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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?

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?

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? 
Neem een kijkje op de website www.werkenbijkersten.nl

Wij betalen je opleiding, je krijgt
salaris en we bieden je een leuke 

De next step na de VMBO!

GELD VERDIENEN 
EN LEREN TEGELIJK!

 BBL BIJ KERSTEN

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

+31 478-537111
nl@kersteneurope.com
www.kersteneurope.com
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Golfhorst Van de voorzitter

Van golf tot poëzie...

Golfhorst zomer 2019

In het voorwoord van de zomeredi� e van ons 
clubblad ‘kondigde ik’ de eerste hi� egolf van 
dit jaar aan, in de hoop dat het daarbij zou 
blijven. Niet dus. Het is ook dit jaar zo warm 
en vooral droog geweest, dat het een aantal 
weken ondoenlijk was om de baan in de goede 
condi� e van het voorjaar te houden. Alle in-
spanningen ten spijt. Jammer, maar daar moe-
ten we ons bij neerleggen, net als veel andere 
Nederlandse gol� anen. De NGF waarschuwt 
dat we het droogteprobleem niet mogen on-
derscha� en en dat we in de toekomst steeds 
vaker zullen spelen op uitgedroogde, gele ba-
nen. Het klimaat verandert en na het a� ou-
wen van het gebruik van pes� cide is duurzaam 
waterbeheer de volgende grote uitdaging voor 
gol� anen. Elke gol� aan zal vroeg of laat ge-
confronteerd worden met beperkingen op het 
gebied van water, aldus de NGF.

Verderop in dit blad kun je lezen over verbete-
ringen van de baan sinds juni, vooral het op-
knappen van de drivingrange, en over de plan-
nen die de gebroeders Swinkels de komende 
jaren met de baan hebben. 

De afgelopen maanden hebben alle leden 
van de vereniging een uitnodiging gehad om 
door middel van de Players 1st enquête hun 
mening te geven over de baan, de horeca, de 
golfschool en de vereniging op de Gol� orst. 
Bijna de hel�  van alle leden hee�  de vragen-
lijsten ingevuld. Dat is een hoge score, dank 
daarvoor. Een commissie hee�  de uitkomsten 
geanalyseerd en in een bespreekstuk samen-
gevat. Het bestuur hee�  de uitkomsten met de 
BV en met Remo besproken. In de komende 
algemene ledenvergadering (ALV), 28 januari 
2020, laten we de resultaten zien van de en-
quête en van het gesprek met de BV. Wij reke-
nen weer op een grote opkomst bij de ALV, net 
als vorig jaar. Je krijgt opnieuw de gelegenheid 
om mee te praten over het verder ontwikkelen 
van het beleidsplan ‘Vitaal en Spor� ef’.

Een van de punten uit dat beleidsplan is het 
aantrekkelijker maken van wedstrijden en 
toernooien. Dat blijkt een succes te zijn. De 
deelname aan reguliere wedtrijden is dit jaar

slechts licht afgenomen. Een 
lage eigen bijdrage door spon-
soring van de vereniging en 
leuke prijzen zorgden mede 
voor een fl inke opkomst bij de 
bijzondere toernooien dit jaar. 

Zo’n 100 deelnemers speelden met prach� g 
golfweer het zomertoernooi. Het slo� oernooi, 
waarbij we een uitwisseling met leden van de 
Swinkelsche organiseerden, was ook vol bezet. 
Wij gaan ervan uit dat ook in 2020 weer een 
uitwisseling met de Swinkelsche zal plaatsvin-
den, dan op de baan in Someren.

In 2019 zijn de nieuwe golfregels ingegaan. 
Dat proces is soepel verlopen, mede door de 
presenta� es en begeleiding door de regel- en 
handicapcommissie. Voor 2020 zijn er geen 
grote wijzigingen aangekondigd, maar 1 janu-
ari 2021 wordt in Nederland het nieuwe World 
Handicap System (WHS) geïntroduceerd. Een 
nieuwe manier van handicap berekenen en re-
gistreren, die wereldwijd wordt toegepast. De 
handicap wordt gebaseerd op het gemiddelde 
van de 8 beste scores uit de laatste 20 qua-
lifying ronden. De NGF moedigt golfers daar-
om aan om zoveel mogelijk qualifying ronden 
te spelen om zo tot een voor iedere golfer eer-
lijke en passende handicap te komen. Het be-
stuur onderschrij�  die oproep van harte.

De laatste jaren loopt de belangstelling voor de 
nieuwjaarsrecep� e terug. Het past misschien 
ook wat minder in deze � jd. Daarom geen 
nieuwjaarsrecep� e in januari. Maar, omdat we 
wel jaarlijks een vol bezet oliebollentoernooi 
spelen, hee�  het bestuur besloten daarvoor 
extra bij te dragen, zodat we het jaar met veel 
golfvrienden feestelijk uitluiden en elkaar het 
beste voor 2020 kunnen toewensen.

Ik wens jullie een gezellige feestmaand toe en 
hoop je zaterdag 28 december a.s. te zien bij 
het oliebollentoernooi om te golfen en om het 
glas te heff en op een gezond 2020 en op weer 
een mooi gol� aar.

Jan Buskes, voorzitt er

Chantal Versleijen - Van de Winkel  
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GroenRijk Maasbree
Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl

GroenRijk Maasbree 
Het groenste 
tuin  centrum 
van de regio
Het tuincentrum voor: 
Buitenpotten • Dieren afdeling • 
Gereedschap • Kamerplanten • Sfeer 
en kado • Snij bloemen • Tuinhout • 
Tuinmeubelen • Vijver
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Golfhorst
Golfvereniging Golfh orst
Gosewijnhof 3
5801 JG Venray
Bankrekening: NL52 RABO 0123 6599 57 
www.golfvereniginggol� orst.nl
secretariaat@golfvereniginggol� orst.nl

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

Vormgeving: 
Chantal Versleijen, cTal Créa� ons

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

Samenstelling:
Jacques van Eyndt

Kopij:
Kopij voor het digitale nummer in 2020 
inzenden via:
redac� e@golfvereniginggol� orst.nl

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

Cover:
Chantal Versleijen

De redacti e is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de ingezonden stukken. Ingezon-
den kopij blijft  eigendom van de redacti e.

ENQUÊTE:
JOUW MENING OVER HET CLUBBLAD

Hopelijk ben je weer enthousiast over het glossy magazine dat nu voor je 
ligt. De pr-commissie brengt het clubblad van Golfvereniging Gol� orst met 
veel liefde en plezier uit. Omdat het samenstellen van zo’n blad natuurlijk 
een hele boel � jd en ook geld kost, zijn de commissieleden wel benieuwd 
naar jouw mening. Niet alleen of je het leuk vindt om het blad te lezen, 
maar ook welke ar� kelen er volgens jou in moeten of er juist niet in hoe-
ven. En hoe krijg je het blad het liefste aangeboden? In juli heb je een 
digitale versie ontvangen en nu dus weer een papieren exemplaar. Kortom 
wij vragen je vriendelijk om door beantwoording van onderstaande vragen 
jouw mening aan ons kenbaar te maken. Sugges� es van jouw kant zijn na-
tuurlijk ook welkom.

