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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!

Rabobank 
Private 

Banking
Een account-
manager die 
u écht kent.
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Met een dubbel gevoel 
ben ik begonnen aan  
het woordje voor de 

 zomereditie van ons clubblad.

Enerzijds het optimisme en de toe
genomen sfeer op de Golfhorst ten 
gevolge van onder meer de verdere 
verbeteringen op onze baan. Deze 
werden ondertussen in gang gezet en 
afgerond. 
Maar anderzijds de gedachte aan de 
blijvende pijn van de nabestaanden 
en vrienden, na het overlijden 
van onze voormalige baaneigenaar/
exploitant Eric.

De inspanningen en genomen 
verantwoordelijkheid van vooral 
Dick Rootert (directeur Bodemzorg 
Limburg), hebben ertoe geleid dat 
wij zonder noemenswaardige proble
men op een meer dan prettige wijze 
hebben kunnen verder spelen op ons 
prachtige golfcomplex.
De overweldigende reacties die onze 
baancommissie ondervindt bij het 
uitvoeren van hun werkzaamheden 
binnen en buiten de baan, brengen 
de gevoelens terug van een grote 
saamhorigheid die de laatste jaren 
door omstandigheden enigszins 
waren verminderd.

Het interview hierna in het blad 
met Dick Rootert geeft een eerste 
duidelijkheid over hoe nu verder het 
komende jaar. 

Zodra de vergevorderde besprekingen 
m.b.t. de exploitatie van ons complex 
voor de komende jaren zijn afgerond, 
zullen wij u daarover via het winter
nummer van ons clubblad of eerder 
via onze nieuwsbrief informeren.
Voor een gezonde exploitatie van 
het gehele complex is het wel 
noodzakelijk dat het ledenaantal 
niet verder terugloopt en weer gaat 
groeien. Daarvoor zal o.a. ook de 
drempel van het benodigde certificaat 
op de een of andere wijze moeten 
worden weggenomen.

Met de beste groeten, 
Manus Poels

Van golf tot poëzie…

Herfstachtige zomers

Verrassende
Weertypes
Deze hele zomer lang

Van lekker weertje
Tot tropisch
Tot stormachtig bang

Inmiddels hebben
We alle mogelijkheden
Toch al wel gehad

Van zweetdruppeltjes
Tot hagelstenen en
Een flink spetterend bad

Balletjes stuiteren
Op droge grond
Of op verdroogd gras

Of glijden door
In modderbanen
Blijven liggen in een plas

Van paraplu
Tot zonnebrand
In korte broeken

Tot regenpakken
Verruilen voor
Verfrissingsdoeken

De baan verrast
Me steeds opnieuw
Van dag tot dag

Het lijkt wel
Of ik telkens elders
Golf spelen mag

Chantal Versleijen-Van de Winkel
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Daelweg 6, 5928 NK Venlo - Blerick
telefoon (077) 397 17 73

Chiropractie de Koning
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De Chiropractor is gespecialiseerd in
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Ouderwets  
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Salarisadministratie

Payroll

HRM
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financiële ondersteuning

Gertie Perrée-Mulders
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Telefoon 077 - 351 33 80
Mobiel 06 - 300 202 89

mpa@hetnet.nl
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F. +31(0)478582564 

info@hulsmanvenray.nl
www.hulsmanvenray.nl

Het gezelligste Cafe en Hotel van Venray en omgeving
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Wedstrijdkalender 2015
zaterdag 19 september Blue Bay Curaçao Golf Challenge 2015

Zondag 20 september Limburgse jeugdkampioenschappen: cat. C/D op 
de Golfhorst

Zaterdag 26 en Strokeplaykampioenschappen regulier
zondag 27 september  

Dinsdag 29 september Uitwisseling met golfbaan “het Woold”

Zondag 4 oktober LJT op Hoenshuis

Zaterdag 17 oktober Vrijwilligersdag

Zondag 18 oktober Limburgse jeugdkampioenschappen: cat. A/B op 
Herkenbosch (vereniging)

Zondag 25 oktober Slottoernooi grote baan

Vrijdag 30 oktober Slottoernooi Americabaan

Zondag 20 december Kersttoernooi

Maandag 28 december Oliebollentoernooi

i

Aantal stoklengtes bij droppen
Bij droppen zonder strafslag: één stoklengte.
Bij droppen met strafslag: twee stoklengtes.

Bal beweegt bij adresseren 
Als uw bal, behoudens bij de afslag, beweegt bij 
het adresseren, krijgt u een strafslag en moet 
u hem terugplaatsen. Ben dus voorzichtig!

Afslaan van verkeerde teekleur
U slaat af van rood in plaats van geel of omgekeerd.
U krijgt twee strafslagen en moet, voordat u afslaat op 
de volgende afslagplaats, afslaan van de juiste kleur.

Verkeerde bal spelen
Als u een verkeerde bal speelt, krijgt u twee strafslagen en 
moet u alsnog uw eigen bal spelen. 
De slag met de verkeerde bal telt niet mee.

Invoeren Q-kaarten
In E-Golf4U aangemelde Q-kaarten 
dient u altijd in te voeren, ongeacht uw score.

Bloemperk op hole 9
Het bloemperk op hole 9 is géén GUR. Als de bal erin ligt, 
heeft u twee mogelijkheden: de bal spelen zoals hij ligt 
of hem, met een strafslag, onspeelbaar verklaren.
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[ Burj Dubai 828 m ] T. (0478) 537 111 
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Blerick Laurentiusplein 3

Filiaal 
Blerick

elke zondag 
geopend van 

12.00-17.00 uur berden
mode

berden
www.BERDEN.Nl 

Hier had 
uw advertentie
kunnen staan



Zomertoernooi 2015
Op zondag 19 juli is onder redelijke weersomstandigheden 
het zomertoernooi gespeeld. Soms een buitje, maar ook vaak droog, 
en een aangenaam temperatuurtje. Het was heel gezellig en wederom 
uitstekend georganiseerd. De winnaars zijn geworden: 
José Keijsers-Vogelzangs en Ger van de Munckhof. Proficiat! 
Aart Polderman maakte een mooie foto-impressie van de wedstrijd die op 
onze clubwebsite te bewonderen is. 
Bijgaand enkele beelden van het toernooi.
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De vijf mensen waren op verschillende 
plekken bezig. Fried regelde het een en 
ander, Donné Perrée, Hermine Titulaer, 
Jan Duijndam en Harry Rongen waren  
al druk bezig in de baan. De week  
ervoor waren de trappen bij hole 18 en 
8 vernieuwd. De foto’s hebben op de 
site gestaan. Dit was een zware klus  
(‘ik was ’s avonds kapot!’) en waar de 
BAC-werkers terecht trots op zijn. Dit 
is een forse verbetering van de baan, 
iedereen ziet het en prijst de BAC  
hiervoor, hier leg je eer mee in. 

Het mooie vind ik, dat ook wat meer 
bescheiden activiteiten enthousiast 
worden opgepakt. Hermine bijvoor-
beeld was het nieuwe perkje bij de 
afslag van hole 10, dat de BAC in het 
begin van het jaar heeft aangelegd, aan 
het wieden. Weinig mensen zullen het 
bewust opmerken, terwijl het voor de 
indruk van de baan vreselijk belang-
rijk is, dat de baan er verzorgd uitziet. 
Donné heeft de rand langs het terras zo 
goed mogelijk opgeschoond, struik-
jes gesnoeid en de bodembegroeiing 

gemaaid. Het planten van een 
echte bodembedekker staat nog 
op het programma. Harry en Jan 
waren druk bezig om kale plek-
ken in de fairway van hole 3 te 
vullen met goede grond en in te 
zaaien. Eerder al is ook het par-
keerterrein van onkruid ontdaan 
en heeft Fried her en der in de 
rough wilde bloemen gezaaid en 
al deze activiteiten hebben de 
baan sterk verfraaid. 

Grotere projecten
Daarnaast kan de BAC terugkijken op 
een aantal grotere projecten: het snoei-
en van de Americabaan, een forse klus 
in het vroege voorjaar, het opknappen 
en egaliseren van de paden (met name 
tussen hole 7 en 8 een forse verbete-
ring) en het aanleggen van de vijvers bij 
hole 1, hole 10 en hole 11, waardoor de 
baan interessanter, maar ook droger is 
geworden. Alles bij elkaar een fantasti-
sche bijdrage aan de verbetering van de 
baan.
De motivatie is bij allen hartstikke 
duidelijk: Hermine: “We hebben een in 
potentie prachtige baan, ik vind het fijn 
om er aan bij te dragen die potentie 
waar te maken, je bent lekker buiten be-
zig, je golfmaatjes komen langs, maken 
een praatje en zijn zichtbaar blij dat wij 
dit doen.” Harry: “Ik golf drie keer in 
de week en steeds zie ik weer dingen in 
de baan die beter kunnen. Dat nemen 
we dan mee in de planning. Je ziet de 
baan mooier worden.” Donné: “Ik zit 
tijdelijk zonder werk en vind het heerlijk 
om hier met een fijne club mensen toch 
nuttig te zijn.” Jan: ”We bereiken veel, 
het is fijn dat we Fried als goede ‘leider’ 
hebben, die er echt verstand van heeft 
en bijzonder gedreven is. Ook ervaar ik 
het als een verademing dat er vanuit de 
BV en de greenkeepers zo’n waardering 
voor ons werk is, dat is echt motive-
rend.” Fried: “Ook is het natuurlijk heel 
motiverend dat er vanuit de BV en de 
greenkeepers ook zo hard wordt ge-
werkt om de baan optimaal te krijgen. ”

‘Ook is het natuurlijk heel 
motiverend dat er vanuit 
de BV en de greenkeepers 

ook zo hard wordt gewerkt 
om de baan optimaal te 

krijgen’ 

Om met de mensen van de Baan Advies Commissie (BAC) te praten over hun 
ervaringen van het klussen in de baan, had ik een afspraak op een dinsdag-
morgen om 9.00 uur. Ik kwam dus keurig om 9 uur, zag niemand, maar toe-
vallig kwam ik op het terras Fried tegen. Iedereen was al een half uur aan het 
werk. Dat tekent gelijk al de sfeer van deze club: enthousiast, onvermoeibaar, 
gedreven.

Enthousiast, onvermoeibaar, gedreven…

De noeste werkers van 
de Baan Advies Commissie
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Gesponsord
Het is ook hartverwarmend dat som-
mige leden bijdragen. Zo heeft Twan 
Bouten een palet met planten gespon-
sord waarmee we bij de ingang de zaak 
hebben kunnen verfraaien en bij hole 
10 dat mooie haagje met meidoorns 
en her en der bloemenranden konden 
aanleggen. Bedankt Twan! Ook bij 
aanleg van de trappen bij hole 7 en 18 
is er materiaal gesponsord. Harry: “Ik 
vind het heerlijk om het netwerk dat ik 
over heb van mijn vroegere werk in de 
bouwwereld weer aan te spreken en her 
en der hout, bielzen en dergelijke te rit-
selen. Het geeft voldoening dat er dan 
voor weinig geld iets moois gerealiseerd 
kan worden.” 

