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De next step na de VMBO!

BBL BIJ KERSTEN

GELD VERDIENEN
EN LEREN TEGELIJK!
Na de VMBO verder leren? Maar geen zin
om vijf dagen in de week in de klas te zitten?
Dan past ons leerwerktraject bij jou! Je gaat
hierbij één dag in de week naar school, en de
overige vier dagen ben je lekker aan het werk.
Zo heb je binnen no time je diploma op zak
en doe je ondertussen werkervaring op!

Interesse?

Wij betalen je opleiding, je krijgt
salaris en we bieden je een leuke
baan waar je veel kunt leren.
Je kunt daarnaast rekenen op:
• Goede begeleiding door onze praktijkbegeleider.
• Voldoende afwisseling.
• Een gezellig team met leuke collega’s.
• Veilig werken met moderne technieken en machines.
Er zijn opleidingen in verschillende richtingen en niveaus. Kies
bijvoorbeeld voor de opleiding constructiewerker, lasser of plaatwerker.
Welke past bij jou?

Neem een kijkje op de website www.werkenbijkersten.nl

 Contact:
Kersten Europe BV
Piet van Elsstraat 7
5861 AW Wanssum

+31 478-537111
nl@kersteneurope.com
www.kersteneurope.com
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Van de voorzitter
In de edi�e van december jl. gingen we ervan
uit dat het de laatste uitgave van ons clubblad zou zijn. De reac�es op het blad waren
echter dermate posi�ef dat de redac�eleden
hebben gekeken hoe ze met een lager budget, zonder aan kwaliteit in te boeten, toch
een clubblad zouden kunnen uitbrengen. Je
hebt het resultaat voor je: het eerste digitale
exemplaar. In december wordt er weer een
papieren versie uitgebracht. Zo zijn ook de
plannen voor de toekomst: in de zomer digitaal en in de winter de vertrouwde glossy.
Met dank aan de enthousiaste redac�e.
Het hele voorjaar hee� de baan er prach�g bij gelegen. Veel snoei- en zaagwerk is
er uitgevoerd bij hole 7 en 8 en de afslagplaatsen op de Americabaan zijn vernieuwd.
Complimenten daarvoor aan de gebroeders
Swinkels, de greenkeepers en Bodemzorg.
Het snelle herstel van de droogteschade van
vorig jaar is opvallend. De deelnemers aan
de NGF-compe��e kregen posi�eve reac�es
van spelers en speelsters van andere banen.
Inmiddels genieten we volop van de zomer.
Als ik dit stukje schrijf wordt een hi�egolf
aangekondigd. Hopelijk blij� het daarbij en
blij� het water in de vijvers op peil.
Zoals we in de Algemene Ledenvergadering
(ALV) hebben aangekondigd, hebben we de
mogelijkheden van een enquêteprogramma
van de NGF met de naam Players 1st onderzocht. Het bestuur is overtuigd van het nut
ervan. Inmiddels hee� een derde deel van
de leden al gelegenheid gehad om op basis
van een digitaal vragenformulier zijn/haar
mening te geven over de Gol�orst in de
volle breedte, zowel met betrekking tot de

vereniging als over de exploita�e. Aan het eind van het
jaar hebben alle leden hun
zegje kunnen doen en hopen
wij waardevolle informa�e te
hebben vergaard. De vereniging en de exploitanten kunnen op de uitkomsten van de
enquête beleid maken voor de langere termijn. Het bestuur verwacht er veel van. Verderop tref je een ar�kel over Players 1st aan.
Een ac�epunt uit het beleidsplan ‘Vitaal en
Spor�ef’ is het door middel van een bijdrage
door de vereniging s�muleren van het volgen van golﬂessen. Tot dusver hebben al 50
leden van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
Binnenkort gee� Remo ook groepstrainingen rond de reguliere wedstrijden. Leerzaam
en gezellig. Houd de website voor inschrijven
bij wedstrijden daarom in de gaten.
Tot slot vraag ik je aandacht voor de wedstrijden die de vereniging organiseert. Het
aantal deelnemers aan de wekelijkse wedstrijden is vrijwel gelijk aan vorig jaar, dat
stemt tot tevredenheid. Maar we zouden
het toejuichen als er veel deelnemers zijn
bij de in een nieuw jasje gestoken clubkampioenschappen op 13 en 14 juli, met een
barbecue als afslui�ng, en als er weer eens
ouderwets veel mensen inschrijven voor het
Zomertoernooi op zondag 11 augustus. Alle
bijzondere wedstrijden worden dit jaar ook
nog eens extra aantrekkelijk gemaakt met
leuke prijzen. Reden om mee te doen, hoge
of lage handicap, jong of oud. Op de website
kan je zelf je inschrijvingen regelen.
Graag tot ziens op de Gol�orst.
Jan Buskes, voorzitter

Van golf tot poëzie...

Vriendschap
Al jaren golfend op dezelfde dag
Ons tijdstip, ons moment, onze afslag

Samen delen we lief en leed
Tijdens het spelletje dat golf heet

Vrienden, makkers onder mekaar
Handicap, laag of hoog, geen bezwaar

Naderhand evalueren op hole negentien
Je hebt die mooie bal toch wel gezien?

De hele week kijken we hier weer naar uit
Met regen op de pet, met zon op de huid

Ook in de golfsport spreken we visserslatijn
Ik denk dat we daar nu eenmaal vrienden
voor zijn

Op de baan een grapje op zijn tijd
Serieuze gesprekken afgewisseld met
gezelligheid
Genieten van een mooie slag
Of mopperend omdat een bal niet goed lag

Al jaren golfend op dezelfde dag
Ons tijdstip, ons moment, onze afslag
Chantal Versleijen - Van de Winkel
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GroenRijk Maasbree
Het groenste
tuincentrum
van de regio

Het tuincentrum voor:
Buitenpotten • Dierenafdeling •
Gereedschap • Kamerplanten • Sfeer
en kado • Snijbloemen • Tuinhout •
Tuinmeubelen • Vijver

GroenRijk Maasbree

Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Golfhorst
Golfvereniging Golfhorst

Gosewijnhof 3
5801 JG Venray
Bankrekening: NL52 RABO 0123 6599 57
www.golfvereniginggol�orst.nl
secretariaat@golfvereniginggol�orst.nl

Telefoonnummers:

Wedstrijdkalender 2019
Zaterdag 13 en
zondag 14 juli

Strokeplaykampioenschappen

Secretariaat vereniging: 06-33141202
Afmelden voor wedstrijden:
bij de wedstrijdleiding van de bewuste
wedstrijddag
De Gol�orst BV: (077) 464 90 70

Zondag 11 augustus

Zomertoernooi

Zondag 22 september

Finales matchplaykampioenschappen

Vrijdag 27 september

Finale maandbeker Americabaan

Zaterdag 28 september

Gol�orst Open

Vormgeving:

Zaterdag 5 oktober

Finale maandbeker 18-holesbaan

Zondag 6 oktober

Limburg Golf Trophy

Zaterdag 12 oktober

Vrijwilligersdag

Vrijdag 25 oktober

Slo�oernooi Americabaan

Zaterdag 2 november

Slo�oernooi 18-holesbaan

Donderdag 5 december

Damesdag/Sinterklaaswedstrijd

Donderdag 19 december

Damesdag met kerstdiner

Zaterdag 28 december

Oliebollentoernooi

Chantal Versleijen

Redactie:

redac�e@golfvereniginggol�orst.nl
Jacques van Eyndt
Joep Jansma
Karin van Kemenade
Aart Polderman
Chantal Versleijen

Samenstelling:
Jacques van Eyndt

Jaargang 16, juli 2019:

digitaal nummer ‘Gol�orst’
Dit is een digitaal nummer. In tegenstelling tot eerdere berichten, zullen we in
december toch weer een gedrukt full
colour nummer uitbrengen met een
interne verspreiding: Gol�orst edi�e 2019.
Het volgend jaar worden de mogelijkheden
opnieuw bekeken.