Wil je a.u.b. het onderstaande ingevulde formulier in de brievenbus onder 
de zuil deponeren? 

Inzenden mag ook: 
Voorzi� er GV Gol� orst, Sef Cornetstraat 5, 5913 GN Venlo. 
Via e-mail: voorzi� er@golfvereniginggol� orst.nl

Alvast bij voorbaat hartelijk dank voor jouw medewerking.

Vragen m.b.t. enquête Golfvereniging Gol� orst

1. Heb je behoe� e aan een club-
blad (voor mij moet het
clubblad blijven!)?   
     
2. Geef je de voorkeur aan een 
digitale versie op de website/
smartphone/tablet enz. 
(zoals het exemplaar van juli 2019)? 

3. Geef je de voorkeur aan een 
gedrukt clubblad? 

4. Heb je het laatste digitale 
nummer (juli 2019) gelezen? 

5. Evt. opmerking(en): 

Ja  /  nee

Ja  /  nee

Ja  /  nee

Ja  /  nee

………………………………………

………………………………………

………………………………………
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Kwaliteit en uitstraling Gol� orst 
naar topniveau!

Terugkijkend op de afgelopen vier jaar, 
is Hendrik Swinkels wel tevreden.

We zitt en in de serre op de Golfh orst met een kopje koffi  e en kijken uit over de baan. We zullen een gesprek 
hebben over wat er afgelopen jaar zoal gebeurd is en over de plannen voor volgend jaar. Hendrik mijmert over 
het verleden: “Grappig, toen wij meer dan vijft ien jaar geleden met plannen bezig waren voor de opzet van de 
Swinkelsche, hebben we heel veel banen in Nederland bezocht waaronder de Golfh orst. Onze conclusie toen was, 
dat we een baan wilden ontwikkelen met de kwaliteit van de Eindhovensche Golf en de sfeer van de Golfh orst.” 

Kwaliteit op topniveau
“Dat was ons eerste contact met de 
Gol� orst en nu zijn we al weer vier jaar 
bezig om ook de kwaliteit van de Golf-
horst op topniveau te krijgen. En kijk, 
wat ziet de baan vanuit de serre er toch 
mooi uit. Opgeruimd, groen, mooie bo-
men; toch heel anders dan toen wij hier 
begonnen.
Er is veel gebeurd in die vier jaar, maar 
er moet natuurlijk nog steeds veel ge-
beuren, de komende jaren.” Laten we 
het daar maar eens meer concreet over 
hebben.

Goede bijdragen
Er is het afgelopen jaar weer veel ge-
beurd, zaken die niet al� jd opvallen, 
maar toch goede bijdragen hebben ge-
leverd aan de kwaliteit en de uitstraling 
van de baan. Hendrik somt op: “Het 
clubhuis en de driving range zijn op-
nieuw geschilderd, de kantoor-contai-
ners op de parkeerplaats zijn afgebro-
ken. De boards van de driving range zijn 
vernieuwd, er zijn nieuwe afslagma� en 
en nieuwe borden (met ANWB-logo) op 
de driving range geplaatst. Er zijn nu au-
toma� sche deuren in het clubhuis. De 
teeboxen van de Americabaan zijn ge-
renoveerd. Op verschillende plaatsen 
zijn drainagepu� en gemaakt. Op de 
berg en bij de vijvers is er gesnoeid om 
zichtlijnen te creëren vanaf het nieuwe 
monument op de berg. Er zijn twee bug-
gy’s aangescha�  en een roller voor het 
onderhoud van de greens . 

Onderhoud geïntensiveerd
Na overleg met de gemeente hee�  de 
weg naast de Americabaan een nieuwe 
afdeklaag gekregen om het stuiven te 
voorkomen. Verder zijn er door de na-

tuurvereniging vele vogelkastjes en een 
valkenkast geplaatst (die veelal bezet 
zijn geweest, zie elders in dit nummer). 
Ook is een nieuwe trekker en prikker 
gekocht waarmee het onderhoud van 
de fairways kan worden geïntensiveerd. 

Symptoombestrijding
Door achterstallig onderhoud hadden 
de greens een dikke viltlaag, die niet 
in één of twee jaar is weg te krijgen. 
Het begint beter te worden, maar het 
valt niet al� jd mee om schimmel uit de 
greens te houden. Die bestrijden is ei-
genlijk symptoombestrijding; het wordt 
pas beter als de viltlaag verder is ver-
dwenen. Nieuwe methodes, zoals met 
UV-belich� ng, gaat het volgens Hendrik 
niet worden. Ook de komende jaren 
zullen de greens weer veel aandacht 
krijgen. Verder zullen komend jaar een 
aantal teeboxen van de grote baan een-
zelfde renova� e ondergaan als die van 
de Americabaan. 

Basisprobleem
De fairways gaan komend jaar extra 
geprikt en op sommige plekken be-
zand worden om de modderigheid in 
het na� e seizoen wat te verminderen, 
vandaar de aanschaf van de nieuwe 
trekker. Het basisprobleem is dat de ge-
bruikte grond voor de fairways te vet is. 
Om hier verbetering in aan te brengen 
is een project van vele jaren, waarbij 
maar langzaam resultaat te verwachten 
is. Een derde project dat op de planning 
staat, is het opschonen en het wegha-
len van oud hout uit het bos tussen de 
Americabaan en hole 7 van de grote 
baan. Er zullen vast meer zaken aan de 
orde komen. Het blij�  al� jd zo, dat de 
tering naar de nering gezet moet wor-
den. De conclusies die getrokken kun-
nen worden uit de drie enquête-ronden 
zijn nog niet geanalyseerd, hierover zal 
nog overleg met het bestuur komen.

Wel tevreden
Terugkijkend op de afgelopen vier jaar 
is Hendrik wel tevreden. “De kwaliteit 
van de Gol� orst wordt beter en beter; 
je ziet dat ook aan de reac� es van de 
greenfeeërs. Bij een greenfee voor de 
Swinkelsche krijg je een voucher voor 
een reduc� e op de greenfee bij de Golf-
horst. Vier jaar geleden hoorde je nog 
geregeld: laat die Gol� orst-voucher 
maar zi� en, daar gaan we niet heen; 
nu is het veel meer: we krijgen toch nog 
wel een Gol� orst-voucher?“

“Het doel blijft : van de Golfh orst één 
van de mooiste banen in onze omge-
ving te maken en daar blijven we hard 
aan werken!”

Aart Polderman, pr-commissie
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‘Het doel blijft : 
van de Golfh orst 
één van de mooi-
ste banen in onze 
omgeving te ma-
ken en daar blij-
ven we hard aan 

werken!’

Wedstrijdkalender 2019
Donderdag 19 december  Damesdag met kerstdiner
Zaterdag 28 december   Oliebollentoernooi

Wedstrijdkalender 2020
Donderdag 2 april   Golf Diva Dag met modeshow
Zaterdag 18 april   Lentetoernooi
Maandag 1 juni  (tweede pinksterdag) Early Bird-toernooi
Zaterdag 27 juni   Limburg Golfl and 
      (Gol� orst gastheer)
Zaterdag 11 en zondag 12 juli  Strokeplaykampioenschappen
Zondag 26 juli    Zomertoernooi
Zaterdag 12 september   ’t Vat Open
Zondag 20 september   Matchplaykampioenschappen
Zondag 4 oktober   Limburg Golf Trophy
Zaterdag 10 oktober   Vrijwilligersdag
Zaterdag 7 november   Slo� oernooi
Woensdag 30 december  Oliebollentoernooi

Zie voor de volledige jaarkalender onze website onder het tabblad: 

Commissies > Wedstrijdcommissie > Jaarkalender

Veel wedstrijdplezier!
(Wijzigingen voorbehouden)

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

Chiropractie de Koning

www.chiropractiedekoning.nl

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

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

de rug en nek soepeler en minder pijnlijk.

