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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.”

Uw vermogen in 
goede handen!
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Private 
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manager die 
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V eel positieve reacties ontving 
ik van een groot deel van onze 
leden voor de laatste editie van 

ons clubblad.

Voor het bestuur was de gevraagde 
terughoudendheid naar de leden over 
het eigendom van ons golfcomplex 
niet langer houdbaar. Daarom was 
de geste en de toespraak van Eric van 
den Munckhof tijdens de vrijwilligers-
dag op 4 oktober gewenst en noodza-
kelijk. 
Verderop in dit blad ook een inter-
view met de eigenaar van ons com-
plex, de directeur Dick Rootert van 
Bodemzorg Limburg, met wie het 
bestuur de afgelopen periode vaak 
contact heeft gehad.
We hebben het vertrouwen dat we 
samen met de nieuwe eigenaar, onze 
baanadviescommissie en de vrijwillige 
medewerking van een aantal leden, 
de baan in topconditie kunnen bren-
gen en houden.

Voor onze jeugdafdeling was het 
jammer dat Manny van Soest na 10 
jaren intensieve begeleiding van de 
jeugd afscheid nam. We zijn hem veel 
dank verschuldigd en wensen hem als 
manager van Golfclub Eyckenduyn 
heel veel succes toe. We danken Giel 
Boonhof voor de bereidwilligheid 
om tijdelijk het voortouw te willen 
nemen voor onze jeugdafdeling. Het 

is noodzakelijk 
dat enkele leden, 
liefst de wat 
lagere handicap-
pers, zich geroe-
pen voelen om de 
jeugdcommissie 
te komen verster-
ken.

Tijdens onze jaarlijkse vrijwilligersdag 
is Jacques van Eyndt uitgeroepen tot 
vrijwilliger van het jaar. Het was voor 
mij een groot genoegen deze man, 
die bijna dagelijks in de weer is voor 
onze vereniging, samen met Leny zijn 
vrouw te mogen huldigen.

Voor het bestuur en de commissies 
was het afgelopen jaar van tijd tot tijd 
moeilijk, vooral door de vele onrust 
onder de leden.
De ontwikkelingen binnen de golf-
sport in zijn geheel en de veranderin-
gen in de organisatie maar vooral de 
zekerheden op de Golfhorst stemmen 
mij voor de voor ons liggende jaren 
erg positief.

Voor straks wens ik u namens ons be-
stuur een prachtige kerst en een fi jne 
jaarwisseling toe.

Met de beste groeten, 
Manus Poels

Van golf tot poëzie…
Winterse overpeinzingen

In diepe
Doordachtzame
Overpeinzing

Kleedt de
Fairway 
Zich aan

Laagje voor 
Laagje 
Elk vlokje

Bedekt
Weer meer groen
Op de baan

Stukje voor
Stukje
Kruipt het ijs

Verder 
Heel traag
Over de plas

Behoedzaam
Om de rietkraag
Heen

Alsof 
Van uiterst
Breekbaar glas

Diepe
Serene stilte
Vult de lucht

Ik houd 
Mijn adem
In

Alsof dit
Schone beeld
Breekt

Bij mijn
Ingetogen
Zucht

Mooi, stil 
En krachtig
Gewoonweg prachtig

Chantal Versleijen-Van de Winkel
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Jaarplanning 2015
Toernooien en andere activiteiten

Zondag 21 december Kersttoernooi (vereniging)

Zaterdag 27 december Oliebollentoernooi (bv)

Zondag 4 januari Nieuwjaarsreceptie (bv en vereniging)

Dinsdag 27 januari Jaarvergadering Golfvereniging Golfhorst (ALV)

Vrijdag 27 maart Lentetoernooi Americabaan (vereniging)

Zondag 29 maart Lentetoernooi grote baan (vereniging en bv)

Dinsdag 14 april Uitwisseling met golfbaan ‘het Woold’  
(vereniging en bv)

Maandag 25 mei Early Bird Toernooi (vereniging)
(2e pinksterdag)

Woensdag 24 juni Dubbele Handicap toernooi (vereniging)

Zaterdag 27 juni Dubbele Handicap toernooi (vereniging)

Zaterdag 11 en Strokeplaykampioenschappen (vereniging)
zondag 12 juli (senioren en jeugd)

Zondag 19 juli Zomertoernooi (vereniging)

Zaterdag 22 en Finales matchplaykampioenschappen* (vereniging)
zondag 23 augustus

Zaterdag 12 en Strokeplaykampioenschappen regulier (vereniging)
zondag 13 september

Dinsdag 29 september Uitwisseling met golfbaan ‘het Woold’  
(vereniging en bv)

Zaterdag 17 oktober Vrijwilligersdag (vereniging)

Zondag 25 oktober Slottoernooi grote baan (vereniging en bv)

Vrijdag 30 oktober Slottoernooi Americabaan (vereniging)

Zondag 20 december Kersttoernooi (bv)

Maandag 28 december Oliebollentoernooi (bv)

* De voorrondes van het matchplaykampioenschap worden in 2015 in een 
poulesysteem gespeeld. In het finaleweekeinde is er een extra wedstrijd voor alle 
deelnemers die zich niet voor de finale hebben gekwalificeerd.

(wijzigingen voorbehouden)

Veel wedstrijdplezier, de wedstrijdcommissie en de Golfhorst BV

i

Provisionele bal
Je slaat een provisionele bal omdat de eerst gespeelde bal misschien 
onvindbaar is. Je vindt hem toch, maar hij is moeilijk speelbaar.  
Je mag dan niet doorspelen met de provisionele bal.
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Wat staat Bodemzorg voor ogen 
met de Golfhorst?
“Bodemzorg Limburg streeft ernaar 
dat de baan en het clubhuis in een 
zodanige staat zijn dat de vereniging 
en dus de leden er op een verant-
woorde manier kunnen verblijven. En 
dat betekent o.m. dat de baan perfect 
onderhouden moet worden.
We hebben geconcludeerd dat het 
fi nancieel minder goed gaat met de 
Golfhorst. Het leiding geven aan het 
onderhoud van de baan en het in 
gang zetten van de afgesproken verbe-
teringen verloopt niet naar wens. De 
inkomsten van de speelrechthouders 
en van de greenfeespelers zouden vol-
doende moeten zijn om de baan goed 
te onderhouden. Met andere woorden 
er dienen veranderingen te worden 
doorgevoerd in de exploitatie.”

Wat gaat er dan veranderen?
“In het nieuwe concept dat ons voor 
ogen staat, willen we kort gezegd het 
onderhoud laten doen door SBA die 
dat nu, onder leiding van hoofdgreen-
keeper Patrick, in feite ook al doet. 
Maar SBA krijgt hulp van mensen die 
via een leertraject daarvoor worden 
opgeleid. Dat kunnen mensen zijn die 
op dit moment geen werk hebben, 
maar ook jonge mensen die specifi ek 
deze opleiding willen volgen via dit 
leertraject. Ook op vrijwilligers van 
de vereniging zal een beroep gedaan 
worden. Daar werken we nu hard 
aan om dat concept van de grond te 
krijgen. En als dat geregeld is, trekt 
Bodemzorg de portemonnee.”

En dat wil zeggen?
“Dan gaan we hole 5 en de natte 
plekken op hole 6, 7 en 17 aanpak-
ken. Er zijn offertes aangevraagd om 
hole 5 geleidelijker op te laten lopen. 
Daar is ten minste 20.000 m3 grond 
voor nodig en dankzij de oproep van 
de Golfhorst BV en van de vereniging 
op hun websites hebben we meerdere 
aanbiedingen gekregen, dus dat komt 
in orde. Er is wel een vergunning van 
de gemeente nodig om dergelijke 
hoeveelheden grond op te brengen, 
maar ik heb er alle vertrouwen in dat 
dat goed komt.”

Kunt u toezeggen wanneer dit 
allemaal geregeld is?
“Vóór 1 april 2015 dient wat ons 

betreft de baan er pico bello bij te 
liggen en zijn zowel de drainage als 
de aanpassing van hole 5 klaar. Daar 
doen wij ons uiterste best voor. We 
hopen dat het in januari en februari 
een beetje gaat vriezen, zodat dat het 
werken vergemakkelijkt. Verbeterin-
gen aan bijvoorbeeld hole 1, 10, en 
12, die ook vaak nat zijn, moeten nog 
worden besproken in de STAK maar 
dat gebeurt pas later.

Wat wordt er verwacht van vrij-
willigers van de vereniging?
“Dan valt te denken aan het vernieu-
wen van de trappen bij hole 8 en 18, 
waar de bielzen verrot en glad zijn. 
Aan het verbeteren van de paden, 
snoeiwerk en allerlei andere hand- en 
spandiensten. Denk ook aan het bege-
leiden en stimuleren van de mensen 
uit het ‘leertraject’. Volgens mij is er 
genoeg kennis en enthousiasme bij de 
leden om de handen uit de mouwen 
te steken, in samenspraak met de 
baanadviescommissie en Patrick, de 
hoofdgreenkeeper.” 

Hoe weten de leden dat hun speel-
recht voor het nieuwe jaar veilig is 
gesteld en het voortbestaan van 
de Golfhorst gewaarborgd is?
“Er komt een juridische splitsing tus-
sen horeca en baan, waarbij het de 
bedoeling is dat Merieke en Tom in 
ieder geval betrokken blijven bij wat 
er op de baan gebeurt. Het geld van 
de leden en van de greenfeespelers 
komt beschikbaar voor het onder-
houd van de baan. Niemand hoeft 
zich dus zorgen te maken over het 
voortbestaan van de baan en van het 
clubhuis. Beide willen we in elk geval 
in stand houden. 
Wie het dagelijkse aanspreekpunt op 
de Golfhorst wordt, dat zijn we nog 
aan het bekijken.”

Bets van der Heijden

Een gesprek met Dick Rootert, directeur Bodemzorg Limburg

Voortbestaan en kwaliteit 
Golfhorst in goede handen
Bodemzorg Limburg, een niet commerciële organisatie, is verantwoordelijk 
voor het beheer en de inrichting van de voormalige stortplaatsen in Limburg. 
Onder meer van de voormalige stortplaats Zuringspeel, waarop een deel van 
de golfbaan is aangelegd. Bodemzorg Limburg heeft ruim een jaar geleden 
de golfbaan en het clubhuis gekocht van de huidige exploitant Eric van den 
Munckhof. De aandelen zijn ondergebracht bij de Stichting Administratiekan-
toor, kortweg STAK. Daarin zit Bodemzorg, Eric en diens adviseur. Bodemzorg 
Limburg heeft voor een aantal besluiten een vetorecht. Tijd voor een gesprek 
met directeur Dick Rootert (foto) van Bodemzorg Limburg, de instantie die nu 
heel belangrijk is voor de Golfhorst.
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‘Wat zou het toch verstandig zijn als 
iedereen op de Golfhorst wist wat 
hij zou moeten doen als iemand een 
hartstilstand zou krijgen?’ Die vraag 
had Hennie van Ham zich gesteld 
en ze wist dat ze gelijk had. Dat was 
zo’n vraag waar je niet eens over 
hoeft te discussiëren. Zo’n open deur 
is het. Zo’n ‘waarom? daarom!-vraag.

