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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.”
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tot een succesvolle oplossing. Meer weten? 
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Het is zondag 28 februari en we 
staan bijna aan het begin van 
een nieuw seizoen, de jaarver

gadering is weer achter de rug, waarin 
ik de situatie van de afgelopen jaren 
rondom ‘de Golfhorst’ zo compleet 
mogelijk kon weergeven en waarin ik 
Fried Hoeijmakers namens de leden 
mocht benoemen als Lid van Ver
dienste van onze vereniging en ik een 
begin maakte aan mijn 8e en tevens 
laatste jaar als voorzitter van deze 
prachtige club.

Het fundament voor een nieuwe start 
hier op de Golfhorst is gelegd en al 
weken lang staan mensen in de start
blokken om de verdere verbeteringen 
in de baan voor het nieuwe seizoen 
te kunnen afronden, maar het is door 
de extreme weersomstandigheden zo 
drassig dat het nauwelijks mogelijk 
is om de baan te kunnen spelen, laat 
staan dat hierop gemotoriseerd ver
keer kan rijden.

Organisatorisch begint alles op zijn 
plaats te vallen zo horen wij van de 
manager en komen we in een rustiger 
vaarwater terecht, waardoor ook weer 
meer tijd vrij komt om onderling za
ken met elkaar af te kunnen stemmen.
Het wordt naar mijn mening een 

belangrijk jaar 
voor de Golfhorst 
omdat veel 
(potentiële) 
golfers de ogen 
hebben gericht 
op alle 
ontwikkelingen 
hier.

Op de site van KHN (Koninklijke Ho
reca Nederland) kwam ik de volgende 
tekst tegen en het was of ik Hen
drik Swinkels zijn lijfspreuk hoorde 
uitspreken: “Gasten hebben steeds 
meer behoefte aan een persoonlijke 
benadering. Producten en diensten 
worden niet enkel als functioneel 
gezien; gasten willen er een waarde
volle herinnering aan overhouden. 
Ze zoeken een unieke ervaring en 
hebben daar ook geld voor over. Ze 
verwachten een persoonlijke noot in 
belevenis en producten.”

Vanzelfsprekend wens ik het gehele 
Golfhorstteam hierbij alle mogelijke 
succes toe om samen met ons weer 
de gezelligste club van Nederland te 
worden.

Met de beste groeten,
Manus Poels

Van golf tot poëzie…
De bunker in mijn hoofd
Fluitend loop ik over de baan
het zonnetje schijnt 
de lucht is blauw

De afslag blijkt goed te gaan
Van fairway naar green,
Hup, de hole in gauw

Geen vuiltje aan de lucht
Het gaat lekker vandaag
En ik zweef

Genietend van de vlucht
Van mijn balletje
Goed op dreef

Tot mijn oog plots valt 
Op de bunker
Aan mijn rechterzij

Ik roep mijn gedachte tot halt
Maar het is al te laat
Hij neemt bezit van mij

Het zweet breekt mij uit
Alleen al bij het zien
Van al dat zand

Mijn stok wil niet meer vooruit
Zit vast in mijn hoofd
Wat is er aan de hand

Stel je niet aan
Fluistert een stemmetje
Van ver weg zacht

Gewoon rechtuit slaan
Niet naar kijken
Geloof in je eigen kracht 

Met trillende benen
Leg ik mijn balletje neer
En ga staan

Op het puntje van mijn tenen
Kijk ik naar voren
Bereid me voor om te slaan

Kijk uit: bunker in het vizier
Flitst door m’n hoofd
Als ik swing

Er blokkeert een spier
Kan het niet voorkomen
Bunkers zijn niet mijn ding

En ja hoor
Daar gaat-ie, m’n bal
Recht op die bunker af

Hij rolt maar door
Steeds verder
Het steile bergje af

Wat ik ook probeer
Het lukt me niet
En ik sta als verdoofd

Telkens weer
Steeds opnieuw
Kruipt die bunker in mijn hoofd

Mijn brein wordt verzwolgen
Door al dat zand
Om mijn balletje heen

Ik kijk verbolgen
En verzamel moed
Ik vind het echt gemeen 

Voor eens en altijd
Moet het nu eens
Met die ellende zijn gedaan

Het is nu de hoogste tijd
Om die bunker
Uit mijn hoofd te slaan

Ik pak mijn S uit de tas
Kijk richting de vlag
En zet m’n voeten stevig neer

Die bal is niet van glas
Kan tegen een stoot
Denk ik nog een laatste keer

Dan ram ik mijn S
Behoorlijk diep en hard
In het mulle zand

En groot is mijn succes
Als de bal met een boogje
Naast de vlag belandt

Een vreugdesprong
Het is me gelukt
Niet voor niets zo uitgesloofd

Goed dat ik mezelf dwong
Nu eindelijk bevrijd
Van die bunker in mijn hoofd

Chantal Versleijen-Van de Winkel
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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

Witherenstraat 15, 5921 GA Venlo-Blerick
telefoon (077) 397 17 73

Hier had 
uw advertentie
kunnen staan

Walkable roller coaster
Tiger & Turtle - Duisburg (DE)

Achieving more with bending technology
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Wedstrijdkalender 2016

Zondag 3 april  Lentetoernooi 

Donderdag 14 april   Daily Sports Diva Golfdag 

Dinsdag 19 april  Uitwisseling met golfbaan ‘het Woold’  
 (thuiswedstrijd)

Zondag 24 april  NGF Heren 1

Dinsdag 26 april  NGF Dames 1 en 2

Vrijdag 13 mei  NGF Senioren

Maandag 16 mei  Early Bird Toernooi 
(2e pinksterdag)

Dinsdag 7 juni  Vriendendag

Donderdag 9 juni  Vriendinnendag

Woensdag 22 juni  Dubbele Handicap Toernooi (onder voorbehoud)

Zaterdag 25 juni  Dubbele Handicap Toernooi (onder voorbehoud)

Zaterdag 9 en  Strokeplaykampioenschappen 
zondag 10 juli  (regulier en senioren)

Zondag 17 juli  Zomertoernooi

Zaterdag 24 en  Finales matchplaykampioenschappen 
zondag 25 september  (poules/ook Americabaan)

Dinsdag 27 september  Uitwisseling met golfbaan ‘het Woold’  
 (uitwedstrijd)

Zondag 2 oktober  Limburg Golf Trophy 

Zaterdag 15 oktober  Vrijwilligersdag

Zondag 23 oktober  Slottoernooi grote baan

Vrijdag 28 oktober  Slottoernooi Americabaan

Vrijdag 30 december  Oliebollentoernooi

(wijzigingen voorbehouden)

Veel wedstrijdplezier,  
de wedstrijdcommissie en de Golfhorst BV

Gol fhors t
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Aan het woord is Hans Besseling, alge
meen directeur van Kersten Europe 
in Wanssum. De simpele buitenkant 
van het bedrijf, gelegen op een klein, 
industrieterrein vlakbij de haven van 
Wanssum, staat eigenlijk in schril 
contrast met datgene waar in het 
pand met geavanceerde machines aan 
wordt gewerkt. En dat is het buigen 
en bewerken van staal en aluminium 
voor innovatieve toepassingen in de 
industrie in de meest brede zin, in de 
bouw, de energiesector, architectoni
sche staalbouw, de medische sector, 
en de wereld van de kunst. En dat 
met een precisie en vakmanschap 
waar menig golfer een puntje aan kan 
zuigen. 

Achtbanen
Hans Besseling is bijna 14 jaar aan het 
bedrijf verbonden en hij voelt er zich 
als een vis in het water. Het bedrijf 
heeft vier productievestigingen: in 
Nederland, Duitsland, Polen en de 
Verenigde Arabische Emiraten en telt 
190 werknemers. Vol passie vertelt 
Hans over de grote diversiteit aan 
projecten die hij en zijn werknemers 
realiseren en gerealiseerd hebben. Elk 
project is uniek, denk aan overkap
pingen van stations, bruggen, musea 
maar ook aan constructies voor boor

platforms, windturbines, waterkracht
centrales en ketels voor de chemische 
industrie, bijvoorbeeld DSM. Maar 
Kersten werkt ook voor het Lim
burgse bedrijf Vekoma dat achtbanen 
maakt, levert aan Mercedes, Jaguar en 
Lamborghini en heeft zelfs profi elen 
en buizen gebogen voor de toegangs
poort in de nieuwste Star Wars fi lm. 

