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

Chiropractie de Koning

www.chiropractiedekoning.nl

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

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

de rug en nek soepeler en minder pijnlijk.

 Rugklachten
Nekklachten
Hoofdpijn
Slijtage / artrose
Sportblessures

Uw ruggengraat in goede handen!

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

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

Laat u

inspireren
door onze luxe

winter
collectie 

Let’s

          Sparkle

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. 
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We naderen het einde van 
een mooi golfjaar, waarin 
we met een geslaagde 

feestweek het derde lustrum hebben 
gevierd. De organisatie daarvan was 
voor een groot deel in handen van 
Han, Kitty en Marian. Het bestuur 
heeft de dames onder meer om die 
reden tot vrijwilligers van het jaar 
gekozen. Aan het einde van een ge-
slaagde vrijwilligersdag zijn zij volop 
in het zonnetje gezet. 

Voor het goed functioneren van de 
vereniging zijn onze rond de dertig 
vrijwilligers onmisbaar. Denk aan 
de veelhoofdige wedstrijdcommis-
sie, die wekelijks vijf wedstrijden en 
daarnaast de jaarlijkse clubkampioen-
schappen en toernooien organiseert. 
Denk aan de leden van de regel- en 
handicapcommissie, die ons van 
alle regels en regelwijzigingen op de 
hoogte houden en voor onze handi-
capregistratie zorgen. Aan de baan-
commissieleden, die wekelijks aan het 
onderhoud van de baan werken. En 
aan de PR- commissie. Via de website, 
met nieuwsbrieven en met het veel 
gelezen en geprezen clubblad houdt 
zij ons op de hoogte van alles wat 
zich afspeelt op de Golfhorst. Voor 
allemaal: petje af.

Het bestuur vindt 
het belangrijk 
om te weten 
wat er bij de 
leden leeft. De in 
oktober gehou-
den spiegelsessie 
heeft daaraan 
zeker bijgedragen. 

Verder in dit blad tref je meer details 
en een sfeerbeschrijving aan van die 
bijeenkomst.

De deelname aan wedstrijden holt de 
laatste jaren in rap tempo achteruit. 
Dit jaar zelfs met 12% ten opzichte 
van 2016, terwijl het aantal leden ge-
lijk is gebleven. Dat is teleurstellend. 
Alleen de vrijdagwedstrijd op de Ame-
ricabaan laat een lichte stijging zien. 
Zijn er buiten de buienradar andere 
oorzaken van de daling? Valt er wat 
tegen te doen? We zullen ons uiterste 
best blijven doen om het tij te keren.

Ik wens jullie gezellige feestdagen toe 
en hoop iedereen op de nieuwjaars-
receptie op de Golfhorst op zondag 
7  januari te begroeten om samen 
het glas te heffen op een gezond en 
sportief 2018.

Jan Buskes 

Van golf tot poëzie…
De worsteling

Regels, regels, regels

Je mag, behoort of moet

Alles is precies beschreven

Wanneer doe je het nou goed

De bal, een bal

Wel vervangen, of toch niet

Jouw bal, mijn bal

Iemand die het merkteken ziet

Local rules, het regelboekje

Houd rekening met elkaar

Speel door in vlot tempo

En sta tijdig klaar

Bunker, water, hek of muur,

Bij elke hole is het raak,

Hindernis of obstakel

Juist defi niëren is een goede zaak

Tegenstanders en partners

Wel of geen advies

Verkeerde interpretatie 

Uiteindelijk strafslag of verlies

Regels, regels, regels,

Je weet wel hoe het moet

Want alles is precies beschreven

Maar wanneer doe je het nou goed

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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Kerstmis 
2017
Golfbaan de Golfhorst is beide 
kerstdagen gesloten maar op 
tweede kerstdag 26 december, 
wordt er een kersttoernooi 
 gehouden op Golfbaan de Swin-
kelsche in Someren. Ook leden van de Golfhorst worden 
uitgenodigd om hier aan deel te nemen! 

Programma:
09:30 uur:  Ontvangst op golfbaan de Swinkelsche met koffi e 

en kerststol.
10:30 uur:  Aanvang wedstrijd over 18 holes (individueel 

 Stableford) met baancatering.

Na afl oop vindt de prijsuitreiking plaats onder genot van een 
drankje met een bitterbal.
 
De deelname bedraagt € 10,00 voor de ontvangst, baancate-
ring en na afl oop 2 consumpties en bitterballen 
(ook voor Golfhorst-speelrechthouders zonder de uitbreiding 
met golfbaan de Swinkelsche!). 

Aanmelden kan per e-mail: info@golfbaandeswinkelsche.nl

Algemene 
ledenvergadering

Nieuwjaarsreceptie

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 30 januari 2018 
om 20.00 uur in ons clubhuis. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
Eind december ontvangt u een nieuwsbrief met daarin de uitnodiging.

Het bestuur

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zondag 7 januari 2018 om 13.00 uur, 
aansluitend aan de zondagwedstrijd op de Americabaan. 
Het is een gezamenlijke bijeenkomst van de BV en de vereniging.

Het bestuur
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‘Off Course!’, ons eerste verenigingsblad

Einde van een tijdperk:
in 2018 nog maar één clubblad
De afgelopen jaren hebben we soms met kunst en vliegwerk, met name in 
 fi nancieel opzicht, ons clubblad in stand weten te houden. Het was, voor-
zichtig gezegd, niet altijd gemakkelijk om sponsoren c.q. adverteerders 
te vinden om de kosten van het magazine voor de vereniging binnen de 
perken te houden. Dat kon ook alleen maar dankzij de drukker c.q. uitgever, 
die bereid was het full colour blad tegen een zeer schappelijk tarief te pro-
duceren. Wij als pr-commissie hebben ons best gedaan om drie keer per jaar 
een blad met een grote diversiteit aan interessante verhalen en mooie foto’s 
samen te stellen. 

Positief
De reacties van leden zijn altijd posi-
tief, maar of dat ook het geval is bij 
de zwijgende meerderheid, dat weet je 
niet. Feit is dat steeds meer golfclubs 
geen clubblad meer hebben en zeker 
niet een blad zoals het onze, dat nota 
bene ook nog eens thuis wordt be-
zorgd. M.a.w. de vraag dringt zich op: 
is een mooi vormgegeven clubblad 
zoals het onze nog wel van deze tijd? 
Echt actueel kun je niet zijn, daarvoor 
is de periode tussen de verschillende 
uitgaven te lang. De website, nieuws-
brieven en Facebook zijn daarvoor 
veel geschiktere media.

Een paar maanden geleden hebben 
we als redactie/pr-commissie uitvoerig 
over de toekomst van het clubblad 
gesproken. Conclusie: we maken vol-
gend jaar één magazine waarmee te-
gemoet gekomen wordt aan die leden 
die toch graag een blad ‘in handen’ 
willen hebben. Bovendien blijft dan 
ook nog een mooi visitekaartje voor 
onze vereniging en voor de Golfhorst 
als geheel bestaan. Voor actualiteiten 
gebruiken we dan de nieuwsbrief, 
die we wat mooier proberen vorm te 
geven. En natuurlijk ook de website 
en Facebook.

Off Course!
Ons clubblad ‘Golfhorst’ bestaat in 
zijn huidige vorm zo’n 15 jaar, net 
zo lang als de vereniging. Maar ook 
daarvoor (vanaf nr. 1, september 
1999) was er al een soort magazine, 
Off Course! geheten, over het reilen 
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en zeilen van onze golfclub. Niet zo 
mooi als nu natuurlijk, maar toch. 
De redactie bestond aanvankelijk uit 
2 man, van wie er tot op de dag van 
vandaag nog steeds een heel erg actief 
is voor het clubblad ‘Golfhorst’ en dat 
is Jacques van Eyndt. 

Hij herinnert zich nog het volgende: 
“Off Course! werd enkele keren per 
jaar uitgegeven in de vorm van een 
zwart-wit A4-exemplaar, professioneel 
geprint en geniet bij het Grafi sch 
Centrum in Horst, uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van Golfpro-
motiegroep De Golfhorst, waar onder 
andere Ton Voshaar ook deel van 
uitmaakte. Daarna volgde in 2001 
samen met de Golfhorst BV een eigen 
website met daaraan verbonden een 
heel nieuw (full colour) clubblad. Per 
1 juli 2003 ging ook de website van 
de vereniging de lucht in, die druk 
werd en wordt bezocht.

Eerste voorwoord
De komst van de website bracht toen-
malig voorzitter Thijs Nouwen er toe 
in zijn eerste voorwoord te schrijven: 
“Op een van de ledenvergaderingen 
heb ik de hoop uitgesproken dat deze 
vorm van digitale communicatie 
een verenigingsblad overbodig zou 
maken. Daarbij had ik in het hoofd 
dat dan veel minder inzet van vrijwil-
ligers en een aanzienlijke fi nanciële 
besparing bereikt zouden worden. He-
lemaal verkeerd gezien dus van mij.” 
Het clubblad bleef full colour tot op 
de dag van vandaag.

Belangrijke bijdragen
De afgelopen jaren hebben verschil-
lende mensen (zijnde niet-redactie-
leden) een belangrijke bijdrage aan 
het clubblad geleverd. Denk aan Afko 
Schoonbeek, die onlangs aangaf in dit 
blad zijn laatste column te schrijven. 
Hartelijk dank, Afko, voor de leuke 
verhalen. En laten we vooral ook Fré 
Thissen niet vergeten, die vanaf 2004 
in totaal 40 afwisselende, mooie puz-
zels heeft verzonnen en het nu wel 
welletjes vindt. Geweldig gedaan Fré. 
En wie herinnert zich niet de bele-
venissen van Truus, geschreven door 
ene Miep van der Putten?

