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Wij bedanken onze vrienden van het clubblad:
Rabobank Horst-Venray  •  Verhaag Parket Sevenum  •  Bad & Keuken Design Sevenum

Anonieme sponsor  •  PLUS Supermarkt Lucassen Horst  •  Salet Atelier Sevenum
Chiropractie de Koning Venlo-Blerick  •  Van Issum Media Horst  

LucassenLucassen Horst

Rabobank Clubkas 
Campagne € 141,81
Golfvereniging Golfhorst heeft meegedaan met de clubkas 
Campagne van Rabobank Horst Venray.
Leden van die bank konden via een unieke code hun stem 
uitbrengen. Ieder lid ontving vijf stem-
men, waarvan maximaal twee stem-
men op dezelfde vereniging mochten 
worden uitgebracht. Deze actie 
heeft voor onze vereniging € 141,81 
opgebracht. Dank aan de leden die 
gestemd hebben op onze club.
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Begin oktober ben ik door wethouder 

Beurskens en een ambtenaar van de 

gemeente Horst a/d Maas uitgenodigd 

voor een kennismakingsgesprek. Uiteraard is 

ook het gebied ‘de Peelbergen’, waar de Golf-

horst een deel van is, uitvoerig besproken. De 

gemeente en de ondernemers in het gebied heb-

ben uitgesproken voor een 9+ te gaan. Schrifte-

lijk heeft de gemeente aan ons bevestigd: “Kwa-

liteit is belangrijk. De Golfbaan is een hele mooie 

toevoeging in het gebied en sluit goed aan bij de 

activiteiten van het hippisch centrum Grandor-

se.” Er liggen kansen die de exploitanten moeten 

verzilveren en wij willen ze daarbij graag helpen. 

De gemeente heeft verder toegezegd een oplos-

sing te gaan zoeken voor de stofoverlast door het 

deel van de Raamweg dat langs de Americabaan 

loopt.

Eind oktober heeft het bestuur samen met de ge-

broeders Swinkels, Derk en Remo met een NGF-

deskundige gesproken over ‘sportief beleid’. Het 

doel van de bijeenkomst was om, in ruime zin 

voor de komende jaren te komen tot het beste 

wat de Golfhorst kan bieden: sportieve en recre-

atieve prestaties op een verzorgde en uitdagende 

baan. Wij zullen in de komende Algemene Le-

denvergadering plannen daartoe voorleggen 

waar wij instemming van de leden voor vragen. 

Dus, wil je meepraten, zorg dan dat je er dinsdag 

29 januari 2019 bij bent.

Vrijwilligers worden niet betaald, zij zijn name-

lijk onbetaalbaar! Piet Tacken, de vrijwilliger van 

het jaar 2018, is een man die zich jarenlang met 

hart en ziel heeft ingezet voor de vereniging. Dat 

deed hij als lid van de re-

gel- en handicapcommis-

sie, maar ook op andere 

fronten. Hij geeft graag 

gevraagd, maar ook onge-

vraagd advies. Een waar-

dering van de vereniging 

voor zijn hele oeuvre! 

Het laatste clubblad dat op papier verschijnt, ligt 

nu voor je. Jammer, maar het is niet anders. Het 

is jarenlang een prachtige glossy geweest die zich 

door de opbrengsten van advertenties zelf kon 

bedruipen. Advertenties verkopen werd echter 

steeds moeilijker. We zullen de communicatie 

vanaf nu, zoals je eigenlijk dit jaar al gewend 

bent, uitsluitend digitaal verzorgen door middel 

van de website, facebook en nieuwsbrieven.

Sinds een aantal jaren loopt de deelname aan 

wedstrijden terug. In 2018 gold dit zowel voor 

de wekelijkse wedstrijden als voor de bijzondere 

wedstrijden zoals het zomertoernooi en de club-

kampioenschappen. Ik hoop dat we komend 

jaar deze negatieve spiraal kunnen doorbreken.

In 2019 gaan de aangekondigde nieuwe golfre-

gels in. Verderop in dit blad zijn de belangrijkste 

wijzigingen toegelicht. Ik vertrouw erop dat ie-

dereen zich de nieuwe regels naar beste kunnen 

eigen maakt.

Ik wens jullie een gezellige feestmaand toe en 

hoop je op de nieuwjaarsreceptie op zondag 6 

januari a.s. te zien, op veler verzoek weer wat la-

ter in de middag, om het glas te heffen op een 

gezond 2019 en op weer een mooi golfjaar.

Jan Buskes

Van golf tot poëzie…
Snakkend naar een druppel water

Streepjes stralende zonnestralen

Strelen hole na hole

Tee, fairway, rough, bunker en 

green

Groen glanzende grassprietjes

Lonken hunkerend omhoog

Zodat elk een streepje zonlicht 

kan zien 

Glorieus genieten nu het kan

Van de zomerse warmte

Die zacht de aarde streelt

Zwoele zomerdagen vieren 

hoogtij 

Dag in dag uit, week in week uit

Niemand die het verveelt

Groene ‘gelpe’ boomblaadjes

Kleuren naar geel

En knisperen in de wind

Gele grassprietjes worden bruin

Lonken opnieuw omhoog

Om te zien waar zich een wolkje 

bevindt

Zomerse zonnestralen blijven 

Jagen wolkjes weg

Van de blauwe stralende lucht

Dorstig dromend van water

Wortelen plantjes diep

En slaan dieren op de vlucht

Zonnige zomeraanbidders 

genieten

Maar de natuur snakt

Snakt naar een druppel water

Gretige golfers genieten dagelijks

18 holes in het zonnetje

Genieten, de rest komt later

Groene greens die zijn er nog

Beregeningsinstallaties draaien

Volop, een en al geklater

Buiten bereik hiervan echter

Snakt de natuur nog steeds

Snakt naar een druppel water

Chantal Versleijen-Van de 

Winkel
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Op 13 oktober verwacht je niet dat 
je nog zonnebrandcrème nodig zult 
hebben maar vandaag bij een stra-
lende zon en meer dan 25ºC is dat 
geen overbodige luxe. We krijgen een 
dagje pure verwennerij aangeboden 
en dat begint al met de koffie. Niet 
zo maar een stuk vlaai, maar feestelijk 
Moscovisch gebak. 

Zo’n 35 golfers gaan Scottisch Green-
some spelen. Marco probeert elk jaar 
wel iets anders te bedenken voor de 
vrijwilligers en dat lukt hem nog ook.
Tevens is er het niet vermijdbare 
extraatje na hole 18, deze keer weer 
het hamsterspelletje met de putter. Er 
staat 5x putten en dat kan betekenen 
5x één bal of 1x 5 balletjes (de slim-
meriken doen het laatste).

Speurtocht
Eigenlijk zou het spel vlot moeten 
verlopen omdat met dezelfde bal 
meestal om beurten wordt gespeeld, 
maar de laatste flight komt uiteinde-
lijk toch pas na bijna 5 uur binnen. 
Later bleek dan ook dat er een flight 
bij was die er meer een speurtocht 
van maakte dan een Scottisch Green-
some.

De baancatering bestaat uit een 
warme sandwich met chorizo en een 
Bavaria Mex alcoholvrij of Rivella 
met Spa. Op het terras komen de 
onvermijdelijke bitterballen voorbij 
en dan is een uitstekend viergangen 
diner voor sommigen toch wat ruim 
bedeeld.

Onbetaalbaar
Als we aan tafel gaan geeft onze 
voorzitter allereerst hoop voor de 
toekomst door verslag te doen van 
zijn bezoek aan de gemeente (zie 
elders het item ‘Golfhorst heeft be-
langrijke regiofunctie’). Vrijwilligers 
zijn onmisbaar voor de vereniging, 
zij worden niet betaald, want ze zijn 
onbetaalbaar. Maar toch is er elk jaar 
één bij die extra in de schijnwerper 
wordt gezet en dit jaar is dat Piet Tac-
ken. Piet heeft als lid van de regel- en 
handicapcommissie meer dan 12.000 
qualifying kaarten door zijn han-
den laten gaan, daarbij nog talloze 
gevraagde en ongevraagde adviezen 
gegeven over de baan en heeft mis-
schien wel als een van zijn belang-
rijkste verdiensten het gegeven dat 
hij onze voorzitter heeft leren golfen? 
“Piet bedankt!”.

Variëteit
Bij de prijsuit-
reiking is er een 
ruime variëteit 
van neary, second 
neary, neary to 
the surprise (moet 
kennelijk toch in 
het Engels) en het hamsterspelletje. 
Het aantal Stablefordpunten voor 
het winnende team bedraagt 42, de 
meeste teams scoren wel boven de 30 
en die daaronder zitten worden (uit 
respect) niet hardop genoemd.
Het diner vangt aan met een verras-
sende tonijncarpaccio, meloen met 
ham en zalmmousse met garnaaltjes.
Daarna een dubbelgetrokken runder-
bouillon (zeg maar gewoon ‘zon-
dagse soep’). Naar keuze volgen een 
zalmfilet met een witte wijnsaus of 
varkenshaas medaillons met een saus 
van bospaddenstoelen en tot slot een 
nagerecht. Voor de meesten meer dan 
genoeg.