Burj Khalifa
Kersten in Wanssum was ooit een 
klein scheepsreparatiebedrijf en heeft 
in de loop der jaren de bakens verzet. 
Huidig directeur Hans Besseling is 
steeds op zoek naar nieuwe uitdagin
gen en heeft die inmiddels ook ge
vonden in het MiddenOosten. “Die 
sheiks daar hebben niet alleen geld, 
maar ook een visie op de toekomst”, 
vertelt Hans Besseling. “Ze weten dat 
de olievoorraad eindig is en ze leggen 
zich daarom ook steeds meer toe op 
het toerisme en dan in zijn meest 
extravagante verschijningsvorm.”
Een voorbeeld daarvan is de Burj 
Khalifa in Dubai, met zijn 828 m 
nog steeds het hoogste bouwwerk ter 
wereld. Belangrijke delen daarvan 
zijn gerealiseerd door Kersten. Op dit 
moment worden buizen gebogen en 
met behulp van robots bewerkt voor 
een nieuw prestigieus project: het 
21 verdiepingen tellende, imposante 

bouwwerk de 
Opus Dubai. 
De buizen, in 
Wanssum gebo
gen door Kersten, 
zijn allemaal 
verschillend en 
vormen één groot 
raamwerk in het 
midden van het 
gebouw, waardoor 
het lijkt of er een 
gat in zit.

Op de vraag of Hans Besseling net zo 
goed is in het golfen als in zijn werk, 
aarzelt hij zichtbaar. “Ik speel al zo’n 
jaar of 7, maar ik zit nog steeds op 
hcp 32. Het is voor mij vooral een 
manier om lekker buiten te ontspan
nen, op zondagochtend met mijn 
vader en mijn broer een rondje lopen. 
Kijk, de vakmensen die bij mij aan 
de machines staan, die leveren een 
fantastische kwaliteit omdat ze zich 
iedere dag verder in hun werk bekwa
men. Ik zou daar wat golfen betreft 
een voorbeeld aan moeten nemen. 
Want hieruit blijkt maar weer: oefe
ning baart kunst.”

Bets van der Heijden

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
Hans Besseling

Beroep
algemeen directeur

Leeftijd
50 jaar

Burgerlijke staat
gehuwd met Susanne 
(golft -nog- niet)
2 dochters: 17 en 19 jaar

Golft sinds
2009

Handicap
32

Sponsort
clubblad, bord op hole 9

‘Oefening baart kunst, 
dat geldt voor het golf-
spel, maar ook voor ons bedrijf’

Gol fhors t Lente 2016
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Voorzitter Manus Poels opende de 
Algemene Ledenvergadering op 
dinsdag 26 januari en allereerst 
werden de leden die ons afgelopen 
jaar ontvallen zijn herdacht met een 
minuut stilte: Tiny Holtman, Huub van 
Mierlo, Leo van Ulft en Eric van den 
Munckhof.

Daarna nam Manus ons mee in een 
overzicht van de bewogen afgelopen 
jaren, waarbij de continuïteit van de 
baan aan een zijden draad heeft ge
hangen. De inspanningen van Bodem
zorg Limburg sinds medio 2013 en de 
trekkende rol daarin van Dick Rootert, 
heeft voorkomen dat de baan voortij
dig gesloten werd door de schuldeisers 
van de BV. Afgelopen jaar zijn er vele 
onderhandelingen gevoerd met mo
gelijke exploitanten. Het idee om eens 
met de heren Swinkels te gaan praten 
bleek uiteindelijk tot succes te leiden. 
Het bestuur is steeds op de hoogte 
gehouden van de stand van zaken en 
was bij de besprekingen betrokken om 
de belangen van de leden/speelrecht
houders in te brengen. 

Nieuwe exploitant
“Gezien de omstandigheden zijn we 
tevreden met het eindresultaat en 
zijn we van mening dat er een faire 
compensatie voor de verloren rechten 
voor de oude speelrechtcertifi caten is 
bereikt. Met een zeer gedreven nieuwe 
exploitant, een vernieuwde hole 5 
en met een aangepaste rating van de 
baan in het vooruitzicht, staan wij aan 
het begin van een nieuwe en hopelijk 
langdurige periode van rust en vooral 
veel golfplezier hier op de Golfhorst.
Het lijkt me gepast hier op deze 
jaarvergadering een dankjewel uit te 
spreken aan het adres van de directeur 
van Bodemzorg Limburg, Dick Roo
tert, welke zich ondanks alle tegen

slagen altijd is blijven inspannen om 
hier het geheel gaande te houden en 
tot een goed einde te brengen”, aldus 
voorzitter Manus Poels.

Voortrekkersrol
Hierna bespraken de bestuursleden 
één voor één de jaarverslagen van de 
commissies.
Na de pauze werd een extra agenda
punt ingelast en Manus vroeg Fried 
om naar voren te komen. “Beste Fried, 
wij hebben in het bestuur al een hele 
tijd geleden besloten om jou voor te 
dragen, om je te mogen benoemen als 
Lid van Verdienste van Golfvereniging 
Golfhorst.
Lid van Verdienste wordt je niet 
zomaar van onze club, daar moet 
echt iets voor gepresteerd zijn en die 
prestaties zijn bij jou in ruime mate 
aanwezig.
Jij bent hier niet weg te denken op de 
Golfhorst. Je maakte 10 jaar deel uit 
van het bestuur waarin je verantwoor
delijk was voor het reilen en zeilen 
wat betreft het onderhoud van de 
baan. En nu jouw voortrekkersrol van 

het geweldige team van de baanad
viescommissie (BAC), bestaande uit 
Hermine Titulaer, Harrie Rongen, 
Donné Perrée, Jan Duijndam en vaak 
spontane helpers, het team dat het 
afgelopen jaar fantastisch werk heeft 
gedaan en de baan daarmee door een 
heel moeilijke tijd heeft geholpen. 
Bij het organiseren van de vogeltel
dag, het fotograferen voor het club
blad, als vicevoorzitter van de BAC en 
ook afgevaardigd in de contacten met 
de groep welke hier in de gemeente 
actief is voor het ‘Knopen Lopen’ en 
het voorbereiden voor de ratingscom
missie van de NGF. Overal ben je bij 
betrokken en bijna vanzelfsprekend 
heb je altijd de leiding in handen.” 

Verrassing
De voordracht, die voor Fried een 
volkomen verrassing was, werd met 
applaus ontvangen. Fried benadrukte 
in zijn dankwoord dat de motivatie 
voor het werk van de BAC het laat
ste jaar weer sterk aanwezig was (in 
tegenstelling tot een aantal jaren 
daarvoor), omdat hij van de BV en de 
greenkeepers alle waardering kreeg en 
als gesprekspartner over plannen en 
prioriteiten een belangrijke inbreng 
kon hebben. Ook van de leden kreeg 
de BAC steeds veel positieve reacties. 

Na sluiting van de vergadering kon 
iedereen Fried feliciteren met zijn 
benoeming en volgde er nog een ont
spannen bijeenkomst rond de bar.

Aart Polderman

Fried Hoeijmakers benoemd 
tot Lid van Verdienste

Een bijzondere 
jaarvergadering

Gol fhors t Lente 2016
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Ik geef de tee aan…

Hermine Titulaer

“De stoute schoenen toch maar aangetrokken en er 
eens even voor gaan zitten, om een stukje te gaan 
schrijven in ons mooie clubblad.
Ik ben geboren en getogen in Blerick, en bijna 10 
jaar werkzaam geweest op de administratie van 
de röntgenafdeling van het St.-Josephziekenhuis in 
Venlo, het tegenwoordige VieCuri. In mijn tienerjaren 
heb ik fanatiek gehandbald bij Handbalvereninging 
Blerick, waar ik ook mijn man, Peter Titulaer, heb 
leren kennen. In 1982 zijn we getrouwd. Peter kreeg 
werk in Amersfoort, maar doordat hij zijn rayon in 
Zuid-Nederland en voornamelijk België had, zijn we 
naar Brabant verhuisd. Via Lieshout en Helmond, 
zijn we uiteindelijk in Hapert neergestreken, waar ik nu nog woonachtig ben. Peter was 
voor zijn werk veel naar het buitenland, vandaar dat ik gestopt ben met werken toen er 
kinderen kwamen (2 zonen en 1 dochter).

Via zijn werk kon hij golflessen volgen samen met zijn collega die in Heumen woonde. 
Omdat het golfen hen goed beviel, werd er voor een baan gekozen die voor hen allebei 
even ver rijden was en zo kwamen ze terecht bij de Golfhorst. 
Op zondagmorgen reden inmiddels Peter en de jongste zoon wekelijks naar 
de golfbaan. De ene om golflessen te volgen bij de jeugd en de ander om 18 holes 
te lopen met enkele ouders van andere jeugdleden. 

In 2006 heb ik het GVB gehaald, zodat ik ook gezellig mee kon naar de Golfhorst.
Toen de jongste zoon stopte met golfen, gingen wij samen iedere zondag 
18 holes lopen . 
We hadden een gezellig groepje met Jac Metsemakers en Henk en Jacqueline Voorter. 
Inmiddels had ik het golfvirus te pakken en werd ik steeds fanatieker. Onze vakanties 
samen stonden dan ook in teken van het golfen. Portugal, Marokko, Florida 
en de Canarische Eilanden. 
Genieten was het.

