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Het is zondag 1 maart.
Alles lijkt te zijn gezegd op de 
vrijwilligersdag, in de leden

vergadering, tijdens de nieuwjaars
receptie, in de verschillende nieuws
brieven en het clubblad.

Maar enkele zaken springen er toch 
uit waarbij vreugde en verdriet weer 
eens laten zien heel dicht bij elkaar te 
liggen.
Was het op de druk bezochte leden
vergadering van 27 januari dat An
neke Schoonbeek bij het afscheid als 
secretaris van onze vereniging, naast 
de oorkonde als lid van verdienste 
ook nog door de burgemeester van 
Venray koninklijk werd onderschei
den, een gezellige boel.

Hoe pijnlijk was het bericht, nog geen 
14 dagen later op de vroege maandag
avond van 9 februari over het overlij
den van onze golfvriend en eigenaar 
van de Golfhorst BV, Eric van den 
Munckhof.
Op waardige wijze hebben veel leden 
afscheid genomen van Eric en daar
mee ook een blijk van diep medele
ven getoond voor Gladys zijn vrouw 
en Evi hun zoontje.
We moeten verder zonder Eric en de 
talloze gesprekken, welke we de afge

lopen jaren met 
elkaar voerden 
over het reilen 
en zeilen op de 
Golfhorst.

De nieuwsbrief 
van de stichting 
van donderdag 

26 februari geeft ons als vereniging de 
gevraagde duidelijkheid, voorzover dit 
momenteel mogelijk is.

De tijdens de ledenvergaderig nieuw 
benoemde bestuursleden Gertie Perrée 
als secretaris, Marco Van de Voort als 
voorzitter van de wedstrijdcommissie. 
Giel Boonhof als voorzitter a.i. van de 
jeugd en Chris Besseling als voorzit
ter a.i. van de baanadviescommissie, 
wensen we heel veel succes toe in de 
komende periode.

Met name hoop ik op veel steun en 
hulp voor onze baanadviescommis
sie, die samen met Derk en Patrick de 
komende tijd mee zal werken aan de 
mooiste en gezelligste golfbaan van 
Nederland.

Met de beste groeten, 
Manus Poels

Van golf tot poëzie…

Alles werd anders

De baan maakte zich op
Voor een gewone dag

Met dauw op het gras
Dat er al lag

De eerste golfers
Stapten op die baan

Om hun wekelijkse
Balletjes te gaan slaan

Vlaggetjes wapperden
In de zachte wind

En onder de wielen van de 
buggy
Knerpte het grind

Een gewone dag
De baan stelde geen vragen

Een dag als gisteren
Vorige week… alle dagen

Maar plots geen dag
Als al die andere

Op deze dag
Zou alles veranderen

L’histoire se répète
Hoorde je de bomen fluisteren

Alleen gehoord door diegenen
Die echt goed luisterden

Donkere wolken
Schoven voor de zon

De dag werd anders
Dan dat hij begon

De baan viel stil 
Weg was het geluid

Horen, zien, voelen, bewegen
De stekker ging eruit

De baan viel stil 
De dag kwam tot een end

Vanaf nu mist de baan
Een grote, stoere vent

Chantal Versleijen-Van de Winkel
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Wedstrijdkalender 2015
Vrijdag 27 maart Lentetoernooi Americabaan (vereniging)

Zondag 29 maart Lentetoernooi grote baan (vereniging en bv)

Dinsdag 28 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* 
zondag 23 augustus  (vereniging)

Zaterdag 26 en Strokeplaykampioenschappen regulier 
zondag 27 september (vereniging)

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

Bal tegen golftas van een ander
Als u de bal tegen een tas van een ander slaat, volgt geen straf. Bij 
strokeplay moet u de bal spelen zoals hij ligt. Bij matchplay heeft u 
de keuze: spelen zoals hij ligt of opnieuw slaan.
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Ze heeft in die lange periode twee 
voorzitters meegemaakt die qua optre
den erg van elkaar verschilden. De 
een, Thijs, een man met flair en een 
‘flux de bouche’. De ander, Manus, 
een terriër zoals Anneke hem noem
de; een man die zijn woorden bij 
voorkeur van een papiertje leest maar 
die net zolang doorgaat tot hij zijn 
doel heeft bereikt. Anneke kon met 
beiden prima door één deur, zoals het 
een goeie secretaris betaamt. 

Lintje
En nu heeft ze dus afscheid genomen 
op 27 januari en hoe? Zelfs Burge
meester Hans Gilissen van Venray 
kwam haar bedanken en haar een 
lintje opspelden. “Het was één grote 
surpriseparty”, zegt Anneke daar zelf 
over. Ze was er helemaal beduusd van. 
De nacht erna heeft ze geen oog dicht 
gedaan. “Het voelde toch als een 
bewijs van erkentelijkheid en dank
baarheid. Iedereen zei ook tegen me: 
je hebt het verdiend. Achteraf vond ik 
dat zelf eigenlijk ook wel.” 
Ook de vele felicitaties in de vorm 
van emails, kaartjes, en bloemen, 
heeft ze zeer gewaardeerd. 

Gezellige sfeer
Terugkijkend op die afgelopen 15 jaar 
herinnert Anneke zich onder meer 
de turbulente beginperiode van de 
Golfhorst. Ook de afsluiting van het 

eerste Toon Beerenstoernooi, geor
ganiseerd ter nagedachtenis aan de 
overleden oprichter van de Golfhorst, 
staat nog op haar netvlies. “Toon 
was piloot geweest en op die bewuste 
zondagmiddag vlogen er 5 vliegtuigen 
in formatie over de Golfhorst. Op een 
gegeven moment draaide er een weg, 
de missing link. Het was indrukwek
kend.” Ook de carnavalstoernooien 

en andere evenementen waarbij er 
na het golfen nog flink gezongen, ge
danst en gefeest werd, zal Anneke niet 
snel vergeten. Die ouderwets gezellige 
sfeer proefde ze ook bij het slottoer
nooi op de Americabaan.

Weemoedig over haar afscheid is ze 
niet . “Ik was er wel aan toe om terug 
te treden en het stokje over te geven.” 
Eén jaar is ze nog beschikbaar om 
haar opvolgster waar nodig te helpen 
en verder kan ze haar vrije tijd goed 
vullen: dagelijks wandelen met haar 
man Afko, wekelijks fitnessen, twee 
keer per week bridgen en niet te ver
geten een paar keer per week golfen. 
We zullen haar gelukkig dus nog vaak 
op de Golfhorst zien.

Bets van der Heijden 

Er is een tijd van komen en...

Bescheiden secretaris legt na 
bijna 15 jaar haar functie neer
‘Wat boffen we met zo’n secretaresse, die stiptheid, die zorg en die finesse. Die vrouw 
staat haar manneke, applaus voor onze Anneke en een pluim voor haar accuratesse’

Zo karakteriseerde Jo Bongartz vorig jaar Anneke Schoonbeek in ons clubblad 
toen hij wat rijmelarij maakte over alle bestuursleden naar aanleiding van de 
algemene ledenvergadering. Een betere omschrijving van haar functioneren is 
niet te bedenken.
15 jaar was Anneke secretaris, eerst van de activiteitencommissie van de Golf-
horst en vanaf 2002 van de officieel opgerichte Golfvereniging Golfhorst. Altijd 
plichtsgetrouw en vooral bescheiden. Anneke was niet iemand die in bestuurs-
vergaderingen met haar mening klaar stond. Maar werd ernaar gevraagd dan 
had ze die wel degelijk. 
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Manus opent even na 8 uur de verga
dering en hij constateert eveneens tot 
zijn vreugde een goede opkomst. Na 
het jaarlijkse ritueel van het overhan
digen van bloemen aan de vrouw van 
de oprichter van de Golfhorst en van 
de NGFkaartjes aan de aanwezige 
ereleden, kan de vergadering echt 
beginnen.

Veranderingen
Manus vat de veranderingen in de 
organisatie en de juridische split

sing tussen baan en horeca nog eens 
samen, zoals in het winternummer 
van het clubblad ook is beschreven. 
Hij meldt verder nog dat Merieke zich 
voor 100% bezighoudt met alles wat 
met de baan te maken heeft en Tom 
zijn aandacht verdeelt over de shop 
en horeca enerzijds en over de baan 
anderzijds. Golfpro Remo komt per 
1 maart in dienst van de Golfhorst.
De voorzitter windt er geen doek
jes om dat het afgelopen jaar geen 
gemakkelijk jaar is geweest en dat alle 

veranderingen, ook van het bestuur, 
veel tijd en energie hebben gevergd. 
Nu dat geregeld is, zal de kwestie van 
de certificaten op de agenda gezet 
worden.

Dan wat de aanpassingen en verbete
ringen aan de baan betreft. De offerte 
voor hole 5 en de drainage op de berg 
zijn al goedgekeurd en geaccepteerd. 
Het is nu wachten op fatsoenlijk weer 
om de werkzaamheden te starten. 
Afgesproken is dat de overige aanpas

Enthousiaste leden gaan meehelpen bij het baanonderhoud

ALV: grote belangstelling 
voor reilen en zeilen 
vereniging
Het is druk op de algemene ledenvergadering op dinsdag 27 januari. Zo druk 
is het in jaren niet geweest. Bijna 100 mensen. Deze opkomst lijkt verwacht, 
want er zijn ook meer stoelen klaargezet dan voorgaande jaren en er moeten 
er nog meer bij worden gezet. Zijn de leden nieuwsgierig of er nog spannend 
nieuws te verwachten is, sinds bekend is dat het golfcomplex, dus de baan en 
de gebouwen, zijn overgenomen door Bodemzorg Limburg? Of is het gewoon 
vanzelfsprekend dat je belangstelling hebt voor het reilen en zeilen van de 
vereniging waar je lid van bent? 
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singen aan de baan in nauw overleg 
met de baanadviescommissie gaan 
gebeuren. Die zal ook samen met an
dere enthousiaste leden daadwerkelijk 
gaan meehelpen met de werkzaamhe
den in en rond de baan. De intentie is 
om van de Golfhorst een topbaan qua 
onderhoud te maken!
De voorzitter hoopt en rekent erop 
dat de verbeteringen aan de baan er 
toe zullen leiden dat het proces van 
een teruglopend aantal leden stopt. 

