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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

Sevenum

Horsterweg 38, Sevenum
Telefoon 085-4853286
info@bad-keuken.nl
www.bad-keuken.nl
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Het eerste jaar met 
onze Somerense gastheren 
loopt alweer ten einde 

en om dit jaar helemaal met een 
goed gevoel af te ronden wordt 
er aldus Marco Van de Voort nog 
een fantastisch oliebollentoernooi 
georganiseerd.

We hebben gezien dat ondanks de 
playing handicap aanpassing, de 
wedstrijdresultaten over het algemeen 
niet echt zijn verbeterd. De R&H
commissie is nog wel druk in discus
sie met de NGF over het aantal slagen 
voor de dames op de Americabaan, 
dat gaat dus zeker goed komen.

Ik ben ervan overtuigd dat als in 
het voorjaar de drainagesleuven zijn 
begroeid en de nog toegezegde ver
beteringen, o.m. aan de paden en de 
teeboxen, in de komende tijd zullen 
zijn doorgevoerd, dan kan de ‘Golf
horst’ zich gemakkelijk meten met de 
beste banen in de wijde omgeving.

Het zit er bijna op voor mij, 
Bets heeft me voor de laatste keer 
moeten aansporen om dit stukje te 
schrijven, maar het stelt mij gerust 
dat het bestuur heeft gezorgd voor 
een uitstekende kandidaat om mij 
op te volgen.

Het waren 8 afwisselende en soms 
moeilijke jaren met veel aandacht 
voor alles wat er gebeurde en moest 
gebeuren, maar ik kijk er met plezier 
op terug en het was zeker de moeite 
waard om dit voor deze prachtige 
club samen met fi jne collega’s in het 
bestuur te mogen doen.

Met de beste groeten, 
Manus Poels

Van golf tot poëzie…
Koude winterprachten

Goedemorgen grijze grauwe kouwe dag

Zul je niet eens open trekken?

Je weet dat ik dat zachte zoete zonnetje graag mag

Ga dat eens snel wekken.

Tover op dat sombere smoeltje eens een mooie lach

Ik sta te popelen om te vertrekken

Wou dat ik nu dat ene zonnestraaltje zag

Tevoorschijn piepend door dikke wolkendekken

Goedemorgen stralend schijnende wintermorgen

Daar ben je dan, precies op tijd

Eindelijk op pad zonder zorgen

M’n hoofd bedekt met muts, zelf gebreid

Lekker ingepakt vertrek ik dan

Ga ik vrolijk fl uitend mijn ronde maken

Geen vorst of kou die me deren kan

Ik ga vandaag alle ballen raken

Als eenmaal die kille vochtigheid is verjaagd
Door die zachte zoete winterzon
Voel ik mij niet meer geplaagd
En loop ik met mijn tas naar de horizon

Koude winterprachten op de baan
Daar kan ik van genieten
Oppassen dat ik niet te lang stil blijf staan
Onderweg, bij al die kleine favorieten

Lieve mooie, milde winterdag die zich liet lokken
Wat ben ik ontzettend blij met jou
Zodra die grauwe grijze kilte is vertrokken
Weet ik weer dat ik van je hou!

Chantal Versleijen-Van de Winkel

Gol fhors t
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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!

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

volop keus, 

altijd tot uw dienst
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Algemene ledenvergadering

Nieuwjaarsreceptie

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 31 januari 2017 
om 20.00 uur in ons clubhuis. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
Eind december ontvangt u een nieuwsbrief met daarin de uitnodiging. 

Het bestuur

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zondag 8 januari 2017 om 13.00 uur, 
aansluitend aan de zondagwedstrijd op de Americabaan. Het is een geza
menlijke bijeenkomst van de BV en de vereniging. 

Het bestuur

Voorlopige 
wedstrijdkalender 2017
Vrijdag 30 december Oliebollentoernooi  
2016 

Zondag 12 of  
Zondag 26 maart Slotdag wintercompetitie Americabaan 

Vrijdag 24 maart Lentetoernooi Americabaan

Zaterdag 8 april Lentetoernooi grote baan

Donderdag 11 mei Daily Sports Diva Golfdag

Zaterdag 27 mei Bavaria om ’t Vat (heren)

Maandag 5 juni Early Bird Toernooi 
(tweede pinksterdag)

Woensdag 21 en 
zaterdag 24 juni Dubbel Handicap Toernooi

Zaterdag 8 en 
zondag 9 juli Strokeplaykampioenschappen (alle categorieën)

Zondag 16 juli Zomertoernooi

Zaterdag 23 en 
zondag 24 september Finales matchplaykampioenschappen

Zondag 1 oktober Limburg Golf Trophy

Zaterdag 14 oktober Vrijwilligersdag

Zaterdag 28 oktober Slottoernooi grote baan

Vrijdag 3 november Slottoernooi Americabaan

Vrijdag 29 december Oliebollentoernooi

Gol fhors t
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‘Voor de organisatie niets dan lof’

Vrijwilligersdag 2016: 
een complete verwendag!
Het is een beetje guur en druilerig weer als we van huis gaan en de ruitenwis-
sers moeten nog op intervalstand. Vannacht moet het fl ink hebben geregend, 
maar ze voorspellen beter weer tegen de avond. 
Eerst koffi e met vlaai en gelukkig starten we pas om 13.00 uur.

Maar zover is het nog niet, want 
voordat we aan de koffi e kunnen, valt 
Marco van de trap en loopt daarbij 
een botbreuk op in zijn rechterhand. 

Heel triest voor hem. Samen met Bets 
heeft hij de wedstrijdleiding vandaag, 
en uitgerekend is voor hem het golfen 
voorlopig van de baan.
Het weerhoudt Marco er niet van om 
ons uit te leggen, dat hij als spelvorm 
heeft bedacht om alle deelnemers van 
dezelfde teebox te laten afslaan. We 
krijgen een kleurenschema waarop 
voor elke hole een andere tee is 
aangegeven en wel in de volgorde 
geel, rood, oranje. Voor de heren is de 
handicap wat aangepast, gemiddeld 
hebben die het immers gemakkelijker.

Frisjes
De eerste paar holes is het nog frisjes. 
De baan ligt er weer opgeruimd bij, 
alle landbouwwerktuigen zijn weer 
weg en de drainagesleuven zijn met 
verse graszoden bedekt.
Tegen half drie breekt de zon door en 
gaat de wind wat liggen. Op een heu
veltje bij hole tien serveert de marshal 
een saucijzenbroodje met een glaasje 
wijn, bier of fris. De hele middag is 
er geen oponthoud en de wedstrijd 
loopt gesmeerd. Om 17.30 uur zijn de 
meeste fl ights binnen en kunnen we 
nog even buiten op het terras van de 
zon genieten.

Er is redelijk gescoord. De eerste 
prijs met 37 punten, is gesponsord 
door Remo: een golfl es. Ook voor 
de laagste score van 17 punten is er 
een leuke prijs. Misschien was het 
logischer geweest om de golfl es aan 
de laagste score te koppelen, maar de 
wedstrijdleiding heeft anders beslist.

Verwendag
Overigens voor de organisatie niets 
dan lof: we krijgen een complete ver
wendag. Aan tafel wordt een voorge
recht geserveerd van kalfsfricandeau 
in tonijnmayonaise. Dan krijgen we 
een heerlijke ossenstaartcappuccino. 
Het buffet dat volgt, laat ook niets te 
wensen over. Heel verrassend treffen 
we daar kalfswang, cocq au vin en 
kabeljauwfi let, met bijgerechten als 
aardappelpuree, aubergines, salade, 
verschillende soorten brood en 
kruidenboter. Als toegift wordt er aan 
tafel nog een fruitcocktail geserveerd 
met koffi e of een ander drankje. Het 
kan niet op.

Bedankt Bets en Marco, volgend jaar 
zijn we weer van de partij!

Joep Jansma
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In vroeger jaren speelde Lei tafelten
nis, zat daar (natuurlijk) jaren in 
het bestuur als penningmeester en 
eindigde als erelid. Het is eigenlijk 
heel toevallig dat Lei is gaan golfen. 
De ouders van het vriendje van zijn 
jongste dochter waren enthousiaste 
golfers en hebben Lei overgehaald om 
het eens te proberen. In 2007 begon 
hij met lessen bij Arthur en werd door 
het golfvirus gegrepen. Hij begon met 
een groepje van 6 te lessen en met 
vier van hen speelt hij nog steeds elke 
week een ronde en ze gaan twee keer 
per jaar samen een lang weekeinde 
naar Spanje om te golfen. 