Als je dit zo mag meemaken, zou 
iedereen wel vrijwilliger willen zijn bij 
deze club, toch?

Joep Jansma

‘Als je dit zo mag 
meemaken, zou ieder-
een wel vrijwilliger 
willen zijn bij deze 
club, toch?’

Piet Tacken 
Vrijwilliger van het Jaar!
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Jaargang 15, editie 2018: het laatste 
nummer van magazine ‘Golfhorst’
Met dit nummer komt er een einde 
aan 15 jaar Magazine ‘Golfhorst’ in de 
huidige vorm. Door sterk veranderende 
omstandigheden is het niet meer 
mogelijk een clubblad uit te blijven 
brengen. Daarom gaan we over naar 
een berichtgeving via een periodieke 
digitale nieuwsbrief. Rest de redactie 
alleen nog eenieder hartelijk te 
bedanken die in de loop der jaren zijn 
of haar steentje heeft bijgedragen aan 
het clubblad.

Kopij:
Kopij voor de digitale nieuwsbrief 
inzenden via:
redactie@golfvereniginggolfhorst.nl

Fotografie:
Cees van Beek
Jan Buskes
Ton van Driel
Leny en Jacques van Eyndt
Bets van der Heijden
Els en Fried Hoeijmakers
Joep Jansma
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Aart Polderman
Marco Van de Voort
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Cover:
Chantal Versleijen

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

Algemene 
ledenvergadering

Nieuwjaarsreceptie

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 29 januari 2019 
om 20.00 uur in ons clubhuis. Noteer deze datum alvast in jouw agenda. 
Eind december ontvang je een nieuwsbrief met daarin de uitnodiging en de 
agenda. Er staan weer interessante onderwerpen op het programma.

Het bestuur

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zondag 6 januari 2019 vanaf 16.00 
uur. Het is een gezamenlijke bijeenkomst van de BV en de vereniging. Je 
bent van harte welkom!

Het bestuur 

Kerstmis 2018 

 
Op sinterklaasdag, kerstavond en oudjaars-
dag is ons clubhuis tot 17.00 uur open.
Golfbaan de Golfhorst (zowel de golfbaan 
als het clubhuis) is verder beide kerstda-
gen gesloten.

Voor de golfers die graag met de kerst-
dagen willen golfen, wordt er op tweede 
kerstdag 26 december een kersttoernooi 

gehouden op Golfbaan de Swinkelsche 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 koffie en  
  kerststol. 
10:30 uur:  Aanvang wedstrijd over 18 holes (gunshot) met baan- 
  catering (erwtensoep). 

Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats onder genot van een drankje 
met een bitterbal. 
  
Deelname bedraagt € 10,00 voor de leden van de Golfhorst; dit is in-
clusief ontvangst met koffie en kerststol, baancatering, en na afloop 2 
consumpties en bitterballen. 

Aanmelden kan per e-mail: info@golfbaandeswinkelsche.nl
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1 januari 2019 is het 3 jaar geleden 
dat de gebroeders Hendrik en Harrie 
Swinkels de exploitatie van de Golf-
horst op zich namen. Ze hadden hun 
veebedrijf toen al enkele jaren daar-
voor van de hand gedaan en zich op 
de golfbusiness gestort. Op 90 hec-
tare van hun voormalige grond werd 
door een bekende golfbaanarchitect 
De Swinkelsche aangelegd. Maar de 
gebroeders wilden meer: de Golfhorst 
kwam beschikbaar, een totaal andere 
baan, maar Hendrik (foto) en Harrie 
zagen de exploitatie ervan als een 
uitdaging. Hoe kijken zij nu tegen de 
Golfhorst aan, hebben ze spijt dat ze 
erin zijn gestapt en wat hebben ze 
nog voor plannen met de baan? 
Bets van der Heijden probeert een 
antwoord op deze vragen te krijgen, 
zich realiserend dat de gebroeders 
Swinkels nooit het achterste van hun 
tong laten zien om geen valse ver-
wachtingen te wekken.

Ik spreek met Hendrik af eind au-
gustus, de baan begint langzaamaan 
weer wat groener te kleuren en de 
zwarte plekken op een aantal greens 
als gevolg van de droogte, zijn nog 
niet hersteld. Na wat over koetjes en 
kalfjes gepraat te hebben, vat ik de koe 
bij de horens en vraag Hendrik op de 
man af hoe hij tegen zijn bijna 3 jaar 
geleden begonnen avontuur aankijkt. 
“Het bevalt me prima” zegt hij zonder 
enige aarzeling. “We zagen het als 
een uitdaging om deze baan naar een 
hoger plan te tillen en daar zijn we 
nog steeds niet mee klaar. Het eerste 
jaar hebben we veel aan drainage 
gedaan, de baan had achterstallig 
onderhoud. Afgelopen jaar zijn er veel 

bomen uitgehaald om wind en zon 
meer speling te geven op de greens en 
de tees. Deze herfst en winter gaan we 
de driving range opknappen (de rotte 
planken vernieuwen), maar wat voor 
de spelers nog belangrijker is, we gaan 
beginnen met het vernieuwen van de 
meest slechte teeboxen. We halen de 
toplaag  eraf, maken de tee vlak en 
leggen er nieuwe zoden op.” Welke af-
slagplaatsen dat precies zijn, daar laat 
Hendrik zich, zoals ik wel verwacht 
had, niet over uit. “We doen dat werk 
in eigen beheer en zien wel hoe ver 
we komen”, is zijn antwoord.

‘Het zelf willen doen’
‘Het zelf willen doen’ is tekenend voor 
de manier waarop de gebroeders Swin-
kels tegen het beheer en onderhoud 
van een golfbaan aankijken. Aan de 
verhalen van de NGF over duurzaam 
beheer hebben ze een broertje dood. 
Hieraan voldoen ze al, vindt Hendrik. 
“Laat ze eens met de landbouw gaan 
praten, die zijn er ook al jaren mee 
bezig, pik de goeie dingen eruit en 
doe daar je voordeel mee”. Dit jaar zat 
er iemand van de NGF bij De Swin-
kelsche op het terras en die wilde de 
greens wel eens van dichtbij bestude-
ren. Men vond dat ze er heel goed uit-
zagen en dat zou vast komen omdat 
er regelmatig werd doorgezaaid. Maar 
dat was in die 7 jaar dat de baan in 
Someren bestaat nog nooit gebeurd. 
Om aan te geven dat Hendrik meent 
te weten waar hij over praat, haalt hij 
als voorbeeld ook de Golfhorst aan: 
“Die baan ligt er nu toch beter bij dan 
3 jaar geleden? Nou, dan doe je het 
toch goed?”

‘Hoofd greenkeeping’
Hendrik noemt zichzelf ‘hoofd 
greenkeeping’, ook al heeft hij daar 
geen opleiding voor. “Dat wereldje 
van greenkeepers is heel klein”, zegt 
hij, “ze worden allemaal op dezelfde 
manier opgeleid, en daarbij hebben de 
producenten van graszaden een grote 
vinger in de pap.”

Ik heb aan het begin van het inter-
view met Hendrik afgesproken dat 
ik alles kon vragen en hij wel zou 
zien of hij zou antwoorden. Over het 
verbeteren van de paden blijft zijn 
antwoord vaag: “Die waren al zo toen 
wij hier begonnen, een deel is toch al 
vernieuwd (van hole 17 naar hole18)? 
Ik zal er nog eens met de eigenaar van 
de baan over praten, veiligheid staat 
absoluut voorop.”

Poule van vrijwilligers
Dat de poule van vrijwilligers op de 
maandag is gestopt, vindt Hendrik 
jammer, maar dat is nou eenmaal zo 
gelopen. 
Het aanbrengen van deurdrangers in 
het clubgebouw zou zijn besproken 
met Bodemzorg Limburg, de eigenaar 
van het golfcomplex. Hendrik zal 
het nog eens met de directeur ervan 
opnemen.
Aan de slechte ondergrond van hole 
15 is volgens Hendrik niets te doen 
en dat geldt ook voor de berg van 5. 
“Ik weet niet wat voor troep daar in 
het verleden allemaal is neergegooid  
want er zit allemaal puin, ijzer en wat 
dies meer zij in de grond. We hebben 
geprobeerd met 40 cm lange pinnen 
de grond los te maken maar dat lukt 
niet. Wij zien geen oplossing.”

