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In ons lentenummer schreef ik dat 
aan een lange natte periode een 
einde leek te zijn gekomen, waar-

door de greenkeepers weer volop aan 
de slag konden gaan.

Nu ik dit schrijf zitten we weer mid-
denin een extreem natte periode 
welke eens temeer aantoont dat een 
effectieve drainage voor ons golfcom-
plex geen overbodige luxe is.
Natuurlijk is niet alle waterover-
last met een drainage te verhelpen 
maar we vinden dat de toezeggingen 
daarover en de verbeteringen aan de 
vermoeiende berg op hole 5 nu niet 
langer mogen worden uitgesteld en in 
het najaar moeten worden opgestart.
Ook voor de slechte paden waardoor 
meerdere ongevallen zich voordeden 
(ook met flink letsel) hebben we na-
drukkelijk en dringend verzocht om 
voor een permanente verbetering zorg 
te dragen.

Naast positieve opmerkingen, met 
name over het maaiwerk van de baan, 
wordt in toenemende mate gemopper 
gehoord over allerlei zaken; wellicht 
zou meer helderheid en een grotere 
waarneembare betrokkenheid van de 
baanexploitant kunnen helpen deze 
negatieve geluiden grotendeels weg 
te nemen, waardoor de alom bekende 
gezelligheid van onze club blijft be-
staan en gewaarborgd is.

De toezeggingen 
die wij als 
vereniging aan 
de BV deden om 
mee te denken 
over oplossingen 
voor de 
certificaten- 
problematiek en 

over verdere zelfwerkzaamheid, 
zullen we gestand doen als de 
noodzaak hiervoor is aangetoond 
en garanties voor eerder vermelde 
baanverbeteringen zijn gegeven.
 
Het zomerseizoen loopt ten einde, 
de clubkampioenschappen zijn 
gespeeld en veel werk is er weer 
verzet door onze commissieleden 
en het bestuur. Daarom gaan we 
ons opmaken voor de jaarlijkse 
vrijwilligersdag van de vereniging 
die gehouden wordt op zaterdag 
4 oktober aanstaande.

Natuurlijk hopen we op een 
fantastisch naseizoen, waarbij ik 
u nog vele mooie uren wens 
bij onze mooie club in America.

Met de beste groeten, 
Manus Poels

Van golf tot poëzie…

Van zonnebrand tot zwembad

Uitdaging genoeg
Op de baan 
Deze zomer
Wat trek ik nu weer aan

De ene dag
Gloeiend heet
Shorts en shirt
En nóg bezweet

Niets vergeten
Alles door m’n hand
Tas doorlopen
Nog snel ‘n flesje zonnebrand

De volgende dag
Donkere luchten
Buienradar ‘geen regen’
Toch moet ik vluchten

Paraplu op de kar
Regenjas aan
Extra waterhindernissen
Voor me op de baan

Uitdaging genoeg
Van zwembad
Tot zonnebrand
Elk weertype inmiddels gehad

Uitdaging genoeg
Op de baan
Deze zomer
Wat trek ik vandaag weer aan

Chantal Versleijen-Van de Winkel
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Speeltempo
Houd aansluiting met de flight voor u.

Sigarettenpeuk
Een sigarettenpeuk hoort niet thuis op een golfbaan. 
Bij de balie koopt u voor vijf euro een handig zak-asbakje.

Zandhoopjes
Door wormen en dergelijke gemaakte zandhoopjes 
zijn losse natuurlijke voorwerpen. Als ze buiten 
een hindernis liggen, mag u ze verwijderen.

Out of boundspaaltje
Een out of boundspaaltje is geen obstakel. U heeft geen vrije 
drop en mag het niet wegnemen.

Baanafrastering
Het hekwerk rond de baan is geen obstakel. U moet de bal 
spelen zoals hij ligt of hem ten koste van een strafslag 
onspeelbaar verklaren.
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Data om in uw 
agenda te noteren
Zaterdag 20 september: Blue Bay Golfchallenge i.s.m. Blue Bay Curaçao 

(2e editie)

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

Dinsdag 30 september:  Uitwisseling Friends Cup met golfvereniging  
het Woold (locatie: de Golfhorst)

Zaterdag 4 oktober:  Vrijwilligersdag Golfvereniging Golfhorst

Zondag 5 oktober: Limburg Golf Trophy (LGT) op De Peelse Golf

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

Donderdag 9 oktober: Ouderwets gezellige damesdag (reünie)

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

Maandag 13 oktober: Landelijke finaledag Dubbele Handicap Toernooi 
op golfbaan Waterland-Amsterdam

Vrijdag 17 oktober:  Slottoernooi Americabaan

Zondag 26 oktober:  Slottoernooi grote baan

Zondag 21 december:  Kersttoernooi

Zaterdag 27 december: Oliebollentoernooi
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Tweede Pinksterdag zou het gebeuren, 
afslag 7.00 uur, dus 5.15 uur het bed 
uit, had ik berekend. Potverdorie, 
dat was wel vroeg bedacht ik opeens. 
Maar goed wie a zegt, zegt ook b. 
Spontaan meldden zich enkele leden 
van de wedstrijdcommissie om het 
toernooi mee handen en voeten te 
geven. En toen werd het spannend: 

zouden er andere leden net zo gek 
zijn als de organisatie en zich aan-
melden? De inschrijving verliep 
aanvankelijk stroef maar toen allengs 
duidelijk werd dat het prachtig weer 
zou worden, ging het hard. Resultaat: 
66 enthousiaste deelnemers en 23 
graden op de thermometer toen het 
startschot om 7 uur werd gegeven. 

Wie had dat durven dromen?
Hole 16 was door mede-organisator 
Lei uitgeroepen tot ‘dobbelhole’. 
Afhankelijk van het aantal ogen dat 
gegooid werd moest de hele hole met 
dezelfde stok gespeeld worden, 
variërend van een driver tot een 
putter. Voor de meesten een hilarisch 
moment, alleen de altijd serieuze 
golfers konden de lol er niet echt van 
inzien.

Om 11.30 uur, -het was 
inmiddels 28 graden-, was iedereen 
weer terug op het terras, 
waar de dorst kon worden gelest 
en de honger gestild. 
Het eerste Early Bird-Toernooi 
was een zeer geslaagd experiment.

Bets van der Heijden

Eerste Early Bird-Toernooi zeer geslaagd experiment

Veel vroege vogels...
Wat bezielt een uitgesproken avondmens, dat bij voorkeur niet voor 8.30 uur opstaat, om een Early Bird-Toernooi 
te willen organiseren? Heel simpel: de enthousiaste verhalen van vrienden bij wie een dergelijk toernooi al jaren 
een succes was, visioenen over prachtige zonsopkomsten, een glinsterende bedauwde baan en het gezang en 
gekwetter van vogels die ons als vroege vogels begeleidden. En dan ter afsluiting een lekker ontbijt.
En dat visioen bleek vrijwel naadloos te kloppen.

 Mijn echtgenoot had zich spontaan gemeld om de spelers van koffie en een broodje te voorzien.
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De alpaca’s van Chantal
“Alpaca’s lijken echte knuffelbeesten; 
maar ze blijven toch wel graag op 
enige afstand. Als je wat langer kijkt, 
zie je dat ze allemaal een eigen karak-
ter hebben. Die grote Maria is heel 
trots, die twee daar zijn echte trutjes, 
Amy is heel nieuwsgierig en Yamilla is 
een lieve moeder, maar in de kudde 
gedraagt ze zich als een echte bitch.”

Chantal Versleijen vertelt over haar 
alpaca’s. Chantal is degene die in 
elk clubblad een gedicht schrijft. Zij 
ontwerpt steeds de cover van ons 
blad. Daarnaast was ze onze vraag-
baak bij ICT-problemen. Maar ze is 
ook moeder van twee kinderen, ze is 
zelfstandig ondernemer als trainer/
coach, ze is grafisch vormgever, vrij-
williger bij KiKa, lid van de ouder-
raad van de basisschool in America, 
betrokken bij Stichting Cultureel 
Erfgoed Zwarte Plak en...(heeft ze nog 
tijd over...?). ze is ook nog met haar 
man Jan fokker van alpaca’s. Wie ooit 
langs de spoorlijn rijdt van America 
naar station Horst/Sevenum kan haar 
dieren bewonderen in de wei rechts 
tegen het spoor.

Intens
“Ik kan hier wel een half uur alleen 
maar zitten kijken naar onze alpaca’s 
en dan zit ik intens te genieten. 
Dat had ik ook niet gedacht toen we 
er een jaar of vijf geleden mee 
begonnen.
Mijn schoonvader verkocht zijn 
boerderij, maar niet de grond, 
wij konden een weiland overnemen. 

Maar wat moesten we daarmee? 
Toevallig was er op dat moment een 
tv-uitzending van Martin Gauss, 
waarin hij iets vertelde over alpaca’s. 
Jan en ik hadden onmiddellijk 
belangstelling. We hebben samen 
alle cursussen gevolgd die er maar 
te volgen waren over het verzorgen 
van alpaca’s, het fokken, het scheren. 
Daarna hebben we onze eerste dieren 
aangeschaft. We hebben er geen 
moment spijt van. We beleven er 
dagelijks plezier aan, al is het 
eigenlijk een uit de hand gelopen 
hobby geworden.
We zijn er dagelijks mee bezig. 
De dieren hebben niet genoeg aan 
alleen het gras van de wei. We voeren 
hooi en brokjes waar noodzakelijke 
voedingsstoffen inzitten. Als we 
gaan voeren, zien ze ons al van ver 
aankomen. Je krijgt een band met de 
dieren. We hebben er 23, vooral wijf-
jes natuurlijk. We hebben dit jaar 3 
jongen gekregen; twee daarvan waren 
jongens, terwijl we het liefst meisjes 
(hembra’s) willen. 