Bestuurswisselingen
In rap tempo worden vervolgens de 
verslagen van de commissies afge
werkt. Het blijkt dat iedereen de 
verslagen gelezen heeft en niemand 
opmerkingen heeft (in ieder geval is 
het laatste waar).
Daarna komen de bestuurswisselingen 
aan de orde en dat zijn er nogal wat. 
Allereerst wordt afscheid genomen 
van Anneke Schoonbeek die vanaf 
het begin van de vereniging secreta
ris is geweest, 12,5 jaar lang! Manus 
bedankt haar uitvoerig en ze wordt 
benoemd tot lid van verdienste. De 
bijbehorende oorkonde en bloemen 
worden door haar in grote dank aan
vaard. Daarna heeft Anneke voor alle 
bestuursleden, met wie ze zo prettig 
heeft samengewerkt, een persoonlijk 
getint bedankwoordje. De nieuwe 

secretaris wordt Gertie Perrée.
Dan wordt afscheid genomen van 
Giel Boonhof, die zijn voorzitterschap 
van de wedstrijdcommissie (voorlo
pig) inruilt voor die van de jeugdcom
missie. Marco Van de Voort neemt de 
functie van Giel over. 
Inmiddels is ook Manny van Soest 
binnengekomen, tegenwoordig mana
ger van golfbaan Eyckenduyn. Manus 

bedankt hem voor het vele werk dat 
hij gedurende 10 jaar voor de jeugd
commissie heeft gedaan. Het beeldje 
dat alle scheidende bestuursleden krij
gen, en dus ook Manny, laat hij een 
mooie plaats geven op de Golfhorst. 
Afgetreden is ook nog Jan Duijndam 
die als voorzitter van de baanadvies
commissie voorlopig wordt opgevolgd 
door Chris Besseling.

Verrassing
En dan de verrassing: Burgemeester 
Hans Gilissen van Venray komt in vol 
ornaat met ambtsketen om binnen, 
samen met de familie van Anneke 
Schoonbeek. En dan is duidelijk voor 
wie hij komt. De burgemeester prijst 
de enorme inzet van Anneke voor de 
gemeenschap in Venray en omstreken 
op sportgebied; niet alleen voor de 
Golfvereniging, waarvoor ze bijna 15 
jaar actief is geweest, maar ook voor 
diverse andere sportverenigingen die 
ze heeft opgericht, heeft voorgezeten, 
waarin ze zelf topspeler is geweest en 
soms trainer. En dat is meer dan ge
noeg om benoemd te worden tot lid 
in de Orde van Oranje Nassau. Vanuit 
het gezichtspunt van de Golfhorst 
volkomen verdiend!

Aart Polderman 
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Allereerst maakte Derk, de manager 
op de Golfhorst, op ludieke wijze 
duidelijk hoe belangrijk het is om 
vroeg met een sport te beginnen als 
je daarin een hoog niveau ambieert. 
Golf is bovendien de enige sport die 
je met je vader, moeder opa en oma 
kunt spelen en waar je na korte tijd 
die oudelui nog kunt verslaan ook.

Uitdaging
Remo,de golfpro, presenteerde op 
deze bijeenkomst voor de jeugd de 
teamindeling. Daarbij ontstond enige 
discussie over de nieuwe NGFregel 
dat een handicap van 36 is vereist 
om in competitieverband op de grote 
baan te kunnen spelen. Hopelijk 
kan een aantal jongeluitjes nog op 
tijd hun handicap verbeteren tot 36 
om aan deze eis te kunnen voldoen. 

Nieuw is, dat het eerste team na 
promotie naar de eerste klasse per 
speeldag tweemaal 18 holes gaat spe
len. Voorwaar een mooie maar zware 
uitdaging!

Integreren
Giel zal de jeugdcommissie leiden 
totdat er een goede opvolger voor 
Manny is gevonden. Manny heeft 
jarenlang geweldig veel energie in de 
jeugd gestopt en met veel succes; het 
zal lastig zijn om dit niveau te hou
den, maar Giel zal er zijn stinkende 
best voor doen, zo zei hij. 
Wel zal het één en ander verande
ren. Zo zal de jeugdcommissie wat 
meer geïntegreerd worden in de 
rest van de vereniging. Er is dus een 
nieuw emailadres: jeugdcommissie@
golfvereniginggolfhorst.nl i.p.v. het 

emailadres van Manny. Ook heeft 
het bestuur besloten alle competitie
teams een poloshirt van de vereniging 
te geven, zodat de jeugd zich uniform 
kan presenteren, net zoals de senior 
teams. 

Tenslotte: alle informatie voor de 
jeugd wordt voortaan via de website 
van de vereniging verspreid. Houd die 
dus goed in de gaten, zo adviseerde 
Giel.

Versterking
Gelukkig blijkt de inzet van de ouders 
bij de begeleiding van de teams 
geregeld te kunnen worden. Waar 
nog dringend behoefte aan is, is de 
versterking van de jeugdcommissie 
met enkele ouders. Giel prijst zich 
gelukkig dat Harm Leenders reeds 
intensief meedoet in de commissie 
en daarin een uitstekende rol vervult. 
Giel hoopt van harte dat er zich nog 
enkele ouders melden die mee willen 
doen om het hele jeugd gebeuren te 
helpen in goede banen te leiden en 
zo het hele hoge niveau dat op de 
Golfhorst in vergelijking met andere 
verenigingen is bereikt, ook voor de 
toekomst vast te kunnen houden.
Beste ouders, denk er nog eens goed 
over na!

Aart Polderman

Inzet: hoge niveau jeugdgolf voor de toekomst zeker stellen 

Kick-off meeting voor 
de jeugd goed bezocht
Na de vele jaren dat Manny de bezielende kracht voor de jeugd is geweest, is 
het nu even wennen aan een nieuwe situatie. Niet alleen Manny is weg, maar 
ook een aantal jeugdleden is vertrokken, waarbij ook hun ouders de activi-
teiten voor de jeugdcommissie en de begeleiding afsluiten. Giel Boonhof, de 
voorzitter van de jeugdcommissie ad interim, was dan ook blij met de goede 
opkomst van jeugd en ouders en heette eenieder van harte welkom.
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Ingaande 1 april a.s. accepteren wij Qkaarten en wed
strijdkaarten uit landen die zijn aangesloten 
bij de Europese Golf Associatie. Een lijst 
daarvan vindt u op de verenigingsweb
site: Commissies/Regel en handicap
commissie/Lijst van EGA landen. 
Voorwaarde is dat de baan/club lid 
is van de Federatie van het betref
fende land. Met andere woorden: 
niet elk willekeurig vierderangs
baantje is oké. U dient de kaart 
thuis in te voeren in EGolf4U 
bij het item ‘Vreemde Kaarten’ en 
binnen een week in het clubhuis in 
de brievenbus met het opschrift ‘Quali
fying kaarten’ te deponeren, of op te sturen 
naar commissielid Piet Tacken. Sportieve 

spelers, en wij hebben gehoord dat u tot die groep 
behoort, voeren de kaart óók in als ze onder, 

of in de buffer scoren en niet alleen als 
ze erboven spelen. De kaart dient te 

zijn voorzien van een stempel of 
sticker ten teken dat de baan op het 
moment van spelen qualifying was. 
Vul de scorekaart op zorgvuldige 
wijze in. Daarmee voorkomt u dat 
we hem niet accepteren.
Er is één uitzondering: voor het 
de eerste keer verkrijgen van een 

handicap van 36 of lager mogen wij 
alleen Nederlandse kaarten accepteren.

Namens de regel- en handicapcommissie,
Jan Rovers 

De Europese bobo’s hebben gesproken…

Voortaan acceptatie van 
buitenlandse scorekaarten

Gol fhor s t Lente 2015

No returns moeten omlaag! 

Overzicht qualifying kaarten 2014
Hieronder ziet u een overzicht van de in 2014 in vergelijking met 2013 op de ‘grote baan’ gelopen Q-kaarten. 
Daarin zijn de wedstrijdscores niet begrepen. Het zijn individuele rondes op onze baan en op andere banen, door 
E-Golf4U aangeduid met ‘vreemde banen’.

Zoals blijkt, is het aantal op onze 
baan gelopen en ingevoerde kaarten 
gezakt van 1.748 naar 1.625, een da
ling van 123 ofwel 7 procent.
Opvallend is dat in 2014 veel minder 
kaarten over 18 holes gelopen zijn 
dan in 2013, in tegenstelling tot de 
9holes kaarten, die in aantal fors zijn 
gestegen. 

De No Returns, precies 200, zijn voor 
meer dan de helft het gevolg van het 
niet invoeren van aangemelde kaar
ten. Verder zijn er tekortkomingen 
bij het invullen en worden niet alle 
kaarten in de daarvoor bestemde bus 
gedaan.
Ja, u ziet het goed, tweehonderd No 
Returns! Meer dan een op de tien! 

Dat is veel, te veel. Dat is jammer, erg 
jammer. Een lichtpuntje is dat we een 
afname zien ten opzichte van 2013, 
zowel in absolute zin als in relatie tot 
het totaal aantal kaarten. We moeten 
met z’n allen zorgen voor een verdere 
daling. 

Daarom smeken wij u:
  aangemelde kaarten altijd in te 

voeren, dus ook als u de buffer niet 
heeft gehaald; 

  een NGFsticker op de kaart te plak
ken;

  de kaart volledig en duidelijk in te 
vullen;

  ingevoerde kaarten in de bus ‘quali
fying kaarten’ te doen. 

Wij zullen u super dankbaar zijn.

