
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!

Rabobank 
Private 

Banking
Een account-
manager die 
u écht kent.
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Wij bekijken uw organisatie van alle kanten

Koenen en Co is dé vooruitstrevende 

totaaladviseur voor zakelijk Zuid-Nederland. 

Samen met u bekijken onze adviseurs 

alle kanten van uw bedrijf om zo te komen 

tot een succesvolle oplossing. Meer weten? 

Kijk op www.koenenenco.nl
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Een voor de Golfhorst  
bewogen jaar loopt ten einde en 
terwijl ik dit schrijf lopen mij de 

rillingen nog over de rug door de  
verschrikkelijke gebeurtenissen die 
zich gisteravond afspeelden in Parijs.

Voor de toekomst van de Golfhorst is 
de onzekerheid weggenomen bij onze 
vereniging, bij de medewerkers, maar 
ook bij de eigenaar van het complex, 
nu een langdurig huur-/exploitatie-
contract is getekend door 
de gebroeders Swinkels.

Mijn gevoel zegt dat deze mensen sa-
men met Derk Jolles precies voor ogen 
hebben wat zij willen en zich moeilijk 
van de door hun gekozen route zul-
len laten afbrengen. Het gezegde van 
‘zeggen wat we doen en doen wat we 
zeggen’ is naar mijn mening een lijf-
spreuk van de heren, zoals u verderop 
ook kunt lezen in het interview dat 
Bets van der Heijden met hen had.

In ons vorige nummer heeft u in geu-
ren en kleuren kunnen lezen, op basis 
waarvan bepaald wordt hoeveel slagen 
je krijgt voor je playing handicap.
Van onze commissies, die zich de 
afgelopen weken met de nieuwe 
rating hebben beziggehouden, heb ik 
begrepen, dat ze er bij het NGF-team 
dat hierover moet beslissen op hebben 

aangedrongen, 
ruimere aandacht 
te willen geven 
aan de slope ra-
ting, de moeilijk-
heidsgraad dus.

Ook hierover ver-
derop een verslag.

In de vaste overtuiging dat er een 
goede basis is gelegd om de komende 
jaren met heel veel genoegen op de 
Golfhorst te kunnen spelen, hoop ik 
dat veel golfers, maar vooral ook veel 
jeugdigen, zich als speelrechthouder 
en lid van onze vereniging zullen 
aanmelden.

Namens het bestuur van de vereniging 
wens ik de gebroeders Swinkels en 
Derk Jolles met zijn team, heel veel 
succes toe en vertrouw ik op een fijne 
samenwerking in de komende jaren.

Voor iedereen een fijne kerst en een 
goede jaarwisseling gewenst.

Op zondag 3 januari zal onze  
gezamenlijke nieuwjaarsreceptie 
plaatsvinden, waarvoor we u nu  
alvast graag willen uitnodigen.

Met de beste groeten, 
Manus Poels

Van golf tot poëzie…

Je hebt soms zo van die dagen
Je hebt soms zo van die dagen
Je stapt al uit je bed
Verkeerde beentje voorgezet
Komt net uit de douche
Tandpasta op je schone blouse
En bij het broodjes smeren
Valt de jam op je schone kleren
Je hebt soms zo van die dagen

Je hebt soms zo van die dagen
Autoklep open, golftas draait rond
Clubs eruit, boem op de grond
Nieuwe poging bedacht
Kun je meteen op golfballetjesjacht
Plok plok plok oh nee, goeie grutje
Daar gaat ‘n balletje in het verkeerde putje
Je hebt soms zo van die dagen

Je hebt soms zo van die dagen
Het zit je niet mee
Valt het balletje spontaan van de tee
Oefenslag na oefenslag
Hopend dat niemand je missers zag
En raak je het balletje de volgende keer

Valt hij 10 meter verderop 
alweer neer
Je hebt soms zo van die dagen

Je hebt soms zo van die dagen
In plaats van mooi de fairway op
Balletje hoog in een boomtop
Chippen, putten, bal ligt goed
Maar weet niet hoe hij de hole in moet
Over het randje erin en weer eruit
Verschoten heb ik al mijn kruit
Je hebt soms zo van die dagen

Je hebt soms zo van die dagen
Dat je wenst dat je in bed was blijven liggen
En de dag over had kunnen slaan
Dat je had kunnen wegzinken in dromenland
En niet was opgestaan
Ze kunnen je maar beter niets meer vragen
Want je hebt soms zo van die dagen
Ja, je hebt soms zo van die dagen

Chantal Versleijen-Van de Winkel

Gol fhors t

3



4

Gol fhors t Lente 2013

Daelweg 6, 5928 NK Venlo - Blerick
telefoon (077) 397 17 73

Chiropractie de Koning

www.chiropractiedekoning.nl

De Chiropractor is gespecialiseerd in
het behandelen van rug- en nekklachten.

Door geblokkeerde (stijve) gewrichten van de
wervelkolom te behandelen worden

de rug en nek soepeler en minder pijnlijk.

 Rugklachten
Nekklachten
Hoofdpijn
Slijtage / artrose
Sportblessures

Uw ruggengraat in goede handen!

volop keus, 

altijd tot uw dienst

Ouderwets  
gezellig!

Bakermat van 
Rowwen Hèze

Depute Petersstraat 27
5808 BB Oirlo 

Postbus 5142
5800 GC Venray

T  0478-517400
F  0478-517419

E  info@salarispoint.nl  
I  www.salarispoint.nl

Salarisadministratie

Payroll

HRM

Voor al uw secretariële &
financiële ondersteuning

Gertie Perrée-Mulders
MULDERS PERSONAL ASSISTANCE

Oscar Woltersstraat 6
5913 RM  Venlo

Telefoon 077 - 351 33 80
Mobiel 06 - 300 202 89

mpa@hetnet.nl

Henseniusplein 9 
5801BB Venray

T. +31(0)478513746
F. +31(0)478582564 

info@hulsmanvenray.nl
www.hulsmanvenray.nl

Het gezelligste Cafe en Hotel van Venray en omgeving
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Golfvereniging Golfhorst
Oscar Woltersstraat 6
5913 RM Venlo
Bankrekening: NL52 RABO 0123 6599 57 
www.golfvereniginggolfhorst.nl
secretariaat@golfvereniginggolfhorst.nl

Telefoonnummers:
Secretariaat vereniging: (077) 351 33 80
Afmelden voor wedstrijden: bij de wedstrijd-
leiding van de bewuste wedstrijddag
De Golfhorst BV: (077) 464 90 70

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

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

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

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

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

Kopij:
Kopij voor ons lentenummer uiterlijk
20 februari 2016 inzenden via
redactie@golfvereniginggolfhorst.nl

Fotografie:
Aart Polderman
Jacques van Eyndt
Bets van der Heijden
Els en Fried Hoeijmakers
Remo Kuijpers
e.a.

Puzzel:
Fré Thissen

Cover:
Chantal Versleijen

De redactie is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de ingezonden stukken.
Ingezonden kopij blijft eigendom van de 
redactie.

Algemene 
ledenvergadering 
2016
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 26 januari 
2016 in ons clubhuis. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
In de loop van januari ontvangt u een uitnodiging per e-mail. 
De jaarverslagen worden t.z.t. op de website van de vereniging geplaatst.

Het bestuur

i

Bal tegen bal
Als een bal die buiten de green ligt, wordt bewogen door 
een andere bal, volgt geen straf. De bewogen bal 
moet worden teruggeplaatst.

Verloren bal
Als je de bal niet vindt binnen vijf minuten nadat je bent 
gaan zoeken, is hij verloren. Verder zoeken heeft geen zin. 
Als je geen provisionele bal hebt gespeeld, moet je terug naar 
de plek waar je het laatst hebt geslagen en 
een strafslag bijtellen.

Ingebedde bal
Als je bal is ingebed in zijn eigen pitchmark op een baandeel 
dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager, heb je recht op 
een vrije drop.

Zandhoopjes
Behalve op de green, mag je zand niet verwijderen. 
Zandhoopjes gemaakt door wormen, zoals op hole 11 en 12, 
worden aangemerkt als losse natuurlijke voorwerpen. 
Je mag ze dus verwijderen.

Intikkertje
Anders dan wat vaak wordt beweerd, mag je 
bij het uitholen van je bal de vlaggenstok uit 
de hole tillen en blijven vasthouden.

Gol fhors t
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Digitalisering
Marcel Haumann heeft even tijd voor 
me gemaakt op deze maandagmiddag, 
maar aan alles is te merken dat hij het 
druk heeft. En dat is maar goed ook, 
want als gevolg van toenemende 
digitalisering moeten drukkerijen alles 
uit de kast halen om overeind 
te blijven. 
Corebusiness van Rekafa is 
rotatiedrukwerk in grote oplages, voor 
verzekeringen, banken, gemeenten, 
ministeries en collega-drukkerijen, 
die zelf niet over zo’n rotatiedrukpers 
beschikken en het dus aan Rekafa 
uitbesteden.

