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CORONA ZET HET GOLFLEVEN

OP ZIJN KOP!
GEBROEDERS SWINKELS:

VEEL PLANNEN VOOR 2021
DICK ROOTERT MET PENSIOEN

BIJ BODEMZORG LIMBURG
WEDSTRIJDCOMMISSIE:
EEN SEIZOEN MET
AANPASSINGEN

VAARWEL EGAHANDICAP; WELKOM
WHS-HANDICAP

FLORA EN
FAUNA OP DE
GOLFHORST

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
Het vorige clubblad dateert al uit december
2019. In 2020 was er te weinig kopij beschikbaar om een clubblad uit te brengen. Ik zal
proberen het C-woord in dit stukje niet te
schrijven, maar kan er ook niet omheen dat
we een bizar jaar 2020 hadden. En we zijn
ook nu echt nog niet waar we graag willen
zijn.
“Als we maar gezond blijven”, was en is het
credo. Ondanks dat we in 2020 en 2021 geen
NGF-compe��e, weinig echte wedstrijden en
minder toernooien speelden en het Limburgs
Gol�ampioenschap werd afgelast, konden
we op een paar weken na wel golfen.
Op het gebied van golf kon gelukkig heel veel
wél. We hebben een heel gezellig zomertoernooi gespeeld. We speelden bijna het hele
jaar door verenigingswedstrijden, weliswaar
in aangepaste vorm, maar toch. En konden
de stroke- en matchplaykampioenschappen
worden gehouden. Waarvoor dank aan onze
wedstrijdcommissie die het format steeds
aanpaste aan de mogelijkheden van het moment.
Golf was booming in 2020, schrij� de NGF.
Landelijk zijn er ne�o zo’n 14.000 nieuwe
ac�eve golfers bijgekomen, een groei van
bijna 4%, waarvan 83% in de lee�ijd tussen
18 en 35 jaar. Het was merkbaar drukker op
de Nederlandse gol�anen, ook op de Golfhorst. Zowel onze verenigingsleden als de
businessleden liepen vaker een ronde golf. Er
werd meer in eigen land gegol� omdat Nederlanders niet naar het buitenland mochten
reizen. Toen in Duitsland de gol�anen dicht
moesten, kwamen veel Duitsers bij ons spelen. Het aantal leden op de Gol�orst laat

een kleine s�jging zien. En
tot slot zijn gelukkig maar
weinig leden gestopt.
Wat onverminderd doorgaat, zijn de verbeteringen
aan de baan. In het najaar werden de paden
verhard. Een lang gekoesterde wens van de
vereniging. Daarmee is de baan een stuk veiliger en toegankelijker geworden en hee�
een enorme boost gekregen.
In de eerste maanden van dit jaar zijn er bomen geruimd, waardoor we nog meer kunnen genieten van prach�ge uitzichten over
het Peellandschap. Door de ontstane ruimte
gaat de gol�aan op in de omgeving.
En dan staat er zoals bekend in mei nog een
forse ingreep gepland. Er wordt gras bij gezaaid en een fairwayberegening aangelegd
op de grote baan én op de Americabaan.
Wij kunnen vanaf deze zomer golfen op vernieuwde teeboxen, over groene fairways en
comfortabel lopen over verharde paden. Een
geweldig vooruitzicht. Dan kan de handicap,
die als gevolg van de introduc�e van het WHS
bij veel spelers wat verhoogd is, eenvoudig
weer op het oude niveau worden gebracht!
Namens de vereniging dank ik Harrie en Hendrik Swinkels en Dick Rootert, de exploitanten en de directeur van Bodemzorg Limburg.
In dit blad staan interessante interviews met
Hendrik en met Dick. Met hun visie en vanuit hun gezamenlijk belang waarborgen zij de
kwaliteit en de con�nuïteit van Gol�aan de
Gol�orst
Jan Buskes, voorzitter

Van golf tot poëzie...

Virus
We zijn volledig in de ban
Raken niet uitgepraat
’s Morgens vroeg, ’s avonds laat
Krijgen er al�jd of nooit genoeg van
Kijken we terug
Met donkere of roze bril
Staan we teveel s�l
Of gaat het juist veel te vlug

Er wordt voor ons bepaald
Er worden regels gesteld
...ons leven vertraagt versneld
Ieder hee� z’n prijs betaald
Wij blijven ons balletje slaan
Veraf... dichtbij
Alleen… of samen blij
Daar halen wij ons klein geluk
vandaan

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

Golfhorst

Golfhorst
Golfvereniging Golfhorst

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

Redactie:

redac�e@golfvereniginggol�orst.nl
Jos Backus
Jacques van Eyndt
Joep Jansma
Karin van Kemenade
Aart Polderman
Chantal Versleijen
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Wedstrijdkalender 2021
Zaterdag 17 april

Lentetoernooi/uitwisseling Swinkelsche

Zaterdag 8 mei

Bird Watching Day

Maandag 24 mei

Early Bird-toernooi (Tweede Pinksterdag)

Zaterdag 10 en
Zondag 11 juli

Strokeplay-kampioenschappen

Zondag 25 juli

Zomertoernooi

Zondag 19 september

Finaledag Matchplay-kampioenschappen

Zondag 3 oktober

Limburgse Gol�ampioenschappen

Zaterdag 9 oktober

Vrijwilligersdag

Vrijdag 29 oktober

Slo�oernooi Americabaan

Zaterdag 6 november

Slo�oernooi

Woensdag 29 december

Oliebollentoernooi

Veel wedstrijdplezier!