In september 2011 is Peter plotseling overleden aan een hersenbloeding en kwam ik er 
alleen voor te staan. Ik was en ben nog heel erg blij dat ik lid ben van de Golfhorst. 
Dan merk je pas wat een fijne golfclub we hebben. Via Marijke Nouwen werd ik 
gevraagd voor het dames-NGF-team en om mee te doen aan de clubkampioen-
schappen. We hebben inmiddels een gezellig en hecht damesteam.
    
Het golfen is nu een groot deel van mijn wekelijkse bezigheden. Zeker 3 keer per week 
ben ik op de golfbaan te vinden. Is het niet bij de Golfhorst, danwel op een golfbaan 
elders. Met het golfgroepje van Peter ga ik van mei t/m oktober nog steeds één keer 
per maand golfen op een baan ergens in Nederland. Met Brigitte Peeters ga ik dit jaar 
ook duogolf spelen.

Vorig jaar ben ik ook gevraagd voor de baanadviescommissie. Ik heb hier zeker geen 
spijt van. Het is een erg gezellig clubje, wat Jan Duijndam ook al schreef. Het nieuwe 
jaar zie ik dan ook vol vertrouwen tegemoet of zoals wij hier thuis altijd zeggen: 
‘Alles kump good!’
    
Jan bedankt voor het doorgeven van de tee en 
ik geef de tee weer door aan Beppie Nabben.”

Hermine Titulaer

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.

Clubblad 
24 pagina’s 
in plaats van 28
Wellicht is het u nog niet opgevallen, maar 
ons clubblad is deze keer dunner dan 
voorheen. Redenen daarvoor zijn dat we 
minder adverteerders hebben en dat 
Golfbaan de Golfhorst BV het blad dit jaar 
niet sponsort. Voorgaande jaren namen zij 
2 pagina’s voor hun rekening.

Rekafa, de uitgever en drukker van ons 
verenigingsblad, is nog steeds bereid ons 
magazine te maken, ook al leggen zij daar 
flink geld op toe. Als kleine tegemoetkoming 
betaalt de vereniging nu een wat hoger 
bedrag per uitgave en is het aantal pagina’s 
teruggebracht van 28 naar 24. 

Mocht u nog adverteerders kennen die ons 
blad willen sponsoren, dan horen we dat 
graag. Wie weet kunnen we dan weer terug 
naar 28 pagina’s.

Namens de redactie,

Bets van der Heijden 

In Memoriam Leo van Ulft 

Op woensdag 13 januari is ons verenigingslid 
Leo van Ulft op 75jarige leeftijd plotseling 
overleden. Leo was lid van de Golfhorst vanaf 
het eerste uur en was jarenlang ook voorzitter 
van de wedstrijdcommissie. Wij wensen zijn 
partner, zijn kinderen en verdere familie veel 
sterkte toe met het verlies.
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Italiaans koken met Jacques
Ditmaal een Italiaans menuutje voor 4 pers.
Italiaanse paprikasoep
Ingrediënten: 1 à 2 paprika’s en 1 pot gegrilde 
paprika’s, 3 trostomaten, 1 rode ui, 1 á 2 
teentjes knoflook, olijfolie extra vergine, plm. 
35 blaadjes basilicum, plm. 40 takjes verse 
peterselie, 1 liter groentebouillon (pot of tablet-
ten), 1 flacon/potje kookroom. Peper en zout.
Bereiding: Gebruik een soeppan en verwarm 
hierin de olijfolie. Fruit de knoflook en rode 
ui in de olijfolie. Na 2 minuten doe je ook de 
gesneden paprika’s (vers en pot), de trostoma-
ten, de basilicum en peterselie in de pan. Laat 
de pan 15 minuten op een zacht vuurtje staan 
en roer af en toe. Doe vervolgens de groente-
bouillon in de pan. De soep dient nu ongeveer 
1 uur door te koken. Na een uur pureer je alle 
ingrediënten in de pan met een staafmixer tot 
een mooie, gladde soep. Breng de Italiaanse 

paprikasoep op smaak met de room, verse peper en zout. Serveer de soep in een kom en 
strooi hier nog een klein beetje peterselie overheen.

Fusilli met spinazie, paddenstoelen en varkenshaasmedaillon
Ingrediënten: 250 g fusilli-pasta, 500 g gemengde paddenstoelen, 1 sjalot, 1 à 2 teentjes 
knoflook, olijfolie extra virgine, 2 tl gedroogde tijm, 250 g gesneden spinazie (diepvries), 1 p 
roomkaas, droge witte wijn, Grana Padano-snippers als garnering. Zout en peper. 1 groente-
bouillontablet. 4 varkenshaas-medaillons, roomboter.
Bereiding: Kook de fusilli beetgaar volgens de gebruiksaanwijzing (max. 7 min.) in ruim 
water. Doe een paar groentebouillontabletten in het water en wat olie.
Veeg de paddenstoelen schoon met een stukje keukenpapier en snijd ze in stukken. Pel en hak 
de sjalotten. Pel de teentjes knoflook en snijd ze in plakjes. Verhit de olie in een wok en bak 
de knoflook lichtbruin. Bak in dezelfde wok de sjalotten met de tijm enkele minuten. Schep 
er de paddenstoelen door en roerbak ze in enkele minuten. Schep er de verwarmde spinazie 
door en roer het geheel goed. Schenk er de wijn bij en laat alles op hoog vuur iets inkoken. 
Roer er de roomkaas door. 
Bestrooi de varkenshaasmedaillons met peper en zout en bak ze in de roomboter snel aan 
beide kanten bruin, daarna in oven warmhouden.
Giet de pasta af en schep hem door het mengsel in de wok. Breng het geheel op smaak met 
zout en peper. Verdeel over de warme borden. Garnering: enkele snippers Grana Padano 
eroverheen. Leg er op elke bord 1 medaillon bij.

Smakelijk eten, Jacques van Eyndt
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Golfvereniging 
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Manus Poels 
Voorzitter
Patersstraat 13B 
5801 AT Venray
tel. (0478) 53 17 55
gsm 06-306 289 12
hermanpoels@ziggo.nl
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Zomer en winter spelen wij op de 
donderdag, net voor de damesdag 
uit, als er plaats is en dat is er 
meestal wel. Echtparen kunnen 
samen rijden en door de dames 
worden we niet opgejaagd. 
Die donderdag is voor mij een van 
de redenen geworden om lid van de 
Golfhorst te blijven. Ons groepje is er 
een van zwaankleefaan, soms zijn 
we maar met twee en soms met zes 
en dan splitsen we op, wat eigenlijk 
nooit tot problemen leidt. 
Afgelopen december was wel heel 
bijzonder: de hele maand hebben we 
na afl oop op het terras kunnen zitten, 
de 10e de 17e en met kerst was het 
zelfs 15 graden. Om Jolijn te sparen 

hebben we 
de drankjes 
zelf maar 
gehaald (de 
polo’s van 

het bedienend personeel hebben korte 
mouwtjes). Maar hoe komt het dat 
het in december zo warm is?

El Niño
Eens in de drie tot zeven jaar vindt 
er rond de evenaar opwarming plaats 
van normaal gesproken koel zeewater 
voor de westkust van ZuidAmerika 
(zie afbeelding). 

Dit verschijnsel wordt daar El Niño, 
het kind, genoemd (naar het Kerstkind 
omdat het rond die periode plaats
vindt). Voor de plaatselijke bevolking 

betekent dat het einde van het vissei
zoen, omdat het warme water weinig 
voedsel bevat. Door westerse stormen 
wint in zo’n periode een warme tro
pische stroming uit Indonesië en de 
Filipijnen het van de normaal gespro
ken koude zuidelijke stroming uit de 
Zuidpool. Het warme water verdampt 
ook eerder, waardoor overvloedige 
regens gaan optreden, terwijl aan de 
andere kant van de oceaan van Aus
tralië tot aan Indonesië juist extreme 
droogte kan ontstaan.

Nat voorjaar?
El Niño beïnvloedt het weer in grote 
delen van de wereld en hoewel de 
effecten in WestEuropa niet zo groot 
zijn, kan waarschijnlijk onze ‘zomerse’ 
decembermaand er wel aan worden 
toegeschreven. Waarschijnlijk krij
gen we daarom dit jaar ook een nat 
voorjaar. En dat is dan natuurlijk niet 
zo gunstig voor onze donderdag. We 
wachten het maar af…

Joep Jansma

No Returns op eigen baan fors gedaald 

Overzicht qualifying kaarten 2015
Hieronder ziet u een overzicht van de in 2015, in vergelijking met 2014, op de 
‘grote baan’ gelopen Q-kaarten. Daarin zijn geen wedstrijdkaarten opgenomen. 
Het zijn individuele rondes op ónze en op andere banen, in E-Golf4U aangeduid 
met ‘vreemde banen’.