Namens de regel- en handicapcommissie,
Jan Rovers

                        

Eigen baan Vreemde banen

2014 2013 2014 2013

Ingevoerde kaarten 1625 1748 182 213

Over 18 holes 858 1162 149 153     

Over 9 holes 719 526 25 13

No Returns 174 195 26 64
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Ik geef de tee aan…

Pierre Duchateau 

“Ik geef de tee aan… ontving ik van Kitty. Ik heb 
spontaan ja gezegd, en me niet direct gerealiseerd 
dat ik wel iets moest gaan schrijven. Dus…
Dat ik voor het eerst met golfen in aanraking 
kwam, was bij mijn toenmalige werkgever in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw. We organiseer-
den golfclinics voor de zakelijke relaties door het 
gehele land. Het waren altijd mooie locaties, je 
was in de natuur en het golfspel sprak me wel 
aan. Gewoon gezegd: ik vond het een leuk spel, 
maar pas als ik tijd had. In 1994 kwam ik in Horst 
te wonen. Medio jaren negentig kwamen twee 
mensen bij mij op bezoek op het kantoor met de 
vraag of ik deel wilde nemen aan het nieuwe golfterrein in America. Maar ik had 
veel werk en pas investeringen gedaan, dus daar zag ik vanaf. In 2000 heb ik met 
vrienden een golfclinic georganiseerd op de Golfhorst en wie stond er... Nel. Dus 
werd ik lid van de businessclub en ging lessen bij Rob. De golfhorst had toen nog 
geen GVB-examens. We hebben met een groep van twaalf mensen op de Peelse 
examen gedaan, iedereen is toen geslaagd. Het was een geweldig feest. De busi-
nessclub was eenmaal per maand in de zomermaanden en die was altijd gezellig 
en goed verzorgd. In die tijd waren er vaak honderd spelers aanwezig, en dan 
konden de goede aspecten van het golfspel tot zijn recht komen. Je bent sportief 
bezig, je loopt in een mooi landschap en je hebt de tijd om van gedachten te wis-
selen. Ik zie me bij een voetbalwedstrijd of andere sport tijdens het spel niet direct 
visitekaartjes uitwisselen. In deze jaren was het golfen beperkt tot de avonduren 
in de zomer, tenminste als er geen afspraak was. Of in de weekeinden met Els die 
ook haar GVB had gehaald. Ook het Floriadetoernooi, goed georganiseerd, was 
een mooie golfervaring en leerzaam. Dan zie je de sportieve kant van het golfspel, 
teams die de beker willen winnen, mensen die de spelregels op hun manier weten 
uit te leggen en enkelen die niet kunnen tellen. Hoewel ik moet zeggen dat de 
Nederlandse teams dit beter onder de knie hadden dan de Duitse. Maar ik heb ja-
renlang met veel plezier hieraan deelgenomen en ook veel geleerd. Nu heb ik sinds 
ruim twee jaar meer tijd en word ik gerangschikt onder de senior golfspelers en 
dus probeer ik minimaal twee keer per week te spelen. Het liefst nog vaker, maar 
dan word ik er op geattendeerd dat er meer in het leven is dan golfen. Dan zucht 
ik maar en zeg dat dit wel waar is, maar dat ik het me niet kan voorstellen. 

Het leuke van het spel is dat het echt golft. Dat de initiatiefnemers van het golfspel 
dit toen al zagen. Welk resultaat je ook behaalt tijdens het spel, je wilt toch steeds 
beter en meer. Het is ook fijn dat je niemand anders de schuld kan geven als het 
slecht gaat, dit in tegenstelling tot andere sporten. 

Jullie begrijpen inmiddels dat ik het een fantastisch spel vind en dat ik er van ge-
niet, zelfs als we, zoals in januari, staan te vernikkelen in de vrieskou met ook nog 
eens een oostenwind, door de modder en het water moeten ploeteren, en moeten 
putten op verschrikkelijke wintergreens. En dat je dan na afloop bij de vraag: ‘hoe 
was het’, het antwoord geeft: ‘ik heb heerlijk gespeeld en gelopen! Dan ben je toch 
een liefhebber, niet…?’

Ik geef de tee door aan Lei Brueren.”

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.

De Golfhorst BV is van 
plan de kortingsafspraken 
met onderstaande banen 
dit jaar te continueren

Vraag bij de betreffende baan naar de laatste 
voorwaarden. Zie voor meer details ook 
onze website onder Info.

1.  Golfclub Schloss Haag Geldern (Dld.)

2.  Golf & Country Club Mühlenhof Kalkar
Niedermörmter (Dld.)

3.  Golfbaan Overloon

4. Golfbaan De Swinkelsche Someren

5.  West Rhine Golf Club Elmpt (Dld.)

6.  Golfbaan Prise d’Eau Tilburg

7.  Golfbaan het Woold Asten

8.  Golfclub Haus Bey Leuth/Nettetal (Dld.)

In Memoriam Tiny Holtman
Ons verenigingslid Tiny Holtman is in de nacht 
van 25 op 26 januari in haar slaap overleden. 
Tiny is 74 jaar geworden. Zij was vrijwel vanaf 
de oprichting, met een korte onderbreking, lid 
van de Golfhorst. Wij wensen de familie veel 
sterkte met dit verlies.

In Memoriam  
Eric van den 
Munckhof
Eric van den Munck
hof, de exploitant 
van de Golfhorst, is 
maandagmiddag 9 
februari omgekomen 
door een noodlottig 
ongeval. Eric is 48 jaar 
geworden. Het bestuur 
van Golfvereniging Golfhorst is diep getroffen 
door zijn plotselinge en veel te vroege dood. 
Wij wensen zijn vrouw Gladys en zoontje Levi 
heel veel sterkte toe om dit tragische verlies te 
verwerken.
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Koken met Jacques
Ditmaal een voorgerechtje en een soepje voor 
zomaar tussendoor: bv. een verjaardag (4 
personen).

Pasteitje met bospaddenstoelenragout  
Ingrediënten: 400 g gemengde paddenstoe-
len. Olijfolie, 2 preien, citroensap, zout-peper, 
bloem, plm. 125 ml bospaddenstoelbouillon 
(tabletten), flinke scheut droge sherry, 1 pakje 
crème fraîche roomboter, 4 ragoutbakjes of 4 
portobello’s.  

Bereiding: Veeg de champignons schoon (niet 
schoonspoelen) en snijd ze in plakjes. Verhit de 
olie en bak hierin de paddenstoelen en de prei 
(in smalle ringetjes gesneden). Besprenkel met 
wat citroensap en breng op smaak met zout 
en peper. 
Bestrooi met enkele eetlepels bloem en roer 

de bouillon en de sherry erdoor en laat binden. Niet te heet: kan makkelijk schiften! Op het 
laatst de crème fraîche erdoor roeren. Serveer in een WARM ragoutbakje (oven) met daarin 
evt. een klontje roomboter. Serveer het gevulde pasteitje op een bordje. De ragout is ook lek-
ker in portobello’s: even onder de hete grill!

Sinaasappel-knolselderijsoep
Ingrediënten: 1 ui, 2 teentjes knoflook, 1 knolselderij, olijfolie, 2  tl kardemompoeder, flinke 
scheut gembersiroop, plm. 1 l water, 1 fl kookroom, plm. 1 à 2 groentenbouillontabletten, 1 
sinaasappel, 1 el mosterd, peterselie. Bus spuitslagroom.

Bereiding: Pel en snipper de uien, pel en snijd de knoflook, verwijder de schil van de knolsel-
derij en snijd deze in blokjes. Verhit een flinke scheut olijfolie in een diepe pan. Fruit de uien 
en de knoflook met de kardemompoeder. Voeg de gesneden knolselderij toe en bak deze 
enkele minuten mee. Schenk het water en de kookroom erbij. Een flinke scheut gembersiroop. 
Breng het geheel aan de kook en laat zachtjes doorkoken totdat de selderij gaar is (10 à 20  
minuten).
Pureer de soep met een staafmixer tot een gladde soep. Rasp de schil van de sinaasappel 
boven de pan en pers het sap eruit. Breng de soep op smaak met mosterd, zout en peper.
Serveer in soepkommen. Garneer met een dot slagroom en een klein takje peterselie.

Smakelijk eten! Jacques van Eyndt

Bestuursleden 
Golfvereniging 
Golfhorst

Manus Poels 
Voorzitter
Paterstraat 13 
5801 AT Venray
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

Gertie Perrée 
Secretaris
Oscar Woltersstraat 6
5913 RM Venlo
tel. (077) 351 33 80
gsm 06-300 202 89
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. jeugdcommissie (a.i.)
jeugdcommissie@golfvereniginggolfhorst.nl 
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

Marco Van de Voort 
Vz. wedstrijdcommissie
Matterhornlaan 30
5801 KG Venray
gsm 06-536 932 23
voortvegchel@hotmail.com

Commissies
Regel- en handicapcommissie

Chris Besseling (vz)
Jan Rovers (vvz)
Jan Buskes
Jan Hendrix
Lei Holthuijsen
Piet Tacken

Helpdesk

Jeroen van den Heuvel

Baanadviescommissie

Chris Besseling (vz a.i.)
Fried Hoeijmakers (vvz)
Jan Duijndam
Harrie Rongen
Hermine Titulaer

Wedstrijdcommissie

Marco Van de Voort (vz)
Lei Holthuijsen (vvz)
Desiree Adank (secr)
Marc Bovee
Kitty Collin
Han Driessen
Geert van Ewijk
Hay Hobus
Marian Kuenen
Jan van Lieshout
Cees Mulder
Eric van Oostveen
Math Smeets

Pr-commissie

Bets van der Heijden (vz)
Jacques van Eyndt (secr)
Christ van den Munckhof
Aart Polderman
Chantal Versleijen

Websitebeheer

Aart Polderman
Jacques van Eyndt

Jeugdcommissie

Giel Boonhof (vz a.i.)
Remo Kuypers (pro)
Harm Leenders (coordinator 
CJT)
Peter van Deursen
Stanley Mooren
Justin Nelson

(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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Marco is 3,5 jaar geleden met golfen 
begonnen. Toen nam hij zich al voor 
om iets voor de club te willen bete
kenen. Die gedachte had eigenlijk, 
bijzonder genoeg, alles te maken met 
voetballen, een sport die hij nu nog 
steeds beoefent in zijn geboortedorp 
Broekhuizen. Als je in de selectie 
speelt, wat hij tot een aantal jaar ge
leden deed, dan was de ongeschreven 
regel dat je ook vrijwilligerswerk deed 
voor de club. Maar omdat hij al 3 keer 
per week van Venray naar Broekhui
zen moest pendelen om te voetballen, 
was het niet mogelijk hier tijd voor 
te maken. Echter de intentie om je in 
te zetten voor een vereniging, waar je 
ook van profiteert, die bleef. 

Fanatiek
En na een jaar op de Golfhorst werd 
Marco al lid van de wedstrijdcommis
sie. Toen hij een jaar geleden werd 
gepolst om voorzitter te worden heeft 

hij na enige aarzeling toch besloten 
om ‘ja’ te zeggen.
“Ik ben fanatiek en dus wil ik beter 
worden. Mijn handicap is nu nog 17, 
maar mijn streven is 12, en dat doel 
wil ik het liefst dit jaar nog bereiken. 
Dat gaat niet vanzelf, daarvoor moet 
je veel oefenen en spelen en dat kost 
tijd. Het voorzitterschap van de wed
strijdcommissie kost ook veel tijd en 
dus is het zaak om een goeie mix te 
vinden, want mijn eigen golf mag er 
niet onder lijden. Dat is de reden dat 
ik er wel over na heb moeten denken. 
Maar ik sta er niet alleen voor. In de 
wedstrijdcommissie zitten uitstekende 
mensen en ik heb een goeie vicevoor
zitter. Dus ik heb er alle vertrouwen in 
dat het goed komt.” 