Fried regelt de zaak en heeft primair de 
contacten met Derk en de hoofdgreen-
keeper Patrick. “Het overleg loopt heel 
bevredigend. We spreken af wat de 
prioriteiten zijn en wie wat gaat doen. 
Wij zijn een gerespecteerde partij en 
hebben gelukkig duidelijk invloed op 
wat er gaat gebeuren in de baan. Wij 
dragen veel bij en kunnen daardoor ook 
in zekere mate eisen stellen. 

Schapenkudde
We begrijpen natuurlijk ook dat geld 
een belangrijke rol speelt, maar we 
hebben bijvoorbeeld kunnen bereiken, 
dat het maaien van de rough weer 
hervat werd en dat we dat zo goedkoop 
mogelijk konden realiseren door een 
schapenkudde op sommige plaatsen 
het werk te laten doen. Sommigen 
keken daar in het begin wat raar tegen 
aan, maar het geeft een landelijke sfeer, 
op veel meer golfbanen gebeurt het.”

Bij de koffie schuift Derk aan en wordt 
er informeel weer even overlegd over de 
voortgang van de drainage. Lang duurt 
dat niet, er moet weer gewerkt worden! 
Het was voor mij een mooie ervaring 
om ter plekke het enthousiasme te kun-
nen proeven. Bedankt BAC-ers!

Aart Polderman

Twee vrienden gingen met elkaar een dagje 
golfen op de homecourse van een van hen.
De ene man, die op zijn eigen baan speelt, slaat 
af op de eerste hole, een prachtige bal! Dan is 
het de beurt aan zijn vriend. Twee airshots, gelijk 
al op de eerste afslag. “Wat hebben jullie een 
moeilijke baan zeg…!”

4 dames zitten in het clubhuis lekker aan een glaasje wijn, of twee. Op een 
gegeven moment zegt een van de dames tegen de andere: “Als jullie je partner 
nou een handicap moeten geven voor zijn seksuele prestaties, wat heeft hij 
dan?” Nou, op die vraag hadden de dames niet gerekend. Na enig nadenken 
zegt de een: “Het is niet zoveel meer hoor, 32 hcp, dan 
heb je het wel gehad.” Een andere dame: “Nou die 
van mij doet het prima hoor, ik geef hem een12.” 
De andere drie kijken vol afgunst De vragensteller zelf 
is wat weifelend over haar eigen partner, maar een 24 
krijgt hij wel. “En jij dan”?, vragen ze aan de vierde dame. 
“Ik vertel het niet hoor, daar hebben jullie niets mee
 te maken.” Algehele verontwaardiging: 
“Wij hebben het ook gezegd, dus nou jij.” 
Schoorvoetend komt het antwoord: 
“Hij heeft al een jaar geen kaart meer gelopen…”

Een echtpaar loopt een paar keer per week samen een rondje golf. Maar om 
nou te zeggen dat het een gezellig rondje is, nee, dat is zeker niet het geval. 
                       Bij iedere slag van de vrouw heeft de man commentaar: 
                          “Je stond ook verkeerd opgelijnd, waarom trek je je arm 
                             helemaal mee, geen wonder dat die bal naar links gaat. 
                              Die chips zijn niks en die putts mogen ook wel wat 
                             preciezer.” Ze komen bij hole 5, een par 3. 
                        De vrouw slaat een hole-in-one en kijkt triomfantelijk naar haar 
                     ‘liefhebbende’ echtgenoot. “Nou, wat zeg je daarvan?” 
                “Ja, zo leer je nooit golfen…”

Een fanatieke golfer weet dat hij niet zo lang meer zal leven. Het is ook een erg 
vrome man en hij gaat naar de pastoor voor zijn wekelijks gesprekje. “Meneer 
Pastoor, u hebt een speciaal lijntje naar boven hé, als u nou weer eens met God 
praat, vraag dan eens of ze daar ook golfbanen hebben?” Hij ziet de pastoor 
denken, maar die knikt vervolgens en belooft dat te zullen doen. De man gaat 
de week erna verwachtingsvol naar de Pastoor.
“En, heeft u het gevraagd?” “Ja, zegt meneer Pastoor, en ik heb goed nieuws 
en slecht nieuws. Er zijn 9 prachtige golfbanen, maar ik kon alleen maar een 
starttijd krijgen voor morgenochtend 9 uur…!

Golfmopjes
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Omdat er grote behoefte was aan 
nieuwe leden voor de jeugdcommis
sie, wilde ik niet aan de zijlijn blij
ven toekijken, en trad ik toe tot de 
jeugdcommissie. Ik werd tegelijkertijd 
coördinator voor de NGFcompetitie 
vanuit de Golfhorst en werd zo onge
veer in het diepe gegooid. Ik kreeg 

in die hoedanigheid ergens tussen de 
150 en 200 mails van de NGF, andere 
verenigingen enz. En daaruit moest ik 
maar zien wijs te worden of deze wel 
of niet betrekking hadden op onze 
jeugd. Ik kan u vertellen, dat was niet 
de leukste taak. Maar goed, na flink 
gepuzzel waren de teamindelingen ge

maakt en was alle informatie naar de 
betreffende teamcoaches doorgestuurd 
en kon het feest beginnen.

Ik ben inmiddels redelijk ingewerkt en 
zelfs gepromoveerd tot vicevoorzitter 
van de jeugdcommissie. Ik heb de af
gelopen maanden het nodige geleerd, 
en veel van dichtbij meegemaakt.

Harm Leenders, jeugdcommissie

Mijn eerste kennismaking met de jeugd van de golfvereniging dateert van zo’n 
anderhalf jaar geleden. Ik was toen bij de zogeheten kickoff voor de jeugd, 
omdat mijn zoon Stijn via het Cios, waar hij op zit, in aanraking was geko-
men met de golfsport, les kreeg van Remo en ook competitie ging spelen. Ik 
werd door Giel Boonhof, die voorzitter van de jeugdcommissie ad interim was 
geworden, besmet met het virus voor het jeugdgolf. De opkomst bij de kickoff 
2015, de start van het nieuwe seizoen, was mager vond ik zelf. Maar ja, de 
enige referentie die ik had, was dus van een jaar eerder.

Alle begin is moeilijk!

Harm Leenders: nieuwe 
vice-voorzitter jeugdcommissie

De eerste wedstrijd van team 3, waar 
ik zelf nauw bij betrokken was, was 
op 31 mei. We waren te gast op 
De Peelse Golf. Helaas waren de 
shirts van de vereniging nog niet 
binnen, en dat was jammer omdat 
je je toch als vereniging presenteert. 
Achteraf gezien was het een bijzon
dere wedstrijd omdat de verwach
tingen voor dit team, als kampioen 
van afgelopen jaar, hoog gespannen 
waren. Door een onderling menings
verschil was niet duidelijk welke 
spelvorm het was, matchplay 
met of zonder handicapver
rekening. Teamcoach Peter van 
Deursen was er eigenlijk zeker 
van dat het met handicapverre
kening was net zoals vorig jaar. 
En, Peter had gelijk! De wed
strijd verliep goed voor team 3 
en de eerste punten waren in 
de pocket! De week erna waren 
we zelf gastheer. Alles liep op 
rolletjes. Het gras was gemaaid en de 
baan lag er netjes bij. Na een week 
stond ons een zware wedstrijd tegen 
de koploper in onze poule te wach
ten. Maar ja, dat was op papier! Sven 
van de Beuken, onze topper, kwam 
met 50 stabelfordpunten van de 
baan! Wederom winst voor team 3.

Zondag 14 juni waren we te gast bij 
Prise d’Eau, hier moesten de man
nen aantreden tegen de dames van 
De Peelse Golf 1, een psychologisch 
spelletje! Maar ook hier werd netjes 
met 226 gewonnen. 28 juni, te gast 
bij Albatross, tegenstander Stippel
berg 2. Op papier had de jeugd aan 
9 punten genoeg om kampioen te 
worden, maar ja op papier… Uitein
delijk werd de wedstrijd gewonnen 
met 1612, KAMPIOEN! Ruben, Paul, 
Sven en Stijn nogmaals proficiat!

Team 1, dat dit jaar door promotie 
de eerste keer 36 holes speelde, heeft 
zich keurig weten te handhaven 
tegen vele toppers met ook een 
single handicap. Een topprestatie! 
Joep, Job, Bram en Teun volgend 
jaar bovenin! (lees hun verslagen 
op de website onder ‘jeugd, NGF

competitie)
Team 2, dat op de laatste speeldag 
nog een kansje had om, net als team 
3, ook kampioen te worden, heeft 
met een keurige 2e plek de competi
tie afgesloten. Jerel, Daan, Koen en 
Lars,  super gedaan! 
Team 4: ook hier waren de verschil
lende teams aan elkaar gewaagd. 
Thijs, Niels, Stef en Dean: een 
keurige 3e plek!Team 5: de vriend
schappelijke wedstrijd tegen Riel 
2 werd ruim gewonnen, maar de 
wedstrijden waar het om ging en de 
laatste wedstrijd tegen BoisleDuc 2 
waren spannend en werden helaas 
nipt verloren, waardoor er onderin 
geëindigd werd. Casper, Lars, Soren 
en Quinten, niet getreurd, het was 
leerzaam en toch leuk!Team 6 was 
wellicht een maatje te hoog in
gedeeld, maar ja, de golfsport zit 
gelukkig zo in elkaar dat iedereen te
gen iedereen kan spelen. Een beetje 
begrip hiervoor wil wel helpen, 
laat dat een les zijn voor eenieder. 
Hopelijk was het toch een leuke en 
wellicht leerzame ervaring en wil ik 
Teun, Wouter, Luuk en Joop bedan
ken voor hun inzet!


Hoe hebben de jeugdcompetitieteams het er afgebracht?
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“Waarom doen er zo weinig dames mee aan het match
playkampioenschap?”, vroeg Harriëtte Verbakel zich dit 
voorjaar af. “Daarom heb ik de stoute (golf)schoenen 
aangetrokken en heb ik dit jaar meegedaan.”
Harriëtte heeft er geen spijt van. Ze is dolenthousiast. 
“Nou mensen, ik kan jullie vertellen dat het ontzettend 
leuk was. En nee, ik had absoluut niet de illusie dat ik 
ook maar één wedstrijd zou winnen. Is dus ook niet 
gebeurd. Maar wat geeft het. Met mijn handicap van 36 
was ik geen partij voor de drie dames tegen wie ik moest 
spelen. Maar ja, bijna geen enkele dame met een hogere 
handicap had zich ingeschreven, dus ik had geen an
dere keus”, aldus Harriëtte. 
Maar Harriëtte heeft heerlijk gespeeld. “Drie 
ontzettende fijne, leerzame wedstrijden met drie 
ontzettende leuke dames. Nogmaals dank hiervoor 
Gineke, Beppie en Christel. Jullie hebben mij geen 
seconde het gevoel gegeven dat jullie je afvroegen 
waarom ik me in godsnaam ingeschreven had. 