                        
Eigen baan 

Vreemde 
banen

Totaal 

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Ingevoerde kaarten 1572 1625 94 182 1666 1807

Over 18 holes 757 906 79 157     836 1063

Over 9 holes 815 719 15 25 830 744

No Returns 84 174 36 26 120 200

We hebben de drankjes zelf maar gehaald...

El Niño en de Golfhorst

Het aantal qualifying kaarten blijft 
gestaag afnemen. In 2015 zijn totaal 
141 kaarten minder gelopen ofwel 
bijna 8% (in 2014 7%). Op vreemde 
banen is het aantal bijna gehalveerd.
Net als in 2014 heeft een verschuiving 
plaatsgevonden van het lopen van 18 
holes naar 9 holes. 
Het aantal No Returns op de eigen 
baan is gelukkig fors afgenomen, tot 

minder dan de helft ten opzichte van 
2014. De vernieuwde zuil met printer 
heeft zeker bijgedragen aan de kwali
teit van de ingeleverde kaarten. Alle 
benodigde informatie staat immers 
al op het etiket. Alleen de handteke
ningen en de uitslag moeten nu nog 
worden ingevuld. 
Jammer is dat op vreemde banen 
gelopen kaarten vaak niet in de brie

venbus onder de zuil in ons clubhuis 
worden gedaan. In 2015 is 38% niet 
ingeleverd, dus No Return. Dit moet 
toch beter kunnen! Handicaps tot en 
met 35,9 stijgen bij een No Return 
met 0,1. Het is overigens ook mogelijk 
de kaarten, na invoering in EGolf4U, 
te scannen en te mailen aan Jan Bus
kes of Piet Tacken.
Wij vragen u de aangemaakte kaar
ten altijd in te voeren en in de bus te 
stoppen, ongeacht het aantal stable
fordpunten.
Nu steeds meer kaarten worden gelo
pen op de Swinkelsche willen wij er 
graag op wijzen dat ook die kaarten 
ingeleverd dienen te worden in ons 
clubhuis of per mail.
We zijn benieuwd of de uitbreiding 
van het aantal slagen van de playing 
handicap als de vernieuwde hole 5 in 
gebruik is genomen, zal stimuleren 
tot het lopen van meer kaarten. 

Namens de regel- en handicapcommissie

Jan Buskes en Piet Tacken

17 december 2015

Het verschil van de zeewatertemperatuur t.o.v. normaal

Gol fhors t Lente 2016
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“Wil je echt aan coursemanagement 
doen, moet je vanaf de green naar 
het verloop van de hole kijken”, zegt 
Remo, “en dan kom je echt tot leuke 
verrassingen.” In het geval van hole 5 
blijkt dat maar al te waar. Als je op de 
green staat en naar beneden kijkt, is 
overduidelijk dat de meeste ruimte op 
links ligt. Dus de tweede of derde bal, 
al naargelang je handicap, moet links 
terechtkomen.

Bogey
Vervolgens lopen we naar de afslag 
en als je dan omhoog kijkt heb je 
het idee dat de eerste en tweede slag 
best in het midden gespeeld kun
nen worden. We nemen de proef op 
de som om te kijken wat er gebeurt. 
Marco slaat als eerste af, maar over 
die bal hebben we het maar even 
niet. ‘Bitterballen…’ Remo adviseert 
iedereen om geen risico te nemen 
met de afslag, een betrouwbare stok te 
pakken, waarmee je zo dicht mogelijk 
onderaan ‘de berg’ uitkomt. Vanwege 
de strokeindex 1 mogen de meeste 
spelers hier een bogey maken om nog 
te kunnen scoren. De meest ideale lig
ging is links, in de buurt van het pad.

Out-of-bounds
Ben Janssen, hcp 14, weet dat de 
afstand tot dat punt een kleine 200 m 
is. Hij neemt zijn driver en benadert 
enigszins de ideale ligging. Zijn twee
de shot, ook prachtig, ligt helemaal 
linksboven in de buurt van de (nog te 
plaatsen) roodwitte paal. waardoor 
hij onmiddellijk een goed zicht heeft 
op de vlag. Marco mag op herha
ling en komt met zijn tweede slag 
rechtsboven te liggen. En daar is ook 

gelijk het gevaar. Het scheelde maar 
een haar of zijn bal was verder naar 
beneden gerold, dus outofbounds. 
Bovendien moet hij nu schuin gaan 
staan voor zijn derde slag en dat is 
niet ideaal.
Ik zelf, duidelijk een mindere god, 
kom met mijn afslag ongeveer 70 
meter voor de berg. Mijn tweede slag 
belandt een beetje links op het derde 
plateau. Niet onverdienstelijk. Mijn 
derde slag moet dus over de zichtpaal, 
zodat ook ik vanuit een rechte ligging 
de green kan aanspelen en er, met een 
beetje geluk, met een bogey af kan 
komen. Maar met een dubbel bogey 
zal ik ook blij zijn.

Geonduleerd
Over de green gesproken, iedereen 
is het erover eens: die is uitdagend, 
groot, fl ink geonduleerd (golvend, 
red.) en het vriendelijkst als de vlag 
vooraan staat.

Algehele conclusie van Remo over het 
bedwingen van hole 5: speel niet op 
rechts, levensgevaarlijk! Ga voor een 
bogey, want op deze hole kun je geen 
slagen goed maken maar alleen maar 
slagen verliezen. 

Bets van der Heijden

Het is bijna zover dat hole 5 offi cieel wordt geopend. Reden om eens te 
onderzoeken hoe deze hole met stroke-index 1 het beste gespeeld kan 
worden. De meest aangewezen persoon om daar iets over te zeggen is 
natuurlijk Remo, de pro. Marco Van de Voort, voorzitter van de wedstrijd-
commissie en Ben Janssen zien hun kans schoon en lopen ook mee.

‘Speel vooral niet op rechts, levensgevaarlijk!’

Hole 5 binnenkort 
offi cieel geopend

Remo wijst aan dat de ruimte ligt op links

Green: groot en fl ink geonduleerd
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Nieuwjaarsreceptie: 
drukbezocht en gezellig
Op de eerste zondag in januari was er weer eens een drukbezochte nieuwjaarsreceptie. 
Niet zo verwonderlijk, want iedereen was benieuwd wat 2016 zou gaan brengen met de gebroeders Swinkels als nieuwe exploitant van de Golfhorst. 
De hele familie uit Someren was present, inclusief de dochters van Harrie, en de moeder van Hendrik en Harrie.

Manus, de voorzitter van Golfvereniging Golfhorst, stak niet onder stoelen of banken dat hij blij was met deze keuze: 
“Jullie worden de 6e exploitant in 20 jaar, zullen we het erop houden dat we de komende 20 jaar alleen jullie als exploitant houden?” 
Dat is volgens Hendrik Swinkels wel de bedoeling.

Dick Rootert, eigenaar van het golfcomplex, stond stil bij het overlijden van Eric van den Munckhof: 
“Ik sta hier met gemengde gevoelens, enerzijds blij dat we 
een nieuwe exploitant hebben gevonden. 
Anderzijds: vorig jaar stond ik hier nog samen met Eric.”

De directeur van Bodemzorg Limburg vertelde kort hoeveel geld 
zijn organisatie in de Golfhorst had gestopt en dat hij daarvoor heel 
wat moest uitleggen aan zijn aandeelhouders. 
Dick Rootert mocht als dank een hele grote fl es wijn in ontvangst 
nemen. “Die ga ik delen met de mensen van de baanadviescommissie, 
want die hebben een geweldige prestatie geleverd.”

Bets van der Heijden
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Vervolgens neemt golfpro Remo 
Kuijpers het van hem over en geeft 
hij uitleg over zijn plannen in het 
nieuwe seizoen. Allereerst vertelt hij 
wat de kosten zijn voor de diverse 
jeugdlidmaatschappen. Hij geeft 
daarbij aan dat deze zo laag mogelijk 
zijn gehouden om golf voor de jeugd 
aantrekkelijk te houden. 

Wedstrijden
Het spelen van competitie en  
wedstrijden is voor de jeugd in  
combinatie met een les, eigenlijk 
een must. Zo kun je in de praktijk 
brengen wat tevoren is geleerd. De 
bedoeling is om na de les op de 
kleine baan een wedstrijd te spelen. 
Hiervoor wordt een competitievorm 

opgezet en er moeten scorekaarten 
worden ingevuld en ingeleverd. Deze 
tellen het hele seizoen mee voor een 
eindklassement.