Samenstelling:

De Wedstrijdcommissie en de Gol�orst BV

Jacques van Eyndt

(Wijzigingen voorbehouden)

Kopij:

Kopij voor het volgende nummer in 2021
inzenden via:
redac�e@golfvereniginggol�orst.nl

Fotograﬁe:

Jos Backus
Jan Buskes
Leny en Jacques van Eyndt
Els en Fried Hoeijmakers
Joep Jansma
Karin van Kemenade
Aart Polderman
e.a.

Cover:

Ontwerp: Chantal Versleijen
Golfer op coverfoto:
Sjaak Metsemakers

De redactie is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de ingezonden stukken. Ingezonden kopij blijft eigendom van de redactie.
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‘We geloven in de mogelijkheden van De Golfhorst’

De plannen van de gebroeders
Swinkels voor De Gol�orst...
Uiteraard hebben we ook dit jaar een interview gehouden met Hendrik Swinkels die samen met zijn
broer Harrie de exploitatie van De Golfhorst voor zijn rekening neemt. Met hem hebben we vooral gesproken over de toekomst van De Golfhorst en hoe zij die zien.
We hebben begrepen dat jullie overleg
hebben gehad over het contract voor de
exploitatie van De Golfhorst?
Dat klopt. We geloven in de mogelijkheden van De Gol�orst. Het is een unieke
baan die zich, mits er wat verbeteringen
worden aangebracht, kan meten met
veel andere banen. Daarnaast hee�
de baan iets heel bijzonders: de berg!
Die zorgt door het hoogteverschil en
de blinde holes voor een extra spelbeleving. Daarom hebben we in overleg
met Bodemzorg Limburg het contract
tussen�jds verlengd met 10 jaar.
Wat zijn jullie plannen voor het jaar
2021 Hendrik?
Dit jaar willen we de fairways gaan aanpakken. Dat kunnen we uiteraard niet
alleen. Dat doen we samen met Bodemzorg Limburg. Samen pakken we de
fairway-beregening aan en wij gaan zorgen voor een goede grasmat. De werkzaamheden voor de beregening zullen
medio mei beginnen en ongeveer zes
weken duren. Dat kon niet vroeger omdat de aannemer eerder geen �jd had.
Gedurende die �jd zullen er �jdelijk
maatregelen genomen moeten worden
om de veiligheid van de baanwerkers te
kunnen garanderen. Denk daarbij aan
een �jdelijke andere afslagplaats, een
iets kortere hole of een �jdelijke hole.
Het werk zal zoveel mogelijk ‘per hole’
plaats vinden om de overlast voor de
golfers te beperken.
Grasspecialist
De verbetering van de grasmat zorgt
niet voor beperking van de speelmogelijkheden. Die werkzaamheden worden
ook con�nue uitgevoerd. Om te bepalen welke grassoort het beste past bij de
ondergrond op De Gol�orst is de baan
6

al bekeken door een grasspecialist. We
hebben ook andere maatregelen genomen om de ondergrond te verbeteren.
Vorig jaar hebben we een machine gekocht die we gebruiken voor het zogenaamde prikken. Daar zit een rol in met
30 cm lange pennen die over de baan
gaat. Dat doen we omdat in de loop van
de jaren de toplaag verdicht. Daardoor
kan het water moeilijker in de bodem
dringen. De gaten in de grond versnellen de waterafvoer. Daarnaast zorgt het
voor diepere beluch�ng en daarmee
voor een betere a�raak van grasresten.
Zo zorgen we voor een stevige en drogere grasmat.

Hendrik Swinkels:

“Harrie en ik vinden

ondernemen leuk.
Zeker bij een golfbaan is
het zo dat je iets
letterlijk en ﬁguurlijk
kunt zien groeien
en bloeien!”
Overigens gaan we de bewatering en de
verbetering van de grasmat niet alleen
op de grote baan uitvoeren, maar ook
op de Americabaan.

Eerder had ik het over de machine
voor het zogenaamde prikken die we
gekocht hebben. Wij willen de noodzakelijke machines zelf in bezit hebben.
Dat zorgt ervoor dat we voor een groot
deel zelfvoorzienend kunnen zijn. Indien nodig kunnen we personeel en
materiaal van De Swinkelsche en De
Gol�orst op beide banen inze�en.
Dan toch even terug naar afgelopen jaar.
Hoe is dat voor jullie bedrijfstechnisch
geweest?
Tijdens de 1e lockdown hebben we
veel gedaan aan onderhoud. Door ons
personeel op een andere manier in te
ze�en hebben we er ook voor kunnen
zorgen dat we niemand hebben hoeven
te ontslaan. Dat vinden we ook heel belangrijk!
Horecafaciliteiten
Toen golf als één van de weinige sporten weer mogelijk werd, is het druk geweest. Overigens niet alleen greenfeeers, maar ook de eigen leden hebben
veel meer gespeeld. Tel je daarbij op dat
de banen in Duitsland tot begin maart
gesloten waren en dat slechts ﬂights
van 2 personen toegestaan waren, dan
kun je ui�ellen dat de baan van vroeg
tot laat bezet was. Dus, wat betre� spelers mogen we echt niet klagen. Het is
jammer dat we de horecafaciliteiten
niet hebben kunnen gebruiken, maar
dat is nu eenmaal niet anders.
En voor jou persoonlijk?
Onze moeder is overleden in februari
en direct daarna kwam corona. Bij het
verdriet zorgde dat ook bij mij voor eenzame momenten. Maar gelukkig heb ik
De Gol�orst en De Swinkelsche om me
mee bezig te houden. Ik zeg al�jd: “Kijk
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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.