Groeimarkt
Het gesprek komt daarna al snel op 
het drukken van niet-bulk producten, 
zoals het clubblad van de Golfhorst. 
Rekafa blijkt verschillende bladen te 
drukken en uit te geven, zoals het 
huis-aan-huis bezorgde magazine 
‘De week van het Venlose verhaal’ 
met daarin aandacht voor de Venlose 
verhalenmakers in al hun diversiteit. 
Ook het blad ‘Alles Paletti’ is al 
geruime tijd een titel van Rekafa. 
Verder worden samen met Van Spijk 
kunstboeken, kunstcatalogi en 
kunstkalenders uitgegeven. 
Deze afdeling ‘special products’ is 
een groeimarkt, vertelt Marcel en dus 
wordt er geïnvesteerd in een nieuwe 
8-kleuren pers, waardoor het drukken 
in full colour twee keer zo snel gaat. 

Buitenbeentje
Maar ook binnen de afdeling 
‘special products’ blijft het maken 
van het clubblad een buitenbeentje. 
Het aantal advertenties loopt verder 
terug en daarmee ook de inkomsten 
voor Rekafa. Stoppen zou voor de 
hand liggen, maar daar wil Marcel 
Haumann voorlopig nog niets van 
weten. Als er geen adverteerders bij 
komen dan wordt het clubblad vol-
gend jaar iets dunner en zal de vereni-
ging ook wat extra moeten betalen, 
maar de handdoek in de ring gooien, 
die gedachte gooit hij verre van zich. 
“Stoppen met zo’n mooi blad? 
Dat is toch doodzonde. 

Ik verdien er inderdaad niets aan, 
maar als ik zie met wat voor passie 
jullie als redactie er tijd en energie in 
stoppen, dan raakt me dat, dan wil 
ik ermee doorgaan. Ik ben zelf ook 
lid van de Golfhorst en dat blijf ik 
voorlopig ook nog wel, hoewel ik dit 
jaar geen enkele keer heb gespeeld. 
Ik draag de Golfhorst een warm hart 
toe en ik ben natuurlijk ook wel een 
beetje trots dat ik dit blad mag druk-
ken. Dus zolang het enigszins te doen 
is, ga ik ermee door.” 

Bets van der Heijden

‘Stoppen met zo’n mooi blad? Dat is toch doodzonde’

Marcel Haumann 
draagt de Golfhorst 
een warm hart toe
Uitgever en drukkerij Rekafa verzorgt al jaren met groot enthousiasme de uitgave van het clubblad. Je zou bijna 
kunnen zeggen, tegen de stroom in. De bescheiden bijdrage van de vereniging en de inkomsten uit de advertenties zijn 
al enkele jaren niet meer voldoende om de kosten te dekken. Toch wil Rekafa en directeur/eigenaar Marcel Haumann 
het hoofd nog niet in de schoot leggen en stoppen met het produceren van het clubblad. 
Vanwaar dat enthousiasme en die passie? 

Gol fhors t Winter 2015
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“Het kwam gewoon op ons pad”, 
is het simpele antwoord van Hendrik. 
“We zijn ondernemers en zien het 
als een uitdaging om deze stap aan 
te gaan.” Voordat de gebroeders zelf 
met de baan in Someren begonnen, 

hebben ze flink rondgekeken en met 
name de gastvrije sfeer op de Golf-
horst trok hen aan. 
“We gaan niet zomaar een avontuur 
aan, maar verbinden ons voor mini-
maal 10 jaar. Wij geloven in onszelf 

en de mensen om ons heen om er een 
goed florerende baan van te maken en 
de continuïteit te waarborgen”, ver-
volgt Hendrik. Harrie zit ook bij het 
gesprek, zegt niet veel, glimlacht af en 
toe, maar houdt het gesprek goed in 
de gaten.

Upgraden
Hendrik: “Als je er voor langere tijd 
instapt, ben je ook bereid om te 
investeren. En dat gaan we doen. 
Eerst de paden, drainage en bunkers 
verbeteren, wellicht ook al het terras, 
en vervolgens het hele complex, dus 
zowel baan als clubhuis upgraden. 
Dat kan niet allemaal het eerste jaar 
al, want we moeten direct al uit eigen 
vermogen zo’n 400.000 euro op tafel 
leggen voor nieuwe machines en 
nieuwe buggies. Die zijn nu eigendom 
van SBA, maar wij gaan alles in eigen 
beheer doen. Er komt een vast team 
van greenkeepers op de Golfhorst, zo 
nodig aangevuld met een greenkee-
per van de Swinkelsche.” Derk vult 
aan: “Nu de horeca en receptie in 
één hand zijn, moeten er ook nieuwe 
kassa’s komen, nieuwe computers, 
een nieuw reserveringssysteem, 
nieuwe apparatuur in de horeca en 
ga zo maar door. Een aantal van die 
zaken is sterk verouderd.”

Betrokkenheid
Hendrik en Harrie Swinkels willen 
precies weten wat er op de Golfhorst 
leeft en zullen daarom een paar keer 
per week op de baan te vinden zijn. 
“Onze betrokkenheid is groot, de 
Golfhorst moet echt ‘ons ding’ wor-
den en niet alleen maar een complex 
waar we geld insteken. We willen we-
ten wat er leeft onder de leden en met 
die feedback gaandeweg de uitstraling 
van het complex omhoog brengen.” 

Het is pas 3 jaar geleden dat Golfbaan de Swinkelsche in Someren, 
eigendom van de gebroeders Harrie en Hendrik Swinkels, openging. 
En nu vinden de broers het al tijd om zich in een nieuw avontuur te storten: 
de exploitatie van de Golfhorst, een golfcomplex met een totaal ander karak-
ter dan de Swinkelsche, maar kennelijk interessant genoeg om de exploitatie 
aan te durven, daarbij terzijde gestaan door Derk Jolles als manager. Wat drijft 
deze mannen, ooit begonnen als boer en ook nu nog niet te beroerd, indien 
nodig, zelf de fairways te maaien?

Betrokken, maar wel ondernemers

Gebroeders Swinkels, 
de nieuwe exploitanten 
van de Golfhorst

V.l.n.r. Harrie Swinkels, Derk Jolles en Hendrik Swinkels
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Dat de snelheid waarmee dat gebeurt 
afhangt van het aantal leden en het 
aantal greenfeespelers, spreekt voor 
zich. Derk zegt inmiddels uit eigen 
ervaring te weten dat de gebroeders 
Swinkels geen loze beloften doen. 

Gastheer
Om de Golfhorst een goed gastheer 
te laten zijn, komen er weer marshals 
in de baan gedurende 5 of 6 dagen 
per week. Derk zal als manager de 
helft van de week aanwezig zijn op de 
Golfhorst en ook een marshalfunc-
tie vervullen. Van het personeel in 
het clubhuis zal een grote mate van 
flexibiliteit worden gevraagd, dus 
men zal zowel in de horeca als aan de 
balie inzetbaar moeten zijn. Er komt 
geen vaste kok, maar er zal voldoende 
variëteit aan gerechten geserveerd 
worden, zowel qua voor-, hoofd- als 
nagerechten, niet vergelijkbaar met de 
afgelopen paar maanden, zegt Derk. 
Maar ‘echt uit eten gaan’ doe je niet 
op een golfbaan, maar in een restau-
rant, blijft het devies. De exploitanten 
sluiten echter niet uit dat er voor 
speciale evenementen een cateraar of 
kok wordt ingehuurd. De shop in zijn 
huidige opzet verdwijnt. Er blijft al-
leen het gebruikelijke assortiment aan 
ballen, handschoenen etc. te koop. 

Afspraak is afspraak
Er staan dus nogal wat veranderingen 
op stapel op de Golfhorst, want, zo 
laten Hendrik en Harrie Swinkels niet 
na om te benadrukken: “We begin-
nen met een schone lei en dat moet 
iedereen goed beseffen. Wij zijn de 
baas, maar hechten grote waarde aan 
het adagium: afspraak is afspraak, 
regels zijn er om nageleefd te worden, 
met andere woorden, we willen struc-
tuur aanbrengen, waarbij het belang 
van elke golfer voorop staat, vereni-
gingslid of greenfeespeler. En in dat 
licht moet ook de samenwerking met 
de vereniging - onze grootste klant- 
en met de vrijwilligers, die voor ons 
goud waard zijn, worden bezien.”
Om hun betrokkenheid bij de Golf-
horst te laten blijken, willen Harrie en 
Hendrik Swinkels vanaf 1 januari lid 
worden van Golfvereniging Golfhorst 
om zo af en toe ook mee te kunnen 
doen aan wedstrijden.

Bets van der Heijden

Zoals gebruikelijk waren het weer spannende strokeplay-
kampioenschappen. Even leek het erop dat Karel Dirkse de jongere garde 
te slim af zou zijn. De twee rondes op zaterdag 26 september had hij 
heel goed gespeeld en had hij de minste slagen nodig. Op zondag 
was hij echter wat minder goed in vorm en moest hij uiteindelijk 
genoegen nemen met een derde plaats. 
Job Pijpers werd tweede en Joep Jacobs eerste. 