NGF-competitie
Remo vraagt de jeugd serieus na 
te denken over deelname aan de 
NGFcompetitie. Na opgave worden 
bij voldoende belangstelling teams 
gevormd. Hierbij wordt rekening 
gehouden met leeftijd en spelniveau. 
Het opgeven voor deelname aan de 
competitie gebeurt aan de hand van 
het inschrijfformulier dat de jeugd 
krijgt. Door een van de ouders wordt 
opgemerkt dat er soms wel behoor
lijk ver moet worden gereden, soms 
tot wel twee uur voor een enkele rit! 

Een andere ouder is van mening dat 
deelname aan de competitie verplicht 
zou moeten zijn. Het doel is om de 
jeugd effectiever en sneller plezier aan 
het golfspel te laten beleven en dat 
is alleen mogelijk door zoveel mo
gelijk te spelen voor en na de lessen. 
Ook samen met de ouders. Tijdens 
de wedstrijden zal speciaal aandacht 
worden gegeven aan etiquette, regels 
en snelheid door de baan.

Enthousiasmeren
Door Derk wordt nog bekeken op 
welke manier de ouders gecompen
seerd kunnen worden (bij introductie 
krijgen ze 20% korting en er komen 
kortingskaarten beschikbaar).

De Golfschool heeft ook de taak om 
ouders van jeugdleden te enthousias
meren voor het golfspel.
Ook nieuw in het komend seizoen 
is de instelling van een maandbeker 
voor de jeugd. Tijdens die wedstrijd is 
het juist de bedoeling om met jeug
digen te spelen die niet in de eigen 
lesgroep zitten. Tot slot wordt er nog 
geïnformeerd of er een ouder/kind
toernooi georganiseerd kan worden 
met inbreng van Job.

Na afloop van de kickoff meldden 
zich al 14 jeugdleden aan, wat als 
positief mag worden beschouwd. De 
verwachting is dat in totaal toch zo’n 
25 jeugdleden zich zullen opgeven 
voor het nieuwe seizoen.

Giel Boonhof/Eugène van den Heuvel

Golfschool gaat ouders van jeugdleden 
enthousiasmeren voor golfspel

Nieuwe jeugdplannen 
gepresenteerd tijdens kick-off
De opkomst op deze zondag in februari is heel redelijk met 40 personen, onder 
wie 18 jeugdigen. De vereniging is vertegenwoordigd door Eugène van den 
Heuvel. Derk Jolles doet namens de BV Golfhorst de aftrap voor deze bijeen-
komst. Hij heet de aanwezigen welkom en geeft vervolgens aan dat met de 
nieuwe exploitant er een nieuwe wind waait en dat ook voor de jeugd geldt 
dat men van nul af aan moet beginnen.
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De grootste handicapfraudeur ooit!

De sjoemelmarker, 
de hel en het vagevuur
Er was eens een golfer: midden veertig, handicap rond de tien. Hij speelde op een baan in Americaland, niet ver hier 
vandaan. Van etiquette had hij nooit gehoord. De spelregels lapte hij aan zijn laars. Aan het handicapsysteem had hij 
maling en plichtsbesef was hem vreemd. Daarom vroegen veel clubleden hém als marker als ze, om hun ego te kietelen, 
hun handicap flink wilden verlagen door een Qualifying Kaart te lopen. 

Dan kon hij met hen onder één hoedje spelen en als 
vriendje, sjoemelaar en foetelaar zo veel mogelijk stable
fordpunten tevoorschijn toveren. Daar was hij altijd wel 
voor in. Hij kneep dan vaak een oogje dicht en strooide 
gul met vrije drops. 
De top tien van zijn sjoemelpraktijken geeft een schok
kend beeld:
 
1. Hij telde gemiste korte putts als uitgeholed, omdat 

die er normaal altijd in gaan.
2. Hij stond toe dat op de green opgenomen ballen en

kele decimeters dichter naar de hole werden terug
geplaatst: “Zó neij kump ‘t zich neet”, vond hij.

3. Hij keek weg als ballen zomaar werden opgenomen,  
zogenaamd om te identificeren.

4. Hij maakte geen verschil tussen droppen binnen 
één, en droppen binnen twéé stoklengten: “Det 
maak toch gèn flikker oet.”

5. Hij vond het onzin dat je moet droppen met 
gestrekte arm op schouderhoogte.“Wat ‘nne flau
weköl.”

6. Hij rekende geen strafslag als een bal bij het adres
seren verrolde, omdat het maar een héél klein stukje 
was.

7. Hij stelde voor een vrije drop te nemen als een bal 
moeilijk speelbaar was, bijvoorbeeld in hoge rough. 
“Drop d’r hiej mer ‘nne”, grijnsde hij dan.

8. Hij stond toe dat een bal die moest worden gedrópt 
bij tijdelijk water of GUR, gepláátst werd op het 
beste plekje in de buurt. 

9. Hij vond het sneu dat een speler die zijn bal niet 
kon vinden, terug moest naar de plaats waar hij had 
geslagen: “Sjpeel hiej mer wieër”, bood hij dan aan.

10. Hij vond het te gek voor woorden strafslagen te 
geven als iemand een verkeerde bal speelde.  
“Det kèn idderein gebeure.” 

Wat vindt ú ervan? Hartstikke duidelijk toch? Ongelooflijk, 
ontluisterend, verbijsterend en misselijkmakend. Geen 
twijfel mogelijk: de grootste handicapfraudeur ooit, de 
verpersoonlijking van het kwaad.

De sjoemelmarker marchandeerde vrolijk door tot aan zijn 
dood. Aan klandizie geen gebrek. Maar op zijn 
sterfbed kwam de afrekening: hij werd brandhout voor 

de hel. Daar stierf hij duizend gruweldoden. Zijn gekerm, 
gekrijs en gekreun gingen door merg en been, tot ver in 
de omtrek te horen. En de spelers die de kluit belazerden? 
Ook zij kregen hun verdiende loon. Ze werden veroordeeld 
tot het vagevuur. Daar werden hun zondevlekken wegge
brand. Meedogenloos. Zonder verdoving. 

Jan Rovers

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

i

Markeringspaaltjes
De rode, gele en blauwe markeringspaaltjes mag je wegnemen als je er last van hebt, 
ook als je bal in een waterhindernis ligt. De witte paaltjes (out- of-bounds) moet je altijd laten staan.

GUR
Voor verwijdering opgehoopt materiaal, bijvoorbeeld snoeihout, valt binnen de defi nitie van GUR, 
zelfs als het niet als zodanig is gemarkeerd. Dat geldt ook voor een door baanpersoneel gegraven gat. 
Je hebt dus recht op een vrije drop binnen een stoklengte van het dichtst bij de bal gelegen punt waar 
je er geen last meer van hebt.

Eigen bal zelf bewogen
Als je anders dan toegestaan door de Regels je stilliggende bal beweegt, bijvoorbeeld met je voet of met 
een wiel van je trolley, krijg je een strafslag en moet je de bal terugplaatsen.

Verkeerde bal
Als je een verkeerde bal speelt, krijg je twee strafslagen en moet je de fout herstellen door het spel te 
hervatten op de plaats waar je de eerste keer de verkeerde bal speelde. De slagen met de verkeerde bal 
tellen niet mee.

Bal meer dan eenmaal raken
Als je de bal tijdens een slag meer dan één keer raakt, telt de slag en moet je een strafslag bijtellen.

Airshot
Als je de bedoeling hebt de bal te slaan maar volledig misslaat, geldt dat als een slag, zowel binnen als 
buiten de afslagplaats.

Bal geraakt bij oefenswing 
1. Op de afslagplaats
Als je de bal op de afslagplaats raakt bij een oefenswing telt dat niet als slag, omdat je niet de bedoeling 
had de bal te slaan. Je krijgt géén straf voor het bewegen van de bal, omdat die nog niet in het spel was. 
Je mag opnieuw opteeën. Je komt er dus zonder kleerscheuren mee weg.

2. Buiten de afslagplaats
Ook nu is geen sprake van een slag. Maar omdat de bal in het spel was, krijg je een strafslag omdat je 
de bal hebt bewogen. Je moet de bal terugplaatsen.

Namens de regel- en handicapcommissie

Jan Rovers

Gol fhors t Lente 2016
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Elke vier jaar, bij het verschijnen van 
het nieuwe regelboekje, wijzigen de 
R&A en de USGA enkele golfregels. 
De wijzigingen hebben tot doel de 
regels logischer en duidelijker te 
maken. In het nieuwe regelboekje, 
dat begin 2016 op papier en online 
verschenen is, staan alle wijzigingen 
apart vermeld. De belangrijkste regel-
wijzigingen vermelden we hieronder.