Rugklachten
Nekklachten
Hoofdpijn
Slijtage / artrose

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

Sportblessures

naar wat je hebt en niet naar wat je niet
hebt.”
We nemen afscheid van Hendrik met
zijn woorden: “Harrie en ik vinden ondernemen leuk. Zeker bij een gol�aan
is het zo dat je iets le�erlijk en ﬁguurlijk
kunt zien groeien en bloeien!”
Investeren
De lijn die uit het hele gesprek met
Hendrik te halen is dat ze nooit gaan
voor korte-termijn-oplossingen. Ze houden al�jd voor ogen wat hun inspanningen en die van hun medewerkers op de
langere termijn opleveren. Wat daarnaast opvalt is, dat ze volledig uitgaan
van eigen kracht. Niet vergelijken met
anderen, maar gewoon zelf een goed
product leveren. Daarop vertrouwen en
blijven investeren is hun credo.
Jos Backus, pr-commissie

Even voorstellen...

Rob Bouten

“Ik ben Rob Bouten (50 jaar) en woon in
Velden met mijn vrouw Suzan en dochter
Joni van 13 jaar. Als exploitant van Voetgolf
Interna�onal ben ik momenteel bezig met
het realiseren van een nieuwe voetgolfbaan bij sportpark Maassenhof in de Boekend (Venlo-Blerick).

Recent ben ik tevens toegetreden tot de
Regel- en Handicapcommissie.
In het verleden ben ik ook nog NGFjeugdcoach geweest. Mijn huidige WHShandicap is 9.1, maar die gaat snel omhoog
(0,5 erbij na 2 Q-kaarten in maart) in het
nieuwe WHS systeem.”

Al sinds 2003 ben ik lid van Golfvereniging
Gol�orst. Sinds een paar jaar ben ik hier de Rob Bouten,
NGF-coördinator t.b.v. de voor- en najaars- lid rhb-commissie
compe��e.
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Koken met...
JOEP

Ik geef de tee aan...

Desirée Adank

ses

Witlof-amu

“Een hele �jd geleden al weer, in het winterclubblad van
2019, kreeg ik van Harrie Aspers de tee doorgegeven.
Dankjewel Harrie.
Rond de 500 woorden, dat is niet zo veel, dacht ik opgelucht. Maar als
eerste komt dan de vraag op: “Wat zou iemand over mij willen weten?”
En dan: “ Wat wil ik vertellen? Kale feiten? Smeuïge details?”
Vooruit dan: ik kan, in de auto, ontze�end mopperen op medeweggebruikers. Snijden, harder gaan rijden als je ze inhaalt, op je bumper zi�en
terwijl je zelf al te hard rijdt, rechts inhalen. Zo vervelend.
Kale feiten: ik ben Desirée Adank, getrouwd met Toin, we hebben een
zoon en een dochter. Ik woon al weer bijna 24 jaar in Horst maar kom uit
Breda. Voor Toins werk verhuisd. (Dat was wennen.) Ik ben sinds 2008
lid van de Gol�orst.
De kinderen zijn inmiddels afgestudeerd en uit huis vertrokken. De corona�jd bleek ideaal om hun kamers te behangen, te schilderen en opnieuw in te richten. Heerlijk om eens ﬂink op te ruimen en schoon te
maken. Maar na twee maanden was die drang wel voorbij. Tijd voor iets
nieuws. Zo begon ik aan een online cursus fotograferen met huiswerkopdrachten en straks een cer�ﬁcaat. Je leert je camera kennen en anders
naar je omgeving kijken. Ik zie op de Gol�orst veel mooie plekjes, helaas
loop je daar niet rond met zo’n camera.
Ook ben ik begonnen aan het borduren van een kers�afelkleed, voor
m’n zoon. Over de vorige heb ik der�en jaar gedaan; hopelijk is dit eerder klaar. Veel ruimte voor bakken, Zoom, patchwork, breien. En lezen:
spannende boeken maar ook “De Logica van geluk” en ”Ikigai”, heel interessant.
Elke ochtend een uurtje yoga of Qi Gong via YouTube, nu er geen groepslessen doorgaan. Elke dag zelf saxofoon oefenen omdat er geen repe��es met Bigband Noord-Limburg zijn. En sinds maart ’20 een man die
alle dagen thuis werkt i.p.v. veel reist. Ook wennen, maar dat is wel erg
gezellig. Aan alle kanten meer mogelijkheden dus!
Veel dingen zijn uitgesteld: dagtochtjes, mijn verjaardagsfeest, de reis
naar onze dochter in Australië met aansluitend Nepal, restaurantbezoek.
Jammer natuurlijk, maar wat in het vat zit verzuurt niet!
Harrie Aspers hee� de lo�rompet al gestoken over de Gol�orst en diegenen die zich daar voor inze�en. Ik ben het helemaal met hem eens.
Het is een gezellige club. Veel aardige mensen die we gelukkig nog kunnen zien �jdens de corona�jd.
Leny van Eyndt en ik leiden de damesdag. Een supergezellige, wisselende groep dames. Veel plezier zonder dat dit ten koste van de wedstrijd
gaat. Want de dames willen ook graag winnen!
Hoewel het dit jaar niet door kon gaan, zijn we zeker van plan weer een
damesuitje te plannen op een andere baan. Weer te starten met de ‘Les-Lunch-Lopen’- dagen op de donderdag; les van Remo, lunchen in
het clubhuis en dan de baan lopen
en toepassen wat we hebben geleerd. Weer eens een andere spelvorm te spelen. Natuurlijk komt ook
de kerst-golfdag met een geweldig
diner weer terug. Ik zou zeggen:
“Dames, doe mee! U bent van harte
welkom!
Ik geef de Tee graag door aan de
nestor van onze damesdag: Ton van
Driel.”
Tot ziens,

8Desirée Adank

De hovenier Frans Breziers ontdekte in België omstreeks 1850 witlof, ook wel Brussels lof genoemd.
Hij deed dit door cichorei te kweken in het donker, waardoor de bladeren geen groene kleurstof
(chlorofyl) ontwikkelden.
In België spreekt men van witloof. Het is een tweejarig gewas.
Eerst wordt er gezaaid en worden de wortels geoogst, daarna wordt er witlof ‘getrokken’, de Belgen
zeggen ‘geforceerd’.