Referee
Door de ziekte en het overlijden van 
zijn vrouw is tot 2011 het golfen op 
een laag pitje gebleven. Vanaf 2012 
is Lei lid van de regel en handicap
commissie en heeft hij de cursussen 
gedaan voor referee. Van de NGF is 
het verplicht dat elke club minstens 
één clubreferee heeft; de Golfhorst 
heeft er nu twee: Lei en Jan Rovers. 
De belangstelling voor dat nauwkeu
rig formuleren en interpreteren van 
formele regels past bij de beroepsma
tige achtergrond van Lei als accoun
tant, ook hier is precisie en werken 
conform duidelijke regels geboden. 
Sindsdien loopt alles wat betreft 
de regelexamens, zowel binnen de 
vereniging als met de NGF, de BV 
en de golfschool via Lei. Ook bij het 
begeleiden van de jeugd (waar hij de 
titel ‘Meneer Lei’ heeft verworven) en 
bij het begeleiden van baanpermis

sie naar handicap 54 speelt Lei een 
cruciale rol.

Poolsysteem
De eerste jaren was Lei vooral erg ac
tief op de Americabaan. Toen daar de 
vrijdagwedstrijden begonnen kwam 
Lei dan ook in de wedstrijdcommissie, 
eerst voor de Americawedstrijden, 
later ook voor de seniorenwedstrijd. 
Sinds twee jaar heeft Lei de trekkende 
rol bij de matchplay en strokeplay
kampioenschappen van Jan van 
Lieshout overgenomen. Door het 
poolsysteem neemt de deelname hier
aan weer toe en zien we daardoor ook 
verrassingen die het geheel spannen
der maken. Ook is Lei verantwoorde
lijk voor het wedstrijdreglement, een 
mooie verbinding tussen de R&H
commissie en de wedstrijdcommissie.
Tussendoor golft Lei ook nog een 
groot aantal keren met verschillende 
clubjes en speelt hij mee met de 
woensdag, vrijdag en zondagwed
strijd. Tja, wanneer speelt Lei eigen
lijk niet?! (Ik geloof dat het antwoord 
daarop is: donderdag, maar zeker 
weet ik het niet). Gelukkig kan hij dit 
fysiek goed aan. Ook speelde Lei in de 
NGFcompetitie, maar met zijn han
dicap van rond de 21 had hij eigenlijk 
te weinig kansen in een omgeving 
waar de gemiddelde handicap een 
stuk lager lag. Gelukkig is er nu een 
heren seniorenteam 2 gevormd waar 
hij zich prettiger in voelt. Vanzelfspre
kend wordt hij daar de teamcaptain.

Ludieke acties
Lei is enthousiast over de prettige 
informele sfeer bij de Golfhorst en is 
daar zelf een medebepalende factor 
in. Als wedstrijdleider bij de America
wedstrijden houdt hij van ludieke 
acties zoals de keer dat hij een PSV
stropdas als extra prijs kon geven aan 
Bep de Graaf (vervent Fijenoordsup
porter), toen de dag voor de wedstrijd 
Fijenoord door PSV verslagen was. 

Door al deze activiteiten voor de ver
eniging, zowel de voor ieder zichtbare 
als de activiteiten op de achtergrond, 
speelt Lei een heel belangrijke rol en 
was het voor velen dan ook logisch 
dat Lei tot ‘Vrijwilliger van het Jaar’ 
werd uitgeroepen. En, zoals Ma
nus zei: “Het is een groot genot om 
mensen met een inzet zoals Lei in de 
vereniging te hebben!” 

Aart Polderman

Clubreferee Lei 
houdt van precisie en werken volgens duidelijke regels

Lei Holthuijsen: 
Vrijwilliger van het Jaar
De grote verdienste van Lei voor de vereniging zijn door Manus tijdens de 
vrijwilligersdag uitgebreid besproken. Op de site zal iedereen de samenvatting 
gelezen hebben. Graag willen we naast de feitelijke opsomming van zijn acti-
viteiten ook van Lei horen hoe het zo gekomen is, wat hem heeft bewogen om 
zoveel tijd aan de golfvereniging te besteden. Waar kunnen we afspreken voor 
een gesprek? Nou, op de baan natuurlijk, daar is Lei altijd te vinden!

Gol fhors t Winter 2016



Ik geef de tee aan…

Ted Heijnen

“Beste golfer,

Mijn naam is Ted Heijnen, 
ik ben 62 jaar, heb twee zonen, 
een van 29 en een van 27 jaar oud. 
Ik woon samen met mijn partner 
Joanne in Venlo en werk bij 
Munckhof in Horst. 
Ik speel nu al een jaar of 16 op 
de Golfhorst. De eerste jaren als 
business lid, daarna met een privé 
lidmaatschap. Pas de laatste 6 jaar 
speel ik redelijk intensief golf, mede 
omdat ik gestopt ben met tennissen.

Golf is mijn grote hobby geworden. 
Ik probeer aan alle zaterdag-
wedstrijden mee te doen en loop na 
mijn werk ook nog graag een rond-
je. Het aantal deelnemers aan de 
zaterdagwedstrijden loopt helaas 
langzaam terug en daarom maak ik 
graag van de gelegenheid gebruik 
om een oproep aan jullie allen te 
doen om meer mee te gaan doen 
aan deze gezellige wedstrijden.

Joanne en ik golfen ook altijd 
tijdens onze vakanties. 
Zo zijn we nu al twee keer een week 
op Valle delle Este Hotel geweest. 
Dit golfresort is schilderachtig 
gelegen in het oosten van Ameria, 
en beschikt over een strandclub, 
een sportclub, een spa en een golfclub. 
Het is ook zeer geschikt om er met een grote groep naar toe te gaan. Het is ook 
zeer betaalbaar (wij betaalden 361 euro p.p. voor 7 dagen halfpension en 5 
greenfees). De baan is zeer uitdagend met hoge afslagplaatsen en verhoogde 
greens. Mocht er bij jullie interesse zijn, dan hoor ik het graag.

Ik had de tee door willen geven aan Ben Aldewereld, 
die mij nog tennissen geleerd heeft. 
Maar Ben is wethouder geworden en heeft dus even geen tijd om actief te golfen.

Daarom geef ik nu de tee aan Lennard van Bergen, 
kan hij uitleggen waarom hij mij nog niet heeft uitgedaagd voor 
een rondje matchplay.”

Ted Heijnen

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 2017

Volgend jaar doet de Golfhorst met 
een team meer mee aan de NGF-
competitie dan dit jaar het geval was. 
Op de zondag zijn er 2 herenteams, 
op dinsdag speelt dames 1 en op 
vrijdag zijn er twee seniorenteams. 
De teams zijn als volgt samengesteld:

Heren 1 Zondag
Ralph Boonhof (captain), Job Pijpers, Ton Daa-
men, Guido Roy, Paul van Zon en Ben Janssen.

Heren 2 Zondag
Marco Van de Voort, Geert van Ewijk, Harm Leen-
ders, Jeroen van den heuvel, ?? en ??

Dames 1 Dinsdag
Brigitte Peeters (captain), Anita van den Heuvel, 
Hermine Titulaer, Henny van Ham, Beppie Nab-
ben. Elmie Janssen, en Gineke Wieland (reserve).

Heren 1 Senioren Vrijdag
Lambert Joosten (captain), Pieter Jansen, Leo 
(LT) van de Laak, Cees Mulder, Kalle Voigt, Fried 
Hoeijmakers en Sjaak Metsemakers

Heren 2 Senioren Vrijdag
Lei Holthuijsen (captain), Leo van de Laak, Theo 
Nabben, Math Arts, Ton Derix, Gerard van Ham 
en Hub Sturme.

De redactie

In Memoriam 
Karel Laumans en echtgenote Cyl

Op 24 oktober is ons verenigingslid Karel Lau
mans uit Belfeld op 87jarige leeftijd overleden. 
Op diezelfde dag is ook zijn echtgenote Cyl 
overleden. Zij is 80 jaar geworden. 

Beiden waren jarenlang lid van onze vereni
ging, Karel zelfs tot nu toe. Mevrouw Laumans 
is 5 jaar geleden gestopt met golfen en de heer 
Laumans speelde sinds 2012 alleen nog op de 
Americabaan. Wij wensen de familie veel sterkte 
toe om dit verlies te verwerken.

Wij wensen 
iedereen 
fi jne feestdagen 
en een sportief 
2017.
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Koken met Joep
Waldorfsalade

In 1896 geeft de Zwitser Oscar Tschirky 
(1866-1950) in New York een kookboek uit 
van ruim 900 bladzijden ’The Cookbook, 
by Oscar of the Waldorf’. 
Hierin beschrijft hij de naar hem vernoemde 
salade, oorspronkelijk bestaande uit reepjes 
rauwe knolselderie en zure appels, overgoten 
met roommayonaise en daarover gehakte 
walnoten.

Het Waldorf Hotel (foto) was destijds samen 
met het Astoria Hotel van 17 verdiepingen, het 
grootste van de wereld en stond op de plaats 
van het huidige Empire State building. 
Sinds 1931 staat het nieuwe Waldorf-Astoria 
aan de Parkavenue.