Alpacawol

Alpaca’s zijn familie van de kameel 
en de lama. Ze komen veel voor in 
Peru of Nieuw-Zeeland. Niet in het 
wild, maar in grote kuddes in de vrije 
natuur. Ze worden gefokt om de heel 
bijzondere wol. 
Alpacawol heeft een holle schacht; 
daardoor houdt ze de warmte veel 
langer vast en is ze tevens prettig 
warmteregulerend. Daarin verschilt 
ze van schapenwol. Een allergie voor 

alpacawol komt ook nauwelijks voor.
Om die wol te krijgen moet je elk 
jaar scheren. Dat is een kunst apart. 
Als je dat niet goed doet, wordt het 
dier heel wild: de alpaca verzet zich 
dan hevig. Dat wordt een strijd 
die je altijd verliest. Er bestaat een 
werktuig waarmee je de voor- en de 
achterpoten vastbindt. Doe je dat 
goed, dan wordt het dier heel rustig, 
het geeft zich over. Dan kun je heel 
gemakkelijk scheren. Je moet niet te 
kort scheren, want dan kan de huid 
door de zon verbranden. 
Tegelijk met het scheren moet je de 
nagels bijhouden en eventueel de 
tanden bijslijpen als dat nodig is. 
Jan, mijn man, is een uitstekende 
scheerder. 
Hij wordt door andere alpacahouders 
veel gevraagd. We hebben dit jaar 
wel 150 alpaca’s geschoren. 
Per dier vergt dat een klein half uur. 
Dus... ik zei al: het is een beetje een 
uit de hand gelopen hobby aan het 
worden.

Hygiëne
Er gaat geen dag voorbij zonder dat 
we even naar de dieren gaan kijken. 
De kinderen gaan graag mee. 
We halen dan altijd de keutels weg 
omwille van de hygiëne. We hebben 
een jonge alpaca die door de moeder 
is verstoten. Zij voedt haar niet. 
Dat moeten wij dan met de fles doen. 
Je krijgt zodoende automatisch een 
hechte band met zo’n beestje. 
Habika heet zij: alle dieren die dit 
jaar geboren zijn hebben een naam 
die met een ‘h’ begint.
De liefde en de zorg die de moeder 
normaal aan het beestje zou geven, 
moet ze nu van ons krijgen. Dat is 
voor Habika van levensbelang.”

Maar dat is geen probleem. Liefde? 
Zorg? Chantal heeft meer dan 
genoeg. Het straalt van haar af.

Jo Bongartz

  

    Chantal Versleijen, fokker van alpaca’s 

‘Yamilla is een echte bitch’

ONTMOETING MET…
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Golfbaan Schloss Haag:
lang maar uitdagend…
Golfbaan Schloss Haag in het Duitse Geldern, is inmiddels ook toegevoegd aan het rijtje golfbanen waar 
Golfhorstleden 50% korting krijgen. Deze baan, net over de grens bij Venlo, is onderdeel van het landgoed 
Schloss Haag en in bezit van ‘der Reichsgrafen von und zu Hoensbroech’. De familie woont er nog steeds.

De geschiedenis van het landgoed 
en de gebouwen gaat terug tot 1300 
Daarna is het tweemaal verwoest en 
wel in 1600 en in de Tweede 
Wereldoorlog. Wat rest na her- en 
verbouwingen is een mooi geheel 
met slottorens, oude poortjes en 
allerlei elementen die uit de vroegere 
jaren bewaard zijn gebleven. 
De slotgracht en een binnenplaats 
ontbreken natuurlijk niet. 

Overnachten
Voor de liefhebber is er zelfs de 
mogelijkheid om er te overnachten. 
Op de binnenplaats van het 
complex is de golfshop te vinden 
waar we allervriendelijkst ontvangen 
werden door de dame achter de balie, 
die ons wegwijs maakte. In de shop is 
een ruim assortiment aanwezig, 
variërend van kleding en schoenen 
tot cadeauartikelen.
Helemaal voorgelicht gingen we op 
pad. Het was hier stil op maandag 
met een miezerig regentje, maar dat 
kon de pret niet drukken.

Amerikaans
De baan doet wat Amerikaans aan: 
heel lang en vlak en royaal opgezet, 
echt iets voor long-hitters. De holes 
liggen redelijk ver uit elkaar, dus werd 
het een lange wandeling. 
De fairways zijn breed met 
hoge rough ernaast: bomen, struiken, 
en heel hoog gras. Schloss Haag heeft 
bovendien een grote hoeveelheid 
bunkers, in alle soorten en maten: 
potbunkers, grasbunkers, diepe en 
ondiepe bunkers. 
Ze liggen op slagafstand en rond 
de green, je kan ze dus niet 
ontwijken. Wat ook niet te ontwijken 
viel was het water, eveneens in alle 
soorten en maten, vooral rond 
de greens. 

Maar lopend van hole tot hole ook als 
een meanderend beekje.

Secuur slaan
Hole 5 is de moeilijkste hole, met 
een dogleg vlak voor de green, die 
afgeschermd is door bosschages en 
bomen, 6 bunkers en een brede vijver. 
Secuur slaan en je kop erbij houden 
zijn een must… 
Anders kost het je punten.

Na afloop hadden we de ‘Kaffee und 
Kuchen’ in het restaurant van het 
oude slot wel verdiend en genoten we 
nog na van een mooie en uitdagende 
ronde. Het is jammer dat de keuken 
op maandag gesloten is, maar dat 
houden we tegoed voor de volgende 
keer als we hier gaan spelen. Want we 
vinden het zeker een baan om naar 
terug te gaan.

Alice Wolthuis
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Vorig jaar mochten we voor het eerst 
Jeugd Open competitie spelen in 
de 4e klasse. Een andere spelvorm en 
moeilijkere tegenstanders. In dat jaar 
werden we tweede en promoveerden 
we dan toch naar de 3e klasse. 
Dit seizoen konden we dus weer 
moeilijkere tegenstanders en mooi-
ere banen verwachten! We dachten 
allemaal: “We gaan gewoon proberen 
zo hoog mogelijk te eindigen”.

Onze eerste wedstrijd vond plaats op 
de prachtige baan van Prise d’Eau in 
Tilburg, met als tegenstander 
Crossmoor 1. We wisten als we deze 
eerste wedstrijd zouden winnen dat 
we dan ons visitekaartje af zouden 
geven en een goede kans zouden 
maken om bovenin mee te doen want 
Crossmoor zou een van de sterkste 
tegenstanders zijn. 
En we wonnen hem met 18-6.
De tweede wedstrijd was tegen 
De Peelse Golf 1 op de Stippelberg. 
De jongens en coach van de Peelse 
probeerden ons voor de wedstrijd een 
beetje te intimideren, maar daar moet 
je tegen kunnen… 

Dus lieten we de Peelse even wat zien 
en wonnen met 24-0!
Met 6 wedstrijdpunten en een doel-
saldo om van te dromen gingen we 
de derde wedstrijd in. 
Deze wedstrijd was tegen aartsrivaal 
Stippelberg 1 op Crossmoor. 
We wisten dat we een goede kans 
zouden maken op het kampioenschap 
als we hier zouden winnen. En dus 
gingen we er volledig voor en na voor 
sommigen een iets korter rondje en 
bij anderen spanning tot op de laatste 
hole, wonnen we de wedstrijd zeer 
verdiend met 18-6!
Na vervolgens gastheer te zijn geweest 
op onze eigen baan restte ons nog één 
wedstrijd. Het kampioenschap was bij-
na niet meer te ontlopen, maar je weet 
nooit. Dus waren we het er alle vier 
over eens dat we de laatste wedstrijd 
tegen Prise d’Eau op de Peelse zouden 
gaan knallen om te laten zien dat we 
de hogere 2e klasse echt verdienden. 
En dat deden we. We speelden specta-
culair en wonnen met 22-2! 
Ongeslagen en met 82 punten voor en 
14 tegen waren we terechte kampioe-
nen! 

Harriët bedankt als coördinator en 
Ruud en Theo bedankt voor de bege-
leiding! En onze eigen bakker Suzanne 
Pijpers: bedankt weer voor de heerlijke 
taart! 

Volgend seizoen in de 2e klasse! 

Captain Joep Jacobs

Evenals vorig jaar waren we weer 
ingedeeld in poule J102 van de 
dubbel-9 competitie. 
Daar waar we vorig jaar elke wed-
strijd vroeg moesten vertrekken voor 
een lange reis van ongeveer een uur 
naar Zuid-Limburg, was de indeling 
nu een stuk gunstiger. Onze tegen-
standers waren: Overbrug, Stippel-
berg, Haverleij en De Peelse Golf.

Ons team bestond wederom uit 
slechts 4 spelers: Bart Pronk, Ruben 
van Deursen, Sven van den Beuken 
en Paul ter Burg. Iedereen moest dus 
fit blijven en alle zondagen vrijmaken 
om alle wedstrijden te kunnen spelen. 
De eerste wedstrijd vond plaats in 
Helmond tegen Haverleij. 
Op de 9-holes baan die dus tweemaal 
gespeeld moest worden, kenden we 
een goede start. Golfclub Haverleij 

werd ruimschoots verslagen met 23-5. 
Na afloop was er een prima BBQ voor 
de jeugd. 
Onze tweede wedstrijd was tegen De 
Peelse Golf op Golfbaan Stippelberg. 
Op een lange, moeilijke baan met zeer 
harde, snelle greens werd na een lang 
rondje golf (5 uur) De Peelse Golf met 
22-6 verslagen.