Ook bij de dames was het na de zaterdag geen uitgemaakte zaak wie 
op zondag met de eer ging strijken. Anita van den Heuvel en 
Hermine Titulaer eindigden op de eerste wedstrijddag gelijk. 
Tijdens de finale op zondag bleek Anita toch de sterkste, 
werd Hermine tweede en Henny van Ham derde. 

Bets van der Heijden

Spannende 

strokeplay-

kampioenschappen
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De openingshandeling vond plaats 
ten tonele van “De Kamiël”. Dion 
Stoop Metaalbouw toverde het ont-
werp van kunstenaar Ruud van der 
Beele om tot een 5 ton zwaar kunst-
werk van cortenstaal; een kunstwerk 
dat als oriëntatiepunt in het land-
schap het verhaal vertelt van het oer-
natuurgebied op de grens van America 
en Evertsoord.

Voorbeeldproject
Onder luisterend oor van een 150-tal 
belangstellenden prees gedeputeerde 
van de provincie Limburg Patrick van 
den Broeck namens het uitvoerings-
project Maasgaard de burger-
participatie vanuit CEZP en noemde 
dit een voorbeeldproject. 
Burgemeester Kees van Rooij prees de 
samenwerking tussen de vele vrijwil-
ligers en vrijwilligersorganisaties uit 
de verschillende kerkdorpen van Horst 

aan de Maas. Beide figureerden om de 
contouren van het woestijndier in het 
kunstwerk zichtbaar te maken. 

Enthousiasme
Het geheel werd gepresenteerd door 
Jan Philipsen, die memoreerde aan de 
laatste bestuursvergadering, waarin 
werd aangehaald dat het eerste mail-
verkeer al dateerde uit 2010. “Vijf 
jaren en duizenden manuren verder 
kijken we terug op een samenwerking 
tussen tal van organisaties en kunnen 
we ook dank uitspreken aan alle men-
sen, die er als professional bij betrok-
ken waren. Want of het nu de con-
structeur, ambtenaar van de gemeente 
of kraanmachinist was, we deelden 
met zijn allen het enthousiasme en de 
wil om dit te bereiken. Een enthousi-
asme dat verder reikte dan uit hoofde 
van hun functie noodzakelijk was.” 
Na het dankwoord van Jan Philipsen 

aan eenieder die de realisatie van de 
projecten mede mogelijk had gemaakt 
en daarmee de projecten geopend 
verklaarde, veroorzaakten alle aan-
wezigen een ware stormloop om het 
monument te beklimmen.

‘Rondje CEZP’
Terug op de Golfhorst werd er nog 
even geproost op de opening. Er 
was in de zaal gedurende de middag 
een kleine expositie met daarin een 
filmpje over de totstandkoming van 
de projecten. Vanuit de Golfhorst is 
het mogelijk om een wandeling te 
maken van een kleine 5 kilometer 
(het ‘Rondje CEZP’), die langs alle drie 
de monumenten komt. En na afloop 
kan de wandelaar vanzelfsprekend 
nog even nagenieten bij de Golfhorst 
onder genot van een drankje of een 
hapje.

Jan Philipsen 

Chantal Versleijen-Van de Winkel

Foto’s: Hay Mulders, Marcel Hakvoort

Op zaterdag 24 oktober jl. vond op en rondom de Golfhorst de officiële 
opening plaats van de drie monumenten van de Stichting Cultureel Erfgoed 
Zwarte Plak (CEZP). Het monument van Rowwen (Christiaan) Hèze, 
het uitzichtspunt De Zuringspeel en kunstwerk De Kamiël van de Piël. 
De genodigden verzamelden zich bij de Golfhorst om vervolgens gezamenlijk 
per bus naar de Zwarte Plakheide te vertrekken. 

‘Vijf jaren en duizenden manuren verder…’

Drie Peelmonumenten op 
steenworp afstand van de 
Golfhorst officieel geopend
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Het LGT, dat alweer voor de 9e keer 
werd gehouden, is een zeer prestatief 
toernooi. Elke golfclub uit Limburg 
vaardigt een team van 6 spelers af. 
De maximale handicap is 24 en tot 
hcp 12 wordt Stableford gespeeld. 
Daaronder kan men kiezen tussen 
strokeplay en Stableford.
De belangstelling voor dit ‘Limburg-
Toernooi’, dat steeds professioneler 

wordt in zijn opzet, blijft onvermin-
derd groot. De afgelopen editie waren 
er twee referees van de NGF, die ook 
weer eens de puntjes op de i 
hebben gezet. Zo wil de organisatie 
door middel van aanscherping van 
het wedstrijdreglement ervoor zorgen 
dat ‘langzaam spel’, -voor veel deel-
nemers zeer frusterend-, volgend jaar 
wordt voorkomen.

De 10e editie vindt volgend jaar 
plaats in Brunssum bij Golfclub 
Brunsummerheide, wederom op 
de eerste zondag van oktober.

Bets van der Heijden

Het team van de Golfhorst heeft zich kranig geweerd tijdens 
het Limburg Golf Trophy in Geijsteren op zondag 4 oktober. 
Dit team, met als captain Karel Dirkse, werd derde van Limburg. 
In totaal deden 12 golfclubs mee. Anita van den Heuvel (foto) 
behaalde in de Stableford-categorie de tweede plaats, 
een hele mooie prestatie als je het deelnemersveld bekijkt.

Limburg-Toernooi steeds professioneler

Golfhorst weert 
zich goed tijdens 
LGT in Geijsteren

Winter 2015
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Ik geef de tee aan…

Jan Duijndam

“Ben al weer meer dan 30 jaar geleden als een 
echte Hagenees op zoek gegaan naar een nieuwe 
locatie voor ons bedrijf omdat mijn passie, 
het telen van tomaten, mij in het Westland 
onmogelijk werd gemaakt wegens stads-
uitbreiding. Zo zijn we als gezin met twee nog 
jonge kinderen naar Limburg gekomen om daar 
mijn passie te kunnen voortzetten. 
Het Limburgs dialect, dat was wel even wennen... 
als de bakker het ineens had over een ‘mik’ en er 
wordt ‘haje’ naar je geroepen. ‘Vastelaovend’ en 
een ‘schörkker’, dat zijn woorden waar ik als 
Hagenees, uit die mooie stad achter de duinen, 
nog nooit van had gehoord. Inmiddels is dat, na zoveel jaren, geen enkel pro-
bleem meer en voel ik me hier prima thuis.

Acht jaar geleden ben ik begonnen met mijn eerste ballen te slaan op de Golfhorst, 
met de gedachten: dat lukt mij wel. Er waren ook hele mooie bij, maar de meeste 
gingen ergens heen wat zeker niet de bedoeling was of het balletje lag nog op 
de tee. Een goede kennis en tennismaatje Piet Vrenken had mij aangespoord om 
samen te gaan golfen, hij golfde al langer maar te weinig. Het eerste half jaar op 
de Americabaan met veel lessen van Arthur en daarna op de grote baan. 
Dat was in een periode dat het druk was op de baan en je werd ingedeeld in een 
flight van vier, wat voor de nodige druk zorgde. Ook dat heb ik overwonnen, 
want het plezier in het golfen was snel aanwezig. Ik voelde me ook snel thuis op 
de Golfhorst. Piet was lid van de baanadviescommissie, maar door veranderde 
werkzaamheden en prioriteiten ben ik hem opgevolgd in die commissie. 
Een aantal jaren heb ik op de dinsdagmorgen gespeeld met Jack (Peeters), 
Piet (Vrenken) en Bep (de Graaf) waarin de onzin naar elkaar toe soms 
belangrijker was dan het golfen. Dat vind ik ook terug in het spelen van 
de Nobra-competitie, met een gezelschap dat goed met elkaar omgaat en 
de nodige humor heeft. Voor het komend seizoen gaan we zelf iets regelen om in 
competitieverband op verschillende banen te spelen.

Ik wil waardering uitspreken voor het bestuur; ik heb van dichtbij mogen mee-
maken hoe men met de ontwikkelingen van de laatste jaren is omgegaan en dat 
waren niet de gemakkelijkste. Maar ik heb ook grote waardering voor de inzet 
van alle commissies. De BAC is uitgegroeid van het alleen maar vergaderen naar 
het daadwerkelijk in de baan verrichten van de nodige werkzaamheden en dat is 
iets wat mij veel voldoening geeft. Ik ben meer iemand van niet te veel lullen maar 
poetsen en dat doen we in samenwerking met Fried, onze grote animator, die 
alles tot in de puntjes regelt, met Harrie, Donné en niet te vergeten ons vrouwelijke 
commissielid Hermine. Ik heb veel bewondering hoe zij haar mannetje staat met 
ons, en met de nodige opmerkingen. Ik zou het fijn vinden als zij in de volgende 
tee wat over haar zelf vertelt. Lei nog bedankt dat je mij de tee hebt gegeven. 
Ik was er in eerste instantie niet echt blij mee, en ben nu ook weer blij 
dat het erop zit.