Een hartstilstand is de laatste tijd al 
twee keer voorgekomen op de Golf-
horst. En godzijdank, was er twee keer 
de juiste hulp geboden en beide keren 
heel snel. Dat was cruciaal: juiste 
hulp, snelle hulp. Twee levens gered. 
Waar mensen sporten, die niet meer 
zo piep zijn... Daarom, dus!

Machteloosheid
Ik dacht bij mijzelf: laat het mij niet 
overkomen, dat er vlak bij mij zoiets 
gebeurt. Dat iemand in elkaar zakt, 
hartstilstand... en dat ik degene ben 
die op dat moment de juiste han-
delingen moet verrichten en nog 
snel ook. Onder mijn ogen zou het 
slachtoffer overlijden. Ik weet het 
zeker. Ik zou in machteloosheid zijn/
haar hand vasthouden en verder weet 
ik het niet. Ik zou om hulp roepen in 
de vurige hoop dat er iemand in de 
buurt zou zijn die veel wijzer was dan 
ik. Ik zou om een marshal roepen, 
want was het niet zo, dat een marshal 
een apparaat bij zich heeft voor de 
juiste en snelle hulp? Ik zou in opper-
ste radeloosheid O.L. Heer aanroepen 
en die zou denken: “Ken ik jou nog 
ergens van?”
Zou niet iedere gemiddelde verstan-
dige Nederlander moeten weten hoe te 
handelen? “Ben ik een gemiddelde ver-
standige Nederlander? Heeft Hennie 
gelijk? Dan krijgt ze van mij gelijk!”

Professioneel
En wat gebeurde er? Hennie orga-
niseerde een lesavond. Immers in 
de club hebben we Beppie Nabben, 
professioneel docente voor deze vorm 
van hulpverlening. Een enthousiaste 

deskundige instructrice. Zij wil van 
harte een avond verzorgen. Gratis. 
Ik geef mij op. Dit is mijn kans om 
mijzelf te upgraden van onnozele nit-
wit (iemand die niets weet, red.) tot 
gemiddelde verstandige Nederlander.
Dinsdagavond 18 november was het 
restaurant van de Golfhorst leslokaal 
van Beppie Nabben. Vier oefenpop-
pen op de grond, drie AED’s op een 
instructietafel: de laptop met een po-
werpointpresentatie staat klaar. Dui-
delijk een professionele benadering 
van een enthousiaste docente. Mijn 
eerste indruk: bewondering! Dit ziet 
er goed uit! Tweede indruk: verbazing! 
Wij we zijn met zijn zessen: Hennie 
natuurlijk, Kitty Collin, Hans Peters, 
Math en Dorine Smeets en ik! Waar 
zijn alle anderen?

Onvermoeibaar
De hamvraag van de avond is: ‘Wat 
moet je doen in de situatie van een 
hartstilstand? Welke stappen moet 
je zetten? Wat zijn de kunstjes die je 
moet leren?’ Beppie legt uit wat een 
fi brillerend hart is. Wat een AED-
apparaat kan. En dan mogen we op de 
poppen gaan oefenen. Iedereen krijgt 
een eigen masker op het gezicht van 
de pop en dan wordt er geoefend: 30 
keer hartmassage en dan twee keer 
lucht inblazen. Intussen 112 bellen en 
een AED zien te krijgen. Daar gaat het 
allemaal om.
Beppie is onvermoeibaar; iedereen 
komt aan de beurt. En ze stimuleert, 

zoals een goede docent dat doet: 
“Prima, Kitty, goed zo Math, de 
handen meer naar het midden van 
de ribbenkast plaatsen, Dorine, Hans, 
goed zo, wel wat hard, ik denk dat 
deze patiënt er een paar gekneusde 
ribben aan overhoudt. Jo, niet alleen 
foto’s maken, neus dichthouden met 
blazen.”

Rafelrand
Het is gezellig. We hebben het over 
heel serieuze zaken, maar we lachen 
wat af. We lopen vanavond langs de 
rafelrand tussen leven en dood. En 
we genieten ervan. Het is een leuke 
avond. Het is een leerzame avond. 
Hier zitten zes gemiddelde verstan-
dige Nederlanders. Wie volgt? En 
Beppie... die is haar gewicht in goud 
waard. Ze is niet zo zwaar, gelukkig…

Jo Bongartz

Een gezellig avondje reanimeren 

Waarom? Daarom!
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Lei Holthuijsen brengt een bezoek aan oud-lid Frank Moonen

Heel lang weekeinde 
Spanje met vervolg…

Frank Moonen, ons oud-lid, die ge-
emigreerd is naar Spanje stond ons al 
op te wachten op het vliegveld. Onze 
gehuurde golfsets stonden ook al 
klaar. Auto laden en vervolgens naar 
Quesada, waar onze vakantiewoning 
ligt. Vervolgens mee naar Frank, die 
inmiddels verhuisd is naar La Ma-
rina, 15 kilometer noordelijker. Daar 
werden weer hartelijk ontvangen door 
zijn echtgenote Maura.

‘Waste-areas’
Na een goede nachtrust stond nu onze 
eerste golfbaan op het programma: 
Vistabella, een 11-holes baan, waarbij 
je dus 7 holes 2x loopt. Dit was een 
redelijk vlakke baan, met alleen heel 
veel ‘waste-areas’ en bunkers. Gezien 
het vlakke karakter hebben we geen 
buggy’s genomen. Helaas konden twee 
van ons de ronde niet voltooien. Paul 
kreeg te veel last van zijn geblesseerde 
schouder en Fred kreeg last van zijn 
rug. Wel wilde Fred nog een gratis 
rondje met een buggy en bedacht, dat 
hij de sleutels van onze vakantiewo-
ning kwijt was. Hij meldde dit in de 
golfshop en de medewerker was zo 
vriendelijk om hem over de baan rond 
te rijden op zoek naar de vermiste 
sleutels. Frank en ik waren inmiddels 
gevorderd tot hole 17. Helaas was de 
zon al onder zodat we deze hole met 
het kunstlicht van de iPhone heb-
ben gespeeld. Dit was onze laatste 
hole en we hebben gezellig gespeeld. 
Inmiddels had Fred genoeg van zijn 

rondje over de baan en meldde, dat de 
sleutels nog steeds niet terecht waren. 
Onderweg naar de auto bedacht hij, 
dat ze misschien gewoon in de golftas 
zaten. En jawel hoor op de plek waar 
ze ‘s morgens in de tas gekomen wa-
ren, zaten ze nog steeds, terwijl Fred 
dacht dat hij ze in zijn jas gestopt had.

Schweinshaxe en bier
‘s Avonds bezochten we een restau-
rant helemaal in Bayerische stijl, dus 
serveersters in Dirndljurk en een me-
nukaart met louter Duitse gerechten 
en ook Duitse porties. Zo stond een 
halve meter worst op het menu en 
een overheerlijke Schweinshaxe. Bier 
werd uiteraard in grote pullen getapt. 
Muzikale omlijsting werd verzorgd 
door Mexicanen en de zangeres zou 
bij programma’s als Idols enz. zeker 
tot de prijswinnaars behoren. 
Na een rustdag, waarop we een wijn-
bodega en een kerkje in Gaudistijl 
hebben bezocht stond Las Ramblas 
op de planning. Deze baan is bijzon-
der spectaculair. Hier heb je blinde 
holes, maar ook holes waar je over 
een ravijn moet slaan en toch zeker 
130 meter carry moet hebben. Een 
buggy is hier dan ook onontbeer-
lijk. Wat je verder nodig hebt, is een 
redelijke voorraad ballen. Deze kun je 
eventueel halverwege aanvullen, want 
daar zitten twee Spanjaarden, die de 
gevonden ballen uit de ravijnen weer 
te koop aanbieden. Het was voor ons 
weer een gezellige ronde. 

‘Is ze druut?’
Op onze laatste dag hebben nog La 
Marquesa bezocht, een vlakke baan, 
waar ook de fl amboyante golfpro 
Jimenez (die met die grote sigaar en 
paardenstaart) regelmatig vertoeft. 
Hier bleek dat de regelkennis nog 
redelijk goed was. Frank sloeg een 
bal af, die vervolgens rechts een rots 
raakte. Daarna vloog deze bal over de 
fairway en landde links in een struik 
op ongeveer 1,5 meter hoogte. Wat 
nu? Gelukkig wist Frank nog, dat je 
een bal moet spelen, zoals hij ligt of 
je moet hem onspeelbaar verklaren en 
met een strafslag verder gaan. Frank 
koos voor het eerste en haalde zijn 
driver uit de tas. Hij haalde uit en met 
zijn Weerts dialect kwam de vraag: 
“Is ze druut?”. Helaas voor hem, de 
bal zat nog in de struik. Bij de tweede 
poging brak een stuk van de struik af, 
maar de bal was er wel uit. Na afl oop 
van deze ronde uiteraard als afsluiting 
nog een hole 19. We bedankten Frank 
Moonen en zijn echtgenote Maura 
voor de goede zorgen en daarna weer 
terug naar Nederland. Al met al een 
zeer geslaagd heel lang weekeinde, 
dat in maart zeker zijn vervolg gaat 
krijgen.

Lei Holthuijsen

Gol fhors t Winter 2014

Na een zomer met intensieve training onder leiding van onze pro Remo 
Kuypers was het dan eindelijk zo ver. We (Fred Jacobs, Paul Vek en ondergete-
kende Lei Holthuijsen)  zijn op weg naar Eindhoven Airport voor ons vertrek 
naar Murcia. Onze Ryanair-vlucht vertrok mooi op tijd en snel kregen we van 
de stewardess een menukaart uitgereikt. We waren wel toe aan een kop koffi e, 
maar helaas deze was op. Ze hadden wel nog soep en wel kippensoep. Nou 
dan maar kippensoep. Na enkele teugen van deze kippensoep kwamen mijn 
smaakpapillen tot een andere conclusie: het was of een kip, die heel veel asper-
ges had gegeten, of gewoon aspergesoep.



Elk jaar wordt er een jaarkalender 
gemaakt met een vol en gevarieerd 
programma voor elke leeftijdscate-
gorie. De ouders worden begeleid in 
het begeleiden. En dit resulteerde 
uiteindelijk in 6 competitie-teams dit 
jaar. Een kroon op de inspanningen 
van Manny en de overige leden van 
de commissie, Remo (de jeugdpro), 
de ouders en natuurlijk de sportieve 
kinderen. 