‘Broekie’
Als ‘broekie’ de functie van voorzit
ter van de wedstrijdcommissie op je 
nemen heeft ook wel voordelen vindt 
Marco. “Je kijkt met een frisse blik te
gen de organisatie aan. Wat goed gaat 
moet vooral zo blijven. Maar zonder 
me af te willen zetten tegen de manier 
waarop de wedstrijden nu georgani
seerd worden, heb ik ook wel nieuwe 
ideeën. Ik kan me, denk ik, beter 
verplaatsen in de belevingswereld van 
jonge(re) spelers. Zij hebben niet de 
tijd om een hele dag uit te trekken 
voor een wedstrijd. Daarom zijn er 
nu groepjes op maandag en don
derdagavond en op zondagmorgen. 
Hoe kun je die toch bij de reguliere 
verenigingswedstrijden betrekken? 
Dan denk ik aan kortere wedstrijden, 
bijvoorbeeld op vrijdagavond, 9holes 

wedstrijden, starttijden op 2 holes of 
zelfs shotgunwedstrijden, maar ook 
aan andere wedstrijdvormen. Mensen 
moeten getriggerd worden om mee 
te doen. Dat kost misschien wel wat 
meer energie, maar als spelers enthou
siast worden gemaakt, levert dat veel 
op. Anderzijds komen leden nu ook 
al met suggesties naar me toe en daar 
sta ik voor open, hoe meer suggesties 
hoe beter.”

Netwerk
Als je nog volop werkt, heb je vaak 
ook nog een groot netwerk waar je 
voordeel van kan hebben. Zo heeft een 
collega van Marco de beschikking over 
luchtfoto’s en computerprogramma’s 
waarmee de precieze gegevens en 
maten van iedere hole in te meten 
zijn. Die zijn uitermate geschikt om 
een caddieboekje oftewel baanboekje 
te maken. Hopelijk is dat nog voor 
het begin van het nieuwe seizoen 
klaar. Diezelfde gegevens zouden ook 
gebruikt kunnen worden voor nieuwe 
informatieborden bij de holes met 
daarop exacte afstanden tot sloten etc..

Marco heeft ook zo zijn gedachten 
om nieuwe en beginnende golfers bij 
wedstrijden te betrekken. Remo, de 
golfpro, kan daarbij een belangrijke 
functie vervullen in de begeleiding en 
het wegwijs maken. Als het golfspelle
tje voor nieuwelingen en jeugdspelers 
interessant en afwisselend wordt ge
maakt, worden ze enthousiast en kun 
je ze aan de club binden. “En dat is 
mijn uiteindelijke doel: de deelname 
aan verenigingswedstrijden vergroten 
en zorgen dat de leden tevreden zijn. 
De losse sfeer in de vereniging en de 
gezelligheid op de 19e hole, voor mij 
net zo belangrijk als het spelen van 18 
holes, zorgen voor het ideale plaatje 
van Golfvereniging Golfhorst.”

Namens de redactie,
Bets van der Heijden 

‘Ik ben fanatiek en dus wil ik beter worden…’ 

Nieuwe voorzitter wedstrijd-
commissie: een vat vol ideeën
Enthousiast, gedreven en sociaal. Die eigenschappen karakteriseren in een 
notendop de nieuwe voorzitter van de wedstrijdcommissie. Met zijn 41 jaar is 
Marco Van de Voort ‘een groentje’ in het bestuur van Golfvereniging Golf-
horst, maar een groentje waar onze vereniging blij mee mag zijn. Want voor-
zitter zijn van een wedstrijdcommissie is niet de minste functie en dan iemand 
vinden die nog een fulltimebaan heeft en ook nog fanatiek wil golfen, dat is 
maar weinig golfverenigingen gegeven. Een nadere kennismaking met Marco 
Van de Voort.
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Golfregels en de Europese richtlijnen 
voor de vervaardiging van lolly’s
“Een merkwaardig begin, maar ik zal het proberen te verklaren.
Zeer geruime tijd geleden deed ik nog nuttige dingen. Nu is nuttig 
een relatief begrip, maar in ieder geval deed ik wat er van mij 
werd verwacht en ik werd er ook nog voor betaald.

Op een dag had ik een afspraak met een Belgische fabriek van 
zoetwaren. Omdat ik niet graag te laat kom en omdat het mijn 
eerste bezoek aan deze fabriek was, was ik ruim op tijd en moest 
dus in een keurige kamer wachten op mijn gesprekspartner. Behal-
ve reclamefolders van deze fabriek vond ik ook een exemplaar van 
de bovengenoemde richtlijnen. Een boekwerk van meer dan 150 
bladzijden. Voor mij allesbehalve makkelijke literatuur. Bovendien 
had ik ook nog de Franstalige versie. Onwillekeurig moest ik den-
ken aan het feit, dat onze Tien Geboden toch volmaakt duidelijk 
zijn en die kunnen makkelijk op een A4’tje, maar voor de productie van lolly’s zijn meer 
dan 150 bladzijden nodig. Toch merkwaardig.

Deze gedachte kwam onlangs weer bij me op toen ik min of meer toevallig het boekje met 
de golfregels in handen kreeg. Hierbij moest ik vaststellen, dat hier zelfs meer dan 200 
bladzijden nodig zijn om mij te vertellen hoe ik de bal van A naar B moet spelen en wat 
ik beslist niet mag doen en wat voor ongerief er dreigt, als ik dit toch doe. Bovendien zijn 
deze regels maar tot eind 2015 geldig, dus volgend jaar zullen er ongetwijfeld aanvullin-
gen komen. Bijvoorbeeld regels voor het gebruik van moderne hulpmiddelen zoals kijker-
tjes om precies de afstand te meten tot de green of displays om te weten waar u zich op 
de baan bevindt.  Dit laatste is natuurlijk grote flauwe kul. Elke golfbaan doet nu al haar 
uiterste best om de spelers uitvoerig te informeren over alle afstanden en alle hindernissen 
en dat is doorgaans ruim voldoende.

Dit boekje met golfregels is in ieders bezit, althans u heeft het allemaal gekregen. Maar 
weet u ook dat u verplicht bent dit in uw tas te hebben als u deelneemt aan qualifying 
wedstrijden? Het lijkt mij koddig als de leden van onze wedstrijdcommissie u op een gege-
ven moment zouden vragen even dit boekje te tonen op straffe van uitsluiting. Ik denk dat 
er weinig deelnemers zouden overblijven.

Meer dan 200 bladzijden! En dat terwijl de golfsport toch bij uitstek een sport is waar 
sportiviteit en correct gedrag verwacht mag worden, is dat gelukkig ook in verreweg de 
meeste gevallen zo.

Onlangs liep ik met een lid, waar ik wekelijks mijn rondjes mee afleg, ene T.V. te H. op de 
Americabaan (geen buggies op de baan). Bij hole 9 noteerde ik voor hem een par. ‘Nee zei 
hij, het waren er vier, ik had daar een airshot. Dat had je niet gezien.’
Dit is bij golf geen aanleiding om hem uitvoerig te complimenteren met zijn sportiviteit. 
Dat heb ik ook niet gedaan. Het is nl. doodnormaal dat je zoiets gewoon even meldt. 

Fraude en onsportief gedrag zijn diep geworteld bij veel vormen van de hedendaagse 
sport. Doping, omkoping, list en andere vormen van bedrog zijn schering en inslag, maar 
gelukkig niet bij golf. Hier wordt niet aan een referee gevraagd om een gele of rode kaart 
voor de tegenstander, hier wordt geen toneel gespeeld om de tegenstander een straf aan 
te smeren. Een golfer zal zich gedragen volgens de regels van de sport en de daarbij 
behorende etiquette en is hiervoor in eerste instantie zelf verantwoordelijk, ook als hij zich 
onbespied waant en zijn vluchtgenoten moeten hier blindelings op kunnen vertrouwen. 
Dit laatste ook als er veel (geld) op het spel staat.

Een prachtig voorbeeld was de actie van een bekende speler op de Europese tour die vorig 
jaar zichzelf een strafslag gaf, omdat hij een overtreding had gemaakt die niemand had 
gezien
Nu weet ik wel dat deze speler niet op een dollartje meer of minder hoeft te kijken en ik 
weet ook dat hij al kansloos was voor een hoofdprijs, maar het tekent de instelling van de 
speler en de sport.

Op het moment dat ik dit schrijf, werd bekend dat een voetballer van een Nederlandse 
eredivisieclub rustig weer werd opgesteld nadat hij een teamgenoot tijdens de training een 
gebroken kaak had bezorgd,  ‘omdat het zo’n goede speler was die nodig was in de wed-
strijd.’ Een mindere speler zou dus wel gestraft worden. Ik vind dit een misselijk makende 
klassenjustitie.

Misschien ben ik te ouderwets en misschien is mijn geloof in de goede wil van de heden-
daagse sporters niet meer van deze tijd. Maar laat mij toch maar lekker en vooral in de 
geest van de sport mijn rondjes lopen.”

Afko Schoonbeek

column… Afko Schoonbeek
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Wist u dat…

•  het de eerste keer is geweest dat 
er op de golfhorst een lintje is 
uitgereikt?

•  die eer te beurt is gevallen aan 
Anneke Schoonbeek?

•  Brigitte Peeters wel erg veel pech 
heeft gehad?

•  zij op Curaçao haar achillespees 
heeft gescheurd en geopereerd 
moest worden?

•  zij gevallen is toen ze alweer met 
krukken mocht lopen?

•  zij opnieuw in het gips moest?
•  het eerste damesteam daarom niet 

meedoet aan de NGFcompetitie 
dit jaar?

•  de dames er tijdens de winter
competitie 2 slagen bij hebben 
gekregen?

•  de heren van de commissies 
ermee in hebben gestemd om van 
het gezeur af te zijn?

•  de druk op hen vergroot is door 
een dame uit de wedstrijdcom
missie?

•  deze dame roze balletjes uitdeelde 
aan de dames die zo moedig wa
ren mee te doen aan de wedstrijd?

•  Hermine Titulaer driftig mee 
helpt met het snoeien van de 
bomen (foto)?