Ik geeft de tee dus door aan Hermine Titulaer.”

Jan Duijndam

De tee mag maximaal 500 woorden bevatten. Dit omdat we niet meer ruimte ter beschikking 

hebben en ervoor waken dat er enorme verschillen ontstaan. De redactie behoudt zich het 

recht voor de tee te redigeren en -in overleg- in te korten.

NGF
Competitie-indeling 2016

Heren 1 Zondag: 
Job Pijpers 7,6, Paul van Zon 14,7,  
Ben Janssen 14,8, Marco vd Voort 16,2,  
Geert van Ewijk 16,2, Ralph Boonhof 20,  
Arnold Wolthuis 20,4, Jeroen van den Heuvel 24,3.

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

Dames 2 Dinsdag: 
Marian Kuenen, Han Driessen, Alice Wolthuis, 
Beppie Nabben, Elmi Janssen, Marian Stultiens, 
Alda Verhagen.

Heren Senioren 1 Vrijdag: 
Lambert Joosten, Pieter Jansen, Lei Holthuijsen,  
Jan Brouwers, Sjaak Metsemakers, Piet Tacken, 
Fried Hoeijmakers, Cees Mulder, Kalle Voigt.

Speeldata:

Zondag 
10 april / 17 april / 24 april /  
1 mei / 8 mei  
reservedag 22 mei.

Dinsdag 
5 april / 12 april / 19 april /  
26 april / 10 mei  
reservedag 17 mei.

Vrijdag 
8 april / 15 april / 22 april / 29 april / 13 mei 
reservedag 20 mei

Het bestuur wenst alle teams veel succes in de 
NGF-competitie!
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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 be-
kendste opleidingsscholen van Beijing: 
de Jinsong Vocational School. 
We konden kiezen uit twee gerechten: ‘Sweet 
and Sour meat with diced Pineapple’ en ‘Kung 
Pao Chicken’. Het eerstgenoemde gerecht heb 
ik in de vorige editie aan jullie gepresenteerd. 
Ditmaal de Kung Pao Chicken (ook wel Gon 
Bao Chicken genoemd). 
Let op: het gerecht is heel pittig!

Kung Pao Chicken 
(hoeveelheden zelf te kiezen naar gelang het 
aantal personen)

Ingrediënten:
Kipfilet (gesneden), pinda’s (1 minuut gekookt), gedroogde chilipepers (in kleine stukjes 
gesneden), chilisaus, Szechuan-peperkorrels, uien/sjalotjes (in kleine stukjes gesneden), 
gember (gesneden), knoflook (gesneden), suiker, azijn, sesamolie, eiwit, kookwijn (rijstwijn), 
kippenbouillonpoeder, sojasaus, pindaolie (arachideolie), maïzena (of aardappelmeel), 
water en zout. 

Bereiding: 
1. Begin met het in stukjes (1 à 2 cm) snijden van de kipfilet. Voeg zout, peperkorrels, kook-

wijn, kippenbouillonpoeder, eiwit en maïzena toe. Roer alles goed door elkaar in een kom 
en laat het mengsel marineren.

2. Meng vervolgens de suiker, azijn, sojasaus, kippenbouillonpoeder, sesamolie, water, maï-
zena en kookwijn voor de saus.

3. Verhit een wokpan en doe er olie in. Als de olie heet is doe je de peperkorrels in de wok. 
Roerbak kort voor de smaak en verwijder dan de korrels.

4. Roerbak vervolgens de gedroogde chilipepers met de gesneden kip.
5. Voeg naar smaak kippenbouillonpoeder toe.  

Wanneer de olie weer heet is, voeg je de uien, gember en knoflook toe; dan de saus (zie 2.) 
en de pinda’s. Verhit het gerecht door en door.

6. Serveer de hete ‘Kung Pao Chicken’ op een bord. Heerlijk met witte rijst en boontjes.  

Kon Poei! (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

Websitebeheer

Aart Polderman
Jacques van Eyndt

Pr-commissie

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

Jeugdcommissie

Giel Boonhof (vz a.i.)
Harm Leenders (vvz en 
competitie-coördinator)
Remo Kuijpers (pro)
Ralph Boonhof 
Peter van Deursen
Eugène van den Heuvel
Stanley Mooren
Justin Nelson
Job Pijpers

(zie voor de e-mailadressen van de commissievoorzitters het bestuursoverzicht in dit blad;  
verdere gegevens vindt u op onze website: www.golfvereniginggolfhorst.nl)

Gol fhors t
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Wintertijd: tijd om te lessen!

Deze periode van het jaar is de ideale tijd om aan uw techniek te werken. 
Gedurende de winterperiode t/m maart 2016 verzorgt Remo Kuijpers 
inlooplessen, met lesmogelijkheden op verschillende momenten 
in de week. 

- Les in groepen van 3 tot 6 personen.
-  Inlooplessen worden gegeven in de periode oktober tot en met maart.
-  U bepaalt zelf uw lesfrequentie.
-  Inboeken kan via de online lesagenda 

(te vinden via www.degolfhorst.nl)
-  Kosten: 3 maanden € 70,- (per persoon per maand).

Te huur lockers

Voor de golfers die het slepen met de golfspullen vervelend vinden en 
voor de sportievelingen die graag met de fiets naar de golfbaan komen: 
op dit moment hebben wij nog een aantal lockers vrij. Zowel boven- als 
beneden-lockers en indien gewenst met stroom. Wilt u een locker huren, 
neem dan contact op met onze receptie: telefoon 077 - 464 90 70. 

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en een sportief 2016.

Nieuws van de Golfhorst BV

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwe exploitant en Golfvereniging Golfhorst nodigen alle speel-
rechthouders uit voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 3 januari van 
17.00 uur tot 19.00 uur in het clubhuis.

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

Donderdag 24 december 
is de Golfhorst tot 
16:00 uur geopend.
 
Eerste Kerstdag 
zijn de banen en 
het clubhuis gesloten.

Tweede Kerstdag 
zijn de banen geopend en 
het clubhuis gesloten. 

Van 27 tm 31 december 
is de Golfhorst geopend 
van 9.00 tot 17.00 uur.

Nieuwjaarsdag 
zijn de banen en 
het clubhuis gesloten.

Als de banen in deze periode 
wegens weersomstandigheden 
niet bespeelbaar zijn, wordt dit 
aangegeven op het bord bij 
de ingang van het clubhuis en 
natuurlijk ook op onze site: 
www.degolfhorst.nl
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Fanatiek
Hans en Han zijn 4 jaar geleden 
begonnen met golfen, ja inderdaad 
na een tennisverleden. Beiden zijn 
gegrepen door de sport en spelen veel 
en fanatiek. Toen hun kleinzoon een 
jaar of 6 was ging hij wel eens mee 
met opa en oma en vond het heel 
spannend. Han en Hans kochten een 
klein golfsetje voor hem en Luuk 
kreeg de smaak te pakken. In de tuin 
sloeg hij regelmatig een balletje en 
sinds vorig jaar is hij lid van de Golf-
horst en dit jaar heeft hij les, haalde 
zijn jeugd-GVB en speelde al mee in 
de NGF-competitie. Luuk vertelde: “Ik 
zit ook op scouting en op tafeltennis, 
maar golfen is het leukste. Dit wil ik 
niet meer missen. Fijn om met opa en 
oma mee te gaan naar de Golfhorst.”

Verslagen
Elke week zondag zijn ze met zijn 
drieën op de Golfhorst te vinden. De 
les vindt hij voorlopig nog leuker dan 
een rondje Americabaan lopen, maar 
om samen met opa en oma te lopen, 
is natuurlijk ook heel spannend. En 
niet alleen voor Luuk, ook Hans en 
Han genieten ervan om samen met 
Luuk te golfen. Ze zien hem hard 
vooruit gaan. Luuk heeft met z’n 
handicap 54 al een keer oma versla-
gen op de Americabaan! De vorige 
vakantie hebben ze al samen op een 
drivingrange in Oostenrijk gespeeld 
en Han en Hans verheugen zich er al 
op om volgend jaar samen met Luuk 
in Oostenrijk te spelen op een mooie 
baan; met zijn baanpermissie mag 
Luuk dan mee de baan op! 

Aanrader
Het broertje van Luuk, 5 jaar, heeft nu 
het eerste setje van Luuk en probeert 

het in de tuin bij opa en oma, voor-
lopig lijkt een ‘wildere’ sport meer bij 
hem te passen zoals voetbal of judo, 
maar wie weet! Met twee kleinzoons 

moet het ook lukken.
Er zijn vast meer golfers bij de Golf-
horst die met hun kleinkinderen 
samen golfen. Als ik de enthousiaste 
reacties van Han en Hans (en ook van 
Luuk) hoor is dat echt een aanrader. 
Goed voorbeeld doet goed volgen!

Aart Polderman

Luuk: “Golfen is het leukste!”

