
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
Elke zondag geopend van 12.00-17.00
Shop online op berden-fashion.nl

berden
mode

Alle
topmerken
in één modehuis

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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In de laatste week van juli hebben 
we op een zeer geslaagde manier 
ons 3e lustrum gevierd. 

De hele week zijn de feestelijk getinte 
wedstrijden goed bezocht. Een berg 
aan prijzen was er te winnen. Totaal 
hebben zo’n 300 leden deelgenomen. 
De wedstrijd op zondag, met leuke 
extra spelelementen, en de barbecue 
daarna, vormden het hoogtepunt. 
De feestcommissie werd overladen 
met complimenten voor de perfecte 
organisatie. En terecht, ze hebben 
echt heel veel tijd en energie gestoken 
in de voorbereidingen. 
Gelukkig was het, zoals verwacht, 
een rustige bestuursperiode in mijn 
eerste half jaar als voorzitter. Wel 
bereikt ons de laatste tijd moeilijk te 
bestrijden nepnieuws over de toe-
komst van de Golfhorst. Daarom was 
ik blij dat manager Derk Jolles tijdens 
de jubileumbarbecue de verhalen 
over verkoop van de Golfhorst aan 
Arabieren, Chinezen en mogelijk nog 
anderen, naar het rijk der fabelen ver-
wees. In het bijzijn van de gebroeders 
Swinkels gaf Derk aan dat de heren 
een contract zijn aangegaan om de 
golfbaan gedurende 10 jaar te exploi-
teren, met een optie voor nog eens 10 
jaar, dat zij daar met volle overtuiging 
aan zijn begonnen en dat zij zich aan 
hun woord zullen houden. 

Wij doen als be-
stuur ons uiterste 
best de Golfhorst 
weer positief in 
het nieuws te 
brengen. Ook 
jullie kunnen hier 
een steentje aan 
bijdragen.

Zodra er relevant nieuws is, delen we 
dat met alle leden. Dat doen we door 
nieuwsbrieven te mailen en berichten 
op de website te plaatsen. 
Bovendien hebben we sinds een aantal 
maanden een facebook-account. 
Zo kan iedereen op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen op 
de Golfhorst. 
In oktober organiseren we een 
zogenoemde spiegelsessie. 
Een bijeenkomst waarin leden hun 
ideeën en wensen over de vereniging 
kenbaar kunnen maken en daarover 
onderling kunnen discussiëren. De 
leden spreken, het bestuur luistert. 
Verderop in dit blad vind je hierover 
meer uitleg.

De vereniging is springlevend. Op 
naar het 20-jarig bestaan in 2022.

Veel golfplezier.
Jan Buskes 

Van golf tot poëzie…
De Peel in Brand

Het was alweer een tijd gelee’

Zo’n mooie zomer

Niet te heet, niet te nat

Gewoon een mooie groene tee

Laat je jas maar achterwege

En ook je regenlaarzen

Je poncho en je plu

Je kunt er zo wel tegen

Mooiste momenten op de baan

Zijn ’s ochtends vroeg

Wanneer ik in alle rust

Een balletje kan slaan

Of ’s avonds tegen zonsondergang

Als de luchten

Gekleurd in elkaar overvloeien

Genieten, een hele zomeravond lang

De Golfhorst, mooiste baan van het land

Uitdagende niveauverschillen

Op deze glooiende berg

Met achter je de Peel in Brand

Chantal Versleijen-Van de Winkel
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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
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Wedstrijdkalender
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

Spiegelsessie: 
geef je mening!
In navolging van diverse andere golfverenigingen gaat ook de Golfhorst 
een spiegelsessie organiseren. De bedoeling van zo’n sessie is om te horen 
wat er leeft onder de leden. We hebben hierover als bestuur uitvoerig van 
gedachten gewisseld met de NGF. Om voor deze bijeenkomst een zo goed 
mogelijke afspiegeling van ons ledenbestand te krijgen, heeft het bestuur 
een aantal namen van leden willekeurig geselecteerd en vervolgens 
gekeken naar een redelijke verhouding man/vrouw, hoge handicappers/
lage handicappers, oud/jong, wedstrijdspelers/niet-wedstrijdspelers 
enzovoort. Deze mensen worden binnenkort door een van 
de bestuursleden benaderd met het verzoek aan de spiegelsessie deel te 
nemen. Deze vindt plaats op een avond, waarschijnlijk in oktober, 
zodat ook de werkenden onder ons erbij kunnen zijn. Iedereen mag zijn 
of haar mening, idee of anderszins naar voren brengen. Om ervoor te 
zorgen dat iedereen vrijelijk zijn zegje kan doen, staat deze avond onder 
leiding van een vertegenwoordiger van de NGF. Het bestuur en 
de manager zijn wel aanwezig, maar zitten letterlijk en fi guurlijk op 
de tweede rij, dus puur als toehoorder. Om de avond werkbaar te 
houden, hanteren we een maximum aantal 
van ca. 20 personen.

Mocht je gebeld worden om 
aan deze spiegelsessie mee te 
doen, aarzel dan niet, maar 
zeg ja. Het is immers in je 
eigen belang.

Het bestuur
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Heren 2 promoveert naar 4e klasse!

NGF-competitie 2017: veel 
enthousiasme, maar met 
wisselende resultaten
Een ding is zeker: de 5 teams van de Golfhorst hebben met veel 
enthousiasme meegedaan aan de NGF-competitie. Niet dat ze allemaal 
fantastische resultaten hebben geboekt, maar dat mag de pret niet drukken. 

Heren Senioren 1, dat op vrijdag 
speelde, is helaas gedegradeerd naar 
de 5e klasse. Dat betekent dat ze in 
dezelfde klasse komen als waarin 
Senioren 2 dit jaar al speelde. Helaas 
heeft ook dit herenteam weinig 
kunnen maken. Dat is vermoedelijk 
ook de reden dat men de toegezegde 
verslagen maar achterwege heeft 
gelaten…

Bij het team van Dames 1, dat op 
dinsdag 27 holes speelt, was het 
hele andere koek. Dit team was 
vorig jaar gepromoveerd naar de 1e 
klasse en had zichzelf maar één doel 
gesteld: ervoor zorgen dat de dames 
zich in deze klasse kunnen hand-
haven en zo geschiedde. Ze hadden 
zich goed op de competitie voor-
bereid en dat wierp vruchten af: de 
dames wisten een tweede plaats in 
deze poule te veroveren en dat is als 
nieuwkomer in deze klasse, een hele 
mooie prestatie. 

Op zondag deden er twee heren-
teams mee van de Golfhorst. Heren 
1 Standaard, zoals dat offi cieel 
heet, speelt op zo’n dag 36 holes. 
De wedstrijden zijn zonder handi-
capverrekening en de tegenstand is 
groot. Toch kijkt dit team, met als 
captain Ralph Boonhof, terug op 
een geslaagde competitie. Het team 
heeft zich in deze sterke poule kra-
nig geweerd door twee 
van de vier wedstrijden 
te winnen. En dan de 
outsiders: Heren 2 (foto) 
dat op zondag 27 holes 
speelt. Slechts een van 
hen had eerder NGF-
competitie gespeeld en 
de anderen nog nooit. 
Maar het werd één grote, 
succesvolle en bovenal 
gezellige happening, 
iedere zondag weer. Het 
team, onder aanvoering 
van Harm Leenders, 

bleef ongeslagen en promoveert 
naar de 4e klasse. Op de laatste 
competitiedag in Geijsteren dook 
het hele team de vijver in om het 
kampioenschap op gepaste wijze te 
vieren.

Bets van der Heijden

(Vlnr) Willem Eickmans, Harm Leenders, Jeroen van den Heuvel, Robbert-Paul Hulsman, Geert van Ewijk en Ruud Keijzers
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We spelen in fl ights van 4 met gun-
shot vanaf hole 1 t/m 13. Desiree en 
Eric blijken alles onder controle te 
hebben en iedereen heeft er zin in, 
want het belooft een mooie lentedag 
te worden, al blaast er wel een stevig 
windje.

Koffi e en vlaai staan klaar en de 
briefi ng vertelt ons wat de vossen-
jacht inhoudt: een laag gehandicapte 
mystery guest speelt de baan en zijn 
score bepaalt de PAR van 18 holes. We 
krijgen dat pas achteraf te horen en 
tot die tijd moeten we alleen het aan-
tal slagen noteren met een maximum 
van tweemaal par +1. Achteraf blijkt 
Marc de vos te zijn met zijn score 
van de laatste zaterdagwedstrijd en 
krijgen we totaal +5 t.o.v. de normale 
telling. 