Wij als pr-commissie hopen dat jullie 
de verandering naar nog maar één 

clubblad in 2018 zul-
len begrijpen, maar we 
beloven, jullie worden 
ook in de toekomst goed 
op de hoogte gehouden 
van het wel en wee van 
de vereniging.

Bets van der Heijden, voorzitter 
pr-commissie

Wedstrijdkalender 2018
Vrijdag 29 december 2017 Oliebollentoernooi

Vrijdag 9 maart Candlelighttoernooi

Zondag 18 maart Slotdag wintercompetitie Americabaan

Vrijdag 30 maart Lentetoernooi Americabaan

Zaterdag 31 maart Lentetoernooi 18-holesbaan

Maandag 21 mei Early Bird Toernooi
(tweede pinksterdag)

Zaterdag 14 en
zondag 15 juli Strokeplaykampioenschappen

Zondag 22 juli Zomertoernooi

Zaterdag 15 september Bavaria om ’t Vat (heren)

Zaterdag 22 en
zondag 23 september Finales matchplaykampioenschappen

Vrijdag 28 september Finale maandbeker Americabaan

Vrijdag 5 oktober Golfhorst Open Americabaan

Zaterdag 6 oktober Finale maandbeker 18-holesbaan

Zondag 7 oktober Limburg Golf Trophy

Zaterdag 13 oktober Vrijwilligersdag

Vrijdag 26 oktober Slottoernooi Americabaan

Zaterdag 3 november Slottoernooi 18-holesbaan

Zaterdag 29 december Oliebollentoernooi

PS: Zie voor de volledige jaarkalender onze website onder het tabblad: 
Commissies > Wedstrijdcommissie > Wedstrijdkalender  

Veel wedstrijdplezier!

(Wijzigingen voorbehouden)
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Ik geef de tee aan…

Ger Geurts

“Jos bedankt voor het doorgeven van het 
stokje. 
Een verrassing voor mij om het stukje te mo-
gen schrijven voor de tee.

Als eerste: wie is Ger Geurts? Ben nu 66 jaar, 
al meer dan 42 jaar getrouwd, heb 3 kinderen 
en een kleinzoon. Woon al weer ca. 21 jaar in 
mijn ouderlijk huis op D’n Ostrik (buurtschap 
ten noorden van Horst).

Ben op mijn 17e begonnen met werken (niet 
ongewoon destijds) bij Smitten Heintje (nu 
Munckhof Reizen). Via wat scholing het hele 
bedrijf doorlopen. Na 30 jaar toch nog een 
carrière-switch gemaakt en in het goederen-
transport terechtgekomen. Na een herstart in 
2006 met mijn directeur, hebben we nu, na 
wat overnames, een middelgroot expedi-
tie- en warehousebedrijf opgezet: International Road Ferry (IRF). IRF heeft nu ca. 350 
opleggers en is gespecialiseerd in transport van en naar de UK Vestigingen in Felixtowe, 
Thetford, Rotterdam, Grubbenvorst, Vierssen en Bremen. 
Dit jaar een nieuwe vestiging gerealiseerd tussen de Horsterweg en de A73 met ruime 
parkeerplaats voor ca. 200 opleggers en trekkers, vermoedelijke mijn laatste grote 
uitdaging.

Je komt dan nu op een leeftijd dat je wat minder gaat werken en meer vrije tijd krijgt. 
Sportief altijd bezig geweest met tennis en na wat knieproblemen (prothese) een paar 
jaar geleden gaan zoeken naar een sport die minder belastend is voor je gestel. Dus zo 
in 2012 met golfen begonnen. Mooie bezigheid, maar kost veel vrije tijd en in het begin 
lastig in te plannen.
Speel nu geregeld mee met wedstrijden en met de Greenjackets, en op zaterdag samen 
met mijn vrouw Carla met de Roekies.

Het streven dit jaar was om mijn handicap onder de 20 te krijgen, wat me ook net 
gelukt is: 19.5. Hoor dus nu bij de 17% van de leden die onder de 19.9 % zitten, lees ik 
net in het clubblad. Je merkt wel dat het steeds lastiger is om dan je handicap te lopen. 
Even niet bij de les en je gaat helemaal de mist in.

Heb al op verschillende banen gespeeld maar vind de Golfhorst toch nog steeds een 
baan met mooie uitdagingen. Ook de vereniging vind ik heel toegankelijk. Denk wel dat 
door de overvloed van banen in de regio de druk op de exploitatie groter wordt. Mede 
ook omdat de groep golfers tussen 20 en 50 niet zo snel meer lid wordt van een baan 
maar gaat shoppen en naar aanbiedingen zoekt om in de regio te golfen.

Zou mooi zijn als de golfbanen in de regio gezamenlijk op zouden trekken en een soort 
gemeenschappelijk lidmaatschap zouden creëren, en niet proberen elkaars leden af te 
snoepen. Bijvoorbeeld door voor een klein symbolisch bedrag bij een andere baan dan je 
homecourse te kunnen spelen. Misschien dat jongeren zich dan ook weer aansluiten.

Zie dat het enorm veel werk is om de banen goed bespeelbaar te houden en vooral 
het grasmaaien vergt veel tijd. Wel heel belangrijk om het spelplezier te behouden...
Vind niks zo vervelend dan, als je denkt een redelijk bal gelagen te hebben, je deze niet 
meer terug kunt vinden omdat het gras net te hoog is waardoor de ballen verzuipen. Je 
hebt tegenwoordig accumaaiers die autonoom over de gazons kruipen, misschien een 
toekomstige oplossing voor de Golfhorst? Deze kunnen 24 uur werken en stroom van 
zonnepanelen is voorhanden, toch? Zullen zien wat de toekomst brengt.

Ik geef de tee over aan Jeanine Heijmans.” 

Groetjes,
Ger Geurts

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

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

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

NGF-competitie 
2018
Volgend jaar doet de 
Golfhorst weer met 5 teams 
mee aan de NGF-competi-
tie. Op de zondag zijn er 2 
herenteams en op vrijdag 
spelen er 2 herenteams, 
heren senioren 1 en 2. Op donderdag spelen 
de dames senioren. De teams zijn als volgt 
samengesteld:

Heren 1 Zondag (36 holes)
Clint Coppers, Job Pijpers, Marc Bovee, Ton 
Daamen, Marcel Roy, Karel Dirkse, Rob Bou-
ten (1e reserve) en Guido Roy (2e reserve).

Heren 1 Zondag (27 holes)
Harm Leenders (captain), Ralph Boonhof, 
Paul van Zon, Marco Van de Voort, Robert-
Paul Hulsman, Geert van Ewijk en Willem 
Eickmans.

Heren Senioren 1 Vrijdag (27 holes)
Lei Holthuijsen (captain), Cees Mulder, Kalle 
Voigt, Pieter Janssen, Leo van de Laak (LT), 
Sjaak Metsemakers en Fried Hoeijmakers.

Heren Senioren 2 Vrijdag (27 holes)
Math Arts (captain), Arnold Wolthuis, Ton 
Deriks, Jan Buskes, Gerard van Ham, Pierre 
Duchateau en Leo van de Laak.

Hub Sturme is reservespeler voor zowel he-
ren senioren 1 en 2 indien nodig.

Dames Senioren Donderdag (27 holes)
Alice Wolthuis, Beppie Nabben, Gineke Wie-
land, Marian Kuenen, Bets van der Heijden 
en Han Driessen.

De redactie

In Memoriam 
Mia Vissers-Verheijen

Ons verenigingslid Mia Vissers-Verheijen is in de 
nacht van 23 op 24 oktober overleden. Mia is 74 
jaar geworden. Hoewel zij al geruime tijd ernstig 
ziek was, is haar dood toch plotseling gekomen. 
Wij wensen haar echtgenoot Martin, eveneens 
lid bij ons, hun kinderen en verdere familie, 
heel veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.
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Koken met Joep
De sandwich 

Dit keer geen 
echt recept maar 
een uiteenzet-
ting van een 
makkelijk en 
eenvoudig 
lunchgerecht(je)

De sandwich 
(niet te verwarren 
met de sand wedge) is een uitvinding van de Engelse 
keuken in de 18e eeuw, die bestaat uit 2 sneden brood 
met een of meer lagen beleg, zoals plakjes vlees (rosbief, 
ham), kaas, sla en saus. De sandwich is genoemd naar 

John Montagu (1718–1792), de vierde graaf van het graafschap Sandwich naar het gelijk-
namige dorp in Zuidoost-Engeland. De naam is afgeleid van Sandwicæ wat letterlijk ‘ zandige 
haven’ betekent.

Kaartspelen
Er wordt beweerd, dat de graaf zo druk was met kaartspelen dat hij geen tijd nam om te eten 
en daarom bij zijn kok beleg bestelde tussen twee sneetjes brood om door te kunnen spelen.
In de meeste landen bestaat een sandwich normaliter uit twee boterhammen met beleg. In 
Scandinavië heeft een sandwich echter slechts een plakje brood met beleg. 
Sandwiches hoeven niet altijd uit boterhammen te bestaan. Een sandwich met tortilla, rollen, 
broodjes en focaccia wordt ook gewoon sandwich genoemd. 

Diagonaal
De sandwich is vaak diagonaal gesneden, nadat het belegd is. Ook de hamburger is een vari-
ant op de sandwich. Tegenwoordig zijn sommige soorten sandwich veel te dik belegd om in je 
hand te houden. Hierbij verlaat men het oorspronkelijke doel van een sandwich. De moderne 
sandwich moet vaak gegeten worden met behulp van een bestek. 

Club-sandwich
De club-sandwich is de overtreffende trap van het bescheiden dubbele sneetje met beleg. Bij 
een echte ‘afternoon tea’, een soort namiddag-maaltijd met thee, -een typisch Brits feno-
meen- mogen naast de scones, uiteraard de cucumber-sandwiches 
niet ontbreken.