Golfen als een 
opa-oma-kleinzoon sport
Golfen staat nog wel eens bekend als een opa-en-oma sport; als je te oud bent 
voor andere sporten zoals hockey en tennis, en je hebt eindelijk echt tijd wan-
neer je met pensioen gaat, dan ben je zo langzamerhand aan golfen toe. Dat 
het ook anders kan bewijzen Hans en Han Driessen samen met hun kleinzoon 
Luuk van 8 jaar. 

Gol fhors t
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Vraag het 
aan de R&H-commissie!

Gol fhors t Winter 2015

Vrije drop
Als je last hebt van ongemakken (de 
Regels spreken over belemmeringen) 
door een vast obstakel zoals een pad 
of een 100-meter-kei, heb je recht op 
een vrije drop. Dat geldt ook bij de 
zogenoemde ‘abnormale terreinom-
standigheden’. Daaronder vallen 
tijdelijk water, door vogels 

omgewoelde grond, een mols-
hoop, een konijnengat en grond in 
bewerking(GUR). Je moet droppen 
binnen een stoklengte van het DP, 
niet dichter bij de hole. En om de 
puntjes op de i te zetten: op de green 
moet je plaatsen op het DP, bijvoor-
beeld als er een plas water ligt.

Definitie
Het DP is het dichtst bij de bal en niet 
dichter bij de hole gelegen punt waar 
je, als de bal daar zou liggen, geen last 
meer hebt van het ongemak. Als de 
bal in een bunker ligt, moet het DP 
en de plaats waar je dropt in de bun-
ker zijn.

E E E

Het dichtstbijzijnde punt 
zonder belemmering (DP) 
Hoe je strafslagen voorkomt
Je bal ligt in een plas water, op een pad of op een stuk grond dat door 
vraatzuchtige eksters en kraaien is omgeploegd. Geen nood. Je mag zonder 
straf droppen. Dat moet je doen binnen een stoklengte van het zogenoemde 
‘dichtstbijzijnde punt zonder belemmering’ (DP). In dit artikel lees je aan welke 
eisen het DP moet voldoen.
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E E E 
Aanbevolen procedure
Je behoort het DP nauwkeurig vast 
te stellen door de slag na te bootsen 
die je zou hebben gedaan als het 
ongemak er niet was geweest. Met 
dezelfde club, adresseerpositie, speel-
richting en swing. “Ik doe dat altijd 
op het oog”, hoor ik je denken. Geen 
probleem. Niets aan de hand. Als je 
deze procedure niet volgt, krijg je 
daarvoor geen straf. Behoren is name-
lijk geen moeten, het is een aanbeve-
ling. Straf krijg je als je de geldende 
regel overtreedt. Bijvoorbeeld als je 
een slag doet nadat je hebt gedropt 
op een plek verder dan een clublengte 
van het correcte DP. Jammer dan. Ge-
speeld van een verkeerde plaats. Twee 
strafslagen.

Veilige weg
Kies als je zeker wilt zijn voor de 
veilige weg en volg de aanbevolen 
procedure. Dat is als je een molshoop 
of konijnengat wilt ontwijken meestal 
niet nodig, dat kan op het oog. Maar 
als je een pad gaat ontwijken ligt al 
gauw een regelovertreding op de loer. 
En bij een door tijdelijk water dras-
sige fairway is vaak discutabel waar 
de grens is. Overleg dan even met je 
marker.

Als de bal op een pad ligt.
Veel spelers denken ten onrechte dat 
als de bal op een pad ligt, het DP aan 
dezelfde kant naast het pad ligt als 
waar de bal ligt. Ze menen dus dat 
als de bal op de rechterhelft van het 
pad ligt, het DP ook rechts van het 
pad is. Als je daar even over nadenkt, 
weet je dat dit niet zo hoeft te zijn. 
Als het werkelijke DP links ligt, spelen 
ze van de verkeerde plaats. Gelukkig 
voor hen kijkt de marker dan vaak in 
opperste concentratie een andere kant 
uit!

Verkeerde green
Met de term ‘dichtstbijzijnde punt 
zonder belemmering’ heb je ook te 
maken als de bal op een verkeerde 
green ligt. Je bent dan verplicht om 
buiten de green en niet dichter bij de 
hole te droppen binnen een stokleng-
te van het DP.

Punt uit!

Namens de regel- en handicapcommissie,

Jan Rovers

Slottoernooi  
Americabaan
Frans van Rhee sloeg tijdens het slottoernooi op de 
Americabaan een mooie hole-in-one. Omdat dat op 
hole 8 was, waar ook de neary was, was het dubbelfeest 
voor Frans.
Het slottoernooi had nog een verrassing: welke flight kon 
het langst met het roze balletje spelen? Nou de flight 
waartoe ook deze golfkar behoorde vast en zeker niet…

Bets van der Heijden
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Eind juni waren er 3 wedstrijden 
in Drenthe, de eerste op 25 juni op 
G&CC Assen. In ons tenue van de 
Green Jackets en met onze zachte 
G hadden we al snel aanspraak. 
Deze wedstrijden werd de spelvorm 
‘DUOgolf special’ gespeeld. De eerste 
slagen ieder voor zich en daarna om-
en-om verder met de beste bal. Dit 
bleek een leuke spelvorm te zijn die 
ons blijkbaar goed lag. We kwamen 
binnen met een nettoscore van 66, 
hetzelfde als het baanrecord van ene 
Joost Luiten. Leuk, en het bleek ruim 
voldoende voor de dagwinst.
26 juni GC de Semslanden. Na een 
gezellige wedstrijd met de organisator 
kwamen we als eerste binnen. We 
hadden het weer voor elkaar gekre-
gen om elkaar goed aan te vullen, 
want individueel waren we zeker niet 
foutloos. Zaterdag op de Gelpenberg 
ging het ook niet geheel foutloos, we 
werden derde en kwalificeerden ons 
daarmee voor de finale. Daar moes-
ten we dan ook maar aan meedoen. 
11 september hebben we nog met 6 
teams van de Golfhorst meegedaan 
aan de DUOgolf-wedstrijd op de 
Peelse. Na een leuke dag gingen 3 
teams met een prijs naar huis.

Hoofdprijs
Dan de finale op de Scherpenberg. De 
beste 16 duo’s mochten spelen voor 
de hoofdprijs: een reis naar Portugal. 
Op de laatste 2 holes lieten we nog 3 
slagen liggen, maar netto 6 onder de 
baan moest toch genoeg zijn voor het 
podium? Wat bleek: twee teams gelijk. 
Een play-off! Dat werd spannend. Na 
een lastige start moest het gebeuren. 
120 toeschouwers op het terras, 120 
meter naar de vlag met daartussen 50 
meter water. Dan is een televisiebal 
- en applaus - wel erg lekker. Uitein-
delijk nog een putt van dik 2 meter 
voor de winst. Dat voelt, met de 
mogelijkheid op zo’n prijs, toch heel 

anders dan op zaterdagmorgen op de 
Golfhorst en jawel, mis! Gelukkig had 
onze tegenstander hetzelfde probleem 
en ook hij mist. GEWONNEN, we 
gaan naar Portugal! Het werd een 
gezellige en late avond.

Genieten
Op 28 oktober vertrokken we naar La-
gos. Hier ontmoeten we de 12 andere 
deelnemers aan de DUOgolf Algarve 
CUP. 6 gezellige dagen, op een aantal 
hele mooie banen. Onyria Palma-
res, de nummer 23 van Europa en 
Boavista Golf mochten we spelen van 
onze prijs. De donderdag en vrijdag 
spelen bij 23 graden in korte broek en 
polo. Genieten! 
Op zaterdag een rustdag, maar wij 
gaan naar Santo Antonio. Een ver-
schrikkelijk leuke baan. Iedere helling 
of heuvel is gebruikt om iets mee te 
doen. Geen enkele vlakke ligging en 
soms geen idee wat de bal doet. Maar 
mooi weer en we golfen goed, dus 
genieten.

Noodweer
Zondag noodweer, regen, wind-
kracht 6. Het onweert en de baan 
staat blank. Geen golf en de middag 
doorgebracht in de pub. Balen, zeker 
als je hoort dat de wintercompetitie 
in America gewoon in polo, bij 17 
graden begint. 
Bij de prijsuitreiking ’s avonds blijkt 
dat we als team gelijk zijn geëindigd 
op de 1e plaats We besluiten om dit 
nog een keer in Nederland met een 
extra wedstrijd te beslissen. Indivi-
dueel wel 1e, dus toch een aanden-
ken en een doos ballen.
Op maandag nog een ronde op 
Golfclub Espische gelopen. Wel 
een flinke bui, maar we hebben 
een leuke dag. Moe, maar voldaan 
landen we maandagnacht weer op 
Düsseldorf. 

Laagdrempelig
Al met al was DUO-golf een hele 
leuke ervaring. Leuke spelvormen, 
nieuwe banen en andere mensen 
ontmoeten. De organisatie is goed en 
de wedstrijden zijn laagdrempelig. 
Behalve de reis, zijn de prijzen klein. 
Golf en gezelligheid staan voorop. 
Mocht je dus eens wedstrijden willen 
spelen in een deel van Nederland 
waar je niet zo maar even komt, kijk 
dan eens op www.duogolf.eu.