 Rugklachten
Nekklachten
Hoofdpijn
Slijtage / artrose
Sportblessures

Uw ruggengraat in goede handen!
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Ik geef de tee aan...

Harrie Aspers
“Vrijdag, 7 juni jl., werd ik aangesproken door Marjo Hoeijmakers 
om een ar� kel te schrijven voor de “Tee”. Een complete verras-
sing! Marjo hiervoor mijn bijzondere dank!

Ik ben Harrie Aspers, 71 jaar oud en 47 jaar getrouwd. Ik heb twee zonen, twee 
leuke schoondochters en twee héél leuke kleinkinderen. Ik woon met mijn vrouw Gerrie 
in het mooie Deurne.

Mijn hobby’s zijn wandelen, fi etsen, tennissen, padel (racket- en balsport, red.), gol-
fen en tuinieren. Vanaf 1 januari 2018 ben ik lid vertrouwenscommissie van tennisclub 
TC ‘Op Dreef‘ in Deurne.

Samen met mijn vrouw maak ik al diverse jaren mooie georganiseerde excursiereizen 
binnen Europa. Wij genieten hiervan.

Voor mij is respect, integriteit, open- en éérlijkheid, communica� e en samenwerking 
héél erg belangrijk. Waarbij ik de juiste daadkracht en resultaatgerichtheid erg op prijs 
stel. Verder vind ik het heel pre�  g op een respectvolle manier een goed sociaal netwerk 
te onderhouden.

Ik ben ruim 35 jaar -door vaste detachering- werkzaam geweest bij de poli� e. Eerst 
Rijkspoli� e Deurne en vervolgens Gemeentepoli� e Deurne en nadien Poli� eregio Bra-
bant Zuid-Oost, afdeling Deurne-Asten-Someren. Ik ben belast geweest met het opstar-
ten, voorbereiden en coördineren van middelgrote en grootschalige bestuurs- en straf-
rechtelijke handhavingszaken.

Binnen de poli� e ben ik op sportgebied al� jd ac� ef geweest in judo (bruine band), zaal- 
en veldvoetbal, veldloopwedstrijden en dienstsport. En tevens ook de daarbij behoren-
de verplichte Integrale Beroepsvaardigheids Trainingen -IBT-. Dit vanwege Aanhouding- 
en Zelfverdedigingsvaardigheden Geweldbeheersing, alsmede de Schietvaardigheden.

Op zaterdag, 22 juni 2001, werd vanuit de personeelsvereniging van de poli� e een geza-
menlijke golfclinic georganiseerd. Deze golfclinic werd gehouden op Gol� aan het Woold 
in Asten. Mijn vrouw en ik namen hier aan deel. Mijn belangstelling voor deze sport was 
direct duidelijk. Het zou een mooi ontspanningsdoel na mijn pensioen kunnen worden.

Op woensdag, 30 september 2009 kreeg ik -� jdens mijn afscheid en namens de po-
li� e- door de toenmalig afdelingschef Ellis Jeurissen golfl essen aangeboden. De golf-
lessen werden gegeven door Alex Jeurissen, zijnde de echtgenoot van Ellis Jeurissen 
vóórnoemd.

Vanaf februari 2010 heb ik samen met mijn vrouw golfl essen gevolgd bij de ‘Gol� orst’. 
En op maandag 30 september 2010 behaalde ik mijn golfvaardigheidsbewijs -GVB-. Mijn 
vrouw hee�  deze sport niet voortgezet.

Op dinsdag 1 oktober 2010 werd ik zowel van de grote baan als Americabaan lid van 
Golfvereniging Gol� orst. Ik speel vanaf januari 2018 nog alléén wedstrijden op de Ame-
ricabaan. Dit vanwege rugklachten. Bij gelegenheid ga ik ook golfen vanuit en met mijn 
netwerken en met mijn twee zonen.

De Gol� orst wordt -door velen- aangemerkt als een laagdrempelige, toegankelijke, 
sfeervolle en gezellige golfvereniging, waar de saamhorigheid duidelijk wordt opge-
merkt. Deze omschrijving hebben wij duidelijk te danken aan ons ‘ALLEN’ en in het bij-
zonder door het dagelijks bestuur van Golfvereniging Gol� orst. Bij deze ook een bijzon-
der woord van dank en waardering aan alle commissies, werkgroepen en -beslist niet 
te vergeten- medewerkers recep� e, restaurant en de pro Remo Kuypers. 
Vóóral ook “Bessy Mupa Ngade” die niet op de voorgrond staat, moe-
ten we zeker samen waarderen. Betrokkene is namelijk belast met de 
orde, netheid en hygiëne binnen het clubgebouw van de ‘Gol� orst’. 
Samen met iedereen worden de ‘klantvriendelijkheid’ en hulpvaar-
digheden opgemerkt.

Ik heb de tee overgedragen aan Desirée Adank”.

Met vriendelijke groet,
     Harrie Aspers

Algemene
Leden-

vergadering
De algemene leden-
vergadering wordt 

gehouden op dinsdag 

28 januari 2020
 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

zonder door het dagelijks bestuur van Golfvereniging Gol� orst. Bij deze ook een bijzon-
der woord van dank en waardering aan alle commissies, werkgroepen en -beslist niet 
te vergeten- medewerkers recep� e, restaurant en de pro Remo Kuypers. 
Vóóral ook “Bessy Mupa Ngade” die niet op de voorgrond staat, moe-
ten we zeker samen waarderen. Betrokkene is namelijk belast met de 
orde, netheid en hygiëne binnen het clubgebouw van de ‘Gol� orst’. 
Samen met iedereen worden de ‘klantvriendelijkheid’ en hulpvaar-
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Kerstdiner met haas...

Bijna ieder rondje zie je op onze golf-
baan hazen ‘lopen’ en er zijn erbij, die 
op een kerstdiner niet zouden misstaan. 
Maar hoe krijg je een haas en wat doe 
je ermee?

De jacht in Nederland is gebonden aan 
strenge we� en en dient er meer voor om 
een gezonde wildstand te behouden dan 
in een consump� ebehoe� e te voorzien. 
Van 15 oktober t/m 31 januari mag ge-
jaagd worden op haas, fazant en hout-
duif, op konijn en wilde eend 2 maanden 
eerder. De jacht op edelherten, reeën en 
wilde zwijnen vindt het gehele jaar door 
plaats, wanneer dat nodig is voor het be-
heer van de wildstand.  

Bedenk dat de meeste jagers natuur-
vrienden zijn, bij stropers ligt dat helaas 
anders. Bij een echte hazenjacht, ook 
met het oog op behoud van de wild-
stand, worden meer hazen niet, dan wel 
geschoten. Een haas die blij�  liggen in 
zijn schutkleuren wordt gespaard.

