorst 
hebben we hiermee wel besproken, 
maar onder de Golfhorst hebben we 
nog wel een soort: de mol. Elke mol 
is eigenaar van zijn of haar eigen 
gangenstelsel, waarbij het mannetje 
en het vrouwtje hun eigen gangen 
beheren. In het graafseizoen worden 
de gangen met 10-20 meter per dag 
uitgebreid. De mannetjes maken 
vooral in het voorjaar hoofdzakelijk 
lange en rechte gangen. De gangen-
stelsels van het mannetje en het 
vrouwtje hebben vertakkingen die in 
elkaar over lopen. In de winter leeft de 
mol alleen en in zijn eigen gangenstel-
sel. In de tijd van voortplanting en het 
groot brengen van de jongen worden 
beide gangenstelsels samengetrokken. 

Eén maal per jaar krijgt een mol 3 à 
5 jongen. Na een maand verlaten ze 
het nest en na een half jaartje, zo rond 
augustus, september, worden ze uit het 
gangenstelsel van de ouders verjaagd. 
Ze gaan dan bovengronds op pad om 
een eigen territorium te zoeken.
Mollen leven met name van regenwor-
men. De wormen komen per ongeluk 
in de gangen terecht en blijven daar 
dan enige uren tot een dag. Drie keer 
per etmaal draaft de mol door zijn 
gangen (met een snelheid van 6 tot 7 
km/uur) en eet de wormen die hij te-
genkomt op. Als het er te veel zijn, bijt 
hij de kop en de staart er af en brengt 
het restant naar een voorraadkamer, 
waar de wormen nog lang in leven 
blijven, maar niet meer wegkomen. 
Ook eten de mollen engerlingen, wat 
wel nuttig lijkt voor de golfbaan, maar 
ja, wat hebben we liever: een fairway 
vol molshopen of een baan die door 
de eksters en kraaien, op zoek naar de 
engerlingen, vernield is. Uiteindelijk 
toch fi jn, dat de greenkeepers met goe-
de resultaten de mollenstand binnen 
de perken weten te houden. En over 
de engerlingen: volgende keer meer.

Aart Polderman

 Kerkuil Buizerd vangt muis 

 Mol Torenvalk vangt muis 
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Streep de onderstaande woorden door in bovenstaand diagram. De woorden kunnen horizontaal, 
verticaal, diagonaal of achterwaarts voorkomen; ook kunnen letters van het ene woord gebruikt 
worden in het andere woord. Voorbeeld: STOK komt voor, maar ook VLAGGENSTOK! De letters die 
niet doorgestreept worden, vormen samen een zin. 
Deze zin is de oplossing. Veel puzzelplezier!

Stuur de gevonden oplossing vóór 25 april 2014 naar: Redactie magazine ‘Golfhorst’, 
t.a.v. Bets van der Heijden, Eikenlaan 7, 5941 CX Velden 
(e-mail: betsvanderheijden@gmail.com). 

Vergeet vooral niet je naam en adres te vermelden. 
Veel plezier. Er is een lekker fl esje wijn te winnen!

AMERICA
AZ
BAAN
BAD
BIRDIE
CLUB
COURSE
DIER
DRIVINGRANGE
EPE
FORE
GO
GEMOVED
GOLFHORST

GREEN
HAR
HOLE
KLMOPEN
KWIS
LEDENLIJST
LEEP
MIERIK
MIST
NGF
NOR
OFF
OX
PARTNER

PITCH
POEDEL
PUTTER
RANGEBALLEN
REACH
RIBES
ROCCA
ROOI
RUSH
SCHAT
SCHIP
SEIN
SENIORENWEDSTRIJD
SPAM

STOK
STROKEPLAY
TEEMERK
TIENDE
TOE
TOY
TWO
VLAGGENSTOK
WEDSTRIJD
WEEK
ZOMERCOMPETITIE

Zie voor opmaak vorig nummer! 
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Streep de onderstaande woorden door in bovenstaand diagram. De woorden kunnen 
horizontaal, verticaal, diagonaal of achterwaarts voorkomen; ook kunnen letters van het ene 
woord gebruikt worden in het andere woord. Voorbeeld: STOK komt voor, maar ook 
VLAGGENSTOK! De letters die niet doorgestreept worden, vormen samen een zin.  
Deze zin is de oplossing. Veel puzzelplezier! 
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STOK 
STROKEPLAY 
TEEMERK 
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Stuur de gevonden oplossing vóór 25 april 2014 naar: Redactie magazine ‘Golfhorst’, t.a.v. 
Bets van der Heijden, Eikenlaan 7, 5941 CX Velden (e-mail: betsvanderheijden@gmail.com).  
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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. 



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

“U bent de regisseur van uw doelen, wensen 
en ambities. Ik help deze waar te maken. Als 
Rabobank Horst Venray vinden wij het daar-
om belangrijk om u écht te kennen. We heb-
ben aandacht voor meer dan uw vermogen.”

Uw vermogen in 
goede handen!

“U bent de regisseur van uw doelen, wensen 
en ambities. Ik help deze waar te maken. Als 

Uw vermogen in 
goede handen!

Rabobank 
Private 

Banking
Een account-
manager die 
u écht kent.