Marco Van de Voort en Ben Janssen

Leuke spelvormen, nieuwe banen en 
andere mensen ontmoeten 

DUO-golf, een mooie ervaring
Dit seizoen gingen we op zoek naar een leuke wedstrijd om samen te spelen. 
We kwamen terecht bij DUO-golf. Een competitie voor duo’s die voornamelijk 
in Noordoost-Nederland wordt gespeeld. 
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Verwarring…
“Misschien had u ook nog nooit van haar gehoord. Ik althans niet en 
daar schaamde ik me eigenlijk in eerste instantie wel voor.

Ik had het toch goed gelezen: ‘Hanneke Dekker, 
kampioen van Nederland’ en als modale golfer vind ik 
dat ik wel onze kampioenen moet kennen.

Direct had ik een idee: ik was van plan om met de BV en 
onze golfschool te overleggen of we deze bijzondere dame 
niet konden uitnodigen voor een demonstratieles.
Maar goed dat ik het niet heb gedaan; onze Hanneke was weliswaar 
kampioen van Nederland, maar dan wel van de Nederlandse Kolfbond.

Ik heb al in één van mijn eerdere verhaaltjes gewezen op het feit dat woorden die meerdere 
betekenissen hebben vaak verwarrend kunnen werken. Dit geldt dus ook voor kolfen. 
De verwarring zou massaal zijn als zij een demonstratie zou geven.
Kolfen is een sport die wordt beoefend in een hal van ca. 75 x 12,5 meter met een gummibal 
ter grootte van een mandarijn. De bedoeling is om met een soort hockeystick, ‘kriek’ genaamd, 
via twee palen de bal in een vak te plaatsen. Er zijn verschillende vakken die de waarde van 
1 t/m 12 opleveren. Het heeft dus weinig met onze golfsport te maken. 
U kunt het precieze verloop zo op internet vinden.

De verwarring is ook ontstaan omdat onze golfsport tot het einde van de zestiende eeuw 
Colf werd genoemd. Bovendien hebben veel Nederlandse schilders taferelen gemaakt waarop 
burgers met een dergelijke kriek werden afgebeeld, heel vaak op het ijs. Dit was noch colf, 
noch golf maar bandy, een sport die ook nog wel wordt beoefend.
Maar terug naar de Nederlandse Kolfbond. Ik denk dat onze vereniging meer leden telt dan 
de hele Kolfbond. Maar ook hier zijn bestuursleden, commissieleden en tal van vrijwilligers.
En dit bracht mij bij de jongste vrijwilligersdag waar ik in het kielzog van mijn vrouw, 
ook bij mocht zijn.

Het is goed dat ons bestuur eens per jaar onze vrijwilligers in het zonnetje zet en fêteert. 
Een grote groep gemotiveerde vrijwilligers is voor de vereniging een kapitaal dat u niet 
terugvindt op de balans die jaarlijks wordt gepresenteerd, maar ten minste even waardevol is. 
Als door een toeval alle bestuursleden tegelijkertijd op vakantie gaan, zullen we hier niet veel 
van merken. Maar als bijv. alle leden van de wedstrijdcommissie tegelijkertijd weg zijn, 
kunnen we simpelweg geen wedstrijden spelen.
Dat Jan van Lieshout vrijwilliger van het jaar werd, is natuurlijk volkomen terecht. 
Evenals het feit dat de leden van de baanadviescommissie uitgebreid werden gecomplimenteerd. 
U weet toch dat zij niet alleen adviseren, maar op een bewonderenswaardige manier 
de handen uit de mouwen steken en snoeien, harken en spitten dat het een lieve lust is.

Toch denk ik dat ik voor deze commissie nog veel waardevolle tips heb en wel speciaal door 
mijn kennis van en ervaring met bomen. Niet door mijn opleiding of studie, maar simpelweg 
door mijn ervaring. Ik denk nl. dat er geen boom is op onze golfbaan, waar ik niet zuchtend 
en hoofdschuddend bij heb gestaan, omdat mijn bal daar weer eens achter of voor lag, 
of waarin ik een flinke deuk heb geslagen. 

Maar dat schijnt bij het spelletje te horen en daarom ben ik nog steeds blij dat ik golf en 
niet kolf en dat is dus een kolfje naar mijn hand.”

Afko Schoonbeek

column… Afko Schoonbeek
Golf-
mopjes

Respect
Twee mannen zijn 
aan het golfen als er vlak naast de green 
een begrafenisstoet voorbijkomt. 
Een van de twee mannen neemt zijn pet 
af en houdt deze op zijn hart. Als de stoet 
voorbij is, zegt zijn vriend: “Goh, dat vind 
ik een mooi gebaar van je.” 
“Tja”, antwoordt de ander, “dat was wel 
het minste wat ik voor haar kon doen na 
twintig jaar huwelijk.”

Golfpech
Een golfer slaat een perfecte drive op de 
eerste hole. Het balletje landt na ruim 
270 meter midden op de fairway. 
Maar helaas, precies op een sproeiputje, 
waardoor het balletje scherp naar links 
kaatst en tussen de bomen tot stilstand 
komt! Briesend van woede over zoveel 
tegenslag, loopt de golfer naar het balletje, 
pakt met een bruusk gebaar een 
ijzer 2 uit de tas, gaat staan en haalt 
verwoestend uit. De bal raakt een boom, 
toucheert en raakt de golfer zó hard op zijn 
slaap dat hij dood neervalt.  
Even later staat hij voor de hemelpoort. 
Petrus kijkt even in het grote boek en 
zegt: “Klopt het dat je golf speelde?” 
“Klopt!”, moppert de golfer die blijkbaar 
nog niet over de slag heen is. “Had je een 
beetje lengte in je slagen?”, vraagt Petrus 
belangstellend. “Dat kun je wel zeggen. 
Het kostte me maar twee slagen om hier te 
komen.”

Verhouding met zijn secretaresse 
Een getrouwde man heeft een verhouding 
met zijn secretaresse. Op een dag konden 
ze geen weerstand meer bieden aan hun 
verlangens en ze reden naar haar huis en 
bedreven de hele middag gepassioneerd 
de liefde. Uitgeput vielen ze in slaap en 
werden pas om 20.00 uur wakker. 
Terwijl de man zijn kleren aantrok, zei 
de vrouw dat hij zijn schoenen door het 
gras en de blubber achter haar huis moest 
halen. De man begreep er weliswaar niets 
van maar deed wat ze zei. Thuisgekomen, 
vroeg zijn vrouw: “Waar ben jij de hele 
dag geweest?” “Lieveling”, antwoordde 
hij, “ik kan niet tegen jou liegen. Ik heb 
een verhouding met mijn secretaresse en 
we hebben de hele middag seks gehad.” 
Zijn vrouw keek naar zijn schoenen en zei: 
“Leugenaar, je bent weer gaan golfen!”

Golfspeler met dorst 
Een golfspeler loopt op een zeer 
warme dag ‘uitgeput’ na de 18e hole 
het clubhuis binnen en zegt tegen de 
barman: “Zeg, Kerel, nu wil ik onmiddellijk 
iets ijskouds met veel alcohol d’r in.” 
Zegt die barman: “Meneer, moet u even 
doorlopen naar het terras. 
Daar zit uw vrouw!”

Gol fhors t
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Op 28 oktober heeft de NGF de 
moeilijkheidsgraad van onze baan 
opnieuw beoordeeld. Namens de ver-
eniging waren Chris Besseling en Jan 
Rovers daarbij aanwezig. De nieuwe 
rating is om twee redenen aange-
vraagd. Allereerst de gerenoveerde 
hole 5, en ten tweede: de brede op-
vatting binnen de vereniging dat we 
in vergelijking met andere banen te 
weinig slagen krijgen. Een verslag:

Woensdagochtend 
28 oktober, 
negen uur. 

Chris Besseling en ik 
wachten op de vier raters. 
Kort na elkaar druppelen 
ze binnen. Twee vrouwen, 
twee mannen. 
Ervaren golfers die ieder, 
-als een van de 30 NGF-
vrijwilligers, jaarlijks acht 
ratings voor hun rekening 
nemen. 
We ontvangen ze op 
hartelijke wijze, functionele 
vriendelijkheid, je weet 
maar nooit waar het goed 
voor is. Al gauw zitten we 
met z’n zessen aan tafel. 
Ook manager Derk Jolles 
laat zich even zien. 

Een week geleden hebben we 
gegevens over de maaihoogtes 
en plattegronden van de holes 
naar de NGF gemaild. 
Op enkele vragen daarover, in het 
bijzonder over de nieuwe hole 5 en 
enkele kleinere baanveranderingen, 
gaan we nader in. 