Ingrediënten voor 4 personen:
1 gerookte kipfilet (+/- 350 g), 1 zure appel, 1 mango 
(of kaki), 1/2 bleekselderie (3-4 stengels), 
sap van 1 sinaasappel, walnoten, 1 eetlepel mayonaise.
(variaties: blokjes jongbelegen kaas, gedroogde krenten, 
rozijnen, geblancheerde champignons, of andere noten)

Voor de garnering:
bladsla of veldsla, witlof, tomaat, druiven, 
ananas of zacht fruit.

Naar smaak:
gembersiroop, witte balsamico, peper, zout of maggi.

Bereiding: 
Appel schillen, in blokjes snijden en in 
sinaasappelsap leggen. 
Overige ingrediënten in blokjes 
snijden en er doorheen mengen. 
Walnoten pellen, in een droge pan 
roosteren en als laatste toevoegen. 
Op smaak brengen en garneren.

Joep Jansma
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Golfhorst
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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

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

Websitebeheer

Aart Polderman
Jacques van Eyndt

Baanadviescommissie

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

Wedstrijdcommissie

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

Helpdesk

Jeroen van den Heuvel

Pr-commissie

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

Wedstrijdcie/jeugdzaken

Harm Leenders (coördinator)
Giel Boonhof
Ralph Boonhof
Eugène van den Heuvel
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)
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Wat is de balans 
na bijna 

12 maanden 
met de 

gebroeders Swinkels 
aan het roer?

“We gaan niet zomaar een avontuur 
aan, maar verbinden ons voor mini
maal 10 jaar. Als je er voor langere 
tijd instapt, ben je ook bereid om 
te investeren. En dat gaan we doen. 
Onze betrokkenheid is groot, de Golf
horst moet echt ons ding worden”, 
aldus Hendrik en Harrie Swinkels 
precies een jaar geleden. Dat de heren 
gedaan hebben wat ze beloofden, kan 
door niemand meer in twijfel worden 
getrokken, zelfs niet door de grootste 
zwartkijker. In het vroege voorjaar is 
al begonnen met het aanleggen van 
drainage, er zijn nieuwe prullenbak
ken gekomen, nieuwe ballenwassers 
en een watertankje. Ook het maaibe
leid is fl ink aangepast. Er is veel vaker 
gemaaid, de fairways zijn verbreed en 
de rough is op veel plaatsen verdwe
nen. Er zijn zelfs spelers die vinden 
dat er tegenwoordig te weinig rough 
over is.

Optimaliseren
“Prioriteit nummer een voor ons is 
het optimaliseren van de baan en 
wel zodanig dat er te allen tijde op 
gespeeld kan worden.” Dus is men op
nieuw aan de slag gegaan met het nog 
verder verbeteren van de drainage. In 
oktober verschenen er grote machines 
en werden er sleuven gegraven over 
een totale lengte van tweeënhalve 

kilometer. Dat gebeurde bij hole 6, 
waar het vlak bij de green nog wel 
eens fl ink nat kan worden. Maar ook 
op de holes 1, 3, 12 en 13. Ruim 300 
kuub grond is er uitgehaald en bijna 
evenzoveel drainagezand is er weer in
gestort. De sleuven zijn weer afgedekt 
met graszoden waardoor er over enige 
tijd niet meer te zien is waar drainage 
is aangelegd. Een enorme klus. En pas
sant zijn in diezelfde week in oktober 
ook de natte plekken bij hole 2, 3 en 5 
van de Americabaan aangepakt.

Uitkijktoren
De enorme hoeveelheid grond die nu 
nog in depot ligt op de weg langs de 
baan, zal op enig moment ook nog 
een bestemming krijgen. Gedacht 
wordt aan een 8 m hoge uitkijktoren 
naast hole 6, waar ook het kunst
werk ‘de offertafel’ staat. Bodemzorg 
Limburg (eigenaar van het golfcom
plex) heeft het initiatief genomen 
om hiervoor in samenwerking met 
de Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte 
Plak een ontwerp te maken.

Maar wat staat er in 2017 op de golf
baan zelf op stapel? Een poging om 
samen met de gebroeders Swinkels 
de balans van 2016 op te maken en 
vooruit te blikken op volgend jaar is 
mislukt. “De broers zijn niet zo van 
de interviews”, aldus dochter Susan in 
de afwijzende email. “De leden van 
de Golfhorst waren dit jaar positief 
verrast over de doorgevoerde verbete
ringen, dus ze moeten zich ook maar 
in 2017 laten verrassen.” 

Wensenlijst
Dan stel ik, als gewoon lid van de 
Golfhorst, maar een wensenlijstje 
samen. Wat te denken van het afvlak
ken van de tees zowel op de grote als 

de Americabaan, zodat je niet meer op 
een bollend vlak hoeft te staan? En de 
paden dan? Soms zie je niet of iets wel 
of niet een echt pad is. En het nieuwe 
pad van hole 17 naar hole 18 is wel 
erg schuin uitgevallen. En verder, wat 
zou het fi jn zijn om automatische 
deuren te hebben in het clubhuis, als 
je naar binnen en naar buiten moet 
met je kar. Want zoals het nu gaat, 
is het vaak een crime. Trouwens, het 
clubhuis zelf kan ook wel een opknap
beurt gebruiken, als het aan mij ligt. 
Maar zoals mijn ouders vroeger altijd 
al zeiden als ik voor Sinterklaas mijn 
verlanglijstje inleverde ‘dat kan niet 
allemaal tegelijk, er moet nog wat te 
wensen overblijven’. Ik heb zo het 
vermoeden dat Hendrik en Harrie ook 
wel zo in elkaar zitten. Dus laten we 
ons in 2017 maar gewoon weer laten 
verrassen.

Bets van der Heijden

Bijna 1 jaar geleden werden Hendrik en Harrie Swinkels de nieuwe exploitan-
ten van de Golfhorst. Na een aantal lastige jaren kregen de gebroeders het 
voordeel van de twijfel. Sterker nog, de meeste leden hadden er een rotsvast 
vertrouwen in dat de broers, die de bijzondere baan de Swinkelsche in Some-
ren gerealiseerd hadden, ook de Golfhorst wel weer uit het dal zouden halen. 
Een enkeling bleef sceptisch: het zou nooit wat worden, want om het onder-
houd goed te doen en ook nog verbeteringen aan te brengen, dat zou nooit 
lukken. Wat is de balans na bijna 12 maanden met de gebroeders Swinkels aan 
het roer?

Een metamorfose van de Golfhorst in 2016

Wat staat er in 2017 op stapel?
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 “Ik heb er geen moment spijt van 
gehad dat ik 8 jaar geleden aan deze 
klus ben begonnen. Als ik van tevoren 
had geweten wat voor moeilijke jaren 
het zouden worden, had ik nog ‘ja’ 
gezegd, 100 % zeker. Ik heb heel veel 
geleerd. Zakelijk leiding geven, wat 
ik in mijn werk heb gedaan, is totaal 
anders dan het besturen van een 
vereniging met een enorme diversi
teit aan mensen, oud, jong, heel veel 
verschillende achtergronden. Leden 
kunnen kritisch zijn, maar houden je 
wel scherp. Wat ik vooral geleerd heb, 
is je verplaatsen in de ander, eerst nog 
even nadenken alvorens een beslissing 
te nemen.” Een keer heeft hij echter 
te lang nagedacht en een moeilijk ge
sprek voor zich uitgeschoven. Omdat 

hij de confrontatie met een ‘moeilijk’ 
verenigingslid niet aan durfde gaan. 
“Dat zou ik nu niet meer doen”, be
kent Manus eerlijk. 

Structuur
Bij zijn aantreden beloofde Manus 
meer structuur aan te brengen in de 
vergaderingen. En die belofte is hij 
nagekomen. Vanaf de eerste vergade
ring werd een besluitenlijst gemaakt 
en wat besloten werd, daar werd, op 
een hoge uitzondering na, niet meer 
op teruggekomen. Ook werden, na 
vele gesprekken, nieuwe statuten en 
een nieuw huishoudelijk reglement 
opgesteld. “Er waren wel 2 twee 
algemene ledenvergaderingen nodig 
om die goedgekeurd te krijgen. En 
van dat hele proces heb ik ook veel 
geleerd: het nooit meer laten gebeuren 
dat over één onderwerp anderhalf uur 
wordt gediscussieerd. Als ik daar nog 
aan denk, dat was gewoon slecht!”

Vriendengroep
Toen hij begon als voorzitter zag de 
vereniging er totaal anders uit. Er wa
ren een paar honderd leden meer dan 
nu en de exploitanten van de Golf
horst volgden elkaar snel op. Manus 
ontkent niet diverse aanvaringen met 
hen te hebben gehad. “Het was heel 
moeilijk, een heftige periode. Ik heb 
er geen slapeloze nachten van gehad, 
maar het kostte wel heel veel tijd en 
heel veel denkwerk. Ik was er soms 5 
dagen in de week mee bezig. Gelukkig 
had ik een bestuur waar ik altijd op 
terug kon vallen, het was een vrien

dengroep geworden en er heerste een 
fantastische sfeer. Daarbij was toen
malig secretaris Anneke Schoonbeek 
mijn steun en toeverlaat.”