Kopij:

Kopij voor het decembernummer inzenden
via:
redac�e@golfvereniginggol�orst.nl

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

Veel wedstrijdplezier!
(Wijzigingen voorbehouden)

Wij bedanken onze vrienden
van het clubblad

Fotograﬁe:

Jan Buskes
Leny en Jacques van Eyndt
Els en Fried Hoeijmakers
Joep Jansma
Aart Polderman
Marco Van de Voort
e.a.

Cover:
Chantal Versleijen
De redactie is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de ingezonden stukken. Ingezonden kopij blijft eigendom van de redactie.
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Nieuwe golfregels
in woord en beeld
1. Droppen doe je voortaan
vanaf kniehoogte.

c. ingebedde bal (geldt niet in bunker of hindernis)

Droppen zonder straf binnen één clublengte van het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole in algemeen gebied.

Droppen met straf binnen één of twee clublengten

a. abnormale baanomstandigheden: gaten van dieren,
�jdelijk water, GUR, vaste obstakels (100-meter kei, schuilhut, sprinkler, aangelegd pad, vuilnisbak)
b. verkeerde green
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a. Bij een onbespeelbare bal mag je
3. Spelen vanaf verkeermet één strafslag 1. terug naar vorige
de hole, afslag(plaats) of
afslag 2. in een rechte lijn naar achter
teekleur, verkeerde bal
(uit de bunker met twee strafslagen)
3. zijwaarts binnen twee clublengten
Twee strafslagen en fout herstellen.
(niet toepassen in een hindernis).
Gemaakte slagen tellen niet mee. Geen
b. Je mag de bunker ontwijken in een herstel: diskwaliﬁca�e, nul Stablefordrechte lijn naar achter buiten de bun- punten.
ker met twee strafslagen, of met één
strafslag buiten de bunker bij �jdelijk 4. Op de green mag bij het
water. In de bunker mag je het zand
putten de vlaggenstok uit
aanraken met de club, maar mag het
niet testen (aanraken voor of achter de
maar ook in de hole
bal of �jdens oefen- of backswing, dus
blijven staan.
niet grounden).
c. Je mag een hindernis met één strafslag ontwijken 1. terug naar de vorige
afslag 2. recht naar achter 3. zijwaarts
binnen twee clublengten vanaf de
plaats waar de bal het laatst de hindernisgrens passeerde. Onze baan kent alleen nog rode hindernispaaltjes.
In de hindernis mag je grounden en
een oefenswing maken.
Je mag in de hindernis geen abnormale
baanomstandigheden of ingebedde bal
ontwijken en de bal niet onbespeelbaar verklaren.

2. Losse obstakels en losse
natuurlijke voorwerpen
mogen overal zonder
straf worden weggenomen.

De zoek�jd is teruggebracht naar 3
minuten. Bal iden�ﬁceren hoe� niet
meer gemeld te worden: bal markeren,
opnemen, niet meer schoonmaken dan
nodig en terugplaatsen. Dubbel raken:
geen straf. Bal �jdens adresseren bewogen: één strafslag en terugplaatsen
(niet op de green). Als de s�lliggende
bal van buitenaf wordt bewogen of opgenomen: terugplaatsen. Als jezelf of je
uitrus�ng per ongeluk door je bal wordt
geraakt: geen straf. Mogelijk verloren
bal of out-of-bounds: provisionele bal
spelen en als je de oorspronkelijke bal
vindt, moet je daarmee doorspelen.
Out-of-bounds paaltjes en baanomheiDe speler moet vooraf hierover beslis- ning mag je niet zonder straf ontwijken.
sen. Het raken van de staande vlaggen- Voor clublengte geldt de langste club in
stok levert geen straf meer op (wel als je tas niet zijnde de pu�er.
de vlaggenstok op de green ligt natuurlijk). Een bal die tussen de vlaggenstok Aangepast n.a.v. de voordracht over
en de rand van de hole ingeklemd is, is nieuwe golfregels van Jan Rovers en
Lei Holthuijsen.
uitgeholed.
Geen straf als je de bal of marker per
Joep Jansma, pr-commissie
ongeluk beweegt: terugplaatsen.
Beweegt de bal uit zichzelf (wind), dan
spelen zoals hij komt te liggen. Maar
nadat de bal is gemarkeerd en teruggeplaatst, dan terugplaatsen.
Je mag bijna alle mogelijke schade op je
speellijn herstellen.

5. Ready golf
Vlot speeltempo geen onnodig oponthoud. Speelvolgorde vervalt.

Als de bal daarbij beweegt, moet je die
6. Overig
terugplaatsen en krijg je bij een natuurlijk voorwerp (behalve op de green)
een strafslag; bij een obstakel niet. Bal Bal bewogen �jdens zoeken: geen straf,
terugplaatsen.
in of op los obstakel: droppen.
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Ik geef de tee aan...

Marjo Hoeijmakers

Golfcourse
Birdwatching Day:
54 vogels gespot
Zaterdag 18 mei hebben we samen met 4 deskundige
leden van Vogelwerkgroep ’t Hökske in alle vroegte