Daarna bespreken de teamleden 
enkele baansituaties die bijzondere 
aandacht van hen eisen. 
Van onze kant geven wij aan, 
dat we de stellige indruk hebben 
ten opzichte van andere banen 
te weinig slagen te krijgen. Ze laten er 
geen misverstand over bestaan dat 
ze geen cadeautjes geven, maar in 
twijfelgevallen laten ze het dubbeltje 
wél naar onze kant vallen. 

Landingsgebieden
Rond half elf lopen we naar buiten 
waar vier buggy’s ongeduldig staan 
te wachten. We gaan de eerste twee 
holes meekijken. De baan ligt er op 
z’n eind-oktobers bij: een rijke schake-
ring herfstkleuren, gevallen bladeren, 
hier en daar een dauwsluier. Het is 

waterkoud. De buienradar is in een 
uitstekende bui en laat de hele dag 
geen spatje regen zien. Een vlucht 
luid gakkende ganzen, in wijde V-for-
matie, steekt af tegen de grijze lucht. 
Op aanwijzing van de NGF hebben de 
nijvere leden van de baanadviescom-
missie twee dagen geleden met sym-
bolen aangegeven, waar de landings-
gebieden van een nul-handicapper en 
van een bogeyspeler zijn. Regelmatige 

spelers hebben de rode en gele cirkels 
en kruisen op de fairways ongetwij-
feld gezien. Van daaruit beoordelen de 
raters de moeilijkheidsfactoren zoals 
doglegs, fairwaybreedte, schuine lig-
gingen, rough, out-of-bounds, water, 
bunkers en bomen. Speciale aandacht 
krijgen de grootte, de snelheid en de 

Ondanks de dauw vormt de teamleider zich op hole 2 met de stimpmeter een oordeel over de snelheid van de green.

‘Termen als chute, surroundings, pivotpunt, stimp en 
het moeizaam uitgesproken recoverability gaan 
ons ene oor in, het andere uit...’ 

Baan door NGF 
opnieuw beoordeeld:
twee tot vijf slagen erbij 
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glooiingen van de greens. Schrik niet: 
de NGF gaat er voor de bepaling van 
de landingsgebieden van uit dat de 
afslag van een mannelijke bogeygolfer 
gemiddeld 183, en die van een vrouw 
137 meter is. De vervolgslagen zijn 
155 meter bij de mannen en 119 bij 
de vrouwen. Ga d’r maar aan staan.

Chute, stimp, pivotpunt…
Hole 1 verloopt vlotjes. De nieuwe 
vijver links van de fairway maakt 
weinig indruk en levert geen extra 
moeilijkheidspunten op. Je hoort daar 
simpelweg niet te komen. De voor 
hogere handicappers intimiderende 
batterij gapende bunkers en de dog-
leg, vormen voor bogeyspelers geen 
onoverkomelijk probleem. Met een 
hole-afstand van 445 meter voor geel 
en 368 voor rood haalt zowel de man 
van geel als de vrouw van rood bij 
foutloos spel in drie slagen de green. 
Het ratersjargon spettert in het rond. 
Termen als chute, surroundings, pivot-
punt, stimp en recoverability, gaan 
ons ene oor in en het andere uit. 

Knikpunt en dogleg
Hole 2 blijkt zelfs voor de door de 
wol geverfde teamleden moeilijk in te 
schatten en leidt tot discussies. Chris 

en ik houden wijselijk de mond. 
Eerst beoordelen ze hoe je de hole 
het beste kan spelen en waar het 
knikpunt ligt van de dogleg. Daarna 
moeten ze op een schaal van een tot 
tien de moeilijkheid uitdrukken van 
de helling, die over een flinke fairway-
afstand sterk afloopt. De bal rolt daar 
vaak naar beneden en de speler staat 
meestal lager dan de bal. Een kop-
pel nieuwsgierige kraaien neemt laag 
rondcirkelend een kijkje. De verzamel-
de gegevens worden deels op formu-
lieren genoteerd, deels ingevoerd op 
een pc. Deze hole alleen al vergt drie 
kwartier.

Chris en ik hebben dan genoeg gezien 
en we zoeken het clubhuis op. Ander-
half uur, een kop soep en een gezond 
broodje- gezond later, lopen we weer 
de baan in, nu om met zijn tweeën 
een aantal holes te spelen.

Tegen vijven heeft het ratingteam het 
veldwerk erop zitten. In het clubhuis 
nemen ze nog enkele vraagpunten 
met ons door en praten we nog wat 
na. Stellige uitspaken over de rating 
doen ze niet, ze houden flink wat sla-
gen om de arm en geven aan dat we 
geen wonderen moeten verwachten. 

Ratingsoftware
De teamleider sjouwt een last huis-
werk mee. Hij moet de verzamelde 
gegevens invoeren in de ratingsoft-
ware en een vergelijking maken met 
de resultaten van vijf jaar geleden. 
Daarna zendt hij alle informatie naar 
het Federatiebureau in Utrecht. Daar 
beoordeelt een ervaren medewerker de 
rating nog een keer op hoofdlijnen, 
waarna de handicaptabellen worden 
geprint. Die kunnen we over vier tot 
vijf weken verwachten. Beetje lang, 
vinden wij.
 
Tot onze verrassing ontvangen we de 
uitkomsten al na tweeënhalve week. 
Twee tot vijf slagen erbij in vergelij-
king met de geldende tijdelijke tabel-
len. De grote lijn is als volgt:

• Voor mannen van geel: exact handi-
cap 5-15 twee slagen erbij, 16-27 drie 
slagen en 28-54 vier slagen.

• Vrouwen van rood: exact handicap 
10-26 drie slagen erbij, 27-31 vier 
slagen en 32-54 vijf slagen.

Chris en ik zijn er dik tevreden mee. 
U ook?

Jan Rovers

De baanadviescommissie is druk bezig met de voorbereiding voor de NGF-rating.

Gol fhors t
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Een voorbeeld om je set-up 
goed in te nemen:

• Oefening 1: ga rechtop staan en 
probeer vanuit je heup en schouders 
te draaien van rechts naar links?  
Hoe gaat dit? (Foto 1)

• Oefening 2: ga rechtop staan en trek 
je rug hol of bol en draai wederom 
van rechts naar links? Hoe gaat dit 
ten opzichte van oefening 1? 

H  Foto 1

Waar let ik op bij 
een goeie starthouding?

• Kantelt de golfer naar voren vanuit 
de heup? (Foto 2)

• Buigt men voldoende naar voren?
• Knieën zijn uit het slot?

• Kunnen de armen ontspannen on-
der het borstbeen hangen?

• Hangen de schouders of staan ze 
mooi recht en actief?

H  Foto 2

Kenmerken van 
een goeie golfhouding:

• Je voelt spanning in je onderrug, dit 
om je rug recht te houden.

• Handen hangen onder je borstbeen, 
vanuit het zijaanzicht zie je een 
hoek tussen je armen en de shaft.

Oefening om een goeie 
golfhouding in te nemen:

• Je zet je voeten tegen elkaar en je 
gaat helemaal recht staan.

• Kleine stap links, grote stap rechts 
waardoor je ongeveer schouder-
breedte komt te staan.

• Je pakt de club vast waarbij je armen 
op je borst rusten en de shaft naar 
voren wijst. (Foto 3)

• Je kantelt en tegelijkertijd ga je  
met je rug naar voren, waarbij  
het clubhoofd vanzelf op de grond 
komt.

• Je schouderbladen trek je naar elkaar 
toe.

H  Foto 3

Verandert de houding? Bij andere 
technieken? Nee, alleen putten is 
wat dat betreft een uitzondering. Het 
verschil bij andere technieken, zoals 
chippen pitchen enz. is dat je voeten-
stand en balpositie veranderen.

Veel succes!

Remo Kuijpers, 

PGA Holland professional

‘Heup en wervelkolom moeten recht staan’

Een sterke set-up 
zorgt voor stabiliteit 
in je golfspel!
Je set-up is het fundament voor een goeie stabiele swing. Op de eerste plaats 
zorgt het voor evenwicht in je swing maar wat nog belangrijker is, het zorgt 
ervoor dat je de beweging steeds op dezelfde manier kan maken. Als je geen 
goede starthouding inneemt, moet je altijd corrigeren, met alle gevolgen van 
dien voor je swing. Het gaat er om dat je heup en wervelkolom recht staan. 
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De spelers van de Golfhorst zijn na telling van de scores van de 
uit- en thuiswedstrijd tegen ‘het Woold’ uit Asten opnieuw als 
winnaars uit de bus gekomen. Tegenstanders hebben het altijd 
moeilijk als ze op de Golfhorst moeten spelen, omdat ze slagen 
moeten aftrekken. Na de 
uitwedstrijd tegen ‘het 
Woold’ had de Golfhorst 
een achterstand opgelo-
pen, maar de eindscore 
van de thuiswedstrijd 
op dinsdag 29 septem-
ber bleek ruimschoots 
voldoende om de Friends 
Cup op de Golfhorst te 
houden.
Het was een prachtige 
wedstrijd, schitterend 
zonnig weer en de baan 
lag er subliem bij. Er 
waren 96 deelnemers, 
48 van beide clubs. 