Voor een lunch of high tea, gebruik ik luxe sandwiches 
van pane per tramezzini (casino zonder korst) belegd 
met komkommer, bladsla, zalm, kip, omelet, ontbijt-
spek etc.

Joep Jansma

Bestuursleden 
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Golfhorst

Jan Buskes
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5913 GN Venlo
gsm 06-304 323 98
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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-, handicap- en
baancommissie
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5961 EB Horst
gsm 06-533 364 32 
c.besseling@ziggo.nl

Marco Van de Voort 
Vz. wedstrijdcommissie
Matterhornlaan 30
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gsm 06-536 932 23
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Marco Van de Voort (vz)
Lei Holthuijsen (vvz)
Desiree Adank (secr)
Kitty Collin
Han Driessen
Geert van Ewijk
Ted Heijnen
Hay Hobus
Marian Kuenen
Cees Mulder
Eric van Oostveen
Math Smeets
René van Stokkem

Helpdesk

Jeroen van den Heuvel

Websitebeheer

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

een echte ‘afternoon tea’, een soort namiddag-maaltijd met thee, -een typisch Brits feno-
meen- mogen naast de scones, uiteraard de cucumber-sandwiches 
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Het spannende kampioenschap werd afgesloten op een 
zonovergoten terras…

Clubkampioenen 
Matchplay 2017
Na een spannende finale op zondag 24 september zijn Brigitte Peeters, Job 
Pijpers en Harrie Rongen (heren senioren) clubkampioen Matchplay gewor-
den. Als tweede eindigden Hermine Titulaer, Ton Daamen en Marcel Roy. 
Deze laatste heeft jammer genoeg zijn finalewedstrijd niet kunnen spelen 
omdat hij de avond ervoor op de intensive care werd opgenomen. Het viel 
achteraf gelukkig allemaal mee!

Ondersteboven
Brigitte Peeters, die zich voor de 
tweede keer op rij matchplaykampi-
oen mag noemen, bleek net te sterk 
voor Hermine. Ze won met 4 & 2 
de finale. De strijd om de 3e plaats 
is gewonnen door Anita van den 
Heuvel, die weer te sterk was voor 
Elmie Janssen. Anita was hiervan tij-
dens de prijsuitreiking nog helemaal 
ondersteboven, maar hoe, dat weten 
alleen de aanwezigen.
Bij de heren senioren is Harrie 
 Rongen voor de 4e keer op rij kam-
pioen geworden. Hij had natuurlijk 
graag voor de titel tegen de onfor-
tuinlijke Marcel gespeeld, maar dat 
ging dus helaas niet. Derde bij de 
heren senioren werd Arno van den 
Heuvel, die de troostfinale won van 
de kampioen van vorig jaar, Ted 
Heijnen.

Spannende strijd
Bij de heren was het een hele span-
nende strijd. Ton Daamen stond 3 
down na hole 15 tegen Job Pijpers, 
maar wist de laatste 3 holes te win-
nen. Op de eerste playoff hole wis-
ten beide heren een hele knappe par 
te maken. Op hole 2 lag Ton met 3 
slagen op de green en moest Job op-
leggen. Zijn bal eindigt op 4 meter 
van de hole. De eerste putt van Ton 
was veel te kort en toen wist Job het 
af te maken door de moeilijke putt 

van 4 meter uit te holen. Hiermee 
wordt hij, net als vorig jaar, club-
kampioen en Ton Daamen tweede.
De wedstrijd voor de 3e en 4e plaats 
was ook heel erg spannend en wordt 
pas op hole 18 beslist. Hier wint 
Guido Roy van Ralph Boonhof.

Goede organisatie
Onder het genot van een 
drankje en bitterballen werd het 

 kampioenschap en het weekend af-
gesloten op een zonovergoten terras.
Mede door de goede organisatie 
door Lei Holthuijsen was het weer 
een heel mooi kampioenschap. 

Kampioenen gefeliciteerd en op naar 
volgend jaar!

Op de foto de ‘kampioenen van 2017’, v.l.n.r.: Ton Daamen, Anita van den Heuvel, Job Pijpers, 
Brigitte Peeters, Arno van den Heuvel, Guido Roy, Hermine Titulaer en Harrie Rongen. 
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Het handicapsysteem maakt het mogelijk dat golfers van verschillende speel-
sterkte toch met en tegen elkaar kunnen spelen. Dat is goed voor de spelbele-
ving. Hoe meer qualifying-ronden (voor je handicap spelen) iemand loopt, hoe 
actueler en realistischer de handicap is.
Maar het overgrote deel van de Nederlandse golfers vindt het lopen van een 
qualifying kaart te omslachtig, te moeilijk, te ingewikkeld. Ze lopen daarom 
zelden of nooit voor hun handicap. Wat moet ik met die mengelmoes van 
kleurrijke tabellen in het clubhuis? Hoe zit het met de marker? Hoe moet ik 
mijn score invoeren? Wat is mijn buffer? Vragen, vragen, en nog eens vragen…

Doel: drempelverlaging door vereenvoudiging

Het handicapsysteem 
in beweging

De app GOLF.NL
Om de drempel te verlagen heeft de 
NGF de app GOLF.NL ontwikkeld. Die 
maakt het kaartlopen een stuk makke-
lijker. Je kunt hem gratis downloaden 
op je smartphone (www.golf.nl/app). 
Ruim 60.000 spelers gingen je al voor.
Bij de introductie van de app in 
augustus vorig jaar verdween een 
belangrijke pijler van het handicap-
systeem naar de achtergrond: het 
vooraf aangeven dat je qualifying gaat 
lopen. Met ingang van komend jaar is 
dat weer met nadruk in de procedure 
opgenomen.

Het handicapsysteem zoals het 
geldt vanaf 1 januari 2018
Hieronder staan de belangrijkste pun-
ten op een rij: 
• Er dient een marker mee te lopen. 

Hij/zij telt samen met de speler het 
aantal slagen, ziet er op toe dat de 
golfregels juist worden toegepast en 
moet de ingevoerde kaart digitaal 
‘ondertekenen’.

• Je moet op de eerste te spelen hole 
met de marker afspreken dat je qua-
lifying speelt, welke holes (9 of 18) 
en vanaf welke teekleur.

• Meerdere ronden van 9-holes op 
één dag lopen is toegestaan. Denk 
bijvoorbeeld aan 9 holes op de 
grote baan en 9 holes op de Ameri-
cabaan. Het is niet toegestaan een 
ronde van 18 holes op te delen in 
twee keer 9. 

• Ongeacht het aantal punten dien 
je de score zo snel mogelijk in te 

voeren. Dat kan via de app of de 
E-Golf4U- zuil.

• Een digitaal ingevoerde kaart hoef 
je niet meer te bewaren.

• De regel-, handicap- en baan (RHB)-
commissie kan na een gemotiveerd 
verzoek van een lid de handicap 
altijd aanpassen.  
Stuur, als je dat wilt, een e-mail naar 
c.besseling@ziggo.nl, maar loop 
dan eerst vijf keer qualifying om je 
verzoek te onderbouwen.

• Ten minste een keer per jaar beoor-
deelt de commissie de handicaps 
van alle leden. Ze gaat daarbij uit 
van signaleringen door het pro-
gramma van E-Golf4U. Voordat de 
commissie een aanpassing doet, 
neemt ze contact op met het betref-
fende lid.

Nadere details en praktische aanwij-
zingen over het lopen van een kaart 
worden opgenomen op de vereni-
gingswebsite > commissies > RHB-
commissie > het handicapsysteem.

Geen statussymbool
Er zijn golfers die hun handicap zien 
als statussymbool. Sommigen willen 
verhoging ervan koste wat het kost 

voorkomen. Anderen brengen hem 
met kunst-, vlieg- en sjoemelwerk 
omlaag tot het gewenste niveau. Tijd 
voor gedragsverandering. Wie de 
schoen past trekke hem aan.

En hoe staat het met de aange-
kondigde spelregelwijziging?
De spelregels worden met ingang van 
2019 geheel gerenoveerd, en dat is 
broodnodig. Ze zijn te uitgebreid en 
het regelboekje van de NGF nodigt 
niet uit tot lezen. Met een tikkeltje 
overdrijving: geen mens wordt vrolijk 
van twee strafslagen door onbekend-
heid met de uitzondering op de 
uitzondering van regel 13 sub 7, letter 
c. Een flinke snoei- en schoffelbeurt 
kan hier wonderen doen. Toeganke-
lijkheid bevordert de instroom van 
nieuwe golfers. De Europese en de 
Amerikaanse bond zijn volop bezig. 
De contouren beginnen al zichtbaar 
te worden. We zijn benieuwd naar 
wat er uiteindelijk uit gaat komen. 
Over een jaar weten we meer.
 
Namens de regel-, handicap- en baan-
commissie,
Jan Rovers

Gol fhors t Winter 2017
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De cijfers van de handicapverdeling in onze club, die Jan Buskes in het vorige 
nummer van ons golfblad vermeldde, triggerde me op een paar punten. In dat 
overzicht is de verdeling van de handicaps gegeven, maar hoe zijn de han-
dicaps gedurende de afgelopen jaren veranderd? Worden we met zijn allen 
beter, of juist slechter, kunnen we de invloed van de nieuwe baanrating per 
april 2016 en het betere baanonderhoud sinds die tijd terugzien? 

Worden we met zijn allen beter, of juist slechter?

Kunnen we de invloed van de 
nieuwe baanrating en het  betere 
baanonderhoud terugzien in ons 
handicapverloop? 