Sterker nog, jullie enthousiasme gaven mij zo’n boost 
dat ik mijzelf regelmatig overtrof. Jullie hebben alle drie 
van mij gewonnen. Maar ik heb me, voor mijn gevoel, 
kranig geweerd. Ik heb uiteindelijk gewoon van mezelf 
gewonnen!”
Een bijkomend voordeel is dat de handicap van 
Harriëtte de laatste weken gestaag aan het zakken is. 
“Zou het aan deze ervaring liggen?”
De wedstrijden worden echt niet alleen voor de lage 
handicappers georganiseerd. Het bestuur steekt er heel 
veel moeite in, juist voor alle golfers van elk niveau. 
“Dus dames, als jullie ook nog een paar van die stoute 
schoenen in de kast hebben staan. Trek ze de volgende 
keer ook eens aan en stap over die 
drempel. Wat heb je te verliezen? 
Niets, en dat geldt overigens ook 
voor veel heren!”

Christ van den Munckhof/Harriëtte Verbakel

NGF-competitie 2015: 
een jaar van ups en downs
 
Dames 1 Zondag moest zich helaas 
vanwege hardnekkige blessures terug
trekken.
 
Dames 2 Dinsdag: een nieuw team 
wat er erg veel zin in had, maar door
dat het 1e team op zondag zou gaan 
spelen, moesten zij in de 2e klasse 
aantreden. Dit bleek toch een te groot 
verschil, met als resultaat dat dames
dinsdag het volgend jaar in de 3e klas
se tegen meer gelijke tegenstanders 
mag opnemen. Neemt niet weg dat 
ik van hen zeer veel positieve reacties 
mocht ontvangen en dat zij onwijs 
veel lol en plezier hebben gehad.
 
Heren 1 Senioren op vrijdag: ons vlag
genschip mag ik wel zeggen. Voor de 
zoveelste keer kampioen en nu in een 
klasse waar automatische promotie 
de hoofprijs is. Chapeau mannen veel 
succes in de 2e klasse volgend jaar 
en… wie weet?
 
Heren 1 Zondag: een moeizaam 
seizoen. Er werden teveel foursomes 
verloren, wat in de singles niet meer 
rechtgezet kon worden. Nadat de eer
ste wedstrijd verloren werd tegen de 
latere kampioen, werden alle andere 

wedstrijden nipt verloren.
Volgend jaar gaan we voor de prijzen, 
zal er verjongd moeten worden en zul
len dus de boys van het 1e jeugdteam 
aan de bak moeten, aangevuld met 2 
ervaren rotten. 
 
Heren 2 Zondag: een nieuw team, van 
wie sommigen nog nooit competitie 
hadden gespeeld. Ook zij hadden het 
erg naar hun zin. Eén wedstrijd gewon
nen en de rest helaas verloren, maar 
het plezier was er niet minder om. 
 
Ik heb van iedereen alleen maar posi
tieve reacties gehad en ik hoop dat er 
volgend jaar weer genoeg inschrijvin
gen komen om aan de NGFcompeti
tie mee te doen.
Er is nog plaats voor een senioren
team op vrijdag en wellicht dat er op 
zondag ruimte komt voor een extra 
3e herenteam. Maar dit zal in overleg 
moeten met de BV en is afhankelijk 
van het aantal inschrijvingen.
 
NGF-coördinator Karel Dirkse

Waarom doen er niet méér dames mee? 

Matchplaykampioenschappen niet alleen voor heren!

        

Competitie spelen is een ge
weldig leuke bezigheid, waarbij 
de jeugd ervaring op kan doen 
om op verschillende banen te 
spelen, een hapje te eten krijgt 
en eigenlijk alles op die dagen 
goed geregeld is. Kortom een 
aanrader voor elk jeugdlid!

Ik wil alle teamcoaches enorm 
bedanken voor hun inzet. Zij 
hebben het directe contact met 
de jeugd en de andere clubs 
en zijn voor de vereniging van 
grote waarde. Ze zijn tijdens 
de competitie de ogen en oren 
van onze vereniging. Heren, 
hiervoor dank. Ook pro Remo, 
de begeleiders, ouders, opa’s, en 
oma’s, die ervoor gezorgd heb
ben dat de kinderen op de juiste 
plek kwamen, bedankt voor 
jullie inzet. Zonder uw hulp zou 
dit niet lukken!

Met sportieve groet,
 
Harm Leenders, 
vvz. en coördinator CJT

Het kampioensteam Heren 1 Senioren 1: v.l.n.r. 
Jan Brouwers, Lambert Joosten, Lei Holthuijsen, Jac Metsemakers, 
Gerard van Ham, Piet Tacken en Pieter Jansen 
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Ik geef de tee aan…

Lei Brueren

‘De sensatie van een hole-in-one’

“Als mijn zoon me 7 jaar geleden geen proefles 
golf cadeau had gegeven voor vaderdag had ik de 
meest ultieme ervaring van een golfspeler gemist.
De eerste proefles van Edwin heeft me er uiteinde-
lijk toe gebracht deze edele sport te gaan beoefe-
nen. Na Edwin kwam Johan, die me ervan wilde 
overtuigen dat je geestelijke gesteldheid het meest 
belangrijke in de golfsport is. Gelukkig heb deze 
ik deze ‘wijze’ lessen naast me neer gelegd en ben 
gewoon gaan golfen. Eerst met een paar beken-
den uit Grubbenvorst 2x in de week, en soms met 
mijn vrouw op zondag, alleen als het mooi weer 
was. Een waar genot was het om met mijn zoon 
te spelen als hij toevallig eens thuis was. Na een paar keer op golfvakantie te zijn 
geweest in Spanje en Duitsland, werd ik definitief bevangen door de golfkoorts.
Na het overlijden van mijn vrouw in 2013 en de hierdoor noodzakelijke verkoop 
van onze winkel, kreeg ik heel veel vrije tijd, die op een of andere manier ingevuld 
moest worden. Van lieverlee ben ik met de clubwedstijden mee gaan doen en mijn 
handicap ging daardoor drastisch omlaag. En het mag rustig gezegd worden dat 
de vele uren op de golfbaan en m.n. op de Golfhorst me door de moeilijkste peri-
ode van mijn leven heeft geloodst. Door het vele vertoeven op de Golfhorst leerde 
ik natuurlijk ook veel mensen kennen. Jan Duijndam bracht me in een Nobra-team 
onder en Fred Berkers heeft me weten over te halen met internationale wedstrijden 
mee te doen. Zo hebben we samen o.m. meegedaan aan het golftoernooi van Co-
rendon in Turkije en het Limburgs International dat in Zuid- en Belgisch Limburg 
wordt gehouden. Dat ik hier ook meteen in de prijzen viel, maakte alles natuurlijk 
nog leuker.
De meest ultieme ervaring beleefde ik echter op 15 mei van dit jaar tijdens de 
Nobra-competitie op onze eigen homecourse. Eigenlijk was ik niet zo geweldig aan 
het spelen totdat ik op hole 7 aanbelandde. Gelijk na mijn afslag zei ik tegen mijn 
flightgenoten ‘die zat er lekker op’, nog niet in de gaten hebbend hoe lekker! Bij de 
green aangekomen, zagen we slechts 2 ballen liggen en de mijne was er niet bij. 
Hij zal wel in de grasbunker of nog verder liggen, dachten we. Maar toen dit niet 
het geval bleek, liep ik schoorvoetend naar de hole en keek heel voorzichtig naar 
beneden. En jawel hoor, daar lag hij, heel vreedzaam beneden tegen de vlaggen-
stok. Mijn ogen niet gelovend riep ik direct mijn flightgenoten erbij om getuige 
te zijn van dit golfwonder. Nadat iedereen me in het clubhuis had gefeliciteerd, 
kwam ik er natuurlijk niet onderuit om het traditionele rondje te geven. Maar deze 
‘schade’ werd helemaal goed gemaakt bij de prijsuitreiking. Van de Golfhorst werd 
me een miniatuur autootje aangeboden gesponsord door de Maassche en boven-
dien nog een tegoedbon om mijn auto van binnen en van buiten te laten reinigen. 
Onze captain Harrie wist me te vertellen dat er misschien ook nog een golfweek-
eindje in Delden zat aan te komen. En inderdaad een paar weken later viel er een 
envelop in de bus met een uitnodiging voor twee overnachtingen, inclusief eten 
en drinken en onbeperkt golfen op de plaatselijke golfbaan. Bovendien viel er een 
paar weken later nog een envelop in de bus met de mededeling dat ik lid gewor-
den was van de hole-in-one club van Bols.
Daar ik dit alles een beetje te danken heb aan degene die me overgehaald heeft 
om aan de Nobra-competitie deel te nemen, wil ik het stokje graag overgeven aan 
Jan Duijndam.”

Lei Brueren

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.

Opbrengst Dubbele 
Handicap Toernooi: 
710 euro
Op woensdag 24 juni en zaterdag 27 juni 
is weer het jaarlijkse Dubbele Handicap 
Toernooi gespeeld. De winnaars kregen een 
uitnodiging voor een wedstrijddag in okto
ber op golfbaan 
Leeuwenberg in Den Haag. 
Ondanks de teruglopende deelname aan 
wedstrijden, was de totale opbrengst toch 
710 euro. Een mooi bedrag. Namens de 
Nederlandse gehandicapte golfers hartelijk 
dank voor ieders bijdrage! 
De winnaars zijn 
geworden: 
op woensdag 
24 juni:  
Bert Zanders en 
Pierre Duchateau 
(foto boven) 
en op zaterdag 
27 juni: 
Theo Nabben en 
Math Arts 
(foto beneden).

‘The winner takes it all’

Een paar jaar geleden 
was deze biotoop 
begroeid met allerlei 
soorten planten. Een 
biotoop laat je zijn 
gang gaan en wat 
gebeurt er: de zwak
kere planten hebben 
het heel moeilijk, de 
sterkere brandnetels ne
men alles over en net 
als bij mensen zie je: 
The winner takes it all!
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Koken met Jacques in Beijing
Tijdens onze reis 
naar Beijing 
(Peking) hebben 
we meegedaan aan een authentieke Chinese 
workshop wokken in een van de bekendste oplei-
dingsscholen van Beijing: de Jinsong Vocational 
School. We konden kiezen uit twee gerechten: 
‘Sweet and Sour meat with diced Pineapple’ en 
‘Kung Pao Chicken’. Ik zal het eerstgenoemde 
gerecht (na vertaling uit het Engels) in deze edi-
tie aan jullie presenteren. Het blijkt dat in China 
veelal gewerkt wordt met gram-aanduidingen 
i.p.v. volume-aanduidingen. Daarom heb ik die 
maar laten staan, wel zo leuk. De genoemde 
hoeveelheden zout-peper zijn m.i. aan de hoge 
kant. Terwijl de hoeveelheid van sommige ingre-
diënten erg laag is. Chinese zuinigheid? Doseer 
dus maar naar eigen goeddunken… 

Sweet and Sour meat with diced Pineapple (4 p.)
Hoofdingrediënten: varkensvlees 200 g
Overige ingrediënten: ananas 50 g, peper 20 g, worteltjes 20 g, uien 20 g.
Kruiden e.d.: lente-ui, knoflook, gember, tomatenketchup 30 g, witte azijn 10 g, chilisaus 3 
g, kookwijn 15 g, zout 15 g, witte peper 3 g, olie 250 g, maïsmeel/maïzena 60 g, sesam olie 
2 g, eieren 50 g, suiker 20 g.