Iedere flight bestond uit 2 teams, met in elk team een speler van 
de Golfhorst en een van ‘het Woold’. De indeling was zodanig 
gemaakt dat elk team een gemiddelde speelsterkte had van 
een playing handicap van ongeveer 22. Daardoor konden de 

scores ook goed worden 
vergeleken.
Ook al is de Golfhorst 
natuurlijk bijzonder trots 
dat opnieuw de eindzege 
is binnen gehaald, het 
doel van de uitwisseling 
is vooral om er een gezel-
lige dag van te maken. 
En die opzet is zeker 
geslaagd!

Volgend jaar opnieuw 
een Friends Cup!

Bets van der Heijden

Friends Cup opnieuw naar de Golfhorst

Terechte aandacht voor de greenkeeping van de Golfhorst
Zelf een balletje slaan en ter afsluiting lekker eten en drinken. Voor de greenkeepers, ervaren en nog in de leer, was 
er door de baanadviescommissie een gezellig middag georganiseerd. Dit als dank voor het geweldige werk dat het 
afgelopen golfseizoen door hen is verricht. Iedereen, zowel leden als greenfeespelers waren het erover eens: dit team 
heeft ervoor gezorgd dat de baan er op en top uitzag afgelopen seizoen. Een bedankje, ook van de BV, was daarom 
ook zeer terecht.

Chapeau mensen! Bets van der Heijden
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Traditiegetrouw werd er eerst door de 
liefhebbers gegolfd. En die wedstrijd 
had deze keer een speciaal karakter. 
De voorzitter van de wedstrijdcom-
missie had een zogeheten ‘stokken-
wedstrijd’ uitgewerkt. Hoe lager de 
handicap, hoe minder stokken er in 
de tas meegenomen mochten worden. 
En daar was grote sociale controle 
op. Als pleister op de wonde werd de 
playing handicap voor deze ‘pechvo-
gels’ enigszins opgewaardeerd. 

Tijdens het buffet nam voorzitter Ma-
nus Poels het woord. Hij memoreerde 
nog even in het kort de moeilijke en 
pijnlijke periode na het overlijden 
van exploitant Eric van den Munck-
hof. Voor Bodemzorg Limburg, de 
eigenaar van het golfcomplex, is het 
hebben van een golfbaan absoluut 
geen kerntaak, aldus Manus. Een 
reden om op zoek te gaan naar een 
nieuwe exploitant en die is inmiddels 
gevonden, zoals u weet. 

Daarna was het tijd om de ‘harde wer-
kers’ aan de baan naar voren te halen, 
de loftrompet te steken over hun 
grote verdiensten en hen letterlijk in 
de bloemetjes te zetten. Zij werden 
niet, zoals door sommige aanwezigen 

verwacht, benoemd tot vrijwilliger 
van het jaar. Want, zo zei voorzit-
ter Manus, die eer valt te beurt aan 
iemand die achter de schermen zijn 
of haar sporen heeft verdiend. En dat 
was, tot zijn eigen grote verrassing Jan 
van Lieshout. Een interview met hem 
leest u op de pagina hiernaast.

Bets van der Heijden 

De vele vrijwilligers van de Golfhorst en hun partners in het zonnetje zetten. 
Dat is de bedoeling van deze ene speciale dag in het jaar, die door het bestuur 
van Golfvereniging Golfhorst als een belangrijke en onmisbare gebeurtenis 
wordt beschouwd. 

‘Een belangrijke en onmisbare gebeurtenis’

Vrijwilligersdag 2015: 
wederom een 
waardevolle bijeenkomst
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Een week nadat Jan werd uitverkoren 
tot de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ sprak 
ik Jan na de herendag. Natuurlijk 
wordt er in het Golfblad aandacht 
besteed aan dit gebeuren, maar Jan 
benadrukte een paar keer in het 
gesprek er niet een te grote toestand 
van te maken. Jan was geheel verrast 
maar ook blij dat anderen zo positief 
tegen zijn activiteiten in de wedstrijd-
commissie aan kijken.

Er zijn bij de Golfhorst veel vrijwil-
ligers die zich ook langdurig inzetten 
voor de vereniging en Jan vindt het 
vanzelfsprekend dat je vrijwilligers-
werk doet bij een club waar je actief 
lid van bent. Vrijwilligerswerk zit bij 
Jan in de genen. Vanaf zijn 18e begon 
het: eerst bij scouting. Later volgde 
de buurtvereniging, de scholen, het 
gymnasium schoolbestuur, jarenlang 
voorzitter van de tennisclub. Ook 
via zijn werk als technisch opzichter 
bij de woningbouwvereniging zat hij 
op een plek waar maatschappelijke 

dienstverlening belangrijk en vanzelf-
sprekend was.
Toen een paar van zijn tennismaatjes 
een paar golflessen hadden genomen, 
sloeg de vonk over. Ook Jan begon 
met golflessen in 2003, bij Marie 
Thérèse en werd in 2004 lid van de 
Golfhorst.  

Coördinator
Al na een jaar of twee werd hij ge-
vraagd voor de wedstrijdcommissie en 
naast het regelen van de wedstrijden 
van de herendag en de seniorendag, 
volgde hij na een jaar Henk van 
Oosterhout op als de coördinator van 
de matchplay- en strokeplay-kam-
pioenschappen. Met veel plezier en 
aandacht heeft Jan dit nu zo’n acht 
jaar gedaan, samen met verschillende 
anderen uit de wedstrijdcommissie. 
Dit jaar is er weer een poulesysteem 
gehanteerd, waardoor het ook voor 
de mindere goden aantrekkelijker 
wordt om mee te doen. Vroeger is 
dat ook wel geprobeerd, maar dan 

bleek dat er (te) vaak poulewedstrij-
den werden uitgesteld tot het te laat 
was. Dit jaar is het goed gelopen, wel 
met grote aandacht voor het op tijd 
plannen van de partijen. Helaas was 
er te weinig belangstelling om in het 
weekeinde van de finales ook nog een 
wedstrijd te houden voor alle afval-
lers. Leuk idee, misschien volgend 
jaar?

Hoewel Jan heel relativerend praat 
over zijn bijdragen, mogen we als 
vereniging blij zijn met mensen zoals 
Jan die er heel veel tijd in willen 
steken om de wedstrijden soepel en 
in relaxte sfeer te laten verlopen. 
Bedankt Jan!

Aart Polderman

‘Het is (niet) moeilijk bescheiden te blijven’

Jan van Lieshout:
Vrijwilliger van het Jaar 

Gol fhors t
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Puzzel 35 FILIPPINE VOOR DE DONKERE WINTERDAGEN

Oplossing puzzel 34: 
De goede cijfercombinatie was: ‘17-10’
Iedereen weer bedankt voor het meedoen en succes met de nieuwe puzzel. Uit de goede inzendingen heeft 
de redactie de naam getrokken van Piet Jacobs uit Venray. Voor hem staat een lekker flesje wijn klaar bij de receptie 
van de Golfhorst. 

De vetgedrukte vragen zijn cryptische omschrijvingen. Plaats de antwoorden van de vragen in de bovenste diagram. 
Schrijf vervolgens deze letters in de onderste diagram. Als u de vakjes op de juiste wijze hebt ingevuld, 
ontstaat er een vraag. Het antwoord op deze vraag is de oplossing.

Stuur de oplossing vóór 10 januari  2016 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!

AAAA    BBBB    CCCC    
    

DDDD EEEE    FFFF    GGGG    

HHHH    

IIII    JJJJ KKKK

LLLL MMMM NNNN OOOO    

A.  Leider over Golfhorstbaan en -horeca in 2016 
B.  Sporen volgen in de sneeuw 
C.  Voor tollah of sofia 
D.  H2O 
E.  Wortel 
F.  Balie of cassettespeler 
G.  € 710 door dit toernooi opgehaald in 2015 
H.  Dit doet men ter verdediging 
I.  Was een Oosters keizerrijk 
J.  Voor silo of prijs 
K.  Een beetje op zichzelf gericht 
L.  De naaste familieleden 
M.  Die zaak heeft geen naam 
N.  In der … schikken 
O. =mc2 

0 ? 

26



rekafa bv
faunalaan 50 - 5928 rz  venlo
t 077 356 03 56 - f 077 356 03 66 
e info@rekafa.nl - i www.rekafa.nl

Drukwerk 
   met een swing 
    of course!

drukkers

Computerformulieren  -  Etiketten  -  Mailers  -  Acceptgiroformulieren  -  Kettingsets  -  Enveloppen 

A4 Laserpapier  -  Snap-out-sets  -  Labels  -  Reclamedrukwerk  -  Posters  -  Jaarverslagen  -  Stickers    

Vormgeving huisstijlen - Full-Colour brochures - Complete actiepakketten - En nog veel meer. 



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

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

Uw vermogen in 
goede handen!

Rabobank 
Private 

Banking
Een account-
manager die 
u écht kent.