Enkele amuse-ideeën:
Paté
Bolletje paté gerold in
maanzaad
Alfalfa
Vossenbescompôte

Salami
Blaadje spinazie
Schij�e salami
Pecorino
Kerstomaatje
Geroosterde
pijnboompitjes
Gamba
Sausje (voor 2 stuks):
1 ﬁjngeprakt gemberbolletje, 1 el tomatenketchup, 1⁄2 el citroensap,
1 druppel tabasco.
Daarop gamba.
Garneren met ringetjes
prei, ﬁjngeknipte bieslook en imita�ekaviaar.

Golfhorst
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Bestuursleden
Golfvereniging
Gol�orst
Door de opkomst van de hydrocultuur
is de wortelteelt bij de akkerbouwbedrijven komen te liggen en zijn de
witlo�rekkers gespecialiseerde bedrijven geworden, die werken met
stromend water.
De meeste witlof wordt geproduceerd
en gegeten in Noord-Frankrijk, België
en Nederland.

Er zijn talloze recepten van witlofschotels, rauw, gekookt of uit de oven.
Minder bekend is het gebruik van
witlo�laadjes als amuse.

Jan Buskes

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

Op een recep�e in Italië heb ik hiermee voor het eerst kennisgemaakt.
Smakelijk eten!
Joep Jansma

Het witloofmuseum bevindt zich in
Kampenhout, België.

Marian Kuenen

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

TIP:
Witlof-amusehapjes
Een stronkje witlof levert
10 -12 blaadjes op, en die
kunnen goed als (eetbare)
amuselepels worden
gebruikt met een hapje
vlees, vis, garnaaltjes,
kaas of salade.

Commissies
Wedstrijdcommissie
(jeugdzaken)

Sjef Claessens (vz)
Lei Holthuijsen (vvz)
Desirée Adank (secr)
Ki�y Collin
Han Driessen
Arjen Duvekot
Geert van Ewijk
Leny van Eyndt (*)
Ted Heijnen (*)
Hay Hobus
Marian Kuenen
Cees Mulder
Math Smeets (*)
René van Stokkem (*)
Marco Van de Voort (*)
Rinus Waltmans
(*) expliciet wedstrijdleider

Helpdesk

RHB-commissie

Jeroen van den Heuvel

Regels en handicaps:
René van Stokkem (vz)
Renée Backus
Rob Bouten
Lei Holthuijsen

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

Baan:
René van Stokkem (vz)
Fried Hoeijmakers
Harrie Rongen
Hermine Titulaer

Frans Beckers

penningmeester
gsm 06-206 885 14
penningmeester@
golfvereniginggolfhorst.nl

René van Stokkem

vz. regel- en
handicapcommissie
vz. baanadviescommissie
gsm: 06-102 032 62
rhb@golfvereniginggolfhorst.nl

Sjef Claessens

vz. wedstrijdcommissie
gsm: 06-223 880 94
weco@golfvereniginggolfhorst.nl

Vertrouwenscommissie
Bets van der Heijden
Jan Heijnen

René van Stokkem
Jeroen van den Heuvel

Jos Backus

vice vz./vz. pr-commissie
gsm: 06-212 262 87
pr@golfvereniginggolfhorst.nl

(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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Aangepaste, gezellige vrijwilligersdag in coronatijd...

Hay Hobus ‘Vrijwilliger van het Jaar’
Zaterdag 10 oktober 2020 werden de vrijwilligers van de vereniging letterlijk en ﬁguurlijk
in het zonnetje gezet. Nadat het een aantal weken aanhoudend had geregend, scheen
deze dag het zonnetje. Nadat voorzitter Jan Buskes iedereen had verwelkomd, iedereen koﬃe had gedronken met een stuk vlaai, en de spelvorm door Sjef Claessens was
uitgelegd, gingen de ﬂights de baan in.
Er werd afwisselend van geel, rood en
oranje gespeeld. Al met al een hele leuke wedstrijd die nog heel even werd
verstoord door een ﬂinke regen-/hagelbui. Daar liet niemand zich natuurlijk
door uit het veld slaan en werd er weer
vrolijk verder gespeeld. Tijdens de wedstrijd werden we ook nog verrast met
een lekker hapje dat door Ton coronaproof werd verzorgd.