Bereiding: was het vlees, snij het in 2-cm dikke reepjes en vervolgens in stukjes. Doe er wat 
zout, peper en kookwijn bij. Goed mengen en apart zetten.
Snij de lente-ui, knoflook, gember en de andere ingrediënten in kleine stukjes. Maak een 
mengsel van de eieren met de maïzena en roer goed door elkaar.
Voeg het vlees aan het mengsel toe en roer het vlees goed om. Neem de stukjes vlees eruit en 
wentel ze in wat droge maïzena.
De ‘sweet-and-sour’ saus: mix de tomatenketchup, lente-ui, gember, kookwijn, zout, peper, 
chilisaus, suiker, witte azijn, sesamolie en maïzena. Zet apart.
Verhit de olie, doe het vlees erin en bak tot alles verkleurd is. Verhoog de temperatuur en bak 
alles tot de buitenkant ‘crispy’ is. Kook de ananas, worteltjes en uien en voeg peper naar 
smaak toe.
Verhit de wok. Doe alles in de saus. Breng alles aan de kook met de hoofd- en overige ingredi-
enten. Roer alles goed door elkaar en serveer met rijst bijvoorbeeld. 

Kon Poei! (smakelijk eten!), Jacques van Eyndt

Bestuursleden 
Golfvereniging 
Golfhorst

Manus Poels 
Voorzitter
Paterstraat 13 
5801 AT Venray
tel. (0478) 53 17 55
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Tacituslaan 9
5926 ST Venlo
tel. (077) 382 20 09
gsm 06-269 943 89
bas@ophetveld.nl

Gertie Perrée 
Secretaris
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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
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c.besseling@ziggo.nl

Marco Van de Voort 
Vz. wedstrijdcommissie
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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
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Han Driessen
Geert van Ewijk
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Marian Kuenen
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Cees Mulder
Eric van Oostveen
Math Smeets

Websitebeheer

Aart Polderman
Jacques van Eyndt
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Bets van der Heijden (vz)
Jacques van Eyndt (secr)
Christ van den Munckhof
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(zie voor de e-mailadressen van de commissievoorzitters het bestuursoverzicht in dit blad;  
verdere gegevens vindt u op onze website: www.golfvereniginggolfhorst.nl)
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Uitkomst enquête 
Joep Jacobs 
In eerste helft van mei konden leden van de vereniging 
de enquête invullen die door ons jeugdlid Joep Jacobs 
was opgesteld. Dit in het kader van zijn opleiding aan 
de Fontys Hogeschool in Tilburg. Inmiddels heeft Joep 
de enquête geanalyseerd en er conclusies aan verbon-
den. Een mooi stuk werk van ons jeugdcommissielid.

Ongeveer 10% van de leden heeft de enquête ingevuld. 
De uitkomsten kunnen dus niet als representatief voor 
de vereniging worden gezien. Ook moet in ogenschouw 
worden genomen dat de enquête gehouden is op een 
moment dat het gras in de rough metershoog stond 
en nog niet gemaaid was. De kritiek van de leden op 
het baanonderhoud, die uit het onderzoek naar voren 
komt, zou er vermoedelijk niet zijn geweest als Joep zijn 
enquête in juni had gehouden in plaats van begin mei. 
In juni was de rough gemaaid en deden de grazende 
schapen de rest.

Toch een klein overzicht van zaken die meer aan-
dacht zouden verdienen: 
• het onderhoud van de 18holes baan verdient de 

hoogste prioriteit;
• de puttinggreen zou wat meer glooiing moeten krijgen;

• opnieuw leven inblazen van de pitch en puttbaan;
• etiquette en kleding, ook bij clinics.

Alom tevredenheid over:
• de Americabaan;
• de gezelligheid en sfeer in de vereniging.

En dan nog wat suggesties, die niet altijd 
eenduidig zijn: 
• bij recreatieve toernooien 100% hcpverrekening,  

maar ook
• alleen bruto scores bij recreatieve toernooien;
• te veel toernooien, maar ook: meer open toernooien;
• middagwedstrijden.

Wie geïnteresseerd is in de hele enquête:
https://docs.google.com/forms/d/1o8F0etAgAEzvdAgLO
HRKhsGqAbu3hYTCOfLXAYcqGY/viewanalytics

Namens de redactie,
Bets van der Heijden

Nieuws van de Golfhorst BV

Blue Bay Curaçao Golf Challenge 
2015 
Ook dit jaar, zaterdag 19 september, organiseren wij in samenwerking met 
Blue Bay Curaçao de 3e editie van de Blue Bay Golf Challenge. Uiteraard 
kunt u ook dit jaar weer mooie prijzen winnen... Misschien wint u wel de 
reis naar Curaçao!
Spelvorm: greensome stableford (in teams van 2 personen). U en uw team
genoot slaan op elke hole af. U kiest vervolgens gezamenlijk de ‘beste’ bal. 
Met de gekozen bal speelt u, om en om, samen door.

Programma van deze dag:

 11.00 uur: ontvangst op de Golfhorst met koffie en iets lekkers. Inslaan, 
welkomstwoord en lunchpakket.

 12.30 uur: start wedstrijd, 18 holes, drankje in de baan. 
 17.00 uur: terug in clubhuis.
 18.30 uur: Caribbean BBQ.

De kosten voor deelname bedragen per persoon 55 euro (Golfhorstleden) 
en 75 euro (nietleden) dit is incl. 4 consumptiebonnen. U kunt alleen 
inschrijven in teams van 2 personen.

Loyaliteitspunten
Uw opgebouwde spaartegoed 
(loyaliteitspunten) in onze golf
shop zijn inwisselbaar tot en met 
31 december 2015. 
Vanaf 1 januari 2016 vervalt dit 
spaarsysteem. Tot die tijd kunt u 
artikelen kopen met uw 
opgebouwd tegoed.
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“Ik ben om drie redenen heel tevreden: 
we zijn in staat geweest de baan ‘in de 
lucht te houden’ ondanks het feit dat er 
door het plotselinge overlijden van Eric 
ineens allerlei zaken op ons afkwamen. 
Ten tweede: er moest een nieuw, goedko
per, contract afgesloten worden met SBA, 
het bedrijf dat voor het onderhoud van 
de baan zorgt. Daarvoor zijn we een in 
mijn ogen uniek experiment aangegaan 
met het project ‘werkvloer’. Het project 
werkt met mensen met bepaalde capaci
teiten die geen baan hadden. Dat is een 
gok geweest, maar die is goed uitgepakt. 
En de derde reden is de goede samenwer
king met de vereniging, waarbij vooral 
ook de vrijwilligers van de baanadvies
commissie veel werk hebben verzet.”

Hobbels
Dick Rootert ontkent niet dat er ook las
tige hobbels te nemen waren. “Er waren 
veel klachten over de rough, waardoor 
ballen onvindbaar bleken. Als Bodem
zorg Limburg hebben we vervolgens 
gezegd: we gaan extra investeren in een 
machine. Gelukkig waren er enkele men
sen van ‘de werkvloer’ die het maaien 
dusdanig snel onder de knie hadden dat 
ze hoofdgreenkeeper Patrick hiermee 
konden helpen. Bodemzorg Limburg 
heeft het idee geopperd om bijvoorbeeld 
langs hole 1 de rough af te graven, er een 
laag zand op te brengen zodat de bodem 
verschraalt en er vervolgens zwenkgras 
in te zaaien. Maar dat afgraven kost 
nogal wat. De inzet van schapen, zoals in 
het begin van de zomer is gebeurd, kan 
ook een welkome aanvulling zijn.”

De drainage bovenop de berg heeft  
50.000 euro gekost. Bodemzorg Limburg 
heeft daar een specialist naar laten kijken 
en gaat er daarom vanuit dat de baan 
beter en langer bespeelbaar wordt en het 
geld niet over de balk is gegooid. Waar 
nodig wordt de drainage verder verbe
terd. “Bij de aanpassing van hole 5 heb
ben we geen architect ingehuurd, maar 
zijn de specialisten van SBA betrokken 
geweest, die ook adviseren bij de aanleg 
van nieuwe golfbanen. Als je goed kijkt 
zijn er 3 plateaus ingebouwd. Mijn in
schatting is dat iedereen heel enthousiast 
zal zijn over het nieuwe ontwerp. Het zal 
overigens wel voorjaar worden, voordat 
de nieuwe hole 5 met de uitdagende 
green in gebruik kan worden genomen”, 
denkt Rootert.

Nieuwe exploitant
En wat zijn de volgende plannen? Vol
gens directeur Dick Rootert moet dit jaar 
nog het pad van hole 17 naar respectie
velijk hole 8 en hole 18 verbeterd wor
den. Het is volgens Bodemzorg Limburg 
beter om dit pad veiliger te maken, zodat 
er geen incidenten meer gebeuren zoals 
afgelopen jaar. “En wij zijn bereid om dat 
te betalen. Er zijn verschillende manie
ren om het probleem aan te pakken. Je 
kunt bijvoorbeeld de waterafvoer schei
den van het pad waar je over heen loopt, 
door het pad met een flauwe bocht te 
laten lopen.” 
Verder zijn er ook ideeën om hole 6 en 7 
aan te pakken maar dat wil Bodemzorg 
Limburg graag overlaten aan een nieuwe 
exploitant. Wie dat wordt is nog niet 

bekend. Rootert wil alleen kwijt dat er 
gesprekken worden gevoerd met moge
lijke exploitanten, aan wie Bodemzorg 
Limburg de terreinen en gebouwen van 
de Golfhorst dan verhuurt. Belangrijk is 
dat het bestuur van de vereniging zo’n 
kandidaatexploitant wel ziet zitten, 
dus daar zal ook rekening mee worden 
gehouden.”

Uitdaging
En wie krijgt de dagelijkse leiding over 
baan en horeca, m.a.w. wie is het aan
spreekpunt voor de leden, want er zijn 
steeds geluiden dat Derk weer vertrekt? 
Rootert: “We hebben uitvoerig gespro
ken met Derk Jolles, die nu 1 dag per 
week als manager op de Golfhorst aan
wezig is. Uitkomst van die gesprekken is 
dat Derk dat in principe ook volgend jaar 
blijft doen, uiteraard met goedkeuring 
van een eventuele nieuwe exploitant. 
We onderzoeken hoe hij meer tijd aan 
de verdere ontwikkeling van het com
plex de Golfhorst kan besteden. Want 
daar was nu vaak de tijd niet voor. En 
verder, nu wij als Bodemzorg Limburg 
flink onze nek hebben uitgestoken en 
uit blijven uitsteken om de baan veiliger, 
beter bespeelbaar en aantrekkelijker 
te maken, hoop ik dat ook de leden 
hun uiterste best zullen doen om meer 
mensen en activiteiten naar de Golfhorst 
te halen. Dat wordt de uitdaging voor de 
komende jaren.”