Zweetdruppeltjes
Er wordt goed doorgelopen en na 4½ 
uur komen de eerste fl ights al bin-
nen. Maar dan komt er een nieuwe 
uitdaging. Door de afwijkende rating 
moet er handmatig en met handi-

capverrekening worden geteld en dat 
levert heel wat zweetdruppeltjes op. 
Gelukkig is het aangenaam vertoeven 
op het terras in dit lentezonnetje. Na 
een drankje en bitterballen heeft De-
siree nog gezorgd voor een originele 
amuse van drie smakelijk verzorgde 
minibroodjes per persoon. We komen 
dus niets te kort. Vóór de prijsuitrei-
king maakt Marco eerst de winnaars 
bekend van de zaterdagwintercompe-
titie. Daarna komen de uitslagen van 
het lentetoernooi.

Chippingspel
Tussen hole 5 en hole 6 was een chip-
pingspel ingelast o.l.v. Hay Hobus. 
Deze uitdaging: drie ringen waarvan 
één met een hole erin. De bedoeling 
was om in die ringen de bal te chip-
pen en dan het liefst ook nog in die 
hole. Uiteindelijk lukt het maar twee 
deelnemers om een bal in de cirkel te 
krijgen, maar daarvoor moet Hay wel 
de hele middag uitwaaien ongeveer 
op het hoogste punt van onze golf-
baan. Hay blijft daar vrolijk onder.

De neary op hole 14 wordt alleen 
bij de mannen gescoord, het bordje 
voor de dames blijft leeg (vanwege de 
wind). Bij de prijsuitreiking blijft er 
dus een bloemetje over en dat wordt 
aan Wilma toebedeeld. 

De longest op hole 3 is vandaag ‘met 
de wind mee’. Naar ik heb gehoord 
198 m bij de dames en 273 m bij de 
heren (meten ze dat met een golfhor-
loge?).

Kuikentjes
Dan rest nog de nearest to the line 
en voor de dames komt daarop alleen 
Talli te staan. De beste score bij de 
dames is 40 Stablefordpunten en bij 
de heren 39, dankzij de vossenjacht-
telling, want anders zou het wat lager 
uitpakken. Alle prijsjes zijn keurig in 
de stemming met paasbloemen en 
kuikentjes verpakt. Door de wedstrijd-
leiding zijn er kuikentjes aangeschaft 
voor de birdies, maar op één na (de 
neary) is er geen birdy gehaald.

Al met al weer een geslaagde dag, 
maar misschien moeten we voor de 
planning van een volgend toernooi 
meer rekening houden met de lokale 
activiteitenkalender van de regio 
Venlo.

Joep Jansma

‘Het is aangenaam vertoeven op het terras in dit lentezonnetje’

Lentetournooi: 
al met al een geslaagde dag
Aanvankelijk lijken de inschrijvingen niet goed op gang te komen en dat is 
wel een beetje te verwachten, want dit weekeinde vindt in Venlo de twaalfde 
editie plaats van de Venloop. Een mega-evenement in de directe omgeving, 
waar 1400 mensen achter de schermen mee bezig zijn en dat op zaterdag en 
zondag 30.000 deelnemers trekt. Als de inschrijving is gesloten, staan er toch 
52 namen op de lijst en dat is voldoende om er een leuke dag van te maken. 
De weersvoorspellingen zijn goed, wat let ons?
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Ik geef de tee aan…

Jos van Bergen

“Lennard bedankt voor het doorgeven van het stokje. Ik 
zal beginnen met mij voor te stellen. Mijn naam is Jos van 
Bergen, geboren en getogen in Horst. Inmiddels alweer 55 
jaar, woon in de Risselt in Horst. 

Na een groot aantal jaren bij Munckhofreizen als touring-
carchauffeur en planner te hebben gewerkt, werk ik nu 
alweer bijna 12 jaar bij Holland Casino Venlo als perso-
neelsplanner. Ben niet getrouwd en heb geen kinderen. 
Dit is er helaas niet van gekomen.

Ik mag, denk ik, wel zeggen dat ik altijd al behoorlijk sportief ben geweest. Eerst voetbal 
op het veld, later in de zaal en van jongsaf aan op de racefiets. Het voetbal heb ik op 
mijn 50e vaarwel gezegd door de vele blessures. Op de racefiets ben ik nog steeds actief. 
Zo heb ik onlangs nog de Eroica gefietst. Een prachtige wedstrijd door de Toscane 
over de Strada Bianchi. In het verleden heb ik zo’n beetje iedere alpencol van naam in 
wedstrijdvorm bedwongen. Voor de kenners: ritten zoals de Marmotte en de Dolomie-
tenmarathon.

Omdat voetbal niet meer lukte, ben ik samen met mijn broer en vrienden 8 jaar geleden 
met golf begonnen. Lessen gevolgd bij Arthur, een 10 voor de theorie en met de hakken 
over de sloot het praktijkexamen. Een schot in de roos. Ik ben tamelijk fanatiek. En nog 
lang niet tevreden met mijn hcp rond de 19. Gelukkig is golf een sport in tegenstelling 
tot mijn eerdere sporten waarin ik nog kan groeien. En dat is een mooi vooruitzicht.
Het kan wel een behoorlijk frustrerend spelletje zijn. Maar die keer dat het goed gaat! 
Zo kan ik geweldig genieten van die bal die met een mooi geluid en een mooie curve 
van de tee vertrekt. Ik ben een golfer die meer waarde hecht aan een mooie uitvoering 
dan een goede score. Dat had ik met voetbal ook. Liever een mooie passeerbeweging 
dan een lelijk doelpunt.

Al moet ik wel bekennen dat mijn fysiek een mooie uitvoering steeds meer in de weg 
staat. We gaan ook ieder jaar kijken naar de profs op het KLM Open en soms het Ladies 
Open. Jaloersmakend hoe die mannen en vrouwen een bal slaan.

Afgelopen winter heb ik weer eens wat lessen bij Remo genomen. Kan ik iedereen aanra-
den. Foutjes sluipen er zo snel in. Zeker beginnende golfers. Niet stoppen met lessen na 
het GVB. Ik heb de eerste 5 jaar alleen maar gesliced. En heb er nog steeds last van. 

Ook hou ik erg van de sterke verhalen na afloop op hole 19 onder het genot van een 
biertje. Het is een sport die ik iedereen wil aanraden. Ik heb overigens al verschillende 
collega’s van het casino aan het golfen gekregen. Ook hebben we een keer het NK voor 
casino-personeel naar de Golfhorst gehaald. En het elitaire is er gelukkig al een poos 
van af. Zeker bij de Golfhorst. Netwerken doet men voortaan op de racefiets hoorde ik 
onlangs.

Je zult ons overigens niet vaak overdag zien. Wij spelen bijna altijd ‘s avonds. En dan 
hebben we bijna altijd een privé-baan.

Wedstrijden buiten een onderlinge competitie met vrienden is er eigenlijk nog niet van 
gekomen. Al heb ik dit jaar wel deelgenomen aan het EK voor casino-medewerkers. Ook 
hebben we vorig jaar de mannen uit Sevenum van Net Neet uitgedaagd voor een kleine 
competitie. Het werd voor hen ‘net wel’ en voor ons ‘net neet’. Dit jaar gaan we het 
rechtzetten.

Verder spelen we met enige regelmaat een uitbaan. Zo zijn we op dit moment druk 
met het zoeken naar golfbanen op Tenerife. In januari gaan we weer.
 
Ik ga de tee doorgeven aan Ger Geurts, een fanatiek Golfhorstlid. 
Ger de tee is voor jou.”

Groetjes,
Jos 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.

Artrose Golf Grips

In mijn artikel over blessures in de golfsport 
(zomer 2016) heb ik melding gemaakt van 
speciale golfgrips voor mensen met ge-
wrichtsklachten, artrose en/of artritis aan de 
handen en armen. Sinds enige tijd zijn deze 
speciale grips bij Remo verkrijgbaar.

De ‘artrose grip’ is gemaakt van dikker rubber 
zodat het beter trillingen opvangt, daardoor 
is de grip iets dikker wat knijpen tegengaat. 
De bolletjes op de grip zorgen ervoor dat je 
meer grip hebt wat ook ten goede komt van 
de gripdruk. 
De speler ervaart deze grip als comfortabel, 
voelt meer controle en wint daardoor aan 
zelfvertrouwen.