Teamcoach
Als moeder van 2 kinderen die lid 
zijn van een vereniging, dien je mijns 
inziens een bijdrage te leveren. Dus 
was ik een aantal jaren teamcoach. 

Een teamcoach is het aanspreekpunt 
en de coördinator van een competitie-
team. Elk team heeft ook een captain, 
en dat jeugdlid is de aanvoerder. 
Vaak was Manny ook in Brunssum 
of Maastricht aanwezig als we op 
zondagmorgen om 9 uur moesten 
afslaan, om ook daar de kinderen aan 
te moedigen en te wijzen op het feit 
dat plezier-hebben boven alles gaat. 
En plezier hebben ze gehad. Het was 

fascinerend om te zien dat kinderen 
soms 4-5 uur lopen met een ander 
kind op een vreemde golfbaan, on-
derweg heerlijk picknicken (tot grote 
frustratie van een marshal) of kletsnat 

worden in de regen zonder te klagen. 
Maar wel gefocust blijven, dealen 
met onenigheden, andere karakters 
en verschillende interpretaties van de 
golfregels. 

Certifi caat
In 2012 vroeg Manny mij om in 
het kader van het behalen van het 
NGF Committed-to-Jeugd certifi caat, 
coördinator jeugdcoaches te worden 
binnen de jeugdcommissie. De coör-
dinator fungeert binnen de driehoek 

met de jeugdgolfpro en de coaches als 
diegene die voornamelijk communi-
ceert met de coaches, een planning 
maakt en de (bij-)scholing bij de 
NGF regelt voor bestaande en nieuwe 
jeugdcoaches, alles in overleg met 
of in opdracht van de jeugdpro. De 
NGF schrijft een bepaalde procedure 
en een aantal vereisten voor en toen 
we aan alle eisen voldeden, inclusief 
opgeleide jeugdcoaches, ontvingen 
we in mei 2013 als vereniging het 
certifi caat ‘Committed-to-Jeugd’. Alle 
interne procedures, taken en commu-
nicatiemiddelen hebben we beschre-
ven en opgeslagen. Dit is natuurlijk 
van groot belang voor de continuïteit 
en dat is in de huidige situatie ineens 
werkelijkheid geworden. De commu-
nicatie vanuit de jeugdcommissie be-
staat onder meer uit een maandelijkse 
nieuwsbrief, informatie op de website 
en onze jaarlijkse kick-off. 

‘Manny heeft een enorme stempel gedrukt op het jeugdgolf bij de Golfhorst’

10 jaar Jeugdcommissie



In 2008 bezochten wij met onze kinderen de Golfhorst, na een enthousiast 
verhaal van een andere ouder over hoe men op de Golfhorst omging met golf 
en jeugd. We hadden een paar jaar in Engeland gewoond en ons dorp had 
een eigen golfbaan, dus wij hadden inmiddels kennisgemaakt met deze sport. 
Onze oudste zoon vond het vanaf de eerste dag erg leuk op de Golfhorst, 
mede door de gastvrije ontvangst door Manny van Soest (foto), de voorzitter 
van de jeugdcommissie. Zijn persoonlijke contact met, gemeende interesse in 
en aandacht voor alle kinderen is de afgelopen 10 jaar erg gewaardeerd. De 
jeugdcommissie organiseerde de trainingen onder leiding van een jeugdpro, 
het behalen van het GVB, de baanpermissie en uiteindelijk de wedstrijden/
competities op allerlei niveaus in heel Limburg en ook daarbuiten. 

‘Positieve herinneringen, mooie ervaringen 
en prachtige sportprijzen houden wij 

over aan de afgelopen jaren actieve golf…’ 

Gol fhors t Winter 2014



Aangezien de Golfhorst heel positief 
is over jeugd, en ruimte geeft aan 
jeugdwedstrijden, is dit certifi caat 
meer dan verdiend. Ook jeugd en 
hun ouders van bezoekende clubs zijn 
positief over de sfeer, de gastvrijheid 
en tja… toch ook over de hoge berg. 
Sinds het behalen van het certifi caat 
zijn we wel zoekende naar een manier 
om de jeugdcoaches in te zetten, 
maar dat verloopt nog niet optimaal. 

Veranderingen
Het is nu tijd voor veranderingen, 
niet alleen Manny verlaat de Golf-
horst, ook een bepaalde generatie 
jeugd stopt met golf. Dat is inherent 
aan een bepaalde leeftijd, studeren, 
stage-lopen, uitgaan en andere spor-
ten die verschuiven naar de zondag. 
De bijbehorende ouders verlaten dus 
ook de jeugdcommissie en er zal dus 
een nieuwe groep ouders hun bij-
drage moeten leveren. Manny heeft 
altijd een uitgesproken visie gehad en 
wellicht was hij zijn tijd ver vooruit. 
Prachtige ideeën over jeugdgolf in 
Limburg (Limburg Jeugd Trophy), 
zelfs in heel Nederland en ook buiten 
de grenzen. Manny heeft een enorme 
stempel gedrukt op het jeugdgolf bij 
de Golfhorst en achter de schermen 
ook zijn vrouw Bianca. Het bijbeho-
rende nadeel is dat er nu een groot 
gat valt binnen de jeugdcommissie. 
Gelukkig heeft Giel Boonhof het 
voorzitterschap overgenomen en 
worden de activiteiten van de jeugd-
commissie na een paar maanden stilte 
weer met veel vaart en enthousiasme 
opgestart. Aangezien mijn kinderen 
stoppen met golfen in competitie-
verband, neem ik afscheid van de 
jeugdcommissie na een correcte en 
volledige overdracht. Positieve herin-
neringen, mooie ervaringen en prach-
tige sportprijzen houden wij over aan 
de afgelopen jaren actieve golf. 

Bedankt, Loes Pronk

Het is inmiddels een traditie om 
één keer in het jaar de betere, zo 
niet beste teams van 13 Limburgse 
golfclubs in één toernooi bij elkaar te 
hebben. Dan wordt gespeeld om de 
Limburg Golf Trophy, een wisselbeker 
die een jaar lang in het clubhuis van 
het winnende verenigingsteam mag 
prijken. Dit jaar werd gespeeld op 
De Peelse Golf in Sevenum en daar 
verschenen op zondag 5 oktober 76 
deelnemers aan de start. Behalve 
de teams mogen ook de strokeplay-
kampioenen van het jaar ervoor hun 
titel verdedigen.

Strijdbaar
Het LGT-team van Golfvereniging 
Golfhorst bestond uit Brigitte Peeters, 
Anita van den Heuvel, Rob Bouten, 
Ton Daamen en de broers Teun en 
Joep Jacobs. Een mooi team, lang 
niet allemaal single handicappers, 

maar wel een strijdbaar team dat erop 
gebrand was om kampioen te wor-
den. En dat was ook op een haar na 
gelukt. Om voor de kampioenstitel 
in aanmerking te komen worden de 
behaalde stablefordpunten van het 
hele team bij elkaar opgeteld. En wie 
het hoogste aantal punten heeft, mag 
zich een jaar lang kampioen van Lim-
burg noemen.

Druilerig en somber
Het was een druilerige, sombere dag, 
die 5e oktober en de omstandigheden 
waren dus zeker niet optimaal. Toch 
speelde het Golfhorstteam goed: 192 
stablefordpunten hadden ze met z’n 
zessen verzameld, een hele mooie 
score. Maar dat bleken er precies even-
veel te zijn als het team van G&CC 
Hoenshuis uit Voerendaal. En dan 
zegt het reglement dat het team met 
de laagste handicap de winnaar is. En 
dat was in dit geval Hoenshuis, een 
team met drie single handicappers.

De heren en dames van de Golfhorst 
baalden, één puttje minder, één 
betere approach, en de kampioens-
beker was naar America gegaan. De 
blijdschap over de goeie score tijdens 
een uitdagende wedstrijd met zo-
veel concurrentie, kreeg alweer snel 
de overhand. En dat was volkomen 
terecht.

Bets van der Heijden

Limburg Golf Trophy 2014: 

de Golfhorst net geen kampioen

Klinkende overwinning op ‘het Woold’
Waren we als Golfhorstenaren weinig suc-
cesvol tijdens het toernooi om de Friends 
Cup op 15 april in Asten bij ‘het Woold’? 
Bij de returnwedstrijd op onze thuisbasis 
op 30 september hebben we onze ‘friends’ 
onze echte capaciteiten getoond. Onze 
achterstand werd ruimschoots ingelopen 
en leidde tot een klinkende overwinning. 
De Golfhorst mocht voor de tweede keer 
de Friends Cup in ontvangst nemen. 
Volgend jaar gaat de Golfhorst er zeker 
weer voor.

Bets van der Heijden
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Schoonmaken
Iets wat aan je bal kleeft, zoals 
modder, blaadjes of grasspriet-
jes, mag je niet verwijderen, 
tenzij een regel schoonmaken 
toestaat.
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Ik geef de tee aan…

Kitty Collin-Driessen-Backes 

“Met plezier lees ik altijd de rubriek ‘Ik geef de tee 
aan...’ en deze keer heb ik de eer om een stukje te 
schrijven.
Jaren geleden werd ik met Pierre door onze vrienden 
uit Horst, Fred en Trinett, uitgenodigd om eens met 
hen mee te lopen op de Golfhorst. Ik vergeet nooit 
meer, toen we boven op de ‘Calvarieberg’ waren, 
dat Fred zei: “Met helder weer zie je hier 7 kerkto-
rens”, en warempel het was inderdaad zo. Wat een 
uitzicht! Op geen enkele baan in de omgeving heb je 
dat. Hierdoor werd en wordt het beklimmen van de 
berg dik en dubbel beloond!
Om het golfen te leren zijn we gaan lessen bij de toenmalige golfpro Elliot en na 
maanden van intensieve training zijn we met hem naar Turkije op golfreis gegaan 
en dat heeft een grote impact op mijn verdere leven gehad. Want tijdens de reünie 
van deze reis op de Golfhorst heeft Pierre mij ten huwelijk gevraagd.
We zijn op veel golfbanen in binnen- en buitenland geweest! Heel bijzonder was in 
Amerika in de woestijn van Californië, Death Valley, de laagst gelegen golfbaan ter 
wereld. We hebben er niet gegolfd, het was te heet, 48 graden, maar wel een bal-
letje meegenomen voor de verzameling van Pierre. Ook hebben we midden in New 
York op een drivingrange balletjes richting de Hudson River geslagen! 
Bijna elke woensdag doe ik mee aan de seniorenwedstrijd. Texas Scramble vind ik 
de leukste wedstrijd omdat je dan met het team SAMEN speelt! Ook doe ik graag 
mee aan toernooien zoals het lente-, early bird -, dubbel handicap, zomer-, kerst- 
en oliebollentoernooi en aan de uitwisseling met golfbaan ‘het Woold’ en ‘Over-
loon’. 
Sinds januari heb ik ook bij toerbeurt de wedstrijdleiding op de seniorendag, en ik 
maak al 3 jaar deel uit van de commissie die wekelijks op vrijdag wedstrijden op de 
Americabaan organiseert. Hieraan doen lage en hoge handicappers mee. De sfeer 
onder deze groep golfers is altijd geweldig. Iedereen is enthousiast. Deze winter 
verwachten wij weer diverse spelers van de grote baan, omdat op deze America-
baan de echte greens bespeelbaar blijven en er niet opgeteed hoeft te worden, dus 
echt golfen! 
Pierre en ik komen graag op de Golfhorst. Bij binnenkomst is er Tom die je altijd 
hartelijk begroet, Mia die het eerste kopje koffi e brengt, de marshals Tiny, Wilfried 
en Jan, de greenkeepers, die zorgen dat de baan er perfect uitziet, onze pro Remo 
met de inlooplessen, het aanschuiven aan de stamtafel waar veel wordt genäöld 
(Venloos woord voor zaniken) en waar na de wedstrijd de regels op allerlei manie-
ren worden uitgelegd. Waar het nieuws van die dag en de politiek wordt doorgeno-
men, maar waar ook veel wordt gelachen en moppen worden verteld. En dat alles 
na de wedstrijd natuurlijk onder het genot van een of meer wijntjes. I love hole 19 
(zie foto).
 