Bets van der Heijden

Het afgelopen half jaar is er veel gebeurd en heeft de Golfhorst een kleine 
metamorfose ondergaan. De aanpassing van hole 5 heeft vorm gekregen, veel 
holes zijn van drainage voorzien, en de in het voorjaar ‘veel vervloekte rough’ 
is gemaaid. En dan laten we in dit verhaal alle verbeteringen in en rond de 
baan, dankzij de inzet van de vrijwilligers, maar even buiten beschouwing. 
Daarover kunt u elders in dit magazine meer lezen.
De belofte aan het begin van dit jaar van baaneigenaar Bodemzorg Limburg 
om flink in de Golfhorst te investeren is daarmee al voor een groot deel inge-
lost, ook al is het eind nog niet in zicht. Directeur Dick Rootert van Bodemzorg 
Limburg is zeker niet ontevreden over de huidige stand van zaken.

Gesprekken met mogelijke exploitanten van de Golfhorst gaande

Derk Jolles ook volgend jaar 
leiding over baan en horeca
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Vooraf
Iedere golfer kent de kleurrijke 
handicaptabellen die je op elke baan 
ziet hangen. Daarop kun je aflezen 
hoeveel slagen je uitgaande van je 
exact handicap krijgt, de zogenoemde 
playing handicap. De koppeling van 
die twee handicaps is gebaseerd op 
de moeilijkheidsgraad van de baan. 
Die wordt uitgedrukt in de Course 
Rating (CR) en de Slope Rating (SR). 
Die waardes staan al sinds jaar en dag 
op de scorekaart, maar slechts een 
handjevol spelers begrijpt ze. Ze wor
den vastgesteld door ratingteams van 
de NGF en zijn afhankelijk van twee 
graadmeters: moeilijkheidsfactoren en 
baanlengte. De teamleden bepalen de 
gegevens ter plaatse, maar het is een 
wijdverbreid misverstand dat ze dat 
doen door zelf de baan te spelen. Ze 
gaan uit van vaste slaglengtes.

Slaglengtes 
De ratingteams hanteren de volgende 
afstanden: 
 0handicapper:  

Man: afslag 229 meter, tweede en 
derde slag 201. 
Vrouw: afslag 192 meter, tweede en 
derde slag 173; 

 bogeyspeler,  
Man: handicap 20, afslag 183, 
tweede en derde slag 155. 
Vrouw: handicap 24, afslag 137, 
tweede en derde slag 119. 

Moeilijkheidsfactoren en obstacle 
stroke value
De moeilijkheidsfactoren zijn de eer
ste graadmeter. Ze worden beoordeeld 
bij de afslag en bij de landingsgebie
den van een 0handicapper en van 
een bogeyspeler. Die gebieden worden 
vastgesteld op basis van de bovenge
noemde slaglengtes.
U kunt zelf de factoren zó opnoemen: 
fairwaybreedte, schuine liggingen, 
rough, outofbounds, water, bunkers, 
bomen en de greenomstandigheden 
(grootte, snelheid, glooiingen). Elke 
factor wordt per hole en per teekleur 
afzonderlijk bepaald voor mannen en 
vrouwen, op een schaal van 1 tot 10. 
De in slagen uitgedrukte inschatting 
van de moeilijkheidsfactoren in tota
liteit heet de obstacle stroke value.
In feite is de moeilijkheid voor elke 

handicap natuurlijk anders. De 
indrukwekkend hoge eikenboom op 
hole 8 bijvoorbeeld, vormt geen enkel 
probleem voor een 0handicapper: die 
slaat gewoon over de boomreus op de 
green, terwijl iemand met handicap 
50 daarvan alleen kan dromen. Me
nige 30handicapper blijft het tegen 
beter weten in proberen. De eik groeit 
onverstoorbaar door. De verschillen 
in moeilijkheid naargelang de handi
cap worden tot uitdrukking gebracht 
door de zogeheten Slope Rating, die 
verderop wordt uitgelegd.

Baanlengte en effective playing 
length 
De tweede maatstaf is de baanlengte. 
De gemeten afstanden van afslag tot 
midden green zoals die op de sco
rekaart staan, worden gecorrigeerd in 
verband met baanomstandigheden 
die de slaglengte kunnen beïnvloe
den. Een voorbeeld daarvan is een 
waterhindernis die dwingt tot een 
oplegslag en dus verlies in slagafstand 
geeft. Ook een dogleg kan leiden tot 
een oplegslag, maar kan soms ook 
worden afgesneden. Zulke factoren 
leiden tot een correctie op de gemeten 
lengte. Zo ontstaat de zogenoemde 
effective playing length.
 
Course Rating
De Course Rating is het theoretisch 
aantal slagen waarin een speler/speel
ster een playing handicap van 0 kan 
spelen op elke baan. Dat verschilt per 
teekleur.                                       

Vraag het 
aan de R&H-commissie!

Nieuwe baanrating: 
gemok, gemor, gemopper… 
Het was even onrustig op de Golfhorst. De nieuwe tijdelijke rating hield de 
gemoederen danig bezig: “Kan niet goed zijn! Heeft nog nooit geklopt! We 
krijgen veel te weinig slagen ten opzichte van andere banen! De dames zijn 
tegenover de heren zwaar in het nadeel!” Jeetjemina, wat een opwinding, wat 
een mopperkonten. Inmiddels is de storm geluwd. 
In dit artikel kunt u lezen over het hoe en het waarom van een rating, het 
vaststellen van de moeilijkheidgraad van de baan. Ook de daarvan afgeleide 
berekening van de playing handicaps komt aan de orde. U zult wel even moe-
ten doorbijten. :

 De eik groeit onverstoorbaar door

Gol fhor s t Zomer / Herfst 2015
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Het aantal slagen wordt per hole 
bepaald op basis van de effective 
playing length, de obstacle stroke va
lue, de slaglengtes en twee puttslagen. 
Dit is een meer accurate beoordeling 
dan de Par. De tijdelijke rating die nu 
op de Golfhorst geldt voor de twee 
meest gebruikte teecombinaties, man
nen geel en vrouwen rood, is 65,0 
en 65,9 slagen. In vergelijking met 
andere banen in de regio is dat laag. 

Bogey Rating
De rekenmeesters van de ratingteams, 
ervaren golfers met een handicap va
riërend van 0 tot 18, bepalen ook het 
aantal slagen waarin een bogeygolfer 
de baan kan spelen. Ter illustratie: 
op de Golfhorst heeft de man van 
geel nu een rating van 86,0 slagen en 
de vrouw van rood 91,4. De Bogey 
Rating is een tussenstap die, evenals 
de Course Rating, nodig is voor het 
vaststellen van de Slope Rating.

Slope Rating
De Slope Rating is het in punten 
uitgedrukte getal dat de moeilijk
heidsgraad aangeeft voor een bogey
speler ten opzichte van iemand met 
handicap 0. De waarde brengt tot 

uitdrukking dat naarmate een baan 
moeilijker is, de scores sneller stijgen 
naargelang de speler hoger op de 
handicapladder staat. Denk hierbij 
aan het zojuist genoemde voorbeeld 
van de eik op hole 8. Uitgangspunt 
is dat het verschil in slagen tussen de 
0handicapper en de bogeyspeler in 
verhouding ook geldt voor alle andere 
handicaps tussen 0 en 54. Voor de 
berekening van de Slope Rating wordt 
het verschil tussen de Bogey Rating 
en de Course Rating vermenigvuldigd 
met een getal dat is gebaseerd op een 
standaardmoeilijkheidsgraad van 
113 punten. Een baan kan een Slope 
Rating hebben tussen 55 en 155. Let 
wel: het is een weergave in punten, 
niet in slagen. Hoe hoger deze Rating, 
hoe moeilijker de baan is voor een 
willekeurige handicapper ten opzichte 
van een 0handicapper. De Rating is 
op de Golfhorst 108 voor vrouwen 
rood en 113 voor mannen geel. Alle 
ons omringende banen zitten hoger. 
 
Playing- handicap-formule
Het vaststellen van de ratings heeft 
tot doel te komen tot een omreke
ning van de exact handicaps naar de 
playing handicaps. Ook de Par van de 
baan speelt daarbij een rol omdat die 

wordt gebruikt bij de berekening van 
de stablefordpunten. De omrekening 
waar het uiteindelijk allemaal om 
draait, gebeurt met de formule:
Playing handicap = Exact handicap x 
Slope Rating/113 + (Course Rating  
Par). Bent u er nog? 
Voorbeeld: een vrouw met een exact 
handicap van 36,0 loopt op de Golf
horst de 18holesbaan van de rode 
tee. Haar playing handicap is dan: 
36,0 x 108/113 + 65,9  69,0 = 31. 
Zo ontstaan de cijferreeksen van de 
handicaptabellen.

Tot slot
Het ratingsysteem zit theoretisch 
prima in elkaar. Soms lijkt het hogere 
wiskunde. Het is echter een moment
opname en de uitkomsten zijn afhan
kelijk van menselijke beoordelingen. 
Dat was zo, dat is zo, dat zal altijd zo 
blijven. We mogen dus blijven mop
peren. Heerlijk toch?
Ik vertrouw erop dat u door dit kijkje 
onder de motorkap van het rating
systeem een indruk hebt gekregen 
van de gehanteerde systematiek en 
werkwijze. 

Namens de regel- en handicapcommissie, 
Jan Rovers

Harrie Rongen clubkampioen strokeplay senioren
Harrie Rongen mag zich terecht clubkampioen strokeplay senioren 2015 noemen. Deze kampioenschappen zijn 
gespeeld op zaterdag 11 en zondag 12 juli.  Op de zaterdag liep Harrie een ronde van 79 slagen (net een slag meer 
dan Jan van Lieshout) en op de zondag een ronde van 78 slagen. Een knappe prestatie omdat het weer op de tweede 
dag enigszins te wensen overliet. Voor Harrie Rongen betekent het een terugkeer op de Wall of Fame in het clubhuis. 
De strijd om de tweede en derde plaats werd erg spannend, omdat Geert van Ewijk, Ted Heijnen en Karel Dirkse na 
twee ronden gelijk eindigden met 166 slagen. Een playoff bracht uiteindelijk de beslissing. Karel Dirkse, die tijdens 
de eerste ronde niet zijn beste spel had laten zien, werd tweede en Ted Heijnen eindigde op de derde plaats. Al met 
al dus een spannend strokeplaykampioenschap in de categorie senioren. In september volgt het reguliere strokeplay
kampioenschap, zowel voor dames als voor heren. 