Verkeerde score
(Regel 66d Verkeerde score voor 
een hole)
Het kan voorkomen dat een speler 
zijn kaart inlevert met op één of 
meerdere holes een lagere score dan 
zijn werkelijke score. De speler zal in 
zo'n geval gediskwalifi ceerd worden.
Echter als de te lage score te wijten 
is aan het feit dat de speler een straf 
niet heeft geteld, omdat hij niet wist 
dat hij een straf had opgelopen, dan 
wordt de speler niet in alle gevallen 
gediskwalifi ceerd, maar krijgt de spe
ler in sommige gevallen twee straffen 
opgelegd:
1) de straf die hij onkundig over 

de regels niet had geteld en
2) twee extra strafslagen voor 

het feit dat hij een te lage score 
heeft ingeleverd.

In het geval de speler voor een te lage 
score heeft getekend en daarbij een 
straf waarop diskwalifi catie staat niet 
heeft toegepast, dan blijft de straf dis
kwalifi catie. Dit laatste is bijvoorbeeld 
het spelen van een verkeerde bal en 
dit niet corrigeren voordat op de 
volgende hole wordt afgeslagen of in 
geval van de laatste hole voordat de 
green van deze hole verlaten wordt.

Lange putters
(Regel 141b Verankeren van de club)
Spelers mogen een club, met name 
een lange putter, bij het maken van 
een slag, niet meer verankeren tegen 
het lichaam (bijvoorbeeld tegen de 
buik, borst of kin). De lange put
ters zelf en ook het verankeren van 
de putter tegen de onderarm blijft 

gewoon toegestaan. Voor een exact 
beeld van wat wel en niet mag, raad
pleeg de foto’s op de website van de 
R&A: www.randa.org/en/Rulesand
AmateurStatus/Anchoring/Prohibi
tedAndPermittedStrokes.aspx.
Deze regelwijziging is al in 2013 
aangekondigd en uitgebreid in het 
nieuws geweest. Waarom deze regel
wijziging? Men wil een van de belang
rijkste tradities van golf behouden, 
namelijk dat de speler de club vrijuit 
swingt.

Afstandsmeters
(Regel 143 Afstandsmeters)
Vanaf 1 januari 2016 mag een speler 
elke afstandsmeter meenemen tijdens 
wedstrijden op voorwaarde dat de 
speler het instrument enkel en alleen 
gebruikt om afstanden te meten.
Het meten van bijvoorbeeld hoog
teverschil of windsnelheid of het 
krijgen van clubadvies is nog steeds 
niet toegestaan tijdens een wedstrijd. 
Apparatuur die deze functie bezit, 
mag wel mee de baan op, maar alleen 
om er de afstand mee te meten.
Bovenstaande geldt alleen indien 
een club een plaatselijke regel heeft 
ingevoerd die afstandsmeters op zijn 
baan toestaat.

Hulpmiddelen
(Regel 143 Kunstmatige hulpmid
delen en ongebruikelijke uitrusting; 
Afwijkend gebruik van uitrusting)
Het gebruik van kunstmatige hulp
middelen tijdens een ronde is ook na 
1 januari 2016 niet toegestaan, maar 
de straf is vanaf dat moment wel an
ders dan in 2015. Bij een eerste over
treding van deze regel is de straf twee 
strafslagen in strokeplay of verlies van 
de hole in matchplay.
Voorbeeld: een speler die zijn polsen 
om een golfclub heeft vastgetapet, 
krijgt na de eerste slag met de tape 
twee strafslagen. Als de speler ver
volgens nog een slag doet met tape 
om zijn polsen wordt hij gediskwa
lifi ceerd. Hetzelfde geldt voor een 
speler die tijdens een ronde bij zijn 
oefenswing een gewicht aan zijn club 
toevoegt met het doel om tijdens de 
slag voor het gevoel met een lichtere 
stok te slaan.

Belangrijkste 
regelwijzigingen in 2016
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Op 4 januari hebben ze meteen de 
daad bij het woord gevoegd met tien 
deelnemers en de maand daarop met 
acht. Eén neemt de organisatie voor 
haar rekening: ze stuurt een uitnodi
ging rond om aan te melden, ze gaat 
vervolgens 4 dagen tevoren starttij
den reserveren en geeft die door aan 
de deelnemers. Elke keer wordt onder
ling bepaald wie de volgende maand 
organiseert.

Positief
De eerste reacties zijn positief: we 
worden vriendelijk ontvangen en 
krijgen al meteen het gevoel erbij te 
horen. Ze hebben een prachtig spik
splinternieuw nog wat kaal clubhuis, 
maar de sfeer zal zeker nog groeien.
Deze baan is droog, hier en daar nog 
wat kaal, de fairways zijn hard, maar 
de ballen rollen verder dan bij ons. 
Wel zijn er veel bunkers en soms is er 
een gebrekkige bewegwijzering. “Wij, 
dames, moeten bij de herenafslag 
gaan kijken hoe de baan in elkaar zit, 
want bij de onze afslag staan geen 
borden en de scorekaart heeft geen 
plattegrond.” Een aantal dames heeft 

zelf al baaninformatie gevonden. Er 
schijnt een caddyboekje te verkrijgen 
te zijn voor € 3,50 en op de site van 
de golfvereniging kun je gedetailleerde 
baaninformatie downloaden (onder 
het kopje ‘De Swinkelsche’ in het uit
rolmenu op ‘golfbaan’ klikken en dan 
kiezen voor ‘bekijk hier alle holes’). 
“Wij krijgen er heel wat slagen bij 
(hcp 36 krijgt 41 slagen) en die heb
ben we ook wel nodig.” Een aantal 
greens ligt op een soort grafheuvel 
met de vlag op de top. Als je die niet 
precies aanspeelt, rolt de bal er zo 
weer vanaf. 

Vingervormige bunkers
Kenmerkend is het grote aantal 
vingervormige bunkers, die op zich 
niet moeilijk zijn, maar als je bal in 
de buurt komt rolt hij er wel beslist 
in. Dus erg oppassen. Verder is er een 
aantal blinde holes en zoals gezegd is 
het niet altijd duidelijk aangegeven 
waar je naar toe moet, wat de eerste 
keer nogal wat onzekerheid ople
vert. De waterhindernissen lijken erg 
bedreigend, maar in de praktijk vallen 
ze wel mee.

Al met al valt ook de loopafstand wel 
mee, de 18 holes zijn binnen vier 
uur te lopen. Enkele vergelijkingen 
(tussen haakjes de waarden ven de 
Golfhorst). Totale afstand van geel: 
5835 (4855) van rood 5021 (4174). 
Aantal par 5: 4 (5), aantal par 4: 10 
(5), aantal par 3: 4 (8), totaal; 72 (69).
Vooralsnog hebben de dames er zin 
in, het is een voorrecht om tegen een 
relatieve kleine bijdrage van twee 
banen gebruik te kunnen maken.

Ook de leden van de Swinkelsche 
hebben de mogelijkheid op de 
Golfhorst te spelen. Zij betalen niets 
extra, omdat hun contributie € 950, 
bedraagt. Hoe hen dat zal bevallen en 
of ze er veel gebruik van gaan maken, 
hopen we in een volgende uitgave te 
beschrijven.

Joep Jansma 

‘Wij krijgen er heel wat slagen bij en die hebben we ook wel nodig!’

Onze dames op de Swinkelsche
Met ingang van 1 januari 2016 biedt de nieuwe exploitant van de Golfhorst 
aan leden de mogelijkheid om voor een extra bedrag van € 125,- per jaar het 
speelrecht uit te breiden met onbeperkt golfen op Golfbaan de Swinkelsche. 
Een aantal dames, vanuit de damesdag op donderdag, heeft daar gebruik van 
gemaakt. Zij hebben afgesproken om op de eerste maandag van de maand 
daar te gaan spelen. 

Vingervormige bunkers

De vlag op de top van een heuvel
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Golfregels
“Ik heb u al eerder verteld verbaasd te zijn over de overvloed aan 
golfregels die ons via het regelboekje worden voorgeschoteld. Ik 
behoor nog tot de generatie voor wie het GVB-examen tot één van 
de kwellingen in het golfbestaan behoorde. ’s Nachts, aan de voor-
avond van het examen beklemd wakker worden en met trillende 
handen de baan op gaan. Ik ken een hoogleraar die voorafgaand 
aan zijn carrière moeiteloos alle examens doorstond, maar bijna 
een haptonoom nodig had voor het GVB-examen.

Ik had destijds het relatieve voordeel dat ik door een tijdelijk 
ongemak enige maanden aan huis gekluisterd was en dus tijd 
genoeg had om alle vragen eenvoudig uit mijn hoofd te leren. Ik 
slaagde dan ook met 0 fouten en complimenten van eenieder. Er 
heeft nooit iemand gevraagd of ik de regels ook toe kon passen… 
Tegenwoordig moet je het wel heel bont maken als je niet wilt slagen voor een regelexa-
men en mag je al de baan op als de stunteligheid niet al te zeer in het oog springt.