Na twee vrije weken werd de 
competitie vervolgd in Den Bosch 

bij Golfclub Haverleij. 
Voor de derde keer scheen de zon 
volop en ook hier kenden we geen 
medelijden met onze tegenstander 
Golfclub Stippelberg. Met een gemid-
delde score van 37 stablefordpunten 
werd Stippelberg verslagen met 26-2.
De vierde wedstrijd vond plaats op 
de Golfhorst, waarbij wij als gast-
heer fungeerden. Voor velen is dit 
het hoogtepunt van de competitie. 
Proberen de accu van de buggy leeg 
te rijden is hier het ultieme doel.De 
laatste wedstrijd vond plaats bij onze 
‘buren’ van De Peelse Golf. Het kam-
pioenschap was bijna binnen en kon 
ons eigenlijk niet meer ontgaan. De 
benodigde 5 punten waren al binnen 
na de eerste verliespartij van onze eni-
ge overgebleven concurrent: Golfclub 
Haverleij. Uiteindelijk hebben we ook 
hier onze directe     

Jeugdteam 1 kampioen in de 3e klasse

Jeugdteam 4: de terechte kampioen

Jeugdteams schitteren in NGF-jeugdcompetitie
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tegenstander (Overbrug) ruim versla-
gen met 21-7. 
Bij deze laatste wedstrijd waren de 
weergoden ons niet zo goed gezind. 
Na veel regen en zelfs een beetje 
onweer waren de spelers nog niet nat 
genoeg en volgde er op de green van 

hole 18 nog een champagne-douche.
Met heel veel speelvreugde en een 
zeer goede teamspirit is team 4 de 
terechte kampioen van poule J102.

Peter van Deursen, teamcoördinator team 4

De afgelopen jaren is er veel tijd 
en moeite geïnvesteerd om meer 
jeugdleden aan het golfen te krijgen. 
Op initiatief van Manny van Soest, 
voorzitter van de jeugdcommissie, 
hebben onder meer leerlingen van de 
basisschool op de Golfhorst  
kennisgemaakt met golf. Maar het 
doel, het werven van nieuwe jeugd-
leden, is niet bereikt. En dat geldt 
niet alleen voor de Golfhorst, maar 
ook voor de andere clubs in Limburg. 
De belangrijkste reden hiervoor is 
volgens Manny het ‘transport’ van 
de kinderen naar een golfbaan, hoe 
komen ze er.

‘Abschlag Schule’
Manny denkt dat dé oplossing 
daarvoor ligt in de aanpak van onze 
oosterburen. Sinds enkele jaren wordt 
het jeugdgolf professioneel gesti-
muleerd in de zogeheten ‘Abschlag 
Schule’. Dat houdt in dat de kinde-
ren vanuit school naar de golfbaan 
worden gebracht. Daardoor hebben 
duizenden kinderen in Duitsland de 
afgelopen jaren op speelse wijze ken-
nis gemaakt met deze sport. Daardoor 
is het aantal jeugdleden toegenomen 
en zijn ook meer ouders gaan golfen.

Dit ‘Abschlag Schule’-model wordt 
volgens onze jeugdvoorzitter volledig 
ondersteund door de DGV, zeg maar 
de Duitse Golf Federatie. Maar een 
dergelijke landelijke aanpak is volgens 
Manny (helaas) in Nederland nog niet 
aan de orde.

Limburg Topgolf Academy
In Limburg wordt nu wel een eerste 
stap gezet door met een aantal organi-
saties nauw te gaan samenwerken. En 
dan hebben we het over de Limburgse 
golfclubs, het Huis voor de Sport en 
Topsport Limburg. Deze samenwer-
king moet ertoe leiden dat golf een 
echte breedtesport wordt, 

dus beoefend door kinderen uit 
alle lagen van de bevolking. En het 
tweede doel is: golftalentjes opsporen, 
behouden voor de eigen club, en hun 
talent verder ontwikkelen. Daarvoor 
wordt de Limburg Topgolf Academy 
opgericht. Om hiervoor jeugdleden 
te selecteren worden de komende 
maanden Limburgse talentendagen 
gehouden. 

De voorzitter van de jeugdcommissie 
van de Golfhorst is erg blij met deze 
stap en hoopt dat meer jeugd enthou-
siast wordt gemaakt voor het golfen. 

Bets van der Heijden

‘Samen sterk voor Limburgs golftalent’

Kom op meiden! Kom ook golfen!

“Ik ben Iris Lenssen, ben 14 jaar en kom uit Sevenum. 

Ik golf nu bijna 1 jaar. Ik golf op de Golfhorst omdat iedereen er heel 

vriendelijk is en het er altijd gezellig is, dus ook buiten het golfen om. 

Het liefst zou ik vaker golfen dan dat ik nu doe. Ik speel nu één keer per 

week en soms vaker. Ik ga meestal met mijn ouders, die spelen namelijk ook. 

Dat is ook de reden dat ik ermee ben begonnen. Ik mocht wel eens mee van 

mijn ouders en begon golfen steeds leuker te vinden. Mijn vader had me vorig jaar 

beloofd dat ik samen met hem mee zou mogen golfen in Italië. Dat hebben we 

afgelopen zomervakantie ook gedaan. Heel erg leuk. Ik hockey nu al 4 jaar en dat 

lijkt toch wel wat op golfen! Je hebt dan al een beetje dat zelfde gevoel voor de bal, 

maar noodzakelijk is het niet, je leert het golfen zo ook wel. Ik ben in ieder geval blij 

dat ik ben begonnen. Ik heb weer nieuwe meiden op de Golfhorst leren 

kennen en we hebben nu een hele leuke meidengroep. We hebben afgesproken 

samen wat vaker te gaan spelen. Het zou natuurlijk nog leuker en gezelliger worden 

als er meer meiden gaan golfen! Het is zo leuk met zo’n meidengroep! Ik heb dit jaar 

nog geen competitie gespeeld, dat zou wel iets te snel zijn. Ik ben nu aan het leren 

voor mijn GVB, als ik dat heb wil ik wel competitie 

gaan spelen. Dat lijkt me heel leuk! Er zijn iedere 

zondag golflessen. Je leert er heel veel van en ze zijn 

tegelijk ook leuk! Ik raad heel veel meiden aan om 

ook op de Golfhorst te komen golfen! 

Vooral doen, het is heel erg leuk!”

Groetjes, Iris Lenssen 

Gol fhor s t Zomer/Herfst 2014
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Ik geef de tee aan…

Jan Janssen

Beste lezers,

“Onlangs heeft Lei Holthuijsen mij gevraagd of ik de tee 
van hem wilde overnemen. Deze uitdaging pak ik met 
plezier op. Het biedt mij de gelegenheid om iets over 
mezelf te vertellen.
Ruim anderhalf jaar geleden ben ik gestopt met werken. 
En stilzitten is niets voor mij. Het welbekende ‘zwarte 
gat’ leek me geen prettig vooruitzicht. Waar ik behoefte 
aan had was actief bezig zijn en het opnieuw opzetten 
van een sociaal netwerk. Van mijn vrienden Peter en 
Ton had ik vernomen hoe laagdrempelig en gastvrij de 
Golfhorst is en hoe uitdagend het golfen kan zijn. 
Daar ben ik toen mee gaan doen aan de inlooplessen, de hele winter door. In mei 2013 
heb ik mijn GVB nieuwe stijl gehaald, waarmee de eerste doelstelling was bereikt, 
namelijk het mogen deelnemen aan wedstrijden. Het verlagen van mijn handicap is 
de tweede uitdaging. Daarom heb ik de afgelopen winterperiode weer inlooplessen 
genomen. Zo heb ik mijn techniek samen met de altijd enthousiaste pro Remo weer wat 
kunnen verbeteren en hoop ik zo mijn handicap nog wat te kunnen verlagen. Omdat ik 
2 tot 3 wedstrijden per week loop, zowel op de Americabaan als op de grote baan, heb 
ik intussen met heel veel mensen kennisgemaakt. Dat alleen al is fascinerend. Vaak heb 
ik moeten uitleggen dat ik niet de ‘oude’ maar de ‘jonge’ Jan Janssen ben. Een blik in de 
ledenlijst laat zien dat er zelfs 4 mensen Jan Janssen heten. Maar ik denk dat ik de enige 
Jan Janssen ben die ook in America is geboren.
Wat maakt golf zo uitdagend voor mij?
Het is vooral een spel met en tegen jezelf. Je kunt bij een foute slag nooit de schuld geven 
aan een flightgenoot. Ik kan ook genieten van een mooie slag van een ander. Ook dat 
geeft motivatie en inspiratie. Je bent in de buitenlucht, in beweging en in de natuur. 
Let maar eens op wat er op de Golfhorst allemaal groeit en bloeit! 
Dit voorjaar heb ik voor het eerst meegedaan aan de vogeltelling. Behalve de schitte-
rende zonsopkomst werden er 37 vogelsoorten en dieren geïnventariseerd. En tussen dit 
alles mogen wij dan golfen. Wat een voorrecht! De Golfhorst is een uitdagende baan met 
oneindig veel variabelen.
Een Zweeds wetenschappelijk onderzoek heeft onlangs aangetoond hoe gezond de golf-
sport is. De conclusie uit dit rapport is dat golfers gemiddeld 5 jaar langer leven en een 
rijker sociaal leven hebben. Golfen is echt een sport voor het leven.
Na een wedstrijd blijf ik graag nog wat nababbelen onder het genot van een drankje en 
een potje pinda’s. Van de prachtige uitspraken die er aan tafel en op de baan gedaan 
worden wil ik er enkele graag vermelden:
- als je alle ‘greekers’ van een wedstrijd bij elkaar in een flight zou zetten  
 krijg je een flight van 20;
- over intelligentie/zelfspot gesproken:  
 ‘ik heb alle klassen van de lagere school tweemaal gehad’;
- de beste hole vandaag is 19;
- een slechte dag op de golfbaan is altijd nog beter dan een goede dag op kantoor;
- ik heb wel 3 rondjes rond de kerk gehad.

Al met al mag je toch zeggen dat je een bevoorrecht mens bent als je zó van alles op de 
Golfhorst mag genieten. Graag geef ik de tee door aan Kitty Collin.”

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.