Bets van der Heijden
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“Eigenlijk ben ik pas een paar jaar gele
den in aanraking gekomen met golfen. 
Wat eigenlijk begon als een geintje om 
het GVB bij de Golfhorst te halen liep 
uit op een geweldige hobby. Vooral de 
ontspanning, het hoofd leegmaken 
en vaak door een prachtige omgeving 
lopen, spreekt me heel erg aan. Maar 
zoals velen met een drukke baan en 
jong gezin, kom ik vaak te weinig aan 
spelen toe. Een kwestie van datums 
prikken, en het weer nemen zoals het 
komt. We gaan wanneer we kunnen, 
regen of niet. 
In mijn praktijk valt het in toenemen
de mate op dat veel mensen golfen, 
vaak recreatief maar sommigen ook op 
een hoger niveau. Rugklachten, met 
name lage rug, zijn veel voorkomende 
problemen in vooral de recreatieve 
groep golfers. Amerikaanse studies 
geven zelfs aan dat in deze groep 4 van 
de 5 golfers vroeg of laat een keer te 
maken krijgen met een ‘golfrug’. Met 
name de recreatieve, in doorsnee wat 
oudere en minder beweeglijke golfer, 
krijgt hier het vaakst mee te maken.
Eigenlijk is de golfswing een onna
tuurlijke beweging voor de wervelko
lom. Door torsie komt veel druk op 
met name de lage rug, een gedeelte 
dat anatomisch gezien minder goed 
gemaakt is om te draaien. Niet alleen 
een verkeerde swing, maar ook het vele 
lopen tijdens het golfen, op ongelijke 
ondergrond staan, bukken of bijvoor

beeld het ‘uitholen’, kunnen belastend 
zijn als je daar gevoelig voor bent. 
Vaak ontstaan rugproblemen door een 
verkeerde techniek, waarbij tijdens de 
swing te veel vanuit de rug gedraaid 
wordt in plaats vanuit de heupen. 
Techniek is vooral een kwestie van veel 
oefenen en regelmatig contact houden 
met de golfprofessional. Soms is er 
echter sprake van een bewegingsbeper
king vanuit de wervelkolom of een of 
beide heupen. In dit geval komt er te 
veel belasting op de onderrug waardoor 
pijnklachten ontstaan tijdens maar 
vooral na het golfen. Dan kan het raad
zaam zijn eens een bezoek te brengen 
aan de chiropractor!
Chiropractie is in Nederland helaas 
nog een vrij onbekende behandelwijze. 
‘Bottenkraker’ noemt men het in de 
volksmond, wat veel mensen eigenlijk 
afschrikt. ‘Kraken en breken’ doen we 
zeker niet, we passen bepaalde druk
technieken toe, die de wervelkolom 
juist soepel en functioneel maken. 
In gewrichten zit vloeistof, waadoor 
bij een doelgerichte beweging soms 
een gasbel ontstaat, die het krakende 
geluid geeft. Natuurlijk hebben we 
als chiropractors veel meer technie
ken tot onze beschikking. En daarbij 
wordt er helemaal niet ‘gekraakt’. Het 
moge duidelijk zijn dat een sportman 
of bejaarde dame totaal verschillend 
behandeld worden!
Zelf startte ik mijn loopbaan als 

fysiotherapeut, 
maar door de goede 
ervaring van een 
patiënte ben ik 
vervolgens in 2001 
de 5 jarige univer
sitaire opleiding tot 
chiropractor gaan 
volgen in Engeland. 

In 2008 heb ik samen met mijn vrouw 
onze praktijk in VenloBlerick opge
start. Niet stil blijven staan maar verder 
ontwikkelen staat heel centraal in mijn 
vak. Zo pas ik bijvoorbeeld ook medical 
taping en dryneedling toe. Met behulp 
van een echoscan kan ik ook snel een 
gerichte diagnose stellen van spieren, 
banden of slijmbeurs irritaties. Voor
komen is nog altijd beter dan genezen. 

Daarom enkele nuttige tips om uw 
golfblessures te voorkomen:
• probeer schouders en bekken zo 

parallel mogelijk te houden bij uw 
golfswing;

• een kortere backswing minimali
seert torsie op de wervelkolom.”

Golf en chiropractie: een 
swingende combinatie!

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
Juul de Koning

Beroep
chiropractor

Leeftijd
36 jaar

Burgerlijke staat
gehuwd met Chantal,
2 kinderen: Sam (3) en Saartje(2)

Woonplaats
Venlo

Golft sinds
december2011

Handicap
32,5

Sponsort
advertentie in clubblad

Andere hobby’s
hardlopen
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Tot grote hoogte zult gij stijgen…
Ontboezemingen rondom hole 5
“Het zou natuurlijk een volslagen gebrek aan realiteitszin zijn, als 
ik niet een keer iets zou schrijven over onze grote berg. Immers 
geen gespreksonderwerp is vanaf de start van onze Golfhorst zo 
populair geweest als juist deze berg.

Onze eigen Golfhorst BV voorop: “Een prachtige baan met een 
hoogteverschil van 35 meter” Nu is dit niet helemaal waar. De top 
is inderdaad ca. 35 meter boven NAP maar de eigenlijke klimhoog-
te is toch wat minder.
Maar goed, de berg was en vult u maar in: een leuke uitdaging 
(als de speler tevreden naar de volgende hole kon gaan), een on-
eerlijke hole (als de bal weer even snel naar beneden kwam als hij 
naar boven werd geslagen), een ballenverslinder (als de bal weer eens links in de struiken 
lag), maar vooral een aanslag op het welzijn van het lichaam (tenminste als ik de spelers 
die eindelijk boven waren, hoorde kreunen en zuchten).

Ook vanaf het begin van de Golfhorst is er gesproken over aanpassingen, zijn er plannen 
gemaakt, beloftes gedaan, met als enig resultaat het dempen van een stuk sloot, zodat de 
terugrollende bal niet altijd in het water kwam. Maar hij bleef wel terugrollen en boven-
staande eigenschappen van de hole bleven onverkort bestaan.

Nu echter hebben we een BV die wel van aanpakken weet en nu gaat er ook wat gebeu-
ren. Een gigantische aanpassing die leidt tot een prachtige bespeelbare, eerlijke hole 5.
Maar dat vraagt tijdens de aanleg wel het één en ander van ons. Tijdens de reconstructie 
heeft onze BV een klimroute bedacht die tot veel creatieve oplossingen heeft geleid. De 
meest ingrijpende oplossing kwam van één van mijn vluchtgenoten. Hij heeft een basis-
kamp ingericht ter hoogte van het naambord ‘Tiny Gruyterspad’. Dit ondanks het feit dar 
hier uitdrukkelijk wordt vermeld dat betreden op eigen risico is.

Hier laat hij ook zijn uitrusting achter.
Vervolgens gaat hij met een paar stokken en vooral met extra ballen naar hole 4 om te 
proberen over de vijver te komen. Hier staan doorgaans voldoende sherpa’s om hem te 
begeleiden tijdens de klim naar basiskamp 1.
Hier keren de sherpa’s terug en moet hij zonder verdere begeleiding en met de hele uitrus-
ting naar een provisorische afslag met een streep onder het bijvoeglijk naamwoord.

Maar zoals de Fransen zeggen: ‘se reculer pour mieux sauter’, of wel je moet er iets voor 
over hebben om er beter van te worden.

En dat het beter wordt, daar heb ik alle vertrouwen in.

Tot slot dus nog de officiële en plechtige opening, want dat moet natuurlijk wel gebeuren. 
Als een zo veel besproken onderdeel van onze baan zo wordt gewijzigd en als er een eind 
komt aan gemopper en gezucht, mag hier wel uitvoerig aandacht aan besteed worden.

Ik stel voor dat de eerste officiële beklimmers van de nieuwe berg zal bestaan uit een 
vlucht van spelers en speelsters die vaak en terecht hebben gemopperd over deze berg. 
Maar omdat een vlucht nu eenmaal niet uit 650 golfers kan bestaan zal een commissie 
moeten worden geformeerd die deze vlucht van bijvoorbeeld vier spelers en speelsters 
samenstelt.
Graag zal ik als uitgesproken ervaringsdeskundige deze commissie voorzitten. En aan-
gezien ik nooit op mezelf zal stemmen is er in ieder geval één kandidaat minder. Boven 
zullen de dan nog frisse golfers worden ontvangen door de directie van de BV en het hele 
bestuur van de Vereniging met de hierbij behorende drankjes en luid applaus.

Rest nog de vraag wat nu de waarde is van de enige eagle die ooit op de oude en woeste 
hole 5 is geslagen. Deze eagle heeft dus eeuwigheidswaarde. 
Ook al omdat een eagle op deze oude hole 5 moeilijker was dan bijvoorbeeld een hole-in-
one op bijvoorbeeld hole 10.”

Afko Schoonbeek

column… Afko SchoonbeekWist u dat…

•  Truus Baggen (foto) 16 juli 80 
jaar is geworden?

•  zij iedereen op de eerst 
volgende zaterdagwedstrijd op 
een glaasje champagne heeft 
getrakteerd?

•  zij zichzelf voor haar verjaardag 
een nieuwe auto cadeau heeft 
gedaan?

•  er wederom door een aantal 
dames geklaagd is dat er  
opnieuw slagen zijn afgetrok
ken, sinds hole 5 tijdelijk een 
par 3 is geworden?

•  hierover zelfs een petitie is 
rondgegaan, maar zonder  
succes?

•  de R&Hcommissie steeds weer 
geduldig heeft uitgelegd wat de 
reden van die aftrek is?

•  er 2 dames zijn geweest die de 
berg van hole 5 zó graag wilde 
lopen, dat ze met trolley en al 
door de zandberg zijn gegaan, 
toen er nog volop zand werd 
opgebracht?

•  die berg zand door de regen 
zo nat was, dat ze er tot hun 
enkels in zakten?

•  de aannemer toen maar heel 
snel een rood wit lint heeft 
gespannen?

19



Gol fhor s t Zomer / Herfst 2015

Aan het begin van dit golfseizoen 
werd hoofdgreenkeeper Patrick  
in het diepe gegooid. Hij moest  
het onderhoud van de Golfhorst  
zien te klaren met jonge mensen,  
die (op één uitzondering na) nog 
nooit op een golfbaan waren  
geweest. Om de kosten te drukken 
was afscheid genomen van 2 vaste 
greenkeepers.  
Voor Patrick een tamelijk  
ongewis avontuur, wat, zeker de 
eerste maanden, een totaal andere 
manier van werken vereiste.  
En wat vinden ‘de jongens’ zelf van 
het werken op de golfbaan,  
wat vinden ze van ons, spelers,  
wat van hun baas Patrick?.

Ik heb een afspraak met ze half 
juli, vlak voordat Patrick met 
vakantie gaat. Na nog wat klusjes 

bij de loods te hebben gedaan, gaan 
5 totaal verschillende jongeman
nen wat lacherig aan de ‘schafttafel’ 
zitten: Alan, van Engelse komaf, 
Roy uit Hegelsom, Poe, van Thaise 
komaf, Aaron uit Canada en Tom uit 
Meerlo. Een bont gezelschap. Hugo 
en Piet ontbreken, zij werken maar 
respectievelijk 1 en 3 dagen. De 7 
jongens werken op de Golfhorst via 

het project ‘Werkvloer’, een dag in 
de week krijgen ze theorie en praktijk 
van een docent van de hoveniersop
leiding van het Citaverde College in 
Horst.  De andere dagen leren ze ‘het 
greenkeepersvak’. Na 2 jaar krijgen ze 
het diploma BBL 2 om als hovenier of 
als assistent greenkeeper aan de slag 
te kunnen.

