
Een aandeel in elkaar

Wat is uw drive?

Golf is de ideale sport om mensen te ontmoeten in een informele sfeer. Daarom treft

u onze accountmanagers ook op golfbaan de Golfhorst. We willen u graag beter leren

kennen, om u te helpen uw doelen, wensen en ambities waar te maken.

Samen een balletje slaan?

treft u ook op de
golfbaan!

Rabobank Horst
Venray



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

Lekker eten begint bij uw Keurslager
Kijk voor ons uitgebreide assortiment op 

www.koppens.keurslager.nl

Thomas Koppens, keurslager
Postelstraat 37b, Someren
Tel. (0493) 491 437 
www.koppens.keurslager.nl 

Blerick Laurentiusplein 3

Kom naar berden voor de
allernieuwste modetrends berden

mode

BERDEN-FASHION.NL
Berden

Blerick elke 
zondag

geopend van 
12.00-17.00 uur

Stijl
gaat nooit 
uit de MODE

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
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Vormgeving huisstijlen - Full-Colour brochures - Complete actiepakketten - En nog veel meer. 
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Mijn eerste ‘van de voorzitter’. 
Als opvolger van Manus 
Poels, die tijdens de Alge-

mene Ledenvergadering volkomen 
verdiend tot erelid van de vereniging 
is benoemd. In de aanloop naar deze 
nieuwe functie heb ik enkele keren 
met Manus gesproken en is mij dui-
delijk geworden dat de laatste jaren 
voor hem en zijn collega’s ontzettend 
hectisch zijn geweest. Op dit moment 
is er rust op de Golfhorst en kan ik 
zeggen dat Manus een prima georga-
niseerde vereniging en kundige mede-
bestuurders heeft overgedragen.

Dit stukje schrijf ik half februari, 
daags na mijn eerste echte bestuurs-
vergadering. Omdat de Golfhorst in 
de wintermaanden ‘s avonds gesloten 
is, worden de vergaderingen dan in 
de thuishaven van Rowwen Hèze, 
Boëms Jeu in America, gehouden. 
Het was een lange vergadering, niet 
omdat er zoveel spannende zaken 
te bespreken waren, maar omdat we 
gekeken hebben naar eerder genomen 
besluiten, die de basis vormen van het 
verenigingsbeleid. Dat levert genoeg 
gespreksstof op.
Mijzelf voorstellen is hier niet nodig, 
want verderop in dit blad vind je een 
uitgebreid interview.

De komende we-
ken zal ik vooral 
(kennismakings)
gesprekken heb-
ben, bijvoorbeeld 
met de eigenaren 
en de manager 
van de Golfhorst, 
met NGF-me-

dewerkers en met bestuurders van 
banen in de buurt. Golfbanen hebben 
te maken met een teruglopend leden-
bestand. We moeten er, samen met de 
BV, voor zorgen dat we tevreden leden 
houden en er nieuwe bij krijgen. 
Iedereen kan daaraan bijdragen door 
bij vrienden en kennissen reclame te 
maken voor de golfsport en zeker ook 
voor onze mooie en uitdagende baan. 
Golfen is gezond. Golfen is je sociale 
contacten uitbreiden. Golfen is buiten 
bewegen in een prachtige omgeving. 
Wie wil dat nou niet? De Golfhorst is 
het hele jaar door bespeelbaar en onze 
vereniging is laagdrempelig, daarin 
onderscheiden we ons ten opzichte 
van de meeste andere banen.
Het voorjaar komt eraan, het wordt 
weer drukker op de baan. De voorte-
kenen zijn gunstig. We gaan er een 
mooi golfjaar van maken.

Jan Buskes

Van golf tot poëzie…
Golfboeket

Heb jij dat nu ook

Die voorjaarskriebel in je buik

Zin om aan de slag te gaan

Ik wel als ik het voorjaar ruik

Sneeuwklokje, krokus en narcis

Als de bloembollen ontwaken

En hun kroontjes laten zien

Dan wil ik de baan op, ballen raken

Één voor één glijden de clubs door mijn handen

Startend met de statige woods

Gepoetst en wel rangschik ik ze in mijn tas

Dat belooft alvast heel veel goeds

Dan zijn de irons aan de beurt

Liefdevol gaat het doekje er overheen

Prachtig als een bloeiende bloem

Weer blinkend van top tot teen

Ook zij krijgen een nieuw plekje toebedeeld

Het staat er weer allemaal netjes bij

Als een mooie vaas met bloemen

Hiervan word ik gewoonweg ontzettend blij

Als laatste is de putter aan de beurt

En alsof die het al weet

Glijdt hij glimmend in de tas

En maakt mijn golfboeket compleet

Chantal Versleijen-Van de Winkel

Gol fhors t
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Walkable roller coaster
Tiger & Turtle - Duisburg (DE)

Achieving more with bending technology

Thomas Koppens, keurslager
Postelstraat 37b, Someren
Tel. 0493-491437 
www.koppens.keurslager.nl

Wij bedanken onze vrienden van het clubblad:
Rabobank Horst-Venray  •  Kersten Europe Wanssum  •  Berden, Stijl van Leven Blerick  •  Verhaag Parket Sevenum
Bad & Keuken Design Sevenum  •  Vergeldt & Bouten Boomkwekers BV  •  Personata Werving en Selectie Venray
Anonieme sponsor  •  PLUS Supermarkt Horst  •  Salet Atelier Sevenum  •  Chiropractie de Koning Venlo-Blerick

Thomas Koppens Keurslager Someren  •  Van Issum Media Horst  
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Golfhorst

Golfvereniging Golfhorst
Eikenlaan 7
5941 CX Velden
Bankrekening: NL52 RABO 0123 6599 57 
www.golfvereniginggolfhorst.nl
secretariaat@golfvereniginggolfhorst.nl

Telefoonnummers:
Secretariaat vereniging: 06-14756132
Afmelden voor wedstrijden: bij de wedstrijd-
leiding van de bewuste wedstrijddag
De Golfhorst BV: (077) 464 90 70

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

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

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

Magazine ‘Golfhorst’:
Magazine ‘Golfhorst’ is een nieuws- en commu-
nicatieblad van en voor alle Golfhorstspelers en 
-medewerkers. ‘Golfhorst’ wordt verspreid door 
Golfvereniging Golfhorst in een oplage van 600 
exemplaren.

Kopij:
Kopij voor ons zomer-/herfstnummer uiterlijk
12 augustus 2017 inzenden via
redactie@golfvereniginggolfhorst.nl

Fotografi e:
Aart Polderman
Jacques van Eyndt
Bets van der Heijden
Els en Fried Hoeijmakers
Joep Jansma
e.a.

Puzzel:
Fré Thissen

Cover:
Chantal Versleijen

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

Wedstrijdkalender
Vrijdag 24 maart Lentetoernooi Americabaan

Zaterdag 25 maart Lentetoernooi grote baan

Zaterdag 6 mei NGF Bird Watching Day/vogelteldag

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 Dubbele 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

Aantal Q-kaarten in 2016 
fors gestegen
De al enkele jaren durende afname van het aantal Q-kaarten is in 2016 een 
halt toegeroepen. Er zijn maar liefst 1904 kaarten gelopen, waarvan 122 op 
de Americabaan en 76 op andere banen. Ter vergelijking: in 2015 in totaal 
1666, in 2014 1807 en in 2013 1961. Voor alle duidelijkheid: het betreft 
uitsluitend buiten wedstrijdverband gelopen rondes.
De toename met 238 kaarten ten opzichte van 2015 betekent een stijging 
met 14 procent. Evenals het voorgaande jaar was de verhouding tussen 
18-holes- en 9-holeskaarten ongeveer fi fty-fi fty. Het aantal No Returns was 
110, vooral door aangemaakte kaarten die niet zijn ingevuld. Wij verzoeken 
je een aangemaakte kaart altijd in te vullen, ongeacht het aantal stableford-
punten. Dat bevordert de kwaliteit van ons handicapbestand.

Namens de regel- en handicapcommissie, Jan Rovers

Gol fhors t
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Wat doet de club eigenlijk met dat geld?

Het hoe en waarom van 
de verenigingscontributie
Iedere speelrechthouder betaalt jaarlijks € 45,-- aan contributie voor de vereni-
ging. Deze contributie is overigens sinds de oprichting van de vereniging in 
2002 nog nooit verhoogd en is bovendien, in vergelijking met andere vereni-
gingen, bijzonder laag. Sommige leden vragen zich wel eens af wat doet de 
club eigenlijk met dat geld?

Op de eerste plaats wordt hiervan 
€ 17,50, dus bijna 40%, als bijdrage 
aan de NGF betaald. Daarvoor krijgt 
ieder lid jaarlijks het handicappasje 
en twee keer het NGF-magazine Golf.
nl. Daarnaast organiseert de NGF voor 
de clubs de jaarlijkse NGF-competities 
voor zowel de senioren als de jeugd. 
De vereniging zorgt ervoor dat uw 
handicap wordt geregistreerd middels 
het E-Golf4U systeem. Dit systeem 
wordt ook gebruikt voor de ledenad-
ministratie en voor alle wedstrijden 
van de vereniging. De jaarlijkse licen-
tiekosten voor dit systeem bedragen 
ongeveer 10% van de begroting.

Sponsorinkomsten
Het bestuur overlegt regelmatig met 
de exploitant van Golfbaan de Golf-
horst om de belangen van de leden zo 
goed mogelijk te behartigen. U wordt 
ook via nieuwsbrieven en de web-
site van de vereniging op de hoogte 
gehouden van het grote en kleine 
nieuws van onze vereniging. Drie-
maal per jaar krijgt u ook een club-
blad met een zeer gevarieerd aanbod 
aan verhalen, regelkennis en andere 
wetenswaardigheden. Door sponsor-

inkomsten en het uitgeven in eigen 
beheer zijn de kosten voor de vereni-
ging alleszins redelijk en de afgelopen 
jaren ook niet gestegen. 