“Ik heb de tee door gekregen van Math Arts. Ik zal me eerst
even voorstellen: ik ben Marjo Hoeijmakers, woon in Sevenum
en ben al heel lang getrouwd met Piet. We hebben 2 zonen, een
dochter en 5 kleinkinderen.Golfen doe ik nu een jaar of 7.
Ik ben begonnen met volleyen (grote bal), een leuke sport, en
heb dat al�jd met veel plezier gedaan. Tevens heb ik ook nog
een paar jaar les gegeven aan de jeugd. Daarna ben ik gaan
tennissen (kleinere bal), heb compe��e en toernooien gespeeld, maar dat alles staat nu op een laag pitje. Toen kwam het
golfen (kleine bal): toch wel een mooi maar niet makkelijk spel!
Inmiddels weet ik, net als iedereen, waar de bomen
in de weg staan, de sloten zijn en de bunkers liggen. Ik
doe op woensdag met de seniorendag mee, weer of
geen weer, maar het is meestal prima. Ook de vrijdagwedstrijd op de Americabaan is leuk. De wedstrijdleiders
moeten toch maar iedere week alles mooi in elkaar draaien,
complimenten voor hun!
Speel ook de compe��e 2x9, daardoor kom je een keer of 5
op andere 9-holesbanen. Dat is erg afwisselend en leuk. Met
oud-collega’s van Piet hebben we ook ieder jaar 2 keer een golfdagje op verschillende banen.
Met de kwasten, een schilders-hobbyclubje, hebben we ook ieder jaar een golfdagje, we zijn met 6 man waarvan er 4 golfen.
De partners mogen uiteraard ook mee!
Ik loop samen met 6 vriendinnen ook nog de ‘LAW’: dat zijn langeafstand-wandelingen. We zijn daarmee in 2011 begonnen en
hebben er al heel wat gelopen. De eerste lange wandeling was
het Pieterpad. We lopen dan iedere keer in 2 dagen �jd totaal
gemiddeld 50 km. Je ziet dan - als je het nog niet wist- hoe
mooi Nederland is. Ik hoop dit alles nog lang en met plezier te
mogen doen.
Ik geef de tee door aan Harrie Aspers.”
Groetjes,
Marjo
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gekeken wat er zoal aan vogels te zien en te horen is
op de Golfhorst e.o. Jammer dat het erg mistig was
zodat we mogelijk wat minder vogels hebben gezien
dan er zich in werkelijkheid bevinden. Toch kwamen
we op totaal 54 soorten, waaronder onder meer
de dodaars, kleine karekiet, grauwe vliegenvanger,
zwartkop, om er slechts enkele te noemen.
Ook hebben we kunnen zien dat de torenvalkenkast
bij hole 5 bewoond is door een koppel torenvalken.
Opvallend waren de grote zwermen spreeuwen die
zich thans de vele rupsen in de eiken te lijf gaan en
straks hun werk kunnen doen om de larven van de
emelten en engerlingen op te eten. Het plaatsen van
een 50-tal nestkasten heeft zijn uitwerking niet gemist. Bij de controle door de werkgroep bleek dat 90%
bezet was.
Na aﬂoop, in de nazit bij een kop koﬃe en broodje,
is geconstateerd dat de samenwerking met de vogelwerkgroep zeer positief heeft uitgepakt. De afspraak
is gemaakt dat we op de ingeslagen weg doorgaan.
Met vriendelijke groeten,
namens de baanadviescommissie,
Fried Hoeijmakers

Golfhorst

Koken met... JOEP
Blinde vinken en slavinken
In le�erlijke zin staat blinde vink voor een
verblinde vink, in de 18e en 19e eeuw gebruikt bij zangvogelwedstrijden (vinkenzet�ngen), vanuit de veronderstelling dat een
blinde zanger mooier zong. Sedert 1921 is
deze vorm van dierenmishandeling in ons
land bij wet verboden.

Blinde vink met olijven
Ingrediënten voor 4
personen

4 dunne runderlappen (60-80 g)
250 g gerookte spekblokjes (of gehakt halfom-half)
100 g gehakte olijven
(eventueel gedeeltelijk kappertjes)
100 g gehakte zure augurk
In vroeger �jden werden vinken door rij- 2 gehakte sjalotjes
ke lui gegeten, net als merels en andere 4 eetlepels grove mosterd
zangvogels. Om deze lekkernij te kunnen
imiteren werd gehakt omwikkeld met een Bereiding
dun lapje kalfsvlees of hamlap. Aangezien Bak de spekblokjes (of gehakt) met de sjahet ‘vogeltje’ dan geen kop had werd het lotjes aan in olie en voeg daarna hierbij de
blind genoemd. Hoewel het hier om een olijven en augurk. Sla de runderlappen zo
typisch Nederlands, Belgisch gerecht gaat, veel mogelijk plat, strijk ze in met mosterd
was dit al in de ach�ende eeuw bekend in en verdeel het mengsel hierop. Vouw de zijde Provence, waar het ‘aloue�e sans tête’ kanten om, rol de lappen met het mengsel
(leeuwerik zonder kop) werd genoemd. Bij op en bind de rolletjes vast met touw. Bak
de goedkopere variant, de slavink, is het ze aan op rela�ef hoog vuur, blus af en laat
vlees vervangen door ontbijtspek. Deze zou ze daarna met deksel 1-2 uur sudderen op
zo heten omdat de heerlijke jus-combina�e laag vuur. Serveer de vinken zonder touwmet sla zo lekker is. De Franse benaming tjes en opengesneden in de eigen saus.
is paupie�e (van het Italiaans: polpe�e =
vleesballetje).
Slavink met gehakt
Voor een slavink wordt ontbijtspek om
De pakketjes ‘vogeltjes zonder gehakt gedraaid en hoe� niet met touw
kop’ (oiseau sans tête) of ‘loze gebonden te worden. De braad�jd is veel
vink’, zoals ze in Vlaanderen korter, maar de jus is heerlijk (aardappels
worden genoemd, moeten niet met sla).
te groot zijn en gesloten, dat wil
zeggen goed met katoendraad Blinde slavink
worden dichtgebonden (het bind- In Straelen kun je een runderrollade krijgen
sel kan kort voor het einde wor- bestaande uit een plakje rundvlees, daarop
den verwijderd). Met de vulling ontbijtspek, daarop wat gesneden uien en
van de blinde vink kan eindeloos zure augurken, dan opgedraaid. Ze worden
worden gevarieerd van gehakt aan twee kanten aangebakken, afgeblust en
tot en met gesmoorde groenten. gedurende een uur gegaard in de pan onder
De slavink is voor varia�es niet deksel.
zo geschikt, omdat met spek niet
gemakkelijk een afgesloten pakketje is te
Smakelijk eten!
maken. Hierbij wordt dan ook hoofdzakelijk
Joep Jansma
gehakt gebruikt.

Commissies
Wedstrijdcommissie
(jeugdzaken)
Marco Van de Voort (vz)
Lei Holthuijsen (vvz)
Ted Heijnen (secr)
Desirée Adank
Sjef Claessens
Ki�y Collin
Han Driessen
Geert van Ewijk
Leny van Eyndt
Hay Hobus
Marian Kuenen
Math Smeets
René van Stokkem
Helpdesk
Jeroen van den Heuvel

Websitebeheer

RHB-commissie

Aart Polderman
Jacques van Eyndt

Regels en handicaps:
René van Stokkem (vz)
Jan Rovers (vvz)
Jan Hendrix
Lei Holthuijsen
Piet Tacken

Pr-commissie
Jacques van Eyndt (secr)
Joep Jansma
Karin van Kemenade
Aart Polderman
Chantal Versleijen
E-Golf4U coördina�e

Baan:
René van Stokkem
Fried Hoeijmakers
Harrie Rongen
Hermine Titulaer

René van Stokkem en Jeroen Vertrouwenscommissie
van den Heuvel
Bets van der Heijden
Jan Heijnen

(zie voor de e-mailadressen van de commissievoorzitters het bestuursoverzicht in dit blad;
verdere gegevens vindt u op onze website: www.golfvereniginggolfhorst.nl)
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Bestuursleden
Golfvereniging
Gol�orst

Jan Buskes

voorzitter
gsm 06-304 323 98
voorzitter@
golfvereniginggolfhorst.nl

Marian Kuenen

secretaris
gsm 06-331 412 02
secretariaat@
golfvereniginggolfhorst.nl

Bas Op het Veld

penningmeester
gsm 06-269 943 89
penningmeester@
golfvereniginggolfhorst.nl

René van Stokkem

vz. regel- en handicapcommissie
vz. baanadviescommissie
gsm: 06-102 032 62
rvstokkem@ziggo.nl

Marco Van de Voort
vz. wedstrijdcommissie
gsm: 06-536 932 23
voortvegchel@hotmail.com
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Doel vogelwerkgroep ‘t Hökske:
het verbreiden van kennis van de ornithologie

De vogelhuisjes op de Gol�orst
In februari ben ik toevallig getuige van het overleg van leden van Vogelwerkgroep ´t Hökske en
Fried Hoeijmakers namens de baanadviescommissie van de Golfhorst.