Dubbele Handicap 
Toernooi 

groot succes
Dit jaar zijn de dubbele handicapwedstrijden 
op 11 en 14 juni gehouden. Het besluit om 
deze wedstrijden een week te verschuiven 
heeft goed uitgepakt. 

We hadden 44 en 28 deelnemers en konden 
815 euro overmaken naar de Nederlandse 
Gehandicapten Golfvereniging, het hoogste 
bedrag van de vier keer dat we deze wedstrij-
den hebben georganiseerd. 
Namens de Nederlandse gehandicapte golfers 
nogmaals hartelijk dank voor ieders bijdrage!

Op bijgaande foto’s de winnaars: foto boven: 
Hay Haenen (l.) met Louis Peeters, en foto 
beneden: Geert van Ewijk (l.) met Ton Daamen 
die de Golfhorst gaan vertegenwoordigen op 
de landelijke finaledag op golfbaan Waterland-
Amsterdam op 13 oktober. Heren succes!

Berden Mode, Slapen en Wonen sponsort de vereniging
Leden van onze vereniging kunnen 3% korting krijgen op hun aankopen bij alle vestigingen van Berden in Venlo, Blerick, 
Sittard, Geleen of Heerlen. Als u van deze korting gebruik wilt maken, moet u zich eenmalig melden bij de afdeling 
Herenmode van Berden in Blerick en uw NGF-pas en/of Golfhorstpas tonen. U moet dan ook een deelnameformulier 
invullen en ondertekenen. Hierna ontvangt u de speciale clubpas van Berden, waarmee u in alle genoemde vestigingen 
gebruik kan maken van de kortingsregeling. Elk gezinslid kan van die ene pas gebruikmaken. Niet alleen u als lid profiteert 
van de korting, maar ook wij als vereniging. Wij krijgen 3 procent over het totaal door u bestede bedrag. Het bestuur is met 
deze sponsoring akkoord gegaan omdat u zelf bepaalt of u van deze regeling gebruikmaakt.

Het bestuur
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Bereiding
Frisse komkommersalade
Komkommer(s) schillen en fijn snijden; maak een dressing van olijfolie, wijnazijn, mosterd, 
mayonaise en wat suiker! De gesneden komkommer erbij doen. Garneren met ringetjes rode ui, 
fêta en een schijfje tomaat (en voor de liefhebbers nog een zwart olijfje). In kommetjes apart 
bij het kipgerecht serveren.
Kipgerecht
Uien schoonmaken, fijn snijden en fruiten in de boter (niet bruin laten worden). Kipfilets in 
blokjes snijden, gyroskruiden (naar smaak) erover, zout en peper. Toevoegen aan de uien, bak-
ken en goed gaar laten worden. Afblussen met een flinke scheut Metaxa. Voeg bloem (beetje 
voor beetje) toe. Vervolgens de helft van de melk. Bouillontablet(ten) verkruimeld -naar smaak- 
toevoegen. Zonodig weer wat melk. Goed roeren op matig vuur!
Champignons schoonmaken met borsteltje. In vieren snijden en (niet te lang) bakken. Op het 
laatst toevoegen aan de kip. Vocht achterhouden.
De room door het geheel roeren. Proeven en evt. nog wat kruiden toevoegen.
Kook de wilde rijst (volgens de gebruiksaanwijzing op het pak) in een grote pan met veel water 
en wat zout. Roeren! Goed afgieten! Laat hem minstens een kwartier staan met de deksel op 
de pan om goed droog te worden.
Uitserveren
Serveer de rijst (m.b.v. een timbaaltje) in het midden van het bord. De bereide kip er rondom 
heen doen. Garneer met takje peterselie. Zet de kommetjes komkommersalade apart op tafel. 

Smakelijk eten! Jacques van Eyndt

Koken met Jacques
Golfhorst-kip 
met frisse komkommersalade en rijst

Ingrediënten
voor 4 à 6 personen
1 à 2 uien, 1 rode ui
1 kg kipfilets, ½ kg champignons
1 à 2 kippenbouillontabletten
gyroskruiden, evt. maggiblokjes

1 pakje fêta
enkele takjes peterselie
1 à 2 slangkomkommers
1 à 2 tomaten, evt. zwarte olijfjes
1 flesje koks- of kookroom
bloem, boter, zout, peper, mayonaise, olijfolie, 
wijnazijn, mosterd, suiker, melk
1 p. wilde rijst (of naar keuze een andere variant…)
timbaaltjes (kleine ronde vormpjes) of koffiekopjes

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
gsm 06-533 364 32 
c.besseling@ziggo.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
Twan Hoeijmakers (vz)
Fried Hoeijmakers (vvz)
Jan Duijndam
Hermine Titulaer

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
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)
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)
Ronald Breeman
Patrick Craenmehr
Peter van Deursen
Harriët Jacobs
Stanley Mooren
Just Nelson
Loes Pronk  
(hoofd coördinator van het 
CTJ-programma van de NGF)
Remo Kuypers (pro) 

(zie voor de e-mailadressen van de commissievoorzitters het bestuursoverzicht in dit blad;  
verdere gegevens vindt u op onze website: www.golfvereniginggolfhorst.nl)
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Strokeplay-
kampioenschappen: 
verrassend en spannend
Het was het weekeinde van 5 en 6 
juli, twee dagen die gereserveerd wa-
ren om de beste spelers van de Golf-
horst boven te laten drijven. Met als 
ultieme beloning een vereeuwiging 
op de Wall of Fame. Omdat de betere 
heren en dames het niet terecht von-
den dat de goeie jeugdspelers wel in 
2 categorieën hun talenten mochten 
bewijzen, namelijk bij de jeugd en 
bij de volwassen leden, was besloten 
dat dat ook voor de volwassen leden 
gold. Wie 50+ was kon aan de regu-
liere strokeplaykampioenschappen 
meedoen, maar ook aan de senioren-
categorie. Dat hield wel in dat beide 
categorieën op één dag werden 
gespeeld en dat je dus over een be-
hoorlijke conditie moest beschikken 
om aan beide mee te doen.

Grillig
Het werd een spannende en verras-
sende finalezondag. De 16-jarige Job 
Pijpers stond na de eerste wedstrijd-
dag vierde. Dus begon hij welgemoed, 

zonder enige stress, aan de finaledag. 
En die kalmte werd beloond. Job 
speelde 3 slagen boven par en werd 
daarmee clubkampioen bij de heren. 
Teun Jacobs, eveneens jeugdlid, begon 
als favoriet aan de eindstrijd, maar 
werd 4e. En de winnaar van vorig jaar 
broer Joep Jacobs werd na een span-
nende play off tweede en Ben Claas-
sen eindigde op de derde plaats. Zo 
grillig kunnen golfwedstrijden zijn.

Zenuwen
Bij de dames werd Brigitte Peeters 
onbetwist kampioen en prolongeerde 
zij haar titel. Maar de tweede en 
derde plaats moesten ook door het 
spelen van 3 extra holes worden 
uitgevochten, maar nu zelfs door 
3 dames . En dan blijken rust en 
ervaring in het voordeel te werken. 
Gineke Wieland sloeg op de play off 
holes 3 parren en werd daarmee 
tweede. Anita van den Heuvel 
eindigde als derde en bij Hermine 
speelde de zenuwen dusdanig parten 

dat ze buiten het erepodium viel. 

Trots
En dan de senioren. Harrie Rongen, 
al enkele jaren clubkampioen, had dit 
jaar geduchte concurrentie gekregen 
van twee ‘jonge’ senioren. De ‘net 
50-plussers’ Karel Dirkse en Ben Claas-
sen hadden zich voor deze categorie 
ingeschreven. Omdat, zo zei Ben, we 
Harrie eindelijk wel eens van ‘het 
bord’ wilden houden En dat is gelukt, 
maar wel heel nipt met slechts één 
punt verschil. Als een pauw zo trots 
liet Ben zich huldigen. De andere net 
50-plusser Karel werd derde. Maar de 
uitslag bij heren senioren maakt een 
ding duidelijk: ‘good old’ Harrie geeft 
zich zeker nog niet gewonnen.

En de parkeerplaats voor de clubkam-
pioen heren? Die heeft de 16-jarige 
Job al met een royaal gebaar aan zijn 
vader gegeven. 

Bets van der Heijden

 Staand v.l.n.r.: Karel Dirkse, Harrie Rongen, Brigitte Peeters, Gineke Wieland en Anita van den Heuvel. Gehurkt v.l.n.r.: Joep Jacobs, Job Pijpers en Ben Claassen
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Emancipatie
“Trouwe lezers van mijn verhaaltjes, en ik heb begrepen dat die 
daadwerkelijk bestaan, zullen nu onmiddellijk de wenkbrauwen 
fronsen. ‘Eerst een artikel over klootschieten en nu over emanci-
patie. Dat kan geen toeval zijn!’. Ja, dames en heren, dit is wel 
toeval. Het stond gewoon in de planning en daar moet je niet van 
afwijken.

Overigens, nu ik het toch over het voorgaande verhaaltje heb en 
met name over de door luchtkussen aangedreven buggy’s en trol-
leys, moet ik u een grote teleurstelling meedelen.
Een zeer goed ingevoerd lid met het pseudoniem CONJ1 torpe-
deerde al de gewekte verwachtingen door mij te wijzen op een 
site die aantoont dat die dingen al bestaan. Weg investeringen en 
weg mijn bijdrage om zonder te dragen door te spelen in de winter. Maar ja, belangrijke 
vindingen worden meestal op meerdere plaatsen tegelijk bedacht.
Omdat ik de teleurstelling nu heb verwerkt, zal ik u ook de weg wijzen: Google naar 
‘Hovercraft op de Goyer’.