Remo brengt deze grips aan voor € 9,50 per 
stuk. Je kunt ze natuurlijk ook zelf bestellen 
(vanaf $6 per stuk). Op de diverse sites staat 
hoe je ze zelf kunt aanbrengen, maar dat 
vergt wel enige handigheid en de besparing 
is maar gering.

Remo: “Doordat een speler minder knijpt 
in zijn grip zijn je handen, onderarmen en 
schouders niet gespannen, hierdoor kun je 
beter en losser bewegen. Doordat er minder 
spanning in het lichaam is, kun je meer snel-
heid genereren waardoor je minder snel kans 
hebt op afstandsverlies. Een ontspannen slag 
is beter voor je lichaam; wanneer een ge-
spannen slag fout gaat en je raakt de bal niet 
goed, waarbij er veel grond geraakt wordt, 
krijgt je lichaam elke keer een behoorlijke tik 
waardoor er meer kans is op blessures.” 

De eerste ervaringen van 
mensen uit onze club zijn 
positief. Een van de dames 
merkte al na een paar rond-
jes dat ze veel verder kon 
slaan dan ze gewend was: “Ik 
voel dat ik niet meer zo hoef 
te knijpen, waardoor ik mijn 
kracht meer in de swing kan 
leggen.”

Deze grip kan natuurlijk ook 
voor personen zonder ge-
wrichtsklachten verbetering 
opleveren.

Joep Jansma
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Koken met Joep
‘Filetto al Carpaccio’
‘Filetto al Carpaccio’ is een creatie uit de vijftiger jaren 
van de vorige eeuw van Guiseppe Cipriani, eigenaar van 
de Harry’s bar in Venetië.
Een anekdote zegt dat het gerecht een geste zou zijn 
van Cipriani aan Contessa Amalia Nani Mocenigo, een 
gast, die van haar arts rauw vlees moest eten. Aanlei-
ding voor de naamgeving zou een overzichtstentoon-
stelling zijn in 1950 van de renaissanceschilder Vittore 
Carpaccio (1460-1525) ook wel Scarpazza genoemd.
Harry’s bar, Calle Vallaresso 1323, werd in 1931 
geopend nadat de eigenaar van de Amerikaan Harry 
Pickering uit Boston een schenking had ontvangen 
als dank voor een geleend geldbedrag. Cipriani had 
daarvoor de schenker geholpen met zijn hotelrekening 
en de overtocht naar Amerika, en daarna lange tijd niets 

meer van hem gehoord. Hij beantwoordde de gulle gave door Pickering te vernoemen in de 
naamgeving van zijn restaurant.

Klassiek recept volgens Harry’s bar
Ingrediënten
flinterdun gesneden ossenhaas (110-120 g p.p.)
4 eidooiers
½ el mosterd
sap v.e. ½ citroen
100 ml olijfolie
1 tl worcestersaus
1 el witte wijnazijn
zout

Bereiding
Meng de eidooiers, mosterd, citroensap en een snufje zout met een mixer en voeg langzaam 
olijfolie toe totdat er een crèmige saus ontstaat. Voeg daarna worcester en wijnazijn toe. 
Giet wat saus in een ruitjespatroon over de uitgespreide runderplakjes. 
Zelf voeg ik daarbij graag wat geroosterde pijnboompitjes en 
schilfers versgeraspte Parmezaanse kaas met blaadjes rucola.

De naam carpaccio wordt behalve voor dungesneden vlees-
soorten ook wel gebruikt voor allerlei andere gerechten zoals 
vis, groenten of paddenstoelen. Vitello Tonnato zou je dan ook 
een carpaccio kunnen noemen.

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 
Vice-voorzitter
Penningmeester
Tacituslaan 9
5926 ST Venlo
gsm 06-269 943 89
bas@ophetveld.nl

Bets van der Heijden
Vz. pr-commissie
Secretaris (a.i.)
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5941 CX Velden
gsm 06-14756132
betsvanderheijden@gmail.com
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baancommissie
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5961 EB Horst
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Marco Van de Voort 
Vz. wedstrijdcommissie
Matterhornlaan 30
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Kitty Collin
Han Driessen
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Ted Heijnen
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Cees Mulder
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Helpdesk
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Websitebeheer

Aart Polderman
Jacques van Eyndt

Pr-commissie
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verdere gegevens vindt u op onze website: www.golfvereniginggolfhorst.nl)
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‘Hot’ Bavaria Toernooi 

2017
Daags na Hemelvaart, vrijdag 26 mei 18 uur, staat de thermometer 
nog op 28 graden. Morgen 32 zegt mijn app. Ben benieuwd hoeveel 
bikkels morgen het Bavariagevecht in de hitte zullen aangaan? Vorig 
jaar was ik te laat met inschrijven, maar dit jaar ga ik er helemaal voor 
en heb me goed voorbereid; zo goed zelfs dat mijn hcp een week 
geleden met maar liefs 2.4 punten is gedaald. Weg dozen Bavaria… 
het wordt gewoon Jan Linders of de Plus. 

De zaterdag begint voor mij met 
voorbedachten rade: met de fi ets 
van Lottum naar America: 15 km 
warming up. De spieren worden 
soepel en zijn goed opgewarmd. De 
concurrentie druppelt binnen… ‘hoe 
gaat’ie…? ook van de partij…? in 
vorm…? ook dorst…’,  je kent dat 
wel. Een hartelijke ontvangst volgt 
voor de ruim 80 deelnemers en om 
11 uur gaat de toeter.

Strijdtoneel
Geen dames vandaag; de Golfhorst 
is deze zaterdag het strijdtoneel voor 
de mannen. Opmerkelijk de snel-
heid waarmee de fl ights voorwaarts 
gaan. Zou dat aan de open tap 
liggen die Bavaria straks voor ons in 
petto heeft?
Ik had een super afslag, vanaf de 
start hole 2, maar dat goede spel 
bleek helaas maar 3 holes te duren. 
Waarschijnlijk ken je die ervaring: je 
wilt zo graag, doch met het stijgen 
van de temperatuur (die dag tot 32 
graden) stegen ook mijn fouten… 

Welke prof?
Tot slot werd op onze slothole (hole 
1) ‘de longest’ gemeten. Heel in de 
verte, op zo’n 280 meter, stond het 
bordje en dacht ik: ‘Welke prof doet 
er vandaag dan mee?’ Onderweg 
lezen we de naam van Marcel Roy. 
Ook voor hem tijdens de prijsuitrei-
king een Bavaria bierpakket net als 
voor zijn zoon Guido, die het eind-
klassement op zijn naam schrijft. 

Gé Niesen deelt mee bij de hoge 
handicappers. Het volle en gezellig 
terras gunt het hen van harte. 
De bitterballen rollen er goed in en 
volgend jaar komt Bavaria weer! Zelf 
ga ik dan niet meer in training en 
ben benieuwd over mijn terugweg 
op de fi ets…? Gewoon zoveel moge-
lijk recht, als een ervaren golfer! 

Leo (LT) van de Laak
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‘Dat is een heel normale opbouw, jullie zijn zeker geen uitzondering’

Conclusie NGF 
over leeftijdsopbouw 
vereniging
Bij mijn aantreden als voorzitter in ja-
nuari vertelde ik onder meer te willen 
kijken naar het toekomstperspectief 
van de vereniging. Veel sportvereni-
gingen hebben last van de individua-
lisering waarbij mensen zich minder 
willen binden aan een club. Ik dacht 
daarbij nadrukkelijk ook aan de naar 
mijn gevoel hoge gemiddelde leeftijd 
van onze leden. 
In E-Golf4U is veel informatie 
beschikbaar over de leden en hun 
golfprestaties. Ook is het mogelijk een 
opstelling te maken van de leeftijden 
van alle leden. Daaruit blijkt gerust-
stellende informatie. 
Per 3 mei 2017 hadden we in totaal 
546 leden die we als volgt kunnen 
verdelen:
 aantal %
jeugdleden – 20    19  3
20 – 40    32  6
40 – 50    43  8
50 – 60  122 22
60 – 70  176 33
70 – 80  142 26
ouder dan 80    12  2

52% van de leden is jonger dan 65; 
48% is 65-plus. 

In nevenstaande grafi eken is een en 
ander duidelijk zichtbaar gemaakt.
 
In mei heeft het bestuur een gesprek 
gehad met een NGF-vertegenwoordi-
ger over allerlei zaken die de golfsport 
betreffen. We hebben hem de uitkom-
sten van de leeftijdsopbouw laten 
zien. Zijn conclusie was: “Dat is een 
heel normale opbouw, jullie zijn zeker 
geen uitzondering.” 