‘t Hökske is een vereniging van vrijwilligers die zich inzet voor vogels en hun leefomgeving in de regio Sevenum en Horst.
Haar doelstelling is de natuur dichter tot de mensen te brengen, door ze enthousiast te maken en ze met een andere
blik naar de vogels in de vrije natuur te laten kijken en luisteren; bescherming van (bedreigde en kwetsbare) vogels en
hun leefmilieu op regionale schaal.
Het verbreiden van kennis van de ornithologie (vogelkunde), in de eerste
plaats onder haar leden, maar ook buiten de vereniging. De vogelwerkgroep
richt zich zowel op de geïnteresseerde
beginnende, als op gevorderde vogelaars. De ac�viteiten bestaan uit het organiseren van wandelingen, excursies
en cursussen, zoals een cursus vogelherkenning met vogelgeluiden.
Inventarisa�e
Er wordt bij dat overleg een inventarisa�e gemaakt wat er aan nestkasten aanwezig is op onze gol�aan en
wat er bijgeplaatst gaat worden door
de werkgroep. De bestaande kasten
worden daar waar nodig op een werkbare hoogte gehangen.
Bijgeplaatst worden: 14 spreeuwenkasten, 1 kast voor boomkruiper, 16
mezenkasten, 2 spechtenkasten, 1 kast
voor boomklever, 1 kast voor Torenvalk. Totaal 35 kasten.
De kasten worden deels opgehangen
op de Americabaan. Op de 18-holesbaan worden de kasten zoveel mogelijk
langs de buitenrand opgehangen. Dit
om makkelijker te kunnen monitoren
en schoonmaken zonder de golfers
te hinderen. De torenvalkkast wordt
geplaatst achter de green van hole 5
middels een 4 meter hoge kantelpaal.
Hierdoor kan de paal ook dienen als
10

richtpunt voor de green. De paal moet Met 4 deskundige leden van vogelwel in beton geplaatst worden.
werkgroep wordt in alle vroegte gekeken wat er zoal aan vogels te zien en te
De werkgroep tre� verdere voorberei- horen is op de Gol�orst e.o. Jammer
ding en maakt afspraken voor plaat- dat het erg mis�g is zodat er mogelijk
sing. Van de BV wordt medewerking wat minder vogels worden gezien dan
gevraagd voor het beschikbaar stellen er zich in werkelijkheid bevinden. Toch
van materiaal voor het plaatsen van de komen ze op een totaal van 54 soorten,
kantelmast voor de torenvalk kast op 4 waaronder onder meer de dodaars,
en vervoer bij plaatsing. Een en ander kleine karekiet, grauwe vliegenvanger,
vindt tegelijk plaats met het ophogen zwartkop, om er slechts enkele te noemen.
van de berg.
Golfcourse Bird Watching Day
Op 18 mei is de Golfcourse Bird
Watching Day en wordt een en ander
geëvalueerd.

Ook is er gezien dat de torenvalkenkast
bij hole 5 bewoond is door een koppel
torenvalken. Opvallend zijn de grote
zwermen spreeuwen die de vele rupsen in de eiken te lijf gaan en straks hun
werk kunnen doen om de larven van de
emelten en engerlingen op te eten.
Het plaatsen van een 50-tal nestkasten
hee� zijn uitwerking niet gemist. Bij de
controle door de werkgroep bleek dat
90% bezet was.
Na aﬂoop, in de nazit bij een kop kofﬁe en broodje, is geconstateerd dat de
samenwerking met de vogelwerkgroep
zeer posi�ef hee� uitgepakt. De afspraak is gemaakt dat op de ingeslagen
weg wordt doorgegaan.
Met dank aan Fried Hoeijmakers van de
baanadviescommissie.
Joep Jansma, pr-commissie
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Clubkampioenschappen
2019 in een ‘breder’ jasje

Op zaterdag 13 en zondag 14 juli vinden de Strokeplaykampioenschappen
(clubkampioenschappen)
plaats.
Bij deze onderlinge wedstrijd gaat het erom wie zich
binnen onze vereniging clubkampioen(e) 2019 mag noemen. We hebben als wedstrijdcommissie gebrainstormd en
breiden de kampioenschappen uit met een kampioenswedstrijd op de Americabaan, om zoveel mogelijk leden uit te dagen mee te doen. Voor
de senioren 55+ (dames 50+) wordt de titel
‘senior-clubkampioen(e)’ in ere hersteld.
‘Wall of Fame’

Categorieën
Clubkampioenschap Strokeplay: staat
open voor alle leden, ongeacht lee�ijd
en handicap en zij spelen voor de �tel
clubkampioen(e). Zij spelen op zaterdag
36 holes en op de ﬁnalezondag 18 holes
strokeplay op de grote baan.
Clubkampioenschap Senioren: staat
open voor alle leden die op 1 juli 55
jaar of ouder zijn, ongeacht handicap
en strijden voor de �tel senior-clubkampioen(e). Zij spelen op beide dagen
18 holes strokeplay met 2/3 hcp verrekening op de grote baan.
Clubkampioenschap
Americabaan:
staat open voor alle Americabaanleden, of leden van beide banen met
een hcp van 28 of hoger ongeacht
lee�ijd en strijden voor de �tel
Americabaankampioen(e). Zij spelen op
zaterdag 13 juli 2x 9 holes en op zondag
14 juli nog een keer 9 holes als ﬁnale.
Ook hier strokeplay met 2/3 hcp verrekening op de Americabaan.
(Wanneer er zich bij een van de
categorieën A of Senior minder dan
6 deelnemers/-sters hebben ingeschreven, worden categorieën samengevoegd en speelt men op beide dagen
18 holes grote baan).