Maar emancipatie dus en ik bedoel hier vrouwenemancipatie. Veel sporten worden nu 
gelukkig beoefend door leden van het vrouwelijk geslacht. Zelfs sporten als rugby, bok-
sen, ijshockey, worstelen, wielrennen, voetbal en judo worden vrolijk ook door vrouwen 
beoefend. Natuurlijk ook onze eigen golfsport. Toch is de benadering van vrouwen bij 
de golfsport iets anders: bij alle sporten wordt gesproken van vrouwen. Zelfs spreken de 
beoefenaarsters zelf vaak over meiden. Niet echter bij het golfen. Hier spreekt men nog 
steeds over dames. We hebben een damescompetitie en damestoernooien. En laten we dit 
in ieder geval zo houden.

Er is in de loop der eeuwen een heel emancipatieproces verlopen om dames deel te laten 
deelnemen aan sportwedstrijden. Tot de 17e eeuw was het ondenkbaar dat dames aan 
sport deden. Meer dan een spelletje crocket in de achtertuin was er niet bij. En laat nu 
uitgerekend een dame die dit taboe heeft doorbroken een golfspeelster zijn geweest.
En niet zomaar iemand, Koningin Victoria was de eerste die tijdens haar vakanties ging 
golfen. Zij had het kasteel Balmoral Castle in Schotland laten bouwen en vond golfen een 
prettige en passende besteding van haar vakantiedagen. Dit is geweest rondom 1860. 
Waar zij precies heeft gespeeld is ook niet helemaal duidelijk. Natuurlijk op St. Andrews 
dat in 1754 werd geopend, maar misschien ook wel op de Musselburgh Linksbaan, die 
in 1672 werd geopend en die naar nu bekend is, tot de vijf oudste banen van de wereld 
behoort.

En zij was een voorbeeld! Want plotseling werd de mannentraditie doorbroken en was 
er een begin voor het begrip vrouwensport. Wat haar scores waren heb ik niet kunnen 
vinden in de archieven (kolonel Stableford was nog niet geboren). Wel heeft zij invloed 
gehad op een nu door een ieder gebruikte uitdrukking. Zij liet haar tas dragen door een 
jonge Franse officier, een cadet. De Engelse dames en heren die nu plotseling ook werden 
aangetrokken tot de golfsport wilden hiervoor natuurlijk niet onderdoen en huurden ook 
een cadet. Dit moeilijke Franse woord werd al gauw verbasterd tot caddy en dat wordt nu 
zelfs gebruikt als boodschappenwagentje.

Dus beste dames, u ziet dus dat u veel te danken heeft aan deze vorstelijke voorvechtster 
van vrouwensport. En… is deze doorbraak nu volledig geslaagd?

Onze vereniging kent beduidend meer heren- dan damesleden. Aan de dameswedstrij-
den wordt nog steeds veel minder deelgenomen dan aan de herenwedstrijden en bij de 
seniorenwedstrijden heeft de wedstrijdcommissie moeite om bij ieder vlucht een dame in te 
delen. Dus dames aan de bak! Het zou ondankbaar zijn om het voorbeeld van Koningin 
Victoria niet te volgen.
Maar ook voor de heren ligt hier een belangrijke taak. Het is toch zoveel prettiger met nog 
veel meer charmante dames op de baan. Dus haal uw vriendinnen eens over tot een proef-
lesje en laat ze eens kennismaken met de sfeer in onze vereniging en houd ze niet allemaal 
voor ons verborgen. Dat is ook emancipatie!

En dat, ook nu weer, niet alleen uit eigenbelang.”

Afko Schoonbeek

column… Afko Schoonbeek
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Wist u dat…

•  Marco van  
de Voort de  
beoogd nieuwe voorzitter van 
de wedstrijdcommissie is als Giel 
Boonhof zijn functie tijdens de 
algemene ledenvergadering eind 
januari neerlegt?

•  Joep Jacobs, ons verenigingslid 
met de allerlaagste handicap, de 
golfregels het slechtste kent?  
Althans van de 100 deelnemers 
aan het zomertoernooi?

•  tijdens ditzelfde zomertoernooi er 
zoveel prijzen waren dat de orga-
nisatie niet meer wist aan wie ze 
die moest geven en dus de horeca 
maar teamnummers liet roepen?

•  Constant van Rosmalen, secretaris 
van de baancommissie, na 10 jaar 
trouwe dienst stopt met zijn werk-
zaamheden voor deze commissie?

•  3 leden van de Golfhorst in de 
categorie lage handicappers als 
nummer 1, 2 en 3 zijn geëindigd 
bij een internationaal amateur-
golftoernooi in Turkije?

•  we dit jaar tot nu toe 25 nieuwe 
leden hebben mogen verwel-
komen?

•  de nieuwe clubkampioen,  
de16-jarige Job Pijpers, de parkeer-
plaats waar hij recht op heeft met 
een royaal gebaar aan zijn vader 
heeft gegeven? 

•  het zomertoernooi 2014  
vanwege de hoosbuien nog net 
niet in het water is gevallen?

•  er 815 euro overgemaakt is naar 
de Nederlandse Gehandicapten 
Golfvereniging?

•  dit bedrag bijeengebracht is door 
de deelnemers aan het Dubbele 
Handicap Toernooi?

•  dit het hoogste bedrag is sinds het 
begin van de organisatie van dit 
toernooi?
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De laterale waterhindernis op hole 
14 is een gebied waar veel golfregels 
van toepassing zijn. Hieronder pas-
seren die de revue. 

Zoals je in bijgaande situatieschets 
ziet, bestaat de hindernis uit een 
sloot, een toilethuisje annex schuil-
hut en twee rechtopstaande betonnen 
platen. Het hele gebied is met rode 
paaltjes afgebakend.

Het gebouw en de betonnen platen 
zijn vaste obstakels. Normaal mag je 
die zonder strafslag ontwijken, maar 
niet als de bal in een waterhindernis 
ligt. Je moet dan de bal spelen zoals 
hij ligt ofwel de waterhindernisregel 
toepassen.

De eerste vraag die beantwoord moet 
worden is, of de bal in de hindernis 
ligt. Deze dien je met ja te beant-
woorden als je de bal in de hindernis 
ziet liggen of als je er praktisch zeker 
(99%) van bent dat hij erin ligt. Is dit 
laatste niet het geval dan is sprake 
van een verloren bal. Je moet dan, 
met een strafslag, een nieuwe bal 
droppen zo dicht mogelijk bij de plek 
waar je het laatst geslagen hebt. 

De grenspaaltjes staan in de hinder-
nis, met andere woorden: de grens

lijn loopt aan de buitenkant van de 
paaltjes, op grondhoogte. De grens 
loopt loodrecht omhoog. Als een stil-
liggende bal de hindernis raakt, ligt 
hij in de hindernis. Zie in de schets 
“bal”. Bij het spelen van de bal mag je 
de paaltjes wegnemen. Niet vergeten 
terug te zetten.

Een bal in een waterhindernis 
mag altijd gespeeld worden zoals 
hij ligt. Let op, niet grounden.

Tot nu toe geldt het verhaal ook voor 
een gewone waterhindernis, dus met 
gele paaltjes afgebakend.

Als de bal in een laterale waterhin-
dernis (rode paaltjes) ligt, heb je vijf 
mogelijkheden om het spel te hervat-
ten, twee meer dan bij een gewone 
waterhindernis. Alleen de hierna 
als eerste genoemde optie is zonder 
strafslag. De andere vier kosten je een 
strafslag.

1. De bal spelen zoals hij ligt, niet 
grounden.

2. Een bal droppen zo dicht mogelijk 
bij de plek waar je het laatst gesla-
gen hebt.

3. Trek een denkbeeldige lijn HA van 
de vlag naar de plek waar de bal de 
grens van de waterhindernis pas-

 seerde. Op het verlengde daarvan 
mag je op elke plek een bal drop-
pen, zo ver naar achteren als je wilt. 

Boven genoemde drie mogelijkhe-
den zijn ook van toepassing bij een 
gewone waterhindernis. Mogelijkheid 
vier en vijf gelden alleen voor een 
laterale.

4. Bepaal het punt A waar de bal de 
grens van de hindernis passeerde. 
Van daaruit mag je binnen twee 
stoklengtes een bal droppen, niet 
dichter bij de hole en niet in de 
hindernis. Zo ontstaat het gebied 
A-A’-A”-A”’. Daarbinnen moet je 
droppen. Dat wil zeggen dat de bal 
bij het laten vallen binnen dat ge-
bied het eerst de grond moet raken. 
Vanaf dat punt mag hij maximaal 
twee stoklengtes wegrollen, niet 
dichter bij de hole dan punt A en 
niet in de hindernis. Rolt hij verder 
weg of in de hindernis dan moet je 
opnieuw droppen.

5. Mogelijkheid vijf houdt in dat je 
aan de overkant van de afbakening 
punt B bepaalt op de grenslijn, niet 
dichter bij de hole dan de afstand 
HA (denkbeeldig cirkelen). Vanuit 
dit punt mag je weer binnen twee 
stoklengtes een bal droppen zoals 
bij punt vier. Zo ontstaat het gebied 
B-B’-B”-B”’. 

Namens de regel- en handicapcommissie,

Hans Peters

Vraag het 
aan de R&H-commissie!

De laterale waterhindernis op hole 14

Gol fhor s t Zomer/Herfst 2014
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Een hole-in-one! 
Hoera! 
Niet erkend? 
Hoezo?
Opeens klinkt een oorverdovend gejuich op de afslag van hole 4, 
de par-3 over het water. Mijn golfmaat Dirk en ik kijken direct die kant uit. 
Een opgeschrikt stel eenden kiest snaterend het luchtruim. 
“Kim heeft een hole-in-one geslagen”, wordt ons opgetogen toegeschreeuwd. 