Jan Buskes 
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De jubileumcommissie was al een paar maanden 
daarvoor met de organisatie van het 15-jarig jubi-
leum van de vereniging begonnen. En dan hebben 
we het over Marian Kuenen, Kitty Collin, Han 
Driessen, Giel Boonhof en Marco Van de Voort. Er 
moesten zoveel mogelijk leden aan de festiviteiten 
kunnen deelnemen was het streven. En dat dat ge-
lukt is blijkt wel uit de cijfers die Marian Kuenen 
verzameld heeft. Alle wedstrijden tezamen hebben 
bijna 300 deelnemers getrokken. Natuurlijk heb-
ben sommigen aan meerdere wedstrijden meege-
daan. Maar per saldo heeft ruim 35 procent van de 
leden zich voor een van de jubileumwedstrijden 
ingeschreven. En dat is fantastisch. Topper was 
natuurlijk de slotdag op zondag, waar 135 mensen 
aan mee hebben gedaan

Marco heeft overuren gemaakt en regelmatig tot 
in de nachtelijke uurtjes doorgewerkt om al die 

mensen, verdeeld over de Americabaan en de gro-
te baan, te kunnen laten spelen. Hij had daar zelfs 
zijn eigen programmaatje voor gemaakt en uren 
gepuzzeld om een goede fl ight- en teamindeling te 
maken. Bij het verbouwen van zijn eigen badka-
mer kwam hij op het idee van een soort sjoelbak-
golfspel, waar zeer serieus aan werd meegedaan.

En dan de drie dames van de commissie, wat heb-
ben zij een werk verzet. Ze willen er niet eens over 
nadenken hoeveel uren ze erin hebben gestopt. 
Dagen zijn ze bezig geweest met het bij elkaar 
sprokkelen van de prijzen. Ze hebben ‘geschooid’ 
en zo fl ink veel prijzen gesponsord gekregen. ‘Het 
ging vrij gemakkelijk’, was de algemene reactie. 
Ze zijn ook nog een dag samen wezen winkelen 
om prijzen te kopen. ‘Een superdag’. En toen 
moest alles nog worden ingepakt, ook dat heeft 
uren en uren gekost. En dan de versiering van het 
clubhuis. Wat zag het er feestelijk uit met al die 
ballonnen. Marian en Kitty zijn er een dag mee 
bezig geweest. 

Er was een fl ink budget voor de viering van het 
jubileum, maar een grootse viering kost ook fl ink 
wat geld. Marco was dan ook blij verrast met het 
aanbod van de BV om de feestweek ook te spon-
soren. Er werd goed op de kleintjes gelet zodat het 
budget niet werd overschreden. In dat licht mag 

Moe, maar o zo voldaan, zat de organisatie van 
de jubileumweek op zondagavond 30 juli uit te 
puffen. Het slottoernooi zat er op, de enorme 
berg prijzen was uitgereikt en op het zonovergo-
ten terras alleen maar blije en tevreden gezich-
ten. De BBQ was heerlijk en de muzikanten uit 
Venray, geregeld door Giel Boonhof, zorgden 
voor een extra dimensie. Het was een dag met 
een gouden randje, de Golfhorst waardig.

Organisatie jubileumweek leverde topprestatie!

Afsluiting op zondag 
was een dag met een 
gouden randje
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Er was een fl ink budget voor de viering van het 
jubileum, maar een grootse viering kost ook fl ink 
wat geld. Marco was dan ook blij verrast met het 
aanbod van de BV om de feestweek ook te spon-
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niet onvermeld blijven dat de dames bij rozen-
kweker Van der Hulst in Meterik de roosjes die op 
de grond vielen bij het sorteren, gratis mochten 
meenemen om het clubhuis aan te kleden. Ze zijn 
zelfs twee keer wezen rapen, zodat er steeds verse 
bloemen waren. Dat is nog eens hart voor de zaak 
hebben!!!

Bets van der Heijden

Organisatie jubileumweek leverde topprestatie!

Afsluiting op zondag 
was een dag met een 
gouden randje



Gol fhors tGol fhor s t Zomer / Herfst 2017

Het belooft een heuglijke dag te worden: voor het eerst samen op de Grote 
Baan. Acht jaar nadat ze lid werd van de Golfhorst heeft V (39 jaar) haar man 
M (42) dan eindelijk zover gekregen dat ook hij is gaan golfen. Al gauw gaf 
golfpro Remo hem baanpermissie, het bewijs dat hij de belangrijkste etiquet-
teregels kent en al een redelijk balletje kan slaan. Later dit jaar doet hij regel-
examen en wil hij handicap 54 gaan halen. Omdat hij de spelregels nog slechts 
oppervlakkig kent, houdt V, handicap 16.3, de score voor hem bij. Daar gaat hij 
veel van leren…

‘Dat dwaze gedrag van jou in die bunker. 
Dat was ééns maar nooit meer. Nooit-never-nooit.’

De eerste 
echtelijke ronde…

De eerste slagen
Na een praatje met de marshal kiezen 
ze voor de tweede negen. Ze spelen 
allebei van de rode tee. “Dan blijven 
we lekker knus bij elkaar”, probeert M 
lollig te zijn. V slaat als eerste af: zo’n 
130 meter, midden op de green, een 
meter of twee van de vlag. “Gewel-
dige bal”, complimenteert M. Geïn-
timideerd en meer dan een tikkeltje 
nerveus teet hij zijn bal op, neemt 
met knikkende knieën zijn stand in 
en haalt uit. De bal scheert laag over 
de grond en boort zich in de wand 

van de sloot amper vijftien meter 
verderop. Teleurgesteld laat hij zijn 
ijzer-5 in de tas zakken en loopt met 
zijn gezicht op onweer achter V aan 
over het pad naar de overkant. Daar 
zet V keurig een geel hindernispaaltje 
recht. M peutert de bal uit de dras-
sige slootwand, dropt binnen twee 
stoklengten van dat punt en slaat met 
ijzer-7. De bal ploft links van de green 
in de bunker. Op weg daarheen slaat 
hij achteloos een driving-range-bal 
terug naar waar-ie thuishoort.

Een woeste bunkerslag 
Bij de bunker haalt M de sandwedge 
uit de tas. De bal ligt diep ingebed, 
twee decimeter naast een verdwaalde 
plag. Precies op zijn speellijn ligt 
de hark. Geërgerd stapt hij de bunker 
in, gooit vloekend de hark opzij, 
grist de plag weg en slingert die zo 
ver hij kan de vijver in. 
Een geschrokken eend zoekt 
snaterend een veilig heenkomen. 
M hoort het niet eens. Met een 
woeste explosie slaat hij de bal uit de 
bunker, een kruiwagen zand vliegt 
mee. 
Wonder boven wonder eindigt de bal 
op nog geen halve meter van de vlag. 
V heeft het tafereel met afgrijzen 
bekeken. Daar zal ik na de ronde nog 
een hartig woordje met hem over 
spreken, neemt ze zich voor.

Op de green
Nog ingehouden boos putt V vanaf 
twee meter haar bal routineus in 
de hole. “Birdie”, zegt ze,  alsof het 
de gewoonste zaak van de wereld 
is. Een eindje verderop dendert een 
vrachtauto voorbij. Afgeleid door 
het lawaai mist M zijn niet te missen 
putt. “Wacht dan tot die bak weg 
is”, foetert hij tegen zichzelf, en tikt 
hoofdschuddend de bal in de hole. 
“En, wat moet ik voor jou noteren?” 
vraagt V quasi nonchalant. “Goh, 
geen fl auw idee, pak ‘m beet… een 
stuk of zeven.” “Daar kom je er bij 
lange na niet mee: vijf slagen en 
vijf strafslagen heb ik geteld. Straks 
in het clubhuis leg ik je dat wel uit. 
We moeten nu gauw doorspelen, de 
volgende fl ight staat al te wachten.” 
Snel lopen ze door naar de afslag van 
11. Een sirene begint te loeien: het is 
twaalf uur, de eerste maandag van de 
maand.