Inschrijfgelden
Een van de hoofdactiviteiten van de 
vereniging is natuurlijk de organisatie 
van de wekelijkse vaste en diverse 
speciale wedstrijden, waarvan de 
organisatie vrijwel helemaal gedekt 
wordt uit de inschrijfgelden van de 
deelnemers aan deze wedstrijden. 
Deze komen dus niet uit de contribu-
tie-inkomsten.
En dan zijn er ook nog diverse andere 
uitgaven zoals de kosten voor deel-
name aan de NGF-competities van de 
Heren 1- en Dames 1-teams, bestuurs- 
en commissiekosten, onder meer de 
kosten voor de jaarlijkse algemene le-
denvergadering (ALV), de nieuwjaars-
receptie, kantoorkosten, vergaderkos-
ten, vrijwilligersdag, opleidingen, etc.
Dit jaar bestaat de vereniging 15 
jaar en daarom is eenmalig een flink 
bedrag gereserveerd om dit 3e lustrum 
te vieren.

Verenigingscontributie

Sinds vorig jaar wordt de verenigings-
contributie tegelijk met het speelrecht 
geïnd door Golfbaan de Golfhorst BV. 
Dit maakt niet alleen het werk van de 
penningmeester heel wat eenvoudi-
ger, maar geeft ook nog eens een forse 
besparing op kopieer- en portokosten. 
Deze rekening wordt door de BV al 
eind december gestuurd, dus vóór 
onze jaarlijkse ALV die altijd eind 
januari wordt gehouden. Dat betekent 
dat een nieuw contributievoorstel al 
ruim een jaar van tevoren moet wor-
den gedaan. In de ALV van 31 januari 
jl. is om die reden al aan de orde 
geweest dat de contributie in 2018 
wordt verhoogd naar maximaal  
€ 55,-- mocht daar aantoonbare aan-
leiding voor zijn. 

Verplichtingen
Al een groot aantal jaren zijn de 
jaarlijkse inkomsten en uitgaven van 
de vereniging, afgezien van eenma-
lige uitgaven voor lustrumvieringen, 
nagenoeg met elkaar in balans en 
blijven onze reserves op niveau. Deze 
zijn ruim voldoende om aan alle ver-
plichtingen te voldoen en eventuele 
risico’s te dekken. 
In onderstaande grafieken is een over-
zicht gegeven van de diverse inkom-
sten en uitgaven zoals die begroot zijn 
voor 2017.

Voor alle details van en toelichting 
op onze inkomsten en uitgaven in 
2016 en de begroting 2017 verwijzen 
we naar de ledeninformatie op de 
website.

Bas Op het Veld, penningmeester

UITGAVEN BEGROTING 2017 
NGF bijdragen

Wedstrijden

ICT kosten

Bestuur- en
commissies
Vrijw illigersdag

NGF competitie

Clubblad

Overige kosten

Jubileum 3e lustrum

	

INKOMSTEN BEGROTING 2017 

Contributies

Wedstrijden

Clubblad

Overige
inkomsten

6



Lente 2017

Voor het zover was, lichtten alle 
bestuursleden de wederwaardighe-
den van hun commissie toe. Een 
paar opmerkelijke zaken passeerden 
de revue. 

Teeborden en birdieboekje
Vanuit de wedstrijdcommissie zijn 
nieuwe teeborden en een nieuw 
birdieboekje ontwikkeld. Prachtige, 
duidelijke borden, chapeau! De 
baanadviescommissie en de regel- 
en handicapcommissie worden 
samengevoegd. Reden is, dat de 

heren Swinkels druk bezig zijn met 
het verbeteren van de baan en daar 
geheel op ingericht zijn om dat 
goed te doen. Advies is daarbij niet 
meer nodig. Wel blijft de club, die 
o.l.v. Fried Hoeijmakers helpt bij het 
onderhoud en verbeteren van de 
baan, gelukkig wel actief.

Verder meldde Bets, dat het blad 
ook dit jaar weer kan verschijnen, 
ondanks het gestaag afnemen van 
adverteerders. 
Gertie Perrée nam afscheid als 

 secretaris. Manus bedankte haar 
voor het vele werk dat zij heeft 
verzet met het traditionele beeldje 
en een bos bloemen. Bets van der 
 Heijden zal voorlopig het secreta-
riaat waarnemen totdat in de op-
volging is voorzien.

Erelid
Na de pauze namen we afscheid 
van Manus. Bas en Bets, de twee 
langstzittende bestuursleden, na-
men in een geestige tweespraak de 
acht jaren van Manus door. Manus 
heeft ons in een heel moeilijke tijd 
door de problemen geloodst, met 
tomeloze energie, strategisch den-
kend, voorzichtig afwegend, veel en 
lange discussies in het bestuur, met 
uiteindelijk goed resultaat. Zo heeft 
Manus Bodemzorg Limburg bena-
derd toen de problemen te groot 
leken te worden, waarmee uitein-
delijk de Golfhorst weer in rustig 
water is terechtgekomen. Voor al 
zijn werk voor de vereniging werd 
Manus voorgedragen als erelid, dat 
met  applaus door de leden werd 
bevestigd. Bedankt Manus!

Jan Buskes is vervolgens geïnstal-
leerd als nieuwe voorzitter. Hij 
stelde zich kort voor en lichtte een 
paar aandachtspunten voor de ko-
mende tijd toe. 

Na een informele receptie, waarbij 
we Jan konden feliciteren en Manus 
konden bedanken, volgde een nog 
informelere borrel.

Aart Polderman

Golfhorst dankzij Manus in rustig vaarwater…

Manus Poels benoemd 
tot erelid tijdens ALV
Dinsdag 31 januari vond weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
(ALV) plaats. Meestal zijn dit tamelijk rustige, voorspelbare avonden, maar 
dit jaar was het toch anders, omdat Manus Poels aftrad als voorzitter.

7
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Ik geef de tee aan…

Lennard van Bergen

“Ted, bedankt voor het doorgeven van de tee, ik neem deze graag van je aan. Bij 
deze nodig ik je dan ook graag uit voor een matchplaywedstrijd. 

Mijn naam is Lennard van Bergen, 48 jaar en woon samen met mijn vrouw en 
2 dochters in Horst, waar ik aan huis kookstudio ‘de Kookwereld’ run. Tevens ben 
ik parttime werkzaam bij Holland Casino Venlo als personeelsplanner. 

Ik ben al geruime tijd lid van de Golfhorst. De meeste clubleden zullen mij waar-
schijnlijk niet kennen, omdat we meestal in de avonduren golf spelen en ook niet 
echt actief met de georganiseerde wedstrijden van de vereniging meespelen; dit 
laatste is er helaas nog niet van gekomen.

We spelen door het jaar een onderlinge competitie, ook wel JoLeSta cup genoemd 
(afkortingen van de voornamen�). Deze competitie bestaat uit 10 wedstrijden van 
diverse speelvormen onder meer matchplay, strokeplay, Americabaan en buitenba-
nen.

Ook gaan we één keer in de twee jaar met ons golfclubje golfen in het buitenland. 
Op die manier hebben we al op diverse banen in Palm Springs, Mallorca, en Tene-
rife gespeeld. Dit is iedere keer weer een geweldige beleving!

Mijn mooiste ervaring was het maken van een hole-in-one op hole 18 van de 
Golfhorst. Geweldig als je zeker weet dat je je bal super hebt geslagen en deze niet 
meer kunt terugvinden op de green en dan naar de hole loopt met de woorden…: 
het zal toch niet… en ja hoor: hole-in-one…!

Dit is dan ook wel echt het hoogtepunt op golfgebied geweest, want over het alge-
meen gaat, zoals bij de meeste wel bekend, het golfen met vallen en opstaan…

Het is iedere keer weer genieten als je met mooi weer mag gaan golfen; dit is dan 
ook iets wat ik nog lang wil blijven doen.

Ik wil graag de tee doorgeven aan mijn broer Jos van Bergen. Jos, bij deze aan jou 
de tee…” 

Groet,
Lennard van Bergen

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.

18e NGF Bird Watching Day 
zaterdag 6 mei

Alle bij de NGF aangesloten clubs worden 
jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan de 
Bird Watching Day, zo ook de Golfhorst. Op 
zaterdag 6 mei is het weer zover en wordt 
voor de 18e keer de jaarlijkse de NGF Bird 
Watching Day of vogelteldag gehouden. In 
alle vroegte wordt onder deskundige begelei-
ding de vogelstand genoteerd. Daarna is er 

de mogelijk-
heid om in 
het clubhuis 
een kop koffie 
te drinken en 
na te praten. 
Noteer de da-
tum van 6 mei 
alvast in uw 
agenda! Nader 
bericht volgt. 

In Memoriam Jan Gijsbers
Op 29 december 2016 is Jan Gijsbers overleden. 
Jan heeft vele jaren voor ons de vogelteldag ge-
leid. Zijn professionalisme en de vele  anekdotes 
over de vogels maakten zo’n ochtend tot een 
bijzondere en leerzame ervaring. Bij de laatste 
teldag was hij al ziek maar nog vol goede moed. 
Het heeft niet zo mogen zijn. Wij wensen de fa-
milie veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Wist u dat…

• Jan Janssen uit Sevenum, ook wel bekend 
als Boer Janssen, 85 jaar is geworden?

• de dames van de Americabaanwedstrijd 
hem een muzikale aubade hebben ge-
bracht?

• Jan hier helemaal verguld mee was?