‘We blijven investeren in de Golfhorst want we geloven erin’

Gebr. Swinkels: 
golfbaanexploitanten 
met een eigen stijl

Gol fhor s tGol fhor s t Editie 2018
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Als ik hem vraag hoe hij naar de 
toekomst van de Golfhorst kijkt, hoeft 
Hendrik daar niet lang over na te den-
ken. “We geloofden erin en dat doen 
we nog steeds. We hebben een huur-
contract van 10 jaar en dat kan best 
langer worden. Je moet wel blijven 
investeren, anders houdt het op. En 
dat doen we dan ook. Vorig jaar heb-
ben we een machine en tractor met 
voorlader aangeschaft om de greens 
te bezanden, dit jaar hebben we een 
machine voor de Golfhorst gekocht 
om de greens verticaal te maaien. 
Bovendien staat de topbeluchter van 
De Swinkelsche nu op de Golfhorst en 
met deze drie apparaten gaan we de 
greens iedere 3 weken bewerken. Doel: 
kwaliteit van de greens verder verbe-
teren en indien nodig doorzaaien om 
de gevolgen van de droogte te herstel-
len.” 

Speelrecht 2019
Al met al is de exploitant, ook in 
financieel opzicht, zeker niet ontevre-
den hoe het nu loopt op de Golfhorst. 
“Het ledenaantal loopt terug, dat doet 
het overal, maar er komen steeds meer 
greenfeespelers. En dat is goed.”
Hendrik wil nog wel wat kwijt over 
het speelrecht in 2019. Dat blijft op 
zich gelijk aan dat van 2018, maar de 
btw-verhoging van 6% naar 9% zal 
wel worden doorberekend. “Ik vind 
het heel vervelend maar het is nu een-
maal een door de regering opgelegde 
belastingmaatregel en daar ontkomen 
we niet aan. Wij zelf verdienen er 
geen cent meer door, want wij moeten 
het hogere bedrag ook weer afdragen.” 

Bets van der Heijden

Wedstrijdkalender 2019
Zaterdag 29 december 2018  Oliebollentoernooi
Zondag 24 maart Slotdag wintercompetitie 
Vrijdag 29 maart Lentetoernooi Americabaan
Zaterdag 27 april Oranjetoernooi (koningsdag)
Zondag 16 juni Uitwisseling met ‘de Swinkelsche’
Zaterdag 13 en 
zondag 14 juli Strokeplaykampioenschappen
Zondag 11 augustus Zomertoernooi
Zaterdag 21 en 
zondag 22 september Finales matchplaykampioenschappen
Vrijdag 27 september Finale maandbeker Americabaan
Zaterdag 28 september Golfhorst Open
Zaterdag 5 oktober Finale maandbeker 18-holesbaan
Zondag 6 oktober Limburg Golf Trophy
Zaterdag 12 oktober Vrijwilligersdag
Vrijdag 25 oktober Slottoernooi Americabaan
Zaterdag 2 november Slottoernooi 18-holesbaan
Donderdag 5 december Damesdag/sinterklaaswedstrijd
Donderdag 19 december Damesdag met kerstdiner
Zaterdag 28 december Oliebollentoernooi

PS: Zie voor de volledige jaarkalender onze website onder het tabblad:  

Commissies > Wedstrijdcommissie > Wedstrijdkalender  

Veel wedstrijdplezier!

(Wijzigingen voorbehouden)

‘We gaan de driving 
range opknappen en 
beginnen met het 
vernieuwen van de 
meest slechte tee-
boxen’ 
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Ik geef de tee aan…

Math Arts

“Ik werd benaderd door Ger Geurts om een stukje te schrij-
ven voor de tee, hetgeen ik met alle plezier doe. 
Wie ben ik? Math Arts 67 jaar, al meer dan 45 jaar 
getrouwd met Thea, 3 kinderen en 8 kleinkinderen. Ben 
al m’n hele leven woonachtig in Merselo, waar ik vanaf 
mijn 21e jaar samen met Thea een agrarisch bedrijf heb 
gerund.

Daardoor was er in die jaren weinig tijd om te sporten 
,maar wat ik deed, ging op een bepaald moment door 
fysieke klachten niet meer. In juli 2012 ben ik met golf in 
aanraking gekomen via een golfclinic op de Golfhorst waarvoor ik was uitgenodigd 
door mijn petekind Patrick Arts, die op dat moment business lid was op de Golfhorst. 
Die zei: ‘Golf dat is misschien wel wat voor jou, het is een sport die iedereen op zijn 
eigen niveau kan spelen.’ Na die golfclinic wist ik meteen: dit is het, dat ga ik doen! 
Ben ook niet bij andere clubs geweest hoe het daar was, hier op de Golfhorst voelde het 
meteen goed.

Ik heb bij Tom een golfsetje gekocht en ben les gaan nemen, eerst bij Arthur en later bij 
Remo. Begin 2013 heb ik mijn GVB gehaald, een certificaat gekocht en lid geworden 
van de golfvereniging.

Door wat meer vrije tijd speel ik toch wel 3 à 4 keer per week. Als eerste de vrijdagwed-
strijd op de Americabaan. Hier ben ik ook begonnen met het spelen van wedstrijden. 
Dan nog de dinsdag of de woensdagwedstrijd en de toernooien. We gaan ook regel-
matig op donderdag met een groep spelen op een andere baan: Haus Bey, Elmpt of de 
Swinkelsche.

Ook speel ik mee en ben al 4 jaar captain van het team dat deelneemt aan de 2x9 com-
petitie. Dat is een competitie die wordt gespeeld op zaterdagmorgen door 7 golfclubs 
met een 9-holesbaan uit de regio. Het mooie is dat we al die jaren bijna in dezelfde 
teamsamenstelling spelen, wat het nog extra leuk maakt.

Ook aan de NGF-competitie doe ik mee, nu voor het 2e jaar. Dit jaar als captain van het 
seniorenteam 2.

In de loop der jaren heb ik verschillende keren in het buitenland gespeeld, o.m. in 
Thailand, Portugal, Duitsland, Italië en België. Het is toch iedere keer weer een hele 
belevenis! In Thailand is het leuk spelen, daar speel je de baan met caddy en buggy. De 
caddy doet alles voor een zo groot mogelijke fooi.

Ik speel ook het hele jaar door, al was het voorheen met de wintergreens niet altijd even 
prettig. De laatste twee jaar spelen we ook in de winter op zomergreens en dat maakt 
het spelen onder wat mindere weersomstandigheden toch weer heel wat leuker.
Ik krijg van het thuisfront wel eens opmerkingen zoals: ga je al weer golfen?, of ga je 
met zo’n weer golfen?, hoezo golf is verslavend?!

Ook leuk is de 19e hole, bij ’n biertje of wijntje, dan komen de verhalen los waarom het 
dit keer weer goed of slecht is gegaan…

Afsluitend: golf blijft een schitterend spelletje, goed voor lichaam en geest en ik hoop er 
nog vele jaren van te kunnen blijven genieten.”

Groetjes, 
Math Arts

Gezond bakken en braden

Bij het bereiden van voedsel worden produc-
ten vaak verhit. Door verhitting wordt ons 
voedsel smakelijker en beter verteerbaar en 
kunnen we voedsel langer bewaren. Maar 
verhitten heeft niet alleen gewenste effec-
ten, er treden ook ongewenste effecten op. 
Bij het verhitten van voedsel hebben oliën 
en vetten de functie van warmtegeleider. 
Oliën en vetten zijn vaak goed bestand 
tegen hoge temperaturen, maar bij te hoge 
verhitting kunnen ze afgebroken of geoxi-
deerd worden. Sommige vetten en oliën zijn 
daar gevoeliger voor dan andere. Te hoge 
verhitting kan ook leiden tot vorming van 
schadelijke stoffen (onder andere PAK), die 
potentieel kankerverwekkend zijn. Ook bij 
eiwitten in vlees, aardappel- en graanpro-
ducten vindt dit plaats. 

Plantaardige (vloeibare) vetten zoals 
olijfolie zijn gezonder dan (harde) dierlijke 
vetten. Met name extra-virgine olie bevat 
veel (meervoudig) onverzadigde vetzuren 
en die verlagen het cholesterolgehalte van 
het bloed. Landen waar veel olijfolie wordt 
gebruikt, hebben een lager sterftecijfer voor 
hart- en vaatziekten. Waarschijnlijk geldt dit 
voor alle plantaardige oliën, maar vanwege 
de overproductie is er over olijfolie het 
meest gepubliceerd. Extra virgine olijfolie is 
de beste kwaliteit olijfolie, maar helaas het 
minst bestand tegen verhitting. De gezond-
heidsbevorderende eigenschappen gaan bij 
verhitting (150-200ºC) het eerst verloren. 
Het gebruik van extra-virgine olijfolie voor 
bakken en braden wordt daarom afgera-
den. Deze olie is meer geschikt voor koude 
bereidingen. Bij verhitting is gezuiverde 
(garaffineerde) olie geschikter en bovendien 
goedkoper. Het beste bestand tegen verhit-
ting is arachideolie, omdat deze alleen 
mono-onverzadigde vetzuren bevat. In ieder 
geval zijn plantaardige oliën beter geschikt 
voor bakken en braden dan harde vetten. 
Boter (dierlijk vet) kun je beter gebruiken 
bij bereidingen met lagere temperaturen,.....   
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.....bijvoorbeeld bij het bereiden van vis. Ook kan boter bijvoorbeeld wor-
den toegevoegd als vlees op hogere temperatuur in olie is dichtgeschroeid 
nadat de warmtebron is getemperd.