Wat is de invloed van de nieuwe hole 
5? Is die behalve aantrekkelijker ook 
makkelijker of juist moeilijker gewor-
den? Door de nieuwe rating heeft 
iedereen er één tot drie slagen bij ge-
kregen, je zou dus verwachten, dat de 
gemiddelde handicap sindsdien met 
één á drie punten gedaald moet zijn. 
Een tweede vraag die me al langer 

achtervolgt (eigen ervaring!): stijgt 
onze handicap naarmate we ouder 
worden en bij welke leeftijd begint 
dat een rol te spelen? 

Zinnige informatie
E-Golf4U slaat alle gelopen qua-
lifying-kaarten op en biedt vele 
mogelijkheden om daar doorheen te 

ploegen. Het is een schat aan vele dui-
zenden getallen, maar je moet er nog 
wel moeite voor doen om er zinnige 
informatie uit te halen. Jan Buskes en 
ik zijn samen een middag bezig ge-
weest om te zien of we bovenstaande 
vragen konden beantwoorden. 
Eerst hebben we gekeken naar de 
verandering van de handicaps in de 
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periode april 2016 tot nu (dus de tijd 
sinds de nieuwe rating, het betere 
baanonderhoud en de nieuwe hole 
5) en dat hebben we vergeleken met 
de verandering van de handicaps in 
een zelfde periode vóór de nieuwe 
rating, dus van april 2014 tot decem-
ber 2015. We hebben alleen naar de 
grote baan gekeken en naar de spelers 
die gedurende de hele periode een 
handicap lager dan 36 hebben. Im-
mers, beginnende spelers met handi-
cap 54 dalen het eerste jaar heel snel, 
met vaak meer dan 20 punten, en 
deze spelers in het onderzoek betrek-
ken, zou het gemiddelde beeld sterk 
vertekenen. Verder hebben we de 
dames en heren apart beoordeeld. Het 
aantal dames is namelijk veel kleiner 
dan het aantal heren, en wanneer we 
opsplitsen in groepen naar handicap 
of leeftijd zijn die aantallen al gauw te 
klein voor betrouwbare statistiek. We 
hebben daarom voor het vinden van 
trends primair naar de heren gekeken.

Dit is het resultaat:

Verandering van de 
 gemiddelde handicap:

 Periode  Periode
 2014-2015  2016-2017

Heren: -1.1 -2.0
Dames: -0.5 -2.5

Beter gaan spelen
Het volgende valt op: door de nieuwe 
rating en het betere baanonderhoud 
zijn we de laatste twee jaar gemid-
deld 0,9 (heren) en 2.0 (dames) extra 
punten in onze handicap gedaald. 
De grotere daling bij de dames komt 
mogelijk door de gemiddeld hogere 
handicap, waardoor de dames er bij 
de rating gemiddeld meer slagen (tot 
3) hebben bij gekregen. De verbe-
tering van de gemiddelde handicap 
is wel iets kleiner dan we zouden 
verwachten, dus ik denk dat we het 
komende jaar nog steeds iets extra 
zullen dalen.

Ook is het mooi dat we als vereniging 
steeds beter gaan spelen! Ook zonder 
de nieuwe rating daalden de gemid-
delde handicaps immers. 

De gemiddelde score voor hole 5 is 
door de aanpassing veranderd van 
6.8 slagen voor 2015 tot 6.6 voor de 
nieuwe hole 5. De invloed daarvan op 
voorgaande getallen is dus marginaal.
Ook hebben we gekeken of de verbe-
tering van de handicaps groter is bij 
lage-handicap-spelers of juist an-
dersom. We vinden voor de heren het 
volgende resultaat: 

Verandering van de gemiddelde handicap:

 Periode 2014-2015 Periode 2016-2017
Hcp.   1 – 15: -2.1 -2.5
Hcp. 15 – 24: -1.1 -2.4
Hcp. 24 – 36: -0.9 -1.2

En voor de dames:
Hcp.   1 – 24: -2.3 -2.6
Hcp. 24 – 36: -0.1 -1.1

(Er zijn te weinig dames met handi-
cap <15 om statistisch verantwoorde 
uitspraken te doen).
Duidelijk zien we dat de lage handi-
cappers sneller dalen. Zou dat meer 
een kwestie zijn van talent of toch 
meer van ‘loon naar werken’? Ik denk 
van alle twee een beetje.

De invloed van de leeftijd
We hebben de gegevens van de heren 
in de periode 2016–2017 opgesplitst 
naar de leeftijd op dit moment:

Leeftijd: Verandering van 
 de gemiddelde 
 handicap:

Jonger dan 65: -2.0
65 – 70: -1.9
70 – 75:  -1.0
75 – 80: -0.2
80 – 85: +0.5

‘Aftakeling’
De ‘aftakeling’ begint dus pas na je 
zeventigste en valt eigenlijk best mee. 
De 70–75-jarigen weten hun niveau 
nog vast te houden, de daling van 
de handicap komt hier volledig voor 
rekening van de betere kwaliteit en 
rating van de baan. De achteruitgang 
begint gemiddeld dus pas in de cate-
gorie 75–80, maar toch heeft ca. 25% 

van de heren boven de 75 hun niveau 
weten te verbeteren (d.w.z. zij hebben 
een daling groter dan 1). Dat is toch 
fantastisch! In welke sport kun je je 
na je 75e nog verbeteren? 
Voor de dames zien we een beetje het 
zelfde beeld maar de aantallen zijn te 
klein om hier onderbouwde uitspra-
ken over te doen. 

Op basis van deze statistieken ziet 
het er voor volgend jaar goed uit: de 
verbetering van de handicaps door 
de nieuwe rating lijkt nog een jaartje 
door te kunnen gaan, de kwaliteit van 
de baan neemt hopelijk nog verder 
toe en de achteruitgang door het 
ouder worden valt best mee. Laten we 
er met zijn allen maar weer een mooi 
jaar van maken.

Aart Polderman
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‘De QL Glenmorangie Champions Trophy is hét golftoernooi voor alle amateur-
golfers in Nederland. Een prestigieus golftoernooi waar alleen de club-
kampioenen strokeplay zich voor kunnen plaatsen. Het zal een evenement 
worden waarbij de clubkampioenen zich met elkaar kunnen meten en bepalen 
wie de beste Nederlandse clubgolfer van het jaar wordt. Dit alles zal plaats-
vinden zaterdag 14 oktober op De Eindhovensche.’

Een unieke belevenis voor Brigitte Peeters

De QL Glenmorangie 
Champions Trophy

Bovenstaand fragment was een ge-
deelte van de uitnodiging en de brief 
die in de zomer bij het bestuur van 
onze Golfvereniging binnenkwamen. 
Het initiatief voor dit bijzondere, vol-
ledig gesponsorde toernooi kwam van 
bovengenoemd whiskymerk . 

KLM Open
Aangezien Marc Bovee en ik de stro-
keplaykampioenen van 2017 van de 
Golfhorst waren, konden wij ons hier-
voor aanmelden. Natuurlijk zeiden 
wij volmondig ja, deze kans konden 
wij ons niet laten ontgaan. Dus de 
opgaven waren snel de deur uit.
De eerste 60 deelnemers zouden 
op zaterdag tijdens het KLM Open 
bekend worden gemaakt. Ik ben daar 
natuurlijk onmiddellijk gaan informe-
ren of ik mee kon doen.

Mijn teleurstelling was groot toen 
bleek dat ik er niet bij zat, Marc ook 
niet. De deelnemers waren op basis 
van handicap ingedeeld. Als je bij de 
dames niet onder de handicap 10 zat 
en bij de heren niet onder handicap 

5, kon je het wel vergeten. Er waren 
nog 12 wildcards over maar ook die 
werden vergeven aan lagere handicap-
pers. Dus stonden we op de reserve-
lijst. Een paar dagen voor de wed-
strijddag was de defi nitieve startlijst 
bekend, wij stonden er niet op, dus de 
hoop was voor ons vervlogen.

Verbazing
Vrijdag 13 oktober kreeg ik ech-
ter tot mijn grote verbazing een 
telefoontje of ik mee zou willen 
doen omdat er enkele dames waren 
uitgevallen,”WAUW!, mag ik mee-
doen?, wat geweldig, natuurlijk wil 
ik dat”, riep ik! “Hoe laat moet ik er 
morgen zijn?” “Wij willen dat je om 
10.00 uur aanwezig bent, je start om 
11.35 uur!”

De volgende dag, zaterdag 14 oktober, 
was het al zover. Ik arriveerde om 
10.00 uur op de historische golfbaan 
De Eindhovensche in Valkenswaard. 
Het was een prachtige, zonnige dag. 
Bij de inschrijving ontving ik een 
mooi Lacoste poloshirt met embleem 

van het toernooi, Titleist ballen en 
wat zonnebrandcrème.
Na het nuttigen van een kop koffi e en 
gebak, toog ik naar de driving range. 
Overal was voor gezorgd, de golfbal-
len om te oefenen lagen netjes klaar. 
Remo had mij de tip gegeven om 
vooral veel te oefenen met het putten. 
En inderdaad, dat was hard nodig, de 
green was net een biljartlaken, één 
tikje en de bal vloog eroverheen.

Ondertussen was het 11.20 uur, tijd 
dus om naar de 1e tee te gaan. Ik 
speelde samen met een dame met 
handicap 7,8 en met een meisje van 
net 18 jaar met handicap 4,0.

Indian Summer
Mijn scores gingen met pieken en 
dalen. Maar ik had op voorhand hele-
maal geen illusies.
De dames die meededen, hadden een 
handicap variërend van -2,2 tot 11,2, 
en die 11,2 was ik, de slechtse handi-
capper dus.
Genieten was mijn insteek, en vooral 
ook fi jn om eens geen druk te voelen 
om te moeten winnen. Ik speelde 
dus heel relaxed, genietend van m’n 
birdie, een chip-in op een par 3, en 
vooral ook genietend van alles om 
me heen. De baan was werkelijk een 
plaatje, schitterend groene fairways 
en perfecte greens. En dan die mooie 
oude bomen met rode bladeren, een 
Indian Summer zoals mijn fl ightge-
noot zei. 