Dus kort samengevat: het is goed toeven op de Golfhorst...
Met plezier geef ik de tee door aan de man met de mooiste naam op de Golfhorst: 
Pierre Duchateau.”

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.

NGF Competitie-indeling 20
 15
Heren 1 Zondag: 
Ben Claassen, Karel Dirkse, Mauro Chacon, 
Rob Bouten, Rob Mooren, Ton Daamen. 
Reserve: Marc Bovee.

Heren 2 Zondag: 
Albert Alards, Bart Kersten, Marco vd Voort, 
Geert van Ewijk, Paul van Zon, 
Jeroen vd Heuvel. Reserve: Arno vd Heuvel.

Dames 1 Zondag: 
Brigitte Peeters, Gineke Wieland, 
Hermine Titulaer, Anita vd Heuvel, 
Henny van Ham, Christel Nefkens.

Dames 2 Dinsdag: 
Han Driessen, Beppie Nabben, Marian Kuenen, 
Marian Jeucken, Elmi Janssen, Alice Wolthuis. 
Reserves: Alda Verhagen, Nell Hoeijmakers.

Heren Senioren 1 Vrijdag: 
Lambert Joosten, Leo Holthuijsen, 
Piet Tacken, Jan Brouwers, Pieter Jansen, 
Sjaak Metsemakers, Gerard van Ham.

Speeldata:
Zondag 
29 maart /12 april / 19 april / 26 april / 3 mei / 
10 mei reservedag / evt. 17 mei eindwedstrijd.

Dinsdag 
31 maart / 7 april / 14 april / 21 april / 28 april / 
12 mei reservedag / evt. 19 mei eindwedstrijd.

Vrijdag 
3 april / 10 april / 17 april / 24 april / 1 mei / 
8 mei reservedag / evt. 22 mei eindwedstrijd

In onderling overleg bepalen wie er captain wil 
zijn.

M.b.t. horeca worden afspra-
ken gemaakt met Sven, zodat 
iedereen dezelfde prijs be-
taalt, voor zowel de kosten bij 
thuisontvangst, t/m de lunch, 
alsmede de prijs voor een 2- of 
3-gangen diner.

Algemene ledenvergadering 2015
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 
27 januari 2015 in ons clubhuis. Noteer deze datum alvast in uw 
agenda. In de loop van januari ontvangt u een uitnodiging per 
e-mail. De jaarverslagen worden t.z.t. op de website van de vereni-
ging geplaatst.

Het bestuur

In Memoriam
Zaterdag 1 november is ons verenigingslid 
Ger Keijsers uit Sevenum plotseling overleden. 
Ger is 67 jaar geworden. 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere 
familie veel sterkte toe.

Vrijdag 14 november is ons verenigingslid Jan 
Bouten overleden. Jan is 76 jaar geworden. Ook 
al was hij al geruime tijd ziek, toch is zijn dood, 
tijdens een operatie, onverwacht gekomen. Jan 
was al lid van de Golfhorst sinds de oprichting. 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen, onder wie 
ons verenigingslid Rob, heel veel sterkte toe.
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Koken met Jacques
Voor de drukke maand december heb ik een 
eenvoudig 3-gangen menuutje samengesteld 
voor 4 personen

Glaasje frisse kip
Ingrediënten: 1 gerookt kipfiletje (plm. 200 g), 
klein pakje crème fraîche, 1 tl mosterd, bies-
look, peterselie, zout/peper, 1 cherrytomaatje 
en evt. wat gembersiroop.

Bereiding: snijd het kipfiletje in fijne stukjes 
en roer er 2 el fijngesneden bieslook en 2 el 
fijngesneden peterselie door. Breng op smaak 
met mosterd, zout en peper. Garneer met een 
vierde cherrytomaatje en wat bieslook. Verdeel 
het mengsel over 4 glaasjes en serveer. Een 
heerlijke voorgerechtje!

Wortel-sinaasappelsoep met gember
Ingrediënten en bereiding: fruit in 75 g boter 2 gesnipperde uien en een teentje knoflook. 
Voeg 1 tl gemberpoeder en 500 g wortels in stukjes toe en laat alles kort bakken. Breng al-
les met 1 l groentenbouillon en 2 dl sinaasappelsap aan de kook. Laat de soep 20 minuten 
zachtjes koken. Pureer de soep en breng op smaak met zout en peper (evt. nog wat koriander 
en gembersiroop toevoegen). Met wat kookroom maak je de soep nog lekkerder! Serveer evt. 
met kruidencrostini’s.

Pasta met gerookte zalm
Ingrediënten: 300 g pasta naar keuze, zout/peper, 4 bosuitjes, 2 rode paprika’s, 2 el boter, 
3 dl koksroom (of koffieroom), 200 g verse roomkaas met kruiden, 200 g gerookte zalm, 2 el 
fijngesneden basilicum of peterselie.
Bereiding: kook de pasta (naar keuze) in ruim kokend water met zout volgens de gebruiks-
aanwijzing op de verpakking. Snijd de bosuitjes in ringetjes. Maak de paprika’s schoon en 
snijd ze in kleine blokjes. Smelt de boter in een pan en fruit de bosuitjes en paprika heel 
zachtjes aan. Voeg de koksroom en de verse roomkaas toe en laat de kaas al roerend smelten 
tot een mooi licht gebonden saus. Snijd de zalm in stukjes en roer deze door de saus. Breng 
de saus op smaak met zout en peper. Giet de pasta af en verdeel hem over de borden. Schep 
de zalm/paprikasaus erover en garneer met wat basilicum of peterselie.

Dessert naar eigen keuze!
Smakelijk eten! Jacques van Eyndt

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

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@gmail.com

Giel Boonhof 
Vz. wedstrijdcommissie
Vz. jeugdcommissie (a.i.)
Melchiorhof 13
5801 KL Venray
gsm 06-536 426 70
gboonhof@ziggo.nl

Chris Besseling
Vz. regel- en handicapcommissie
Vz. baanadviescommissie (a.i.)
Melatenweg 4
5961 EB Horst
tel. (077) 398 77 50
gsm 06-533 364 32 
c.besseling@ziggo.nl

Commissies
Regel- en handicapcommissie
Chris Besseling (vz)
Jan Rovers (vvz)
Jan Hendrix
Lei Holthuijsen
Hans Peters
Piet Tacken

Helpdesk
Jeroen van den Heuvel

Baanadviescommissie
Chris Besseling (vz a.i.)
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
Giel Boonhof (vz a.i.)
Clint Coppers (vvz)
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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Slottoernooi Americabaan:

waar een kleine baan 
groot in kan zijn...

Het beloofde een feestelijk slot-
toernooi te worden. Dat stond 
althans bij de informatie op 

de inschrijfl ijst. Waar de organisatie 
in dat verband op doelde was niet 
duidelijk. Maar het werd wel heel 
feestelijk. Het was prachtig weer op 
die 31e oktober. Het aantal deelne-
mers brak alle records: 45 en dus 
‘offerden’ 2 dames van de organisatie 
zich op om maar ‘half’ mee te spelen. 

De stemming tijdens het toernooi was 
zelfs een beetje uitgelaten te noemen. 
Kwam het door de speciale spelvorm 
met het ‘roze balletje’, de extra chip-
ping en putting spelletjes die waren 
ingelast om de Americabaan niet 
helemaal te overvoeren? Wie het weet 
mag het zeggen, maar de sfeer was 
optimaal. Het heerlijke stamppotbuf-
fet, de livemuziek van Piet Poels en 
wellicht de alcohol, deden de rest. Er 
werd gezongen en gedanst en zelfs de 
polonaise ontbrak niet. 

Primeurs
De organisatie (Kitty, Han, Carla en 
Lei) had alles uit de kast gehaald 

om een echte prijzentafel te kun-
nen samenstellen. En daar stonden, 
dankzij de sponsoring door enkele 
deelnemers, verschillende primeurs 
op: zakken verse walnoten uit eigen 
tuin, maar voor de eerste prijs win-
naars waren er ‘Wagya’ steaks. U 
leest het goed: biefstukken, uiteraard 
ingevroren, van een bijzonder bedrijf 
uit Veulen, waar Japanse koeien wor-
den gefokt. De prijs van dit vlees is 
zo hoog dat alleen de zeer exclusieve 
restaurants het inkopen. En zo’n steak 
kon je nu zomaar winnen op het slot-
toernooi van de Americabaan. 

Dikke pluim
De organisatie van dit slottoernooi op 
de kleine baan kreeg terecht een dikke 
pluim en dat werd een paar dagen 
later nog eens onderstreept door een 
van de deelnemers die in een e-mail 
liet weten dat de sfeer als ‘vanouds’ 
was geweest. Waar een kleine baan 
groot in kan zijn…

Bets van der Heijden

Golfhorstjeugd wint 
Limburg Jeugd 
Trophy

De laatste van vier wedstrijden om de 
felbegeerde Limburg Jeugd Trophy 
(LJT) is gespeeld op G&CC Hoenshuis. 
Het Golfhorstteam werd eerste in deze 
jaarlijkse jeugdcompetitie omdat ze 
de meeste punten verzameld had-
den, namelijk 28. Het aantal punten 
kan zelfs na herberekening nog hoger 
komen te liggen. Topscoorder was 
Jerrel Kerver die in totaal 8 punten in 
de wacht sleepte. De overige scoorders 
waren: Freek Janssen (5), Koen Nelson 
(4), Job Pijpers (3), Paul ter Burg (3), 
Iris Lenssen (3), Thijs Heesen (2) en 
Sören van den Bercken (2). Zaterdag 8 
november is de LJT-bokaal overhandigd 
op landgoed Eyckenduyn in Helden 
door de praeses van de LJT.