• exploitant Hendrik Swinkels slagroomtaart 
kwam uitdelen op Valentijnsdag, omdat 
hij de dag erna jarig was?

• dit geluk de heren ten deel viel omdat het 
een dinsdag was?

• Pierre Driessen tot boven zijn enkels in 
het vijvertje achter hole 10 moest staan?

• hij zo dom was om zijn kar niet goed te 
vergrendelen?

88



Lente 2017

Koken met Joep
Stroganov

Bief Stroganov (F: Stroganoff) is vernoemd naar de Russi-
sche familie van die naam (Строгановы), die vanaf de 
16e eeuw veel macht had in Rusland, aanvankelijk door 
de zouthandel en later door bont uit Siberië. De familie 
heeft succesvolle kooplieden, industriëlen, landeigenaren 
en staatslieden voortgebracht. Zij toonden veel interesse 
in kunst en cultuur en hebben meerdere kerken in Rus-
land gebouwd. Met de revolutie van 1917 is de familie 
verdreven, de saus is gebleven. Over de oorspronkelijke 
herkomst van dit gerecht doen verschillende verhalen de 
ronde. In het kookboek van Jelena Ivanova Molechovets 
uit 1861 wordt voor het eerst melding gemaakt van dit 
recept met rundvlees, bouillon, mosterd en zure room. 
Het vlees zou zijn fi jngesneden omdat graaf Stroganov 

(Alexandr Grigorevitsj 1795-1891 - foto) slechte tanden had. De ingrediënten rundvlees, zure 
room, wodka en (later) champignons waren destijds goedkoop voorhanden. 

Stroganoff-saus
Ingrediënten:
1 rode paprika in reepjes
1 ui in ringetjes 
1 ons blokjes gekookte ham
½ ons champignons
2 zure augurken in reepjes
1 teen knofl ook
1 el kappertjes
1 el tomatenketchup
1 el paprikapoeder
1 borrel wodka/vodka
½ borrel cognac
¼ l bouillon (½ blokje)
100 ml kookroom

Aanwijzing voor de bereiding:
Ingrediënten in een pan met boter op volgorde telkens na ½ 
minuut toevoegen. Eerst afblussen met drank, daarna met 
bouillon. Room toevoegen en naar behoefte binden met melk 
en maïzena. Op smaak brengen met peper en zout.

Serveren met rosé gebakken bief of varkenshaas.
Opdienen met witte rijst en een frisse salade.

Joep Jansma

Bestuursleden 
Golfvereniging 
Golfhorst

Jan Buskes
Voorzitter
Sef Cornetstraat 5
5913 GN Venlo
gsm 06-304 323 98
j.buskes@ziggo.nl

Bas Op het Veld 
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gsm 06-269 943 89
bas@ophetveld.nl

Bets van der Heijden
Vz. pr-commissie
Secretaris (a.i.)
Eikenlaan 7
5941 CX Velden
gsm 06-14756132
betsvanderheijden@gmail.com

Chris Besseling
Vz. regel- en handicapcommissie
Vz. baancommissie (a.i.)
Melatenweg 4
5961 EB Horst
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
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

Wedstrijdcie./jeugdzaken

Harm Leenders (coördinator)
Giel Boonhof

Ralph Boonhof
Eugène van den Heuvel
Job Pijpers

Helpdesk

Jeroen van den Heuvel

Websitebeheer

Aart Polderman
Jacques van Eyndt

Pr-commissie

Bets van der Heijden (vz)
Jacques van Eyndt (secr)
Joep Jansma
Aart Polderman
Chantal Versleijen
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R&H-commissie:
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Jan Rovers (vvz)
Jan Hendrix
Lei Holthuijsen
Piet Tacken
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Chris Besseling
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(zie voor de e-mailadressen van de commissievoorzitters het bestuursoverzicht in dit blad; 
verdere gegevens vindt u op onze website: www.golfvereniginggolfhorst.nl)
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Remo is op 9-jarige leeftijd in aanra-
king gekomen met golf. Zijn ouders 
hadden in Frankrijk een huisje ge-
huurd op een golfbaan en samen met 
zijn ouders en zijn broer heeft hij toen 
golfl es gehad. Daar is de verslaving 
aan golfen begonnen.
Na de middelbare school heeft hij 
gekozen voor het CIOS, waar hij in 
het tweede jaar in aanraking kwam 
met lesgeven in de golfsport met als 
docent Elliot van der Veeke (ooit nog 
pro op de Golfhorst).

Golfacademie
Remo heeft stage gelopen op Her-
kenbosch en is na het CIOS doorge-
stroomd naar de Golfacademie, waar 
hij eind 2012 afstudeerde. In januari 
van dat jaar was hij al begonnen met 
lesgeven op de Golfhorst. Naast golf 

heeft Remo nog een andere grote pas-
sie, namelijk zijn trombone. Samen 
met zijn vriendin Eef maakt hij mu-
ziek bij harmonie de Vriendenkrans in 
Heel, en ook nog bij kleine ensembles 
en blaaskapellen. 

Als jonge enthousiaste pro zit hij vol 
met plannen en ideeën, die voor de 
toekomst van hemzelf en de Golf-
horst resultaten moeten opleveren. De 
golfwereld verandert en dat geldt ook 
voor het volgen van lessen en dus ook  
het lesgeven.

Remo heeft gemerkt dat grote groeps-
lessen niet meer zo in trek zijn en 
richt zich daarom steeds meer op zelf 
gevormde kleinere groepjes van 2 tot 
4 personen. Een populair lespakket 
is de inlooples op maat met je eigen 

groep: 12 golfl essen, te verdelen over 
3 maanden. Kosten: €150,00 p.p.

Vrije golfer
Verder gaat Remo zich ook nadrukke-
lijk richten op de vrije golfer. Green-
feespelers op Golfbaan de Golfhorst 
kunnen een uur baanles krijgen. Zo 
kan hij de speler onder meer helpen 
met coursemanagement. Hij krijgt 
dan tegelijkertijd een goed beeld van 
wat iemand kan of op welke punten 
er nog verbeteringen te behalen zijn. 
Ze kunnen daarna een voucher krijgen 
waarmee ze tegen gereduceerd tarief 
zelf nog 9 holes op de Americabaan of 
de grote baan kunnen lopen (respec-
tievelijk € 10,00 of € 15,00).
Voor speelrechthouders wil Remo in 
het voorseizoen (tot en met eind mei) 
een lesuur de baan op gaan tegen 
een speciaal tarief van € 30,00 (i.p.v. 
€ 45,00). De ‘swinganalyse’ apart doet 
hij niet meer, omdat hij 10 minuten 
te kort vindt.

Jeugd
Remo houdt zich natuurlijk ook 
nadrukkelijk bezig met de jeugd. Hij 
verzorgt uiteraard de golfl essen voor 
hen, maar samen met jeugdcoördina-
tor Harm Leenders organiseert hij ook 
een zestal maandbekerwedstrijden. 
Hierdoor speelt de jeugd een aantal 
leuke wedstrijden en wennen ze ook 
aan E-Golf4U, omdat ze zich moeten 
inschrijven en hun scores moeten 
invoeren.

Plannen genoeg dus, en hopelijk krijgt 
Remo daarin bijval van de leden van 
de vereniging en de greenfeespelers.

Joep Jansma

Remo Kuypers (02-09-1990) is afkomstig uit Panheel en woont sinds zijn 
twintigste samen met zijn vriendin Eef. Sinds de overname van de Golfhorst 
door de gebroeders Swinkels, is hij als zelfstandige PGA-pro verbonden aan de 
Golfhorst onder de naam RK Golf.

Jonge enthousiaste pro zit vol met plannen en ideeën

In gesprek met 
Remo Kuypers

Gol fhors t Lente 2017



Na een aantal jaren van minder eco-
nomisch welvaren in de golfwereld, 
het afhaken van leden en een sterke 
vermindering van de aanwas van 
spelers, ging het in 2016 weer wat in 
stijgende lijn.

Het aantal deelnemers aan de golf-
sport is gelukkig weer wat toege-
nomen. Wel is er een kenmerkend 
verschil hoe een golfer instapt in de 
uitoefening van de sport. Enerzijds 
zijn er vrije golfers, anderzijds golfers 
die lid worden van een vereniging. 
Voor beide groepen geldt dat de start 
van de golfsport begint met het ne-
men van golfl essen om de gewenste 
baanpermissie te verkrijgen.
In 2016 hebben 43 kandidaten bij 
de Golfhorst het golfregelexamen 
afgelegd en hiervan zijn er circa 30 
lid geworden van onze vereniging. 
Tijd voor ons om te starten met een 
programma om deze beginnende 
nieuwe leden een warme ontvangst 
binnen de vereniging te geven, en 
hen op vrijwillige basis te begelei-
den naar het doel handicap 54 te 
behalen.

We willen hiervoor mentoren inzet-
ten, ervaren leden van de vereniging 
die bereid zijn om met de kandida-
ten enkele rondes te lopen op de 
Americabaan of grote baan. Hierdoor 

worden drempels verlaagd, denken 
wij, en het zelfvertrouwen verhoogd. 
We willen hen het gevoel geven erbij 
te horen en welkom te zijn. 

Punten van aandacht daarbij zijn: 
-  etiquette; gedrag op de baan;
-  eventueel aanvullende uitleg van 

de golfregels en plaatselijke regels;
-  bijzondere aandachtspunten bij het 

spelen van de baan. 

Bij deelname aan daarvoor geschikte 
wedstrijden geven we de nieuw-
komers de mogelijkheid om inge-
deeld te worden in de fl ight met de 
mentor. Doel: leden binden aan onze 
vereniging.
Indien u denkt te beschikken over 
voldoende kennis en vaardigheid, 
het leuk vindt om deze over te 
brengen op nieuwe golfers, richt u 
zich dan telefonisch tot mij onder 
nummer 06-533 364 32. 