Oﬃcieel gedeelte
Nadat alle ﬂights weer waren binnengedruppeld, volgde er natuurlijk ook nog
een oﬃcieel gedeelte. Als eerste vond
de prijsuitreiking plaats met de vermelding van Jan Heijnen als dagwinnaar en
de hole-in-one van Han Driessen, waarna het woord verder aan de voorzi�er
was. Hij benadrukte nog maar eens dat
zonder vrijwilligers geen enkele vereniging het kan volhouden en daarom dus
ieder jaar een vrijwilligersdag. Zoals Jan
Buskes in zijn speech zei, was het niet
alleen de week van de Nobelprijzen en
de Televizierring, maar ook die van de
belangrijkste �tel op de Gol�orst: Vrijwilliger van het Jaar!
Grote laarzen
Hij leidde de bekendmaking in met een
sprookje over een man met grote laar-

zen die iedere dag zijn rondje
liep, maar bij niemand viel het
kwartje. Het ging over een man
die al meer dan 10 jaar lid is van
de wedstrijdcommissie, maar
die door zijn bescheidenheid al
die �jd over het hoofd is gezien.
Nu echter was het de hoogste
�jd om dat recht te ze�en. Vrijwilliger van het jaar is geworden:
Hay Hobus.
Hay organiseert als lid van de
WECO de wedstrijden op dinsdag voor de heren, hee� jaren als
sinterklaas gespeeld en is al�jd bereid
in te springen waar nodig, hij is vaste
toeschouwer bij de prijsuitreiking van
de strokeplay-wedstrijden en er is hem
niks te gek om zijn hulp aan te bieden.
Hij is een clubman pur-sang. En om dan
toch nog even op die grote laarzen terug te komen: Hay valt nog weleens
op omdat hij vaak de neiging hee� zijn
voeten gehuld in grote laarzen precies
op de pu�nglijn van zijn ﬂightgenoten
te plaatsen, wat soms enige verbazing,
stress of angst opwekt.

Wijnpakket
Er stond een mooi wijnpakket klaar
voor Hay en een prach�ge bos bloemen
voor zijn vrouw, die vanwege de corona
niet persoonlijk konden worden uitgereikt, maar die de waardering voor zijn
inzet niet minder onderstreepten. Ook
de waardering voor het vele werk van
de vrijwilligers werd dit jaar uitgedrukt
via een VVV-bon.
Na dit oﬃciële gedeelte werd er nog
even gezellig nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje in het
speciaal coronaproof ingerichte restaurant, waarna iedereen weer heel tevreden huiswaarts keerde.
Hay, Han, Jan en alle andere winnaars:
proﬁciat!
Met dank aan Ton en zijn team voor de
catering!
Karin van Kemenade, pr-commissie

Bij het ter perse gaan van dit
nummer bereikte ons het droevige
bericht dat Hay Hobus is overleden.
Een echte verenigingsman is van
ons heengegaan...
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Remo: ‘De controle over alle zaken viel ineens weg
en dat is iets wat toch even lastig was’

Corona zet het golﬂeven op zijn kop!

“Op een zonovergoten lentedag parkeer ik mijn auto op de drukke parkeerplaats van de
Golfhorst. Ik heb vandaag een afspraak met Remo. Dit keer niet voor een golﬂes, maar
om samen met hem terug te kijken op een jaar waarin de covid-pandemie ook ons golﬂeven ﬂink op de kop heeft gezet.”
Het begon allemaal op 15 maart.
Toevallig was ik zelf een van de mensen die van Ton een laatste glas wijn
kreeg met de mededeling dit voor
17.30 uur leeg te drinken, want dan
gingen de baan en horeca dicht. In
eerste instan�e dachten we nog dat
hij een grapje maakte, maar al snel
bleek dit de harde waarheid. Het
golfen lag s�l.
Stress
Dit was ook voor Remo het moment
dat hij zich realiseerde dat alles anders werd. In eerste instan�e betekende dit stress. De controle over
alle zaken viel ineens weg, en dat is
iets wat toch even las�g was. Normaal gesproken hee� hij die controle goed in de hand d.m.v een duidelijk plan en een strakke agenda.

Remo gee� aan dat hij daar ook
wel even van schrok, dat je met dit
scenario geen rekening houdt. Ook
het moment was erg slecht. Waar in
de winter de mensen toch iets minder golfen en lessen, begint juist in
12

maart het hoogseizoen. De periode
van maart t/m mei zijn de drukke
maanden. De mensen komen dan
weer uit hun winterslaap en maken
zich op voor een nieuw seizoen, wat
betekent dat het lesprogramma lekker vol zit. Nu was het anders. De
baan, en dus ook het golﬂeven, zat
op slot.
Coronaproof
Natuurlijk had hij wel eens nagedacht over: ‘wat als’; hij nam ﬁlmpjes op met handige �ps en oefeningen die wij thuis allemaal konden
doen. Een ﬁjne manier om toch
contact te houden met de leden.
Wanneer iemand een periode hee�
waarin het golfen niet zo lekker gaat,
en vervolgens ook nog een periode
volgt dat je niet mag golfen, dan ligt
het gevaar op de loer dat mensen
het golfen helemaal opgeven. Het
was belangrijk de mensen niet uit
het oog te verliezen. Hij hee� dus
ook zijn best gedaan dit contact te
bewaken.
Gelukkig ging in mei alles weer open
en trok het golfen weer aan. Er was
niet veel anders meer en men ging
des te fana�eker golfen. Daarbij
horen natuurlijk ook de lessen om
weer wat constanter/beter te worden. Remo hee� vervolgens een
coronaproof winterprogramma opgesteld, dat erg goed is uitgevallen.
Er worden lessen gegeven in groepjes van maximaal 4 personen. Remo
gee� aan dat dat voor iedereen beter werkt. Voor hem betekent dit dat