Op de foto (v.l.n.r.): Sven van den Beuken, 
Ruben van Deursen en Paul ter Burg.
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Hoofdschuddend zuchten. 
Waarom eigenlijk?
“U weet inmiddels dat ik probeer met mijn verhaaltjes leerzame 
zaken onder uw aandacht te brengen en tafereeltjes te beschrijven 
die ik heb ervaren en beslist voor een groot deel ook bij u van toe-
passing zijn. Zo ook de volgende zeker herkenbare situatie:

Graag doe ik mee aan de door de vereniging of de BV georgani-
seerde toernooien of wedstrijden. Doorgaans zijn we dan met zijn 
tweetjes. Ditmaal echter was ik, bij uitzondering dus, alleen.
‘En hoe was het?’, vroeg het thuisfront na afl oop? ‘Nou’, ant-
woordde ik, ‘ik heb heel plezierig gelopen…’ Dit was voor dit 
thuisfront natuurlijk het sein om eens fl ink door te pakken. ‘Hoe-
veel punten had je dan?’
‘Zo best was het niet, ik geloof maar een punt of twintig.’ ‘Dit 
antwoord werd met de Ipad op schoot onmiddellijk ontkracht. ‘Hier, je had maar achttien 
punten, heb je dan maar negen holes gelopen?’ Gepast stilzwijgen! ‘Hoe kan dat nou, je 
speelt anders de laatste tijd best aardig.’

Voor deze vraag heb ik een standaardlijst met redenen waarom het niet zo best ging, zo 
in de geest van: aankruisen wat vandaag van toepassing was.
‘Ja ik had wel enorme pech met het uitholen, zeker vijf keer vlak langs de hole.’ Dat was 
inderdaad de waarheid, maar ik vergat te praten over de keren dat ik helemaal niet 
hoefde uit te holen en mijn aanwezigheid op de green alleen maar diende om de vlag voor 
de vluchtgenoten vast te houden en hun te complimenteren met het behaalde resultaat. 
Hierbij met enige moeite mijn respect het te laten winnen van mijn afgunst.

De tweede reden van mijn lijstje is natuurlijk het hoge en natte gras. ‘Daar kom je met 
geen mogelijkheid meer uit.’ ‘Ook niet met een ijzer?’, vraagt het thuisfront. ‘Nee, ook niet 
met een ijzer!’ ‘Jammer’, verklaart het thuisfront, ‘overigens is op de fairway het gras niet 
zo hoog!’ Weer gepast stilzwijgen…

Het derde argument heb ik altijd ter beschikking als het zo uitkomt: ‘En dan natuurlijk 
weer die vervelende pijn in mijn rug.’ Ook hierop heeft het thuisfront een terecht ant-
woord: ‘Vorige week, toen je 35 punten scoorde, had je zeker daar geen last van!’

Ik zal al mijn 10 standaard argumenten niet voor u omschrijven. U kent het overgrote deel 
hiervan uit eigen ervaring.

Wel ben ik al geruime tijd gaan beseffen dat golf één van de weinige balsporten is waar-
van je niemand de schuld kunt geven als het wat minder gaat. Je hebt het altijd zelf ge-
daan. Behalve natuurlijk bij Texas Scramble. En daarom speel ik deze spelvorm zo graag. 
Als het goed gaat kan je altijd zeggen: ‘Wij hebben het heel goed gedaan.’ En als het wat 
minder gaat, mag je altijd stilletjes denken: ‘Zij brouwden er weinig van vandaag.’

Hoofdschuddend zuchten. Ja, waarom eigenlijk?
Laat ik u meenemen naar dezelfde wedstrijd een week later. We waren nu weer getweeën 
en kwamen nagenoeg gelijk van de baan. ‘Hoe ging het nu?’, vroeg de wederhelft. Ik 
kon het verschil in belangstelling en ironie niet ontdekken. ‘Och, ik geloof dat ik niet mag 
mopperen.’ ’Hoeveel punten heb je dan?’ Dus toch belangstelling!
‘Dat weet ik nog niet, ik moet nog even tellen.’ Ik wist natuurlijk drommels goed hoeveel 
punten ik had en dat ik inderdaad niet mocht mopperen. Maar je moet de spanning een 
beetje opvoeren. Resultaat: een birdy en in de prijzen. Wel geen eerste prijs, maar dat 
hoeft ook niet.

Eenmaal thuis kwam de opmerking dat de putjes nu toch wel goed waren. ‘Inderdaad’, 
mocht ik vol trots melden. ‘Maar als de bal een beetje goed ligt, is het putten voor een 
beetje golfer natuurlijk niet meer zo moeilijk!’ Het was wel grappig dat er een paar holes 
waren dat ik alleen mocht uitholen. De anderen hadden de bal al lang opgepakt en moch-
ten mijn vlag bewaken en terugzetten. Ik bespeurde een meewarige glimlach.

‘En het gras was toch nog nat en hoog.’ ‘Nee hoor, ik kreeg de bal er lekker uit, ook nog 
met behoorlijk wat lengte.’ ‘Zeker met een ijzer?’ ‘Ja, met een ijzer, trouwens ik lag niet zo 
vaak in het hoge gras.’ ’En hoe was het met je rug?’ Toch nog ironie. ‘Hoezo, mijn rug? 
Helemaal geen last van gehad.’

De moraal van deze tafereeltjes, lieve vriendinnen en beste vrienden: waarom hoofd-
schuddend zuchten? Het komt allemaal altijd weer goed. Is het niet vandaag, dan wel… 
Natuurlijk is het leuk als het goed gaat, maar zowel voor u als voor mij geldt toch dat dit 
alles onbelangrijk is vergeleken met het besef dat wij tot de bevoorrechte groep behoren 
die in een fraaie omgeving, te midden van aardige mensen, een bijzondere sport mogen 
beoefenen.”

Afko Schoonbeek

column… Afko Schoonbeek
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Wist u dat…

• de 6 deelnemers van de Golfhorst 
aan de Ladies League 2e zijn 
geworden dit jaar?

• aan dit evenement 8 golfclubs uit 
Limburg en Brabant meedoen?

• ‘de Tongelreep’ uiteindelijk eerste 
is geworden?

• Christel Nefkens van de Golfhorst 
wel de hoogste individuele score 
heeft behaald?

• de eigenaar van ons Golfcomplex 
op zoek is naar heel veel grond 
om met de verbetering van hole 5 
te beginnen?

• wie grond beschikbaar heeft, zich 
moet wenden tot Bodemzorg 
Limburg of voorzitter Manus 
Poels?

• 3 van de 7 bestuursleden bij het 
slottoernooi op de Americabaan 
een prijs hadden?

• iedere morgen om 8.30 uur de 
baanstatus beschikbaar is op de 
site van de BV?

• u daarvoor wel helemaal naar 
beneden moet scrollen op deze 
website?

i

Natuurlijk voorwerp
In een waterhindernis en in 
een bunker mag je geen los 
natuurlijk voorwerp aanraken.

i

Grounden
In een waterhindernis en in 
een bunker mag je 
NIET grounden.
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Bal out-of-bounds of verloren

Je maakt het vaker mee dan je lief 
is. Een bal die de denkbeeldige lijn 
tussen de witte paaltjes passeert en in 
de prei terechtkomt. Hij ligt dan  out-
of-bounds. Of een bal die in de bosjes 
verdwijnt en die je dan niet binnen 
vijf minuten zoeken vindt. Het is dan 
een verloren bal.

Wanneer mag je een provisionele 
bal spelen
Als de bal misschien  out-of-bounds 
ligt of misschien verloren is buiten 
een waterhindernis mag je een provi-
sionele bal spelen.
Let op: je mag geen provisionele bal 
spelen als je twijfelt of je bal wel of 
niet in een waterhindernis is terecht-
gekomen en, als hij er niet in ligt, hij 
waarschijnlijk gemakkelijk te vinden 
zal zijn. Speel je dan toch een andere 
bal dan is dat de bal in het spel. Deze 
situatie doet zich op de Golfhorst on-
der meer voor bij hole 4 en 5 en 12.

Waarom 
Sla je geen provisionele bal en kom 
je er bij het zoeken achter dat de bal  
out-of-bounds ligt of verloren is, dan 
moet je terug naar de plek waar je het 
laatst geslagen hebt. Om tijd te sparen 
sla je een provisionele bal. Ter bevor-
dering van een vlot speeltempo geldt: 
beter een provisionele bal te veel dan 
een te weinig.

Procedure 
Je moet laten weten dat je een pro-
visionele bal gaat slaan. Doe je dat 
niet dan is het de bal in het spel met 
bijtelling van een strafslag. 
Het is verstandig om te zeggen welk 
merkteken hij heeft en welk teken op 
de oorspronkelijke bal staat. 
Je moet de bal slaan zo dicht mogelijk 
bij de plek waar je het laatst geslagen 
hebt.

Binnen de afslagplaats mag je op-
teeën. Op andere plaatsen moet je 
droppen.

Wanneer de provisionele bal de 
bal in het spel wordt
De bal mag gespeeld worden tot op 
de hoogte waar de oorspronkelijke bal 
vermoedelijk ligt.
Speel je toch van een plaats die 
dichter bij de hole ligt dan wordt het 
de bal in het spel met bijtelling van 
een strafslag. Je bent niet verplicht de 
oorspronkelijke bal te gaan zoeken, 
bijvoorbeeld als de provisionele een 
wereldbal is en de oorspronkelijke 
waarschijnlijk onspeelbaar ligt.

Ook als je de oorspronkelijke bal niet 
terugvindt of als deze  out-of-bounds 
ligt, wordt de provisionele bal de bal 
in het spel en speel je hiermee verder. 
Totaal aantal slagen: slagen oorspron-
kelijke bal + strafslag + slagen provisi-
onele bal.

Wanneer de oorspronkelijke bal in 
het spel blijft
Vind je de oorspronkelijke bal terug 
en ligt deze niet  out-of-bounds dan 
blijft dat de bal in het spel. Als hij 
onspeelbaar ligt, ben je verplicht de 
regel van de onspeelbare bal toe te 
passen (drie opties). Je mag niet met 
de provisionele bal verder spelen. 