Commotie
Helemaal onder de indruk was ik 
van mijn fl ightgenootje Hanne van 
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18 jaar, hoe soepeltjes ze door de bal 
sloeg en hoe ver, niet normaal. Hanne 
stond na 9 holes dan ook bovenaan 
in het schema met +2. Helaas voor 
Hanne raakte ze dusdanig geblesseerd 
op hole 10 dat ze moest stoppen, op 
last van de tournooiarts. Dus gingen 
we met z’n tweeën verder. Het duurde 
even voor ik me weer kon focussen, 
na alle commotie met de blessure van 
Hanne. De laatste holes verliepen 
redelijk goed, maar de eindscore was 
zeker niet om naar huis te schrijven. 
Hopelijk zou ik niet laatste worden, 
dat zou ik toch wel erg vinden.

Samen met mijn fl ightgenote genoten 
we van een heerlijk hapje en drankje 
op het terras met werkelijk schit-
terend uitzicht op een vijver en de 
golfbaan.
Er was een DJ van ‘SUBLIME FM’ 
en een bar van Glenmorangie, die 
heerlijke cocktails maakte met hun 
whisky.

Feestje
Uiteindelijk was de eindstand bekend. 
De eerste Kampioen der Kampioe-
nen 2017 bij de dames was Pasqualle 
Coffa L (72) van De Eindhovensche 
Golf en bij de heren Jeroen Schouten 
-3 (69) van Golfclub De Hoge Kleij. 
En wat schetste mijn verbazing: van 
de 36 dames was ik met de hoogste 
handicap op de 26e plaats geëindigd 
(96)! Gelukkig geen laatste en voor dit 
resultaat hoefde ik mij dus echt niet 
te schamen. 

De prijsuitreiking was een feestje en 
werd gepresenteerd door de voorzit-
ter van de organisatie (Hein van Beek, 
oprichter QL Hotels & Restaurants) 
die ook alle lachers op zijn hand had. 
Het regende prijzen, waaronder leuke 
golfreisjes, nieuwe clubs, etc. etc. Ook 
was er een prijs voor de beste 50-plus-
ser. Daar heb ik volgend jaar mis-
schien kans op…

Met sportieve groet,
Brigitte Peeters–van Kempen

‘Ready Golf’  bevordert 
speelsnelheid én 
 speelplezier
Een veelgehoorde klacht onder golfers is dat een ronde veel te lang duurt. 
Dat kan anders en wel door ‘Ready Golf’ of ‘Ready to Play’ toe te passen. 
Dat wil zeggen dat je speelt zodra je klaar bent om te spelen. De speel-
volgorde tussen de spelers onderling wordt dus zodanig aangepast, dat 
de speler die als eerste klaar is om te spelen, dat ook doet. Dat kan op de 
teebox, maar ook door de baan en zelfs rondom en op de green. Dat le-
vert veel tijdwinst op en minder ergernis. Uiteraard kan dit alleen maar als 
de veiligheid hierbij niet in het geding is. De NGF promoot deze manier 
van spelen en het bestuur van Golfvereniging Golfhorst ondersteunt dit. 
Ready Golf kan overigens alleen bij strokeplay- en stableford-wedstrijden 
en niet bij matchplay.

Welke mogelijkheden zijn er om de speelsnelheid te bevorderen?

De voornaamste voorbeelden zijn:
1.   Speel jouw bal eerst als je dichterbij de hole ligt en je medespeler nog 

niet klaar is om te spelen. Bijvoorbeeld als je medespeler een uitdagend 
schot heeft en een aantal opties wil nagaan.

2.   Wanneer spelers die ver kunnen slaan moeten wachten:
a. op de tee omdat er een fl ight op hun schootsafstand staat, de spelers 

die minder ver kunnen slaan eerst laten spelen;
b. op de fairway omdat de green nog niet leeg is, de spelers die de green 

toch niet kunnen halen, eerst laten spelen.
3.   De speler die ‘de eer’ heeft, maar nog niet klaar is om af te slaan, laat de 

andere spelers eerst afslaan.
4.   Indien mogelijk en veilig, speel jouw bal eerst voordat je anderen gaat 

helpen met zoeken.
5.   Hole een korte putt direct uit.
6.   Speel je bal eerst als een andere speler na een bunkerslag nog steeds het 

verst van de hole ligt, maar nog tijd nodig heeft om de bunker aan te 
harken. Aanbieden om de bunker aan te harken terwijl de speler de bal 
gaat spelen die het verste weg ligt, mag natuurlijk ook.

7.   Chip vast als je medespeler zijn bal over de green geslagen heeft en veel 
tijd nodig heeft om bij de bal te komen.

Het is natuurlijk van groot belang dat de veiligheid altijd gegarandeerd 
moet zijn en dat er met de medespeler meegekeken moet worden waar de 
bal naartoe gaat. De reeds bekende zaken zoals het noteren van de score op 
de tee van de volgende hole, de trolley parkeren bij de green op weg naar 
de volgende hole en het oppakken van de vlag door de speler die als eerste 
klaar is met putten, blijven natuurlijk ook gelden.
 
Het zal voor sommigen ongetwijfeld moeilijk zijn om te accepteren dat de 
speler die ‘de eer’ heeft niet meer automatisch als eerste speelt. Maar dat is 
slechts een klein offer om het speelplezier van iedereen die na je komt, te 
vergroten.
 
Het bestuur

‘Ook was er een prijs 
voor de beste  50-plusser. 
Daar heb ik volgend jaar 

 misschien kans op…’
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Na een voortreffelijk buffet (hulde 
aan Ton en zijn team) kwam het 
spannende moment dat Jan Buskes 
de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ bekend-
maakte. 2017 zal wat dat betreft als 
een uitstekend jaar in de annalen ko-
men, we hebben voor het eerst geen 
vrijwilliger maar vrijwilligsters en dan 
zo maar drie tegelijk! Marian, Kitty en 
Han. Gefeliciteerd!

Vrijetijdsbesteding
Een paar weken later sprak ik ze. 
Marian: “We voelen ons een beetje 
opgelaten dat er nu weer aandacht 
voor ons is, na het verslag van de ju-
bileumweek in het vorige nummer en 
de nieuwsbrief.” Kitty en Han vallen 
haar bij: “We hebben de organisatie 
van de lustrumweek gedaan omdat 
we het gewoon heel leuk vinden om 
te doen. We denken dat dat voor de 

meeste vrijwilligers geldt: een mooie 
vrijetijdsbesteding, gezellig en het 
geeft bevrediging dat je nog iets nut-
tigs doet ook. Er zijn veel vrijwilligers 
die minstens evenveel tijd en energie 
er aan besteden als wij.” Maar we zijn 
natuurlijk wel blij voor de herken-
ning en erkenning dat het jubileum 
geslaagd is. Leuk om spontane reacties 
te horen, mooi te zien dat zo veel 
mensen hebben meegedaan met de 
wedstrijden. Het spannendst en meest 
tijdrovend was het benaderen van 
mogelijke sponsoren. 

Enthousiast
Bij het eerste bezoek verwacht je er 
niets van, maar als die enthousiast 
is en graag wil meedoen, ga je met 
veel meer vertrouwen naar de vol-
gende! Hartverwarmend dat zo veel 
bedrijven, instellingen en personen 

wilden sponsoren. Marian noemt 
als voorbeeld de Golfclub Overloon, 
heel mooi dat ze hun ‘concullega’s’ in 
America zo steunen! Hierdoor hadden 
we een overweldigende veelheid aan 
prijzen, leuk, maar een volgende keer 
zou iets minder niet erg zijn…

Het is goed om dit soort projecten 
met z´n drieën te doen, stimulerend 
in de discussies en ieder heeft zo zijn 
sterktes en zwaktes, zodat ieder op 
zijn sterktes kan worden aangespro-
ken. En dan hebben we het nog niet 
eens gehad over de ondersteuning 
van een vierde: Marco!

Kortom, wij hebben genoten, ook al 
heeft het veel tijd gekost en we zijn 
blij met de succesvolle week. 

Aart Polderman

‘Kortom, wij hebben genoten, ook al heeft het veel tijd gekost…’

Vrijwilligers van het Jaar:
Marian Kuenen, Kitty Collin 
en Han Driessen
De vrijwilligersdag op zaterdag 14 oktober viel dit jaar in hoogzomer: fantas-
tisch weer, windstil, 25 graden! Ieder krijgt wat hij verdient! Eerst een mooie 
wedstrijd, Stableford met een extra grap: bij hole 7 moest iedereen met een 
dobbelsteen gooien om te bepalen met welke stok je de hele hole, inclusief 
het afslaan en putten moest spelen, met de putter, ijzer 5, 7, 9 of P. Je zou 
verwachten dat je met de putter de hannes was, maar dat viel mee. Het blijkt 
makkelijker te zijn om met de putter een mooie afslag te maken dan met een 
ijzer een goede putt te doen. 
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Tegen half 8 druppelden de genodig-
den het clubgebouw binnen. Onder 
hen actieve leden, wat minder actieve, 
mensen die nooit meedoen aan 
wedstrijden, jonge leden, ouderen, 
hoge en lage handicappers, een bont 
gezelschap dus. Om het gesprek zo 
prettig mogelijk te maken, stonden de 
tafels in een carré, zodat men elkaar 
goed kon zien. Op gepaste afstand zat 
het bestuur en manager Derk Jolles. 
Deze laatsten hadden uitdrukkelijk de 
opdracht gekregen zich niet met de 
discussie te bemoeien, en dat was voor 
sommigen wel eens lastig. Het was de 
eerste keer dat een dergelijke sessie 
op de Golfhorst plaatsvond. Iedereen 
wachtte dus vol spanning wat er ging 
gebeuren.