Chris Besseling, voorzitter regel- en 
handicapcommissie/baancommissie

Doel: leden binden aan onze vereniging

Mentorschap voor nieuwe leden

Gezellig samen verven…
De integratie van de regel- & 
handicapcommissie met de baan-
adviescommissie (BAC) is wel erg 
snel gegaan. 

Hermine Titulaer (BAC) en Lei 
Holthuijsen (R&H-commissie) 
hebben onmiddellijk een follow-
up aan dit proces gegeven: samen 
meubilair een nieuw verfje geven. 

En zo te zien kunnen ze daar nog 
wel even mee vooruit. Met die in-
tegratie komt het helemaal goed!

Lente 2017
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Jan (67) is geboren en getogen in 
Venlo en woont samen met Gerrie 
Verhoeven. Jan heeft 2 zoons (42 en 
bijna 40) en hij heeft 5 kleinkinderen. 
Gerrie heeft 1 dochter en 1 kleinzoon.
Jan ging in 1967 als accountant aan 
het werk bij Ernst & Young in Venlo 
en had vooral klanten uit het Mid-
den- en Kleinbedrijf. 25 jaar later 
werd hij voorzitter van de lande-

lijke ondernemingsraad van Ernst 
& Young, waar toen ruim 4-duizend 
mensen werkten. Na zijn pensioen 
in 2014 begon hij met golfen en 
nu, 3 jaar later, heeft hij hcp 23.1. 
Eerst heeft hij jaren gesquasht maar 
moest daarmee stoppen vanwege een 
knieblessure. “Jij op jouw leeftijd, ga 
maar golfen”, aldus de behandelend 
specialist. En zo gebeurde.

‘Feest van herkenning’
Zijn entree op de Golfhorst was een 
soort ’feest van herkenning’. “Ik 
kwam verschillende mensen tegen die 
ik al lang niet had gezien, 4 oud col-
lega’s van het accountantskantoor.
Ik zat na een golfles aan de bar en 
hoorde ineens achter me: “Haej Jan-
ne, dich hiej?” “Dat kon er maar één 
zijn: Jan Rovers. Zo leuk om mensen 
in totaal andere omstandigheden te 
zien. Die gedeelde achtergrond zorgde 
er ook voor dat ik me snel thuis voel-
de op de Golfhorst en ervan overtuigd 
raakte dat dit mijn club was. Ook de 
kwaliteit van Remo van wie ik golfles 
had, overtuigde me dat ik op de Golf-
horst lid moest worden. Ik wilde het 
spelletje graag goed leren en oefende 
heel veel. Gerrie brak in die tijd haar 
pols en dat had als voordeel dat ik 
haar naar haar werk moest brengen. 
Daarna reed ik door naar America om 
te oefenen. Lei Holthuijsen (even-
eens oud-collega) haalde me toen al 
vrij snel over om mee te doen aan de 
vrijdagwedstrijd op de Americabaan, 
wat ik wekelijks deed. Eind 2014 werd 
ik lid van de grote baan.”

Regelboek
Het bewuste gesprek aan de bar met 
Jan Rovers leidde tot veelvuldig 
onderling contact. “Jan heeft me over 
de grote baan begeleid en dan krijg 
je gelijk het hele regelboek te horen. 
Die regels interesseerden me ook wel 
en toen er een lid van de R&H-com-
missie vertrok, heb ik, op verzoek, die 
plaats opgevuld. En zo is het eigenlijk 
ook met het voorzitterschap gegaan.
Ik werd eerst eens voorzichtig ge-
polst en daarna kwam er een serieus 
verzoek of ik voorzitter wilde worden. 

“Ik heb interesse in mensen,  
kan goed luisteren en bij eventuele  
conflicten een oplossing aandragen,  

rekening houdend met wederzijdse belangen”

Het is nog maar drie jaar geleden dat Jan Buskes zijn eerste schreden zette 
op de Golfhorst, dit op aanraden van een kennis uit zijn wijnclub. Na een jaar 
werd hij al gevraagd voor de regel- & handicapcommissie en nog eens 2 jaar 
later is hij al voorzitter van de vereniging. Het is geen man die zich nadrukke-
lijk op de voorgrond plaatst en dus wellicht voor veel leden ‘een vreemde’ is. 
Hoog tijd om eens te achterhalen: wie is Jan Buskes eigenlijk, wat is zijn achter-
grond en wat kunnen we van hem als voorzitter verwachten?

‘Misschien val ik in de praktijk wel mee…’

‘Open communicatie en 
overleg met leden’  
kernbegrippen voor nieuwe 
voorzitter Jan Buskes
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Ik heb er goed over nagedacht en eens 
goed naar de organisatie gekeken. En 
die stond en staat als een huis. Zoveel 
vrijwilligers die zich serieus inzetten 
om er een mooie vereniging van te 
maken. Bovendien zijn de lijnen kort 
omdat de voorzitters van de commis-
sies in het bestuur zitten. Ook de sfeer 
op de Golfhorst spreekt mij erg aan, 
een mooie club, waar ik in korte tijd 
heel veel sociale contacten heb op-
gedaan. Eerst tijdens de wedstrijden 
op de Americabaan en daarna bij de 
seniorenwedstrijd op woensdagen.”

‘Spiegelsessie’
Gevraagd naar wat voor soort voor-
zitter hij zal zijn, moet Jan Buskes 
even goed nadenken en vertelt dan 
eerst wat zijn zwakke punt is, ofte-
wel: “Mijn sterkste punt is niet om 
voor een groep te staan en ik ben niet 
iemand die graag op de voorgrond 
treedt. Ik ga mezelf niet verkopen, 
zo’n type ben ik niet. Ik heb interesse 
in mensen, kan goed luisteren en bij 
eventuele conflicten een oplossing 
aandragen, rekening houdend met 
wederzijdse belangen.” Hij geeft aan 
een groot voorstander te zijn van een 
open communicatie met de leden, er 
bij voorkeur geen geheimen op na te 
houden. 

De leden informeren waar je als 
bestuur mee bezig bent, via nieuws-
brieven, facebook enz. Hij vervolgt: 
“Ik wil ook graag een zogeheten spie-
gelsessie organiseren om te achter-
halen wat er onder de mensen leeft, 
waardoor je de vereniging mogelijk 
nog aantrekkelijker kunt maken. En 
ook: waar staan we als club over 5 
jaar? Brainstormen met een dwars-
doorsnede van de leden, zeg zo’n 20 
mensen, over onze mogelijkheden en 
onmogelijkheden. De NGF geeft daar 
ook handvatten voor.” 

Alcoholgebruik
Een nieuw speerpunt van de NGF, 
dat Jan als penningmeester van 
Veilig Verkeer Nederland in Venlo 
aanspreekt, is de vraag ‘hoe ga je om 
met alcoholgebruik op de golfbaan?’. 
“Veel mensen drinken na afloop van 
een rondje golf of van een wedstrijd 
wel een paar biertjes of glazen wijn. 
En soms eigenlijk net te veel om nog 
te gaan rijden. Ik heb niet de bedoe-

ling om als voorzitter met het vinger-
tje te wijzen, maar wellicht komen 
op dit punt de NGF en de VVN met 
bruikbare tips.”

We praten nog wat verder over andere 
hobby’s van Jan behalve het golfen. 
Hij gaat jaarlijks skiën, hij fietst veel 
(zonder ondersteuning) met Ger-
rie en sinds afgelopen jaar heeft hij 
ook weer het wandelen in de bergen 
opgepakt. “Dat deden we vroeger 
altijd al als gezin en dus voelde het in 
de Dolomieten als een soort ‘thuis-
komen’.” Om Jan nog wat beter te 
leren kennen vraag ik hem naar het 
laatste boek dat hij gelezen heeft. 
En dan komt er een duidelijk en ook 
wel komisch antwoord: “Ik ben geen 
lezer, ik heb wel boeken, en bij onze 
vakantie-uitrusting hoort steevast een 
boek van A.F.Th. van der Heijden. 
Iedere vakantie begin ik eraan, maar 
kom nooit verder dan pagina 180, een 
kwart van het hele boek.”

‘Pietjes precies’
Aan het eind van ons gesprek trek ik 
de stoute schoenen aan en confron-
teer de nieuwe voorzitter met enkele 
vooroordelen over zijn beroepsgroep, 
de accountants. “Het zijn allemaal 
Pietjes precies”, houd ik hem voor, 
“en er hangt vaak een waas van saai-
heid om hen heen.” Jan moet er wel 
om lachen: “Ja, dat is inderdaad een 
beeld dat aan het vak kleeft… wel-
licht had Gerrie erbij moeten zijn om 
deze vraag te beantwoorden. Maar ik 
moet je eerlijk zeggen ik heb toch veel 
plezier in het leven en ben zeker niet 
somber van aard. Ik ben lid van een 
wijnclub, al 15 jaar. Ik was jarenlang 
lid van een kookclub en ben 8 jaar 
lang naar voetbalwedstrijden in Mön-
chengladbach geweest, waar ik een 
seizoenkaart had. Misschien hebben 
mensen nu toch een ander beeld van 
mij en val ik in de praktijk wel mee.”