Samengevat
Bakken en braden bij hoge temperatuur: gebruik plantaardige olie bijvoor-
beeld arachideolie, zonnebloemolie of geraffineerde olijfolie.
Bakken bij lage temperatuur (bijvoorbeeld vis op 70ºC) kan met boter.
Koude bereidingen overweeg (extra-)virgine olijfolie.

Algemene adviezen
Verhit de olie of het vet niet te lang, niet te vaak en niet op te hoge tem-
peraturen. Voorkom dat het gaat walmen. Voeg bij het bakken en braden 
een scheutje water of bouil-
lon toe om de temperatuur 
niet te hoog te laten oplopen. 
Voorkom verbranden, snijd 
verbrande delen royaal weg. 
Stel de frituurtemperatuur in 
op maximaal 175 ºC en bak 
in kleine porties van maximaal 
100 gram product op 1 liter 
olie of vet. Zeef de frituurolie 
of het frituurvet na elke fri-
tuurbeurt. Gebruik het maxi-
maal 2 tot 3 keer en neem dan 
nieuwe olie of vet. 

Bron: MVO info kaart 72, Joep Jansma
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Super toch die vrije tap, die pot-
ten bier vergezeld van bitterballen! 
Geweldig zo’n toernooi, goed voor 
de saamhorigheid en dus voor onze 
vereniging. Maar werd er ook nog 
gegolfd?

“Dogs and women not allowed”, 

begint Derk Jolles in zijn openings-
speech: “Een welkom aan het Bavaria-
team en alle mannen van de Golf-
horst, tenslotte is golf van oorsprong 
een herensport!” “Het inschrijfgeld 
van 5 euro gaat naar de Stichting Han-
dycart, die mindervaliden in staat stelt 
het golfspel te kunnen beoefenen.”

Na enkele huishoudelijke mededelin-
gen ging iedereen naar zijn startpunt. 

Gehamsterd
12 uur shotgun, je kent dat wel en alle 
begin is moeilijk: “Die op hole 5 mo-
gen starten, zijn in het voordeel”, zegt 

flightgenoot Geert van Ewijk, “je kunt 
die maar beter gehad hebben...” Wij, 
met Leo van het Bavariateam, start-
ten trouwens op 2. Na een putt van 
ongeveer 12 meter was mijn eerste 
birdie binnen. Hole 3 ging ook goed 
en dan denk je al gauw: vandaag ga ik 
het maken… Hole 4 landen er 2 bal-
len in de vijver en ja hoor op 5 gaat 
de afslag ook in de modder. Voordeel 
daarvan was, dat zo het aantal ballen 
in de vijver weer wat werd aangevuld, 
want daar is me tijdens de afgelopen 
droogte nogal wat gehamsterd… 
Tijdens de koffie en vlaai bij de in-
schrijving vertelde mij iemand uit… 
(ik zal geen namen noemen), dat hij 
gisteren maar liefs 240 ballen uit die 
vijver had gevist. Ik dacht: als je dat 
morgen gedaan zou hebben, hadden 
er nog minstens 20 Bavariaballen 
bijgelegen. Elke deelnemer ontving 
tijdens de inschrijving nl. 3 Pinnacles 
voorzien van het Bavaria-logo. Maar 

goed, verder met de wedstrijd…

Halverwege werd iedereen getrakteerd 
op een Mexicaans biertje met een 
worstenbroodje. Sommige mannen 
noemden dat ook wel een ‘broodje 
smeerlapperij’.

Mij deed die tussenstop trouwens 
goed. Er volgden 5 parren bij de 
eerstvolgende 6 holes en dan wordt 
je nerveuzer. Je voelt: vandaag doe ik 
mee met de besten. Karel Dirkse, mijn 
marker moedigde me aan en het voelt 
heerlijk dat de andere flightgenoten 
me een goede uitslag gunden. En ja 
hoor op 17 een dosis geluk: rakelings 
langs het hek, boven door de struik 
en het hoge gras. De bal belandde op 
de fairway van 3 en zo zat een goede 
uitslag er nog in. En die werd het! 

Vrije tap
Terug van de wedstrijd, stond daar al 

‘Geweldig zo’n toernooi, goed voor de saamhorigheid en dus voor 
onze vereniging’

‘Bavaria om ’t Vat’ 
alleen voor mannen…
Bavaria om ’t Vat toernooi! 63 leden van onze vereniging, aangevuld met 
het sponsorteam van Bavaria, kwamen zaterdag 15 september hier op af en 
beleefden een supermiddag op de Golfhorst. Of ze allemaal voor het golfen 
kwamen weet ik niet. Wel weet ik, dat het na afloop erg gezellig was op het 
terras om ’t vat. 

Gol fhor s tGol fhor s t Editie 2018
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een hele rij op het terras om Pierre 
Driessen te feliciteren. Pierre had 
vandaag de dag van zijn leven! Een 
hole-in-one op 4 en dat met 80 jaar! 
Pierre van harte gefeliciteerd. Ja, hij 
had echt zijn dag en de gelukkige 
hoefde door de vrije tap zelfs niet in 
zijn portemonnee…

Ook bij ons aan tafel werd het steeds 
gezelliger. Leo van Bavaria vertelde: 
‘ja dat klopt precies, ik heb in Ierland 
bij een golfbaan ook zo’n bordje ge-
zien: ‘No sheep and women’, waarop 
steeds meer werd gelachen… Zo had 
hij laatst in zijn stamkroeg ’n man 
met een blauw oog gezien en hem 
gevraagd hoe hij daaraan kwam? Nou 
zei de man: “Mijn vrouw vindt me 
niet zo romantisch.” Hoezo?”, “nou 
nooit bloemen, nooit eens ’n ring of 
ketting, waarop ik haar toch maar een 
ketting heb gegeven met een zilveren 
plaatje of hanger eraan.” Waarop ik 

vroeg: “Is dat dan niet romantisch?” 
“Jawel”, zei hij, “maar er stond nog 
wat op dat plaatje..: ‘niet reanime-
ren…’.” 

Dubbel in de fout
De prijsuitreiking volgde en de 
bierpakketten werden verdeeld. Lei 
Brueren the nearest en Giel Boon-
hof the longest. Marc Bovee met het 
minste aantal slagen van de dag en 
Cees Mulder dacht ik zet mijn naam 
op allebei de bordjes (team Bavaria 
en deelnemers Golfhorst) en ging zo 
dubbel in de fout, al leverde dat hem 
wel wat op.

Met de hcp-verrekening eindigde 
Theo Nabben bij de hoge handicap-
pers met 36 punten als 1e en jawel, 
met 39 punten werd ik 1e bij de 
excellente groep. Vorige keer toen 
het bestuur mij vroeg een stukje te 
schrijven, was dat ook al zo…. “Wie 

schrijft, die blijft”, hoorde ik iemand 
roepen!
 
Prachtige mannendag
Namens de deelnemers mocht ik 
het Bavariateam en de organisatie 
bedanken. Na 32 jaar krijgt komend 
jaar ‘Bavaria om ’t Vat’ een andere 
naam en hopelijk zijn ze er volgend 
jaar weer. Was je er dit jaar niet bij, 
noteer de datum voor komend jaar 
dan op tijd in je agenda, want het 
is een, en ja helaas voor de dames, 
prachtige mannendag. Rond ’n uur of 
acht waren de meesten wel vertrok-
ken, al hoorde ik vanaf het terras bij 
het instappen in de auto nog steeds 
de lach van Pierre…

Leo (LT) van de Laak

Derk Jolles in openingsspeech:  

‘Dogs and women not allowed’
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Tja, zoals op bijgaande foto’s lag de 
baan er lange tijd bij in deze extreme 
hete, droge zomer. En dat had zo zijn 
voordelen en nadelen. 
 
Golfen in de regen kennen we niet 
meer, er werd bij de wedstrijden 
onwaarschijnlijk goed gescoord; wan-
neer je maar uit het lange dorre gras 
in de rough kon blijven, rolden de 
ballen fantastisch door. Heerlijk, hoe-
wel bij hole 2 en 17 het niet makkelijk 
was om op de fairway te blijven. 