hij meer rust hee� �jdens de lessen
en daardoor een betere begeleiding
kan geven aan de mensen die les
hebben.
Inlooplessen
Voorheen kenden we de winterinlooplessen waarvoor je kon inschrijven voor 3-6 maanden. Deze
lessen vonden plaats in grotere groepen. Dit jaar met maximaal 4 personen. Hierbij kreeg je 1 groepsles per
week en 1 privéles per maand. Door
de corona gedwongen hee� dit uiteindelijk een hele posi�eve uitwerking gekregen. De lessen worden op
dit moment ook erg goed bezocht.
Eigenlijk moet hij toegeven dat het
de laatste drie maanden niet normaal druk is. Een ander posi�ef feit
is, dat het lijkt alsof de nieuwe golfers van de afgelopen 5 jaar fana�ekere golfers zijn. Er blij� een hoger
percentage golfen nadat zij zich hebben aangemeld en lessen hebben
gevolgd. Op deze manier is het ook
leuker om een band op te bouwen
met de nieuwe leden.
Gedurende de zomer waren de lessen wat minder intensief. Golfers
hebben over het algemeen wat minder issues waar ze tegenaan lopen,
en hebben dan wat minder behoe�e
aan lessen. Normaal gesproken vinden er in de zomer wat meer clinics
plaats, maar helaas konden die het
afgelopen jaar nog niet doorgaan.
Hopelijk biedt de komende zomer
wat meer ruimte om dit weer op te
pakken.
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Vertrouwen
Kortom, Remo kijkt weer vol vertrouwen naar de toekomst. Het lesgeven
in kleinere groepjes zal nog wel even
aanhouden, maar dat hee� ook absoluut een posi�eve kant. Hij is blij dat
het contact met de golfers er weer is,
want dat is toch een van de belangrijkste ingrediënten van het lesgeven.

Twee weken later heb ik afgesproken
met Daisy en Ton, om ook hun verhaal te horen over het afgelopen jaar.
We beginnen natuurlijk weer op 15
maart. Nadat Ton, zelf net terug van
een golfvakan�e in Spanje, een telefoontje van Derk had gekregen dat
om 17.30 uur de deur gesloten moest
worden, doet hij wat hem werd gevraagd. Een heel onwerkelijke ervaring gee� Ton aan. Je bent weer net
lekker aan het werk en dan moet alles dicht. Dinsdag 17 maart komt het
team bij elkaar en wordt er gekeken
hoe ze de komende �jd in kunnen
vullen. Al langere �jd stond het aanpakken van de teeboxen op het programma, dus dat kon nu gebeuren.
Verder werd er geschilderd en ondersteuning gegeven aan de greenkeeper-werkzaamheden (paaltjes en
bordjes werden geschilderd, bunkers
aangeharkt). Hoewel de baan in mei
al open mocht, bleef de horeca tot
juni gesloten. Toen mocht ook de horeca weer beperkt open. In die periode mochten er 30 personen binnen
en 44 personen buiten plaats nemen.
‘Normale’ leven
Gelukkig kwam toen het ‘normale’
leven weer een beetje op gang. Mensen konden weer lekker napraten na
het golfen onder het genot van een
hapje en drankje. In feite is er toch
nog een goede zomer gedraaid. Veel
mensen besloten vanwege corona
thuis te blijven en kwamen daardoor

dus vaker golfen. Golfen mocht gelukkig nog gewoon. Waar het voor
de golfers leek of het leven weer redelijk normaal was, was dit voor het
horecateam een periode waarin zij
een enorme tweestrijd leverden; aan
de ene kant moet je de regels handhaven, maar tegelijker�jd wil je ook
gastvrij zijn. Helaas kwam aan deze
periode toch weer een einde toen
�jdens de persconferen�e van 15
oktober werd aangekondigd dat de
horeca een dag later wederom dicht
moest. Deze mededeling kwam bij iedereen nog harder aan dan de eerste
keer. Op het laatste moment moesten ac�viteiten en mensen afgezegd
worden. Weer zat de horeca op slot.

‘Iedereen kijkt weer uit naar
de gewone wedstrijden
met het kopje koﬃe vooraf
en een drankje na aﬂoop,
de drukke toernooien, de
clinics, de volle terrassen
en de gewone gezelligheid
zoals we die op de Golfhorst
gewend zijn!’

Horeca-to-go
Om toch een beetje van de ons zo bekende gastvrijheid te kunnen tonen,
werd de horeca-to-go in het leven geroepen. Op deze manier was er toch
weer contact met de golfers. Ook
veel gastspelers wisten de weg naar
de gol�orst te vinden. Geen ski-vakan�e, carnaval en voorjaarsvakan�e
etc., maar golfen in het eigen land.
Golfen bleef een van de weinige ac�viteiten die nog wel mochten. Helaas
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kwam na deze periode een winterse
periode waarin de baan wederom
gesloten moest worden. Dit keer niet
door corona maar door sneeuw.
Zoals Daisy en Ton beiden zeggen was
dit echt de vervelendste periode. Iedereen zat thuis en miste zijn/haar
collega’s en de golfers. Daisy gee�
aan dat het erg belangrijk is dat het
team onderling zo goed met elkaar
overweg kan. Dat was zeker in deze
dagen erg belangrijk. Ook in de dagen dat er in de baan gewerkt werd,
en ze de golfers misten, hielden ze elkaar overeind.
Horecahart
Nu kijken we hoopvol uit naar 31
maart. Zou de horeca dan open mogen? Wat als…?
Ton gee� aan dat iedere versoepeling straks
is meegenomen. Mochten de terrassen weer
open mogen dan is er
voldoende plaats conform de dan geldende
regels. Wanneer de
weergoden dan ook
meewerken is er weer wat ruimte om
te doen wat zij willen. Ton gee� aan
een horecahart te hebben en dat betekent dat je mensen wil ontvangen,
een praatje wil maken en het mensen
naar de zin wil maken. Met de horeca-to-go hebben ze geprobeerd hier
zoveel mogelijk in terug te laten zien.
Het is leuk om te doen, een stukje extra service naar de mensen, weer een
beetje contact met de mensen, maar
ze zijn klaar voor het echte werk.
Wat bij zowel Remo als bij Ton en
Daisy duidelijk werd, was dat hun
gol�orst-hart bloedde. De gastvrijheid, het contact met de mensen dat
hoog in het vaandel staat, was soms
onmogelijk. Iedereen kijkt weer uit
naar de gewone wedstrijden met het
kopje koﬃe vooraf en een drankje na
aﬂoop, de drukke toernooien, de clinics, de volle terrassen en de gewone
gezelligheid zoals we die op de Golfhorst gewend zijn.
Karin van Kemenade, pr-commissie
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Lucassen Horst

Golfhorst

lente 2021

‘Als golfer ben je wel bevoorrecht!’