Bondgenoot
De meest heftige periode waar Manus 
aan refereert was in 2013, toen het 
golfcomplex de toenmalige eigenaar 
boven het hoofd begon te groeien. 
Bodemzorg Limburg kwam in beeld 
en “ik heb toen, tegen de zin van de 
exploitant in, contact gezocht met de 
directeur van deze organisatie: Dick 
Rootert. In hem vond ik een bondge
noot om de toekomst van de Golf
horst veilig te stellen. Er was sprake 
van een groot onderling vertrouwen 
en dat is nooit beschaamd.“ 

Manus is ontzettend blij dat de Golf
horst met de komst van de gebroeders 
Swinkels als exploitant in een veel 
rustiger vaarwater is terechtgekomen. 
Het zal pijn doen om afscheid te 
nemen, denkt hij, maar het is genoeg 
geweest. Zijn privésituatie slokt veel 
tijd op en naast de vrijwillige advies
werkzaamheden aan ondernemers 
heeft hij onlangs ook het voorzitter
schap van de stichting voor centru
mondernemers Venray aanvaard. Zijn 
agenda is gevuld. Gevraagd naar zijn 
mening hoe de Golfhorst er over 5 
jaar uitziet, is zijn antwoord niet voor 
tweeërlei uitleg vatbaar: “Het wordt 
een fantastische club met een fantas
tisch clubhuis.”

Bets van der Heijden

We zitten in het mooie appartement van Manus, midden in het centrum van Venray. Hij is zojuist terug uit het zieken-
huis, waar zijn vrouw bijna dagelijks naar toe moet voor behandelingen. We praten geruime tijd over de zorg die hij om 
haar heeft. Zijn bestuursfuncties, en dus ook het voorzitterschap van Golfvereniging Golfhorst, lijkt hij nodig te hebben 
als afl eiding. Na een poosje gaat het gesprek toch over het onderwerp waarvoor ik gekomen ben: een terugblik op het 
voorzitterschap van de vereniging, een functie die hij eind januari bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering 
neerlegt. Er zaten zeer heftige jaren bij.

‘Het wordt een fantastische club 
met een fantastisch clubhuis’

Manus Poels: 
de scheidend voorzitter
kijkt terug op 8 bewogen jaren

Winter 2016
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Begin november zocht ik Marco op 
om te horen wat er allemaal aan te 
pas is gekomen om zo’n baanboekje 
te maken. De hand in het gips en 
de arm in mitella belette Marco niet 
om hier heel enthouisiast over te 
vertellen.“Ik had een jonge collega 
Gijs die technisch tekenaar voor  
geografische informatie is en die dus 
gewend is om technische tekeningen 
en plattegronden te maken. 
Alhoewel hij nog nooit gegolfd had 
was hij gelijk enthousiast om zo’n 
heel andere klus eens te proberen. 
Vanuit zijn vakmanschap zou hij 
goed een heel exacte tekening kun
nen maken waarin alle relevante 
zaken zoals teeboxen, fairways, hin
dernissen, bomen, greens, enzovoort 
op de juiste plek worden aangegeven. 
Om daar vervolgens een aantrekkelijk 
en duidelijk plaatje van te maken 
vergt echter een heel andere discipli
ne, niet technisch maar meer design. 

Deal
Gelukkig kende hij Petra, die daar nu 
juist goed in is. Ook Petra had nog 
nooit gegolfd, maar beiden zouden 
het wel graag gaan leren. De deal 
was dus gauw gemaakt: Gijs en Petra 
zouden Marco vanuit hun kunde 
helpen om de tekeningen voor het 
baanboekje vorm te geven en Marco 
regelde bij Eric van den Munckhof dat 
zij les zouden krijgen om hun GVB te 
kunnen halen. Eric zag het gelukkig 
ook helemaal zitten dus kon het werk 
beginnen.”
 
Uitgangspunt was de luchtfoto van 
de baan. Deze foto is zo nauwkeurig 
dat alles tot op 10 cm nauwkeurig te 
plaatsen is. Zelfs de gele en rode tegels 
op de teeboxen zijn exact zichtbaar. 
Op basis van die gegevens heeft Gijs 
een technische tekening gemaakt 

van alle holes, waar de ligging van 
teeboxen, fairways, greens, bunkers, 
bomen langs de fairways, waterhin
dernissen, paden, schuilhutten, wc, 
outofbound grenzen en wat niet al, 
is aangegeven. Alleen voor de nieuwe 
hole 5 ging dat niet omdat de foto 
van voor die tijd was. Voor hole 5 
heeft Marco met een GPSapparaat 
heel nauwkeurig alles opgemeten. 
Deze gegevens kon Gijs bewerken tot 
een technische tekening. 

TomTom
Marco: ”We hebben deze gegevens 
opgestuurd naar TomTom, 
Garmin en alle andere bedrijven 
die golfhorloges maken, waardoor 
nu voor al deze merken een update 
beschikbaar is voor de nieuwe hole 5. 
Normaal duurt het heel veel langer 

voordat alle bedrijven zo’n verande
ring hebben ingevoerd.”
Tip: update je horloge of ander ap
paraat voor het aangeven van de 
afstanden regelmatig. Sowieso voor 
hole 5, maar ook andere banen kun
nen veranderen.

Helaas kon vorig jaar niet echt tempo 
worden gemaakt door de organisato
rische onduidelijkheden, maar nadat 
Derk de afspraak die er lag met Eric 
ruimhartig had overgenomen, kon 
het werk weer worden opgepakt. 

De layout wordt vergelijkbaar met 
die van de Swinkelsche en de detail
vormgeving is stap voor stap gegroeid. 
Heel veel baanboekjes van andere 
banen hebben inspiratie opgeleverd. 
Om te kiezen welke aspecten dui
delijk aangegeven moeten worden 
(bijv. bunkers, outofbound grenzen, 
bomen die nogal in de weg kunnen 
staan) en welke minder belangrijk zijn 
(bijv. de paden, bomen die wat verder 
weg staan en dergelijke) is golferva
ring noodzakelijk. Die kennis brengt 
Marco in, die hole voor hole bepaalt 

Naast alle 
verbeteringen 
die dit jaar 

in de baan zijn 
gerealiseerd, 

gaat
 het baanboekje 

een mooie 
en 

belangrijke 
bijdrage leveren 

om van 
de Golfhorst 
een topbaan 
te maken.

In 2014 had Marco het idee opgevat dat zo’n mooie baan als de Golfhorst een baanboekje zou moeten hebben. Voor de 
NGF-wedstrijden is dat echt wel belangrijk maar ook vele greenfeeërs hebben daar behoefte aan. Nu, eind 2016, is het 
baanboekje bijna klaar en zal (naar verwachting) beschikbaar zijn bij de start van het nieuwe seizoen. Ook zullen dan de 
borden bij de teeboxen vernieuwd en dus sterk verbeterd worden.

De nieuwe informatieborden 
en het baanboekje komen eraan!

A hell of ‘een leuke’ job
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350 m

303 m

251 m

Hole 5
Par 4
Stroke 1

205 m 158 m 106 m

168 m 121 m 69 m

D C
B A

100 m

150 m

71 m

28 m

19 m

Winter 2016

welke afstanden aangegeven worden, 
hoe met kleurgebruik de belangriijke 
zaken naar voren worden gehaald 
en hoe en waar de hoogteverschillen 
zichtbaar gemaakt moeten worden. 
Petra maakt daar vervolgens een dui
delijk en aantrekkelijk ogend plaatje 
van. Niet te onderschatten hoeveel 
werk dit is!

Belangrijke bijdrage
Wanneer het baanboekje klaar is, kun
nen met een paar kleine aanpassingen 
ook de borden bij de afslagplaatsen 

worden vernieuwd.
Hoewel er nog flink wat werk ver
zet moet worden, hopen we dat de 
boekjes in het voorjaar van 2017 
beschikbaar zullen komen. Hierbij de 
stand van zaken van het beeld van 
hole 5. Er moeten nog allerlei details 
worden bijgewerkt, maar het geeft al 
wel een indruk hoe mooi en duidelijk 
het wordt. 

Naast alle verbeteringen die dit jaar 
in de baan zijn gerealiseerd, gaat het 
baanboekje een mooie en belangrijke 

bijdrage leveren om van de Golfhorst 
een topbaan te maken. 

Bedankt Marco, Gijs en Petra!