Bij een vers geschoten haas wordt eerst 
de urineblaas leeggedrukt en dan kan hij 
enkele dagen op een koele plaats ver-
sterven. Na het villen moeten de inge-
wanden worden verwijderd, waarbij het 
bloed kan worden opgevangen en ook 
het hart, de niertjes en de lever (zon-
der galblaas) worden bewaard. Meestal 
wordt hij dan verdeeld in rugfi lets, voor- 
en achterbouten en overige delen, maar 

een haas kan natuurlijk ook in zijn geheel 
worden bereid (in een hazenpan). 

Alle delen kunnen worden ingevroren. 
Na ontdooien 12-24 uur marineren (be-
halve de hazenrugfi lets, deze eventueel 
alleen met kruidenmengsel insmeren).

Bereiding van de ‘Haas in wi� e wijn’

Ingrediënten

Voor de marinade: 2 dl geraffi  neerde 
olijfolie, 1 dl cognac, 1 ui in ringen gesne-
den, 1 teen knofl ook fi jn, 6 gekneusde 
jeneverbessen, half bosje peterselie fi jn, 
vers gemalen peper en zout.

Overig: haas in stukken, Arachide olie, 
boter, bloem. Stukje mager rookspek in 
plakjes, 1,5 dl bouillon (blokje),1,5 dl wit-
te wijn, vossenbessencompôte, room.

Werkwijze: leg de stukken 12-24 uur in 
marinade, halverwege keren.

Een gezellig kerstdiner!
Joep Jansma

Koken met... JOEP

een haas kan natuurlijk ook in zijn geheel 
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Zomertoernooi 2019:
een heerlijke dag met verrassingen

Het leek wel alsof het om een gouden exemplaar ging...

Het zomertoernooi 2019 zit er (helaas) weer op. Wat kan een vereniging zich beter wen-
sen dan een overvol deelnemersveld. 96 mensen aan de start, fantasti sch golfweer, niet 
te warm, een klein briesje en een dag met verrassende elementen . Zo kreeg Ieder team 
een genummerd balletje dat je niet kwijt moest raken om voor een speciale prijs in aan-
merking te komen. En er waren uiteraard ook prijzen voor onder meer de beste spelers en 
speelsters. En als er prijzen te winnen zijn, dan komt de winnersmentaliteit bovendrijven, 
maar alti jd op een sporti eve en soms hilarische manier. 

Marco, de voorzi� er van de wed-
strijdcommissie, had zich weer uit-
geleefd om een extra spelelement 
aan dit jaarlijkse toernooi toe te 
voegen. Vol enthousiasme legde hij 
uit waar de extra scorekaart voor 
was bedoeld die ieder team had ge-
kregen. Elke speler moest minstens 
4 keer een hele hole met het ge-
nummerde balletje spelen. 

De score daarvan moest apart wor-
den vermeld. Het team dat na de 
wedstrijd het balletje weer kon in-
leveren en als team de beste score 
had kon een mooie prijs winnen. 
De woorden van Marco waren nog 
niet koud of binnen teams werd 
druk gediscussieerd over de beste 
strategie, wie voelde zich op welke 
hole het meest zeker en zou daar 
met het teamballetje spelen. Want 
oh, oh, je zou maar net aan de beurt 
zijn en het gemerkte balletje in de 
vijver zien belanden of niet meer te-

rug kunnen vinden. Ik heb mensen 
naar dat balletje zien zoeken tussen 
elk grassprietje aan de waterkant in 
de hoop het ding te vinden. Het leek 
wel alsof het om een gouden exem-
plaar ging.

Slachtoff er
Negen teams kwamen uiteindelijk 
met lege handen bij Marco terug. 
Een daarvan was komisch genoeg 
het team met de laagste gemiddel-
de handicap: “Op hole7, de gemak-
kelijkste hole van allemaal, sloeg 
jij het balletje in de bush”, zo werd 
de schuldige op het terras nog eens 
fl ink ingepeperd. Het slachtoff er kon 
er alleen maar om lachen.
Een ander team, met bal nummer 13 
(dat moest ook wel fout gaan) zag 
zijn bal in het water bij hole 14 ver-
dwijnen, niet meer te vinden. Ken-
nelijk niet goed gezocht, want een 
ander team kwam het triomfantelijk 
bij Marco inleveren. In dat onfor-
tuinlijke team nr. 13 zat onder meer 
Theo Nabben. Die moet wel zo van 

slag geweest zijn dat hun team geen 
genummerd balletje meer had dat 
hij op hole 15, waar de second neary 
te behalen was, zijn naam ze� e op 
het bordje van de dames. Arme 
Theo! ‘Zo erg was het toch niet’.

Pu� -talenten
Tradi� egetrouw moesten ook nog 
de pu� -talenten worden beproefd, 
5 balletjes pu� en door een soort 
hamsterhekje. Ieder poortje verte-
genwoordigde een bepaalde sco-
re. Eén dame, ik zal haar naam niet 
noemen, pu� e zo hard dat het hele 
hekje omviel. (Of was het toch de 
wind?) Geen wonder dat zij geen 
enkel punt scoorde.

En dan toch ook nog de belang-
rijkste prijswinnaars: het team van 
Ki� y, Trine� , Pierre en Fred had de 
hoogste teamscore. Zij mogen een 
dagje golfen in Overloon. Piet Hut-
jens was de beste individuele man-
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Openings-
� jden 

Gol� orst
rond de 

feestdagen
Op dinsdag 24 december is de 

Gol� orst tot 16.00 uur geopend. 
Eerste en tweede kerstdag zijn de 

banen 
gesloten en is het clubhuis 

gesloten; tweede kerstdag is er 
wel een gezelligheidstoernooi 

op Gol� aan de Swinkelsche (zie 
hieronder).

Van vrijdag 27 t/m dinsdag 31 
december is de Gol� orst 

geopend van 9.00 tot 17.00 uur. 
Nieuwjaarsdag zijn de 
banen en het clubhuis 

gesloten.

Vrijdag 3 januari is het clubhuis 
gesloten vanaf 15.00 uur i.v.m. 

een personeelsuitje.

Gol� aan de Swinkelsche organi-
seert op tweede kerstdag weer 

een gezellig kers� oernooi. 

Programma:

09.30 uur: ontvangst met koffi  e  
 en kerststol.
10.30 uur: start 18 holes
 golfen middels shotgun.

Inclusief hapje � jdens het golfen 
en na afl oop bi� erballen en 2 
consump� es.

Kosten voor deze dag:
Leden van de Gol� orst, met 
én zonder uitbreiding, betalen 
€ 10,00 per persoon

Opgave:
 info@gol� aandeswinkelsche.nl

nelijke speler met maar liefst 42 sta-
blefordpunten. De eerste prijs bij de 
dames ging naar Renée Backus met 
38 punten. Niet onvermeld mag ver-
der blijven dat René van Stokkem op 
hole 15 een eagle geslagen hee� . De 
beste pu� er was Cyril van der Beu-
ken. Hij pu� e 10 punten bij elkaar. 
Alle prijswinnaars: profi ciat!