Een WECO-seizoen met de
nodige aanpassingen

Wie had aan het begin van 2020 kunnen voorspellen dat het jaar voor de wedstrijdcommissie zo zou verlopen.
De taak van voorzitter Marco Van de Voort werd overgenomen door Sjef Claessens. De
eerste vergadering op 3 maart verliep voorspoedig, de taakverdeling was duidelijk en
met enkele nieuwe leden als wedstrijdleider stond alles klaar in de startblokken om er
een mooi seizoen van te gaan maken.
Toen kwam Covid-19 om de hoek.
De baan ging dicht en de golﬂiefhebbers konden alleen nog genieten
van oude tv-beelden. Vergaderen
gebeurde online via zoom, wat niet
echt bevorderlijk is voor het sociale
contact dat we zo gewend zijn op de
Gol�orst. Het enige voordeel was
dat er op de baan hard gewerkt kon
worden aan tee-boxen en verharding van de paden.

De clubkampioenschappen strokeplay leverde bij de heren Ruud Vermeer als winnaar op, bij de dames
viel die eer te beurt aan Brigi�e Peeters en bij de senioren was het Rob
Janssens. Piet Hutjens nam welverdiend de trofee van de ‘ne�o’-kampioen in ontvangst.

Eind april konden we wel van start
met de nodige aanpassingen wat
betre� prijsuitreiking en ontsmetten van alles wat daarbij hoort.
Bijna als vanouds
In de zomerperiode leek alles bijna
als vanouds. Bij de matchplaykampioenschappen was het Clint Coppers
die de eerste plaats bij de heren behaalde. Bij de dames ging Hermine
Titulaer met de eerste prijs aan de
haal. Bij de heren senioren viel de
eer te beurt aan Ted Heijnen en bij
de dames senioren was het Karin
van Kemenade die op het hoogste
podium plaats nam. De slotdag kende een groot aantal deelnemers.

‘Boëms Jeu’
Gelukkig waren er in de zomermaanden nog wel enkele vaste toernooien, zoals het zomertoernooi,
het lentetoernooi en het ‘Early-Bird
Toernooi’. Ook ‘’t Vat Open’ van de
RSFB (Royal Swinkels Family Brewers) was snel volgeboekt en liep
door tot in de late uurtjes bij ‘Boëms
Jeu’.
Na de zomer nam Covid-19 weer
de overhand en kon het LGK geen
doorgang vinden. Het aantal bezoekers in de horeca werd van volledig
open naar 30, via 10 teruggebracht
tot volledige slui�ng. Wedstrijden
werden niet meer toegestaan, maar
gelukkig mochten we blijven spelen
met maximaal 2 personen in een
ﬂight. Al met al had de wedstrijd-

commissie alleen de handen vol aan
het constant aanpassen van de info
bij de wedstrijden en dat kan gewoon van huis uit.
Bevoorrecht
Als golfer ben je wel bevoorrecht,
want we mochten en mogen nog
steeds de baan in en een oefenrondje lopen.
Zodra alles weer bij het oude is, willen we ook proberen wat meer afwisseling in de wedstrijden aan te
brengen om meer mensen te mo�veren deel te nemen aan de vaste
wedstrijden. Behalve de strokeplay
en texas-scramble wedstrijden is er

wellicht veel meer te verzinnen, om
het leuk en uitdagend te houden.
Dus als je een leuk idee hebt voor
een spelvorm op de vaste wedstrijddagen, vernemen wij dat graag.
Mail je voorstel aan weco@golfvereniginggol�orst.nl dan kunnen wij
kijken wat we daarmee kunnen.
Sjef Claessens,
voorzitter wedstrijdcommissie
15
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Er waren wereldwijd zes verschillende
systemen die de handicap berekenden…

Vaarwel EGA-handicap,
welkom WHS-handicap!
Het kan niemand zijn ontgaan, met ingang van 1 maart 2021 is heel golfend Nederland overgestapt op een nieuw handicapsysteem. Via de nieuwsbrief van de
vereniging hebben we jullie de afgelopen maanden regelmatig geïnformeerd over de
invoering van het WHS, het ‘World Handicap System’. De achterliggende gedachte om
een WHS in te voeren, is dat het eigenlijk raar is dat we wel allemaal dezelfde spelregels
gebruiken, maar niet hetzelfde handicapsysteem. Er waren wereldwijd zes verschillende
systemen die de handicap berekenden. In Nederland hadden we het EGA-handicapsysteem, maar dat is nu dus verleden tijd.
In de prak�jk verandert er weinig.
Na de invoering van het WHS kun
je net als nu met vrienden een qualifying ronde spelen en de score in
de GOLF.NL app invoeren. In de app
geef je aan van welke kleur tee je
speelt en wie je marker is. Je hoe�
niet persé te weten hoe de WHS-handicapberekening werkt, want
de app zal je nieuwe WHS-handicap
na invoering van je resultaten berekenen.
Playing Condi�ons Calcula�on (PCC)
Eén ding wordt wel anders zodra het
WHS is ingevoerd. Als je na de ronde je score invoert, dan laat de app
zien wat je provisionele handicap is.
Dat is in 90 procent van de gevallen
ook je nieuwe handicap. Maar pas
de volgende ochtend toont de app
je deﬁni�eve nieuwe handicap.
Dat komt omdat er ‘s nachts een
eventuele handicapcorrec�e wordt
uitgevoerd, dit heet de PCC, de Playing Condi�ons Calcula�on. Er wordt
dan gekeken naar alle scores van
spelers die op deze dag zijn ingevoerd op de baan waar jij een qualifying ronde hebt gespeeld. Soms
speelt een baan moeilijker dan normaal, bijvoorbeeld door het weer
of andere omstandigheden. In dat
16