•  de dames wel veel in het nieuws 
zijn deze ronde?

i

GUR
Voor verwijdering opgehoopt 
materiaal, bijvoorbeeld snoei-
hout, is GUR.
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Wat is een LNV
Een LNV is een voorwerp uit de na
tuur dat niet: 
  vastzit of groeit, zoals een twijg aan 

een struik;
  aan de bal kleeft, zoals een brutaal 

blaadje of grassprietje soms doet;
  stevig is ingebed, bijvoorbeeld een 

in de grond getrapte steen of eikel. 

Zoals…
Bijvoorbeeld een tak, blad, plag, 
worm, steen, houtsnippers, fruit en 
keutels. Op de green is ook zand een 
LNV, denk aan bunkerzand. Buiten de 
green niet.

Wegnemen en aanraken 
Als je last hebt van een LNV mag je 
dat zonder straf weghalen, behalve 

als je bal en het LNV in een bunker 
of waterhindernis liggen. Sterker nog: 
je mag een LNV in een bunker of wa
terhindernis voordat je een slag doet 
zelfs niet aanraken. Als je een LNV 
dan toch wegneemt of aanraakt, krijg 
je twee strafslagen.

Per ongeluk
Oei, en als ik een bunker of een water
hindernis in loop en per ongeluk op 
een blaadje stap…, hoor ik je denken. 
Geen nood, dat is geregeld in de Deci
sions, uitspraken over hoe je de Regels 
moet interpreteren. Die voorkomen 
onnodige heisa. Daaruit blijkt name
lijk dat je geen straf krijgt als het aan
raken en het daardoor bewegen per 
ongeluk plaatsvond. Er gelden dan 
twee voorwaarden: ten eerste mag de 
balligging of de ruimte voor je stand 
of swing niet verbeterd zijn, en twee: 
het is niet in de backswing gebeurd.

Als de bal verrolt
Als je het LNV mag wegnemen en de 
bal verrolt daardoor dan krijg je een 
strafslag, behalve als het op de green 
gebeurde. Je moet terugplaatsen. 
Doe je dat niet dan krijg je een extra 
strafslag. Eén millimeter verrollen is 
al te veel. Verwijder het LNV dus heel 
voorzichtig of neem geen risico en 
blijf er af.

In de winter 
Sneeuwresten en ijs zijn, naar eigen 
keuze, ofwel LNV ofwel tijdelijk water. 
Je mag deze winterse ongemakken dus 
verwijderen of je mag een vrije drop 
nemen. Dauw en rijp daarentegen 
zijn geen LNV en geen tijdelijk water.

Wat je zeker moet onthouden
1.  In een bunker en waterhindernis 

mag je een LNV niet wegnemen, 
doe je dat toch: twee strafslagen.

2.  Als buiten de green je bal bij het 
wegnemen van een LNV verrolt, 
krijg je een strafslag en moet je de 
bal terugplaatsen. Doe je dat niet 
dan krijg je er twee.

Ik heb er alle vertrouwen in dat 
eventuele twijfels over de antwoorden 
op de hierboven gestelde vragen zijn 
verdwenen. Of was je al zeker van je 
zaak?

Namens de regel- en handicapcommissie,
Jan Rovers

Vraag het 
aan de R&H-commissie!

Losse natuurlijke voorwerpen
Je bal ligt speelbaar op het gras in een waterhindernis. In je backswing raak 
je een afgebroken stuk riet dat op de grond ligt. Stafslag? Twee strafslagen? 
Niets aan de hand?

Je bal ligt in een bunker tegen een bananenschil. Die neem je weg. De bal ver-
rolt daarbij niet. Zijn er consequenties? Zo ja, welke? 

Je bal ligt op de fairway tegen een steentje. Dat wil je weghalen. Is dat altijd 
verstandig?

Zomaar drie praktische vragen over losse natuurlijke voorwerpen (LNV).Twijfel 
je over de antwoorden? Hier volgen de regels:

 Een producent van losse natuurlijke voorwerpen
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i

Advies
Inlichtingen over de Regels, 
afstanden, ligging van hinder-
nissen en de plaats van de vlag 
zijn geen advies.
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Gezelligheid
“Voordat ik mijn besluit maakte, 
heb ik een voor en nadelenlijst 
gemaakt. Ik had een tiental punten 
genoteerd met voor en nadelen. Ik 
had 9 voordelen en maar één nadeel 
ten opzichte van mijn andere werk
plek, zodat de keuze niet moeilijk 
was om op de Golfhorst aan de slag 
te mogen. Het ene nadeel dat ik 
opgeschreven had was: zou ik de 
gezelligheid van mijn oude club niet 
gaan missen? Nu, naar 8 jaar, kan ik 
alleen maar zeggen, dat de Golfhorst 
een hele vriendelijke en gastvrije 
club is om te mogen werken. 

In 2009 werd de golfbaan overge
nomen door Eric, Jasper en Mark. 
De golfschool werd zelfstandig 
gemaakt en de vraag was: wie zal dit 
gaan doen? Dit was voor mij geen 
moeilijke keuze en ik heb mijn kans 

met twee handen aangegrepen. Van 
1 maart 2009 tot en met maart 2013 
heb ik fulltime op de Golfhorst ge
werkt, totdat er een nieuwe golfbaan 
aangelegd ging worden in mijn 
eigen dorp. Een nieuwe kans voor 
mij als golfschool om uit te gaan 
breiden.

Golfbaan de Swinkelsche
In mei 2012 was de driving range 
in Someren gereed en kon ik als pro 
uit Someren ook daar aan de slag. 
Dit was voor mij een moment dat ik 
met andere pro’s de golfschool ben 
gaan uitbreiden. Zo kwam ik ook in 
aanraking met Remo Kuypers, jullie 
allen wel bekend. Bij Remo had ik 
meteen een goed gevoel en een klik, 
en dat is tot op de dag van vandaag 
voor 100% uitgekomen. Remo past 
bij de Golfhorst en maakt van iedere 
golfer een betere golfer. Sociaal en 

vakbekwaam verzorgt hij met volle 
overtuiging de golflessen. 
Zoals altijd komt er aan alles een 
eind en zo ook voor mij met de 
golfschool op de Golfhorst. Mijn 
contract met de BV werd helaas niet 
verlengd en men heeft besloten 
om per 1 maart Remo in dienst te 
nemen. 

Ik wil via deze weg graag iedereen 
bedanken voor het vertrouwen in 
mij en de golfschool en wens eenie
der nog heel veel golfplezier, zowel 
op de Golfhorst als op de Swinkel
sche (want daar kom ik er toch nog 
velen van jullie tegen). Nogmaals 
dank!”

Met swingende groet,
Arthur Kleeven

Golfpro Remo Kuypers in dienst van de Golfhorst
Twee jaar geleden zat ik voor de eerste keer een stuk te schrijven 
voor het verenigingsblad namens golfschool Arthur Kleeven. Ik vond 
het toen wel zo netjes om mijzelf voor te stellen. Nu, twee jaar later, 
zit ik achter dezelfde laptop voor een nieuwe ontwikkeling: sinds 
1 maart ben ik in dienst van de Golfhorst. 
Ik wil Arthur bedanken voor de fijne samenwerking, hij heeft me 
vanaf januari 2013 de kans maar ook zeker de ruimte en het ver
trouwen gegeven om mezelf op de kaart te zetten op de Golfhorst. 
Vanaf het eerste moment heb ik het gevoel gehad dat ik met warme 
handen ontvangen ben door leden van de Golfhorst. Hier ga ik van 
stralen! En dat is één van de redenen dat ik elke dag met een glim
lach op de golfbaan sta en mijn grootste passie kan overbrengen aan 
golfers en nietgolfers.  Ik denk dat deze nieuwe ontwikkeling niet al

leen voor mij positief kan zijn, maar ook zeker voor de leden, omdat de lijntjes korter worden en ik zodoende dichter 
bij de vereniging en de Golfhorst als geheel kom te staan. Ik heb er heel veel zin in en kijk er enorm naar uit.

Remo Kuypers

Arthur Kleeven:  
bedankt voor de fijne jaren
“Het is 21 mei 2007. Als nieuwe leraar geef ik mijn eerste lessen op de Golf-
horst. Nel de Swart heeft mij destijds geïnformeerd of ik niet wat dichter bij 
huis wilde gaan werken i.p.v. helemaal naar Breda te rijden. Voor deze tijd, 
in 2001 en de jaren erna, toen Bart van der Wind er nog pro was, kwamen 
wij altijd op zaterdag trainen en spelen onder begeleiding van Bart op de 
Golfhorst. De Golfhorst was dus geen onbekende club voor mij.” 
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Nieuws van de Golfhorst BV

Zoals jullie denk ik weten heeft 
Bodemzorg Limburg in 2013 het 
resterende deel van de grond van de 
golfbaan in eigendom overgenomen 
van Theta BV. Deze BV is één van de 
werkmaatschappijen van Eric van 
den Munckhof. Als voorwaarde voor 
de overname van de grond hebben 
we in 2013 met Eric afgesproken om 
de aandelen die Theta BV heeft van 
Golfhorst BV, over te dragen aan een 
in 2013 opgerichte Stichting Admi
nistratie Kantoor (STAK) Golfhorst. 
Dit betekent dat de aandelen op dit 
moment dus bij deze STAK liggen 
en niet bij Theta BV. Vervolgens is 
een bestuur van de STAK gevormd, 
bestaande uit Eric, Marc Corstjens 
en een vertegenwoordiger van Bo
demzorg Limburg (op dit moment 
ondergetekende). Voor een aantal 
besluiten heeft Bodemzorg Limburg 
een doorslaggevende (blokkerende) 
stem. Daarbij moet je denken aan 
belangrijke beslissingen over finan
ciën. Het doel was om de beschikbare 
financiële middelen zoals speelrech
ten, greenfees en financiële bijdragen 
van Bodemzorg Limburg op de juiste 
wijze te besteden.

In het bestuur van de STAK hebben 
we het afgelopen jaar een aantal 
besluiten genomen om de exploitatie 
van de golfbaan te verbeteren. In de 
eerste plaats wordt de golfbaan (incl. 
clubhuis) gescheiden van horeca en 
golfshop. Dit doen we om meer zicht 
te krijgen op een juiste besteding van 
de middelen. Zoals jullie weten heb
ben we voor het goed functioneren 
van de golfactiviteiten Derk Jolles 
aangetrokken. Hij werkt daarvoor 
nauw samen met Merieke en Tom. 
Verder is in de STAK een besluit ge
nomen over een verbetering van het 
talud van hole 5 en aanpassing van de 
drainage. De kosten hiervan drukken 
niet op de exploitatie van De Golf

horst maar komen voor rekening van 
Bodemzorg Limburg. Als het goed is, 
zijn deze werkzaamheden inmiddels 
van start gegaan.