Voor alle categorieën zijn het strokeplay-wedstrijden, waarbij elke hole
dient te worden uitgeholed. Diegene
met in totaal het minste aantal slagen
is winnaar/winnares en mag zich clubkampioen(e) noemen. Bij de Senioren
en de Americabaan mag degene die na
a�rek van 2/3 van het handicap de minste slagen hee�, zich clubkampioen of
Americabaan-kampioen(e) noemen.
De uiteindelijke nr’s 1 t/m 3 van elke
categorie ontvangen leuke prijzen en de
winnaars/winnaressen krijgen een vermelding op de ‘Wall of Fame’.
De clubkampioen en clubkampioene
cat. A krijgen zelfs een persoonlijke parkeerplek gedurende het gehele jaar.
Grote BBQ
Op zondag, na aﬂoop van de wedstrijden, is er een grote BBQ waarvoor
elke deelnemer/ster automa�sch is
uitgenodigd. Hierdoor bedraagt de
inschrijving aan de clubkampioenschappen voor alle categorieën
€ 12,50. De meerkosten worden door
de vereniging bijgelegd. Ook (nietgolfende) partners zijn welkom. Zij
betalen dan € 22,50.
Laten we er met z’n allen een grote
happening van maken en doe mee en
schrijf meteen in via E-Golf4U en blok
hiervoor 13 en 14 juli in je agenda!
Namens de wedstrijdcommissie,
Marco Van de Voort en Leo van de Laak
11
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Afb. 1 De hoofdpagina uit Players 1st waarop alle onderwerpen zichtbaar zijn.

Beleidsplan Vitaal en Sportief gepresenteerd

Objec�eve feiten via
‘Players 1st’

In onze Algemene Leden Vergadering (ALV) in januari heeft Marco Van de Voort het beleidsplan Vitaal en Sportief gepresenteerd. Het hele plan kan je terugvinden op de website van de
vereniging onder ‘Ledeninfo’. Het uitgangspunt voor dit plan is niet ‘dat we wel weten wat
goed is voor onze leden’, maar voor het optimaal functioneren van de vereniging hebben we
objectieve feiten nodig. Die hopen we te krijgen van onze leden zelf, met behulp van het enquêteprogramma ‘Players 1st’.
Players 1st is ontwikkeld door golfers voor golfers in
Denemarken, het programma wordt aanbevolen door de
NGF en de NVG en wordt al een �jd in een aantal landen
in Europa gebruikt. in Nederland gebruiken 68 gol�anen
Players 1st. Uit de resultaten van de Nederlandse banen
wordt een benchmark BM (vergelijkend onderzoek) samengesteld, waardoor we kunnen zien op welke punten we het
al goed doen en op welk gebied we nog kunnen verbeteren.
Ook kan de Gol�orst worden vergeleken met banen uit de
omgeving of met andere banen, maar al�jd met drie banen,
zodat je nooit in detail de uitkomst van één baan kan zien.
12

Hoe gaat het in zijn werk
De enquête wordt drie keer per jaar verstuurd, steeds naar
1/3 van de leden. Zo krijgen alle leden maximaal één keer
per jaar de gelegenheid om de enquête in te vullen. Er
worden vragen gesteld over alle parameters die mogelijk de
tevredenheid van de leden kunnen beïnvloeden. Invullen
duurt maximaal een kwar�er.
Nieuwe golfers ontvangen binnen 2 maanden na het behalen van de baanpermissie het verzoek om deel te nemen
aan een enquête, deze is gericht op hun eerste ervaringen.
Invullen duurt 3-4 minuten.

Golfhorst
Als iemand opzegt of overstapt naar een andere vorm van
lidmaatschap/abonnement, dan ontvangt de golfer een
uitnodiging om deel te nemen aan een korte enquête waarin de nadruk wordt gelegd op de belangrijkste redenen om
op te zeggen/over te stappen.
Inzicht in klan�evredenheid
De enquête biedt aan leden de mogelijkheid hun klanttevredenheid en hun bevindingen weer te geven over een
aantal zaken van de gol�aan.
Hierdoor krijgen we:
•
Inzicht hoe we de baan en de vereniging beoordelen, maar ook het clubhuis, horeca, golfschool en tarieven.
•
Inzicht hoe we de Gol�orst aanbevelen (waarom
wel, waarom niet).
•
Inzicht in de belangrijkste aandachtsgebieden
waarop verbeterd kan worden.
•
Benchmark op na�onaal en regionaal niveau.
•
Focus op de beoordeling van hoge handicappers,
die sta�s�sch gezien de meeste kans hebben om te stoppen.
•
Focus op de beoordeling van golfers die korter dan
twee jaar lid zijn. Wat kan voor hen worden verbeterd?
•
Een overzicht van leden die mogelijk als vrijwilliger
ac�ef willen zijn of willen sponsoren.
En verder:
•
De resultaten kunnen worden geselecteerd op geslacht, lee�ijd, handicap, etc.

•
•

zomer 2019

Je kunt zelf ook opmerkingen plaatsen.
En nog veel meer…

Wat doen we met de resultaten?
De eerste ronde is in mei jl. uitgevoerd. Over de respons zijn
we heel tevreden, bijna 50%. Maar het kan natuurlijk al�jd
beter. In juli en september worden nog twee enquêtes gehouden. Je deelname wordt erg op prijs gesteld.
Om de resultaten van de enquêtes zo objec�ef mogelijk te
beoordelen, hebben we aan drie verenigingsleden gevraagd
om hun bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur te
rapporteren. Mar�e Hegger, Jos Backus en Sjef Claessens
zijn bekend met het analyseren van feiten en cijfers en zij
zijn geen bestuurslid.
Omdat een deel van de vragen betrekking hee� op zaken
die de vereniging niet direct kan beïnvloeden, gaan wij er
natuurlijk ook met de baanexploitanten en onze golfpro
over praten. Daarna wijden we er een nieuwsbrief aan
waarmee alle leden geïnformeerd worden over de uitkomsten van de enquêtes en, nog belangrijker, over de ac�es
die het bestuur neemt op basis van de uitkomsten.
De vereniging hee� het programma betaald, maar we hebben zowel Derk Jolles (manager Gol�orst) als Remo Kuijpers (golfpro) de mogelijkheid geboden om onbeperkt de
resultaten te bekijken.
Hopelijk worden we er met zijn allen beter van.
Jan Buskes, voorzitter

Afb. 2 Afbeelding van inzoomen uit de hoofdpagina. Zo denken de geënquêteerden over onze vereniging.
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Nieuw uitzichtpunt Zuringspeel

De ‘Vesuvius’

‘Uitzichtpunt Zuringspeel’. Deze naam staat te lezen op het bord dat aangeeft naar welke
plaatsen het uitzicht in de verschillende richtingen leidt boven op de nieuwe berg die is opgericht naast hole zeven van onze 18-holesbaan. Het bord is van de sokkel gevallen maar zal
waarschijnlijk wel opnieuw worden geplaatst. Op bovenstaande panoramafoto is uiterst links
hole 5 te zien en uiterst rechts de Americabaan, met links van de bossage ons clubgebouw.
Nieuwsgierig naar het nieuwe uitzicht, hebben Aart en ik
van de pr-commissie de wach�jd die we moesten doorkomen, omdat we samen rijden met onze partners die aan de
damesdag meedoen (en de dames er meestal wat langer
over doen dan wij) onze ‘Vesuvius’ beklommen en van het
prach�ge uitzicht genoten. Vanaf het clubgebouw is het een
wandeling van 10 minuten heen en 10 minuten terug.
Bij de afslag van hole 5 op de Americabaan ga je door het
hekje het PETRANPAD op, dat naar de berg leidt. Daar liggen ook de betonnen trappen klaar die op de berg geplaatst
zullen worden, hoe en waar is nog niet duidelijk, maar daar
zullen we gauw genoeg achter komen. Onder aan de berg
neem je het cirkelpad dat naar de top voert.