Praktijksituaties op de Golfhorst 
hole 5:

Naar rechts geslagen bal ligt mis-
schien  out-of-bounds          
Provisionele bal slaan. 

Naar links geslagen bal ligt misschien 
in de waterhindernis.
Als hij er niet in ligt is hij waarschijn-
lijk gemakkelijk te vinden.
Provisionele bal niet toegestaan. 

Bal naar links geslagen. Misschien ligt 
hij in de struiken en kun je hem niet 
meer vinden.
Provisionele bal slaan. 

Namens de regel- en handicapcommissie,
Hans Peters

Vraag het 
aan de R&H-commissie!

De provisionele bal

Gol fhors t Winter 2014
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Golfhorst met donaties al jaren in de top drie

Voor een goed doel: 
het Dubbele Handicap 
Toernooi 2014
In juni zijn op de Golfhorst een seniorenwedstrijd en een zaterdagwedstrijd 
gespeeld voor een goed doel: personen met een lichamelijke beperking helpen 
bij het beoefenen van de golfsport. Een tevreden wedstrijdleider Math Smeets 
incasseerde van 72 deelnemers het voor deze gelegenheid verhoogde inschrijf-
geld. Hij kon onze penningmeester ruim achthonderd euro laten overmaken 
naar de Stichting Fonds Nationaal Gehandicapten Golf. Met de donaties zit de 
Golfhorst al jaren in de top drie van de deelnemende verenigingen. 

De stichting besteedt het verkregen 
geld aan golfclinics voor revalidatie-
centra, trainingen en het verstrek-
ken van hulpmiddelen. Er wordt een 
bijdrage betaald in de kosten aan de 
spelers die kunnen doorgroeien naar 
de nationale selectie voor de Paralym-
pics in 2016.

Finaledag 
De twee winnende Golfhorstduo’s 
hebben deelgenomen aan de lande-
lijke finaledag op Golfbaan Waterland 
Amsterdam.

“Als vervanger van de geblesseerde 
Louis Peeters speelde ik op 13 oktober 
mee in de finale. Ik vormde een duo 
met Hay Haenen. Klokslag acht uur 
pikte ik Hay thuis op. Mijn ’Miep’ 
navigeerde ons met zoetgevooisde 
stem van Maasbree naar Golfbaan 
Waterland, vastgeplakt tegen Am-
sterdam-Noord. Toen we rond half 
elf aankwamen, ontmoetten we het 
andere Golfhorstkoppel: Geert van 
Ewijk en Ton Daamen. Enkele koppen 
koffie en een welkomstwoord later, 
volgde om twaalf uur de shotgunstart. 
Spelvorm: het hoogste aantal indivi-
duele stablefordpunten per hole per 
duo bepaalt de score. Golfbaan Wa-
terland deed haar naam eer aan, het 

wemelde van de gele en rode paaltjes. 
De vele vijvers en sloten oefenden 
een grote aantrekkingskracht uit op 
onze ballen. We bakten er weinig van. 
Onderweg zagen we enkele gehandi-
capte spelers in actie. Een toonbeeld 
van motivatie, wilskracht en doorzet-
tingsvermogen! 

Indrukwekkend
Indrukwekkend hoe goed ze ondanks 
hun lichamelijke beperking het bal-
letje wisten te raken. Probeer maar 
eens een bal te slaan met één arm of 

staande op één been. Het was prima 
golfweer, maar tijdens de laatste vijf 
holes beloerde Pluvius ons vanachter 
donkere wolken. Tijdens het putten 
op onze laatste hole ging hij tot de 
aanval over. Die sloegen we met onze 
paraplu’s glansrijk af en we bereikten 
zo goed als droog het clubhuis. Daar 
deden Geert en Ton verslag van de 
ook voor hen moeizaam verlopen 
ronde. Bij de slotceremonie hoorden 
we dat er duo’s van 31 verenigingen 
hadden gestreden om de overwin-
ning. Maar de grote winnaar was de 
vertegenwoordiger van de stichting, 
die onder een luid applaus symbo-
lisch een bedrag van 11.564 euro op 
de bankrekening mocht bijschrijven. 

Nadat we hadden genoten van een 
Indisch buffet koersten we met volle 
buik weer richting Maasbree/Baarlo.

Voetbalwatjes
Ik was net op tijd thuis voor de 
tweede helft van de voetbalinterland 
IJsland - Nederland. Elf verwende 
oranje slapjanussen lieten zich als 
makke schapen naar de slachtbank 
leiden. Man, man, man wat een af-
gang, wat een aanfluiting, wat een ar-
moe. Geen wilskracht, geen bezieling, 
geen mentaliteit. Mijn gedachten 
reisden terug naar Amsterdam, naar 
de gehandicapte spelers op Golfbaan 
Waterland. Wat een contrast met de 
over het paard getilde voetbalwatjes. 
Wilskracht, Bezieling, Mentaliteit. 
Met hoofdletters ja.”

Jan Rovers

‘Een toonbeeld van motivatie,  
wilskracht en doorzettingsvermogen!’

i

Identificeren  
en markeren
Om je bal te identificeren hoef 
je hem slechts zelden op te 
nemen. Als je dat toch doet, 
moet je markeren.
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Nieuws van de Golfhorst BV

Oliebollenwedstrijd zaterdag 27 december
Het inschrijfgeld bedraagt voor leden: € 10,00 p.p. Niet-leden en leden van de 
par 3-baan betalen een supplement van € 15,00 t.b.v. 18 holes greenfee.

Programma:
10.00 uur: ontvangst met koffi e en iets lekkers.
11.00 uur: start van de wedstrijd (shotgun).

Gedurende de wedstrijd kunt u rekenen op een heerlijke baancatering en na 
afl oop staan de oliebollen en bitterballen voor u klaar! 

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

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

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

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

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

Donderdag 1 januari: Nieuwjaarsdag: banen en receptie gesloten.

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

Te huur lockers
Voor de golfers die het slepen 
met de golfspullen vervelend 
vinden en voor de sportieve-
lingen die graag met de fi ets 
naar de golfbaan komen: op 
dit moment hebben wij nog 
een aantal lockers vrij. 

Zowel boven- als beneden-
lockers en indien gewenst met 
stroom. 

Wilt u een locker huren, 
neem dan contact op met onze 
receptie: 077 - 464 90 70 
of info@degolfhorst.nl

Voor uw vrienden 
en kennissen die 
nog niet golfen…: 
een PROEFLES!
Kent u iemand die graag wilt 
gaan golfen, maar hij/zij weet 
nog niet zeker of deze sport 
iets is: kennismaken met de 
golfsport en de Golfhorst kan 
voordelig met een proefl es van 
Golfschool Arthur Kleeven voor 
slechts € 20,00 p.p. 

Wij verzorgen een les van een 
uur. Tijdens deze les geven wij 
een korte instructie over de 
verschillende basisslagen. Na 
afl oop van de les leggen wij 
graag het vervolgtraject uit en de 
mogelijkheden bij golfcomplex 
de Golfhorst BV. 

Ook leuk om cadeau te geven.

Nieuwjaarsreceptie 
De Golfhorst BV en Golfvereniging 
Golfhorst nodigen alle speelrecht-
houders uit voor de nieuwjaarsrecep-
tie op zondag 4 januari van 17.00 uur 
tot 19.00 uur in het clubhuis. 

Wij wensen iedereen fi jne feest-
dagen en een sportief 2015.
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Chippen: één  
vloeiende beweging

De stand:
Mijn voetenstand houd ik smal zodat 
er 1 á 2 voeten tussen kunnen, dit 
doe ik zodat ik beter kan draaien 
met alleen mijn bovenlichaam. Mijn 
voeten, knieën en schouders staan 
parallel aan de doellijn.

Houding:
Bij mij zie 
je dat ik een 
mooie rechte 
rug heb waar-
bij je kunt zien 
dat ik mijn ar-
men goed kan 
ontspannen 
onder mijn 
schouder. Mijn 
handen wijzen 
naar mijn 
linkerlies.

Balpositie:
Zoals je kunt 
zien houd 
ik mijn bal 
rechts uit het 
midden, dit 
om de bal in 
een neergaan-
de beweging 
te raken. 
Hierdoor kan 
ik de bal meer 
rol meegeven 
zodat ik meer 
controle heb 
over de bal.

Beweging:
Ik speel een standaardchip altijd 
vanuit mijn bovenlichaam. Ik probeer 
mooi weg te draaien vanuit mijn 

schouders waardoor de rest auto-
matisch wordt mee genomen. Mijn 
armen blijven contact houden met 
mijn bovenlichaam, ze gaan er niet 
vanaf en ik houd mijn handen pas-
sief. Ik probeer mijn beweging zo 
vloeiend mogelijk te houden.

Finish:
Ik zorg er-
voor dat mijn 
clubblad in de 
eindpositie naar 
het doel wijst, 
waarbij mijn 
clubblad achter 
mijn handen 
blijft. Dit zorgt 
ervoor dat ik 
de bal in een 
neergaande 
beweging blijf 
raken.

Meest gemaakte fouten

Verkeerde stand: voetenstand te 
breed, handen naar links. 
Dit beperkt de rotatie vanuit mijn 
bovenlichaam, en ben ik sneller 
geneigd om de beweging met mijn 

armen en han-
den te maken.
Je bent snel 
geneigd om de 
handen voorbij 
de linkerlies 
te zetten, niet 
doen! Het raak-
moment word 
lastiger en de 
vlucht-rol-ver-
houding klopt 
niet meer.

Verkeerde houding: rechtop staan 
met een bolle rug. 
Als je houding niet goed is, betekent 
dit dat je je armen niet mooi kan 
laten hangen en ontspannen. Dit be-
tekent al snel dat de beweging vanuit 
de armen en handen gemaakt wordt 
in plaats van de schouder.

Verkeerde balpositie: links uit het 
midden. Meer kans dat je de bal op-
waarts raakt en deze getopt wordt. 

Verkeerde beweging: wordt uit de 
armen en handen gemaakt
Je ziet snel dat het bovenlichaam te 
passief gehouden wordt, waardoor 
je de zwaai maakt vanuit de armen 
en schouders. Hierdoor ga je de bal 
toppen, en je vlucht-rol-verhouding 
klopt niet doordat je raakmoment 
telkens anders wordt. Probeer juist het 
bovenlichaam actief te krijgen en de 
armen en handen passief.  