Alle bovengenoemde actiepunten zijn 
goed voorbereid met Eric. Zijn overlij
den is onverwacht en zeer te betreu
ren. Bijzonder is dat we de afgelopen 
jaren een aantal stappen hebben gezet 
om ervoor te zorgen dat de Golfhorst 
op een verantwoorde wijze de baan 
kan exploiteren. Het overlijden van 
Eric heeft geen gevolgen voor de 
speelrechten in 2015. We hebben 
ervoor gezorgd dat vanaf 2015 de 
financiële middelen op de juiste wijze 
worden besteed. De aandelen van de 
baan zijn in handen van de STAK, 
de administratie is aangepast en nu 
zodanig ingericht dat alle middelen 
die binnenkomen uitsluitend beschik
baar komen voor de baan. Ook de 
organisatie is daarop ingericht. Het 
is zelfs zo dat op dit moment iemand 
van Bodemzorg Limburg de financiële 
administratie van de golfbaan ver
zorgt. Daar worden geen kosten voor 
in rekening gebracht.

Voor de afsplitsing van de horeca zul
len we de komende tijd nieuwe beslui
ten nemen. Een duidelijke scheiding 
van de baan blijft wel uitgangspunt, 
maar alle varianten tussen het in ei

gen beheer blijven doen en geheel uit
besteden zullen beoordeeld worden. 
We zullen kijken wie zich meldt en 
in goed overleg met alle betrokkenen 
een zo verstandig besluit nemen. 

Waar we heel blij mee zijn is dat de 
verstandhouding met de Vereniging 
op dit moment zeer goed is. De leden 
van de Baanadviescommissie denken 
op een zeer constructieve wijze mee 
over een zo goed mogelijk gebruik 
van de golfbaan. We hebben zelfs de 
toezegging gekregen dat een aantal 
leden van de Vereniging bereid is om 
de handen uit de mouwen te steken. 
Wat voor de golfbaan heel belangrijk 
is, is dat zoveel mogelijk mensen 
blijven spelen op deze mooie baan en 
dat er nieuwe golfers worden aange
trokken. Mede daarom heeft de STAK 
recent een besluit genomen om Remo 
als golfpro in dienst te nemen. Voor 
nieuwe leden is het nemen van de 
golflessen zeer belangrijk (en vaak ook 
voor mensen die al lang golfen).  

Ook al is het plotseling overlijden 
van Eric nog zo triest, we zullen met 
zijn allen door moeten en ik hoop dat 
ieder in 2015 zijn steentje wil bijdra
gen. Daarom wens ik iedereen veel 
golfplezier.

Dick Rootert

Beste mensen,
Het bestuur van de Vereniging heeft mij gevraagd enige informatie te verstrek-
ken over de mogelijke gevolgen van het overlijden van Eric van den Munckhof 
voor Golfhorst BV.

Nationale Open  
Golfdag 18 april
Tijdens de Nationale Open Golfdag op zaterdag 
18 april staat de Golfhorst open voor iedereen 
die geïnteresseerd en nieuwsgierig is naar de 
golfsport. De Nationale Open Golfdag is dé 
ideale gelegenheid om kennis te maken met 
golf! Juist uw vrienden en familie zijn deze dag 
van harte welkom! 
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‘Werken naar handicap 4-5’
Golf is een spel voor iedereen. Een 
spel dat blijft fascineren. Ook bij Mar
cel Roy. Marcel is als medeeigenaar 
van Agro Air Concepts businesslid 
bij de Golfhorst. Ook ondersteunt 
hij de vereniging en dit blad met een 
advertentie. 

Wie of wat is Marcel en wat is zijn 
doel?
Te laat komen is niet het ding van 
Marcel. Op de dag van het interview 
laat hij om vier weten net uit een stal 
te komen. “Zo wil je me niet intervie
wen”, aldus Marcel. Twintig minuten 
later zit hij fris en monter aan tafel 
om te praten over zijn bedrijf en zijn 
hobby, golf. 
Agro Air Concepts BV is een bedrijf 
dat luchtwassers ontwikkelt en pro
duceert. “Die worden toegepast in de 
varkenshouderij, rundveehouderij, 
pluimveehouderij, geitenhouderij 
en maisdrogerijen. Verder kennen 

we diverse industriële toepassingen 
zoals bij abbatoirs en biogasinstal
laties. Overal waar lucht gereinigd 
moet worden kunnen wij oplossingen 
bieden.”

Met alle milieumaatregelen en een 
steeds wijzigende regelgeving is het 
zaak voor Marcel om voorop te lopen 
als het gaat om innovatie en ontwik
keling. “Hoewel Agro Air Concepts 
een relatief jong bedrijf is (gestart in 
2008, red.), durf ik rustig te stellen dat 
we de meest effectieve, bedrijfszekere, 
gebruikersvriendelijke, onderhouds
vriendelijke en multifunctioneel 
inzetbare luchtwassers produceren”, 
aldus Marcel. “Bovendien hebben we 
de productie volledig zelf in han
den. Zo vervaardigen we ook zelf de 
kunststof panelen van de luchtwas
sers in onze fabriek in Duitsland.” Het 
werkgebied van Agro Air Concepts is 
verspreid door de hele Benelux. Dat 
betekent dat Marcel veel onderweg 

is. “Golf is voor mij dan ook een 
uitlaatklep. Met golf kun je ook veel 
bereiken, je kunt het individueel of 
in groepsverband spelen. Dat laatste 
heeft ook mijn voorkeur. Met name 
in de zomermaanden is het heerlijk 
om aan het begin of eind van de dag 
de baan op te gaan. Ik ga daarna altijd 
met een goed gevoel nog terug naar 
kantoor om wat zaken af te werken.”
Marcel staat dan ook zoveel als moge
lijk op de golfbaan. “Mijn doel is om 
mijn handicap te verlagen naar 4 of 5. 
En uiteraard een keer een ‘holein
one’, na een paar keer ‘net niet’ mag 
de bal er ook wel een keer inrollen. 
Golf is wat dat betreft net als onder
nemen, proberen het hoogst haalbare 
eruit te halen.”

Marcel Roy van  
Agro Air Concepts BV

Wie zijn de sponsors van ons clubblad?  
Van sommige ondernemers is volkomen duidelijk waar ze voor staan en 
wat ze doen. Bij anderen is dat veel minder bekend. Vandaar deze rubriek, 
waarin het werk van meer onbekende adverteerders wordt belicht. 

Paspoort
Naam
Marcel Roy

Beroep
zelfstandig ondernemer

Leeftijd
52 jaar

Burgerlijke staat
gehuwd met Willemien
3 kinderen: Juliëtte, Max en Guido

Woonplaats
Meijel

Golft sinds
2001

Handicap
11,1

Sponsort
vlaggen, advertentie, business lid

Andere hobby’s
voetbalscheidsrechter en tennissen
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R uim een jaar geleden werden 
de brug tussen America en 
Kronenberg en de offertafel 

bovenop de Zuringspeel geplaatst 
door de Stichting Cultureel Erf
goed Zwarte Plak (CEZP), als eerste 
van de drie door hen te realiseren 
projecten. De hieromtrent versche
nen persberichten waren voor Hay 
Mulders (voorzitter van de Stichting 
Werkgroep Oud America) aanleiding 
om eens wat dieper te duiken in de 
geschiedenis van Golfcomplex De 
Golfhorst, gelegen op de Zuringspeel. 
Een berg met historie, een berg vol 
energie!

Al op de Tranchotkaarten van het 
begin van de 19e eeuw komen we de 
Zuringspeel (toen Suringspeel ge
noemd) tegen. Vlakbij ligt de Zwarte 
Plak op ongeveer 1,5 kilometer ten 
zuidwesten van het dorp America. 

Huisvuilstortingen
De Zuringspeel is gelegen op grond
gebied van de voormalige gemeenten 
Horst en Sevenum. De gemeentegrens 
liep dwars over het midden van de 
stortplaats. Het gebied wordt omringd 
door landbouwgronden en bos en 
natuurgebieden, zoals de Mariapeel 

en verder weg de Schadijkse bossen. 
Vlakbij ligt de Middenpeelweg. De 
ontstane berg is het gevolg van meer 
dan 20 jaar vuilnis storten in dit 
gebied. De totale oppervlakte van de 
Zuringspeel is 31 hectaren. Het hoog
ste punt van de berg steekt ongeveer 
25 meter boven het maaiveld uit en 
ligt op 56 meter boven NAP. 

Vanaf 1970 werden hier door de 
gemeente Horst huisvuilstortingen 
gedaan. Van 1974 tot 1978 groeide 

de Zuringspeel uit tot een regionale 
stortplaats. In 1980 nam het Gewest 
NoordLimburg de verantwoordelijk
heid van de stortplaats over van de 
gemeente Horst. De hoeveelheid afval 
nam steeds verder toe en de afvalver
werking viel onder steeds strengere 
normen. In deze periode werd er 
door het hele Gewest NoordLimburg 
zo’n 3 miljoen kubieke meter afval 
gebracht. 

Volksgezondheid
De Zuringspeel kwam veel in het 
nieuws, vaak negatief. De Americaan
se bevolking, de dorpsraad in het bij
zonder, maakte zich ernstig ongerust 
over de mogelijke negatieve gevolgen 
van de grote afvalberg, met name 
voor het grondwater en de daarmee 
samenhangende volksgezondheid. In 
1990 liep de termijn van de Zurings
peel als regionale stortplaats ten 
einde. De afvalberg werd gesloten. 
Er heerste opluchting dat er in ieder 
geval geen afval meer bijkwam. 
Er werd een start gemaakt met de 
afwerking van de afvalberg en de 

Offertafel bovenop Zuringspeel

Een berg met historie, 
een berg vol energie!
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1. Als u een handicap heeft
Als u een handicapbewijs heeft en een 
qualifying kaart loopt op de Ameri
cabaan dient u uit te gaan van uw 
Americahandicap. Die vindt u op de 
verenigingswebsite: Leden login/Mijn 
Profiel, zowel de exact handicap als 
de playing handicap. Dat kan alleen 
in de zomerperiode en alleen over 
18 holes. De score kan leiden tot een 
handicapaanpassing van zowel uw 
Americahandicap als van uw han
dicap op de grote baan. Handicaps 
tussen 36 en 54 kunnen niet ver
hoogd worden, alleen verlaagd. Dat 
kan bij de Americahandicap zonder 
beperking, bij de grote baan handicap 
tot 37. 