14

Vandaar heb je een prach�g uitzicht naar alle kanten en een
mooi overzicht over het golfcomplex. Duidelijk wordt ook
waarom de zichtlijnen zijn uitgekapt, want anders zou ons
clubgebouw helemaal aan het uitzicht zijn on�rokken.
Op de website van ‘Cultureel Erfgoed Zwarte Plak’ staat dit
uitzichtpunt beschreven als onderdeel van de knopenlopen
wandelroute, samen met de ‘Kamiël van de Piël’ en ‘Monument Rowwen Hèze’. Het is nog de bedoeling om in het
najaar een kunstwerk op de ‘Vesuvius’ te plaatsen.
Voor iedereen op de Gol�orst die nog een halfuurtje over
hee� beslist een aanrader om te bezoeken!
Joep Jansma, pr-commissie
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Per 1/1/2021 fundamentele wijziging handicapsysteem

Europese handicap wordt
wereldhandicap (WHS)
Na de regelwijzigingen begin dit jaar, dient zich weer een belangrijke verandering aan. Nu is het
handicapsysteem aan de beurt. De Europese handicap (EGA) wordt een wereldhandicap (WHS).
Wereldwijd zijn er nu zes verschillende systemen voor het bepalen van de
handicap. Die worden teruggebracht
naar één. In sommige landen gaat het
nieuwe systeem al begin volgend jaar
in. Andere landen, waaronder ons
land, wachten daarmee tot 1 januari
2021. Voorlopig blij� bij ons dus alles
bij het oude. Net als bij de regelwijziging is het doel golf aantrekkelijker te
maken.

acht van de laatste twin�g qualifying
scores. Het blij� mogelijk qualifying
rondes over negen holes te spelen. Net
als nu wordt de moeilijkheidsgraad van
een baan vastgesteld met een course
ra�ng. Daaruit volgen de playing handicaps, de slagen die je ‘meekrijgt’. De
scores kun je zoals nu, inbrengen via
de app, de website of de zuil in het
clubhuis. De aangepaste so�ware doet
de rest.

Nieuwe systema�ek
In de nieuwe systema�ek wordt de
handicap gebaseerd op de beste

De voor het WHS verantwoordelijke interna�onale instan�es en de
NGF werken nog aan de details.

Het belangrijkst daarbij is de exacte
berekeningswijze van de handicaps.
Daar zi�en nogal wat haken en ogen
aan. De details worden de komende
maanden bekend. We houden je op de
hoogte.
Voor alle duidelijkheid: het komende
anderhalf jaar verandert er voor jou en
de vereniging niets.
Namens de RHB-commissie,
Jan Rovers

Chiropractie de Koning

Uw ruggengraat in goede handen!

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.

www.chiropractiedekoning.nl
Witherenstraat 15, 5921 GA Venlo-Blerick
telefoon (077) 397 17 73

Rugklachten
Nekklachten
Hoofdpijn
Slijtage / artrose
Sportblessures
15
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Gastvrijheid, gemoedelijke sfeer en toegankelijkheid…

Businesslidmaatschap:
het Heldens collec�ef

In november zat ik na een rondje golfen aan tafel met een van de Kevergolfers. Hun captain had
een mooi voorstel gekregen voor een businesslidmaatschap bij de Golfhorst. Toen ik dat voorstel had gelezen, kreeg ik het idee om de mogelijkheden eens te bekijken om ook een businesslidmaatschap af te sluiten met een aantal mensen. Na een beetje lobbyen bleek een aantal
mensen wel geïnteresseerd te zijn om hierin mee te gaan.
‘Hoofdaannemer’
Mijn eigen man werd ‘hoofdaannemer’. Hij is het gesprek met Derek
aangegaan om te kijken wat de mogelijkheden voor ons zouden zijn. Dat
was al snel duidelijk: minimaal 10 nieuwe leden, een contract voor 3 jaar en
maximaal 25 leden in totaal en een
businessdag organiseren. Daar was dus
nog wat werk aan de winkel. Er werd
ge-e-maild, gebeld en rondgesproken.
Resultaat: 15 nieuwe leden en 10 bestaande leden die met ons het lidmaatschap aan wilden gaan. Vij�ien nieuwe
leden die ineens naar een nieuwe baan
gaan, dat is nogal wat. Een nieuwe
baan (sommigen hadden de baan nog
16

nooit gelopen) en een nieuwe vereniging. Natuurlijk was ik nieuwsgierig hoe
de mensen van ons collec�ef en andere bedrijfslidmaatschappen het bij de
Gol�orst nu eigenlijk vinden. Daarom
heb ik een aantal van hen deze vraag
eens gesteld. Het eerste wat de meeste
mensen noemen is de gastvrijheid en
de gemoedelijke sfeer, de toegankelijkheid van de club.

de meesten toch wel moeilijk. (Gelukkig kan ik ze vertellen dat dat na een
jaar stukken beter gaat!) Het is ook
goed om te zien dat er regelma�g mensen in groepjes op de Gol�orst en de
Swinkelsche spelen en daarna gezellig
samen een drankje nu�gen op het terras. Het lijkt erop dat de meesten zich
al aardig thuis voelen. Ondanks de onrust die er in het begin heerste rondom
deze lidmaatschappen, is het goed te
weten dat dit voor veel mensen toch
Kennismakingsdag
De kennismakingsdag werd erg ge- een nieuwe uitdaging biedt.
waardeerd. Een aantal gaf ook aan
eens met de wedstrijden mee te gaan Karin van Kemenade, pr-commissie
doen om zo wat meer van de leden te
leren kennen. De baan op zich vinden
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Damesdag op
Gol�aan
Elmpter Wald

Van links naar rechts: Karin van Kemenade, Bets van der Heijden, Beppie Nabben,
Marian Kuenen, Han Driessen en Alice Wolthuis. Op de foto ontbreken de reserves:
Gera Willens en Martie Hegger.

Hopelijk nemen we volgend
seizoen wat meer punten mee naar huis

Damescompe��e
2019

Na een gedegen voorbereiding
op zowel het praktische (diverse rondes op de Golfhorst en de
Swinkelsche) als het mentale
vlak (peptalk onder het genot
van een lekker glas wijn), kon
de competitie op donderdag
11 april beginnen.

ge kilometers weg�kken, lekker
golfen, nieuwe mensen ontmoeten en vele goede gesprekken
verder, is de Tongelreep uiteindelijk als winnaar van de poule uit
de bus gekomen. Geen verrassing
aangezien zij eerder hoofdklasse
hebben gespeeld.