Remo Kuypers
PGA Holland golfprofessional
Golfschool Arthur Kleeven

Greens missen doet elke golfer, maar met een goede chip kun je vaak je score 
alsnog redden. Daarvoor is het belangrijk om de bal dicht bij de hole te krijgen 
of zelfs erin. In dit artikel omschrijf ik een chip vanuit het korte gras ‘de stan-
daard chip’. Mijn standaardchip speel ik altijd met mijn PW. Mijn keuze gaat 
uit naar de PW omdat ik deze het beste kan controleren in de (bal-) vlucht-rol-
verhouding. De vlucht-rol-verhouding is 1/3 vlucht en 2/3 rol.
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Prioriteiten
De baan en het clubhuis zijn verkocht 
aan Bodemzorg-Limburg, de vroegere 
eigenaar van de stortplaats en worden 
nu terug gehuurd. Daarbij zijn afspra-
ken gemaakt over de taakverdeling 
voor aanpassingen aan het complex.
Twee zaken hebben daarbij een hoge 
prioriteit. Allereerst het werk aan 
hole 5: dit gaat binnenkort beginnen, 
maar het is een grote klus. Er moet 
15.000 tot 20.000 m3 zand worden 
opgebracht en het is nog niet duide-
lijk waar dat vandaan moet komen, 
omdat de normale marktprijs erg 
hoog uitvalt. Verder loopt de gasbuis 
van de Gasunie eronder door en moet 
nog worden bekeken of die de extra 
druk van al dat zand aankan. Als start 
zal de sloot worden vervangen door 
een buis (is inmiddels gebeurd, red.). 
De tweede klus is de drainage die fa-
segewijs zal gebeuren. Eric durft geen 
harde data te noemen wanneer alles 

klaar zal zijn, dit soort projecten heb-
ben nu eenmaal de neiging tegen te 
vallen. (Zie hierover ook het interview 
met Dick Rootert van Bodemzorg 
Limburg op pag. 7).

18 holes
Na deze uiteenzetting, die positief 
werd ontvangen, toog ieder naar 
zijn start-hole om in ontspannen 
sfeer met meer of minder succes de 
18 holes te lopen. Natuurlijk was er 
weer een broodje en wijntje onder-
weg waardoor de drives en chips wat 
soepeler konden worden en de putts 
er wat eleganter naast gleden. 

Indisch buffet
Na afl oop stond een prima Indisch 
buffet klaar, verzorgd door Sven en 
zijn club, ondersteund door enkele 
niet-golfende vrijwilligers. Na de prijs-
uitreiking door Giel en Marco volgde 
een nieuw hoogtepunt van de dag: 

onze voorzitter maakte de ‘vrijwilli-
ger van het jaar’ bekend. Jacques van 
Eyndt! Gefeliciteerd. Een grote motor 
achter de schermen, die van onschat-
bare waarde is voor het handhaven 
van de kwaliteit van het clubblad en 
de website. Ook dit stukje is als u dit 
leest weer door zijn handen gegaan 
en voorzien van verbeteringen, goede 
lay-out, bijpassende foto’s enzovoort. 
Hiernaast wordt zijn betekenis voor 
de vereniging door Bets van der 
Heijden nader toegelicht. 
 
Ook deze editie van de vrijwilligers-
dag was voor de deelnemers weer 
motiverend en versterkte het gevoel 
dat hun bijdrage aan de vereniging 
op prijs wordt gesteld en zinvol is. 
Bedankt Giel en Marco voor de puike 
organisatie!

Aart Polderman

‘Inzet van vrijwilligers van onschatbare waarde voor vereniging en BV’

Zonnige vrijwilligersdag 
met een broodje en een 
wijntje onderweg…
Iedereen krijgt wat hij verdient, dus was het op de vrijwilligersdag werkelijk 
prachtig weer. Na de gebruikelijke ontvangst met koffi e en taart, werden we 
welkom geheten door Giel Boonhof die daarna Eric van den Munckhof het 
woord gaf. Allereerst bedankte Eric alle vrijwilligers voor de inspanningen die 
zij voor de vereniging, maar vaak ook voor de BV hebben gedaan. In de moei-
lijke tijden waarin de Golfhorst zich bevindt, is dit van onschatbare waarde. 
Als dank krijgen alle vrijwilligers een mooie Golfhorst-pitchfork/marker-doos. 
Verder geeft hij een uitgebreide toelichting op de nieuwe situatie waarin de 
Golfhorst dit jaar is terechtgekomen.
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Het is langzamerhand een traditie ge-
worden dat tijdens de vrijwilligersdag 
van Golfvereniging Golfhorst iemand 
extra in het zonnetje wordt gezet. 
En dit jaar viel die eer dus te beurt 
aan Jacques van Eyndt. Voor velen 
wellicht ‘een vreemde’, maar in ieder 
geval een persoon die bijna dagelijks 
voor de vereniging in touw is. Hij 
houdt de website bij en heeft een heel 
belangrijke taak bij het maken van 
het clubmagazine ‘Golfhorst’.

Bijzonder lid
Jacques van Eyndt golft al enkele 
jaren niet meer en is dientengevolge 
ook geen speelrechthouder meer, 
maar hij is wel een ‘bijzonder lid‘ van 
de vereniging, zoals in de statuten is 
omschreven. Jacques levert naar de 
mening van het bestuur een waarde-
volle bijdrage aan het verwezenlijken 
van de doelstelling van de vereniging. 
En dat is ook de reden dat het bestuur 
over de vrijwilliger van het jaar beslist 
en niet de leden door middel van een 
stemming, legde voorzitter Manus 

Poels uit tijdens de vrijwilligersdag 
2014.
Onmisbaar is niemand, maar lichtte 
Manus toe: “Jacques is bijna dagelijks 
voor de vereniging bezig met een 
ongeloofl ijke gedrevenheid en passie. 
Hij heeft van deze hobby min of meer 
zijn beroep gemaakt. Werkt met twee 
computers om elk toeval uit te sluiten 
en niet het risico te lopen dat kopij of 
foto’s verloren gaan. Hij ziet zijn werk 
voor de vereniging als ‘zijn kindje’, 
dat hem zeer lief is en wat eigenlijk 
niet van hem mag worden afgeno-
men. En van dat kindje geniet de hele 
vereniging mee.”

Clubblad
En ‘dat kindje’ is dus vooral het club-
blad. Als dat eens in de paar maanden 
bij iedereen op de mat valt, zullen 
weinigen er bij stil staan hoeveel werk 
daaraan vooraf is gegaan. De voorzit-
ter maakte dat nog maar eens dui-
delijk. “Het corrigeren van de kopij, 
taalfouten eruit halen, de punten en 
komma’s veranderen, foto’s uitzoe-

ken en dan de lay-out. Waar zetten 
we wat, welke foto komt daarbij, als 
achtergrond of als illustratie. Tekenin-
gen of plaatjes van internet halen om 
sommige verhalen ‘op te leuken’ of te 
verduidelijken en als dat dan allemaal 
klaar is, dan gaat het naar de uitgever. 
En die, zo weet ik, is ook vol lof over 
de manier waarop Jacques de kopij 
aanlevert. Er zijn er maar weinigen 
die dat zo kunnen.”
Maar een controlefreak zijn heeft ook 
zijn keerzijde. “Jacques kan ook fl ink 
geïrriteerd raken als mensen laat de 
kopij aanleveren of op het laatste mo-
ment weer iets veranderd willen heb-
ben, of slechte foto’s inleveren. Daar 
kan hij nou eenmaal niet tegen.” 

Jacques liet het allemaal over zich 
heen komen, maar straalde van oor 
tot oor. Hij was er beduusd van en 
had niet verwacht dat deze eer hem 
te beurt zou vallen. Samen met zijn 
vrouw Leny liet hij zich de felicitaties 
glunderend welgevallen. “Ja, ik had 
ermee willen stoppen, maar nu moet 
ik er dan toch nog maar een tijdje 
mee doorgaan”, was zijn reactie

En zo is het, ook al is een kind vol-
wassen, het blijft je kindje.

Bets van der Heijden

Jacques van Eyndt: 
een terechte vrijwilliger 
van het jaar
Nieuwsgierigheid, een licht vermoeden, een sterker vermoeden en dan de 
ontlading: wat een eer! Dat zijn in een nutshell de stadia die ‘de vrijwilliger van 
het jaar’ op zaterdag 4 oktober doorliep, toen de voorzitter van de vereniging 
uiteindelijk zijn naam noemde. Jacques van Eyndt, niet bij iedereen bekend en 
ook al een aantal jaren geen lid meer van Golfvereniging Golfhorst, maar een 
man met al 15 jaar een zeer grote verdienste voor de vereniging.
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Het wintergolf 
komt er 
weer aan!

Onderstaand treft u de regels aan 
zoals die gelden voor het seizoen 
2014/2015. Ze staan ook op de web-
site onder de button regel- en handi-
capcommissie en ze worden opgehan-
gen op het mededelingenbord in het 
clubhuis. Voor een sportief verloop 
van de wedstrijden dient u de regels 
te kennen en ze correct toe te pas-
sen. Een kopie of uitprint heeft u snel 
gemaakt. Als de baan in de winter-

periode qualifying is, kunt u buiten 
wedstrijdverband gewoon Q-kaarten 
blijven lopen. De winterregels gelden 
niet op de Americabaan.

Namens de wedstrijdcommissie en de 
regel- en handicapcommissie,

Jan Rovers

De klok is teruggezet, de bladeren beginnen te vallen. Binnenkort gaan de 
winterregels weer in. De ingangsdatum wordt bepaald door de wedstrijdcom-
missie in overleg met greenkeeping.

Winterregels 
1. Opteeën verplicht

Overal verplicht, behalve in waterhindernissen en als je met de putter slaat.
Binnen stokkoplengte. Niet toegestaan in waterhindernissen en als je met de putter slaat.

2. Bunkers niet in het spel

1.  Bepaal dichtst bij de bal gelegen punt erbuiten, niet dichter bij hole.  
2.  Drop binnen een stoklengte van dat punt.
3.  Daarna opteeën binnen stokkoplengte.

3. Bij wintergreens
Vlaggenstok in de hole laten. Houd de kop van je eigen putter tegen de rechtopstaande vlaggenstok. 
Als  een ander deel van de putter de bal dan kan raken is uitgeholed, met bijtelling van een slag. 
Bal ingeklemd tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is uitgeholed.

4. Diversen

Opteeën en droppen niet dichter bij de hole, de bal schoonmaken is daarbij toegestaan.
Bij in het bovenstaande niet genoemde punten zijn de gewone regels van toepassing.
Overtreding van een winterregel: een strafslag.

PS: De winterregels zijn van toepassing bij verenigingswedstrijden op de 18-holesbaan, wanneer de 
wedstrijdleiding dat kenbaar maakt.
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Tijdens het rondje golf met fantastisch weer 

lieten de dames zich de drankjes en ijsjes goed smaken.