Enthousiasme
Alan is de grootste praatjesmaker. Op 
mijn vraag waarom hij hier aan het 

werk is, luidt zijn antwoord: “Ik ben 
hier na mijn proeftijd alleen maar ge
bleven omdat mijn uitkering anders 
gekort zou worden.” Die proeftijd 
van 3 maanden hebben ze allemaal 
gehad. Tom: “Die 3 maanden gingen 
zó snel, ze waren om voordat je er erg 
in had.” Hij vindt het werk hartstikke 
leuk, die ene dag school is minder, 
maar ja, die hoort er nou eenmaal 
bij, stelt hij vast. Poe luistert alleen 
maar. Na wat aandringen beaamt ook 
hij het werk op de Golfhorst leuk te 
vinden. Tom, die eerder in de beton
industrie gewerkt heeft is, het meest 
uitgesproken in zijn enthousiasme: 
“Het buiten werken, in de natuur, je 
eigen gang kunnen gaan als Patrick je 
het vertrouwen heeft gegeven dat je 
het kunt.” 

Alle werkzaamheden
En zo komt het gesprek automatisch 
op de vraag wat zij van hoofdgreen
keeper Patrick vinden. Ze moesten 
wel even wennen aan die grote man, 
die duidelijk liet merken als iets niet 
goed gedaan was en dat dan ook zei. 

‘Als team weten we nu wat we moeten doen’

De greenkeepers in spé: 
jong, enthousiast en vrolijk
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Maar daar hebben ze nu geen last 
meer van. Integendeel: “Patrick is 
ontzettend aardig, dat had ik niet ver
wacht”, zegt Aaron. “Hij heeft heel 
veel geduld en door je bepaald werk 
te laten doen, leer je het ook”, zegt 
een ander. Patrick hoort het allemaal 
aan en licht zo af en toe bepaalde 
opmerkingen van de jongens toe. “Ik 
wil graag dat ze allemaal alle aspecten 
van het baanonderhoud leren. Ik laat 
ze daarom afwisselend alle werk
zaamheden doen, behalve als een en 
ander snel moet gebeuren voor een 
toernooi of zo. Want dat de een wat 
handiger is dan de ander, dat spreekt 
vanzelf.” 

Golfspelletje
En wat vinden de jongens van de 
golfers en van het  golfspelletje? 
“Bijna iedereen is heel aardig, dat had 
ik niet gedacht. Ik dacht dat het zo’n 
bekakte zooi zou zijn”, vat Tom het 
vooroordeel nog maar eens kernach
tig samen. Behalve Alan was niemand 
nog ooit op een golfbaan geweest, 
alleen Tom heeft wel eens een golf
spelletje op de computer gedaan. De 
jongens hebben nu allemaal één golf
les gehad en dat smaakt naar meer. 
Ze zouden best wel eens een baantje 
willen lopen. Dat ze nog niet precies 
weten wat ze moeten doen als ze aan 
het werken zijn en er komt een flight 
aan, dat realiseren ze zich. “Maar we 
proberen echt rekening te houden 
met de spelers hoor”, komt het bijna 
als uit één mond. “Maar dat moeten 
ze dan ook met ons doen hoor.”

Hoofdgreenkeeper Patrick kan niet 
meer zonder zijn jongens. “Het is 
een fijn groot en vooral ook prettig 
clubje. Wat een belangrijk voordeel 
is, ik kan ze het onderhoud precies zo 
aanleren als ik het hebben wil. Ik kan 
mijn eigen stempel op de manier van 
werken drukken. In het begin was het 
vreselijk vermoeiend, alsmaar rondrij
den in de buggy en controleren waar 
ze mee bezig waren. Nu is er rust, ze 
kunnen ook bepaalde werkzaamhe
den samen doen, ze zijn aanzienlijk 
zelfstandiger geworden. En de opmer
king van Aaron “als team weten we 
nu wat we moeten doen” is daar een 
duidelijke bevestiging van. 

Bets van der Heijden

Matchplaykampioenschap 
weer spannend en verrassend
De matchplaykampioenschappen mochten zich dit jaar in een grotere 
belangstelling verheugen dan afgelopen jaar. Vooral voor de categorie 
heren senioren was er veel animo. De afgelopen weken gonsde het dan 
ook van de verhalen tijdens de voorrondes van de diverse categorieën: 
“Heb je het gehoord? Die heeft van die gewonnen en die van die. 
Dat begrijp je toch niet?” Maar dat is matchplay, een balletje kan raar 
rollen en dat maakt het leuk. 

Verrassingen waren er dus ook tijdens de finalewedstrijden. 
‘Relatieve outsider’ Marian Kuenen had zich in het voortraject heel goed 
geweerd en mocht het in de finale opnemen tegen Anita van den 
Heuvel. Toen moest Marian zich gewonnen geven, want net als zij is ook 
Anita een bijter. “Het werd ook wel weer tijd om op de ‘Wall of Fame’ te 
komen”, aldus een blije Anita. In 2010 stond ze er ook op, maar moest 
daarna de eer laten aan Brigitte Peeters, die dit jaar niet mee kon doen 
vanwege een langslepende blessure. Christel Nefkens eindigde als derde 
en Han Driessen, ook al een verrassing, werd vierde.

Bij de heren senioren was het erg spannend. Harrie Rongen, die al diverse 
keren kampioen was geworden, moest het uiteindelijk in de finalepartij 
afleggen tegen Karel Dirkse. Maar dat was pas op hole 17. Voor Karel 
reden om de champagne te ontkurken en iedereen mee te laten genieten. 
“Eindelijk op het bord en ‘good old’ Harrie verslagen”, aldus een 
dolgelukkige Karel. Dorrie Gielen werd derde en Arnold Wolthuis vierde.

In de categorie heren ging de finale tussen Joep Jacobs en Job Pijpers, de 
jongere garde, die pas op de 19e hole werd beslecht in het voordeel van 
Joep. Dus ook daar een spannende partij. “Het was een mooie pot”, vatte 
de kampioen nuchter de wedstrijd samen. Marc Bovee werd derde en Ben 
Janssen vierde.

Bets van der Heijden

De nummers 1, 2 en 3 van de matchplaykampioenschappen
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‘Goed oplijnen is heel belangrijk voor een constante stroke of swing’

Hoe lijn ik goed op? 
Techniek en trucs 

  Foto 1 Voeten op doellijn.

Oplijnen bij het putten: 
De lijnen van mijn lichaam  
(voeten, knieën, heupen, schouders) 
staan parallel aan de doellijn, de lijn 
waarover ik de bal wil laten vertrek
ken (uitgaande van een rechte putt). 
Om een voorbeeld te noemen, bij 
een korte putt tot 1 meter zijn golfers 
nauwlettend met het clubblad bezig. 
Naarmate de afstand groter wordt, 
doet men dit minder en minder.
(foto 1,  foto 2) 

Oplijnen bij het chippen:
De lijnen van mijn lichaam (voeten, 
knieën, heupen, schouders) staan 
parallel aan de doellijn, de lijn waar ik 
de bal wil laten landen, zodat mijn
bal bij de vlag uitkomt.

  Foto 2 Clubblad op de doellijn.

  Foto 3 Goede voorbeeld.

  Foto 4  Foute voorbeeld, waarbij voeten op 
het doel staan, clubblad voor het doel

Oplijnen bij het pitchen:
De lijnen van mijn lichaam (voeten, 
knieën, heupen, schouders) staan 
parallel aan de doellijn, de lijn waar ik 
de bal wil laten landen zodat mijn bal 
bij de vlag uitkomt.

  Foto 5  Foute voorbeeld, voeten staan op het 
doel, clubblad voor het doel

Oplijnen word vaak verkeerd geïnterpreteerd. Golfers zijn extreem bezig om 
de voeten, knieën, heupen en schouders gelijk te zetten met de doellijn. Uiter-
aard zijn deze lichaamsdelen belangrijk voor het oplijnen, maar ze moeten 
parallel aan de doellijn staan. Dit houdt in dat het blad van je club op de doel-
lijn gericht moet staan. 
Goed oplijnen is heel belangrijk voor een constante stroke of swing. Als je fou-
tief oplijnt, ga je jezelf onbewust corrigeren. 

22



Gol fhors t Zomer / Herfst 2015

  Foto 6 Goede voorbeeld. 

Oplijnen bij full swing 
De lijnen van mijn lichaam (voeten, 
knieën, heupen, schouders) staan 
parallel aan de doellijn, de lijn waar ik 
de bal wil laten landen zodat mijn bal 
bij de vlag uitkomt. 
Wanneer gaat het fout: als je je voe
ten, schouders, heupen en schouders 
op het doel richt, staat het clubblad 
rechts van het doel. Onbewust ga 

  Foto 7 Goede voorbeeld. 

je met je lichaam corrigeren om de 
bal richting het doel te krijgen. Het 
gevolg hiervan is: een lagere bal met 
veel curve naar links die vaak links 
van het doel eindigt. 

Tips om het oplijnen  
te verbeteren:
  zorg voor een goede routine die 

voor elke slag geldt; 

  Foto 8 Foute voorbeeld.

  oefen altijd met een doel,
  en lijn elke bal opnieuw op; 
  maak een wedstrijd van je training 

in het oplijnen.

Veel oefenplezier! 
Met vriendelijke groet,

Remo Kuypers, PGA Holland golfprofessional, 
Golfcomplex de Golfhorst,T: 06-81280802

Het is dinsdag 28 april 2015. Als we naar de holes lopen, is het 
droog met een straf windje weliswaar, maar na drie holes schijnt 
de zon alweer om de hele middag niet meer te verdwijnen. De 
nog jonge baan ligt er prachtig bij, de greens lopen fantastisch 
en waar het terrein wat minder begaanbaar is, staan heel 
spelvriendelijke blauwe paaltjes. Ze hebben hier wel veel water 
en het is even wennen aan de rode markeringen met een groen 
kopje: een biotoop. Ook hier moeten ze van alles verzinnen om 
de financiering rond te krijgen, bedenk ik dan, maar het kost je 
wel een strafslag en je bent een bal kwijt. Hoe ze het in Asten 
klaar krijgen om op praktisch alle banen tegenwind te hebben, 
begrijp ik tot op heden nog steeds niet.
De pro komt langs met een broodje ham met eiersalade en verse 
asperge, dat in een sterrenrestaurant niet zou misstaan. Verderop 
in de baan krijgen we nog warme koffie en een bitterbal.
Er is een longest, heel verraderlijk op de smalle bosbaan van hole 
18. De neary to the line op hole 11 begint zo ver van de afslag 
dat velen dat niet in een slag halen. Op hole 5, de enige met wind 
mee, wordt de neary (en die ligt op 165 meter) geslagen met een 
houten 5. Hij komt op twee meter van de pin tot stilstand.
Beslist te vermelden is dat Tiny Gruijters (foto) zijn bal in een 
waterhindernis laat belanden, op 75 meter afstand van de hole, 
juist op een graspol in het water. Waar elke normaal denkende 
speler een strafslag zou hebben genomen begeeft Tiny zich te 
water. Met een ferme uithaal laat hij de bal niet ver van de pin 
op de green tot stilstand komen, een golf van water en spetters 

achterlatend op zijn gezicht en 
kleding. Door het enthousiasme 
van zijn succes moet bij het 
afpoetsen zijn bril het echter 
ontgelden en breekt in tweeën. 
Met slecht zicht speelt hij de 
wedstrijd uit.
Na iets meer dan vijf uur komen 
we van de baan, al met al toch 
een uur eerder dan vorig jaar.
Terug in het clubhuis staat de 

soep al klaar. Het Woold laat zich ook hier van zijn beste kant 
zien, complimenten voor de echtparen van Eijk en Manders. 
Het 4-gangenmenu met ook nog een kaasbuffet na, is werkelijk 
verrassend.
Bij de teams is de eerste plaats ex aequo voor José Jansma met 
Cor Corti en Nel de Swart met Frans van Eijk, maar omdat het 
laatste team op de laatste negen… (wat zijn eigenlijk de laatste 
negen als de één op hole 11 en de ander op 5 moet starten?).
De bokaal wordt met een ingewikkelde verrekeningsformule 
(er zijn van beide clubs niet evenveel deelnemers) voor een half 
jaar toegekend aan het Woold. We zien uit naar de revanche op 
29 september. Voor de Golfhorst zal het nog een hele uitdaging 
worden om de verwennerij van het Woold dan te evenaren.