Aart Polderman

Gol fhors t
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(Vlnr) Perry Veldpaus, Laurens Boerekamp en Sjaak van de Ven

Gol fhors t Winter 2016

Navraag bij Merieke leert dat er in 
toenemende mate Swinkelsche golfers 
op de Golfhorst te zien zijn. Vooral 
als er competitie of andere wedstrij
den op de Swinkelsche zijn, is er nau
welijks gelegenheid voor leden om op 
hun eigen baan te spelen. Benieuwd 
naar hun ervaringen had ik al in het 
voorjaar met een aantal van hen een 
gesprek.

Bier en bitterballen
Na hun golfrondje zitten Perry, 
Laurens en Sjaak achter het bier en de 
bitterballen na te genieten. Was dit 
hun eerste keer? “Nee, ik ben vroeger 
lid geweest op de Americabaan”, zegt 
Sjaak en ook Perry is al eens op de 
Golfhorst geweest. Alle drie zijn ze 
het er over eens dat het een fi jne, zeer 
afwisselende baan is, heel anders dan 
de Swinkelsche. “Wat ligt hij er prach
tig bij, pico bello onderhouden.” En 
mooi droog! Beter dan de Swinkelsche 
en zeker dan bijvoorbeeld Welschap. 
“De hoogteverschillen zijn wel lastig, 
zijn we niet gewend, maar ook heel 
uitdagend. Vooral hole 3 is mooi, 

met de blinde hole, heel spannend. 
En de uitzichten die je boven hebt, 
prachtig!” De volgende keer weet je 
een beetje beter wat je tegenkomt, zo
dat de kans om in het water te komen 
wat kleiner is. Wat opvalt is de start 
met drie moeilijke par5 holes, dat 
zie je nergens. De eerste 9 holes zijn 
sowieso moeilijker dan de tweede 9.” 

Relaxte sfeer
Ook het clubhuis krijgt lof: mooie 
houten vloer, gezellig meubilair en 
open haard, echt relaxte sfeer. Ook dit 
is een groot verschil met het nieuwe 
prachtige, maar strakmoderne club
huis in Someren. 
Het enige minpunt dat wordt ge
noemd is het feit, dat je alleen tele
fonisch kunt reserveren. En dat geldt 
ook voor leden van de Golfhorst die 
op de Swinkelsche willen spelen. Zou 
het niet geregeld kunnen worden dat 
over en weer via de site kan worden 
gereserveerd? 
Laurens komt met het idee om eens 
uitwisselingswedstrijden te organise
ren. Goed idee!

Nu, half november, kijk ik met Derk 
hoe het spelen van Swinkelsche 
spelers bij ons zich heeft ontwikkeld. 
“In het begin was het nog onbekend, 
en reageerden sommigen nog wat 
gereserveerd. Maar in de loop van het 
jaar zijn er steeds meer bij de Golf
horst komen spelen. Enerzijds omdat 
het in Someren vaak erg druk is en wij 
nog wat meer ruimte hebben, ander
zijds omdat de afwisseling zeer op 
prijs wordt gesteld.“ De commenta
ren blijven vergelijkbaar met die van 
de heren die ik in het voorjaar heb 
gesproken: weinig negatiefs over de 
berg, opvallend positief over het on
derhoudsniveau, de beperkte nattig
heid en ook de sfeer van het clubhuis. 

Voucher
De greenfeespelers bij de Swinkelsche 
krijgen een voucher van 30 euro om 
op de Golfhorst te komen spelen. 
Begin van het jaar was hier weinig 
belangstelling voor, maar nu wordt er 
vaak expliciet naar gevraagd. De sterk 
verbeterde status van de baan wordt 
kennelijk in brede kring bekend. De 
band tussen de Swinkelsche en de 
Golfhorst levert dus ook voor de men
sen van de Swinkelsche grote voorde
len op en daar wordt in toenemende 
mate gebruik van gemaakt.

Aart Polderman

Sinds afgelopen voorjaar speelde al een heel aantal Golfhorstleden regelmatig 
en met veel plezier op de Swinkelsche. In het lentenummer van ons Golfblad is 
daar verslag over gedaan. Ik vroeg me af in hoeverre het omgekeerde ook aan 
de orde is: hoe enthousiast zijn leden van de Swinkelsche over het spelen op de 
Golfhorst?

‘Prachtige, afwisselende baan en pico bello onderhouden…’

Swinkelsche golfers spelen 
met plezier op de Golfhorst
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Door het jaar heen wordt er een 
fl ink aantal wedstrijden georgani-
seerd door de vereniging, al dan 
niet samen met de BV. Natuurlijk alle 
wekelijkse wedstrijden op de grote en 
Americabaan, maar ook de clubkam-
pioenschappen stroke- en matchplay, 
de gezelligheidswedstrijden, uitwis-
selingen met ander golfbanen en 
bijzondere wedstrijden als de Ladies 
Diva Dag en Bavaria om ’t Vat. Dit is 
al een fl inke opsomming en dan ben 
ik er waarschijnlijk nog een aantal 
vergeten. Al deze wedstrijden vergen 
hun voorbereiding.

Bij de wekelijkse wedstrijden heb
ben we het dan over het indelen van 
fl ights  waarbij vaak ook nog diverse 
wensen komen kijken qua starttijden 
 het printen van de scorekaarten en 
het innen van het inschrijfgeld, het 
opmaken van de eindstand, het con
troleren van de kaarten en natuurlijk 
het uitreiken van de prijzen.
Bij de bijzondere wedstrijden komt 
daar ook nog een keer de voorberei
ding van de data, de starttijden, de 
catering en de prijzentafel bij.

Vrijwilligers
Allemaal zaken die worden uitgevoerd 

door de vrijwilligers van de wedstrijd
commissie. Deze mensen doen dat 
met veel enthousiasme en energie. 
Het is namelijk ook heel leuk “werk” 
en geeft ook voldoening als je iets 
terug kunt doen voor de vereniging 
die het mogelijk maakt dat we met 
z’n allen kunnen genieten van onze 
mooie sport. De grootste voldoening 
komt eigenlijk nog wel van alle blije 
gezichten op de wedstrijddagen en ze
ker van de complimentjes en bedank
jes die we gelukkig regelmatig mogen 
ontvangen.

Waarom dan toch dit stukje? Nou, de 
wedstrijdleiders lopen jammer genoeg 
ook regelmatig aan tegen vervelende 
of lastige situaties. Het afgelopen jaar 
is het onder andere voorgekomen dat 
mensen niet komen opdagen voor 
een wedstrijd, terwijl ze zich wel 
hadden aangemeld. Behalve dat de 
catering dan te veel heeft ingekocht, 
is het ook niet leuk voor de fl ight
genoten, die onaangekondigd met 
één minder zijn op een volle baan. 
Bovendien moet ook de wedstrijd
leider ad hoc een nieuwe indeling 
en kaarten fabriceren. Soms moet er 
ook nog worden gebakkeleid over het 
inschrijfgeld.

Noodgeval
Bij de clubkampioenschappen moes
ten wedstrijden worden geschrapt, 
waardoor de uitslagen ineens anders 
werden. Allemaal volgens de regle
menten, maar de wedstrijdleiders 
moeten uitleggen waarom de een 
wel en ander nu juist niet doorgaat. 
Andere deelnemers worden daardoor 
dus benadeeld. 
Ook tijdens een wedstrijd kan het 
voorkomen dat iemand uitvalt, maar 
dan moet er wel echt sprake zijn van 
ziekte of een noodgeval. En is dat 
altijd zo? Sommigen twijfelen daar 
wel eens aan. 

We hebben over deze en andere 
situaties uitgebreid gesproken in onze 
vergadering en ook in het bestuur. 
Natuurlijk hebben we allerhande 
regels en ook sancties om dit soort 
zaken te managen, maar daar zijn we 
helemaal niet van. Wij zijn er om zo
veel mogelijk leden een leuke dag te 
bezorgen. Daarom willen we het hier 
niet hebben over onze reglementen. 

Spirit of the Game
Wat we wel willen vragen is aandacht 
voor de ‘Spirit of the Game’. Alle 
wedstrijdleiders zijn vrijwilligers en 
proberen zo goed als ze kunnen alles 
te organiseren. Help ze daar bij. Meld 
je af als je niet kunt, ook al is dat pas 
net voor de wedstrijd. Houd je aan de 
(spel)regels en gemaakte afspraken. 
Weet wat je kunt en mag doen bij 
slecht weer, als je ziek wordt of als er 
echt iets gebeurt. Maar denk ook aan 
de andere deelnemers en de invloed 
van jouw gedrag en beslissingen op 
hun spelplezier. Zo houden we onze 
sport gezellig en onze vrijwilligers 
gemotiveerd.