Bets van der Heijden

Gol fhors t
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De bal gaat linea recta richting hole, 
draait op het laatste moment weg 
en eindigt op een scorekaartlengte 
schuin achter de hole. Als vervolgens 
M wil gaan putten, blijkt de fout die 
V gemaakt heeft: ze heeft van een 
verkeerde plaats gespeeld. Boos op 
zichzelf grist ze met een verbeten trek 
om de mond haar bal van de green, 
plaatst hem alsnog voor haar eigen 
balmerker en putt hem keurig in de 
hole. “Dat zijn dan vier strafslagen”, 
grijnst M. Als door een hoornaar ge-
stoken, reageert V: “Hoe kom je daar 
nou bij man, hooguit twee.” M houdt 
voet bij stuk: “Vier, zeker weten.” Na 
vijf minuten redeneren, argumen-
teren en discussiëren, besluiten ze 
voorlopig uit te gaan van drie. 
Later zullen ze dan referee Jan raad-
plegen. Nadat ook M heeft uitgeho-
led, verlaten de twee kemphanen de 
plaats delict en sjokken, allebei nog 
nadenkend over het aantal strafslagen 
van zojuist, naar hole 15. Een nieuws-
gierig konijn dat het tafereel met een 
meewarige blik in de ogen heeft zien 
gebeuren, kiest ijlings het hazenpad 
richting de green van 16.

* Het oordeel dat referee Jan velde over het aantal 
strafslagen dat V heeft opgelopen, vind je aan het 
slot van dit artikel.

Een vriendelijke midweekse lentedag rond het middaguur. Op hole 14 van 
de Golfhorst zijn twee leden, uit respect voor hun privacy noem ik ze M en V, 
bezig met hun wekelijkse ronde. Zojuist sloegen ze allebei hun afslag direct 
op de green. Met stevige tred benen ze naar boven, nemen hun ballen op en 
markeren de ligplaats. De balmerkers liggen dicht bij elkaar, op zo’n drie meter 
van de hole. Daardoor plaatst V, die als eerste gaat putten, de bal per abuis 
niet voor haar eigen balmerker, maar voor die van M. Ze neemt het kleinood 
weg, concentreert zich een tiental seconden en putt. 

Spelen van verkeerde 
plaats: twee strafslagen
Twee Golfhorstleden in actie op hole 14

14
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Slaan van een bal-in-het-spel 
Een bal is in het spel zodra je een slag 
hebt gedaan op de afslagplaats.
Je speelt van een verkeerde plaats als 
je een slag doet naar je bal:
1. Die op een plaats ligt waar slaan 

verboden is, bijvoorbeeld de green 
van een andere hole of, zoals nu op 
de Golfhorst, een met zand gevulde 
drainagesleuf;

2. Die je dropt of plaatst op een plek 
die de regel die je toepast niet 
toe staat, zoals wanneer je bij een 
molshoop niet dropt binnen een 
stoklengte van het dichtstbijzijnde 
punt waar je er geen last meer van 
hebt;

 3. Die je hebt bewogen of opgeno-
men en niet hebt teruggeplaatst op 
de plek waar hij lag. Een pijnlijk 
voorbeeld hiervan is dat je de 
balmerker hebt verlegd omdat hij 
op de puttinglijn van een andere 
speler lag, en daarna hebt vergeten 
hem weer terug te leggen.

 
Spelen van een verkeerde plaats kost 
twee strafslagen. Je moet de hole 
gewoon met dezelfde bal uitspelen, in 
regeltermen: de bal blijft in het spel. 
Zolang je nog niet hebt geslagen, kun 
je de straf voorkomen door de fout te 
herstellen, bijvoorbeeld als de marker 
je erop attent maakt dat je op een 
verkeerde plaats hebt gedropt.

Afslaan buiten de afslagplaats
Als je afslaat en de bal lag buiten de 
afslagplaats, kost dat twee strafslagen 
en moet je de fout herstellen. Maar 
hoe lang en hoe breed is die afslag-
plaats? Hou je maar even vast: de 
afslagplaats is de twee stoklengten 
diepe, rechthoekige strook waarvan 
de voorkant en de zijkanten worden 
bepaald door de buitenzijden van de 
twee teemerken. Een hele mond vol, 
maar makkelijker kan ik het echt niet 
maken. De meest gemaakte overtre-
ding is dat wordt afgeslagen vóór de 
teemerken. Bij matchplay geldt een 
afwijkende regel. 

Pas op voor 
“ beetje-dom”-momenten
Als je op een vreemde baan speelt en 
de volgorde van de holes niet kent, 

let dan goed op dat je de juiste hole 
speelt. Als je fout zit, moet je alsnog 
naar de juiste afslagplaats en kost het 
twee strafslagen. Hetzelfde geldt als 
je ervoor hebt gekozen de ronde te 
lopen van een bepaalde kleur tee en 
per ongeluk een keer afslaat van een 
andere kleur. 

Het salomonsoordeel 
van Jan
Toen V haar bal per abuis voor de 
balmerker van M plaatste en putte, 
speelde ze van een verkeerde plaats. 
Dat kostte haar twee strafslagen en de 
bal was in het spel. Daarom moest ze 
met die bal verder spelen vanaf het 
punt waar hij terechtkwam: vlak bij 
de hole. Maar ze nam de bal op en 
plaatste hem, met de bedoeling haar 
fout te corrigeren, alsnog voor haar 
eigen balmerker op drie meter van 
de hole en beëindigde de hole met 
een geslaagde putt. Daardoor speelde 
ze dus voor de tweede maal van een 
verkeerde plaats. Het  totaal aantal 
strafslagen was dus vier.

Namens de regel- en handicapcommissie, 
Jan Rovers 

De geldende spelregels voor het spelen van 
een verkeerde plaats Twee spelregelwijzi-

gingen per 1 maart

1. Regelwijziging door de NGF: 
bal op de green per ongeluk 
bewogen

De NGF heeft de volgende nieuwe 
regel aan de spelregels toegevoegd: 
‘Als de bal of balmerker van de 
speler op de green ligt, volgt er 
geen straf als de bal of de balmer-
ker per ongeluk door de speler, 
zijn partner, zijn tegenstander 
of uitrusting wordt bewogen. De 
bewogen bal of balmerker moet 
worden teruggeplaatst. Straf voor 
niet terugplaatsen: matchplay -> 
verlies van de hole; strokeplay 
->twee slagen’.

Vóór de wijziging kostte het per 
ongeluk doen bewegen van de 
bal of balmerker je soms een 
strafslag, bijvoorbeeld als je op 
de balmerker trapte, je bij het 
adresseren met je putter de bal 
bewoog of wanneer je de bal 
raakte met je schoen. Om het 
praktisch te houden, gaan wij 
deze nieuwe regel parkeren op 
het overzicht van de tijdelijke 
plaatselijke regels op het mede-
delingenbord in het clubhuis.

2. Wijziging van de plaatselijke 
regel over de drainagesleuven

Op verzoek van de greenkeepers 
hebben wij in het overzicht van 
de tijdelijke plaatselijke regels 
opgenomen, dat je verplicht bent 
om te droppen als de bal op een 
met zand gevulde drainagesleuf 
ligt. Dat voorkomt dat ingezaaid 
gras wordt weggeslagen. Verder 
is het verbod om van de gelegde 
graszoden te slaan vervallen.
Voor de tekst van de 1 maart 
ingegane tijdelijke plaatselijke 
regels: zie onze website!

Namens de regel-, handicap- en 
baancommissie, Jan Rovers
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Na deze korte stop door naar ons 
verblijf in the middle of no where. 
Het was een gezellig vrijstaand huisje 
echt back to basic. Geen wifi en alleen 
een televisie met een paar Tsjechische 

zenders. Thomas, eigenaar van het 
huis had goed gezorgd, want de koel-
kast was behoorlijk gevuld. Na een 
planning gemaakt te hebben voor de 
komende week, konden we ons bed 

opzoeken, want de volgende dag was 
de eerste wedstrijd van het ‘Paseky 
Open’, waar individueel gestreden 
ging worden voor een mooie trofee, 
terwijl er geen birdies te verdienen 
waren. Fried had bedacht, dat we 
in plaats daarvan biggetjes zouden 
krijgen.

Coursemanagement
De dag begon, zoals gebruikelijk 
binnen onze groep met een stevig 
ontbijt, verzorgd door onze chef-kok 
Fried. Nadat de poets- en opruimploeg 
zijn werk gedaan had, konden we 
vertrekken naar de eerste baan Mlade 
Buky, een par 70-baan met een lengte 
van 5.375 meter, dus qua lengte ver-
gelijkbaar met de Golfhorst. Het was 
een mooie baan om te spelen, maar 
er kwam toch ook nog een beetje 
coursemanagement aan te pas, gezien 
de hoogteverschillen. Omdat het een 
zonnige dag was, konden we ook nog 
genieten van de geweldige uitzich-
ten, die je op de baan had. Over de 
resultaten zullen we het verder niet 
hebben, maar op hole 19 stonden de 
halve liters weer snel op de tafel, voor 
de een een reden om zijn verlies weg 
te spoelen, voor de ander een reden 
om de winst te vieren. Het lopen viel 
nogal tegen en daarom werd besloten 
op de volgende banen, die ook heu-
velachtig waren, toch maar een buggy 
te nemen.
‘s Avonds een leuk restaurant in 
de buurt bezocht en genoten van 
een voortreffelijke maaltijd. Hier 
bleek maar weer eens, dat je in de 
hedendaagse tijd niet meer zonder 
smartphone kunt. Er stond mooi 
aangegeven, dat er wifi was in het 

Geslaagde Tsjechische golfweek voor vier Golfhorstleden

Senior Paseky Open 2016
Eind september 2016 was het dan zover. Na onze gezellige Floridatrip in 2015 
vertrokken vier leden van de Golfhorst (Foto v.l.n.r.: Fried Hoeijmakers,  
Lei Holthuijsen, Sjaak Metsemakers en Jan Hendrix) naar Tsjechië. De reis 
voerde dwars door Duitsland, vervolgens een stukje Polen en uiteindelijk pas-
seerden we de Tsjechische grens. Fried wilde ons graag laten zien, dan zijn 
roem hem ook tot in Tsjechië gebracht had, er was immers een plaats naar 
hem vernoemd: Frydlandt. Hier werd de eerste van de talrijke halve liters bier 
gedronken.



restaurant. Een probleem: je moest 
een wachtwoord hebben. Moeilijk om 
te vragen in een Tsjechisch restaurant 
waar men geen Engels en geen Duits 
spreekt. Maar goed, dat je dan een 
iPhone hebt, waarop ook een app zit 
naar een vertaalprogramma. Wacht-
woord in het Tsjechisch is dus Neslo. 
De een had wat sneller dan de ander 
verbinding met het wifi-netwerk, 
maar dat kwam denk ik meer door de 
persoon, dan door de techniek van 
de smartphone. Het leek er nu sterk 
op, dat het eten maar bijzaak was. 
Fried stuurde foto’s naar de andere 
groepsleden. Lei maakte op Face-
book melding, dat het een zware dag 
geweest was op het Paseky Open. Hij 
illustreerde dit met een aantal foto’s 
die voor zich spraken. 