Prijsuitreiking
Na de prijsuitreiking, met een wel-
verdiend applaus voor de organisa-
� e, werd het tapasbuff et geopend 
met 23 heerlijke gerechtjes. 

Het zomertoernooi 2019 zit erop en 
wat voor een. Het bestuur wilde dat 
zoveel mogelijk mensen zich zou-
den inschrijven. Me dunkt, het hee�  
geen reden tot klagen!

Bets van der Heijden



WOONDROOM.NU

SHOWROOM GRAAG OP AFSPRAAK BEZOEKEN

Horsterweg 38, 5975 NB Sevenum
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Terugkerend nieuwsbulleti n houdt leden op de 
 hoogte van de ontwikkelingen vanuit de BV …

Samenwerking met ANWB Golf 
werpt zijn vruchten af
Uit eerdere contacten met Derk Jolles, heb ik het initi ati ef genomen om in ons clubblad 
een terugkerend nieuwsbulleti n te maken van ontwikkelingen vanuit de BV om de leden 
van onze vereniging op de hoogte te houden. De BV hecht erg aan de leden van de ver-
eniging. Als de vereniging 1.000 leden zou hebben, zou er geen behoeft e aan greenfeeërs 
zijn, maar zolang dat niet is, moet de BV op twee benen steunen. Derk probeert tussen de 
beide belangen zó te laveren dat zeker wij tevreden zijn. En dat is een hele geruststelling.

Nieuwsgierig geworden door het bord 
van de ANWB op de drivingrange ben ik 
op Derk afgestapt. “We zijn een samen-
werking met ANWB Golf aangegaan om 
enerzijds de naamsbekendheid van de 
Gol� orst in Nederland te vergroten en 
te verbeteren, en anderzijds meer fre-
quen� e te krijgen op de Gol� orst. Bei-
de doelstellingen komen dichterbij. Een 
onderdeel van de afspraken binnen de 
samenwerking is, dat we de drivingran-
ge een ANWB Golf uitstraling geven, 
vandaar de aanpassingen (win-win)”, 
aldus Derk.

Premium Partner
Sinds april 2014 is ANWB Golf offi  ci-
eel een samenwerking gestart met in-
middels 11 schi� erende gol� anen in 
Nederland, waaronder nu dus ook de 
Gol� orst. Deze zijn nu Premium Part-
ner. Een groot deel van hun wedstrij-
den én alle ledendagen organiseert de 
ANWB op deze banen (bij ons 4x per 
jaar). Leden van ANWB Golf krijgen, be-
halve de kans om op uitdagende banen 
te spelen, 15% kor� ng op de standaard 
greenfee-tarieven bij de Premium 
Partners. Bovendien mogen leden van 
ANWB Golf twee weken van tevoren 
een star�  jd reserveren.

Afslagma� en
Dit jaar hee�  de BV de afslagma� en
vervangen. Voor komend jaar zijn er 
targets gepland om op de drivingrange 
te plaatsen.

Verder zijn er 2 nieuwe buggy’s aange-
scha� , zodat de leden en gastspelers 
die slecht ter been zijn, beter kunnen 
worden bediend. Wij hebben geen bug-
gy’s van S� ch� ng Handicart, maar onze 
leden betalen toch slechts € 5,00 (te-
genover € 10,00 voor gastspelers met 
handicartpas en € 25,00 zonder handi-
cartpas)
Zo probeert de BV binnen de mogelijk-
heden steeds weer zaken die door de le-
den worden aangegeven, te verbeteren. 
Zo zijn dit jaar ook twee deuren auto-
ma� sch openend gemaakt.

Res� tu� e speelrecht
Omdat onze club veel leden op lee� ijd 
hee� , heb ik Derk gevraagd hoe de BV 
staat tegenover leden, die door ziek-
te of ongeval (� jdelijk) niet kunnen 
spelen. De BV kent geen res� tu� e van 
het jaarlijks betaalde speelrecht. Dat is 
we� elijk niet verplicht. Wel kan je, als 
je een � jdje uit de running bent, over-
wegen het lidmaatschap op te zeggen. 
Als je dan hersteld bent en een nieuw 
lidmaatschap aanvraagt, wordt het 
speelrecht berekend over de resterende 
maanden van dat jaar en wordt er geen 
inschrijfgeld berekend. 

Wel vervalt na beëindiging van het lid-
maatschap de (levenslange) loyaliteits-
kor� ng voor vroegere cer� fi caathou-

ders van € 75,00. Soms is het daarom 
raadzaam om eerst een tussenvorm te 
kiezen in de vorm van een Greenfee-
card van 1, 3 of 6 maanden (zie website 
BV), alvorens weer opnieuw lid te wor-
den.

Van nieuwe ontwikkelingen houden we 
jullie op de hoogte.

Joep Jansma, pr-commissie

aldus Derk.

‘Als de vereniging

1.000 leden 

zou hebben, was 

er geen 
behoeft e aan 

greenfeeërs…’



Lucassen Horst
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Vogels en Golfen

Samenwerking tussen Golfh orst en 
Vogelwerkgroep ‘t Hökske een succes!

In januari dit jaar kwam de vogelwerkgroep ’t Hökske uit Sevenum, in contact met Fried 
Hoeijmakers. De vraag was of wij als vogelwerkgroep iets konden betekenen voor de 
Golfh orst. Daar hadden wij wel oren naar. Even ter verduidelijking: wij zijn een groep 
mensen die als doelstelling hebben het monitoren van broedgebieden, het tellen van 
vogels op trektelposten, het geven van cursussen ‘Vogelherkenning’ en nog veel meer 
andere acti viteiten op vogelgebied.

We hebben met Fried gekeken wat 
zoal nodig was bij de Gol� orst. Al 
snel bleek dat we moesten probe-
ren om de spreeuwen naar de Golf-
horst te lokken door middel van het 
ophangen van kasten. Spreeuwen 
hebben namelijk graag emelten en 
engerlingen op hun menu staan. 
Daardoor hebben de andere grotere 
vogels geen kans meer om het gras 
om te ploegen. 

Processierups
Ook kasten voor de mezen wilden 
we ophangen want de mees eet on-
der meer de processierups, hierover 
hebben we deze zomer al genoeg el-
lende gehoord. Met het hangen van 
diverse kasten zijn we al in februari 
dit jaar begonnen.

Zo hebben we ook een kast voor de 
torenvalk geplaatst op hole 6, waar-
van ik hoop dat die het komende 
jaar bezet is. Bij de Americabaan 
hebben we ook verschillende kasten 

gehangen waaronder spechten-kas-
ten. De spechten maken hier al 
dankbaar gebruik van, jullie hebben 
ze wellicht al horen schreeuwen op 
de baan. 

Hoog percentage
Eind april hebben we gecontroleerd 
of er nestbouw of broedsel in de 
kasten zat. Tot onze verbazing was 
ongeveer 90% van de kasten bezet. 
Dit is een hoog percentage voor het 
1e jaar. Dit komt ook door de gewel-
dige natuurlijke omgeving en aan-
plan� ng bij de Gol� orst.