Namens de wedstrijdcommissie,
Marco Van de Voort

Een hartenkreet 
van de wedstrijdcommissie

‘Spirit of the Game’
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Nieuwe schuilhut bij 
herentee hole 5
Dat de familie Swinkels, de beheerder van onze golfbaan, van 
aanpakken weet, dat hebben we dit jaar wel gemerkt. En de 
dochters van Harrie Swinkels doen daar zeker niet voor onder. 
Susan houdt de hele administratie bij en Sandra werkt als green
keeper op de baan in Someren. Maar getuige deze foto’s kan ze 
nog veel meer..., het bouwen van een nieuwe schuilhut bij de 
herentee van hole 5.
Bets van der Heijden

Gol fhors t Winter 2016

Afgelopen jaar hebben we weer met 
twee teams aan de NGFcompetitie 
meegedaan! Team 1 eindigde op 
een vierde plek terwijl team 2 op 
een mooie derde plek eindigde. Een 
mooie prestatie van beide teams! De 
NGFcompetitiedagen zijn werkelijk 
fantastische dagen waar er voor de 
jeugd alles geregeld wordt die dag. 
Golfen op verschillende banen met 
als afsluiting een gezamenlijk diner, 
aangepast aan de jeugd. Het betreft 
vier uitwedstrijden en een thuiswed
strijd, waar de jeugd als gastheer fun
geert. Het ontvangen van de teams, 
wedstrijdformulieren regelen, start
tijden regelen, driving range klaarma
ken en nog veel meer. Het mooie is 
dat we als ouders denken dat de jeugd 
zo ver nog niet is, maar de jeugd on
der elkaar regelt het allemaal, top om 
te zien! Het komend jaar zijn er weer 
twee teams ingeschreven! Geweldig!
 
Wall of Fame
Afgelopen jaar hebben we voor het 
eerst een maandbekerwedstrijd geor

ganiseerd op de Americabaan met als 
afsluiter een finalewedstrijd. Erg leuk 
en goed verlopen. Eindwinnaars: op 
de 1e plaats Sören van den Bercken, 
2e Teun van Zon en 3e Thijs Heesen. 
Voor de eerste keer krijgt de winnaar 
van deze maandbeker een plekje op 
de ‘Wall of Fame’. Deze maandbe
kerwedstrijden gaan we komend jaar 
zeker voortzetten. We zoeken echter 
nog naar een formule om de oudere 
jeugd wellicht op de grote baan een 
wedstrijd te laten lopen. Helaas heb
ben we van de maandbekerwedstrijd 
er ook een moeten afgelassen omdat 
we gewoon te weinig aanmeldingen 
hadden. Erg jammer.

Complete agenda
Ik hoop dat we voor volgend jaar 
sneller een complete agenda kunnen 
maken samen met de pro. Een agenda 
met alle lessen, maandbekerwedstrij
den, NGFcompetitiewedstrijden, en 
LJTwedstrijden, zodat we op meer 
deelname kunnen rekenen! Toch wil 
ik ook een beroep doen op de ouders, 

die bijvoorbeeld mee zouden kun
nen lopen bij de jongere kinderen 
tijdens een maandbekerwedstrijd. En 
dan niet om alle regels en techniek te 
communiceren, maar om de aandacht 
en de snelheid in de wedstrijd te hou
den. Aanmeldingen hiervoor zijn van 
harte welkom. 

Positief 2017
Voor 2017 verwacht ik geen sterke 
groei in jeugdleden. Uit de reacties die 
ik ontvang tijdens de vergaderingen 
van het LJT (Limburg Jeugd Trophy), 
hebben alle verenigingen hier de laat
ste jaren flink last van. Golf is voor 
veel jeugd een tweede sport, naast 
hockey, voetbal enz. Het is helaas 
onomkeerbaar dat, gezien de econo
mische tijden, de golfsport hieronder 
lijdt. Neemt niet weg dat we positief 
2017 tegemoet zien!
Veel golfplezier gewenst en tot op de 
Golfhorst!

Met vriendelijke groet,

Harm Leenders 
(coördinator jeugdzaken)

Beroep op ouders om jongste spelers te begeleiden

Wel en wee van 
de Golfhorst-jeugd
We hebben dit jaar 25 jeugdleden mogen tellen, in de leeftijd van 9 t/m 19. 
Dat klinkt weinig, maar daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, 
waar ik later op terugkom. Allereerst moeten we trots zijn op deze groep. Als 
volwassenen weten we hoe mooi het spelletje is, en ik wil ook de volwassenen 
eens vragen om zich heen te kijken of er niet een onopgemerkt talentje in uw 
kennissenkring rond loopt. Dat wil zeggen een sportieve enthousiaste sporter, 
die eens een proeflesje wil komen volgen! De kennis van golf hoeft zeker in het 
begin niet aanwezig te zijn. 
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Slottoernooi  
Americabaan
Een mooie dag, goed georganiseerd, 
ruim 40 deelnemers, veel prijzen (foto) en 
na afl oop een heerlijk kopje erwtensoep. 
En dan natuurlijk de extra spelletjes (foto): wie kan 
het beste chippen en wie kan het beste putten?  
En dat blijkt toevallig een en dezelfde persoon 
te zijn. Joep Jansma (foto).

Bets van der Heijden

Winter 2016

Steeds meer leden gebruiken op hun telefoon de door de NGF 
geïntroduceerde gratis app voor het invoeren van zowel qualifying
kaarten als voor kaarten van oefenrondes. 
Je kunt met de app qualifyingkaarten van alle Nederlandse banen 
registreren, geen wedstrijdkaarten. Voordat je een ronde start, geef je 
in de app aan dat je een Qkaart wilt lopen, waarna de app contro
leert of de baan qualifying is. Je hoeft dus geen gele sticker meer te 
plakken. 

‘Oefenkaart’
Als de baan niet qualifying is kun je geen Qkaart spelen, maar alleen 
een zogenoemde ‘oefenkaart’. Ook de naam van je marker geef je in 
de app aan. De marker ontvangt een bericht in zijn app waarmee hij 
jouw kaart goed of afkeurt. Zorg dus dat je golfvrienden ook gebruik
maken van de golf.nl app.

Controle
Je moet de papieren Qkaarten een jaar bewaren. Dat geldt overigens 
ook voor kaarten die via de zuil in het clubhuis worden ingevoerd. 
De R&Hcommissie kan, als daar aanleiding voor is, de kaart nog 
voor controle opvragen.
Op de gebruiksvriendelijke app wordt ook de handicaphistorie 
bijgehouden van alle kaarten die je hebt ingevoerd. Ook worden 
jouw prestaties vergeleken met die van je vrienden en is er een 
‘birdieranking’.

Wifi 
Tijdens het lopen van een ronde heb je geen internet nodig om een 
scorekaart in te voeren. Bij het starten en afronden gebruik je de in 
het clubhuis beschikbare wifi .
Meer toelichting vind je op de site van de vereniging onder Com
missies > Regel en handicapcommissie > Lopen van een digitale 
qualifyingkaart.
Interesse? Download de app op: www.golf.nl/app.

Namens de regel en handicapcommissie,
Jan Buskes

Dé app voor golfend Nederland!

De NGF Golf.nl app

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

i

Vrije drop bij een vast obstakel 
Bij een vast obstakel kan je recht hebben op een vrije drop. Dat is het geval als je er hinder van hebt 
met de stand, de swing die je zou maken als het obstakel er niet was geweest of doordat de bal erop of 
erin ligt. Je moet droppen binnen een stoklengte van het dichtst bij de bal gelegen punt waar je geen 
last meer hebt, natuurlijk niet dichter bij de hole. Voorbeelden van vaste obstakels op onze baan zijn de 
paden en de 100-meter keien. Er is één uitzondering: de regel geldt niet als de bal in een waterhindernis 
ligt. Op de Golfhorst doet dit zich voor bij het wc-gebouwtje annex schuilgelegenheid op hole 14. Dat 
staat immers hand-in-hand met de sloot binnen de rode paaltjes. Je moet daar spelen zoals de bal ligt of 
met een strafslag de waterhindernisregel toepassen.

Opnieuw droppen
Soms ben je verplicht zonder straf opnieuw te droppen. Op de Golfhorst hebben we daarvan een veel 
voorkomend voorbeeld. Dat is dat de bal op een helling meer dan twee stoklengten wegrolt vanaf de 
plek waar hij op de grond viel. Als dat bij de nieuwe drop weer gebeurt, moet je de bal plaatsen zo dicht 
mogelijk bij de plek waar hij bij die tweede drop neerviel.
Zoals iedereen weet, maar niet iedereen doet, moet je droppen met gestrekte arm op schouderhoogte.

Ingebedde bal
Je hebt recht op een vrije drop als de bal is ingebed op een 
op fairwayhoogte of lager gemaaid deel door de baan. 
Dat is dus alleen op de fairway en de voorgreen. Je mag de bal 
opnemen, schoonmaken en droppen zo dicht mogelijk bij de plek 
waar hij lag. In de rough, semi-rough en in een hindernis moet 
een ingebedde bal worden gespeeld zoals hij ligt, 
tenzij je hem onspeelbaar verklaart. 
Dan kost het je een strafslag.