Luxe
De volgende baan, -Ypsilon geheten-, 
die we bezochten staat in Tsjechië 
letterlijk en figuurlijk aan de top. 
Onze berg op de Golfhorst is niets 
in vergelijking met de weg van de 
parkeerplaats van deze baan naar het 
clubhuis. Deze was veel steiler en ook 
wat langer. Toen we bij het clubhuis 
waren moesten we eerst op adem 
komen. Het clubhuis straalde ook alle 
luxe uit, die je ook op westerse banen 
ziet. Met een buggy was het voor Jan 
en Lei goed te doen, terwijl Fried en 
Sjaak de baan lopend aflegden. Om-
dat van ieder team een lid in de buggy 
zat en een lid liep kon de buggy dus 
niet als argument gebruikt worden, 
dat het ene team beter speelde dan 
het andere. Waarschijnlijk was voor 
het winnende team (Sjaak en Jan) de 
geluksfactor bepalend voor de winst. 
De dag werd afgesloten met opnieuw 
een heerlijke maaltijd, ditmaal in een 
bergrestaurant, waar ook de smart-
phones weer aan een wifi-netwerk 
gekoppeld werden.

Als senioren vonden we het niet ver-
standig om alleen maar te golfen, dus 
halverwege de wedstrijden hadden we 
een rustdag gepland. Een tripje naar 
Harrachov stond op het programma. 
Dit is een echte wintersportplaats 
en als je daar komt waan je je in ons 
eigen Valkenburg. Restaurantjes en 
souvenirwinkeltjes wisselen elkaar 
af in het straatbeeld. Het dorpsbeeld 
werd ook bepaald door twee giganti-
sche springschansen, waarop afstan-
den van meer dan 200 meter worden 
gesprongen.
In Harrachov was ook een glasfabriek, 
die bezichtigd kon worden. Daar 
kregen we een rondleiding en de gids 
was zowaar tweetalig. Zij gaf uitleg 
in het Tsjechisch en vervolgens ook 
in het Duits. Het personeel hier werd 
regelmatig voorzien van een behoor-
lijk glas bier, dit om de vochtbalans 
in evenwicht te houden. Achteraf 
hoorden we, dat het bier met een heel 
laag alcoholpercentage was, dus de 
kwaliteit van de glasproductie leed er 
niet onder.

Vochtbalans
Na de zonnig rustdag de volgende 
golfbaan bezocht. Golfclub Semily 
een 9-holesbaan, met een par 5-hole 
en drie par 4-holes. De rest is par 3. Je 
loopt deze baan dus twee keer en hebt 
dan een par 64-baan met een lengte 
van 4.132 meter. Het bijzondere aan 
deze baan is, dat de holes elkaar krui-
sen. Zo ging hole 5 dwars over hole 
1 en 2. Op hole 8 sloeg je af van onge-
veer het hoogste punt van de baan en 
je kruiste hole 2.

Fried had ons van tevoren al gewaar-
schuwd, dat de beheerder niet al te 
vriendelijk was en dat bleek ook wel. 
Op de baan was het niet druk, dus er 
was weinig kruisend verkeer. Het was 
best een uitdagende baan met redelijk 
wat variatie. Halverwege de ronde 
werden we nog door de beheerder 
aangesproken, dat we ergens een me-
ter te ver naar links liepen, dat mocht 
echt niet, dus maar een metertje naar 
rechts en die man was weer tevreden. 
Na afloop ontdooide hij en zorgde 
er met veel plezier voor dat wij onze 
vochtbalans weer op peil konden 
brengen. Zoals gebruikelijk werd een 
opnieuw zonnige golfdag afgesloten 
met een etentje in een restaurant.

Biggetjes
Nu was onze laatste golfdag alweer 
aangebroken en opnieuw beloofde 
het een zonnige dag te worden, met 
een temperatuurtje van ongeveer 20 
graden. Op deze beslissende dag heb-
ben we gespeeld op Golfclub Liberec, 
een par 68-baan, met een totale lengte 
van 4.672 meter. De koplopers Sjaak 
en Jan waren nu in de veronderstel-
ling, dat hun prijs daar al klaar stond, 
een prachtig mooie BMW. Helaas voor 
hun: het budget van de wedstrijdcom-
missie was niet toereikend, dus ze 
konden rustig verder dromen. Na een 
spannende slotwedstrijd pakte Lei het 
individuele klassement en kwamen 
Sjaak en Jan als team-overwinnaar 
naar voren. Gedurende de vier wed-
strijden werden ook nog een zestal 
birdies geslagen, waarvoor we dus 
ditmaal biggetjes kregen.
Op de slotavond zijn we nog gezellig 
uit gaan eten met Thomasz, eigenaar 
van het vakantieverblijf, in ons gezel-
schap. Tot slot werd thuis de prijsuit-
reiking gedaan en nog een Tsjechisch 
likeurtje genuttigd. Op tijd naar bed, 
want we wilden ‘s morgens vroeg ver-
trekken om zodoende op een redelijke 
tijd weer in Nederland te zijn.
De terugreis verliep voorspoedig, dit 
ondanks het feit dat copiloot Sjaak 
meer als de helft van de terugreis 
heeft geslapen.
We kunnen terugkijken op een ge-
slaagde golfweek met fantastisch weer 
en dit is zeker voor herhaling vatbaar.

Lei Holthuijsen

Lente 2017Gol fhors t
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Wat is een teek? 
Teken zijn parasitaire mijten die 
behoren tot de groep spinachtige. 
Wanneer een teek nog niet met 
bloed volgezogen is, lijkt het op een 
(onschuldig) spinnetje. Maar schijn 
bedriegt. Het is een gevaarlijk beestje 
dat leeft van het bloed van dieren en 
mensen. Tijdens het opzuigen van dat 
bloed kan de teek gevaarlijke ziektes 
overbrengen wanneer de teek besmet 
is. Recent onderzoek door het RIVM 
wijst uit, dat in Nederland ongeveer 
een op de vier teken (25%) besmet is 
met de bacterie die de (gevaarlijke) 
ziekte van Lyme kan veroorzaken. 
De tekendichtheid neemt toe en het 
aantal besmette teken ook. 

Wat is de ziekte van Lyme?
Op de plaats van de beet ontstaat 
een rood, vaak jeukend plekje. Dit 
ontstaat ook als er geen infectie heeft 
plaatsgevonden. Wanneer dit plekje 
binnen één week verdwijnt, is be-
smetting onwaarschijnlijk. Wanneer 
na enige dagen na de beet uitbreiding 
van de roodheid en zeker wanneer 

een rode ring ontstaat, is een infectie 
wel heel waarschijnlijk. Bij 80% van 
de mensen die geïnfecteerd raken, 
ontwikkelt zich deze kenmerkende 
grote rode ring om de beetplek. Deze 
ring kan al na enkele dagen ontstaan, 
maar wordt soms pas na enkele 

maanden zichtbaar. Het gemiddelde 
ontstaan volgt 17 dagen na de beet. 
In deze eerste fase is er in 23 tot 50% 
van de gevallen sprake van hoofdpijn, 
spierpijn, moeheid of koorts.

De belangrijkste feiten op een rij…

Tekenbeten ieder golf-
seizoen een probleem
Mensen die veel in de natuur zitten, en dus ook golfers, kunnen zich waar-
schijnlijk weer opmaken voor een tekeninvasie komend voorjaar en zomer. 
Ondanks de wat strengere winter zullen er de komende maanden toch weer 
teken gaan komen. In het voorjaar zetten de teken zo’n duizend eieren per 
exemplaar af. Tekenbeten kunnen leiden tot de ziekte van Lyme, een nare 
aandoening die onder meer het zenuwstelsel, de gewrichten en het hart kun-
nen aantasten. Dat wordt dus weer oppassen het komende golfseizoen… Het 
is vooral een gevaar als je niet weet wat een teek is, hoe die eruit ziet en wat je 
moet doen als zo’n beestje op je is geklommen en je bloed als maaltijd wil nut-
tigen. Vandaar nog maar een keer de belangrijkste feiten op een rij:

Te nemen maatregelen:
• Zorg voor een goede bedekkende kleding bij recreatie in bossen, 

velden, duinen en dus ook op de golfbaan.

• Controleer bij thuiskomst op teken.

• Verwijder teken met speciale tekenpincetten (bij de apotheek 
verkrijgbaar), liefst binnen 24 uur. Na 60 uur is het al ‘link’: dan is 
het Russisch roulette met 1 op de 4 à 5 bingo! Vervolgens kuurtje 
antibiotica overwegen in overleg met je dokter.