De flightgenoten van Kim, een struise blondine van een jaar of dertig, feliciteren haar uitbundig. Ze is door het dolle heen, 
en drukt een tedere kus op de club waarmee ze de bal richting hole dirigeerde, ik denk een ijzer-9. 
Een droom is in vervulling gegaan.
“Ik denk dat het geen echte is”, gromt Dirk met een afgunstige ondertoon in zijn stem. Tja, dat is Dirk, handicap 23, 
64 jaar, ten voeten uit: een jaloerse knorrepot.
“Hoezo, geen echte”, reageer ik verwonderd, “een hole-in-one is toch een hole-in-one?”
“Nee-nee, dat zie je hartstikke verkeerd. De vereniging erkent hem alleen in een officiële qualifying wedstrijd over 18 holes, 
op de grote baan. Alleen dán vergaar je eeuwige roem door een vermelding op de Wall of Fame in het clubhuis. Dat staat al 
jaren op de website man. Dat jij dat niet wéét! Het is vanaf de oprichting pas 22 leden gelukt.”
Nadenkend krab ik me achter de oren. “Dus… euh… dus bij matchplay, texas scramble en het lopen van een kaart 
kan je geen erkende hole-in-one slaan?” 
“Inderdaad, en ook niet op de Americabaan. Weet je trouwens dat je volgens de etiquette een rondje voor alle 
wedstrijddeelnemers moet geven?”
“Daar ben je dan mooi klaar mee”, reageer ik.
“Zeg dat wel, ja. Je kunt je er tegenwoordig zelfs voor verzekeren. Gekker moeten ze het niet maken. 
En die Tiger Woods en Luiten en kornuiten krijgen er potdomme een auto voor.”
Marshal Wilfred snort langs en groet ons goedgemutst. Terugzwaaiend: “Zeg Dirk, die Bols Hole-in-one Club, 
wat is dat eigenlijk?”“Och, dat stelt niet zo heel veel voor, een papieren club, die andere voorwaarden hanteert. 
De vereniging staat daar buiten. De speler moet zich zelf aanmelden. Je ontvangt dan een uitnodiging om het Bols Museum 
in Amsterdam te bezoeken. Dat gaat over de geschiedenis van de drankstokerij, en je mag proeven. Ik zie niet wat dat met 
golf te maken heeft. Je krijgt ook een oorkonde en een badge voor aan je golftas. Ik ken een paar figuren hier, die altijd 
opzichtig met dat ding lopen te pronken, tjongejongejonge. Ik misgun het niemand hoor, maar…”
 “Nou-nou, laat die mensen toch”, onderbreek ik hem. 
“Zeg, met die oranje tees gaat het straks wel wat makkelijker worden hè?”
“Ja, de afstand tot de vlag is korter. Ze zullen de regeling wel gaan aanpassen. 
Gebruikelijk is dat de lengte voor vrouwen minimaal 80 meter is, en voor mannen 100.”
We vervolgen onze weg, beter gezegd fairway, die er stralend bij ligt.
“Nog één ding, en dan hou ik erover op”, begint Dirk weer, en houdt zijn pas in. 
“Er is ook nog een Hole-in-one Club van de NGF, voor spelers onder de 18. 
Ook daar gelden andere voorwaarden. 
Tot nu is het nog niemand van onze jeugd gelukt, maar volgens jeugdvoorzitter Manny 
hoeven we daar niet lang meer op te wachten. 

Nou; eerst zien, dan geloven. Maar even wat anders: Ik heb je nu zó 
veel verteld over de hole-in-one; als ik jou was zou ik er een artikel 
over schrijven voor in het clubblad.”
Schrijf het dan verdorie zelf man, denk ik, 65, handicap 26. 
“Kom, we moeten opschieten, 
we houden de flight achter ons op.”

En die hole-in-one van Kim?... 
Dat was geen ‘echte’.

Jan Rovers

17



Gol fhors t Zomer/Herfst 2014

Nieuws van de Golfhorst BV

Slottoernooien:  
17 en 26 oktober
Noteer alvast in uw agenda: 
het slottoernooi op zondag 
26 oktober a.s. In samenwerking 
met onze golfvereniging sluiten 
wij het golfseizoen feestelijk af. 
Meer informatie vindt u t.z.t. op 
onze website.Het slottoernooi op 
de Americabaan vindt plaats op 
vrijdag 17 oktober.

Nobra-competitie 2015. 
Wilt u ook competitie spelen? 

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

Sinds de oprichting 17 jaar geleden is de competitie uitgegroeid tot een 
competitie met zo’n 1600 golfers. Verspreid over zo’n 40 golfbanen in 
Nederland. Iedereen is vrij deel te nemen aan de competitie Van startende 
golfers met enkel hun GVB tot single handicappers. Een leuke competitie, 
waarbij zowel het sportieve als sociale aspect van de golfsport aan bod komt. 
• Een team bestaat uit 8 tot 10 personen.
• Opgave: dames, heren of gemixed.
• Teams worden ingedeeld in poules naar: regio en gemiddelde handicap 

per team.

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

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

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

Wilt u meer informatie over de Nobra-competitie?

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

Blue Bay Golfchallenge
Wint u de reis naar Curaçao?

Op 20 september a.s. organiseren wij in samenwerking 
met Blue Bay Curaçao de 2e editie van de Blue Bay 
Golfchallenge. Uiteraard is ook dit jaar weer de hoofd-
prijs: 2 vliegtickets, deelname aan het Tourist Open op 
Curaçao en verblijf in de week van 8 december 2014.

Golfhorst neemt 
deel aan de PadX-
press: Golf4Kids

Via de PadXpress worden na-
schoolse activiteiten aangeboden 
aan de jeugd in de gemeente 
Horst aan de Maas. Afgelopen 
voorjaar heeft de Golfschool voor 
de eerste keer Golf4Kids aange-
boden, een golfprogramma voor 
jeugd in de leeftijd van 8 tot 12 
jaar. In september, het begin van 
het nieuwe schooljaar start een 
tweede reeks onder het motto 
“Golf is hartstikke leuk, hoe krijg 
je een balletje in zo min mogelijk 
slagen, vanaf de afslagplaats in de 
hole?” Tijdens deze reeks komen 
alle slagen van het spel aan bod: 
het chippen, putten en 
swingen; de kids gaan op 
de Americabaan spelen. 
Data:
donderdag 18 september 2014 16:00-17:00 
donderdag 02 oktober 2014 16:00-17:00 
donderdag 09 oktober 2014 16:00-17:00 
donderdag 16 oktober 2014 16:00-17:00
Inschrijven is alleen mogelijk 
via de site van PadXpress 
(www.padxpress.nl)

Ledenvoordeel
Uitgebreide informatie over de 
kortingsregelingen van banen 
waarvan Golfhorst-spelers ge-
bruik kunnen maken, vindt u op:  
www.golfvereniginggolfhorst.nl 
onder het tabblad Info / Kortings-
regelingen golfbanen.
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Speelvergoeding 
2015

Belangrijk voor al onze 
speelrechthouders: 

annulering van speel-
vergoeding voor het jaar 2015 
kan uitsluitend schriftelijk en 
dient voor 1 november van 
het lopende jaar (2014) te 

geschieden. Anders zijn wij 
genoodzaakt u het volledige 

bedrag in rekening te 
brengen. 

Speelrechthouders met een 
jaarlidmaatschap willen wij 

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

schap verlengd met een 
periode van 12 maanden.

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

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

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

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

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

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

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

Pitchmarks 
repareren in uw eigen belang

Openingstijden
We maken u erop attent dat de deuren van 
ons gebouw inclusief lockerruimte iedere dag 
vanaf 7 uur geopend zijn. 
Houd u hier dus rekening mee indien 
u vroeg wilt starten!
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voor dat de club makkelijker door het 
zand heen glijdt en de bal dus tijdens 
het slaan van het zand de bunker 
uitgaat.
Vanaf het vooraanzicht is het heel be-
langrijk dat de handen boven de bal 
wijzen! (foto 1) Op deze manier kunt 
u de bounce van de club het beste 
gebruiken!

Drill
Het is belangrijk om het clubhoofd 
door het zand te vegen en om geen 
hakbeweging te maken in het zand. 
U kunt dit proberen door een mooie 
gelijkmatige slag door het zand te 
maken. Mocht u hier moeite mee 
hebben, dan kunt u dit ook op het 
gras uitproberen. Zorg er daarbij wel 
voor dat er geen plag uit het gras 
wordt geslagen. 

Let op! Bovenstaande instructie 
geldt alleen voor de bunkerschoten 
rondom de green en niet voor een 
fairwaybunker.

Wat is het grote verschil met de 
fairwaybunker? 
De bal in de fairwaybunker moet, in 
tegenstelling tot de greenside bunker, 
‘clean’ geraakt worden om zoveel 
mogelijk afstand te overbruggen. 
Hieronder enkele belangrijke tips om 
zo goed mogelijk uit de fairwaybun-
ker te slaan: 

• Pak de stok korter vast, zodat het 
makkelijker wordt om eerst de bal te 
raken in plaats van het zand.

• De balpositie is rechts van het mid-
den (kleine stap rechts, grotere stap 
links).

• We maken een full swing.

Ik wens u veel oefenplezier zodat pa-
niek overbodig wordt als uw bal in de 
bunker komt.

Remo Kuijpers,

PGA Holland golfprofessional 

Golfschool Arthur Kleeven

Remo: geen paniek als uw bal in de bunker komt…

Angst voor de bunker? 
Niet nodig!
Bunkerslagen worden in het algemeen op de Golfhorst weinig geoefend. Belang-
rijkste reden is dat de Golfhorst maar 21 bunkers heeft en dat is relatief weinig. 
Als je er dan toch een keer in komt te liggen, breekt er paniek uit. Maar dat is ner-
gens voor nodig. Als u dit artikel hebt gelezen en ermee aan de slag gaat, krijgt u 
meer vertrouwen en speelt de bunker een stuk prettiger.