Joep Jansma

Derde Friends Cup uitwedstrijd: de Golfhorst vs. het Woold
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Sinds 23 jaar loopt Jan al de Nijmeeg
se Vierdaagse. Eerst de 50 km, daarna 
de 40 km en nu de 30 km per dag. 
Lopen zit dus in de genen van Jan.
In 2004 bezocht Jan een lezing van 
Petra Verhees, een beeldend kunste
naar, over haar pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostella. Dit raakte 
bij Jan een gevoelige snaar en hij 
werd zo geïnspireerd, dat hij een week 
later in zijn eentje op pad ging zon
der enige voorbereiding startend in 

Egchel, om in 4 weken zo’n 1200 km 
richting Santiago te wandelen.

Wandelvirus
Waarom werd Jan ineens zo besmet 
door het wandelvirus? Hij kan het 
eigenlijk niet uitleggen. Het zal te 
maken hebben met het idee van een 
pelgrimstocht, het avontuur, of de 
enorme uitdaging om je eigen fysieke 
en psychische grenzen op te zoeken.
 
Jan kreeg van zijn werkgever gelukkig 
de ruimte om via overwerk wat lange
re tijd weg te kunnen gaan, maar na 4 
weken werd hij weer thuis verwacht. 
De voorbereiding was natuurlijk wel 
erg kort, onmogelijk volgens de ken
ners. Jan: “Na de eerste dag in Thorn 
liet ik al een dikke kilo bagage achter, 
de rugzak bleek toch wat te zwaar. Je 
maakt van alles mee, de derde dag 

logeerde ik in Chateau St. Gerlach, 
een chique gelegenheid waar bijvoor
beeld president Bush indertijd ook 
overnachtte (ik moest het overigens 
doen met de slaapzaal voor pelgrim
gangers). Wat een contrast met de 
vijfde dag: ik kwam na een tocht van 
70 km laat aan in Hoey (bekend van 
het wielrennen). Het dorp had drie 
hotels: een gesloten, een opgeheven 
en een vol, wat doe je dan? Als een 
zwerver op een bankje slapen, het is 
niet anders. Je maakt van alles mee en 
met dit soort tegenslagen moet je wel 
om kunnen gaan.”

Bovengemiddeld
Om in 4 weken 1200 km te lopen is 
zacht uitgedrukt bovengemiddeld. De 
meeste Compostellagangers doen het 
veel rustiger aan. Gemiddeld 40 km 
per dag lopen gedurende 4 weken is 
een geweldige prestatie. “Onderweg 
kom je regelmatig kruisjes tegen ter 
herinnering aan Compostellagangers 
die onderweg door de grote inspan
ning overleden zijn, dat geeft soms 
toch wel te denken.”
Hoewel je alleen loopt, kom je onder
weg Amerikanen, Chinezen, Britten, 
Noren enz. tegen waar je een tijdje 
mee optrekt en slaapt in dezelfde her
bergen. Verder is het genieten van de 
soms prachtige natuur, mooie kerken, 
kloosters, dorpjes en van alle soorten 
weer. 
Dat eerste jaar kwam Jan tot Aumont 
Aubrac, zo’n 100 km ten zuiden van 
Clermont Ferrand.
“Het tweede jaar, in 2005, liep ik van 
Aumont Aubrac naar Santiago de 
Compostella, nog zo’n 1500 km. Hal
verwege het Franse traject, in Moisac, 
kwam ik Annemor uit Lillehammer 
tegen, die vanuit Le Puy ook op weg 
was naar Santiago. De vonk sloeg over 
en sindsdien lopen we samen.”

Camoufleren
“In de Pyreneeën maakte ik nog een 
uitstapje naar Lourdes, een schitte

Na de zaterdagwedstrijd ontmoet ik Jan Backus om over zijn hobby te spreken: 
het lange-afstandswandelen, wat Jan al een dikke tien jaar doet. 
Jan had zich goed voorbereid: een tas vol documentatiemateriaal, foto’s, 
oorkondes, stempelbladen enzovoorts, om mij de zwaarte, de authenticiteit, 
het bijzondere van zijn hobby duidelijk te kunnen maken. Jan was niet te 
stoppen: voordat ik precies in de gaten had waar het in grote lijnen over ging, 
werd ik door Jan met veel enthousiasme ondergedompeld in vele details over 
zijn enorme wandeltochten.
Hoe kom je er toe om in korte tijd een paar duizend kilometer te gaan lopen? 

‘Dat is nog eens wat anders dan het lopen van 18 holes!

Jan Backus: 
de Golfer en zijn hobby
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rend stuk van 140 km door de bergen. 
De aankomst in Santiago waar in de 
kathedraal het wierookvat over de 
pelgrims werd rondgeslingerd, was ge
weldig. Vroeger werd het wierookvat 
gebruikt om de stank van de pelgrims 
te camoufleren, wat nu de functie 
is weet ik niet maar het was zeer 
indrukwekkend. Tot slot liep ik nog in 
anderhalve dag de 90 km naar Fisterra 
(dat woord betekent einde van de 
wereld) om daar volgens de traditie 
op het strand mijn laatste kleren te 
verbranden.”

Het langeafstandslopen is verslavend. 
Vanaf 2009 zijn Jan en Annemor nog
maals naar Santiago de Compostella ge
lopen, dit keer vanuit Le Puy en in een 
iets rustiger tempo: in 5 jaar tijd hebben 
ze de 1500 km afgelegd. Buiten deze 
tocht loopt Jan nog steeds de Nijmeegse 

Vierdaagse en loopt hij samen met 
Annemor elk jaar in Noorwegen in de 
buurt van Lillehammer nog de Bergtop
pentocht: een zevendaagse wandeling 
van weer een paar honderd kilometer 
waar zeven bergen worden beklommen. 
En of dit alles niet genoeg is, loopt Jan 

minstens twee keer in de week de 18 
holes van de Golfhorst. Dat je hem 
nooit hoort klagen over de zwaarte van 
de ‘beklimming’ van de berg van hole 5 
kan ik nu wel begrijpen!

Aart Polderman

Geslaagd Early Bird Toernooi, 
ondanks de regen

Maar liefst 60 vroege vogels verschenen tweede pinksterdag 
’s morgens heel vroeg op de golfbaan. Iedereen ging ervan uit 
dat de weersvoorspellingen zouden kloppen: een beetje regen 
tot een uur of 8 en dan zou het droog zijn. Helaas, helaas… 
Gelukkig, de laatste 3 kwartier 
bleef het droog en kwam 
zowaar ook nog even 
de zon tevoorschijn. 
De uitsmijter en de rest van 
het buffet werden des te 
meer gewaardeerd.
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Puzzel 34 CIJFERCOMBINATIE GEVRAAGD

Oplossing puzzel 33: 
De goede oplossing was: ‘HR MS Anneke’
Iedereen weer bedankt voor het meedoen en succes met de nieuwe puzzel. Uit de goede inzendingen 
heeft de redactie de naam getrokken van Thieu Brouwers, Sterkselseweg 9, 5591 KC Heeze. 
Voor hem staat een lekker flesje wijn klaar bij de receptie van de Golfhorst.

PUZZEL  34 Cijfercombinatie gevraagd 
 

 Elke horizontale regel en elke verticale kolom bevat éénmaal de cijfers 1 t/m 9. Elk vierkant van 9 vakjes bevat 
éénmaal de cijfers 1 t/m 9. Ook in de groen gekleurde vierkanten komen de cijfers 1 t/m 9 slechts éénmaal voor. 
Vul de gevonden cijfers van de roze vierkantjes in onderstaande balk in; dit is de gevraagde cijfercombinatie en 
deze is ook belangrijk voor alle vrijwilligers van de Golfhorst! Succes! 

 
 

A 
 

B 

– 
C  

0 
 
Stuur de gevonden cijfercombinatie vóór 1 oktober  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 flesje wijn te winnen! 
 
Onderstaand in groen raster erbij: 
 
Oplossing puzzel 33: 
 
De goede oplossing was: ‘HR MS Anneke’ 
Iedereen weer bedankt voor het meedoen en succes met de nieuwe puzzel. Uit de goede inzendingen heeft de 
redactie de naam getrokken van Thieu Brouwers, Sterkselseweg 9, 5591 KC Heeze. Voor hem staat een lekker 
flesje wijn klaar bij de receptie van de Golfhorst. 
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Elke horizontale regel en elke verticale kolom bevat éénmaal de cijfers 1 t/m 9. Elk vierkant van 9 vakjes bevat éénmaal 
de cijfers 1 t/m 9. Ook in de groen gekleurde vierkanten komen de cijfers 1 t/m 9 slechts éénmaal voor. Vul de gevonden 
cijfers van de roze vierkantjes in onderstaande balk in; dit is de gevraagde cijfercombinatie en deze is ook belangrijk voor 
alle vrijwilligers van de Golfhorst! 
Succes!

Stuur de gevonden cijfercombinatie vóór 1 oktober 2015 
naar: Redactie magazine ‘Golfhorst’, 
t.a.v. Bets van der Heijden, Eikenlaan 7, 
5941 CX Velden of via email:  
betsvanderheijden@gmail.com 

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

PUZZEL  34 Cijfercombinatie gevraagd 
 

 Elke horizontale regel en elke verticale kolom bevat éénmaal de cijfers 1 t/m 9. Elk vierkant van 9 vakjes bevat 
éénmaal de cijfers 1 t/m 9. Ook in de groen gekleurde vierkanten komen de cijfers 1 t/m 9 slechts éénmaal voor. 
Vul de gevonden cijfers van de roze vierkantjes in onderstaande balk in; dit is de gevraagde cijfercombinatie en 
deze is ook belangrijk voor alle vrijwilligers van de Golfhorst! Succes! 
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Stuur de gevonden cijfercombinatie vóór 1 oktober  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 flesje wijn te winnen! 
 
Onderstaand in groen raster erbij: 
 
Oplossing puzzel 33: 
 
De goede oplossing was: ‘HR MS Anneke’ 
Iedereen weer bedankt voor het meedoen en succes met de nieuwe puzzel. Uit de goede inzendingen heeft de 
redactie de naam getrokken van Thieu Brouwers, Sterkselseweg 9, 5591 KC Heeze. Voor hem staat een lekker 
flesje wijn klaar bij de receptie van de Golfhorst. 
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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.