14
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V legt de score uit
Een kleine twee uur, een spat regen 
en de tas van M vol strafslagen later, 
lopen ze het clubhuis binnen. 
Na een kort praatje aan de stamtafel 
met de stamoudste van de 
‘Lèllike Gezichte’ bestellen ze twee 
koffi e aan de bar en kiezen ze voor 
het uitzicht op de baan een plaatsje 
bij het raam. V steekt meteen van 
wal met de uitleg van de score op 
hole 10: “De afslag, de slag na de 
sloot, die bunkerslag en twee putts. 
Dat zijn vijf slagen. En daar komen 
vijf strafslagen bij. Eentje om uit de 
sloot te mogen, twee omdat je daar 
van een verkeerde plaats speelde en 
twee voor het gehannes met de plag 
in de bunker. Daar kom ik zo nog op 
terug. En dat je die range-bal terug-
sloeg geldt niet als spelen van een 
verkeerde bal en ook niet als een 
oefenslag. Daar kom je dus goed mee 
weg, een geluk bij heel veel ongeluk. 
Ook het verplaatsen van de bunker-
hark is geen overtreding, dat is een 
los obstakel. Dat mag je overal 
wegnemen.”

Nooit-never-nooit-meer 
V slikt even, ademt diep in en uit, 
en vervolgt met stemverheffi ng: 
“En dan moet ik nog één ding kwijt: 
dat dwaze gedrag van jou in die 
bunker. Dat gevloek. En dat je met 
je kwaaie kop die plag de vijver in 
pleurt. Zo iets dóé je toch verdomme 
niet. Dat is een los natuurlijk 

voorwerp man. Daar moet je met je 
tengels afblijven. Die clubs van jou 
zijn vergevingsgezind, maar ik niet. 
Je moet je schamen. Dat was ééns 
maar nooit meer. Nooit-never-nooit. 
Laat dat duidelijk zijn.” En met rood 
aangelopen hoofd drinkt ze haar 
nog volle kop koffi e in één keer leeg. 
M zwijgt, staart schuldbewust naar 
buiten. Naar vriendelijke greens en 
uitnodigende fairways, naar verre 
vogels, naar dreigend naderende 
wolken. Bedeesd doorbreekt hij na 
een poosje de ongemakkelijke stilte: 

“Veel van je geleerd vandaag, ik sta 
versteld van die regelkennis van jou.” 
V heeft zich herpakt, leunt rustig ach-
terover en reageert kalmpjes: 
“Je hoeft me geen stroop om de 
mond te smeren hoor. En wat mijn 
regelkennis betreft: ik kijk soms iets 
na in het regelboekje of op internet. 
Dat zouden veel meer spelers moeten 
doen.” En zich richting bar draaiend: 
“Kristel, mag ik nog zo’n lekkere kop 
koffi e van je?”

Jan Rovers 

Wist u dat…

• aan de jubileumwedstrijden tezamen bijna 300 

deelnemers hebben meegedaan?

• per saldo ruim 35 procent van de leden zich voor een van 

de jubileumwedstrijden heeft ingeschreven? 

• op de slotdag op zondag 135 mensen hebben meegedaan?

• dat blijkt uit de cijfers die Marian Kuenen verzameld heeft?

• de jubileumcommissie ongeveer 200 prijzen heeft uitgereikt 

tijdens de jubileumweek?

• bijna iedereen dus wel een prijs heeft gehad?

• hiervan een groot deel gesponsord was?

• een businesslid zó teleurgesteld was dat hij niet gevraagd was 

om te sponsoren?

• deze persoon spontaan heeft aangeboden de oliebollen bij 

het oliebollentoernooi te sponsoren?

• op de slotdag van de jubileumweek de jongste deelnemer 

19 jaar was en de oudste 85?

• Sjaak Metsemakers in 10 dagen tijd 2 holes-in-one heeft geslagen?

• dat gebeurde op hole 8 en hole 4?

• het geen qualifying wedstrijden waren, zodat hij geen 

offi ciële vermelding krijgt?

• er wel verschillende getuigen van zijn? 
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Ik heb een afspraak met Ton vlak 
voordat hij een poulewedstrijd moet 
spelen voor de matchplaykampioen-
schappen. Hij staat te oefenen op de 
putting green als ik hem bijna een uur 
later dan was afgesproken de hand 
schud (nogmaals excuses, Ton, mijn 
schuld). Hij oogt niet nerveus, maar 
steekt wel gelijk een sigaret op als 
hij zijn verhaal doet: “Het was in het 
voorjaar en ik was aan het golfen toen 
nietsvermoedend Derk (de manager) 
ineens naar me toe kwam en zei dat 
hij met me wilde praten. De baan van 
horecamanager kwam vacant en of 
ik daar iets voor voelde. Ik was totaal 
niet voorbereid op die vraag. Ik heb er 
over nagedacht en ja gezegd. De Golf-
horst is een omgeving waar ik me erg 

thuis voel en het leek me een gewel-
dige uitdaging om meer uit de horeca 
te halen.”

Capaciteiten
Tot 1 juni werkte Ton in een groot 
cafetaria in Helden, waar hij manager 
was en ook regelmatig in de keuken 
stond. Hij beschouwt zijn overstap 
naar de Golfhorst zeker niet als een 
ongewis avontuur. “Ik maak me niet 
zo snel druk of iets wel of niet gaat 
lukken. Geen enkele baan geeft voor 
altijd garantie. Ik vertrouw op mijn 
eigen capaciteiten en de vaste basis 
van de gebroeders Swinkels met de 
Golfhorst geeft me extra vertrouwen.”
Het werk als horecamanager bevalt 
Ton prima en tot op heden is het ook 
goed te combineren met zijn hobby: 
het golfen. Meer tijd daarvoor hebben 
dan toen hij nog niet op de Golfhorst 
werkte, dat is zeker niet het geval. 
“Deze hobby is wel op mijn werkplek 
en dus kan het werk wel eens een 
hogere prioriteit hebben dan mijn 
hobby. Maar ik klaag niet.”
Uiteraard komt ook het eten op de 
Golfhorst ter sprake, een onderwerp 
waar vaak over is gezeurd omdat 
men vond dat er nogal wat op aan te 
merken was. De nieuwe horecama-
nager is daar vrij duidelijk over: “Ik 
sta achter de huidige formule dat er 

geen ruimte is voor 
een vaste kok. Dat 
is niet rendabel. 
Onze golfbaan 
zal ook nooit een 
restaurant worden, 
waar je uitgebreid 
kunt eten. Waar 
het om gaat is dat het personeel leuke 
gerechten kan bereiden tegen een 
leuke prijs. 

Thuisgevoel
Zijn komst is tot nu toe heel goed 
ontvangen bij de leden. Ton heeft rust 
gebracht, zo hoor je, en dat beaamt 
hij zelf ook. “Ik probeer de spelers een 
‘thuisgevoel’ te geven en daarbij heb 
ik het onvoorstelbaar grote voordeel 
dat ik hier al 10 jaar golf en heel veel 
leden ken.” De samenwerking met 
Derk is uitstekend en Ton mag ook 
zijn eigen stempel drukken op de 
horeca, dus de huidige kaart verande-
ren en desnoods uitbreiden. “Leden 
vragen wel eens of er weer hapjes en 
zo komen. Ik ben daar al voorzich-
tig mee begonnen. Ik heb heel veel 
ideeën en plannen, maar ik wil die 
niet overhaast doorvoeren. Ik ga niets 
nieuws beginnen voordat ik weet dat 
het team die gerechten ook kan ma-
ken, en dus ook als ik er niet ben.”

Enthousiast
En over het team gesproken, dat heeft 
ook een verandering ondergaan. In 
totaal bestaat het uit 7 dames, van wie 
enkele oproepkrachten voor drukke 
dagen. De anderen zijn in vaste dienst 
en werken 40 uur, behalve Mia, onze 
oude bekende , die er ’s morgens altijd 
is. Maar Kristel en Daisy hebben dus 
net als Ton zelf een vast contract. 
“Ook dat zorgt voor rust”, aldus de 
horecamanager. Kristel en Daisy heb-
ben horeca-ervaring en Ton leert ze 
hoe ze de gerechten moeten bereiden 
en presenteren. “De eerste workshop 
in de keuken zit er al op”, vertelt hij, 
“en de dames waren erg enthousiast. 
Mijn bedoeling is om een hecht team 
te vormen en daarom heb ik hen 
ook verzekerd dat het voor mij geen 
tijdelijk avontuur is, maar dat ik voor 
langere tijd hier met hen wil samen-
werken.“
Bets van der Heijden

Ton Daamen 
combineert
hobby en werk 
op de Golfhorst
Hij is een echte horecaman, beschikt over alle horecadiploma’s en heeft zijn 
hele leven in de horeca gewerkt. Sinds 1 juni van dit jaar is hij de horecamana-
ger op de Golfhorst. En dan hebben we het over Ton Daamen. Eerder kenden 
we hem ook al, maar dan op een heel andere manier: als actief lid van de 
Golfhorst en zelfs als single handicapper, die zeer verdienstelijk derde werd 
bij de laatste clubkampioenschappen. Een enthousiaste wedstrijdspeler op de 
maandagavond en als het enigszins kan op de zaterdag. Wat heeft hem bewo-
gen zijn beroep en hobby op de Golfhorst te combineren?