• Desinfecteer nooit vooraf; dat irriteert de teek en die kotst alsnog 
de evt. aanwezige bacterie in je bloed!

• Houd de beetplek 8 weken in de gaten en raadpleeg uw huisarts 
als er een rode huidafwijking rond de tekenbeet ontstaat.
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Ter leringe…
“Grote bijeenkomsten in ons clubhuis zijn voor mij altijd interessante en leerzame bronnen van inspiratie. Zo ook de laatste 
nieuwjaarsreceptie.

Omdat daar ook ons volledig green-keeping-team aanwezig was, heb ik natuurlijk de gelegenheid aangegrepen om te vragen 
waarom onze greens voor een belangrijk deel daar liggen waar ik de bal niet naar toe sla, en dat de holes vrijwel constant zó 
zijn gestoken dat mijn bal er keurig netjes langs rolt.
In plaats van de hand in eigen boezem te steken, kwamen de heren met een advies, waarover ik toch enige tijd heb moeten 
nadenken. Dit advies luidde: “Een paar lesjes willen ook wel eens helpen…“

Een tweede les kreeg ik tijdens de laatste ledenvergadering. Dit betrof een ernstige waarschuwing voor het gevaar van ronddo-
lende jagers, die ,weliswaar met vergunning, niets vermoedende golfers in hun schootsveld zouden kunnen krijgen. Dit verraste 
mij volledig. Ik weet namelijk vrijwel zeker dat mijn afslagen en slagen door de baan een veel groter gevaar vormen voor niets 
vermoedende golfers en hierin ben ik beslist niet de enige! Ik ken legio medeclubleden die regelmatig hetzelfde gevaar veroorza-
ken.
Ik denk dan ook dat het een kwestie van beleefdheid is dat wij de jagers waarschuwen voor rondlopende golfers en dat de baan 
niet verantwoordelijk is voor hierdoor ontstane incidenten. Maar misschien is het toch raadzaam om niet te spelen in golfkleding 
van het merk Reebok.

Verder denk ik dat ook het wildleven op onze baan meer te duchten heeft van rondtrekkende golfers dan van jagers. Dit heb ik in 
een eerder column al eens mogen omschrijven. Nog steeds zijn er personen die het slaan van een birdie anders interpreteren dan 
de bedoeling is. Immers, veel golfers denken dat het begrip slaat op een vogel. Dit is echter niet zo. Wat de oorsprong is, blijft 
onduidelijk, maar het meest waarschijnlijke is dat het een verbastering is van de Amerikaanse uitdrukking ‘a bird of a shot’ als er 
een bijzonder goede bal was geslagen. Later werd er een direct verband gelegd tussen de aard van de slag en de grootte van de 
vogel, eagle en albatros.

Tijdens deze zelfde ledenvergadering kregen wij een zeer duidelijke uitleg over de plannen van de gemeente Horst aan de Maas 
met het terrein grenzend aan onze baan. En... zo wordt het kunstwerk genaamd ‘offeraltaar’, dat nu eigenlijk alleen vanaf hole 
6 goed zichtbaar is, op een veel grotere hoogte gebracht en alle bomen en struiken tussen dit altaar en ons clubhuis worden 
zodanig gesnoeid, dat een vrije zichtbaan ontstaat vanaf dit altaar naar ons clubhuis en omgekeerd. Toch zal ik maar in ons 
clubhuis blijven offeren.

Overigens, over offeren gesproken, misschien is het een goede gedachte om een verkleind duplicaat van dit offeraltaar aan te 
bieden aan de gemeente Venlo als zij inderdaad mochten besluiten om ook daar een golfbaan aan te leggen. Kunnen ze vast 
oefenen met offeren.

Maar terug naar onze greenkeeping. Hoe oud onze golfsport eigenlijk is en waar het is ontstaan, is nog steeds een onderwerp 
van felle discussies en meningsverschillen. Het meest waarschijnlijke is dat onze sport haar oorsprong vond bij de Romeinen, die 
een sport beoefenden, waarbij een leren bal in zo weinig mogelijk slagen naar een paal moest worden gespeeld. Pas in 1421 
werden de palen vervangen door putjes. Over de ondergrond is weinig bekend. Men zocht eenvoudig een zo vlak mogelijk stuk 
gras zonder konijnenholen of andere hinderlijke obstakels.

Als we spreken over een vaste baan die ook daadwerkelijk onderhouden werd, praten we over de eerste helft van de negentiende 
eeuw. De eerste beroepsmatige aanlegger van golfbanen kwam natuurlijk uit Schotland voor een salaris van 50 pond (per jaar). 
Bovendien ontving hij een premie van 20 pond per jaar voor het onderhoud van ‘the old course’ op St. Andrews. Hij was geen 
onbekende in de golfwereld, want hij won ook tussendoor nog vier keer het British Open.

Merkwaardig is wel dat bij de hele ontwikkeling van de golfsport de aanleg en zorg voor de baan pas heel laat op gang is geko-
men en we eigenlijk pas sinds het begin van de vorige eeuw kunnen spreken van goed aangelegde en enigszins goed onderhou-
den banen.
Eeuwenlang bestond de regel dat er moest worden afgeslagen binnen een stoklengte van de hole op een hoopje zand. Zand dat 
in de zogenaamde teebox lag bij de hole. Nu zou dit een doodzonde zijn en kunnen we putten op prachtige greens, door ware 
vakmensen onderhouden, die ons aller waardering verdienen. Ook al geven deze vakmensen wel eens merkwaardige adviezen…”

Afko Schoonbeek

column… Afko Schoonbeek
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Als kind was Piet een ‘schüper’, d.w.z. 
hij struinde op de bonnefooi door de 
natuur zonder plan en zonder te we-
ten waar hij uit zou komen. Later liep 
hij vele lange afstandswandelingen, 
samen met zijn vriend Jan Holthuis. 
In Nederland bijv. het Peellandpad en 
in Duitsland bijna alle X1- tot X13-pa-
den, die hier net over de grens liggen, 
bijv. Kleef-Düren, Kleef-Aken, enz.

Petranpad
Op een zeker moment hadden beide 
mannen het idee dat het onterecht 
was dat in Horst geen Lange-Afstand-
Wandeling bestond, terwijl de natuur 
in Horst heel afwisselend, mooi en 
interessant is. Samen besloten ze een 
LA-pad te ontwikkelen. De naam zou 
‘Petranpad’ zijn.  Petran is een samen-
trekking van Piet(er) en Jan. De vorm 
van het vignet is rond, omdat het een 
rondwandeling zou worden.

Wat is er nu zo bijzonder aan het 
Petranpad? Daarvoor moeten we iets 
dieper ingaan op de verschillende 
landschappen in de gemeente Horst 
aan de Maas. 
Piet legt uit: “Het landschap van de 
gemeente Horst wordt bepaald door 
het Peellandschap in het westen en 
de Maas (met aan de overkant de 
Maasduinen) aan de oostkant. Daar-
tussen ligt een bekenlandschap. De 
vele beken zorgen enerzijds voor de 
waterhuishouding in het landbouw-

gebied en anderzijds voeren ze het 
water van de Peel af naar de Maas. 
De sloot die door de Golfhorst loopt 
tussen hole 12 en 13 hoort ook bij dit 
systeem. En wist je, dat hier feitelijk 
Maaswater doorstroomt? Dat zit zo: 
water stroomt in Maastricht in de 
Zuid-Willemsvaart tot Weert, daarna 
in de Noordervaart, die water in de 
Peel brengt. Dit ‘Maaswater’ loopt dan 
vervolgens door de beken weer terug 
naar de Maas.”

In de jaren 30 van de vorige eeuw 
werden de beken rechtgetrokken en 
van stuwen voorzien. Dat heette toen 
‘normalisatie’ en was feitelijk ook een 
soort werkgelegenheidsproject. Ook 
werden de beken doorgetrokken naar 
de Peelkanalen. 

Territorium
Begin deze eeuw was het de visie over 
het Nederlandse natuurbeheer, om de 
ecologische verbindingen te maken. 
Zo werd er voor planten en dieren een 
groter territorium gecreëerd. Dus werd 
gestart met een project om de Peel en 
het Maasgebied aan elkaar te koppe-
len. De beken werden weer meande-
rend gemaakt. Dit proces is nog steeds 
bezig. De Grote Molenbeek (35 km!) 
heeft nu nog één stuw die er nog uit 
moet. Dit om ook de vissen in de beek 
ruimte te geven.

Nu terug naar de vraag wat het Pe-
tranpad zo bijzonder maakt. Kijk voor 
de duidelijkheid op de kaart. Het Pe-
tranpad is zodanig ontworpen dat het 
gedeeltelijk door de Maasvlakte loopt, 
gedeeltelijk door de Peel en twee keer 
‘oversteken’ via het bekenlandschap. 

Dit verhaal gaat over de natuur. Niet zo verwonderlijk, Piet (foto) is biologiele-
raar op het St. Thomascollege geweest. Maar denk niet dat Piet op zijn knieën 
naar kleine plantjes of beestjes zoekt, nee Piet is meer geïnteresseerd in de 
grote lijnen, de verschillende landschappen en de onderlinge relaties. Maar 
goed, laat ik bij het begin beginnen.

Het ‘Petranpad’ als langeafstandswandeling

De golfer en zijn hobby: 
Piet Hoebers
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Wintercompetitie Americabaan groot succes
Sinds november loopt op de zondagen de wintercompetitie op de America-
baan. Zestig golfers hebben zich hiervoor ingeschreven, waardoor het elke 
zondag om zes uur ’s avonds een gedrang is om de volgende zondag mee 
te kunnen spelen. Na 5 minuten zijn er meestal al zo’n 15 inschrijvingen, na 
een half uur rond de 25 en op het eind van de avond is het vaak al vol. 