Onspeelbare bal
Als je vindt dat je bal onspeelbaar is, zijn er drie opties om, met bijtelling van een strafslag, te droppen 
en verder te spelen:

1. Zo dicht mogelijk bij de plek vanwaar je hebt geslagen;
2. Op het verlengde van de lijn tussen de vlag en de ligplaats van de bal, zonder beperking van de 

afstand;
3. Binnen twee stoklengten van de plek waar de bal onspeelbaar lag, maar niet dichter bij de hole.

Nota bene: in een bunker moet je bij optie 2 en 3 in de bunker droppen.

Namens de regel- en handicapcommissie, Jan Rovers

Regelweetjes.
Fair Play begint 
bij jezelf!
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Golfwalhalla’s
Waar dromen we van?

“Wat zou het toch fi jn zijn! Overal in onze directe nabijheid golfbanen 
te kust en te keur. En golfen bijna vanaf de voordeur wanneer en waar 
we maar willen.
Utopie? of toch niet?

Ik bekeek, geheel toevallig, de voordelen van een willekeurige stad in 
South Carolina, Myrtle Beach, omdat deze stad werd genoemd door 
één van onze verslaggevers tijdens de Amerikaanse verkiezingsstrijd. 
Het is  een stad met ruim 30.000 inwoners. Natuurlijk bekeek ik ook of 
hier ook een golfclub was. Er bleken 41 golfclubs en golfbanen in of in 
de directe nabijheid van deze stad te zijn!

Als ik dit projecteer op mijn woonplaats, zou dit betekenen dat Venray zo’n 50 golfbanen zou 
tellen! Ik heb dit in alle rust nog eens nageteld, maar dat halen we toch niet…
Daar komt nog bij dat in onze regio de clubs onderling proberen leden af te snoepen, omdat ze 
met moeite, of soms helemaal niet, de huidige ledenaantallen kunnen handhaven.
Verder zijn veel clubs in Myrtle Beach besloten clubs. Dat wil zeggen: alleen toegankelijk voor 
leden en door leden uitgenodigde introducés.
Er zijn in Myrtle Beach bijna evenveel buggies als personenwagens geregistreerd. Zo zelfs, dat 
de staat South Carolina een speciale wet heeft aangenomen voor het gebruik van buggies op de 
openbare weg. De ‘State rules for operating golf carts laws’. Ik heb een afschrift hiervan in mijn 
bezit. Kennelijk wenst men dus met een eigen buggy naar de baan te rijden of boodschappen te 
doen.
Wij gaan wel op een gewone manier naar onze supermarkt en in Venray hoeven we niet op te 
letten voor overstekende buggies.

Is het bij ons dus maar behelpen? Dat zou het ongetwijfeld zijn als we de Golfhorst niet hadden.
Nu weet ik wel dat de samenstelling van de bevolking daar niet te vergelijken is met die van ons. 
Myrtle Beach bestaat voor een belangrijk deel uit niet-onbemiddelde gepensioneerden en dat is 
bij ons toch wat minder.

Waarom eigenlijk deze beschouwing? Golf en de exploitatie van golfbanen zijn voor een belang-
rijk deel fi nancieel afhankelijk van oudere, vaak gepensioneerde deelnemers. Dat geldt voor de 
VS als ook voor ons. En dat is jammer!

Want ook hier geldt te vaak: ‘Wie betaalt, bepaalt’, en dus worden de mogelijkheden van jonge-
ren om ook gebruik te maken van deze banen vaak aan banden gelegd. Dit is de belangrijkste 
reden waarom vooral door jongeren de golfsport als elitair wordt gezien.

Ik moest bij dit woordje elitair denken aan een voorval op een baan in Tunesië. Voor ons was 
een Zwitserse dame alleen gestart. Met een lange gouden ketting en veel gouden armbanden. 
Als ik zeg alleen, is dit niet helemaal waar, want ze had een buggy en een caddy! De taak van 
de caddy was de clubs aanreiken, bij de afslag de bal op de tee plaatsen en verder ballen zoeken 
en dat was beslist het meest tijdrovende. De caddy mocht niet meerijden in haar karretje en was 
dus eigenlijk een soort voetknecht (geen zwarte). Ondanks het feit dat wij behoorlijk door haar 
werden opgehouden, hebben we ons kostelijk geamuseerd. Maar het is toch wel tekenend voor 
het feit dat nog steeds door velen golf als elitair wordt beschouwd en dit toch vaak ten onrechte.

Gelukkig is dit alles niet van toepassing op de gang van zaken bij de Golfhorst en de enkeling 
die dit jammer vindt, kan altijd nog doen alsof.
Wij zijn gewone, modale golfers die het heerlijk vinden om in een mooie omgeving en tussen 
prettige mensen onze prachtige sport te bedrijven en die respect hebben voor prestaties van 
anderen en dankbaar zijn voor het vele werk dat door vrijwilligers voor ons wordt gedaan.
Ik vraag me dan ook af of er in Myrtle Beach een club is die een verkiezing van ‘vrijwilliger van 
het jaar’ kent.”

Afko Schoonbeek

column… Afko SchoonbeekWist u dat…

• de samenwerking in de 
baanadviescommissie op losse 
schroeven staat?

• dat komt omdat er een botsing 
is geweest tussen een marshal, 
tevens lid van de baanadvies
commissie, die met zijn buggy 
rondreed, en een ander lid 
van de baanadviescommissie, 
eveneens gemotoriseerd?

• er nog steeds onenigheid is 
over wie nou eigenlijk voor
rang had?

• Ben Aldewereld, 
lid van de 
Americabaan, 
wethouder 
in Venlo is 
geworden? 

• hij heel blij is met die benoe
ming?

• hij daarom voorlopig niet 
meer kan golfen, omdat hij 
het heel druk krijgt?

• hij wel registratielid wordt?

• hij beloofd heeft weer terug te 
komen op de Golfhorst zodra 
zijn klus (anderhalf jaar) er op 
zit?

• een verenigingslid dat in het 
clubhuis zit te bellen met 
iemand anders over de wed
strijd, en dergelijke, niet weet 
waar zijn telefoon is?

• die ander kennelijk een af
spraak wil maken?

• de eerste vervolgens zijn 
agenda in zijn telefoon wil 
raadplegen en tijdens het 
telefoongesprek roept: “Waar 
is mijn telefoon?”
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Feitelijk zijn de emelten en engerlin
gen maar een gedeelte van het pro
bleem. Zij eten weliswaar de wortels 
van het gras op, waardoor de plaggen 
los komen  te liggen, maar de kraai
achtigen maken er zo’n bende van. 
Helaas kunnen we de kraaiachtigen 
niet leren om de plaggen terug te leg
gen, zoals elke golfer dat doet. 

De baaneigenaren hebben zich afge
vraagd of daar iets tegen doen was. 
Zij hebben contact gezocht met IVN 
AstenSomeren. Het antwoord van de 
vogelaars is: “Dat kun je niet voorko
men. Maar wanneer je ervoor zorgt 
dat de bodemdiertjes door andere 
vogels worden weggehaald, hebben 
de kraaiachtigen er niets meer te 
zoeken.”

Een vogel die de emelten ook lust, 
is de spreeuw. Ploegt de spreeuw 
het gras niet om? Nee! De spreeuw 
prikt slechts gaatjes in het gras. En 
dat is zelfs goed voor het gras. Het 
gras wordt op die manier belucht. 
We moeten dus zorgen dat er meer 
spreeuwen komen. In overleg is 
afgesproken dat er 10 nestkastjes voor 
spreeuwen opgehangen worden. De 
nestkastjes zijn geleverd door Vogel
opvang Someren en opgehangen door 
Jo van Zanten en Nico Regtien (IVN 
AstenSomeren) en Harrie Swinkels.

Om ook de muizenstand op een goed 
peil te houden is er ook nog een 
torenvalkkast opgehangen. De toren
valk is een oranjebruine vogel, die je 
vaak biddend (stil met snelle vleugel
slag) boven de baan ziet hangen op 
zoek naar muizen. 

De nestkasten zijn geplaatst en nu 
maar hopen dat de spreeuwen doen 
wat wij hopen dat ze doen.

Nico Regtien

Afgelopen seizoen hebben we fl ink last gehad van de kraaien, eksters of roeken die hele stukken gras hebben omge-
woeld, op zoek naar engerlingen. In het golfblad van najaar 2014 is uitvoerig gerapporteerd over engerlingen en emel-
ten en de bestrijding daarvan. Dat is een dure en heel lastige zaak, die tot nu toe niet erg succesvol is geweest. 