‘Mijn bedoeling is om een hecht team te vormen’
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Op 1 juni vlogen we vanaf Köln-
Bonn Airport rechtstreeks naar Varna 
Bulgarije, waar de privéchauffeur van 
het resort ons al stond op te wachten. 
Na een hobbelige rit van een dik uur 
(het onderhoud van de wegen was erg 
slecht, maar daar wordt aan gewerkt), 
arriveerden we bij het resort.
We kregen een schitterend appar-
tement op Hillside nr. 8, met een 
adembenemend uitzicht op zowel de 
golfbaan als de Zwarte Zee. 

Respect
Vrijdag 2 juni speelden we voor het 
eerst de Tracian. Wat een fantastisch 
mooie baan, maar o zo moeilijk. Marc 
was na de eerste ronde al 12 ballen 
kwijt. Hole 6, een par 3 van 180 m 
en met een verval van ca 50 m, is 
erg mooi, maar hole 7 is de signature 
hole. De teebox ligt in zee, en je moet 
minimaal 180 m slaan om de fairway 
te halen. Na een ronde van zeker 4,5 
tot 5 uur met buggy, werd er geëva-
lueerd onder het genot van een koud 
drankje. Conclusie: respect voor pro’s 
die deze baan vanaf de champions-tee 
spelen, waar de hole dan soms nog 
wel 70 m langer is, en waar ze blind 
hun slag moeten doen.
Behalve de Tracian hebben we ook op 
de Black Sea Rama gespeeld, eveneens 

een baan die is ontworpen door 
Gary Player. Deze baan had erg hoge 
rough. Als je daar in lag, was je bal 
niet meer te vinden. Hier was hole 18 
de signature hole (zie foto), een par 3 
van 210 mtr over een ravijn en wind 
tegen.

Als derde baan hebben we op de 
Lighthouse Course gespeeld. Dit was 
voor ons amateurs een vriendelijke 
baan, wat ook te zien was aan de 
score, Marc liep 5 boven de baan en 
had 39 punten, ikzelf 33 en Ferdy 29.
Eten en drinken waren van goede 
kwaliteit, maar het Pinksterweekend 
was erg druk. Er kwamen veel Roeme-
nen uit Constanta, dat op slechts 2 
uur rijden ligt. Het restaurant had veel 
te weinig tafels om iedereen te kun-
nen plaatsen. Het eten was erg lekker, 
veel vis en mosselen, maar, helaas, 
tegen Nederlandse prijzen.

Chillen
De dagen dat we vrij waren, gingen 
we lekker aan het strand chillen, 
genoten van een heerlijke lunch, 

met Kaminitza bier of voor Marc en 
Ferdy een lekkere Chardonnay. Het 
aantal bezoekers op het strand was 
heel beperkt in vergelijking met het 
personeel dat er rondliep, maar die 
kosten niet veel, werd ons verteld. Het 
enige minpuntje van ons resort was 
dat er ‘s avonds geen vertier was. Hier-
voor moest je met de taxi naar Balcik 
(ca. 15 km) waar de prijzen voor eten 
en drinken ook de helft goedkoper 
waren..
Conclusie: de Tracian is een fantasti-
sche baan, op elke hole zie je de zee, 

en dit vind je nergens anders in de 
wereld. Maar het is een vreselijk moei-
lijke baan. Ons advies is daarom voor 
de dames: speel van groen, en voor de 
heren: speel van wit. Wij speelden van 
zilver en dat was al moeilijk genoeg. 
Het appartement is fantastisch: 3 
kamers en 3 badkamers, grote living 
en keuken, en een groot balkon met 
super uitzicht. Het was wel een dure 
week omdat we alleen inclusief ontbijt 
hadden, halfpension is echter niet aan 
te raden. 

Kortom: 

ONCE IN A LIFETIME, 
maar de herinnering zal blijven…

Karel Dirkse

Daar we, te weten Marc Bovee, Ferdy Ruijs en ondergetekende, de laatste 
15 jaar in Turkije zijn geweest en alle banen daar gespeeld hebben, was het 
tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik had via Ziggo-sport golf al diverse promo’s 
gezien van de Tracian golfbaan in Bulgarije en was al direct gecharmeerd van 
deze baan. Ben toen via Bulgarian Golftour gaan informeren en heb uiteinde-
lijk rechtstreeks geboekt.

‘Once in a lifetime’, maar de herinnering zal blijven…

Tracian Golfresort Bulgarije: 
een plek om nooit te vergeten!
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Jan legt uit: “70% van de mensen wil 
graag thuis sterven. Partners en kinde-
ren willen dit over het algemeen ook. 
Overdag is het meestal wel te organi-
seren dat steeds een van de familiele-
den, buren of vrienden aanwezig is bij 
de patiënt, hoewel ook dit natuurlijk 
een grote druk geeft. ‘s Nachts is dat 
veel moeilijker; de partner heeft ook 
dringend nachtrust nodig; kinderen 
hebben hun eigen huishouden en ver-
plichtingen. Hier biedt de Stichting 
VPTZ een oplossing. In overleg kan er 
dan in de nacht een vrijwilliger van 
11 uur tot 6 uur ’s ochtends waken bij 
de stervende, waardoor de familie die 
uren ook even rust heeft.”
Bij de stichting VPTZ Noordelijk 
Noord-Limburg (gemeenten Horst a/d 
Maas – Venray – Bergen en Gennep) 
werken, naast 2 coördinatoren, on-
geveer 30 vrijwilligers (3 mannen, 26 
vrouwen). In principe gaan de vrijwil-
ligers 1 nacht per week waken. 

Medemens
Mijn eerste vraag is natuurlijk hoe 
je tot het besluit komt om voor dit 
vrijwilligerswerk te kiezen. “Tja, de 
aandacht voor de medemens en het 
spirituele heeft er altijd wel een beetje 
ingezeten; ik heb een aantal jaren 
seminarie achter de rug, het godsdien-
stige is er wel een beetje af, maar het 
spirituele is er nog wel. Verder was 
de trigger om me aan te melden, net 
als bij bijna alle vrijwilligers bij de 
Stichting, een sterfgeval in de directe 
familie, waarbij aan den lijve is onder-
vonden hoeveel verlichting en rust de 
hulp biedt. 
Het sterven is een heel intieme 
gebeurtenis. Heel belangrijk is dat er 
de laatste periode een sfeer van rust 
en vrede is, zowel voor de patiënt 
als voor zijn directe omgeving. Als 

je kunt meewerken als vrijwilliger 
om de rust te creëren wordt dat zeer 
gewaardeerd. Je krijgt meer dan je 
geeft: het gevoel om de patiënt in 
zijn laatste dagen te kunnen helpen, 
de dankbaarheid van de familie, die 
zich vaak uit in een uitnodiging voor 
de afscheidsplechtigheid, soms nog 
diepgaande gesprekken met de pati-
ent of familie, of het samen bidden, 
zijn zaken waar je zelf ook rijker van 
wordt.”

Basisopleiding
Je kunt dit natuurlijk niet onvoorbe-
reid doen. De Stichting VPTZ biedt 
allereerst een basisopleiding aan van 
10 avonden. Hierin komen zowel 
de praktische zaken zoals hulp bij 
toiletgang, wassen, verzorging, hulp 
bij draaien en dergelijke, als ook de 
psychologische aspecten van de hulp, 
luisteren, troosten, praten over de 
dood, omgaan met boosheid, met res-
pect en piëteit omgaan met de patiënt 
en familie, enz. 
Daarnaast zijn er maandelijkse thema-
avonden afgewisseld met ‘rond de 
tafel’-gesprekken met de vrijwilligers. 
Hierin worden de positieve en nega-
tieve ervaringen gedeeld, moeilijke 
situaties die soms voorkomen bespro-
ken, samen met een paar professio-
nele begeleiders. Tot slot is er eenmaal 
per jaar in de regio een gezamenlijke 

presentatie of lezing van deskundigen 
op allerlei relevante gebieden. 
Nu na drie jaar ervaring is Jan nog 
steeds enthousiast over zijn werk bij 
VPTZ. “Je geeft één nacht per week, 
maar je krijgt hier heel veel meer voor 
terug. Het is bevredigend om te zien 
dat je kunt bijdragen aan een vredig 
en rustig stervensproces, de dankbaar-
heid van de familie is vaak hartver-
warmend, de levenservaring die je 
opdoet bij de rondetafelgesprekken en 
de lezingen van deskundigen is fi jn. 
Het klinkt als een wat treurig type 
vrijwilligerswerk, maar is dat absoluut 
niet.”