Het mooie resultaat van het ophan-
gen van de kastjes is al goed zicht-
baar: fl inke aantallen spreeuwen die 
we op de gol� anen zagen en die er 
voor zorgden dat de greens er net-
jes bij lagen en niet omgeploegd 
zijn door de kauwen. Oktober is de 
maand dat de nestkasten schoonge-
maakt worden zodat de vogels het 
volgende jaar een schone en para-
sieten-vrije bewoning hebben. De 
landelijke vogelteldag, die elk jaar 
gehouden wordt bij, de bij de NGF 
aangesloten gol� anen is dit jaar 
ook weer nieuw leven ingeblazen. 

Samenwerking succes
Wist je dat er 54 verschillende soor-
ten vogels op de gol� orst in Ame-
rica werden geteld? Deze telling is 
voor ieder vogellie� ebber toegan-

kelijk, dus je bent van harte uitge-
nodigd om het komende jaar in mei 
mee te lopen.

De samenwerking tussen de Golf-
horst en Vogelwerkgroep ‘t Hökske 
is hiermee een succes! 

Namens de vogelwerkgroep, 
met vriendelijke groeten, 

Hans Appeldoorn

PS: Bent u nieuwsgierig geworden 
wat de vogelwerkgroep zoal meer 
doet?

Kijk dan op: 

htt ps://www.vogelwerkgroephokske.nl
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Desirée Adank: Vrijwilliger 
van het Jaar 2019

‘… niet alleen de ti jd, de kwanti teit,
maar ook de manier waarop, de kwaliteit!’

Zaterdag 12 oktober vond de vrijwilligersdag plaats, bij verrassing 
niet op de Golfh orst maar op Eyckenduyn in Helden; de dag waarop 
de vrijwilligers, “de Helden van de Golfh orst” volgens Jan Buskes, in 
het zonnetje worden gezet.

En dat zonnetje was er: met fantas-
� sch weer werden we door Marco 
het bos in gestuurd, over de prach� -
ge bosbaan (met die ellendig smalle 
fairways). Uitdagend! We speelden 
strokeplay, zonder handicapverre-
kening. Die verrekening gebeurde 
pas achteraf volgens de methode 
van Callaway uit 1957. Naarmate je 
meer slagen nodig hebt voor de hele 
ronde worden er meer holes (die 
met de hoogste scores) geschrapt. 
Een soort 1-dags handicap bepaling. 
Leuk, verrassend en min of meer 
eerlijk.

Na twee mooie rondes stond een 
heerlijk buff et voor ons klaar en 
mocht Jan Buskes de Vrijwilliger 
van het Jaar bekendmaken: Desirée 
Adank.

14 jaar lid
Jan somde de vele verdiensten van 
Desirée op: Desirée is vanaf sep-
tember 2005 lid van de Gol� orst, 
al 14 jaar dus. Dat op zich is niet 

zo’n verdienste, maar ze is al zo lang 
bij de wedstrijdcommissie dat de 
exacte datum daarvan in de archie-
ven niet meer te achterhalen is. Als 
wedstrijdleider is ze begonnen toen 
Henk van Oosterhout voorzi� er van 
de wedstrijdcommissie was. 

Secretaris WECO
Daarna is Desirée 6 jaar lang secre-
taris geweest van de WECO met Giel 
Boonhof als voorzi� er en later was 
zij nog 4 jaar de secretariële steun 
en toeverlaat voor Marco. Vanaf 
begin dit jaar hee�  zij het secreta-
risstokje overgedragen, maar is zij 
gelukkig nog wel steeds ac� ef als 
wedstrijdleider. 

12,5 jaar wedstrijdleider en 10 jaar 
secretaris van de WECO. Alleen al 
vanwege die langjarige staat van 
dienst, verdient zij het om in de 
schijnwerper te staan en vrijwilliger 
van het jaar 2019 te worden. Maar 
het is niet alleen de � jd, de kwan-
� teit, maar ook de manier waarop, 
de kwaliteit!

Wedstrijdleider
Wedstrijdleider is zij met veel inzet 
en plezier. Ze gaat voorop bij de da-
mesdag: leuke uitstapjes, bijzondere 
spelvormen, combineren met eten-
tjes, workshops, golfl essen, de Diva-
dag en de uitwisseling met dames 
van de Peelse en S� ppelberg.

De damesgroep op donderdag is 
niet meer zo groot als vroeger, maar 
is wel heel hecht en gezellig. Desirée 
hee�  ook daar zeker haar steentje 
aan bijgedragen.

Na de informele recep� e sloot Jan 
af met het bedanken van de organi-
satoren: Bas Op het Veld, die het in 
heel korte � jd voor elkaar hee�  ge-
kregen dat we op Eyckenduyn kon-
den spelen en eten en Marco Van 
de Voort en Marian Kuenen voor de 
organisa� e van de hele dag. 

Aart Polderman,
pr-commissie
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Wat vind je nu jouw belangrijkste ver-
dienste in de afgelopen 10 jaar? Desi-
rée: “Het 10-jarig secretarisschap van 
de wedstrijdcommissie, zonder twij-
fel”. Ze vertelt dat secretaris-zijn haar 
wel ligt: “In mijn � jd in Breda was ik se-
cretaris van de bridgeclub. Toen ik hier 
kwam golfen werd ik dus secretaris bij 
de wedstrijdcommissie en ben daar na 
10 jaar mee gestopt omdat ik de door 
omstandigheden ontstane vacature 
voor secretaris bij mijn harmonieor-
kest, niet kon weigeren.”.

Structuur
Desirée hee�  geprobeerd om wat 
structuur aan te brengen in de verga-
deringen van de wedstrijdcommissie. 
“Zo’n wedstrijdcommissie-vergadering 
is een mix tussen enerzijds een zakelij-
ke bijeenkomst waar beslissingen wor-
den genomen en afspraken worden 
gemaakt, en anderzijds een gezellige 

bijeenkomst waar ervaringen worden 
uitgewisseld en wordt bijgepraat. In 
plaats van een uitgebreid verslag van 
alle discussies waren mijn notulen 
meer een ac� e-, afspraken- en beslui-
tenlijst. Hierdoor kon het zakelijke stuk 
en het gezelligheidsstuk wat duidelij-
ker gescheiden zijn.”

De verschillende voorzi� ers waar Desi-
rée mee te maken hee�  gehad, stelden 
dit steeds zeer op prijs. Doordat pen en 
papier vervangen kon worden door een 
laptopje, konden de notulen � jdens de 
vergadering voor het grootste stuk al 
gemaakt worden, effi  ciënt, maar ook 
makkelijker om een correcte weergave 
van het besprokene te maken, en goed 
om de notulen binnen een paar dagen 
te kunnen versturen.

Zwaartepunt
Als wedstrijdleider ligt het zwaarte-
punt bij de damesdag, hoewel ze ook 
regelma� g bij de seniorendag de lei-
ding hee� . De belangstelling voor de 
damesdag is al jaren niet erg groot.
Desirée: “Er zijn natuurlijk sowieso 
aanzienlijk minder dames lid dan he-
ren. Ook de seniorendag op woensdag 
maakt dat een aantal dames niet twee 

dagen achter elkaar wil spelen en kiest 
voor de seniorendag. De vaste kern 
van de damesdag is ac� ef op zoek naar 
anderen om mee te komen spelen en 
regelma� g met succes. Het is een heel 
posi� eve club. Regelma� g wordt er 
discussie gevoerd over de regels naar 
aanleiding van actuele situa� es, dat 
wordt heel serieus opgepakt; vaak 
werd Jan Rovers geraadpleegd voor de 
details.”