Eyeopener
De Spiegelsessie werd geleid door 
Mandy Boer van de NGF. Als eerste 
wilde ze van iedereen weten waarom 
hij of zij was gaan golfen, hoe lang 
geleden en waarom men voor de Golf-
horst had gekozen. Wat dat laatste 
betreft waren de antwoorden vrijwel 
eensluidend: de laagdrempeligheid, 
het vriendelijke onthaal zowel door 
Merieke als door de pro, én last but 
not least de gezellige sfeer en de be-
diening in de horeca. Men voelde zich 
welkom op de Golfhorst. Dat ook de 
indeling van het clubgebouw, dus het 
feit dat je met je kar door het gebouw 
heen moet, aan dit gevoel bijdroeg, 
mag zeker voor buitenstaanders wel 
een eyeopener worden genoemd.
Na deze wel heel positieve openings-
ronde, zou je bijna gaan denken: 
nou we kunnen ons als bestuur wel 
op de borst kloppen en achterover 
gaan leunen. Maar dat zou wat al te 

voorbarig zijn geweest. Want vervol-
gens kwamen de kritische noten, en 
terecht, daarvoor was deze avond toch 
ook bedoeld. Een groot aantal opmer-
kingen had betrekking op zaken die 
uitsluitend de Golfhorst BV betref-
fen, zoals investeren in automatische 
deuren, een toilet plaatsen tussen de 
Americabaan (hole 5) en de grote baan 
(hole 7), het verbeteren van de paden 
en het wegnemen van onveilige 
situaties. Ook het functioneren van de 
marshals kwam aan de orde. Allemaal 
aandachtspunten waar het bestuur 
niet direct invloed op heeft, maar die 
het wel regelmatig in het overleg met 
de BV aan de orde stelt. “Het is goed 
dat deze punten hier uitgesproken 
worden en ook uitgesproken kunnen 
worden, want de vereniging functio-
neert immers als de ogen en oren voor 
de exploitant,” aldus gespreksleider 
Mandy Boer. 

Spiegel
En dan de spiegel die het bestuur van 
de vereniging werd voorgehouden. 
Het was een scala van punten van heel 
uiteenlopende aard. Waarom moeten 
verenigingswedstrijden de hele dag 
in beslag nemen? De werkende mens 
moet op zaterdag toch ook nog din-
gen thuis doen. Graag meer diversiteit 
in de wedstrijden en extra aandacht 
voor de beginnende golfer. Waarom 
zijn er bij iedere wedstrijd prijzen en 
waarom niet bijvoorbeeld maar een 
keer per maand? Er werd uitvoerig 
gesproken over nut en noodzaak om 
wedstrijden al dan niet qualifying te 
laten zijn. Ook werden vraagtekens 
geplaatst bij het verplichte lidmaat-
schap van de vereniging, zeker als je 
nooit aan wedstrijden meedoet. Wat 

dat laatste betreft kwam een van de 
aanwezigen met een alleszeggend 
antwoord: “De sfeer waar we met z’n 
allen zo tevreden over zijn, die maken 
we toch als leden van de vereniging! 
Goed dat speelrecht en verenigings-
contributie gekoppeld zijn.”
Uit gesprekken na afl oop van de 
spiegelsessie viel op te maken dat 
de deelnemers over het algemeen 
tevreden waren over het verloop van 
de avond. Een van hen verwoordde 
het de volgende dag in een mail aan 
het bestuur als volgt: “Het vereist een 
zekere vorm van lef om zo’n avond te 
houden, maar veeleer spreekt daar de 
wil uit om het belang van de vereni-
ging centraal te stellen.” 

Follow-up
Een doorsnee van het ledenbestand 
heeft zijn zegje kunnen doen en nu is 
het woord aan het bestuur om follow-
up aan deze spiegelsessie te geven. 
Voor een klein deel is dat al gebeurd 
in de nieuwsbrief die alle leden eind 
oktober hebben gekregen. Maar Keu-
len en Aken zijn ook niet op een dag 
gebouwd, en dus is het een continu 
proces om datgene wat leeft onder de 
leden te verwezenlijken. Wij zullen 
ons daarvoor blijven inzetten.

Namens het bestuur,
Bets van der Heijden

Het bestuur van de Golfhorst heeft een aantal weken geleden de stoute 
schoenen aangetrokken en een zogeheten spiegelsessie georganiseerd. Leden 
kregen de gelegenheid het bestuur een spiegel voor te houden: doet de vereni-
ging wat de leden willen, wat doet ze goed en wat kan beter en wat is über-
haupt het belang van een vereniging? Om een dergelijke discussie zinvol te la-
ten verlopen waren er ruim 20 mensen uitgenodigd, een dwarsdoorsnede van 
het ledenbestand. Dit alles onder leiding van een ervaren NGF-medewerker. 

‘Het vereist een zekere vorm van lef om zo’n avond te houden…’

De spiegelsessie: een levendige 
en leerzame avond



“We sell old stuff 
to make new  people 

happy”
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Dit is achteraf gezien het startpunt 
geweest voor de hobby, waar hij nu 
samen met zijn vrouw Myriam heel 
veel tijd aan besteedt. De Knijpkat 
had alle elementen in zich die het 
handelen in Brocante zo interessant 
maakt: het zoeken op allerlei marktjes 
naar speciale leuke, mooie dingen, 
de research om er achter te komen 
wat het is, waar het vandaan komt, 
hoe oud het is, of welke bijzondere 
verhalen er achter zitten en last-but-
not-least, de kunst om het duurder te 
verkopen dan je het hebt ingekocht.

Kennis
Om succes te hebben moet je veel 
kennis opbouwen: “In het begin 
kochten we regelmatig verkeerde 
dingen in. Belangrijk is of je het zelf 
mooi vindt, maar natuurlijk moet 
je ook goed weten wat je koopt. Je 
moet dus veel lezen, googelen, met 
experts praten en gewoon door vallen 
en opstaan ervaring opdoen om de 
juiste dingen voor een goede prijs 
in te kopen. Vanuit eigen interesse 
is een van onze specialismen oud 
aardewerk. Voornamelijk Maastrichts, 
uit de fabrieken van Petrus Regout 
en Société Ceramique. Het aardewerk 
stamt veelal uit de negentiende eeuw 
en het is fascinerend met hoeveel 
liefde en zorg het gedurende 150 jaar 
is gebruikt en tot nu nog steeds gaaf is 
gebleven. Dat doet ons echt wat.

Speelgoed
Ook koop ik vaak oud speelgoed. 
Meestal komt dit van oorsprong uit 
Duitsland. Daar is veel speelgoed 
geproduceerd. En niet zelden zit daar 
een aandoenlijk verhaal aan vast, 
bijvoorbeeld: “Honderd jaar geleden 
sloten in het Duitse Erzgebirge de 

 zilver- en tinmijnen, met grote armoe-
de tot gevolg. Men ging toen simpel 
speelgoed maken met de hand, om in 
leven te blijven. Van restjes wol wer-
den bijvoorbeeld kleine, aandoenlijke 
schaapjes gemaakt, die nu nog steeds 
heel gaaf zijn voor bij de kerststal.”

Hebben ze ook wel eens een klapper 
gehad, die je bij ‘Kunst en Kitsch’ 
nog wel eens ziet ? Voor één euro iets 
afzichtelijks kopen dat uiteindelijk 
duizenden euro’s waard blijkt te zijn? 
“Nou nee, dat zijn echt hele grote 
uitzonderingen. De inkoop wordt 
moeilijker, er is veel concurrentie en 
de verkopers kijken misschien ook 
beter uit dan vroeger. In Nederland 
is het heel moeilijk, Nederlanders 
gooien veel weg. In andere landen, 
zoals België en Frankrijk worden de 
oude dingen uit de erfenis van oma 
meer bewaard.”

Tijdrovend
De hobby van Rob is zeer tijdrovend. 
Inkopen gebeurt met name op mark-
ten in het buitenland. Die markten 
beginnen al rond 6 uur in de morgen 
of soms nog eerder, dus je moet vroeg 
uit de veren. “Vaak vertrekken we 
al om een uur of drie in de nacht, 
rijden op zo’n dag 500 á 1000 km 
en bezoeken dan zoveel mogelijk 
markten.” Daarna moeten alle spullen 
nog worden afgewassen en gefotogra-
feerd. Vervolgens in advertenties op 
Marktplaats gezet en bij verkoop moet 

het zorgvuldig worden ingepakt en 
verstuurd. 
Gelukkig blijft er toch nog tijd over 
voor de andere hobby van Rob, name-
lijk het golfen! Soms kan hij de twee 
hobby’s combineren: hij heeft een set 
oude golfclubs en oude, leren golfbal-
len op de kop getikt. 

Nieuwe schatten
Af en toe staan we ook op een Bro-
cante markt, om onze spulletjes aan 
de man te brengen, maar niet al te 
vaak. Het liefste gaan we namelijk op 
inkoop. Bij nacht en ontij op zoek 
naar nieuwe schatten, die we ver-
volgens via Marktplaats of Facebook 
proberen te verkopen en alles onder 
ons motto: ‘We sell old stuff to make 
new people happy’.

Nieuwsgierig geworden? Bezoek dan 
eens onze website: www.brocantema-
rieangelie.nl

Aart Polderman

De Brocante handel van Rob Mooren

De golfer en zijn hobby
Vijf jaar geleden bezochten Rob en zijn vrouw Myriam zo nu en dan rommel-
markten en bij een van die gelegenheden kreeg hij zo maar een oude Philips 
knijpkat mee, je weet wel, zo’n zaklantaarn die je zelf van stroom moet voor-
zien door via een knijparm een generatortje te activeren. Rob ging wat goo-
gelen en het bleek een ding te zijn dat in de oorlog in Kamp Vught gemaakt 
werd voor de vrouwen van Duitse legeroffi cieren. En netjes in zijn originele 
doos bleek het best nog wat waard te zijn.
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Epiloog
“Het moet voor u een trieste mededeling zijn, dat dit mijn laatste verhaaltje is in ons bulletin. Maar het is niet anders.