Oldtimer
We praten nog wat na en dan blijkt 
dat Jan ook zorg biedt aan mensen 
in een andere levensfase: in de eerste 
levensfase. 16(!) kleinkinderen vragen 
zijn aandacht en voor de mensen in 
weer een andere fase heeft Jan ook 
iets bijzonders in petto: met zijn 
mooie witte oldtimer Cadillac rijdt 
hij bruidsparen naar de kerk en soms 
eindexamenkandidaten naar het gala-
feest. Verder verzorgt Jan een tiental 
bijzondere koeien, de Japanse Wagyu 
koe die heerlijk mals en fi jn door-
aderd vlees geeft. Op de foto staat de 
trotse Jan tussen zijn koeien. 
Toen ik Jan vroeg of hij interesse 
had om over zijn vrijwilligerswerk te 
praten, verwachtte ik een in eerste 
instantie afhoudende reactie, maar 
tot mijn verrassing was Jan direct 
enthousiast. Ik begrijp nu waarom. 
Bedankt Jan!

Aart Polderman

Het bijzondere vrijwilligerswerk van Jan Slangen

De golfer en zijn hobby 
In het kader van de interview serie: ‘De golfer en zijn hobby’ heb ik na de he-
rendag afgesproken met Jan Slangen. Hij had de eerste prijs gewonnen, ikzelf 
de tweede, dus een gezonde basis voor een prettig gesprek was al gelegd.
Om direct maar duidelijk te zijn, dit gesprek gaat niet over een hobby. Het 
gaat over het bijzondere vrijwilligerswerk van Jan bij de Vrijwillige Palliatieve 
Terminale Zorg, de Stichting VPTZ Noordelijk Noord-Limburg. 
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Dubbel lustrum!
“Op het moment dat ik dit schrijf, staat de Golfhorst bol van de feesten. Een dubbel lustrum: 
15 jaar vereniging en 20 jaar golfbaan. Andere verenigingen lachen hier natuurlijk om, 
want we zijn relatief een jonkie.

Voor mij de gelegenheid om voor u nu eens geen leerzame of merkwaardige gebeurtenissen te beschrijven, maar om eens terug 
te kijken. Ik mag dit doen omdat ik mezelf toch tot de oudere leden reken. 
Net als alle oudere leden weet ik, dat de geschiedenis van onze vereniging niet in een eenvoudige column is samen te vatten. 
Deze geschiedenis kent zoveel merkwaardige en spraakmakende gebeurtenissen, dat er voldoende stof is voor een historische 
roman. Gebeurtenissen waar ik soms hoofdschuddend en soms met een twinkeling in de ogen aan terugdenk.

Laat ik me nu zoveel mogelijk tot het laatste beperken. De rest hoort dus in die roman thuis.
Het eerste waar ik aan terugdenk, zijn natuurlijk de feesten. Met name in de beginperiode werd iedere gelegenheid aangegrepen 
om een spetterend feest te organiseren. En dat niet alleen met carnaval! En menige ‘joekskapel’ of blaasorkest was tot in de 
laatste uurtjes gast bij de Golfhorst. Ik had wel eens de indruk dat golf eigenlijk alleen maar een alibi was, maar het was wel 
reuze plezierig!

Natuurlijk denk ik ook terug aan de seniorenwedstrijden op woensdag. In het analoge tijdperk moesten we op maandag per-
soonlijk in het clubhuis inschrijven en je moest vlug zijn, want het maximum van 80 was zo bereikt. Er waren leden die voor een 
heel dorp kwamen inschrijven. Dit werd snel gereglementeerd en zo ontstond een uitvoerig koffi e-uur op maandagochtend. 
Dit laatste werd echter abrupt afgebroken door de invoering van digitale inschrijving. Hierbij moest je wel zondagmorgen om 
00.01 uur achter de pc zitten, anders was je onherroepelijk te laat.
Het uitrekenen van de resultaten gebeurde nog wel handmatig en dat duurde soms wel even. Geen bezwaar! De meesten vertrok-
ken toch pas laat in de middag of vroeg in de avond. Hierbij gehoor gevend aan de Americaanse oproep: ‘Bestel maar, bestel 
maar, bestel maar’. Veel gehoorde vragen waren dan ook: ‘Nemen we er nog één?’ en ‘Wie rijdt er?’

Legendarisch ook de ‘vergaderingen’ op zaterdagmiddag aan de stamtafel. 
Met natuurlijk een herhaling van bovengenoemde vragen.

Golfhorst was ook ervaren in het benoemen van onvergetelijke Sinterklazen.

Was dan alles vroeger prettiger? Nee, natuurlijk niet. En dat geldt dan zeer beslist voor de baan. Ik herinner me, dat een bal 
tussen de bomen op de Americabaan of een bal op een talud op de grote baan (toen nog Asperge- of Champignonbaan 
geheten) voor onvermijdelijke malheur zorgde. Als je al zin had om de bal te zoeken tussen de brandnetels en doornige struiken, 
was deze meestal onvindbaar en zeker onbespeelbaar.
Het heeft mij veel ballen en extra slagen gekost. Die extra slagen heb ik nooit meer ingehaald. Ballen wel, want die kan je kopen, 
slagen niet.

Nu is onze baan schitterend verzorgd en het is een lust om er op te spelen en naar te kijken.
Een bal tussen de bomen of naast de fairway is geen probleem meer en een beetje golfer heeft hier geen extra slagen voor nodig 

Ik herinner me ook de dolkomische taferelen bij hole 5, de berg op. Toen nog met een sloot over de volle breedte van de fairway. 
Een bal die net niet hoog genoeg was geslagen, kwam dus vrolijk rollend weer terug en, vaak tergend langzaam, de sloot in. En 
dan maar discussiëren waar je moest droppen.

Maar laat ik terugkomen op mijn eerder genoemde roman. Stof voldoende dus voor een volwaardig exemplaar. Maar een goede 
roman heeft hoofdpersonen nodig en hier worstel ik toch wel wat mee, want je kunt er ook niet te veel hebben!
Dankbaar zou ik zijn, als ik hiervoor de nodige adviezen zou kunnen krijgen. Zelfs als die roman er nooit zou komen, is het 
alleszins de moeite waard om over deze hoofdpersonen nog eens na te praten…”

Afko Schoonbeek

column… Afko Schoonbeek
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Waar hebben alle uren 
aan golfl essen, 
trainingen en 
qualifying rondes lopen, 
in welke vorm dan ook, 
toe geleid op het gebied 
van de EGA-handicaps?

Nevenstaande grafi eken geven 
aan hoe het handicapniveau 
verdeeld is, 
zowel in totaal 
als voor dames (149) 
en heren (362) apart. 

Het totaal aantal leden in 
deze grafi ek is lager dan in die 
van de leeftijdsopbouw, omdat 
de startende golfers nog 
geen handicap hebben.

54% (277 leden) heeft 
een handicap tussen 20 en 36, 

29% (148 leden) 
zit boven 36 en 

17% (86 leden) 
onder de 20, waarvan 
7 leden een handicap 
onder de 10 hebben.

Jan Buskes

Het nut van uren golfl essen, trainingen, qualifying rondes e.d.

De handicapverdeling 
binnen onze vereniging
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In 2016 opperde Noelly Mutter het 
idee om deelname aan de damesdag 
wat op te krikken door wat leuks te 
organiseren: ”Ik wil wel Indonesisch 
voor jullie koken.” Ik heb toen onze 
keuken aangeboden en Noelly heeft 
met José gekookt. Door de hechte 
groep van een twintigtal dames werd 
dat toen zó enthousiast ontvangen, 
dat er wel een vervolg moest komen.
Joep heeft toen aangeboden om het 
jaar erop zelf voor hen te koken en 
wel Italiaans. Als datum werd gekozen 
voor 13 juli, al waren er dan al enkele 
dames met vakantie. Jacques bood 
spontaan aan om mee te helpen en zo 
zijn we een paar dagen tevoren bij el-
kaar gekomen om een Italiaans menu 
in elkaar te zetten. Dit jaar mocht het 
van de dames wat meer kosten (het 
Indonesisch eten had maar 7 euro 
gekost), dus konden we nu ook wat 
luxere aankopen doen.