250 ballen!
Door de langzaam droogvallende 
kanten van de vijvers en greppels 
kwamen vele ballen tevoorschijn die 
nu makkelijk op te rapen waren. Som-
mige spelers kwamen met meer dan 
twintig ballen van de baan. Waag-
halzen probeerden ook uit de half 
drooggevallen vijvers de honderden 

ballen die in de modder lagen, te oog-
sten; gezien de diepe voetafdrukken 
in de modder niet altijd met succes. 
Half september waren de meeste bal-
len weg, naar verluidt is er iemand 
met een kleine 250 ballen vandoor 
gegaan…

Viltlaag
Voor de greenkeepers was de vreugde 
wat minder. Hoewel er minder 
gemaaid hoefde te worden, kwam 
er veel ander werk voor in de plaats. 
Hendrik Swinkels legde het uit: elke 
nacht werden de teeboxen en de 
greens automatisch gesproeid. De 
greens werden nog twee keer per week 
met de hand bij gesproeid op plek-
ken waar dit erg nodig was. Elke drie 
weken werden de greens verticaal 
gemaaid, d.w.z. er worden lijntjes 
door de greens getrokken waar het 
gras en met name de viltlaag wordt 

weggesneden. De viltlaag 
is een gevolg van jaren 
te weinig onderhoud en 
het zal nog een paar jaar 
duren voordat we de vilt-

‘t Is weer voorbij die mooie zomer  
Die zomer die begon zo wat in mei  
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen  
Maar voor je ‘t weet is heel die zomer  
Al weer lang voorbij 
(Gerard Cox, hitsingle uit 1973)

De hete, droge zomer…
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Matchplaykampioenschap: 
echte titanenstrijd!
In het weekeinde van 22 en 23 september is de finale van het matchplaykampioenschap gespeeld. Op zaterdag 
de halve finales nog bij mooie weersomstandigheden, maar zondag was het weer bar en boos. Het werd een echte 
titanenstrijd, die voor veel spelers pas na uren in de wind en stromende regen werd beslist. 

Bij de heren in de categorie A werd Marc Bovee de kampioen, met Paul van Zon als 2e, Rob Bouten 3e en Job Pij-
pers 4e. 
Bij de dames werd Brigitte Peeters 1e. Zij versloeg Hermine Titulaer in de finale. Anita van den Heuvel won de strijd 
om de 3e plaats van Han Driessen.
Bij de heren categorie B wist Leo (LT) van de Laak de finale te winnen van Hub Sturme. Jan Buskes won de strijd 
om de 3e plek van de andere Leo van de Laak.

Marco Van de Voort

laag helemaal kwijt zijn en de greens 
optimaal zijn. Door de droogte is dit 
gestage proces helaas wat vertraagd. 
Waar nodig werden in september plek-
ken op de greens doorgezaaid. 

Fairways
De fairways konden niet gesproeid 
worden en met name op de berg is het 
gras hier en daar dood en wordt er nu 
doorgezaaid. Ook worden de fairways 
belucht (geprikt). Kortom, een hoop  

werk, maar het komt allemaal weer 
goed.
Aart Polderman
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Er komt een nieuwe plaatselijke 
regel over een bal die je niet terug 
kunt vinden of die out of bounds 
ligt
De nieuwe plaatselijke regel houdt in 
dat je een bal mag droppen bij de fair-
waygrens die het dichtst in de buurt 
(ruim op te vatten, maar niet dichter 
bij de hole) ligt van de plaats waar je 
denkt dat de bal onvindbaar ligt of 
out of bounds is gegaan. Je hoeft dus 
niet terug naar de plek waarvandaan 
je de bal hebt gespeeld. Het kost je 
wel twee strafslagen. De regel geldt 
niet als je een provisionele bal hebt 
gespeeld, die mogelijkheid blijft dus 

bestaan, en ook niet wanneer de bal 
onvindbaar is in een hindernis. Het 
voert te ver om in dit artikel dieper op 
deze regel in te gaan. 
 
De tijd voor het zoeken naar een 
bal wordt teruggebracht van vijf 
naar drie minuten
Hoe zuur het ook is, accepteer na drie 
minuten zoeken dat je een balletje 
armer en twee strafslagen rijker bent. 
 
Je moet droppen vanaf kniehoogte; 
de bal mag niet buiten het dropge-
bied tot stilstand komen
De bal mag dus niet wegrollen uit het 

dropgebied dat je hebt vastgesteld 
volgens de regel die op jouw spelsitu-
atie van toepassing is, bijvoorbeeld 
bal onspeelbaar of last van een mols-
hoop. 
 
Je mag putten met de vlag in de 
hole

Een nieuw begrip: ‘penalty area’
Een waterhindernis valt in de nieuwe 
regels onder de algemene noemer 
‘penalty area’ (hindernis). Daaronder 
kunnen ook andere plaatsen val-
len zoals gebieden waar vaak ballen 
kwijtraken of niet speelbaar zijn. Ze 
worden gemarkeerd met rode of gele 
paaltjes. In een penalty area mag je 
losse natuurlijke voorwerpen wegne-
men. Er zijn meerdere opties om de 
hindernis te ontwijken (één strafslag). 
 
De regels in de bunker worden 
soepeler
Je mag losse 
natuurlijke 
voorwerpen 
wegnemen.  
Er komt een 
vierde optie 
bij een onspeelbare 
bal (ken je de andere 
drie?). Je kunt er 
straks voor kiezen met 
twee strafslagen buiten 
de 

Ongetwijfeld heb je gehoord of gelezen, waarschijnlijk beide, dat de spelregels 
vanaf komend jaar flink veranderen. Het worden er minder en ze zijn eenvou-
diger. Hieronder volgen in grote lijnen de meest aansprekende wijzigingen. 
Helaas is het niet mogelijk je de vernieuwde regels eigen te maken zonder er 
echt voor te gaan zitten. 

Gratis regelboekje voor alle leden

De regels per 
1 januari 2019
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bunker te droppen in het door jou 
volgens de regel vastgestelde dropge-
bied. 
 
Gratis regelboekje
Begin volgend jaar verschijnt een ge-
bruiksvriendelijk ingekort regelboekje 
(spelersversie). Het is geschreven in 
helder Nederlands en geïllustreerd 
met plaatjes. De vereniging verstrekt 
dit boekje gratis aan alle leden. Als 
toegift ontvangt iedereen een gelami-
neerd kaartje met de pinposities. 
Voor diegenen die het naadje van de 
kous willen weten, of van de hoed en 
de rand, is er het officiële Engelstalige 
regelboek The Rules of Golf. 
 
Regel-app
Nieuwsgierig geworden? De Engels-
talige app Rules of Golf 2019 is nu 
al gratis beschikbaar. Begin volgend 
jaar wordt daarin ook de Nederlandse 
vertaling van de spelersversie opgeno-
men. 
 
Link
Via de link www.golf.nl/regels kom je 
bij een uitgebreide, met filmpjes ver-
duidelijkte toelichting op alle regel-
wijzigingen. Beslist de moeite waard; 
je wordt er een hoop wijzer van. 

Namens de regel- en handicapcommissie, 

Jan Rovers 

Ons oudste clublid:  
Jan Janssen uit Sevenum

Bijna heb ik hem gemist. Hij loopt door de poort 
van de parkeerplaats, rechtstreeks naar de afslag 
van hole 1 op de Americabaan en daar zit hij even 
bij te komen op het bankje, als ik hem aanspreek. 
“Het lopen gaat niet meer zo best en daarom neem 
ik de kortste weg”, is zijn verweer.
Jan Janssen woont in Sevenum en wordt in januari 

87. Hij komt zelf met de auto en loopt nog trouw iedere week een paar 
keer de Americabaan, op donderdag en vaak ook met de wedstrijd mee 
op vrijdag. Hij wint soms wel eens. Zijn vijf jaar oudere vrouw, met wie 
hij zestig jaar getrouwd is, golft niet meer.
Wij zijn gewend dat Jan op donderdag vanaf het clubgebouw langs het 
terras komt lopen op weg naar de Americabaan tegen de tijd dat wij daar 
dan zitten. Onderweg kijkt hij vrolijk om zich heen en knoopt hier en 
daar een praatje aan, maar vandaag neemt hij de kortste weg. 
Jan is er vanaf de oprichting bij en beoefent eigenlijk geen andere spor-
ten. Jeu de boules heeft hij wel eens geprobeerd, maar dat is hem te veel 
stilstaan.
De grote baan gaat hij zeker ook nog eens proberen, want hij heeft nog 
3 greenfees over van de 10 van destijds.
Joep Jansma

Ons jongste clublid:  
Luc Verhoeven

Van Remo horen we dat Luc Ver-
hoeven van de 21 jeugdleden op de 
Golfhorst met zijn bijna 11 jaar de 
jongste is.
Op zondagmorgen heeft Luc net 
golfles gehad en zit hij met zijn golf-
vrienden nog gezellig op het terras 
aan een glas cola. Als ik hem vraag 

of hij het leuk vindt om met een verhaal in het clubblad in het zonnetje 
te staan, gaat gejuich op aan zijn tafel. Alle vrienden reageren: “Gaaf 
Luc, moet je doen. Leuk man!” En natuurlijk stemt hij toe. 
Luc woont in Ysselsteyn slechts 5-10 autominuten van de golfbaan en 
omdat zijn ouders Paul en Angelique ook graag golfen is snel duidelijk 
hoe hij belangstelling voor de sport heeft gekregen. Af en toe spreekt hij 
met een golfvriendje uit de les af om samen te gaan golfen. Dan fietst hij 
20 minuten als warming-up. Naast het golfen voetbalt Luc bij SV Yssel-
steyn en heeft hij gamen op de iPad en op zijn Playstation als hobby.
Sinds augustus speelt hij met handicap 53. Bij het onlangs op de Ame-
ricabaan gehouden toernooi met de jeugd van de buren, De Peelse Golf 
en Geysteren, wist hij zelfs de hoogste trede van het winnaarspodium te 
bereiken (foto). Na afloop kon de jeugd zich te goed doen aan limonade 
en natuurlijk bitterballen. Want jong geleerd, is…
Wie weet, heeft de Golfhorst een golfpareltje onder zijn jeugdleden. Zijn 
grote voorbeelden zijn nu nog zijn ouders, maar hij vindt Joost Luyten 
ook helemaal top. Er is overigens nog een kandidaat golfer, Lucs broer 
Bram van 4 jaar. Hij golft nog even met plastic clubs…
Jan Buskes
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Getuige de foto’s was het een spor-
tief weekend bij prachtig weer en 
onder ideale (loop)omstandigheden. 
Met ‘loop’ bedoel ik de loop van de 
bal over het dor gras op de fairways. 
Jammer dat de nieuwe opzet niet 
helemaal heeft gebracht, wat de tech-
nische commissie beoogde: er waren 
slechts 2 aanmeldingen meer dan het 
vorig jaar. Een aantal ‘oudjes’ onder 
de grens van hcp 18 vindt 2x18 holes 
op de zaterdag waarschijnlijk te veel 
van het goede. 