Procedure:
  meld u bij de balie en vraag een 

Americabaanscorekaart met een 
NGFsticker;

  vraag een kaartnummer aan via 
het EGolf4U aanraakscherm: kies 
‘Qualifying kaart’ en volg het pro
gramma; 

  loop met een marker uw ronde (18 
holes);

  vul de kaart op zorgvuldige wijze in: 
duidelijk en volledig;

  voer de score in via het aanraak
scherm, ook als u minder dan 37 
punten heeft gescoord; 

  drop de kaart in de brievenbus met 
het opschrift ‘Qualifying kaarten’.

2. Als u handicap 54 (het vroe-
gere GVB) wilt halen 
Als u beschikt over het NGFpasje 
‘Golfbaanpermissie’ en geslaagd bent 
voor het Golfregelexamen kunt u een 
zogenoemde qualifying kaart lopen 
om een handicap te verkrijgen. U 
moet dan uitgaan van exact handi
cap 54. De daarbij horende playing 
handicap op de Americabaan is voor 
dames 39 en voor heren 38. Voordat 
u de ronde gaat lopen, vraagt u bij de 
receptie een Americabaanscorekaart 
met NGFsticker. U loopt 18 holes met 
een marker, die minimaal handicap 
54 moet hebben. Als u 36 of meer sta
blefordpunten heeft gescoord, levert 
u de zorgvuldig ingevulde kaart in bij 
de receptie, die voor verdere afwikke
ling zorgt. Na enkele weken ontvangt 
u het NGFpasje ‘Handicapbewijs 
Club Hcp’.
U kunt ook op de grote baan een 
kaart lopen. Dan gelden playing 
handicaps die afhangen van of u 9 of 
18 holes loopt en voor welke kleur tee 
u kiest. De baliemedewerker legt u dat 
haarfijn uit. 
 
Dit artikel wordt op de verenigings
website geplaatst (Commissies/Regel 
en handicapcommissie), zodat u het 
altijd kunt raadplegen.

Makkelijker kunnen we het niet 
maken.

Namens de regel- en handicapcommissie,
Jan Rovers

‘Makkelijker kunnen we het niet maken...’

Een Q-kaart lopen 
op de Americabaan

inpassing in het landschap, zodat het 
gebied mogelijk voor andere doelein
den gebruikt zou kunnen worden. 
Toen in 1995 de afwerking voltooid 
was, was de Zuringspeel voorzien van 
een bovenafdichting en een deel van 
een onderafdichting met wateropvang 
en zuivering. 

Natuurgebied
Waar geen onderafdichting was, werd 
het water opgepompt en afgevoerd 
naar de zuivering. Vele jaren is er zo 
veel water opgepompt. De eerste jaren 
werd uit het organische materiaal dat 
zich in de afvalberg bevond, gas ge
wonnen en op een centraal punt om
gezet in elektrische energie. Om het 
geheel in te passen in de omgeving 
werd de hele berg beplant en werden 
er groeiplaatsen voor planten en leef
mogelijkheden voor dieren gecreëerd. 
De Zuringspeel zou aanvankelijk als 
een natuurgebied afgewerkt worden 
en dit zou ook in de toekomst blijven. 
Er kwamen echter diverse ambitieuze 
plannen om toch iets meer met de 
afvalberg te gaan doen. In 1998 werd 
het Golfcomplex Golfhorst geopend 
op het Horster deel van de voormalige 
stortplaats. Het Sevenumse deel werd 
afgewerkt als natuurgebied. 

Aanvankelijk werden de gronden van 
de Golfhorst door de initiatiefne
mers aangekocht, maar nu zijn alle 
gronden weer terug in eigendom van 
Bodemzorg Limburg. 
Bodemzorg Limburg heeft de toepas
sing van duurzame energie aanzien
lijk uitgebreid. Behalve het stortgas 
dat uit de berg wordt onttrokken 
en omgezet wordt in stroom, heeft 
men op een tweetal loodsen ca. 220 
zonnepanelen geplaatst. Dit levert 
jaarlijks zo’n 40.000 kWh energie op. 
De energie is nodig voor de compres
sor die het stortgas uit de berg haalt. 
De elektrische golfkarretjes worden 
ook opgeladen door de zonnepanelen. 

Langs het golfcomplex Golfhorst 
loopt ook de PeelHeide fietsroute.
Kortom: beslist de moeite waard voor 
een bezoek aan deze berg vol energie!

Hay Mulders,
voorzitter Stichting Werkgroep Oud America
Foto’s: Hay Mulders
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De verschillende liggingen op een helling

Moeite met ballen die 
schuin liggen? 

De bal kan op 4 manieren schuin 
liggen:
1. uphill ligging: de golfer moet tegen 

de helling op slaan;
2. downhill ligging: de golfer moet 

met de helling mee naar beneden 
slaan;

3. sidehill ligging, waarbij de bal ho
ger ligt dan de voeten;

4. sidehill ligging waarbij de bal lager 
ligt dan de voeten.

1. De uphill ligging:
Bij deze ligging is het belangrijk om 
je setup aan te passen aan de schuine 
helling. Een goede setup zal hier 
betekenen dat het lichaam loodrecht 

op de ondergrond moet staan en de 
schouders parallel moeten zijn met de 
grond. Door de uphill ligging zul je 
de bal hoger slaan en daardoor verlies 
je afstand. Daarom zul je een langere 
club moeten gebruiken.

Bij zo’n uphill ligging moet je de 
volgende aanpassingen doen:
• de bal midden tussen de voeten;
• voetenstand breder dan normaal;
• schouders parallel aan de helling 

van de baan;
• gewicht op rechts;
• de bal vliegt hoger en dus korter;
• 1 à 2 stokken meer.

  Je ziet bij mij dat ik de balpositie in het midden 
heb.

2. De downhill ligging:
Bij deze ligging is het belangrijk om 
je setup aan te passen aan de schuine 
helling. Een goede setup betekent 
hier dat het lichaam loodrecht op 
de ondergrond moet staan en de 
schouders parallel moeten zijn aan de 
helling van de baan. Door de schuine 
helling krijgt de club minder loft wat 
resulteert in een veel lagere balvlucht.

Bij een downhill ligging moet je 
de volgende aanpassingen doen:
• de bal midden tussen de voeten tot 

rechts van het midden;
• voetenstand breder dan normaal;
• schouders parallel aan de helling 

van de baan;
• gewicht op links;
• de bal vliegt lager;
• 1 à 2 stokken minder.

  Het gewicht is duidelijk op links.

3. De sidehill ligging: bal hoger 
dan de voeten
Als de bal hoger ligt dan de voeten, 
zal de bal meer naar links willen 
wegdraaien. 

De aanpassingen die je moet 
doen als de bal hoger ligt:
• meer naar rechts oplijnen omdat de 

bal naar links gaat;
• gewicht meer op het voorste ge

deelte van de voet;
• de club lager vastpakken.

In het onderstaande artikel ga ik de verschillende liggingen op een helling 
toelichten, inclusief mijn tip om het makkelijker te maken. Op de Golfhorst 
hebben we door de berg veel te maken met schuine liggingen van de bal en 
daardoor is het juist heel belangrijk om te weten wat er gebeurt en hoe we het 
door middel van kleine stapjes gemakkelijk onder de knie kunnen krijgen zo’n 
bal toch goed te spelen. 
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  Ik pak de club lager vast. 

4. De sidehill ligging: bal lager 
dan de voeten
Als de bal lager ligt dan je voeten, 
zal de bal meer naar rechts willen 
wegdraaien.

De aanpassingen die je moet 
doen als de bal lager ligt dan de 
voeten:
• meer naar links oplijnen omdat de 

bal naar rechts gaat;
• gewicht meer op de hielen;
• een drievierde achterzwaai om mak

kelijker in de setup te blijven;
• 1 stok meer.

  Ik maak een kortere backswing om meer 
controle over mijn schot te hebben.

Succes! 

Remo Kuypers, 
PGA Holland golfprofessional ‘de Golfhorst’

De vereniging erkent alleen een hole-in-one als die door 
een verenigingslid op de 18-holesbaan van de Golfhorst 
is geslagen in een officiële EGA qualifying wedstrijd over 
18 holes. De minimale afstand is voor vrouwen 80 meter 
en voor mannen 100 meter. Bepalend is de afstand op 
de wedstrijdkaart. De naam van de speler, de datum en 
het nummer van de hole worden vermeld op de Wall of 
Fame in het clubhuis.

Een hole-in-one wordt dus onder meer niet  
erkend:
 bij wedstrijden op de Americabaan;
 bij het lopen van een qualifying kaart;
 bij nonqualifying wedstrijden, bijvoorbeeld texas 

scramble;
 bij matchplaywedstrijden;
 als hij is geslagen door een man op hole 4 vanaf de 

rode of oranje tee;

 

als hij is geslagen door een man op hole 16 vanaf de 
oranje tee;

 als de winterhandicap van toepassing is.

Nota Bene:
 ook verenigingsleden die meedoen aan een 18 holes 

EGA qualifying wedstrijd en van de wedstrijdleiding 
dispensatie hebben gekregen voor het lopen van slechts 
9 holes, komen in aanmerking voor een holeinone;

 de vereniging hanteert niet de voorwaarden van de 
Bols Holeinone Club. De speler dient zich zelf aan te 
melden. De vereniging staat daar buiten;

 voor jeugdleden tot en met 17 jaar bestaat een bijzon
dere regeling, de NGF Holeinone Club. De voorwaar
den vindt u op de website van de NGF. De jeugdcom
missie dient voor aanmelding bij de NGF te zorgen. 
Voor vermelding op de Wall of Fame zijn de vereni
gingsvoorwaarden van toepassing.

Definitie hole-in-one 

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 Heren
mode van Berden in Blerick en uw NGFpas 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 ma
ken 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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Door zijn werk als luchtverkeerslei
der bij Defensie had hij redelijk vaak 
overdag tijd en kon dus lekker op de 
baan zijn. Dat viel al gauw op en na 
een dik jaar vroeg Henk van Ooster
hout hem voor de wedstrijdcommis
sie terwijl hij ternauwernood zijn 
handicap onder de 36 had gekregen. 