Feitelijk bestaat de wintercompetitie al veel langer. Een jaar of 10–12 gele-
den is een groepje van een man of acht, waaronder Harry Rongen, Eugène 
en Anita van den Heuvel en Sra van Dijk, begonnen met een informele on-
derlinge competitie. Die heeft een aantal jaren bestaan waarbij het aantal 
deelnemers langzaam wat groeide. In de tijd van Eric van den Munckhof is 
het sterk uitgebreid tot 36 deelnemers. Het gevolg was dat de Americabaan 
de hele zondagmorgen bezet was, wat vooral voor werkenden toch wel een 
bezwaar was. 

Vrije inschrijving
Daarom is dit jaar voor een nieuwe opzet gekozen, waarbij er een vrije 
inschrijving was en dus veel meer mensen mee konden doen dan er 
tegelijk konden spelen. De competitie, geleid door Giel Boonhof en Lei 
Holthuijsen, gaat nu over de beste 8 rondes, zodat in principe 72 spelers 
mee kunnen doen, omdat er 16 speeldagen zijn. De praktijk is, dat er een 
fl inke groep meestal meespeelt en er ook lieden zijn die maar een enkele 
keer present zijn. Als we het over wintercompetitie hebben dan bedoelen 
we ook WINTER-competitie. Het is al drie of vier keer voorgekomen, dat de 
grond hard bevroren was en er ijzel op de baan en vooral op de greens lag, 
en dat dus het stuiteren van de ballen een soort Russische roulette was. Een 
zondag was het ijs zó goed bevroren, dat er vanaf het ijs te spelen was. Ook 
was toen de beste manier om hole 8 te benaderen door de bal op het ijs te 
laten stuiteren, waardoor hij op de green kon komen. Als je de bal recht-
streeks naar de green speelde, kwam hij er steevast ver overheen pas tot 
stilstand. Met een zonnetje erbij overigens heerlijk spelen. 

Op je tanden bijten
’s Ochtends is het even op je tanden bijten, vooral als het zaterdagavond 
gezellig is geweest. Maar als je er dan eenmaal bent, is het prima. Vooral 
voor de werkenden onder ons is het ook fi jn, dat je om 12 uur klaar bent. 
Ik hoor van verschillende kanten, dat ook voor de zaterdag een vroege start 
op prijs gesteld zou worden. 

Al met al is de wintercompetitie een mooie, succesvolle aanvulling op het 
wedstrijdschema. 

Aart Polderman

Het was soms erg koud…

Alle landschappen komen aan bod, 
zoals uiterwaarden, laagveen, moe-
rassen, zandverstuivingen, bossen, 
heides en hoogveen.  Piet: ”Het is een 
ketting waarmee alle pareltjes van de 
natuur binnen de gemeente Horst aan 
elkaar geregen worden.”
 
Appje
Toen Horst na de herindeling groter 
werd, is het pad aan twee kanten 
verlengd, om ook door Grubbenvorst, 
Lottum, Broekhuizen en Meerlo aan 
de Maaskant en Griendtsveen en 
Evertsoord aan de Peelkant te gaan. 
De oorspronkelijke route vormt nu 
twee afsnijdingen. Een ervan loopt 
langs de Golfhorst en het kunstwerk 
op het hoogste punt van de Zurings-
peel. Het Petranpad is omarmd door 
IVN en geïntegreerd met de wandel-
knooppunten. Totale lengte is 114 
km, verdeeld over 9 dagwandelingen 
en kan op GPS gevolgd worden (www.
landschaphorstaandemaas.nl). Op dit 
moment is Piet nog bezig om via een 
appje op vele plekken van de route 
informatie te geven over ecologische, 
biologische, archeologische, histori-
sche en landschaptechnische infor-
matie. 

En het wandelen? Ze gaan gewoon 
door, zij het in een iets ander tempo 
dan vroeger: Jan is 92 en Piet loopt 
op een tweede set knieën. Maar still 
going strong!

Aart Polderman

Gol fhors t

21



Gol fhors t Lente 2017

Horizontaal
1.  Werd bekroond met “Leukste uitje van Nederland”, 

plaats waar dit uitje ligt.
2. De Windjbuujels vinden we Oppe ---- , wat de Russen 

onder vrede verstaan, familielid, vaarwel.
3. Maakplaats van Heldro ijs, Orient Express, plekje.
4. Lansiers, toekomstverhaal, bacon, de Harense ---.
5. Pers. vnmw., comfort, junk food, Turkse titel.
6. militaire rang, maat, beest, heden Frans bloot, ongemak 

in de slokdarm.
7. Fair, gij, meine Frau ist sehr ---, deel van een zeilboot.
8. Deze vruchten zijn ook bijzonder op Terschelling, bun-

zing, oersted.
9. Voorzetsel, tantalium, pers.vrnmwd. (Duits), veel yan-

kees rusten op deze plek.
10. Van hem zijn de Venlose brugwachters, is burgervader 

van Kerkrade, zwembeweging.
11. Meisjesnaam, drasland, er komt een jachthaven bij 

kasteel ----, leut.
12. --- Douce Tegelen, lichtstraal, Nieuw-Zeelander.
13. Nieuwe baan van Patrick v.d. Broek, algemeen Neder-

lands, Venlose medeoprichter van de RKSP.
14. O3, bij, profeet, neon, hengsel.
15. Water bevattende grot, automerk, muntstuk (Eng.), 

uitroep.
16. Uren (Eng.), cijfer, takje, muziekterm, toekomst.

Verticaal
1. Op deze plek wordt vaak ‘ja’ gezegd, echter.
2. Bijzondere merkkleding te koop, bedrijfscommunicatie, 

cursor.
3. Leven, bevel, kinderdrankje, kalasjnikov, gewicht.
4. Hier gebeurt het, ziek (Eng.), wildebeest.
5. Exprestreinen in Parijs, of toch het insectenboekje? eng 

café, jongensnaam, overdreven.
6. Hernia, specifiek marktsegment, lichtbeeld, bijeen.
7. Voorproefje, bewoner van Etrurië, jong dier, overblijf-

sel.
8. Aantrekkelijk meisje, muziekterm, middelbaar onder-

wijs, onder andere, nieuweling.
9. Titel, been, varende dochter van de Maas (2), lidwoord.
10. Zootje, rondedans, bijwoord, reeksen, haal.
11. Moesplant, titel, boom, schilderstuk van Picasso.
12. Hier ligt de steilste berg van Limburg, namiddag, zon-

der, Oost-Indië. 
13. In Venray is elke vrouw anders, taai, in Heerlen staat 

een heel breekbaar slot.
14. Titel, België, pers. vrnmwd., buislamp, gard, plaats in 

Flevoland.
15. Allerlaatst, omroep, en andere, daar, onbekende, Am-

sterdams peil..
16. Keukengerei, jongensnaam, krap, zakdoekje.
 

Puzzel 39  De voorlaatste

Oplossing puzzel 38: 
‘sneeuwbaleffect’
Iedereen weer bedankt voor het meedoen en succes met de nieuwe puzzel. Uit de goede inzendingen heeft de redactie 
de naam getrokken van Birgitte Craghs. Voor haar staat een lekker flesje wijn klaar bij de receptie van de Golfhorst.

Puzzel 39    DE VOORLAATSTE 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                 

2   9              

3      7    5       

4    27        4  8   

5     20            

6                 

7    3 10    19        

8                 

9   6           23   

10   25     2         

11        21   18      

12 22    1    24        

13   17           13   

14   15     26     16    

15         12        

16 11              14  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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In groen raster erbij: 
Oplossing puzzel 38: ‘sneeuwbaleffect’ 
Iedereen weer bedankt voor het meedoen en succes met de nieuwe puzzel. Uit de goede inzendingen heeft de redactie de 
naam getrokken van Birgitte Craghs. Voor haar staat een lekker flesje wijn klaar bij de receptie van de Golfhorst. 
 

Vandaag een doorloper met 
veel Limburgse 
aanknopingspunten. 
Los deze doorloper op en 
breng de letters van de 
becijferde vakjes over in het 
schema beneden. Er ontstaat 
een bekende Limburgse 
spreuk. Voor de niet-
Limburgers is het zoiets als: 
je kunt me wat! 
Stuur de oplossing vóór 1 
mei 2017 naar: Redactie 
magazine ‘Golfhorst’, t.a.v. 
Bets van der Heijden, 
Eikenlaan 7, 5941 CX Velden 
(betsvanderheijden@gmail.c
om). 
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Vandaag een doorloper met 
veel Limburgse 
aanknopingspunten. 
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Vandaag een doorloper 
met veel Limburgse aan-
knopingspunten. 
Los deze doorloper op 
en breng de letters van 
de becijferde vakjes over 
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Limburgse spreuk. Voor 
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Eikenlaan 7, 
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rekafa bv
faunalaan 50 - 5928 rz  venlo
t 077 356 03 56 - f 077 356 03 66 
e info@rekafa.nl - i www.rekafa.nl

Drukwerk 
   met een swing 
    of course!

drukkers

Computerformulieren  -  Etiketten  -  Mailers  -  Acceptgiroformulieren  -  Kettingsets  -  Enveloppen 

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

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



Een aandeel in elkaar

Wat is uw drive?

Golf is de ideale sport om mensen te ontmoeten in een informele sfeer. Daarom treft

u onze accountmanagers ook op golfbaan de Golfhorst. We willen u graag beter leren

kennen, om u te helpen uw doelen, wensen en ambities waar te maken.

Samen een balletje slaan?

treft u ook op de
golfbaan!

Rabobank Horst
Venray