Wiel Janssen, mijn opponent tij-
dens de eerste wedstrijddag (hier 
op de foto), vertelt zijn gevoel en 
waar het volgens hem weer heen 
moet: “We moeten terug naar de 
clubkampioen(e) en de seniorenkam-
pioen! Laten we beide categorieën in 
ere houden. Belangrijk is de leeftijd 
als uitgangspunt en niet de handicap. 
Natuurlijk, kan de single senior altijd 
gaan voor het echte kampioenschap 
(categorie A). Bij welke leeftijd je de 
grens trekt, 50 of misschien beter 60, 
daar kun je over discussiëren…”

We waren het er beiden over eens, 
Harry, zijn naam prijkt al een aan-
tal jaren op het bord op de ‘Wall of 
Fame’, moet er weer bij kunnen zijn…

Akelig spannend
Bij de A categorie was het op de 
tweede dag akelig spannend. Ton 
Daamen sloeg zondag maar liefs 4 
birdies en had maar 76 slagen nodig. 
Bij de B categorie had Hans Dries-
sen zich zaterdag in de laatste flight 
van dag 2 gevochten, evenals Peet 

van Lipzig. Hans: “Bij 
hole 5 sloeg ik hem uit 
en moest ik terug; dat is 
niet zo erg, maar bij 30 
graden…!” Ook brak hij 
een persoonlijk record: 
op 18 eindigde zijn afslag 
4 meter achter de teebox 
en als je wilt weten hoe 
hij dat heeft klaarge-
speeld? Vraag het hem... 
Peet was trouwens al snel 
kansloos: hij had maar 
12 slagen nodig op 
hole 2. Bij de dames 

waren 5 deelneemsters en maak 
je niet zoveel spannende dingen 
mee, zegt Anita van den Heuvel-
Kleeven. “Ja”, zegt Hermine: “We 
willen gewoon heel graag en soms 
zien we onderweg wel eens ballen 
die er niet zijn!” Wat zij daarmee 
bedoelt, is voor mij ook niet geheel 
duidelijk…

President
Na het afkampen om enkele derde 
plaatsen werd de rangorde bekend 
en werden de prijzen door voorzit-

ter Jan Buskes uitgereikt. Wat hij niet 
benoemde, was zijn eigen eerste plek 
met het minste aantal slagen op dag 
2 bij de senioren. Wat hij wel be-
noemde, is het voorstel van sommige 
deelnemers ook voor de seniorkampi-
oen een privéparkeervak te realiseren, 
al zei hij vertrouwelijk vooraf: “Dat 
komt pas in beeld ná het vak voor de 
PRESIDENT!” 

Lei Holthuijsen, de wedstrijdleider, 
had het trouwens allemaal weer voor-
treffelijk voor elkaar en misschien is 
het daarom, dat door de juiste perso-
nen de titels zijn binnengehaald.

De clubkampioen 2018 is Marc Bovee 
en de clubkampioene is Brigitte 
Peeters-van Kempen. Bij de categorie 
hcp > 18 ben ik dat geworden en ik 
noem me zelf de opvolger van Harry: 
senior-clubkampioen 2018 en laat die 
parkeerplek maar komen…

Alle kampioenen en prijswinnaars: 
van harte proficiat!

Leo (LT) van de Laak

Op 14 en 15 juli vonden de clubkampioenschappen strokeplay plaats. Vóór de 
start vroeg onze voorzitter mij om een luchtig stukje te schrijven. Ik weet niet 
of dat dit keer gelukt is, maar hoop dat ik een goed beeld schets van wat er 
zich zoal afspeelde. Dit jaar was er een andere opzet: een indeling in A en B 
categorie met als magische grens hcp 18.

‘Voor mij mag Harry weer meedoen…’

Strokeplaykampioen-
schappen 2018

16



Gol fhor s t Editie 2018

Menigeen zal zich afvragen: ‘Wat is nou 
de lol van zo’n competitiedag?’ Je moet 
meestal vroeg je bed uit en bent ’s avonds 
laat thuis. Je moet soms onder barre om-
standigheden spelen en nog behoorlijk 
wat geld uitgeven aan reiskosten, baan-
kosten en diners. Maar aan al die sceptici 
zou ik willen zeggen: je krijgt er heel veel 
voor terug. Ik heb de verslagen van de 
diverse teams nog eens doorgelezen en er 
enkele zinnen uitgehaald om duidelijk te 
maken wat ik daarmee bedoel. 

Heren 1 speelde op zondag 36 holes, 18 
holes dubbel en na de lunch 18 holes 
single. “Om 8.00 uur was iedereen aan-
wezig, sommigen hadden nog last van 
het vroege-ochtend-syndroom maar het 
beloofde weer een stralende dag te wor-

den. ’s Middags zou het zelfs meer dan 25 
graden worden. En dat werd het ook. 4,5 
uur gelopen in de brandende zon en met 
1 slag verschil werden we 3e in de poule. 
Zo kan het dus gaan, maar gezellig was 
het wel en voor herhaling vatbaar.”

Heren 2, dat eveneens op zondag 27 
holes speelde, was vorig jaar gepromo-
veerd van de 5e naar de 4e klasse en 
zou het dit jaar wel moeilijk krijgen. 
Maar niets was minder waar. De laatste 
wedstrijd in Geijsteren moest met 11-7 
worden gewonnen en dan lonkte het 
kampioenschap opnieuw. De captain: 
“Als ik dan vroeg en ontspannen op 
het terras plaatsneem, genietend van 
een overheerlijk biertje, denk ik al aan 
het koude water van de vijver.” Daar 

waren ze in 2017 in gesprongen om het 
kampioenschap te vieren (foto). Maar die 
droom kwam niet uit, men kwam één 
puntje te kort.

Heren senioren 1 en 2 spelen op vrijdag 
eveneens 27 holes. 9 holes dubbel voor 
de lunch en dan nog eens 18 holes  
single. Ook bij deze teams waren alle 
clichés voor de competitie weer van 
toepassing: gastvrije ontvangst, leuke 
wedstrijden, gezellige borrel en lekker 
eten na afloop. Dat de sfeer onderling 
onder de teamgenoten uitstekend was, 
getuigt deze opmerking van een van de 
deelnemers: “Mannen, wij strijden om 
het behoud van de laatste plaats, die 
geven we niet meer af.” Hij zat duidelijk 
niet in het team dat kampioen is gewor-
den… Heren 1 is dat wel en promoveert 
van de 5e naar de 4e klasse. Overigens 
hebben beide teams wel een advies 
voor de NGF: kijk bij de indeling van de 
poules naar het handicapniveau van de 
teams. Daar zat een veel te groot verschil 
in. Bij beide teams waren de kaarten al 
na 2 wedstrijden geschud. Heren 2 kon 
nooit meer winnen en heren 1 kon niet 
meer verliezen.

Dames senioren, 27 holes op donderdag. 
Voor mij zelf was het de eerste keer en ik 
heb genoten, ondanks de lange dagen en 
het vreselijk slechte weer tijdens de eerste 
wedstrijd op de doorweekte Gulbergen. 
In ons team lagen de handicaps erg ver 
uit elkaar, maar dat mocht de pret niet 
drukken. De onderlinge sfeer, het wed-
strijdelement en het spelen op andere 
banen gaven heel veel voldoening. Ook 
de dames zijn letterlijk met één putt 
te veel afgehouden van het kampioen-
schap. Dat was even slikken maar niet 
voor lang. Want ‘meedoen is belangrijker 
dan winnen’ stond in een van de versla-
gen te lezen en dat is ook de moraal van 
dit verhaal…

Bets van der Heijden

Sinds een aantal jaren doen ook teams van de Golfhorst mee aan de NGF-
competitie, die landelijk wordt georganiseerd. De poule-indeling wordt door 
de NGF bepaald. Dit jaar waren er twee herenteams op zondag en 2 senioren-
herenteams op vrijdag. De dames van de Golfhorst deden met één team mee 
aan de NGF-competitie en speelden op donderdag. Het zijn allemaal match-
play wedstrijden.