Foto 1  ▲ Foto 2  ▲

Hieronder maak ik een omschrijving 
van een standaard bunkerschot voor 
de green side bunker, dus de bunkers 
rondom de greens. Dat u in de bunker 
nooit mag grounden, dus met uw stok 
het zand aanraken voordat u slaat, dat 
is natuurlijk bekend. 
Heel belangrijk is de set-up, dus de 
manier waarop we achter de bal gaan 
staan: 

• Gewicht op beide benen gelijk 
(50/50)(foto 1).

• Slagvlak wijst naar het doel, waarbij 
de voeten/knieën/schouders parallel 
aan de doellijn staan (foto 2).

• Balpositie links van het midden 
(foto 1).

• Handen wijzen boven de bal (foto 
1). Bij de full swing wijzen de han-
den naar de linker lies

• Zwaailengte afhankelijk van de 
afstand tot de vlag, normaal ge-
sproken maken we een swing in het 
klokmodel van 10.00 tot 14.00 uur.

• Sla 3 tot 5 cm achter de bal in het 
zand.

• Versnel door de bal heen (zorg dat 
we niet vertragen tijdens de swing).

• Clubkeuze: sandwedge of lobwedge.

Bounce
Bij een standaard bunkerslag is het 
allerbelangrijkste dat u de bounce van 
een sandwedge begrijpt en gebruikt. 
Net zoals de sandwedge zelf een aan-
tal graden heeft, zo heeft ook de zool 
van het clubblad van de sandwedge 
een aantal graden loft. Dit noemen 
we de bounce. Daarmee voorkom je 
dat de club zich teveel ingraaft bij een 
bunkerslag. De bounce zorgt er juist

Gol fhors t Zomer/Herfst 2014
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“Na een week, waarbij de baan zijn naam eer aan deed (het water golfde over de horsten), werden we zondagmorgen 
om 10 uur met koffie en vlaai ontvangen op een mooi geprepareerde en droge baan. Hulde voor de greenkeepers! 
Zoals gewoonlijk is het een drukke gezellige boel, het inspelen bewaren we tot de eerste paar holes, de koffie en gezellig-
heid zijn belangrijker. Na de uitleg van Giel startte de wedstrijd om 11 uur. 

Mooi weer
Het was mooi weer, een beetje warm 
maar vooruit. Lekkere catering in 
de baan, een bunkerslag-testje en 
als nieuw element een spelregelquiz: 
bij elke afslag een vraag over de 
golfregels. 
Gelukkig wisten we met z’n vieren 
alles, makkie. Ja, ja, bij de uitslag 
bleek dat er gemiddeld drie fouten 
werden gemaakt (met een uitschieter 
van 10 fouten) en wij waren tot onze 
verbazing geen uitzondering, helaas...

Prima organisatie
De organisatie leek alles goed in de 
hand te hebben, we hadden een 
prima dag, het kon niet meer stuk, 
na ons de zondvloed, dachten we. 
Nou, dat ging mooi niet door. 
Wat we fout hebben gedaan weet ik 
niet, maar we werden 3 holes voor 
het eind getrakteerd op die zond-
vloed. Als verzopen katten kwam 
iedereen binnen en de baan was 
compleet onspeelbaar geworden. 
De resterende holes werden niet 
meer gespeeld. De uitslag was dus 
wat kunstmatig, maar de vele prijzen 
vonden toch hun weg naar de al of 
niet terechte gelukkigen.

De barbecue kon na de hoosbui weer 
buiten plaatsvinden en besloot de dag 
op een waardige manier.”

Aart Polderman

Zomertoernooi 2014: 
na de hoosbuien de 
barbecue!
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Uitwisseling met ‘het Woold’ 

De Golfhorst 
even niet in vorm

De spelers van de Golfhorst 
-toch weer 50 leden- werden op het 
Woold om 11.30 uur welkom 
geheten door Frans Renette en 
Frederique Manders onder het genot 
van een lekkere bak koffie en een 
heerlijk stuk appeltaart.

Trauma
Om het ‘friends’ gevoel meer te bena-
drukken werden de teams deze keer 
gevormd door één deelnemer van het 
Woold en één van de Golfhorst. 
Eerst werd tekst en uitleg gegeven over 
de gekozen spelvorm namelijk Four 
Ball Better Ball, waarbij de behaalde 
stablefordpunten 
meetelden voor de Friends Cup in 
combinatie met Stableford Best Ball 
voor de dagprijzen. Dit leverde al 
meteen de nodige verwarring op. En 
voor een aantal, dat hier onmiddellijk 

een trauma aan had 
overgehouden, al 
meteen verlies van 
de eerste gespeelde 
hole. 

Diverse verkeerd ingevulde score- 
kaarten waren het bewijs dat een  
andere spelvorm nog niet voor  
eenieder gesneden koek is.

Bitterbal
Door de baan werden wij verrast met 
een bitterbal die uit een handdoek 
werd getoverd en een overheerlijke 
neut. De eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat het lopen van de baan toch 
redelijk lang duurde en omdat de 
puntentelling niet via de 
wedstrijdzuil berekend 
kon worden, liep het 
uitserveren van het diner 
enigszins uit de hand. 
Het werd soep op de 
knieën eten aan de 
wedstrijdtafel. Overigens 
was de kwaliteit van het 
eten wederom prima. De 
helpende hand van Math 
Smeets en mij bij het 
verwerken van de scores 
bracht al gauw aan het 
licht dat wij geen 

schijn van kans hadden deze keer. 
Het Woold heeft een fikse voorsprong 
genomen op het te verwachten eindre-
sultaat in september op de Golfhorst.

Wellicht dat wij toch voor de return-
wedstrijd maar even de drivingrange 
met een bezoek moeten vereren om de 
begeerde Friends Cup op 30 september 
op de Golfhorst alsnog veilig te stellen.

Giel Boonhof

Op 14 april zijn wij te gast geweest op Golfbaan het Woold, waar wij dachten de Friends Cup alvast even veilig 
te stellen. Tenslotte hadden we in 2013 met een monsterscore deze golfclub uit Asten verslagen.
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Birdie met 
strafpunten…
“Tijdens de herendag op 27 mei 
had ik de eer om met de door de 
wol geverfde wedstrijdgolfer Giel 
Boonhof samen in de flight te 
mogen zitten. Strak en stoer sloeg 
Giel zich door de regen, want het 
regende de gehele dag, waardoor 
mijn gemiddelde van de laatste 
weken behoorlijk naar beneden 
duikelde. Giel maakte een wat 
gehaaste indruk en ik dacht dat 
het waarschijnlijk aan dat artikel 
in de laatste uitgave van het golf-
weekblad lag over ‘irritaties door 
trage spelers’. Giel zou dat zeker 
gelezen hebben. 
Met een machtig hoge slag op 
hole 4 belandde de bal van Giel 
over het water op de green, zo’n 
8 tot 9 meter van de hole… Frans 
Pennings, ook in onze flight, was 
nog op weg naar zijn tweede ge-
slagen bal op die hole, toen Giel 
ondertussen alvast van de gele-
genheid gebruik maakte om zijn 
bal zo dicht mogelijk bij de vlag 
te leggen. En ik moet zeggen: dat 
lukte! En hoe... 
“Vandaag”, zo vertelde hij later, 
“staat de Koninginnenrit in de 
Giro Italia op het programma en 
daarom ga ik straks direct naar 
huis!” Hij doelde op de zware 
bergetappe waarin ook de Neder-
lander Wilco Kelderman zich die 
dag aardig in de kijker reed. 
Ondanks de natte zooi en de 
regen gedurende de hele wed-
strijd kwam Giel met maar liefst 
34 punten (3e achter winnaar 
Jan Maas met 36 punten) van de 
baan, feitelijk als gevolg van een 
zeer sterke laatste zestien. 
Maar toch nog effe terug naar die 
putt van Giel op hole 4: de bal 
schampte de vlaggenstok en… viel 
in de hole. Birdie…. maar wel met 
twee strafpunten! “Ja”, zei Giel, 
“dat me dit als voorzitter van de 
wedstrijdcommissie moet overko-
men.” En de vogel was inderdaad 
meteen na de wed-
strijd gevlogen!”

Leo (LT) van de Laak

“Om stipt 6 uur in de ochtend op 
paaszaterdag stonden vier enthousi-
aste vogelspotters op de parkeerplek 
van de Golfhorst op me te wachten. 
Stevige schoenen, warme kleding, 
verrekijker, een lijst met voorko-
mende vogels, en een goed humeur. 
Samen met Jan Gijsbers van het 
flora- en faunabeheer, Fried Hoeij-
makers, Jan Janssen en Ton Derix 
gingen we op pad, terwijl de nacht 
langzaam overging in de dag.”

“Als niet-vogelkenner zal ik kort 
zijn over de waargenomen vogels 
en alleen citeren wat de heren mij 
vertelden: er zijn 40 soorten gespot, 
één minder dan vorig jaar. Alleen de 
geelgors is niet gezien, en de tjiftjaf 
alleen gehoord maar niet gezien.
Het was een wonderlijke, stille 
wandeling, zo over het terrein, en 
gaandeweg hoorden we steeds meer 
vogels. Jan Gijsbers en de andere 
heren vertelden boeiende verhalen 
over de natuur. Ze wezen me ook 
op de speciale plekken. Zo is er een 

dassenburcht op hole 4, net buiten 
de baan. Konijnen, hazen en reeën 
hebben hier een thuis. 
We zagen een koolmees die ieder  
jaar in dezelfde buis zijn nest 
bouwt. Tevergeefs, want de kleintjes 
kunnen niet door het hoge, smalle 
gat uitvliegen..
Ooit stilgestaan bij de vraag waarom 
er zoveel uitgangen van muizen-
holen vlak buiten de hekken boven 
komen? Nu, deze dame niet. 
Antwoord: binnen de hekken van 
de weilanden worden de gangen 
dicht getrapt door schapen of 
koeien. Waarom zit de buizerd daar 
vlakbij zo mooi op de paaltjes? 
Het is daar net McDonald’s voor 
hem (of haar), want de muizen 
komen onder zijn (of haar) pootjes 
naar boven. De biotoop bij hole 13, 
de jeneverbes en de bloemenran-
den? Ze staan allemaal ten dienste 
van de vogels. 
Zo ook de braamstruiken en de 
witte roos, mooi om in te 
schuilen voor je natuurlijke 
vijanden, maar wat kan je makke-
lijk je bal kwijtraken in zo’n struik! 
En als toetje zagen we een fuut 
met twee kleintjes op de rug in de 
grote vijver bij hole11. Het man-
netje zwom er omheen en zorgde 
voor een lekker visje, een prachtig 
gezicht bij een prachtige zonsop-
komst.