In de week voor carnaval word ik met koffie ontvangen door Giel. De vragen 
die ik had voorbereid waren niet nodig. Giel begint ontspannen en enthousiast 
te vertellen.
“Het golfen begon bij mij zoals bij velen: mijn tennismaatjes begonnen één 
voor één met golfen omdat het tennissen wat moeizamer ging. Ik werd hier-
door en door een clinic via de kegelclub enthousiast voor het golfspel. Een 
cadeaubon voor een aantal lessen bij de Golfhorst zorgde in 2007 voor het 
laatste zetje.” 

‘Het is goed dat een jongere generatie het roer overneemt’

Giel Boonhof: een regelaar 
en organisator in hart en 
nieren neemt afscheid van 
de wedstrijdcommissie
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Toen Henk een jaar later een opvolger 
zocht voor het voorzitterschap wist 
hij, samen met Thijs Nouwen, uitein
delijk Giel hiertoe over te halen.

Giel heeft er geen spijt van gehad. 
Het regelen en organiseren vindt hij 
leuk en het gaat hem goed af. Hij 
benadrukt dat het werk en de resul
taten steeds de prestatie van de hele 
commissie is. 

Vrijdagwedstrijd
Als je nu terugkijkt op jouw tijd bij 
de wedstrijdcommissie, wat is dan 
de meest opvallende verandering 
geweest die jullie hebben teweegge
bracht? “Een belangrijke verrijking 
die in mijn tijd tot stand is gebracht 
is de vrijdagwedstrijd op de Ameri
cabaan. Het is begonnen toen een 
grote groep van Roobeek overwoog 
om naar de Golfhorst te komen. Zij 
wilden dan wel een soort ‘eigen’ wed
strijd kunnen houden. Helaas is het 
merendeel van de Roobeekgroep naar 

Eyckenduyn gegaan, maar die eigen 
wedstrijd op de Americabaan, primair 
voor de Americabaanleden, is toch 
opgezet en loopt als een trein.”
 
Aan de andere kant is de vrienden en 
vriendinnendag om onverklaarbare 
reden steeds moeizamer geworden 
qua aantal deelnemers. “We hebben 
van alles geprobeerd, maar de belang
stelling neemt toch af.”

Toernooien
De toernooien, zoals het lentetoer
nooi, zomertoernooi enz. lopen be
vredigend. “Wel heb ik het gevoel, dat 
wanneer zo’n toernooi na een aantal 
malen volgens een zelfde stramien ge
organiseerd is, het goed is om bewust 
wat veranderingen aan te brengen om 
het levend te houden. Dat is overi
gens niet altijd even makkelijk.”

De samenwerking in de commissie is 
steeds belangrijk geweest. Soms spat
ten de vonken er wel eens vanaf maar 
Giel is erg positief over de commissie.
Giel: “Ik ben gewend mijn mening 
helder en zonder veel omhalen naar 
voren te brengen. Ik realiseer me wel 
dat dat niet altijd de meest effectieve 
methode is. In de pauzes van de com
missievergadering werd ik dan wel 
eens door bijvoorbeeld Ruud Jacobs 
of Hay Hobus getipt om iets genuan

ceerder mijn punt op tafel te leggen 
waardoor er meer ruimte zou komen 
voor bijsturing, compromissen. Dat is 
het goede van samenwerking in een 
groep waar heel verschillende kwali
teiten aanwezig zijn, zowel op golf
technisch en organisatorisch gebied 
als op het sociale vlak.” Verder heeft 
Giel bewondering voor de dames 
in de commissie, die de damesdag 
organiseren. De deelname blijft helaas 
beperkt, maar met veel enthousiasme 
worden speciale dagen georganiseerd, 
zoals de kerstviering en de uitwisse
ling met de Peelse.

Kwinkslag
Vanuit het bestuur had Giel regelma
tig contacten met de BV omdat de 
raakvlakken tussen BV en vereniging 
bij wedstrijden en toernooien groot 
zijn. “Natuurlijk lopen de belangen 

maar gedeeltelijk parallel maar we 
zijn er altijd goed uitgekomen. De 
medewerking van de BV, ook met 
sponsoring van de toernooien, heb ik 
altijd zeer op prijs gesteld.”
Ook in het bestuur heeft Giel regel
matig nieuwe en soms uitgesproken 
ideeën en meningen. Na uitvoerige 
discussies, waarbij Giel zijn ideeën 
met overtuiging verdedigt, komt er 
altijd een gezamenlijk besluit dat Giel 
volgt, ook al is het niet conform zijn 
ideeën. Felle discussies weet Giel vaak 
met een kwinkslag te relativeren.

Contact
“Binnen het bestuur heb ik veel aan 
Manus gehad. Stimulerend waren de 
vele intensieve gesprekken, waarbij 
altijd opviel hoe goed Manus zich 
inhoudelijk voorbereidde en hoeveel 
Manus voor elkaar kreeg achter de 
schermen.” Het onderlinge contact 
binnen het bestuur leidt in 6 jaar tot 
een hechte band. Dit is ook wat Giel 
het meeste zal gaan missen.

En wat ga je nu doen Giel? “Ten 
eerste heb ik nu ad interim de jeugd 
onder mijn hoede. Ik hoop dat er snel 
een jonge trekker zal komen en een 
verdere uitbreiding van de jeugdcom
missie. Het is niet goed als een ouder 
iemand zoals ik hiervoor staat. Verder 
zal ik nog ondersteuning geven bij 
de toernooien van de BV, zoals bij 
voorbeeld het slottoernooi en oliebol
lentoernooi. Ik blijf niet in de wed
strijdcommissie, ik wil Marco daar 
niet voor de voeten lopen.
Het was een mooie, drukke tijd, ik 
zal het wel missen, maar het is goed 
dat een jongere generatie het roer 
overneemt.”

Aart Polderman

‘Ik ben gewend mijn mening  
helder en zonder veel omhalen  

naar voren te brengen’
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Puzzel 33  Ere wie ere toekomt (2)

Oplossing puzzel 32: 
De goede oplossing was: 
‘van eyndt’

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

Uit de goede inzendingen heeft 
de redactie de naam getrokken 
van Fried Hoeijmakers uit Meijel. 
Voor hem staat een lekker flesje 
wijn klaar bij de receptie van de 
Golfhorst.

Oplossing puzzel 32: Oplossing puzzel 32: Oplossing puzzel 32: 

Stuur de gevonden oplossing vóór  
25 april 2015 naar:  
Redactie magazine ‘Golfhorst’, 
t.a.v. Bets van der Heijden,  
Eikenlaan 7, 5941 CX Velden  
(email: betsvanderheijden@gmail.com).

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

Horizontaal
1  nietIsraëliet
3  dierengeluid
5  idem als verticaal
7  in de stijl van
10  spil
11  tofste
14  ten bedrage van
15  Griekse meisjesnaam
17  Perzische god van de zon
20  rivier
23  Kalasjnikov
24  dier
26  lidwoord
27  aankondiging
30  Alexander of Sun
32  tropische vrucht
33  groente
35  overdreven
36  woud
38  omroep
39  voertuig
41  sperzieboon
44  Europees kampioenschap
45  in orde
46  werktuig
47  soort onderwijs
48  wij
49  middeleeuwen
50  voegwoord
52  feeks
54  rondhout
56  Brigitte Bardot
57  stimulerend middel
59  familielid
61  onderzoeken
62  vervolgens

Verticaal
1  Griekse letter
2  Olympische Spelen
3  staaf
4  en andere
5  idem als horizontaal
6  deel van een boom
8  muzieknoot
9  mevr. Bloemendaal
11  gestuntel
12  muzieknoot
15  Russia Today, tvkanaal
16  jongensnaam
18  vis (Maleis)
19  belasting
20  flauwekul
21  deelstaat in Duitsland
22  nobel
25  wegrestaurant
28  vochtig
29  onder andere
31  onaangepast
32  bevelhebber
34  zeekoet
37  omzetbelasting
40  strafwerktuig
42  moed
43  tevens
44  lof
49  kan na eier of kolen
50  judoband
51  voorzetsel
53  groet
55  berg
56  buitenlandse zaken
57  voegwoord
58  uitroep
60  slee

Puzzel  33  Ere wie ere toekomt (2) 
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Los deze kruiswoordpuzzel op. De oplossing is de tekst die in de roze hokjes staat. 
 
Horizontaal 
1 niet-Israëliet 
3 dierengeluid 
5 idem als verticaal 
7 in de stijl van 
10 spil 
11 tofste 

14 ten bedrage van 
15 Griekse meisjesnaam 
17 Perzische god van de zon 
20 rivier 
23 Kalasjnikov 
24 dier 
26 lidwoord 
27 aankondiging 
30 Alexander of Sun 
32 tropische vrucht 
33 groente 
35 overdreven 
36 woud 
38 omroep 
39 voertuig 

41 sperzieboon 
44 Europees kampioenschap 
45 in orde 
46 werktuig 
47 soort onderwijs 
48 wij 
49 middeleeuwen 
50 voegwoord 
52 feeks 
54 rondhout 
56 Brigitte Bardot 
57 stimulerend middel 
59 familielid 
61 onderzoeken 
62 vervolgens 

 

Verticaal  
1 Griekse letter 
2 Olympische Spelen 
3 staaf 
4 en andere 
5 idem als horizontaal 
6 deel van een boom 

8 muzieknoot 
9 mevr. Bloemendaal 
11 gestuntel 
12 muzieknoot 
15 Russia Today, tv-kanaal 
16 jongensnaam 
18 vis (Maleis) 
19 belasting 
20 flauwekul 
21 deelstaat in Duitsland 
22 nobel 
25 wegrestaurant 
28 vochtig 
29 onder andere 
31 onaangepast 

32 bevelhebber 
34 zeekoet 
37 omzetbelasting 
40 strafwerktuig 
42 moed 
43 tevens 
44 lof 
49 kan na eier of kolen 
50 judoband 
51 voorzetsel 
53 groet 
55 berg 
56 buitenlandse zaken 
57 voegwoord 
58 uitroep 

60 slee 

Los deze kruiswoordpuzzel op. De oplossing is de tekst die in de roze hokjes staat.

i

Bal tegen  
eigen golftas

Als u de bal tegen uw tas slaat, 
krijgt u een strafslag en moet u 
de bal spelen zoals hij ligt.
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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. 



Een aandeel in elkaar

privatebanking@horstvenray.rabobank.nl

U kunt de accountmanagers Private Banking van Rabobank Horst Venray ook tegen

komen op de golfbaan in America. Ze slaan graag een balletje met u.

Private Bankers actief bij de Golfhorst in America.

U vindt ons
ook op de
golfbaan.

Rabobank
Private

Banking.