Dit jaar zouden we de Tongelreep, de Herkenbosche, Rijk van
Margraten en de Zuid-Limburgse
als tegenstander ontmoeten. De
laatste dag zouden wij als gastclub de andere teams ontvangen
en voor een passende afslui�ng
en huldiging van de kampioenen
zorgen.

Tijdens het diner op de Gol�orst
werden deze dames door onze
captain Han Driessen getrakteerd
op een mooi pakket met o.m. asperges en een lekkere ﬂes wijn.
Een gezellige afslui�ng van een
mooi seizoen.

Het jaarlijkse ‘uitstapje’ van de ‘damesdag’ vond
dit jaar plaats donderdag 20 juni jl. op gol�aan
Elmpter Wald in Elmpt (Duitsland). Helaas had
Ellen Borsboom zich al af moeten melden doordat zij een gebroken enkel had opgelopen bij
een ongelukkige val met de ﬁets. Verder bleek
dat we met nog iemand minder zouden zijn nadat Alda haar portemonnee kwijt was geraakt
na een bezoekje aan de bakker en hierdoor de
nodige zaken moest regelen. Al met al stonden
we met 13 dames aan de start van een zeer geslaagde golfdag.
De spelvorm was Texas Scramble. Na een ‘echt’
potje golf met de nodige ups en downs, vond in
het clubhuis de prijsuitreiking plaats. Ongeslagen winnaars waren Desiree, Leny en He�e. De
neary werd ook op naam van Leny genoteerd en
de eer van de longest kwam Nel toe. Leny had er
voor gezorgd dat iedereen met een leuk prijsje
naar huis kon, dus ieders inspanning werd beloond.
Natuurlijk werd deze golfdag afgesloten met een
heerlijk etentje bij de Rozentuin in Kesssel, waar
we de geweldige slagen en de grote missers nog
eens uitgebreid konden bespreken (maar waar
we ook heel lekker hebben gegeten, gekletst en
gelachen).
Desiree en Leny: het was weer top!
Karin van Kemenade, pr-commissie

Hopelijk zorgen de lessen van
Remo, die wij momenteel met
het team volgen ervoor, dat wij
volgend seizoen wat meer punten mee naar huis kunnen nemen.

Zoals jullie al in eerdere verslagen
hebben kunnen lezen, hebben
wij als team dapper gestreden,
maar helaas zonder resultaat. De
team-spirit was prima, maar in
ons spel hebben we helaas niet Karin van Kemenade,
alle kansen kunnen benu�en. Na pr-commissie
5 weken vroeg opstaan, de nodi-
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‘Misschien kun je horen waar de bomen het over hebben...’

De ‘Natuur op de Gol�orst’:
schimmels en bacteriën
In de serie ‘Natuur op de Golfhorst’ zijn al vogels, insecten, zoogdieren, bomen en paddenstoelen aan de orde geweest. Deze keer komen akelige en met het blote oog onzichtbare
griezels aan de orde. De eerste associatie die we met schimmels en bacteriën hebben is bederf,
ziektes , risico’s. En ja, van de meer dan 500.000 verschillende schimmels zijn er vele die
giftig, gevaarlijk of ziekteverwekkend zijn. Niet alleen voor de mens maar ook voor planten en
bomen. Bekende voorbeelden zijn de iepenziekte, kastanjekanker en aardappelziekte.
Hetzelfde geldt voor de ontelbare soorten bacteriën. Maar er zijn ook veel schimmels en
bacteriën die op een verrassende manier onmisbaar zijn voor een gezonde groei van planten
en bomen, en daar gaat dit verhaal over.
Zijn er op de Gol�orst veel bacteriën en
schimmels? Reken maar! In heel goede
grond zi�en zo ongeveer 1 kilo bacteriën en 1 kg schimmels per vierkante
meter. Nu is de grond van de gol�aan
uitgesproken schraal, dus zal het hier
veel minder zijn, maar het is hoe dan
ook heel veel meer dan je zou denken,
en in gewicht meer dan alle dieren op
de baan bij elkaar die we in de vorige
aﬂeveringen hebben besproken. En dat
is maar goed ook, want voor de gezonde ontwikkeling van de bomen (en andere planten) spelen de schimmels en
bacteriën een belangrijke rol.
Voedingsstoﬀen
Bomen verkrijgen hun voedingsstoffen op twee manieren: via de bladeren
wordt CO2 uit de lucht gehaald waarmee via zonne-energie suikers en essen�ële bouwstoﬀen worden gemaakt.
Dit laatste proces wordt fotosynthese
(zie foto) genoemd.

De tweede bron van voedingsstoﬀen
zijn de wortels, waarmee water en
verschillende andere voedingsstoﬀen
en mineralen uit de grond worden gehaald. Een boom hee� hiermee twee
problemen. De wortels beslaan maar
een rela�ef klein deel van de beschikbare grond. Als een boom omwaait is
het vaak verrassend hoe klein en ondiep zijn wortelgestel is. Alleen met zijn
wortels is er vaak te weinig water en
andere belangrijke stoﬀen beschikbaar
om een boom lekker te laten groeien.
Een tweede probleem is, dat een boom
niet in staat is om bepaalde elementen
uit de grond te halen, als die elementen in een verkeerde vorm aanwezig
zijn. Voorbeeld: mangaan is een sto�e
dat een boom in kleine hoeveelheden
nodig hee�, maar dat zit in de grond
vaak gebonden in microscopisch kleine steenach�ge deeltjes. Het lukt de
boom niet uit die deeltjes het mangaan
te pakken te krijgen.
Symbiose
Deze twee problemen lost een boom
op door een samenwerking aan te gaan
met schimmels en bacteriën. De schimmels en bacteriën willen die boom wel
helpen, maar dan willen ze er wel wat
voor terugkrijgen: een win-winsitua�e.
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Zo’n samenwerking noemen we een
symbiose. Deze symbiose gaat als volgt.
Bepaalde soorten schimmels (‘mycorrhiza’) vormen met microscopisch dunne draden een ondergronds netwerk
dat �entallen meters uitgestrekt kan
zijn. Een theelepel goede grond kan al
een paar kilometer draadjes beva�en!
Deze schimmels hechten zich aan de
wortels van een boom en zijn in staat
om van �entallen meters ver via hun
netwerk water aan te voeren voor de
wortels. Zie bijgaande foto, waar de
wortels van een heel jong plantje worden omringd door de schimmeldraden.
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Ook zijn de schimmels in staat om verschillende elementen, zoals het bovengenoemde mangaan, vrij te maken uit
de grond en ter beschikking te stellen
aan de wortels van de boom. De ene
soort schimmel kan mangaan leveren,
een ander soort fosfor, een derde ijzer
enz.
In ruil voor al dat lekkers dat de boom
van de schimmels krijgt, levert de boom
suiker (dat in de bladeren van de boom
wordt gemaakt) aan de schimmels, die
daardoor kunnen groeien. Boom blij en
schimmel blij! Voor bacteriën geldt een
zelfde soort samenwerking: een boom
kan wel CO2 uit de lucht opnemen,
maar niet s�kstof. Bacteriën kunnen de
s�kstof uit de lucht in een vorm brengen die de boom wel (via de wortels)
kan opnemen. In ruil hiervoor krijgen
de bacteriën weer suiker van de boom.
Prach�g hoe dit zo geregeld is in de

natuur. Maar, het wordt nog mooier!
Schimmelnetwerk
Soms hee� een boom wat extra mangaan nodig, soms juist iets extra’s van
een ander sto�e. De boom gaat dat zelf
regelen: hij gee� extra suiker aan die
schimmels die zorgen voor het sto�e
waar de boom wat tekort aan hee� en
wat minder suiker gaat naar de schimmels, die zorgen voor de spullen waar
de boom genoeg van hee�.

zomer 2019

beslissen om de ene buur wat meer
te helpen dan een andere buur: er is
aangetoond, dat een boom liever een
eigen nazaat helpt dan een buurboom
van dezelfde soort die andere ‘ouders’
hee�; echt ongelooﬂijk! Niemand
weet hoe dat precies gaat.