Gedurende ca. vijf jaren heb ik geprobeerd u leerzame zaken bij te brengen, u enig inzicht te geven in de geschiedenis van onze 
golfsport en verslag te doen van de dagelijkse gebeurtenissen op onze baan en in ons clubhuis.
Dit laatste was het makkelijkste, want ik hoefde alleen maar naar u te luisteren in ons clubhuis of op het terras. Hier was ik dus 
alleen maar een veredelde notulist.

Zo was ik dus getuige van de 12.421 keer dat u ‘best goed gespeeld had, maar de bal meerdere malen precies op het randje van 
de hole bleef hangen’. Dit laatste met de verzuchting de hole wat groter te maken. Dit laatste is natuurlijk fl auwekul, want dan 
zouden de ballen die er nu ruim naast gaan, ook op het randje blijven liggen en dat zijn er ongetwijfeld veel meer.

Ook zal mij het argument dat u vandaag weer ‘in alle bunkers heeft gelegen’, steeds bijblijven. Ik heb hier zelfs het gehate 
werkwoord ‘bunkerkleven’ voor uitgevonden. Hierbij moet ik steeds denken aan een speciale crosscountry-wedstrijd, georgani-
seerd door ons gewaardeerd lid T.G. te H. waarbij de fairway-bunker op hole 11 juist de hole was. Merkwaardig te zien hoe onze 
notoire bunkerklevers die dag juist niet in de bunker kwamen. Rare mensen die golfers…

Ook denk ik aan de hardnekkigheid, waarmee u mijn welgemeende adviezen niet heeft opgevolgd. Weet u nog? ‘De kortste 
afstand tussen twee punten is een rechte lijn’ en dus niet via bomen of waterpartijen. En op hole 4 heb ik u, tevergeefs, gewezen 
op de oude golfregel: ‘Always hit the second bal fi rst’. 

Uitvoerig heb ik u mogen uitleggen wat ‘Local Rules’ zijn. Dit zijn dus handelingen die bij ons wel mogen en ergens anders niet. 
Of andersom, dat heb ik nooit begrepen. 
Ik heb met u geleden als ik u weer bovenop hole 5 zag (en hoorde) aankomen.
Vol interesse heb ik gekeken naar uw specifi eke voorbereidingen op iedere slag en in veel gevallen herkende ik dus al van verre 
het betreffende lid door deze specifi eke voorbereidingen.

En ik heb u regelmatig mogen complimenteren als u er desondanks weer in was geslaagd een goede prestatie te leveren.

Ook heb ik met u, soms hoofdschuddend en soms met een gevoel van gezond optimisme, de verhalen aangehoord over de wel-
haast periodieke wijzigingen in de organisatie rondom de baan in het clubhuis.

Op dit alles kijk ik met veel, met heel veel plezier terug. Maar ook met dankbaarheid, omdat uw ervaringen voor een belangrijk 
deel inspiratie waren voor mijn verhaaltjes. Nu ik dus werkeloos ben geworden zou het logisch zijn verder te gaan met de histori-
sche roman over de Golfhorst, maar zoals u weet: er zijn te veel hoofdpersonen…

Maar natuurlijk. Dit was alles maar relatief. Ik heb u ook gewezen op onze echt fi jne sport die wij te midden van plezierige men-
sen op een prachtige baan mogen beoefenen. Met de redelijke zekerheid, dat we dit nog in lengte van jaren mogen doen.
Dit laatste is tevens een hommage aan de vele leden van de diverse commissies, die dit mede mogelijk maakten en natuurlijk aan 
de huidige beheerders van onze baan.
Tot slot, lieve dames en beste heren deel ik u mee, dat ik toch afscheid neem met een gevoel van schaamte. Schaamte voor het 
feit, dat ik al die jaren geweigerd heb een hole-in-one te slaan. Ik had dit natuurlijk makkelijk kunnen doen, want zoals sommi-
gen nog weten:

Ik had de mooiste,
Ik had de snelste,
Ik had de beste swing van allemaal.
Elegant, niet te stijf.
Ik deed het met mijn hele lijf.
Ik had de beste swing van allemaal.

Wees gegroet u allen.”

Afko Schoonbeek

column… Afko Schoonbeek

Gol fhors t Winter 2017
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Winterregels en  
winterhandicap

Sinds begin november gelden voor de wedstrijden van de  vereniging 
de winterregels. Waarom en wat houdt dat in?

We hebben de laatste weken gemerkt dat het voor heel veel leden steeds 
lastiger wordt om hun handicap te spelen. De condities van de baan zijn 
anders dan in de zomer, waardoor ballen minder ver rollen en het lastiger 
is om uit de rough te komen. In de winter willen we toch doorspelen, maar 
het moet wel leuk blijven. We willen voorkomen dat mensen thuis blijven, 
omdat de het te lastig en frustrerend is.
Daarom gelden nu de volgende regels:

Plaatsen
De regel- en handicapcommissie 
heeft de local rule het ‘plaatsen’ 
ingevoerd. Dat betekent dat je op de 
fairways en voorgreens de bal zonder 
straf mag opnemen en schoonma-
ken. Je moet de ligplaats van de bal 
merken, voordat je hem opneemt. 
De opgenomen bal moet je plaatsen 
binnen één scorekaart-lengte (15 
cm) van de oorspronkelijke ligplaats 
en niet dichter bij de hole.

Deze regel geldt totdat deze weer 
wordt ingetrokken, ook buiten de 
clubwedstrijden. Je kunt deze ook 
vinden op het prikbord in het club-
huis en op de website onder Com-
missies > RHB-commissie > Tijdelijke 
plaatselijke regels. 

Winterhandicap
Je EGA-handicap is nu - voor de 
clubwedstrijden - omgezet naar 
een winterhandicap. Dit handicap 
begint hetzelfde als je normale han-
dicap en wordt gedurende de winter 
aangepast naar aanleiding van je 
uitslagen. Op deze manier blijft het 
toch leuk om onderling wedstrijden 
te spelen. Eind maart wordt het 
winterhandicap weer opgeheven en 
spelen we de clubwedstrijden weer 
met het normale (EGA-)handicap. 

Toch qualifying spelen?
We weten dat sommige mensen 
toch graag qualifying willen spelen. 

Dat kan. Speel je geen clubwedstrijd, 
dan kun je net zoals normaal een 
qualifying ronde spelen. Wil je de 
clubwedstrijd ook qualifying spelen? 
Ook dat kan. Sinds dit jaar kun je 
via de app GOLF.NL iedere ronde die 
je hebt gelopen, invoeren als quali-
fying. Dat invoeren kan ook voor de 
clubwedstrijd. 

Op de website www.golf.nl en op 
onze website bij de RHB-commissie, 
kun je vinden hoe de app werkt. De 
app kun je downloaden via de App 
Store of de Google Play Store. Weet 
je toch niet hoe dat allemaal moet 
en werkt? Vraag het eens in het 

clubhuis. Er is vast wel iemand die je 
wil helpen.

Omdat deze mogelijkheid nu be-
staat, kan iedereen zelf kiezen om 
wel of niet qualifying te lopen. Op 
die manier kan iedereen op een pret-
tige manier de winter doorkomen. 
Daarom heeft de WECO besloten 
om deze winterregels weer in te 
voeren. 

We wensen jullie allemaal heel veel 
speelplezier deze winter!

De RHB- en wedstrijdcommissie
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Deze herfst werd ik bijzonder getroffen door de reuzenbovisten. Ik zag ze ach-
ter het ‘biotoop tussen hole 13 en 14, zo groot als een voetbal, en ze hebben 
er wel een maand gestaan (in dit gebied is jaren geleden ook eekhoorntjes-
brood gevonden). 

Paddenstoelen 
op de Golfhorst

  Reuzebovisten: om de grootte aan te tonen is 
er een golfpet opgezet en een golfbal bijgelegd!

Bovisten zijn buikzwammen, die hun 
sporen verspreiden als ze openbar-
sten. Als hij glad is van oppervlak 
en zolang hij wit van buiten en van 
binnen is, is deze paddenstoel eetbaar. 
Bij het rijpen van de sporen wordt hij 
bruin en is hij niet meer lekker.

Paddenstoelen zijn niet lang houd-
baar en sommige soorten zijn in 
gedroogde vorm te koop. Je kunt ze 
beter niet wassen, maar afpoetsen met 
een zachte borstel of keukenpapier. 
Laat paddenstoelen zeker niet in het 
water liggen want ze zuigen zich zeer 
snel vol. Gedroogde paddenstoelen 
moeten eerst worden geweekt.

Joep Jansma

  Knolamaniet

Paddenstoelen worden vanaf midden 
17e eeuw gekweekt, maar werden pas 
na 1950 bekend bij de consument. De 
meest gekweekte paddenstoel ter we-
reld is de champignon (Nederlands: 
kampernoelie). Deze is er in twee 
varianten, de witte en de kastanje-
champignon. Op de tweede plaats 
komt de shiitake. Verder zijn vrij 
algemeen bekend de oesterzwam en 
de Portobello (uit de kluiten gewassen 
kastanjechampignon).
De meest bekende wilde paddenstoe-
len zijn de cantharel, het eekhoorn-
tjesbrood (Italiaans: Porcini) en de 
(kostbare) truffel.