Wist u overigens dat de golfsport is begonnen zonder regels? Gewoon lekker van de ene 
hole naar de andere en oplossingen ter plekke verzinnen en de gegoede deelnemers ge-
droegen zich zoals verwacht mocht worden.
Pas in 1783 werd de eerste regel ingevoerd die inhield dat de speler die probeerde te slaan 
niet gehinderd mocht worden door een zich bewegende vluchtgenoot. De boosdoener 
kreeg geen straf, maar het slachtoffer kreeg gewoon een extra slag. Merkwaardig dat deze 
eerste golfregel nu is ondergebracht bij de etiquetteregels waar geen sanctie op staat.

De tweede belangrijke regel was het voorschrift dat na het uitholen binnen een stoklengte 
van de hole moest worden afgeslagen. Ik denk dat deze handeling nu een onvoorwaarde-
lijke schorsing zou opleveren.

Ook een merkwaardige regel beschreef het droppen, bijvoorbeeld als de bal in het water 
kwam. Men moest dan met het gezicht naar de vlag gaan staan en de bal over het hoofd 
naar achteren gooien, waar opgeteed mocht worden. Dit alles zonder strafslag. Dit echter 
kwam op protesten van de dames te staan die doorgaans een breed gerande hoed droe-
gen en dus benadeeld werden. Na een lange vergadering met weer veel whisky werd het 
hoofd vervangen door de linkerschouder.

Pas in 1891 kwam het voorschrift dat, met een strafslag, de bal gedropt moest worden. 
Waar en hoe deed er nog niet toe. Wel mocht er worden opgeteed. Dit gebeurde op een 
hoopje zand of modder, want de tee is pas in 1908 uitgevonden.

Nu is het bovenstaande leerzaam en interessant, maar hebben we hier nu iets aan?

Jazeker! Het spelregelboekje dat u allen in uw bezit heeft, is maar geldig tot 31-12-2015. 
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn deze regels niet meer geldig en zitten we dus in een 
uiterst vervelend vacuüm. Waaraan moeten we ons nu houden? Ik ga maar weer terug 
naar de geschiedenis en zal de bal niet droppen maar gewoon over mijn hoofd naar ach-
teren gooien. Dit uiteraard zonder strafslag en er is geen marker die mij dit kan beletten.

Als ik merk dat mijn vluchtgenoot niet zo goed in vorm is, zal ik hem hinderen bij het 
afslaan, want dan krijgt hij er een slag bij. Keurig gekleed in plusfour met kniekousen, 
overhemd met stropdas onder een wollen vest en een mooi geruite pet, zal ik een bal in de 
bunker op een hoopje zand leggen en met een houten vijf verder gaan, natuurlijk zonder 
strafslag. Net zoals in hele vroege tijden.

Als ik toevallig tegen de bal schop waardoor een betere positie wordt bereikt, is dat geen 
probleem en ga ik vrolijk verder.
Om mij heen zullen de golfende dames gekleed in lange en vooral hoog gesloten jurk en 
vanonder hun fraaie hoeden bevallig kijken naar mijn verrichtingen. Wat zou dat heerlijk 
zijn en wat zou mijn handicap omlaag vliegen.

Maar helaas, ik ben bang dat op de dag dat u dit leest er weer een nieuw en aangepast 
regelboekje is verschenen, met weer meer dan 200 bladzijden die met nog meer details 
omschrijven wat ik allemaal niet mag doen.
En bij de waterhindernis zal ik de bal niet over mijn schouder naar achteren gooien, maar 
precies volgens de voorschriften droppen. Hierbij zorgvuldig bespied door mijn strenge 
marker.

Ook dit is vooruitgang; ik zal er maar in berusten.” 

Afko Schoonbeek

column… Afko SchoonbeekWist u dat…

• Hay Simons, de zoon van 
Truus, mee gaat doen aan de 
Nederlandse Paralympics Golf?

• hij hier heel hard voor getraind 
heeft?

• die wedstrijd wordt gespeeld op 
het Rijk van Nijmegen op 1 juli 
a.s.?

• Hay, tot vorig jaar nog lid op 
de Golfhorst, heel trots is dat 
hij hieraan mee mag doen?

• zijn moeder Truus Baggen dat 
ook is?

• Ton Voshaar ook al 80 jaar is 
mogen worden?

• je hem dit niet zou geven?
• hij nu wel is overgestapt van 

de grote baan naar de America
baan?

Remo Kuijpers als
prins carnaval

Zo kennen we onze serieuze PGA 
pro Remo Kuijpers uit Heel niet: 
een vrolijk hossende, muziek
makende Remo. Maar het is echt 
waar. Volgens eigen zeggen had 
hij niet verwacht ooit als Prins te 
worden gevraagd, maar na enig 
nadenken en overleg met het 
thuisfront heeft hij ‘ja’ gezegd en 
er absoluut geen spijt van gehad. 
“Ik heb genoten en had dit voor 
geen goud willen missen.” Zie je 
hem al in zijn pofbroek golfl es 
geven? Misschien krijgt hij wel 
extra veel leerlingen…

Gol fhors t
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Begin februari sprak ik dus met 
Jan af om een rondje te lopen 
waarbij hij me zou uitleggen 

hoe de strokeindexen vastgesteld 
zijn. Helaas was het een natte boel, 
dus achter de koffi e was mijn eerste 
vraag ‘wiens verantwoordelijkheid 

is dat eigenlijk’? Jan: “De NGF gaat 
over de rating, maar de vereniging 
bepaalt zelf de strokeindex. Het is 
niet zo heel ingewikkeld (zoals de 
courserating!). Het resultaat moet een 
breed draagvlak hebben en moet als 
realistisch worden herkend, maar aan 

de andere kant moeten we er niet al 
te zwaar aan tillen.In theorie kun je 
namelijk voor elke hole verschillende 
indexen hebben, voor mannen en 
vrouwen en per teekleur. Uit prakti
sche overwegingen werken we met 
één index. Het blijft altijd arbitrair.”

Basis voor de stroke-index 
is de moeilijkheidsgraad van de hole

Vereniging 
bepaalt zelf 
nieuwe stroke-index
Met veel plezier heb ik de twee artikelen van Jan Rovers in het vorige clubblad (winter 2015, red.) gelezen over de 
nieuwe rating van de 18-holes baan. Het enige waarmee ik bleef zitten, was de vraag hoe de stroke-indexen bepaald 
worden. En wie zou deze vraag beter kunnen beantwoorden dan Jan Rovers?
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Praatstoel
“Nu hole 5 weer in gebruik wordt 
genomen, zijn we grondig te werk 
gegaan. Hiertoe hebben we een kleine 
commissie gevormd, bestaande uit 
Marco Van de Voort, Chris Besseling, 
Fried Hoeijmakers, Lei Holthuizen en 
ik zelf. De commissies die er mee te 
maken hebben, zijn hierin vertegen
woordigd: de baanadviescommissie, 
wedstrijdcommissie en de regel en 
handicapcommissie.”
Jan zit al snel op zijn praatstoel en 
legt de werkwijze met enthousiasme 
uit. “Basis voor de strokeindex is de 
moeilijkheidsgraad: hoe moeilijker de 
hole, hoe lager de strokeindex.” 
“Maar, hoe bepaal je de moeilijk
heidsgraad?” probeer ik, maar nee, 
dat komt later. Jan gaat door: “Ook 
belangrijk is een evenwichtige verde
ling over de 18 holes. Daarom hebben 
bij alle golfbanen de eerste 9 holes 
een oneven strokeindex en de tweede 
negen een even strokeindex. Daar
mee voorkom je een groot verschil 
tussen de eerste en de tweede 
negen. Ook binnen die 
negen holes proberen we een 
redelijke verdeling te krijgen, 
hoewel dat natuurlijk sterk 
bepaald wordt door het 
ontwerp van de baan. Zo is 
het niet gebruikelijk om te 
beginnen met drie tamelijk pittige par 
5 holes, maar ja, zo is onze baan nu 
eenmaal; bij veel banen (kijk bijvoor
beeld naar De Swinkelsche) start je 
met een makkelijke par 4 om er in te 
komen en daarna komen pas de wat 
uitdagender holes.”

Bijvangst
Maar nu: hoe bepaal je de moeilijk
heidsgraad van de holes? Als ‘bij
vangst’ van de rating door de NGF 
kregen we vier lijsten van de relatieve 
zwaarte van de holes voor mannen 
van geel en vrouwen van rood die 
‘bogeyspeler’ zijn of 0handicap
per. De volgorde van moeilijkheid is 
voor alle vier de lijstjes verschillend. 
De lijsten voor de 0handicappers 
vergeten we, die zijn voor ons (helaas) 
niet erg relevant, dus houden we twee 
lijstjes over. 
Marco heeft overzichten gemaakt voor 
heren en dames apart op basis van 
de resultaten van alle wedstrijden in 
2013, 2014 en 2015, een fl inke klus. 