‘Meedoen is belangrijker dan winnen’

NGF-competitie: een 
geweldige ervaring!
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Hoe is dit zo gekomen? Zowel Ton 
als Els hebben hun hele leven al flink 
gereisd gedurende de vakanties, eerst 
met de tent, daarna de caravan, maar 
nog geen intercontinentale reizen. 
Ton vertelt: “In 2005 kwam tijdens de 
damesdag mijn plan voor een reisje 
naar Marokko ter sprake, wat golfen, 
maar ook wat rondtrekken. José van 
Wylick was zeer geïnteresseerd. Ik 
vroeg of ze soms meewilde, maar ze 
had net een reis naar India geboekt. 
De deal was snel gemaakt: als jij met 
mij meegaat, ga ik met jou mee. Zo 
gezegd, zo gedaan... Het beviel ons 
beiden heel goed en we hebben dus 
meer reizen samen gemaakt. In 2011, 
weer tijdens de damesdag, kwamen 
die reizen ter sprake en raakte Els en-
thousiast. Sindsdien zijn we met zijn 
drieën op stap geweest. Helaas moest 

José in 2015 om gezondheids-
redenen afhaken en reizen we dus 
sindsdien samen.”

Groepsreizen
We reizen altijd met Djoser: groeps-
reizen met hooguit 20 deelnemers, 
die een grote mate van vrijheid 
bieden: het vervoer en onderdak zijn 
geregeld, er worden excursies georga-
niseerd, maar ieder is vrij om daar-
aan al of niet mee te doen. Er is een 
reisbegeleider die helpt als je andere 
zaken wil zien of doen. Vrijheid-
blijheid. 
De lijst met bezochte landen is in-
drukwekkend: India-Nepal, Sri Lanka, 
Peru, Mali, Ethiopië, Nieuw-Zeeland, 
Vietnam-Cambodja, Brazilië, Mexico, 
Patagonia, Australië, Botswana-Nami-
bië, Zuid-Afrika, Iran. 

Is het niet erg zwaar voor zeventigers 
en zelfs tachtigers? Els: “Ja, we zijn 
altijd de oudste in de groep, hoe-
wel er altijd meer zeventigers in de 
groep zijn, maar gelukkig hebben 
we beiden een goede gezondheid. Je 
hoeft je geen zorgen te maken over 
de reis zelf, alles is geregeld, en je 
kunt je dus helemaal concentreren op 
datgene wat je wilt zien en bezoeken. 
Dit is natuurlijk wel anders dan een 
‘vakantie-om-uit-te-rusten’. Het zijn 
intensieve weken en daarna moet je 
weer een vakantie nemen om uit te 
rusten. “Daarom zijn we pas toen we 
gepensioneerd waren, met dit soort 
reizen begonnen.”

Nieuwsgierigheid
Wat drijft je, om steeds weer op pad 
te gaan? “Nieuwsgierigheid! Het is de 
mix van natuur, cultuur, mensen in 
heel verschillende leefomstandighe-
den. Je kent landen van het Journaal, 
maar het is steeds verrassend hoe an-
ders het is als je mensen in die landen 
ontmoet. Zo is het land Iran altijd 
negatief in het nieuws, en wilden we 
graag met eigen ogen zien hoe de 
mensen in dat land zijn. Dan ervaar 
je dat de mensen daar, buitengewoon 

Onze wereldreizigers: Els Peeters en Ton van Driel

De golfers 
en hun hobby

In deze aflevering van de serie ‘De golfer en zijn/haar hobby’, een gesprek 
met twee reislustige dames: Els Peeters en Ton van Driel. De lijst van bezoch-
te landen is lang en beslaat alle werelddelen. Voor dames op leeftijd (Ton is 
dit jaar 80 geworden!) toch wel een opvallende hobby. 
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gastvrij, vriendelijk en behulpzaam 
zijn en dolgraag contact willen met 
westerlingen. Verder is de oude 
Perzische cultuur natuurlijk fantas-
tisch.”

Wat is nu je mooiste reis geweest? 
Els: “Iran. In alle opzichten een 
prachtreis. Je moet wel steeds met 
een hoofddoek lopen (foto), maar 
dat went en ik heb het er graag 
voor over.” Ton vindt het moeilij-
ker deze vraag te beantwoorden: 
“Ja, Iran hoort bij de top, maar 
ook China heeft grote indruk op 

mij gemaakt. Ook Ethiopië, in het 
zuiden zijn nog stammen die he-
lemaal traditioneel leven. Meisjes 
krijgen platte schalen in hun onderlip 
die in de loop der jaren steeds groter 
worden. Het ondergebit wordt er 
helemaal door vernield. Meisjes die 
dit weigeren worden uitgestoten. Ook 
onderwijs wordt tegengehouden, 
in een (wanhopige) poging om de 
tradities in stand te houden. In het 
noorden zag je juist dat onderwijs 
sterk wordt toegejuicht. Ook in Mali 
zag je dat, terwijl daar de traditionele 
leefgewoontes wel met succes in stand 
gehouden werden.”

Het reizen relativeert. Je ziet hoe 
goed we het hier hebben, ondanks 
het geklaag over allerlei ‘misstanden’. 
Je ervaart dat overal mensen blij en 
gelukkig kunnen zijn, onafhankelijk 
van de financiële situatie, en dat 
overal de mensen proberen de leefom-
standigheden voor hun kinderen te 
verbeteren en daar verschrikkelijk veel 
voor over hebben. 

Toekomstplannen
Wat zijn de toekomstplannen? In 
oktober gaan we drie weken naar 

Japan. Schijnt een heel bijzonder 
land te zijn met een toch weer andere 
cultuur als die we in andere landen 
hebben gezien. Daarna: in discussie. 
Ton oppert het idee om met de post-
boot, de Hurtigruten, in Noorwegen 
naar de Noordkaap te gaan. Els heeft 
China nog op haar verlanglijst staan. 
Discussies over volgende reizen begin-
nen met allerlei verschillende ideeën, 
maar we komen er altijd uit, beetje 
geven en nemen, maar steeds worden 
we het uiteindelijk eens. Een ding is 
zeker, zolang het nog kan, gaan we 
weer een volgende reis uitzoeken.

Aart Polderman

Voorafgaand aan het diner op de 
vrijwilligersdag brengt onze voorzit-
ter verslag uit van zijn kennisma-
kingsbezoek aan wethouder Beurs-
kens van de gemeente Horst aan de 
Maas. In de ogen van de gemeente 
vervult onze golfbaan regionaal 
een belangrijke functie. Gelegen 
bij attractiepark Toverland, twee 
Centerparcs en Equestrian Centre de 
Peelbergen.
Vanwege dat nabijgelegen hippisch 
centrum, waar jaarlijks 75.000 starts 
plaatsvinden. Elk paard wordt bege-
leid door een jockey en een groom 
(verzorger van een paard) en nog 
minstens 2 anderen. Dat betekent 
nu al grofweg 300.000 bezoekers uit 

74 landen. De verwachting is dat 
het aantal starts en daarmee ook 
bezoekers binnen afzienbare tijd 
verdubbelt. Naar Amerikaans voor-
beeld behoort er ook een golfbaan 
bij te liggen.  Het aantal bezoekers 
zal binnenkort nog verdubbelen. De 
gemeente is trots op haar onder-
nemers en daar horen wij ook bij. 
Voor de Golfhorst betekent dit 
mogelijkheden en kansen.
De Peelbergen is gelegen aan de 
Peelstraat 5 te Kronenberg. Zij zijn 
praktisch onze buren.

Joep Jansma

De Golfhorst heeft belangrijke
regiofunctie
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Spaanse keuken op een 
zonnige damesdag!

Koken met Karin en Joep

Op 16 augustus zijn de dames te gast bij Karin van 
Kemenade (op groepsfoto uiterst links) in Helden. Met 
Karin heb ik, Joep Jansma (op groepsfoto midden voor-
aan), een Spaans menu bedacht en als het weer een 
beetje meezit, valt dat precies op zijn plek.
Naast een (te) groot aantal tapas, die Karin voor haar 
rekening zal nemen, heb ik gekozen voor gazpacho en 
paella. Karin zorgt dan weer voor het nagerecht.

Het is een zonovergoten dag 
en de gerechtjes passen daar 
mooi bij.

Voor de gazpacho heb ik 
vanwege de warmte de helft 
van de tomaten vervangen 
door watermeloen, hetgeen 
een bijzonder frisse smaak 
oplevert.

Ingrediënten gazpacho (10 personen)
500 g (4 st.) rijpe tomaten, 500 g watermeloen), 10 g (2 tenen 
knoflook), 1 komkommer (400 g), 100 g (1 st.) ui, 1 snee witbrood 
zonder korst, 2 el olijfolie, 2 el rode balsamico. 
Voor de garnering: knoflookcroutons (1 sn. brood), ½  groene paprika 
fijngesnipperd en 2 stengels bosui.