Om te beginnen een amuse, 
vervolgens een minestrone-soepje. 
Als hoofdgerecht kalfsvlees met ham 
(saltimbocca), 3 koude salades en 
geroosterde warme groenten. 

Als nagerecht een 
zelfgemaakte 
straciatella 
met vers fruit! 

We kregen het even benauwd toen 
er werd gebeld, dat de dames 
een uurtje eerder zouden komen 
dan gepland, maar tegen vier uur 
’s middags kregen we toch alles 
onder controle. 

De prijsuitreiking hadden ze op de 
Golfhorst al gehouden en ‘thuis’ hoef-
de er alleen maar gefeest te worden.

Het weer werkte geweldig mee. Daags 
ervoor was vanwege de regen de seni-
orenwedstrijd nog afgelast, maar nu 
zaten we volop buiten in 
de zon. De sfeer was ongedwongen 
en iedereen was in opperbeste 
stemming. Na afloop wilde een 
paar dames met alle geweld helpen 
met de afwas, wat kennelijk toch 
geslachtsgebonden is en niet te 
onderdrukken. Na een afzakkertje 
gingen de laatsten pas na negen uur 
naar huis.
Wij kijken terug op een gezellige 
middag en een heel dankbaar publiek. 

Tot volgend jaar dan maar weer.

Jacques van Eyndt

Joep Jansma

Damesdag-uitje naar Overloon

Donderdag 1 juni is het stralend weer! Op naar de golfbaan 
in Overloon op uitnodiging van Marwil Jacobs. Bij aankomst op 
de ruime parkeerplaats, de auto heerlijk onder de bomen geparkeerd. 
Ben benieuwd hoe deze baan is, ik heb er nog nooit gespeeld. 
Na de koffie met heerlijke vlaai, startten wij op verschillende holes.
De meesten dachten dat de baan niet zo moeilijk zou zijn, maar dat viel 
vies tegen. Water, veel bunkers, glooiende greens en een felle zon 
zorgden ervoor dat wij na 4 uur lopen, slaan en putten, toe waren aan 
een verfrissend drankje op het mooie terras. Ondertussen had ik in de 
keuken gespiekt en zag dat Piet en Marwil behoorlijk hard aan ons diner 
werkten.
Na een heerlijke douche, aan een prachtig gedekte tafel genoten van een 
fantastisch  diner! Dan waren er nog hele leuke prijzen, geschonken door 
een (anonieme) donor. Na het toetje en de koffie vertrokken wij moe maar 
voldaan weer naar huis. Met dank aan de organisatoren.
De complimenten voor Piet en Marwil, die met dit mooie weer, de hele dag 
voor ons in de keuken gewerkt! Bedankt!

Leny van Eyndt

Damesdag opnieuw geslaagd!
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PUZZEL 40  De laatste: ‘KLAVERTJE  5’ 
 
Dit is de 40e en mijn laatste puzzel voor het magazine de Golfhorst. Ik dank jullie voor de moeite die jullie gedaan 
hebben om al mijn puzzels vanaf lente 2004 op te lossen. Met deze breinkraker neem ik afscheid van jullie 
bollebozen! Wij, de pr-commissie, danken Fré van ganser harte harte voor zijn jarenlange inzet voor ons clubblad!  
 
Fré Thissen 
 
De middelste sudoku overlapt de andere zodanig dat alle sudoku ’s volgens de regels kloppen. Succes! 
 
 

  4 6  9 8   

 

  9 4  6 3   
                  

6  5  1  4  3 5  4  7  2  1 
8    3    1 1    4    8 
  3 5  7 9     7 1  3 6   

5    9    7 4    6    5 
9  6  2     6  2     2  8  9 
                     
  1 9  8     7     8  4 7   

 
6    4    3 

   5 7  6 8   
7    2    1 

  5 1  7     1     9  8 7   
                     

8  4  9     4  3     7  8  2 
6    1    2 

 

6    3    5 
  1 6  5 4     9 5  6 2   

9    8    6 5    1    8 
4  9  7  3  8 4  1  2  3  9 
                  
  7 8  4 2     3 6  1 4   

  
 © fré thissen, 2016  
 
Tip: begin bij de sudoku  rechtsboven. Breng de cijfers uit de gele vakken, in de juiste volgorde van 
boven naar beneden, over in de bovenste rij vakken hieronder. Vertaal ze, zoals is aangegeven, naar 
letters in de onderste rij en zodoende lees je een zin waar ik het van harte mee eens ben. Stuur deze 
zin vóór 1 november 2017 naar: Redactie magazine ‘Golfhorst’, t.a.v. Bets van der Heijden, Eikenlaan 
7, 5941 CX Velden (betsvanderheijden@gmail.com). 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
D N T Z S A E I O 

 
cijfers à                   

letters à                   

 
In groen raster erbij: 
Oplossing puzzel 39: ‘Doe kens mich de poekel roetsjen’ 
Iedereen weer bedankt voor het meedoen en succes met de nieuwe puzzel. 
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Dit is de 40e en mijn laatste puzzel voor het magazine de Golfhorst. Ik dank jullie voor de moeite die jullie gedaan 
hebben om al mijn puzzels vanaf lente 2004 op te lossen. Met deze breinkraker neem ik afscheid van jullie 
bollebozen! Wij, de pr-commissie, danken Fré van ganser harte harte voor zijn jarenlange inzet voor ons clubblad!  
 
Fré Thissen 
 
De middelste sudoku overlapt de andere zodanig dat alle sudoku ’s volgens de regels kloppen. Succes! 
 
 

  4 6  9 8   

 

  9 4  6 3   
                  

6  5  1  4  3 5  4  7  2  1 
8    3    1 1    4    8 
  3 5  7 9     7 1  3 6   

5    9    7 4    6    5 
9  6  2     6  2     2  8  9 
                     
  1 9  8     7     8  4 7   

 
6    4    3 

   5 7  6 8   
7    2    1 

  5 1  7     1     9  8 7   
                     

8  4  9     4  3     7  8  2 
6    1    2 

 

6    3    5 
  1 6  5 4     9 5  6 2   

9    8    6 5    1    8 
4  9  7  3  8 4  1  2  3  9 
                  
  7 8  4 2     3 6  1 4   

  
 © fré thissen, 2016  
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boven naar beneden, over in de bovenste rij vakken hieronder. Vertaal ze, zoals is aangegeven, naar 
letters in de onderste rij en zodoende lees je een zin waar ik het van harte mee eens ben. Stuur deze 
zin vóór 1 november 2017 naar: Redactie magazine ‘Golfhorst’, t.a.v. Bets van der Heijden, Eikenlaan 
7, 5941 CX Velden (betsvanderheijden@gmail.com). 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
D N T Z S A E I O 

 
cijfers à                   

letters à                   

 
In groen raster erbij: 
Oplossing puzzel 39: ‘Doe kens mich de poekel roetsjen’ 
Iedereen weer bedankt voor het meedoen en succes met de nieuwe puzzel. 
 

Gol fhors tGol fhor s t Zomer / Herfst 2017

Dit is de 40e en mijn laatste puzzel voor het magazine de Golfhorst. Ik dank jullie voor de moeite die jullie gedaan heb-
ben om al mijn puzzels vanaf lente 2004 op te lossen. Met deze breinkraker neem ik afscheid van jullie bollebozen! Wij, 
de pr-commissie, danken Fré van ganser harte harte voor zijn jarenlange inzet voor ons clubblad! 

De middelste sudoku overlapt de andere zodanig dat alle sudoku’s volgens de regels kloppen. Succes!

Tip: begin bij de sudoku  rechtsboven. Breng de cijfers uit de gele vakken, in de juiste volgorde van boven naar  
beneden, over in de bovenste rij vakken hieronder. Vertaal ze, zoals is aangegeven, naar letters in  
de onderste rij en zodoende lees je een zin waar ik het van harte mee eens ben. 

Stuur deze zin vóór 1 november 2017 naar: 
Redactie magazine ‘Golfhorst’, 
t.a.v. Bets van der Heijden, Eikenlaan 7, 5941 CX Velden 
(betsvanderheijden@gmail.com).
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faunalaan 50 - 5928 rz  venlo
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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. 

Puzzel 40  De laatste: ‘KLAVERTJE  5’

Oplossing puzzel 39: ‘Doe kens mich de poekel roetsjen’
Iedereen weer bedankt voor het meedoen en succes met de nieuwe puzzel.

22



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
Elke zondag geopend van 12.00-17.00
Shop online op berden-fashion.nl

berden
mode

Alle
topmerken
in één modehuis

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