Ini� a� even
Ook zijn er vanuit de groep allerlei ini-
� a� even, die ac� ef door Desirée wor-
den opgepakt: een keer per jaar spelen 
op een andere baan, kerstviering, een 
jaarlijks etentje, de combidag (die nu 
door het bestuur is overgenomen, ook 
voor de heren-senioren- en America-
baan- wedstrijden). Leuk!
Desirée zegt het normaal te vinden dat 
als je lid van een vereniging bent, je 
dan ook een bijdrage probeert te leve-
ren aan de vereniging. Bij ons hee�  ze 
dit met veel plezier en veel succes al 
meer dan 10 jaar gedaan. 

Bedankt Desirée!

Aart Polderman, pr-commissie

Na de damesdag hebben Desirée en ik een afspraak om na te 
praten over haar benoeming. Door het barre regenweer stoppen 
alle (3!) dames na 9 holes, terecht, en kom ik zelf ook na 12 holes 
drijfnat binnen. Alle ti jd dus om te horen hoe Desirée haar lange 
ti jd als vrijwilliger heeft  ervaren en alle ti jd om te horen hoe te-
recht deze benoeming is.

‘Als lid van 
een vereniging
probeer je ook 
een bijdrage
te leveren aan 

de vereniging…’
- Desirée Adank -
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Evalua� e groepslessen 
vereniging: posi� ef verloop!
Onlangs heb ik met Remo teruggekeken naar het verloop van de door de vereniging gespon-
sorde groepslessen. Remo was positi ef over het verloop van deze lessen. In totaal hebben er 
ongeveer 85 mensen gebruikgemaakt van dit aanbod. Opvallend hierbij was dat er ongeveer 
15 mensen bij waren die al heel lang geen lessen meer hadden gehad. Waarschijnlijk heeft  de 
bijdrage van de vereniging, dus de korti ng, hen overgehaald weer eens mee te doen.

De andere deelnemers waren met 
name de mensen die toch al regelma� g 
les nemen, en hebben dus ook wel van 
de aanbieding gebruikgemaakt. Remo 

vindt dit nu�  ge lessen, hij kan 
er veel uithalen en denkt 

ook dat de mensen er 
echt iets aan heb-

ben. Pre�  g is ook 
dat mensen zelf 
groepjes kun-
nen vormen om 
aan de lessen 
deel te nemen. 
Remo ziet deze 
lessen als een 
stukje service 

vanuit de ver-
eniging wat 
een betere 
benaming is 
dan lessen 
met kor� ng.

Herhaling
Wat hem betre�  
is dit ook zeker 

voor herhaling 
vatbaar. Hij ver-

wacht dat mensen 
hierdoor structureel 

komen lessen. Hij gee�  
daarbij aan dat wanneer 

iemand regelma� g les-
sen neemt, eventu-

ele fouten ook 
makkelijker 

corri-

geerbaar zijn. Hij denkt dat de groeps-
lessen goed hebben gewerkt, maar 
hij had wel verwacht dat er wat meer 
‘oud-gedienden’ mee zouden doen. 
Hier ligt dus nog wel een aandachts-
puntje voor eventuele vervolglessen die 
aangeboden worden. 

Gezelligheid
Ten opzichte van de wedstrijdlessen is 
hij iets minder overtuigd van het eff ect. 
Iedere wedstrijd hee�  duidelijk een 
andere doelgroep. Bij de zaterdagwed-
strijd zijn de deelnemers erg gedreven 
en is de les ook zeer leerzaam. Voor de 
damesdag geldt dat het meer als een 
dagje uit wordt gezien en voor de vrij-
dag staat ook de gezelligheid voorop. 
Het zou interessant kunnen zijn wat 
meer mensen van buiten de wedstrijd 
hierbij te betrekken om dit wat gelijk te 
trekken. Het aantal lessen in het aange-
boden pakket is prima, wat hem betre�  
moet dat gewoon zo blijven. 

Op mijn vraag wat nu zinvol is bij het 
nemen van lessen, gee�  Remo een 
duidelijk onderscheid aan in de diverse 
lessen. Wanneer je spreekt over trainin-
gen geven, moet je je realiseren dat dat 
meestal voor een grotere groep is. Hier-
door wordt er met name op een onder-

deel geoe-
fend, 

de 

les is minder technisch. Doordat de 
groep groot is, is er weinig ruimte voor 
het geven van persoonlijke � ps. Wan-
neer je dit vergelijkt met de inlooples-
sen, zie je dat dit trainen en lessen is 
over een langere periode.

Privé-lessen
Omdat het over een langere periode 
gaat is het met name trainen, maar 
toch met voldoende ruimte voor per-
soonlijke � ps. In de prak� jk zie je dat 
met name mensen die de hele winter 
doorspelen, aan deze lessen deelne-
men. Naast voornoemde lessen kennen 
we natuurlijk ook nog de privé-lessen. 
Hierbij spreek je dan meer over lessen 
waarin mensen met een specifi eke 
hulpvraag komen. Ook hierbij geldt na-
tuurlijk dat meerdere lessen nodig zijn 
om de techniek ook daadwerkelijk te 
kunnen verbeteren. Op mijn vraag of er 
een � p van de pro is, antwoordde Remo 
dat die er niet is. Het is heel persoonlijk 
wat iemand zoekt. Voor mensen die het 
fi jn vinden om niet een-op-een te les-
sen zijn inlooplessen perfect. Voor men-
sen die wel de volle aandacht willen, is 
privé-les het juiste middel. Wat dan ook 
de beste lesvorm is die bij iemand past: 
‘lessen met enige regelmaat is wel het 
advies.’

Laten we hopen dat het bestuur 
net zo posi� ef is als Remo en dat 
we volgend seizoen weer van 
deze lessen gebruik kunnen ma-
ken.

Karin van Kemenade
pr-commissie
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wijzigingen alti jd bij de hand!wijzigingen alti jd bij de hand!

NIEUWE REGELS IN NIEUWE REGELS IN 
JE BROEKZAKJE BROEKZAK

(knip uit, vouw in vieren en neem mee)(knip uit, vouw in vieren en neem mee)

   -------------------------   -------------------------

‘…lessen met enige regelmaat is 
wel het advies...’



ZOEKEN

6•  Geen straf als je je bal beweegt bij het zoeken of 
identificeren. Je moet de bal terugplaatsen.

7•  Je hoeft niet te melden dat je de bal gaat identificeren. Je 
moet de bal wel markeren.

8•   Je mag maximaal 3 minuten zoeken naar je bal. Dat was 
voorheen 5 minuten.

BAL IN BEWEGING

   9•   Geen straf als je bal per ongeluk jezelf of je uitrusting 
raakt.

10•  Geen straf bij een double hit (als je de bal per ongeluk 
twee keer of vaker raakt). Speel de bal hierna zoals die 
ligt.

DROPPEN

11•  Droppen moet vanaf kniehoogte (de hoogte van je knie 
als je staat) en niet hoger of lager. 

12•  Afhankelijk van de regel is een dropzone (waar je moet 
droppen) één of twee stoklengtes groot.