Via het schimmelnetwerk zijn bomen
onderling ondergronds verbonden en
kunnen met elkaar ‘communiceren’.
Wanneer één boom een tekort aan iets
hee�, merkt zijn buurman dat en gee�
hem wat extra van dat sto�e via het
schimmelnetwerk! Dat kan water zijn,
of suiker of iets anders.

Het is te hopen, dat de beuken in het
beukenlaantje bij hole 3 elkaar ook helpen; een paar beukjes staan er slecht
bij en kunnen die hulp goed gebruiken!
De schimmels daadwerkelijk zien is er
natuurlijk niet bij, maar het resultaat
van de symbiose van de schimmels met
de bomen zou dan wel zichtbaar kunnen worden. En omdat de bomen dus
met elkaar kunnen ‘communiceren’,
moet je maar eens heel goed s�lstaan
bij een boom. Misschien kun je horen
waar de bomen het over hebben…

Het is zelfs zo, dat een boom kan

Aart Polderman, pr-commissie
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Rupsenplaag: een treurig gezicht!
In de bomen tussen de fairway van hole 3 en hole 6 zitten al vanaf april grote aantallen rupsen. De bomen zijn compleet kaal gegeten en tussen de takken zitten overal kleverige spinsels,
een treurig gezicht.
De vlinders die er uit komen heten heel
toepasselijk spinselmo�en. Ze worden
ook wel s�ppelmo�en genoemd, op
de foto’s zie je waarom.

Begin juni waren de rupsen aan het
verpoppen. De cocons zag je bij duizenden in de spinsels zi�en.

Gelukkig kunnen deze mo�en en rupsen niet echt kwaad. Het ziet er alleen
smerig uit maar zodra de mo�en weg
zijn slaan de bomen weer uit en in korte �jd is er weinig meer van te zien.
Ook voor de mens
zijn deze rupsen
onschadelijk, dit in
tegenstelling tot de
processierups, die
nog wel eens verward wordt met de
rupsen van de spinselmot, omdat ook
zij uitgebreide spinsels maken als nest.
De processierups zit alleen in eikenbomen. Ze heten processierups omdat
’s avonds de rupsen in lange rijen in
processie naar boven lopen over de ei-

kenstam om daar ’s nachts te eten van
de eikenbladeren; ’s ochtends vroeg
lopen ze weer terug naar het nest.

De rupsen hebben bijzonder vervelende brandhaartjes, die erge jeuk geven
en als de haartjes in de ogen komen,
veroorzaakt dat akelige irrita�es waar
snel doktershulp bij geboden is. Een
enkele rups hee� tot 700.000 microscopisch kleine brandhaartjes! Als een
nest uit elkaar valt, kunnen deze haartjes wegwaaien en nog lange �jd veel
hinder opleveren.
Begin juni is op de Gol�orst een groot
aantal nesten van de processierups
weggebrand. Hopelijk voldoende, zodat we geen last van de brandhaartjes krijgen. Mocht je wel getroﬀen
worden, en jeuk krijgen, probeer dan
om niet te krabben. Het helpt om
met plakband de (onzichtbaar kleine)
brandhaartjes van de huid te trekken,
en verder helpt het om de geïrriteerde
huid veel te wassen. De jeuk duurt een
paar dagen.
Zowel de processierups als de spinselmot komen dit jaar in uitzonderlijk
hoge aantallen voor door de hete zomer van 2018. Hopelijk is binnen een
maand deze ellende voorbij.
Aart Polderman, pr-commissie
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DOET VERANDERING VAN SPIJS ALTIJD ETEN?
Nee, dit ar�kel gaat niet over een van
de overheerlijke en niet te versmaden gerechten van onze eigen Joep
“Braakhekke” Jansma. Graag wil ik
jullie informeren over een verandering op onze gol�aan. Sinds een aantal weken is de afslagplaats van de
rode teemarkers, volgens het spraakgebruik ‘de damesafslag’, van hole 8
verplaatst naar de hoger gelegen loca�e voor geel, de ‘herenafslag’.
Verandering
De dames mogen voortaan ook proberen om over de frontale, boomlange eik hun afgeslagen bal op de green
laten te landen. Natuurlijk zal dit,
evenals bij heel veel heren een bijna
onmogelijke, zo niet onuitvoerbare
opgave zijn. Ik wil jullie graag laten
weten hoe deze verandering tot stand
is gekomen.
Het was �jdens een reguliere wedstrijd dat enkele dames hun mening
uitspraken over het feit, dat de heren

bij de afslagplaats van hole 8 voordeel genoten ten opzichte van de
dames. Toeval was, dat een van de
heren Swinkels hierbij aanwezig was,
het verhaal aanhoorde, en als reac�e
per direct de teemarkers verplaatste
naar de hogere loca�e voor geel. Ongetwijfeld hebben veel dames dit al
opgemerkt en de gevolgen ervaren.
Takenpakket
Voor velen was deze verandering een
verrassing, zo ook voor de RHB- commissie die dit soort aangelegenheden
in haar takenpakket hee�. Uiteraard
hee� naar aanleiding van deze eenzijdige wijziging overleg plaatsgevonden
tussen de BV en de commissie.
Afgesproken is dat deze situa�e een
aantal weken als proef dient. Daarna
wordt op basis van ervaringen beslist
of er deﬁni�ef een nieuwe afslagplaats komt voor rood.
Wat ik tot slot nog wel wil opmerken

is dat we over het algemeen het golfspel niet makkelijker hoeven te maken. Er moeten wel uitdagingen blijven bestaan. Zo is het een feit dat veel
heren de bal zeker niet verder slaan
dan menige dame. Er zijn afslagplaatsen waar deze heren heel graag vanaf
rood zouden willen afslaan om bijvoorbeeld minder afzwaaiers rich�ng
het water te hebben. Het blij� een
spel waar we allemaal onze uitdagingen hebben.
‘Grootmoeders recept’
Dus dames laat maar horen of deze
verandering voor iedereen ‘smaakt’,
of dat we toch terug gaan naar ‘grootmoeders recept’, wat normaliter natuurlijk al�jd lekkerder is.
We horen het graag.
Veel golfplezier!
René van Stokkem,
voorzitter RHB-commissie
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