We hebben nog wat 
ballen gevonden, dus 
iedereen ging tevreden 
richting het clubhuis. 
En terwijl de eerste 
vroege vogels op de 
eerste teebox al begon-
nen aan hun ronde, 
werden wij op een kop 
koffie met wat lekkers 
en een broodje getrak-
teerd. 

Het was een mooie 
ervaring!”

Alice Wolthuis

Het was een mooie ervaring…
15e NGF Vogelteldag
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Engerlingen
Een bekende plaag is die van de enger-
lingen. Patrick vertelt: “Engerlingen 
zijn larven van kevers zoals de meike-
ver, junikever en de rozenkever. 

De meest voorkomende op de Golf-
horst zijn van de rozenkever. 
De rozenkever is 8 tot 12 mm lang, 
heeft een roodbruin schild, terwijl 
het halsschild metaalachtig groen 

gekleurd is. De larven, of engerlingen, 
zijn plompe, gekromde witte dieren 
met een harde zwarte kop en worden 
tot 20 mm lang. In mei of juni ko-
men de kevers te voorschijn en gaan 
direct paren. Het vrouwtje kruipt in 
de grond tot 10 of meer cm diep en 
legt daar de eieren. Na 3 tot 6 weken 
komen de larven uit de eieren. De 
larven beginnen te eten, eerst humus, 
daarna vreten ze aan de haarwortels 
van het gras en tot slot aan de wortels 
zelf. Hierdoor sterven de grasplanten 
af. In oktober graven de larven zich 
dieper in om te overwinteren en in 
april verpoppen ze en in mei/juni 
komt de nieuwe generatie kevers weer 
te voorschijn.”

De engerlingen van de junikever 
blijven twee jaar onder de grond, die 
van de meikever zelfs 4 jaar! Voor 
ons golfers (en greenkeepers!) zijn die 
engerlingen niet leuk, maar voor een 
meikever-engerling lijkt me het ook 
geen pretje: 4 jaar onder de grond 
wachten om als kever één keer te kun-
nen paren…

Aaltjes
In juli tot september is de schade aan 
het gras het grootst. Eerst lijken het 
droge plekken in het gras. Dit jaar is 
dat bijvoorbeeld aan de linkerkant 
van hole 5 goed te zien. Droog is het 
natuurlijk niet: in juli viel er 240 mm 
regen (24 emmers op een vierkante 

In de paar afgelopen nummers van het Golfblad heb ik de zegeningen van de Natuur, in de vorm van mooie vogels en 
zoogdieren in de baan beschreven. Helaas zijn het niet alleen mooie zaken die de natuur voor ons in petto heeft. Ook 
beestjes, die de greenkeepers handen vol werk geven of die ons als golfers alleen maar hinderen, die kruipen, lopen, 
vliegen of springen in, op of boven de baan.
Om de beestjes te leren kennen die slecht voor de baan zijn, ben ik met onze hoofdgreenkeeper Patrick gaan praten. Hij 
weet niet alleen hoe het biologisch in elkaar steekt, maar weet natuurlijk ook wat je er aan kunt doen om de schade aan 
de baan tot een minimum te beperken en is gedreven om mij dat allemaal uit te leggen.

‘Het is een complexe opgave om de baan in 
optimale conditie te houden’

Engerlingen en 
andere enge dingen

 Engerling

 Rozenkever
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meter!) Het gras is hier gewoon dood 
gegaan. Vervolgens komen er vogels 
(kraaien, eksters, aalscholvers) die de 
losliggende dode pollen gras omwoe-
len om de engerlingen te pakken te 
krijgen. Ook mollen gaan achter de 
engerlingen aan en geven vervolg-
schade aan de baan. Een troost voor 
de golfers: als de bal hierin terecht-
komt, krijg je een vrije drop volgens 
regel 25-1 (een speler mag de belem-
mering door abnormale terreinom-
standigheden ontwijken).
Het bestrijden kan met chemicaliën 
maar kan ook biologisch. Dan worden 
er hele specifieke aaltjes in de grond 
gebracht die parasiteren op de enger-
lingen. De aaltjes zijn kleiner dan 1 
mm en hebben op hun kop een speer-
tje van ca. 0,01 mm lang waarmee ze 
zich een weg banen in de engerling 
(zie foto). Vervolgens eten ze hun 
gastheer van binnenuit op en gaan 
dan over naar een volgende engerling, 
enz. Het is alleen heel lastig om de 
aaltjes op de juiste plek te krijgen. Tot 
nu toe behandelt Patrick de engerlin-
gen chemisch, maar hij overweegt om 
over te stappen naar de aaltjes. 

Andere enge dingen
Er zijn nog meer bedreigingen voor de 
baan. Ook langpootmuggen hebben 
larven, die onder het gras leven: 

de emelten. De emelten komen  
’s nachts naar boven en vreten aan de  
blaadjes van het gras. Overdag krui-
pen ze onder de grond uit veiligheid, 
hoewel dat niet altijd helpt. Vogels 
woelen de grond open om de larven 
te grijpen. 

De grootste schade aan de baan komt 
dus niet rechtstreeks door de emelten, 
maar wel door de vogels.
Andere insecten zijn niet zozeer slecht 
voor de baan, maar slecht voor de 
golfers: teken, dazen, 
hoornaars, tja, daar 
hebben we mee te 
leven. 

Ook schimmels kunnen de baan 
aantasten. Een bekende schimmel is 
de dollarspot. 

Patrick vertelt dat we hiervan geluk-
kig op de Golfhorst de laatste 5-6 jaar 
nauwelijks last hebben gehad. De 
bestrijding is goed mogelijk maar het 
is wel een agressieve schimmel. Een 
andere schimmel is sneeuwschimmel 
of voetrot. In het najaar tot het vroege 
voorjaar zie je op de greens nog wel 
eens wat lichtere plekken hierdoor 
verschijnen. 

Infecties
In alle vroegte zie je in de dauw het 
eerste begin van zo’n schimmelin-
fectie: het mycelium, het netwerk 
van schimmeldraden. In een vroeg 
stadium kun je dit nog met vrij on-
schuldige middelen bestrijden zoals 
ammoniumsulfaat of ijzersulfaat.
Patrick vertelt dat het zeer van belang 
is om het gras in optimale conditie 
te houden, waardoor allerlei infecties 
weinig kans krijgen. Dit gebeurt op 
een milieuvriendelijke, duurzame 
manier door regelmatig biologische 
bemesting met een zeewierextract 
en het toevoegen van noodzakelijke 
sporenelementen zoals silicium voor 
stevige stengels en (hele lage doserin-
gen van) koper, voor versterking van 
het immuunsysteem van het gras. 

Duidelijk is dat het een complexe 
opgave is om de baan in optimale 
conditie te houden en allerlei soorten 
akelige beestjes in bedwang te hou-
den. We kunnen blij zijn met Patrick 
en zijn collega’s die met hun kennis 
en kunde dit varkentje uitstekend 
wassen en daarmee de baan in prima 
conditie houden.

Aart Polderman

Hoornaar 

 Langpootmug  Dollarspot

 Kop van een aaltje, met een ‘speer’ van 0,01 

mm lang

 Omgewoeld gras  Sneeuwschimmel
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De tekst in de roze vakken is de oplossing van deze puzzel. Los de puzzel op en zo ontstaat vanzelf 
in de roze vakken een moderne handeling. Deze zouden we misschien wel allemaal willen! 

Stuur de gevonden oplossing vóór 25 oktober 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 flesje wijn te winnen!

Horizontaal
3. altijd groen liedje
11. bek
14. Amerikaanse schrijver
15. kroon (Eng.)
17. oren (Eng.)
18. rekenopgave
19. één duizendste liter
20. capuchon
22. vogelproduct
24. new standard tuning
28. omroep
30. Engelse luchtmacht
31. houtrot
32. apensoort
34. …. Marina
36. stofdeeltje
38. heerser in Algerije
40. browser van Microsoft
41. Open Universiteit
42. vrouw van 50 jaar

44. Nederlandse dames pro
47. politieke partij in Zuid-
 Afrika
50. voor een slome student 
 met examenklacht
51. Europese taal
52. spil
53. gebak met een gat

Verticaal
1. levenslucht
2. uitgedroogd
3. oude lengtemaat
4. dope
5. Europese hoofdstad
6. u
7. huishoudkunde
8. god van de liefde
9. past voor damus of na casa
10. voorzetsel
12. dwazen

13. poolbewoners
16. afkorting voor weight
18. ontspanning
21. apenstaartje
23. mezelf
25. nijd
26. voormalig onderwijstype
27. toptennisser
29. Romeinse Rijk
31. familielid
33. muzieknoot
35. muziekinstrument
37. antenne
39. heilige vogel
41. alsmede gij! (2 woorden)
43. ding (Latijn)
45. officiële editie
46. matroos
47. rest
48. inhoudsmaat
49. muzieknoot

PUZZEL 31  
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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. 



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

“Alle specialistische kennis en ervaring 
die we als Rabobank in huis hebben, is 
lokaal voor u toegankelijk. Ik ben uw vaste 
aanspreekpunt. Zo krijgt u de zorg en aan-
dacht die u verdient.”

Rabobank 
Private 

Banking
Uw specialist
lokaal
bereikbaar. 

Uw vermogen in 
goede handen!