Bereiding gazpacho
Ontvel de tomaten, verwijder de harde kern en de zaadjes. Vang alles 
op in een zeef boven een kom. Snijd 2 ontvelde tomaten in blokjes (½ 
cm) en bewaar deze voor de garnering. Schil de komkommer, snijd 
in lengte doormidden en verwijder de zaadlijsten. Snijd de helft in 
blokjes (½ cm) en bewaar voor de garnering.
Maak de ui en de knoflooktenen (en de watermeloen) schoon en pu-
reer samen met de halve komkommer, de overgebleven tomaten, het 
opgevangen sap, 1 snee brood, de olie en de balsamicoazijn. Breng 
op smaak met peper, zout, worcestersaus en tabasco.

Serveer de koude soep in een glaasje met blokjes komkommer en 
tomaat, en apart erbij de knoflookcroutons met julienne gesneden 
paprika en bosui.  

Paella is voor een damesdag een gerecht bij uitstek. Traditioneel 
bereiden mannelijke familieleden de schotel op zondag, waarvandaan 
de naam verklaard zou kunnen worden, ‘para’ (voor) ‘ella’ (haar, hun 
vrouw). Voor de paella heb je een grote platte pan nodig (paellera) 
waarin de hele hoeveelheid tegelijk kan worden klaargemaakt. Een 
goede paella is dun en aan de onderkant een beetje aangebrand. Het 
aangebrande korstje heet socarrat en is de delicatesse.

Ingrediënten paella (15 personen)
1 pak (500 g) paellarijst, 2 uien, 2 tenen knoflook, 2 tomaten, 200 g 
tuinerwten, 400 g (gesneden) sperziebonen, 400 g kipfilet in blokjes, 
1 chorizoworst (200 g) in blokjes, 160 g zwarte olijven, 400 g mosse-
len, 400 g garnalen, (olijf)olie, 1 el kurkuma (koenjit), 70 g tomaten-
puree, 400 ml witte wijn, 400 ml kippenbouillon, bieslook.

Bereiding paella
Fruit ui en knoflook in wat olie. Voeg kipblokjes, boontjes, tomaten, 
tomatenpuree, verse mosselen en de rijst met kurkuma toe. Blus af 
met wijn en bouillon.
Laat de rijst gaar worden (20 minuten) en voeg erwten (gehalveerde) 
olijven, gebakken gamba’s en chorizo toe. Dan niet meer roeren 
om korstvorming te krijgen (vóór het serveren nog wat fijngeknipte 
bieslook strooien).   

Joep Jansma  
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 Wij spelen Ready Golf op onze golfbaan
voor meer tempo en spelplezier in de baan

Hole uit, ook al sta je dicht bij de lijn 
van een andere speler.

Spelers die minder ver slaan, spelen als eerste.

Sla alvast als je medespeler over de green 
heeft geslagen.  Sla eerst je eigen bal voordat je een andere speler helpt met zoeken. 

Speel alvast je eigen bal als je 
medespeler een lastige bal moet slaan 
die meer tijd kost en verder weg ligt. 

Sla alvast je eigen bal als de bal van je medespeler, die net uit de bunker  
heeft gespeeld, verder van de hole ligt maar je medespeler nog moet harken.

Sla af als de speler die aan de beurt is 
nog niet klaar is om te slaan. 

HARKEN? SLA ALVAST!

UITHOLEN

KORTERE AFSLAG

OVER DE GREEN

LASTIGE BAL

aan de beurt

EERST SLAAN DAN ZOEKEN Wij spelen Ready Golf op onze golfbaan
voor meer tempo en spelplezier in de baan

TASSEN EN BUGGY’S

Zorg voor een korte routine en 
maak één of twee oefenswings.

Speel van de tee die bij jouw 
spelniveau past. 

Zorg dat je klaar bent om te 
slaan als je aan de beurt bent. 

Speel een provisionele bal als je 
denkt dat je bal verloren is.

Plaats je golftas of buggy op een 
zodanige plek dat je meteen 
door kunt lopen naar de 
volgende hole.

Vertraag zo min mogelijk het 
spel tijdens het voorbereiden 
van je slag. 

Noteer je score op het 
moment dat andere spelers er 
geen last van hebben.

PRE-SHOT ROUTINE

AFSLAGPLAATS

KLAARSTAAN

PROVISIONELE BAL SCORE NOTEREN

SLAG VOORBEREIDEN

Ready Golf
De vereniging propageert het zogenoemde Ready Golf. Dat zorgt voor meer tempo en verhoogt daardoor het spelple-
zier. Je kunt er zomaar een half uur per ronde mee winnen. Het zijn aanbevelingen, geen dwingende regels. Hier staat 
een aantal voorbeelden. Meer tips hierover vind je op de verenigingswebsite onder Commissies > Wedstrijdcommissie > 
Ready Golf. Dus… iedereen aan de slag met Ready Golf!

Namens de regel- en handicapcommissie, Jan Rovers 
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‘De spreeuwen hebben ons vorig jaar netjes geholpen’

Waar zijn de 
spreeuwen gebleven?
Emelten, de larven van meikevers en andere kevers zitten gedurende enkele jaren onder de grond, voordat ze verpop-
pen en als vlinders uitvliegen. In die tijd eten ze de wortels van het gras, waardoor het gras afsterft en als losse dode 
plaggen achterblijft. Kraaien trekken de dode of verzwakte grasplaggen weg om bij de emelten te komen en maken er 
hierdoor een grote bende van. Een paar jaar geleden was de schade aan sommige fairways aanzienlijk. 

Ook spreeuwen eten emelten, dit is 
zelfs hun belangrijkste voedselbron. 
Spreeuwen eten alleen veel netter dan 
kraaien; zij pikken de emelten uit de 
plaggen, zonder het gras verder te 
beschadigen. 

Spreeuwenkastjes
Om deze reden zijn er twee jaar 
geleden een groot aantal spreeuwen-
nestkastjes opgehangen, in de hoop 
dat er veel meer spreeuwen op de 
baan zouden komen en er minder 
emelten voor de kraaien zouden 
overblijven. Dit heeft vorige jaar goed 
geholpen. Er waren flink wat spreeu-
wen op de baan en de schade door de 
emelten was veel beperkter. Dit jaar 
echter zien we weer op een aantal 
plekken de losgetrokken plaggen. Ik 
vroeg aan Hendrik Swinkels hoe dit 
te verklaren is. Hendrik vertelde, dat 
er dit jaar bijna geen spreeuw te zien 
is. Ook op de Swinkelsche zien we 
hetzelfde: vorig jaar wel, dit jaar geen 
spreeuwen. Ook elders in het land 
ervaart men hetzelfde, zie bv.: https://
vroegevogels.bnnvara.nl/community/
forum/post/waar-zijn-de-spreeuwen-
anno-2018/14856. Mensen met ker-
senbomen herkennen dit ook, dit jaar 
werden de kersen veel minder door 
spreeuwen vernield. 

Vergiftigde buxusrupsen
De populatie spreeuwen in Nederland 
neemt al jaren af. Dit komt door de 
intensieve landbouw, onkruidbe-
strijdingsmiddelen en afname van 
het aantal insecten. Sinds 1990 is de 
populatie spreeuwen met meer dan 
de helft afgenomen. Maar van 2017 

naar 2018 is het aantal spreeuwen in 
Nederland met ca 20% afgenomen 
(gemeten via de vogelteldagen, van 
42.200 in 2017 naar 34.900 in 2018). 
De oorzaak hiervan is onbekend. Het 
zou een ziekte kunnen zijn (zoals bij 
merels), een andere theorie is het eten 
van vergiftigde buxusrupsen, het is 
momenteel in onderzoek.

Jammer, de spreeuwen hebben ons 
vorig jaar netjes geholpen, maar de 
verwachtingen dat dit de volgende 
jaren weer gebeurt, zijn dus niet hoog 
gespannen.

Aart Polderman

Droogte eist zijn tol bij 
de Green Jackets…

Een langdurige hete zomer 
zorgde ervoor dat de golfbaan 
veranderde in een steppe. 
Aangekomen bij hole 4 bleek 
zelfs het water geheel te zijn 
verdwenen. 3 ballen lagen al op 
de green maar de 4e man wist 
hem niet over de droge vijver 
te krijgen. Manmoedig ging hij 
proberen zijn bal op te halen. 
De bodem was echter meer 
veranderd in drijfzand. En dit 
is het laatste wat we van hem 
gezien hebben…
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Wat is uw drive?

Golf is de ideale sport om mensen te ontmoeten. Daarom treft u onze

accountmanagers ook op golfbaan de Golfhorst. We leren u graag beter kennen om u

te helpen uw doelen, wensen en ambities waar te maken. 

Samen een balletje slaan?

ontmoet u ook
op de Golfhorst.

Rabobank Horst
Venray