De kraaiachtigen leggen de plaggen niet terug…

Nestkastjes op de golfbaan 
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Sluitingsceremonie
Zoals je op de verenigingswebsite hebt kunnen lezen, hoef je 
Qkaarten niet meer in de brievenbus te doen. Je moet ze ten minste 
een jaar thuis bewaren omdat ze nog opgevraagd kunnen worden. 
Dit betekent minder controlewerk voor de R&Hcommissie.
Vandaar dat voorzitter Chris Besseling en twee van zijn handlangers, 
de kaartcontroleurs Jan Buskes en Piet Tacken (foto), breed lachend 
aan de slag gingen om met vereende krachten de bus in het clubhuis 
hermetisch ’dicht te timmeren’.

In de begindagen van de golfsport zaten er helemaal 
geen putjes in een golfbal. Door het slaan met de golf
stick kwamen er echter putjes in en toen bleek dat die 
oudere balletjes met putjes sneller waren en verder gin
gen dan de nieuwe onbeschadigde balletjes. Fabrikan
ten gingen hier al snel op inspelen en voor ruwheid van 
het baloppervlak zorgen door putjes in het oppervlak 
van de bal te maken, de zogenaamde dimples (deukjes/
kuiltjes).

Onderdruk
Wanneer u een gladde bal aan een lage snelheid weg
schiet, moet de bal de lucht opzij duwen. Die lucht 
stroomt mooi om de bal heen. De bal ondervindt een 
weerstand die de bal vertraagt. Als de snelheid van de 
bal groter wordt, ontstaat er achter de bal een zone 
waar de druk lager wordt: de lucht die rond de bal 
stroomt, is niet snel genoeg om de achterzijde van de 
bal te bereiken en er ontstaat een onderdruk achter de 
bal, waardoor de bal in feite naar achter wordt gezogen 
en vaart verliest. 
Iets gelijkaardigs merkt u als u snel probeert te fi etsen: 

uw snelheid verdubbelen vraagt duidelijk meer dan 
het dubbele van de inspanning. U sleept een zone met 
een onderdruk achter u aan die u constant probeert 
te vertragen (wie net achter u fi etst, kan daar wel zijn 
voordeel uit halen!).

Turbulenties
Door het oppervlak van de bal onregelmatiger te maken 
door de putjes, zal de lucht niet meer mooi rond de bal 
kunnen stromen, maar ontstaan er turbulenties. Het 
gevolg van die turbulentie is dat de lagedrukzone klei
ner wordt. De remmende kracht van die lagedrukzone 
wordt dus kleiner en de bal ondervindt minder weer
stand en vliegt verder. Het aantal dimples in de bal, de 
vorm en de verdeling ervan beïnvloeden de luchtweer
stand zodanig dat de balvlucht anders wordt. 
De algemene regel zegt dat ballen met veel kleine dim
ples hoger vliegen dan ballen met weinig grote dimples. 
Het aantal dimples kan variëren van 300 tot 812 stuks. 

(uit: Vlaamse weekblad Knack)
Gerard en Henny van Ham

Waarom is een golfbal geen mooi rond balletje, maar zit het vol putjes? 

Een glad, rond balletje maken zou 
toch heel wat eenvoudiger zijn?

Gol fhors t
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Als je de puzzel oplost, zie je in het midden in de gekleurde balk een zin. Dat is de oplossing. 

Stuur de oplossing vóór 25 januari 2017 naar: 
Redactie magazine ‘Golfhorst’, t.a.v. Bets van der Heijden, Eikenlaan 7, 5941 CX Velden 
(email: betsvanderheijden@gmail.com). 

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

Horizontaal
1. Wintervervoer 4. Winterkost 8. Sportkleding 13. Jack the __ 15. Past in een Italiaanse salade 16. Schaakrating 18. 
Afhaalgerecht 20. __ lang is een Chinees!? 21. www.canvas.__ 22. Die vrucht is rood, geel of groen 25. The __ Purple, met 
Oprah Winfrey 27. Beu 28. Kopieergigant 29. Zit aan een paardenpoot 30. Winterkleding 35. Weg 36. Mal 37. Technische 
academici 38. Daarenboven 39. Rund met een bult in de nek 40. Nodig voor fundering 43. Bedrijfscommunicatie 44. 
Broos 45. Stroomt door Tsjechië en Duitsland 47. Onaangepast type 48. Griezel 49. Spelersgroep 52. Nagalmen 53. Metaal 
54. Weerbarstig 

Verticaal 
1. Vervoer voor kinderen 2. __ en erover 3. Levensbegin 4. Oppositiepartij 5. Scoorde met “99 Luftballons” 6. Bepaalde 
tijd 7. Drie noten in de tijd van twee 8. Straatjongen 9. Daarin laat men zich gezamenlijk horen 10. Frans eiland 11. Past 
voor stel of tent 12. Gil 14. __ and Prejudice 17. Plant die naar een schaapje luistert 19. Stelt niet veel voor 21. Winter
kleding 23. Familie van kauw, raaf en kraai 24. Het over koetjes en kalfjes hebben 26. Stroomt door Cork 27. Is dubbeldik 
alsie big is 30. Getailleerd insect 31. Uitstekend lichaamsdeel van waaghalzen 32. Openbaarheid van Bestuur 33. Kip is 
geneigd om lang te gaan zitten 34. Vette hap 35. Koek en __, winterkost 39. Overwinning 40. Roep waarmee je aandacht 
trekt 41. Gier 42. Luchtzak 44. Godin 46. Moeder van Alex 48. Hoe zal ik ‘t zeggen 50. Gulden 51. Is Pompeï in gelegd

Puzzel 38 ZOEK HET MIDDENWOORD

Oplossing puzzel 37: 
‘De woorden van onze vijanden zullen we ons niet herinneren, 
maar het zwijgen van onze vrienden!’ (Martin Luther King) 

Iedereen weer bedankt voor het meedoen en succes met de nieuwe puzzel. 
Helaas is er deze keer geen winnaar aan te wijzen vanwege een computerfout.

Puzzel 38  ZOEK HET MIDDENWOORD 
 
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    41  42 

43   44    45  46     47   

  48       49  50  51    

52       53      54    

 © fré thissen, 2016  
 
Als je de puzzel oplost, zie je in het midden in de gekleurde balk een zin. Dat is de oplossing. 
 
Stuur de oplossing vóór 25 januari 2017 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! 
 
Horizontaal 
1. Wintervervoer 4. Winterkost 8. Sportkleding 13. Jack the __ 15. Past in een Italiaanse salade 16. 
Schaakrating 18. Afhaalgerecht 20. __ lang is een Chinees!? 21. www.canvas.__ 22. Die vrucht is 
rood, geel of groen 25. The __ Purple, met Oprah Winfrey 27. Beu 28. Kopieergigant 29. Zit aan een 
paardenpoot 30. Winterkleding 35. Weg 36. Mal 37. Technische academici 38. Daarenboven 39. Rund 
met een bult in de nek 40. Nodig voor fundering 43. Bedrijfscommunicatie 44. Broos 45. Stroomt door 
Tsjechië en Duitsland 47. Onaangepast type 48. Griezel 49. Spelersgroep 52. Nagalmen 53. Metaal 
54. Weerbarstig  
 
Verticaal  
1. Vervoer voor kinderen 2. __ en erover 3. Levensbegin 4. Oppositiepartij 5. Scoorde met “99 
Luftballons” 6. Bepaalde tijd 7. Drie noten in de tijd van twee 8. Straatjongen 9. Daarin laat men zich 
gezamenlijk horen 10. Frans eiland 11. Past voor stel of tent 12. Gil 14. __ and Prejudice 17. Plant die 
naar een schaapje luistert 19. Stelt niet veel voor 21. Winterkleding 23. Familie van kauw, raaf en 
kraai 24. Het over koetjes en kalfjes hebben 26. Stroomt door Cork 27. Is dubbeldik als-ie big is 30. 
Getailleerd insect 31. Uitstekend lichaamsdeel van waaghalzen 32. Openbaarheid van Bestuur 33. Kip 
is geneigd om lang te gaan zitten 34. Vette hap 35. Koek en __, winterkost 39. Overwinning 40. Roep 
waarmee je aandacht trekt 41. Gier 42. Luchtzak 44. Godin 46. Moeder van Alex 48. Hoe zal ik 't 
zeggen 50. Gulden 51. Is Pompeï in gelegd 
 
 
Onderstaande tekst in groen raster erbij: 
 
Oplossing puzzel 37: ‘De woorden van onze vijanden zullen we ons niet 
herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden!’ (Martin Luther King) 
 
Iedereen weer bedankt voor het meedoen en succes met de nieuwe puzzel. Helaas 
is er deze keer geen winnaar aan te wijzen vanwege een computerfout. 
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Drukwerk 
   met een swing 
    of course!

drukkers

Computerformulieren  -  Etiketten  -  Mailers  -  Acceptgiroformulieren  -  Kettingsets  -  Enveloppen 

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

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

Uw vermogen in 
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