Reünie damesdag:

een hartelijk weerzien
Donderdag 9 oktober kwamen de vriendinnen van de Golfhorst, Stippelberg, Geijsteren, 

De Peelse, en Dorpswaard bij elkaar voor een reünie, georganiseerd door Nel de Swart, 

José van Wylick en Ton van Driel. Zo’n damesdag reünie wordt uiteraard in hoge mate 

een bijpraatsessie… 
Ton van Driel

Prijzen waren er in overvloed: onder meer schilderijen gemaakt door Tiny Holtman en Ria Linssen, een golftas, petjes, enz.

Er was natuurlijk koffi e, vlaai en een hartelijk welkom door 
Nel. Tiny Holtman en Mol Waltheer haalden nostalgische 
herinneringen op aan de oprichting van de damesdag. 

In het clubhuis werden iedereen als vanouds verwelkomd door Nelly van 
Tilburg met haar accordeon. Wat heerlijk toch dat je ondanks allerlei 
kwalen zoveel plezier kan halen uit je muziek.
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De ontstaansgeschiedenis van de 
beplanting op de baan kent verschil-
lende fases, die te herkennen zijn aan 
de leeftijd van de bomen, de plaats 
op de baan en de diversiteit van de 
beplanting.

De eerste fase stamt uit de tijd voor-
dat er sprake was van een golfbaan. 
Langs de Zwarte Plakweg en de Raam-
weg stonden oorspronkelijk eiken. 
Ook langs het pad van de Zwarte 
Plakweg naar het huisje bij hole 14 en 
vandaar naar de parkeerplaats staan 
voornamelijk inlandse eiken, feitelijk 
helemaal rondom de baan (afgezien 
van de berg). Deze zijn al een jaar of 
80 oud. Ook een aantal berken langs 
die paden stamt uit die fase. 

Natuurgebied
De tweede fase stamt uit de tijd, dat 
de stortplaats Zuringspeel afgedekt 
werd. Tot 1990 werd er vuil gestort, 
daarna werd een start gemaakt met 
de afwerking van de afvalberg en de 

inpassing in het landschap, zodat het 
gebied mogelijk voor andere doelein-
den gebruikt zou kunnen worden. In 
1995 was de afwerking voltooid. De 
Zuringspeel zou aanvankelijk als een 
natuurgebied afgewerkt worden en dit 
zou ook in de toekomst zo blijven. De 
hele berg werd beplant. Het deel van 
de berg op het grondgebied van Seve-
num is nog natuurgebied en op het 
deel van de Golfhorst is de beplanting 
uit die tijd terug te vinden, bijvoor-
beeld de jeneverbessen links van hole 
5 en 6 en de eiken en berken direct 
achter hole 14. 
In 1998 werd gestart met de Golf-
horst. Allereerst werd de Americabaan 
aangelegd. Hierbij is vanaf de aanleg 
aandacht besteed aan het beplanten 
met bomen. Uit die tijd stamt het 
dennenbosje tussen hole 1 en 9 en de 
mooie eiken verspreid over de baan. 
Hier is goed over nagedacht: er staan 
uitsluitend inlandse bomen die goed 
passen in het landschap. 

Parkbaan
De volgende fase was de aanleg van 
de grote baan. Tijdens die aanleg zijn 
er geen bomen geplant, pas later is 
daarmee begonnen. Dit heeft geleid 
tot verspreid staande groepen bomen, 
waar niet een zichtbaar plan aan ten 
grondslag ligt, maar wel een geslaagd 
totaalbeeld opgeleverd heeft. Na een 
dikke tien jaar ontwikkelt het karak-
ter van de baan steeds meer in de 
richting van een parkbaan. Duidelijk 
is hoe belangrijk het bomenbestand 
is bij de algemene indruk die de baan 
achter laat!

Gedenkbomen
De laatste categorie bomen zijn de 
gedenk-bomen en de gesponsorde 
bomen. Deze zijn met name te vinden 
tussen hole 15 en 16. 

De amberboom, geplant als dank voor 
Jacques Driessen, oprichter van de 
baanadviescommissie in 2007 (hier 
op de foto met Fried Hoeijmakers, de 
opvolger van Jacques) is een voor-
beeld van zo’n gedenkboom. Een 
andere gedenkboom is de boom die 
de BV plantte ter herdenking van het 
10 jarig bestaan van de vereniging. 
Een voorbeeld van de gesponsorde 
bomen is de boom die Ruud Jacobs 
heeft geplant ter herdenking van zijn 
overleden dochter.

Op de laatste mooie dag van oktober smaakte ik het genoegen om samen 
met Fried Hoeijmakers met een buggy langs de mooie bomen van de baan te 
rijden, waarbij Fried overal deskundig, interessant en enthousiast commentaar 
had. Een verrassende ronde waarbij ik veel geleerd heb!

Interessante ontstaansgeschiedenis bepaalt het golfbaan-landschap

Bomen op de Golfhorst
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Helaas sneuvelt er zo nu en dan een 
boom, zoals vorige jaar een prachtige 
amberboom rechts van hole 4. Geluk-
kig zijn er daar nog twee over die in 
het najaar schitterend rood worden. 
Elders op de baan staat nog een aantal 
andere amberbomen die pas later in 
de herfst verkleuren. 

Mineerziekte
Andere bomen die het momenteel 
moeilijk hebben zijn de kastan-
jebomen. Twee ziektes tasten in 
Nederland de kastanjes aan. Bij de 
mineerziekte vreet de larve van de 
mineermot het bladmoes uit de blade-
ren, waardoor de bladen uitdrogen en 
vervroegd afvallen. Daardoor kan de 
boom onvoldoende reserve opbou-
wen en wordt zijn vitaliteit aangetast. 
De andere ziekte is een bacteriële aan-
tasting die leidt tot de bloedingsziekte 
waarbij bruin vocht uit de schors van 
de stam drupt. Deze ziekte is vaak 
fataal voor de boom. Een aantal kas-
tanjes op de Golfhorst zien er pips uit, 
nog niet helemaal duidelijk is of ze 
echt een van deze ziektes hebben.
De bomen op de berg lopen ook 
gevaar omdat de grondlaag boven het 
afdekplastic slechts 80 cm is. Hierdoor 
is bij nat weer de grond veel te nat en 
bij droog weer te droog, zonder dat de 
boom dieper kan zoeken naar water. 
We hopen er het beste van!

Blijvers en wijkers
Soms is het ook nodig om bomen te 
rooien. Duidelijk is dat bij de bos-
rand rechts van hole 6; hier staan de 
bomen te dicht opeen. Dit is gebrui-
kelijk bij aanleg: je plant zogenaamde 

blijvers en wijkers door elkaar. De 
snelgroeiende wijkers zorgen voor een 
snelle versteviging van de toplaag en 
voor een goede omgeving waarin de 
langzamer groeiende ‘blijvers’ zich 
kunnen ontwikkelen. Wanneer de 
blijvers stevig genoeg zijn om ver-
der door te groeien, moeten ze extra 
ruimte krijgen ten koste van de wij-
kers. In deze bosrand zijn de wijkers 
o.m. de grote bomen met zilverkleu-
rige bladeren, de grauwe abeel.
Een andere rand waar dit speelt is de 
afscheiding tussen hole 3 en 6: hier 
zijn de jeneverbessen en berken de 
blijvers en de struiken ertussen de 
wijkers. Deze rand zou aanzienlijk 
opknappen als de jeneverbessen de 
ruimte zouden krijgen.

Enthousiast
Samen met Fried rijden we langs de 
vele bomen, waarover hij enthousiast 
is: prachtige vormen (bv. de slanke 

piramide-eik, bij het einde van hole 
11), mooie herfstkleuren (bv. de 
amberbomen en de moeraseiken, 
rechts van hole 14), de hele gewone 
bomen (bv. groepen berken die in het 
avondlicht prachtig wit oplichten), 
de hele speciale bomen (bv. de valse 
christusdoorn, rechts van hole 1 en 
de wilde kardinaalsmuts, op hole 7) of 
bomen met een uitdagende toekomst: 
de sequoia’s, links van hole 9 die over 
een paar honderd jaar zomaar 80 me-
ter hoog kunnen worden (boompje 
groot, plantertje dood).

Op de site onder de link ‘fotoalbum-
bomen van de Golfhorst’ vindt u een 
serie foto’s van deze fraaie bomen, 
maar veel mooier kunt u de bomen 
zelf zien op de baan. Let er maar eens 
op hoeveel verschillende soorten er 
staan en geniet ervan.

Aart Polderman
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Puzzel 32 Ere wie ere toekomt

Oplossing puzzel 31: 
De goede oplossing was: 
‘Joost Luiten Selfi e’

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

Uit de goede inzendingen heeft 
de redactie de naam getrokken 
van Gerard Bohlken uit Venray. 
Voor hem staat een lekker fl esje 
wijn klaar bij de receptie van de 
Golfhorst.

Voor hem staat een lekker fl esje 
wijn klaar bij de receptie van de 

Stuur de gevonden oplossing vóór 25 januari 2015 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!

Horizontaal
1. winnares maandbeker Americabaan 

2014
7. dat is de groente niet waard
8. lijn van Citroen
10. aartsbisschop
11. kleur
12. 3.14159
13. Rinus, Ruud, Ton en …
14. regelmaat
16. codenaam voor airport Auckland 

(Aus.)
18. wist zich met zijn boot te redden
19. Mexicaanse reuzencactus
21. collectieve arbeidsovereenkomst
23. Katholiek Primair Onderwijs
24. stad in Zweden
26. Duitse NS
27. Holiday … ice
28. zo. 21 december, samen met 31 

horizontaal
31. zo. 21 december, samen met 28 

horizontaal
35. welgelegen
36. Japanse schrijver en Nobelprijswin-

naar
37. RABO, L1, Personato op de golfbaan
39. uitroep van afkeer
41. in memoriam
42. landencode op Zwitserse auto’s
43. bedrijfsvorm
44. niet mis

Verticaal
1. tijdelijk voorzitter jeugdcommissie
2. regionaal treinnetwerk rond Parijs
3. goed
4. pers. voornaamwoord
5. overdreven
6. langzame
7. een Italiaan die ja zegt
8. vanaf het begin
9. secretaris golfvereniging
12. na beleids of jeugd
13. Poels of Nichols
15. Nederlands-Franse zanger
17. Golfschool contact
18. wat is: speel niet met 2 personen uit 

één tas?
19. signaal ruis verhouding
20. eerwaarde heer
22. gewoon netjes
25. werkt met Polen
29. afstandsmaat
30. slang
31. Koninklijke Pakket Maatschappij
32. omroep
33. Republican National Committee
34. Stichting Studenten Huisvesting
36. uitroep, als je bijna vergeten bent 

nog iets te zeggen
37. muzieknoot
38. koning
40. afkorting voor tantalium

Puzzel 32  Ere wie ere toekomt 
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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 onlangs bewierookte vrijwilliger. Dat zouden we misschien wel allemaal willen zijn! Veel plezier!
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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.