13•  De dropzone mag je meten met de langste club in je tas 
maar niet met je putter.

14•  Bij het droppen moet de bal in de dropzone landen en tot 
stilstand komen.

15•  Als je de bal opneemt om te droppen, mag je een andere 
bal uit je tas pakken.

1•  Bij een putt vanaf de green mag de vlag in de hole blijven; 
er volgt geen straf als de bal de vlaggenstok raakt.

2•  Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de rand van 
de hole, is uitgeholed.

3•  Geen straf als je de bal of marker op de green per ongeluk 
beweegt. Je moet de bal terugplaatsen.

4•  Beweegt de bal op de green uit zichzelf (bijvoorbeeld 
door wind), dan moet je hem spelen zoals hij ligt nadat 
hij is uitgerold. Maar als de bal beweegt nadat hij is 
gemarkeerd, opgenomen en teruggeplaatst, moet je hem 
terugplaatsen.

5•  Je mag op je speellijn op de green bijna alle mogelijke 
schade herstellen. 

HINDERNISSEN

16•  In een hindernis (rode of gele palen) mag je zonder 
straf het water of de grond aanraken. Je mag ook losse 
natuurlijke voorwerpen verwijderen (blaadjes, takjes) en 
een oefenswing maken.

BUNKERS 
17•  In een bunker mag je losse natuurlijke voorwerpen 

verwijderen en je mag het zand aanraken met je club, 
maar je mag de bunker niet ‘testen’. Je mag niet het 
zand vlak voor of achter je bal aanraken, ook niet in de 
backswing van je slag of bij een oefenswing.

18•  Bij een lastige positie in een bunker is er een extra optie: 
de bal onspeelbaar verklaren en met twee strafslagen 
droppen buiten de bunker in een rechte lijn naar 
achteren.

BAL INGEBED, VERLOREN OF OUT OF BOUNDS

19•  Je mag de bal zonder straf droppen als hij is ingebed 
(behalve als hij is ingebed in zand).

20•  Banen kunnen een local rule laten gelden die toestaat 
dat je een bal dropt, met bijtelling van twee strafslagen, 
in de buurt van de plaats waar de bal verloren is of out of 
bounds is geraakt. Check de local rules op de baan waar 
je gaat spelen.

Download de app GOLF.NL voor meer spelplezier (golf.nl/app)
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vormgeving en vormgeving en 
ontwerp van al uw ontwerp van al uw 

drukwerk:drukwerk:
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Finaledag Matchplay- 
Kampioenschappen

Kampioenen: van harte profi ciat!

Op 22 september ontmoett en alle hal-
ve fi nalisten elkaar ti jdens de fi naledag 
matchplay 2019. De 12 beste golfers 
van in totaal 60 die dit jaar meededen 
kruisten de degens voor de plaatsen 1 
t/m 4 in 3 afzonderlijke categorieën. 
Het zonnetje scheen en het was een 
prachti ge golfdag. De ballen vlogen bij 
goede afslagen ver over de 200 meter 
en de beste spelers (m/v) kwamen op 
het hoogste podium.

Kampioenen van harte profi ciat en tot 
het volgend jaar! We gaan dan probe-
ren om � jdens de fi naledag alle deelne-
mer aan de voorronden terug te halen 
voor een leuke alterna� eve wedstrijd 
(wordt begin 2020 vervolgd).

Leo van de Laak 
(wedstrijdleider Matchplay)

Uitslagen:

Matchplay-kampioenen Heren 
1. Clint Coppers
2. Bart Kersten
3. Marco Van de Voort
4. Paul van Zon

Matchplay-kampioenen Dames
1. Brigi� e Peeters
2. Anita van den Heuvel
3. Henny van Ham
4. Marian Kuenen

Matchplay-kampioenen Heren 55+
1. Harrie Rongen
2. Marcel Roy
3. Ted Heijnen
4. Jan Buskes

Matchplay-kampioenen heren Matchplay-kampioenen dames

Matchplay-kampioenen heren 55+
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Finale Green Jackets-compe� � e:
het was een geweldig jaar!

De Green Jackets houden nu hun winterslaap…

Onder de bezielende leiding van René van Stokkem en Sjef Claessens heeft  dit jaar weer 
de ‘Green Jackets-competi ti e’ plaatsgevonden. Vanaf 1 april werd er wekelijks gestreden 
om uiteindelijk op 13 oktober in de grote fi nale te mogen spelen. Iedere maandag vanaf 5 
uur kwamen de spelers gehuld in het blauwe green jacket shirt enthousiast bijeen om hun 
rondje te lopen(stableford, strokeplay of matchplay). 

Nog enthousiaster waren zij, wanneer 
na afl oop onder het genot van een 
drankje, het spel nabesproken werd. 
De nabeschouwing werd ook nog eens 
smeuïg overgedaan in het wekelijkse 
verslag van René, waarnaar door ie-
dereen reikhalzend werd uitgekeken. 
Nauwgezet werd ook iedere week de 
stand bijgewerkt zodat uiteindelijk de 
fi nale-spelers duidelijk werden.

Op 13 oktober werd op een prach� ge 
zonovergoten dag de fi nale gespeeld 
tussen Karel Dirkse en Marc Bovee voor 

de 1e en 2e plaats, en tussen Marco Van 
de Voort en Karin van Kemenade voor 
de 3e en 4e plaats. Uiteindelijk kon ’s 
avonds � jdens een super gezellig eten-
tje het groene jasje over de schouders 
van Karel Dirkse gehangen worden. Hij 
wist Marc op hole 16 zijn kansen op het 
jasje te ontnemen.

Het was een geweldig jaar. De Green 
Jackets houden nu hun winterslaap en 
komen begin april weer tot leven om 
in het nieuwe seizoen weer een gezel-
lig potje te golfen, nabeschouwingen 

te houden op 
het terras en te 
strijden om het 
groene jasje.

René en Sjef, 
super bedankt.

Karin 
van Kemenade, 
pr-commissie

Wij bedanken onze vrienden van het clubblad

Lucassen Horst

Chiropractie de Koning
Venlo-Blerick



Horsterweg 38, Sevenum 

Tel: 077-4672244  |  www.verhaagparket.nl

AMBACHTelijke HOuTen vlOeren     |     TrADiTiOneel pArkeT     |     pATrOOnvlOeren

WOON-DROOM.NU

Horsterweg 38, Sevenum 

Tel: 077-4672244  |  www.verhaagparket.nl

AMBACHTelijke HOuTen vlOeren     |     TrADiTiOneel pArkeT     |     pATrOOnvlOeren

WOON-DROOM.NU

Horsterweg 38, Sevenum 

Tel: 077-4672244  |  www.verhaagparket.nl

AMBACHTelijke HOuTen vlOeren     |     TrADiTiOneel pArkeT     |     pATrOOnvlOeren

WOON-DROOM.NU

Horsterweg 38, Sevenum 

Tel: 077-4672244  |  www.verhaagparket.nl

AMBACHTelijke HOuTen vlOeren     |     TrADiTiOneel pArkeT     |     pATrOOnvlOeren

WOON-DROOM.NU

SHOWROOM GRAAG OP AFSPRAAK BEZOEKEN

https://typekit.com/fonts/tra-
de-gothic-next