Hoewel paddenstoelen het hele jaar 
door te zien zijn, is de herfst voor de 
meeste soorten wel favoriet. Heel veel 
soorten zijn beschermd (momenteel 
staan er 1648 soorten op de rode 
lijst). Paddenstoelen plukken in het 
wild is bij onze oosterburen en Oost-
Europese landen veel meer bekend 
dan bij ons, maar ben voorzichtig met 
het eten van wilde paddenstoelen, ze 
kunnen zeer giftig zijn en het eten 
ervan kan onder meer leiden tot hal-
lucinaties. De giftigste van allemaal is 
de groene knolamaniet, waarvan je al 
na 12 uur kunt overlijden. Van de vele 
duizenden soorten paddenstoelen zijn 
er maar ongeveer 50 smakelijk. 

  Inktzwam

Ook ieder jaar aanwezig zijn de inkt-
zwammen bij de afslag van hole 17. 
Dit is een eetbare paddenstoel en van 
de vele variaties komt de geschubde 
het meest voor.

 Vliegenzwammen

De vliegenzwammen stonden dit jaar in een bijna complete heksenkring naast 
de afslag van hole 18. Deze ‘rood-met-witte-stippen’ kun je maar beter niet 
eten, want ze zijn giftig.
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   DDD ooo ooo rrr lll ooo ppp eee rrr  
Omdat Fré Thissen in ons vorige nummer zijn laatste puzzel gemaakt heeft voor ons clubblad, ditmaal een ‘oudje’!  
 

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

1 
            8    

2 
        10        

3 
1  6              

4 
    19          13  

5 
          25      

6 
   12   3 30     4   18 

7 
        23        

8 
15  28 2 17       20     

9 
                

10 
  31            21  

11 
        26  32   27   

12 
22         7 5     9 

13 
 33         11      

14 
 29    14           

15 
   24   16          
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Horizontaal 
1. geldelijk, stierenvechter 
2. weefselopbouwend, al het vee 
3. lichaamsdelen, vervelend iemand, ziekte 
4. Radio Symfonie Orkest, extremist, sportevenement, 

verwering 
5. takje, kunstwerk, noodlottig 
6. pinda, uitwendig, meetlat, onaangepast 
7. veevoer, altijd, boom, meisjesnaam 
8. gekant, repeteren 
9. atmosfeerdruk, Italiaanse voetbalclub 
10. winkel, schip, bijstaan  
11. deel van een auto, omroep, vaargeul 
12. Europeaan, verlaagde noot, onder (Fr.), organische 

verbinding 
13. oude munten, maïskoek, dwarsmast 
14. plaatsnaam, hype, vogel, leergang 
15. muzieknoot, peilinstallatie, hospartij, artikel, familielid 
 
 
 

Verticaal 
1. temperatuurschaal, alternatief 
2. inrichtingsassistente, schaats, oude munt, kapitein 
3. superklein, zoen, maand 
4. wegvoering, gereedschap, vissersloon  
5. kerstlied, ding, stalling, ten bedrage van 
6. samenhang, en andere, bijwoord, lengtemaat, bevel 
7. ziek (Eng.), knaagdier, opschrift, bloem 
8. bijb. figuur, onheilsgodin, claim, titel, Perzische koning 
9. droogvloer, titel, erfelijkheidsdrager, loopvogel, regionale 

omroep 
10. verhinderen, bedrag, mannelijk dier, sluis 
11. houtsoort, moot, gastheer, muzieknoot 
12. zonwering, rangtelwoord, lidwoord, uitvoering 
13. stap, voegwoord, IJsland op auto, door de wind 
14. a priori, vorst, nummer, hoofddeksel, familielid 
15. ontslag, Belgische plaats, voorzetsel 
16. indien, naam van voetballer van Internazionale, ook, 

meisjesnaam, tijdperk, berging 
 

 
1 2 3  4 5  6 7  8 9 10 11 

12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22  23 

24 25  26 27 28  29 30  31 32 33 ! 
 
 
Zet de gevonden letters in het diagram hierboven. Deze verzuchting voor ná de winter is de oplossing.  
Stuur deze oplossing vóór 25 januari 2018 naar: Redactie magazine ‘Golfhorst’, t.a.v. Bets van der 

Horizontaal
1. geldelijk, stierenvechter
2. weefselopbouwend, al het vee
3. lichaamsdelen, vervelend iemand, 

ziekte
4. Radio Symfonie Orkest, extremist, 

sportevenement, verwering
5. takje, kunstwerk, noodlottig
6. pinda, uitwendig, meetlat, onaange-

past
7. veevoer, altijd, boom, meisjesnaam
8. gekant, repeteren
9. atmosfeerdruk, Italiaanse voetbalclub
10. winkel, schip, bijstaan 
11. deel van een auto, omroep, vaargeul
12. Europeaan, verlaagde noot, onder 

(Fr.), organische verbinding
13. oude munten, maïskoek, dwarsmast
14. plaatsnaam, hype, vogel, leergang
15. muzieknoot, peilinstallatie, hospartij, 

artikel, familielid

Verticaal
1. temperatuurschaal, alternatief
2. inrichtingsassistente, schaats, oude 

munt, kapitein
3. superklein, zoen, maand
4. wegvoering, gereedschap, vissersloon 
5. kerstlied, ding, stalling, ten bedrage 

van
6. samenhang, en andere, bijwoord, 

lengtemaat, bevel
7. ziek (Eng.), knaagdier, opschrift, 

bloem
8. bijb. fi guur, onheilsgodin, claim, titel, 

Perzische koning
9. droogvloer, titel, erfelijkheidsdrager, 

loopvogel, regionale omroep
10. verhinderen, bedrag, mannelijk dier, 

sluis
11. houtsoort, moot, gastheer, muziek-

noot
12. zonwering, rangtelwoord, lidwoord, 

uitvoering
13. stap, voegwoord, IJsland op auto, door 

de wind
14. a priori, vorst, nummer, hoofddeksel, 

familielid
15. ontslag, Belgische plaats, voorzetsel
16. indien, naam van voetballer van 

Internazionale, ook, meisjesnaam, 
tijdperk, berging
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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).

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. 

Oplossing puzzel 40: 
Adios en tot ziens!
De winnaar van  puzzel 40 
is Peter Bouten (BOUT6),
Tuinstraat 12, 
5802 AE Venray.

Een fl esje  wijn staat klaar 
bij de receptie van de 
 Golfhorst.

   DDD ooo ooo rrr lll ooo ppp eee rrr  
Omdat Fré Thissen in ons vorige nummer zijn laatste puzzel gemaakt heeft voor ons clubblad, ditmaal een ‘oudje’!  
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9 
                

10 
  31            21  

11 
        26  32   27   
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Horizontaal 
1. geldelijk, stierenvechter 
2. weefselopbouwend, al het vee 
3. lichaamsdelen, vervelend iemand, ziekte 
4. Radio Symfonie Orkest, extremist, sportevenement, 

verwering 
5. takje, kunstwerk, noodlottig 
6. pinda, uitwendig, meetlat, onaangepast 
7. veevoer, altijd, boom, meisjesnaam 
8. gekant, repeteren 
9. atmosfeerdruk, Italiaanse voetbalclub 
10. winkel, schip, bijstaan  
11. deel van een auto, omroep, vaargeul 
12. Europeaan, verlaagde noot, onder (Fr.), organische 

verbinding 
13. oude munten, maïskoek, dwarsmast 
14. plaatsnaam, hype, vogel, leergang 
15. muzieknoot, peilinstallatie, hospartij, artikel, familielid 
 
 
 

Verticaal 
1. temperatuurschaal, alternatief 
2. inrichtingsassistente, schaats, oude munt, kapitein 
3. superklein, zoen, maand 
4. wegvoering, gereedschap, vissersloon  
5. kerstlied, ding, stalling, ten bedrage van 
6. samenhang, en andere, bijwoord, lengtemaat, bevel 
7. ziek (Eng.), knaagdier, opschrift, bloem 
8. bijb. figuur, onheilsgodin, claim, titel, Perzische koning 
9. droogvloer, titel, erfelijkheidsdrager, loopvogel, regionale 

omroep 
10. verhinderen, bedrag, mannelijk dier, sluis 
11. houtsoort, moot, gastheer, muzieknoot 
12. zonwering, rangtelwoord, lidwoord, uitvoering 
13. stap, voegwoord, IJsland op auto, door de wind 
14. a priori, vorst, nummer, hoofddeksel, familielid 
15. ontslag, Belgische plaats, voorzetsel 
16. indien, naam van voetballer van Internazionale, ook, 

meisjesnaam, tijdperk, berging 
 

 
1 2 3  4 5  6 7  8 9 10 11 

12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22  23 

24 25  26 27 28  29 30  31 32 33 ! 
 
 
Zet de gevonden letters in het diagram hierboven. Deze verzuchting voor ná de winter is de oplossing.  
Stuur deze oplossing vóór 25 januari 2018 naar: Redactie magazine ‘Golfhorst’, t.a.v. Bets van der 

Zet de gevonden letters in het diagram 
hiernaast. Deze verzuchting voor ná de 
winter is de oplossing. 
Stuur deze oplossing vóór 25 januari 
2018 naar: 
Redactie magazine ‘Golfhorst’, 
t.a.v. Bets van der Heijden, 
Eikenlaan 7, 
5941 CX Velden 
(betsvanderheijden@gmail.com). 

Vergeet vooral niet je naam en adres te 
vermelden. Veel plezier!

Een fl esje  wijn staat klaar 
bij de receptie van de bij de receptie van de 

22



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

G  lfhorstG  lfhorst
JAARGANG 14, WINTER 2017CLUBBLAD VAN GOLFVERENIGING GOLFHORST, AMERICA

UNIEKE BELEVENIS VOOR

SPIEGELSESSIE:

BRIGITTE PEETERS

LEVENDIG EN LEERZAAM

GOLFEN WE
BETER OF

JUIST SLECHTER?

HANDICAP-
SYSTEEM IN
BEWEGING

EINDE
VAN EEN
TIJDPERK
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