Deze lijsten zijn de basis geweest voor 
de nieuwe indexen, en de lijsten van 
de NGF zijn als referentie gebruikt.
De lijsten van Marco en van de NGF 
komen over het algemeen goed over
een, maar er zijn wel een paar opval
lende verschillen. Zo beoordeelt de 
NGF hole 14 (de par 3 bij de wc) op 
de 17e plek, voornamelijk vanwege 
de korte afstand, maar volgens de 
wedstrijdgegevens moet dat veel lager 
zijn. De bogeyspelers hebben ken
nelijk geen last van de sloot, de boom 
en de helling, terwijl wij, gewone ster
velingen, daar vaak aan het modderen 
zijn. Wees gerust, hole 14 heeft straks 
index 12. 
Ook zie je op een aantal plekken grote 
verschillen tussen de heren en dames
ranglijst: op basis van de wedstrijdre
sultaten komt hole 7 voor de heren op 
plaats 12, voor de vrouwen op plaats 
17, maar ook omgekeerd komt voor: 
de holes 4 en 17 blijken voor de man
nen aanzienlijk makkelijker te spelen 
dan voor de vrouwen. De commissie 

heeft uiteindelijk in al haar wijsheid 
keuzes moeten maken. Dat hole 5 
strokeindex 1 krijgt zal niemand ver
bazen. We hopen dat het eindresultaat 
weergegeven op bijgaande kaart, als 
een goed compromis herkend wordt 
en alleen nog aan de bar tot niet al te 
serieuze discussie zal leiden. 

Purist
Jan licht verder de nieuwe kaart nog 
toe: “De layout is geheel identiek aan 

de kaart van de Swinkelsche. Geluk
kig drukt de exploitant ook kaarten 
op dunner papier, die geschikt zijn 
om voor de wedstrijden de informatie 
er op te printen, zoals we nu gewend 
zijn.
Op de nieuwe kaart staat ook de tabel 
voor de oranje tees. Het zou goed zijn 
als de gele, rode en oranje afslagplaat
sen niet meer exclusief door respectie
velijk heren, dames en beginners/ou
deren worden gebruikt. Het kan best 
leuk zijn om met de hele fl ight van 
één teebox af te slaan, het geeft een 
gevoel op een andere baan te spelen 
als je van een voor jou niet standaard
kleur afslaat.”
Op de andere zijde van de kaart staan 
de enigszins gewijzigde plaatselijke 
regels. 
Tot slot Jan, ‘wat denk je over de 
spelregels, worden die voldoende na
geleefd?’ Jan: “Je mag niet verwachten 
dat iedereen tot in detail alle regels 
kent. Maar een wedstrijddeelnemer 
behoort de regels van de meest voor
komende spelsituaties te kennen en 
na te leven. Daar wordt nog wel eens 
een beetje te makkelijk mee omge
gaan, vind ik. Als marker mag je best 
wel eens ingrijpen. Je doet de andere 
wedstrijddeelnemers tekort als je alles 
maar toelaat. Uiteindelijk is dat voor 
iedereen bevredigender, zonder dat je 
de purist hoeft uit te hangen.”
Na ons uitgebreide gesprek is de regen 
even opgehouden en kunnen we nog 
drie holes lopen voordat de regen ons 
weer het clubhuis injaagt. 
 
We kijken uit naar het moment dat 
de nieuwe playinghandicaps en 
strokeindex verdeling in praktijk kan 
worden gebracht.

Aart Polderman

‘Je mag niet verwachten 
dat iedereen tot in detail 

alle regels kent’

Gol fhors t



Oplossing puzzel 35: 
Course Rating

Iedereen weer bedankt voor het 
meedoen en succes met de nieuwe 
puzzel. Er zijn voor puzzel 35 geen 
goede oplossingen binnengeko
men, dus het fl esje wijn gaat dit 
keer naar de redactie! 

Puzzel 36 Een lichte lentepuzzel 
 
Plaats de gevonden letters in deze cijferreeks hieronder en je vindt een waarheid als een koe! 
14.18.44 - '39 - 29.47.28.24.12.19 - 30.8 - 36.32.11, 
57.52 - 10.27.59.22.18 - 16.31.62.43.64 - 53.3.5.20.60.45 ! 
 
Stuur de oplossing vóór 29 april 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! 
 
Onderstaande tekst in groen raster erbij: 
 
Oplossing puzzel 35: Course Rating 
 
Iedereen weer bedankt voor het meedoen en succes met de nieuwe puzzel. Er zijn voor puzzel 35 
geen goede oplossingen binnengekomen, dus het flesje wijn gaat dit keer naar de redactie!  
 
 
 
1  2 3  4 5 6 7 8 9 10  

11 12  13 14  15       

16  17  18 19  20     21 

22   23  24 25  26   27  

28    29   30   31   

32    33   34  35   36 

37   38     39   40  

  42   43  44   45   

 46   47  48   49    

50   51   52   53    

  54   55  56 57  58   

 59     60   61  62  

63         64    
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Horizontaal 
2. zo doende 
4. troetelwoord 
11. binnen 
13. haaibaai 
15. bajes 
16. gemalin van Aegir 
18. militaire rang 
20. herkauwer 
22. plan 
24. omroep 
26. lidwoord 
27. familielid 
28. aardrijkskunde 
31. vogelproduct 
32. lidwoord 
33. kleintje 
34. slet 
37. nationaliteit op auto's 
38. muzieknoot 
39. race 
40. verzekeringsvorm 
41. depot 

43. lidwoord 
44. instrument 
45. dierengeluid 
46. vervoermiddel 
49. na de middag 
50. pers. voornaamwoord 
51. 20 
52. kien 
53. roofvogel 
55. pers. voornaamwoord 
57. meisjesnaam 
58. tegenovergesteld 
60. zeilboot 
62. en andere 
63. links 
64. muzieknoot 
 
Vertickaal 
1. Van Zweden 
3. in orde 
5. voorzetsel 
6. grondsoort 

Iedereen weer bedankt voor het 

Oplossing puzzel 35: 

Gol fhors t Lente 2016

Puzzel 36  Een lichte lentepuzzel

Horizontaal
 2. zo doende
 4. troetelwoord
11. binnen
13. haaibaai
15. bajes
16. gemalin van Aegir
18. militaire rang
20. herkauwer
22. plan
24. omroep
26. lidwoord
27. familielid
28. aardrijkskunde
31. vogelproduct
32. lidwoord
33. kleintje
34. slet
37. nationaliteit op auto’s
38. muzieknoot

39. race
40. verzekeringsvorm
41. depot
43. lidwoord
44. instrument
45. dierengeluid
46. vervoermiddel
49. na de middag
50. pers. voornaamwoord
51. 20
52. kien
53. roofvogel
55. pers. voornaamwoord
57. meisjesnaam
58. tegenovergesteld
60. zeilboot
62. en andere
63. links
64. muzieknoot

Verticaal
1. Van Zweden
3. in orde
5. voorzetsel
6. grondsoort
7. cursisten
8. interval
9. reanimatieapparaat
10. apenstaartje
12. verlies
14. reeds
17. reclamelicht
19. houtsoort
21. familielid
23. landbouwwerktuig
25. hetzij
27. onmeetbaar getal
29. skylaboratorium
30. IJsland
31. oude lengtemaat
35. deel van de bijbel
36. helemaal koningin
38. Griekse letter
40. kaarsvet
41. automodel
42. persoonlijk record
43. ik heb gezegd
44. kruid
45. iel
47. vorige
48. tijdschrift
49. Italiaanse rivier
50. balsem
53. heks
54. automerk
56. koninklijk besluit
58. ondersteek
59. mastbalk
61. motorschip

Plaats de gevonden letters in deze cijferreeks hieronder en je vindt een waarheid als een koe!
14.18.44  ‘39  29.47.28.24.12.19  30.8  36.32.11,
57.52  10.27.59.22.18  16.31.62.43.64  53.3.5.20.60.45 !

Stuur de oplossing vóór 29 april 2016 naar: 
Redactie magazine ‘Golfhorst’, 
t.a.v. Bets van der Heijden, Eikenlaan 7, 5941 CX Velden 
(email: betsvanderheijden@gmail.com). 

Vergeet vooral niet je naam en adres te vermelden.
Veel plezier. Er is een lekker fl esje wijn te winnen!
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rekafa bv
faunalaan 50 - 5928 rz  venlo
t 077 356 03 56 - f 077 356 03 66 
e info@rekafa.nl - i www.rekafa.nl

Drukwerk 
   met een swing 
    of course!

drukkers

Computerformulieren  -  Etiketten  -  Mailers  -  Acceptgiroformulieren  -  Kettingsets  -  Enveloppen 

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

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



Erno Cornelissen, 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.