geval is jouw qualifying score misschien beter dan normaal en dan
wordt je provisionele handicap in de
nacht gecorrigeerd.
De mogelijke handicapaanpassing in
de nacht, de PCC, gebeurt automa�sch, op de app zie je ’s ochtends je
deﬁni�eve nieuwe handicap.
Qualifying ronden van 10 tot en
met 17 holes

De komst van het Wereld Handicap
Systeem brengt overigens een aantal leuke veranderingen met zich
mee. Na de invoering van het WHS
is het bijvoorbeeld onder bepaalde
voorwaarden mogelijk om een qualifying ronde over 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, of 17 holes te spelen.
Er zijn zoals gezegd wel bepaalde
voorwaarden verbonden aan het
spelen van een qualifying ronde of
een wedstrijd over 10 tot en met 17

holes.
1. De speler kan niet verder spelen
vanwege (dreigend) onweer, intredende duisternis of ziekte.
2. De speler eindigt zijn/haar ronde
op een ‘logisch eindpunt’. Een logisch eindpunt op de Gol�orst zou
bijvoorbeeld na hole 12 kunnen zijn.
De gedachte achter dit WHS-principe is als volgt. Als het vanwege (dreigend) onweer, intredende duisternis
of ziekte niet lukt om een 18-holes
ronde af te maken, dan is het zonde als de score op de wel gespeelde
holes niet meegeteld kan worden
voor de handicap van de speler. Verder maakt het WHS-principe meer
mogelijk voor spelers en clubs.
Een speler moet voor de ronde
aan zijn/haar marker wel aangeven
of hij/zij 9, 18 of bijvoorbeeld 12
holes gaat spelen. Als een speler
9 holes hee� gespeeld (of 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes), dan
wordt de score omgerekend tot een
dagresultaat over 18 holes. Dit opschalen gebeurt automa�sch.
•

Als een score wordt ingeleverd
van een ronde over 9, 10, 11,
12 of 13 holes, dan wordt op de

Golfhorst

•

•

•

eerste niet gespeelde hole automa�sch een ne�o par +1 ingevuld en op de andere holes een
ne�o par. (Een ne�o par is gelijk
aan een score waarbij je twee
Stablefordpunten zou hebben
gekregen.)
Als een score wordt ingeleverd
over een ronde van 14, 15, 16 of
17 holes, dan zal bij de niet gespeelde holes automa�sch een
ne�o par ingevuld worden.
Als er minder dan 9 holes gespeeld zijn, dan wordt een score
niet geaccepteerd voor handicapdoeleinden.
Een simpele samenva�ng voor
de meest voorkomende gevallen: als iemand 9 holes Stableford speelt en 18 Stablefordpunten behaalt, dan komen er 17
Stablefordpunten bij en wordt
het totaal 35. In het verleden
kwamen er 18 Stablefordpunten bij.

Baanhandicap
Iedere speler hee� een handicap.
Met die handicap ontvangt hij/zij
een aantal slagen, dit heet tegenwoordig de ‘baanhandicap’ (course
handicap). Deze baanhandicap is bij
een qualifying ronde met vrienden
ook zijn/haar ‘playing handicap’.
Alleen in wedstrijden, als de commissie besluit de wedstrijd met handicapverrekening te spelen, wijkt de
playing handicap af van de baanhandicap (de playing handicap van de

speler is dan een percentage van zijn
baanhandicap). De baanhandicap is
wat vroeger in het EGA-�jdperk de
playing handicap werd genoemd. De
baanhandicap is dus het volledige
aantal slagen dat een speler krijgt.
De speler kan zijn/haar baanhandicap vinden in de handicapslagentabellen van een gol�aan. In de tabellen wordt per kleur tee aangegeven
hoeveel slagen een speler krijgt (of
gee�).
Tot slot
Er is ontze�end veel informa�e over
het WHS te melden, en wij beseﬀen
als regel- en handicapcommissie
maar al te goed dat het voor veel leden pi�ge stof is. Wij proberen jullie daarom over de meest essen�ële
items te informeren en de tekst zo
beknopt mogelijk te houden zodat
de ogen net niet dichtvallen voordat
de laatste zin is gelezen. Als men echt
alles wil weten over dit onderwerp,
dan verwijs ik de geïnteresseerden
graag naar de website van de NGF.
Hier vindt men alle informa�e over
het WHS, vaak ook gecombineerd
met duidelijke videobeelden.
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‘In Nederland
hadden we
het EGAhandicapsysteem,
maar dat is
nu dus
verleden tijd!’

Mocht je vragen hebben over
regels en handicap gerelateerde
zaken, dan kun je al�jd contact
met de commissie opnemen via:
rhb@golfvereniginggol�orst.nl
René van Stokkem,
voorzitter regel-, handicap- en
baancommissie
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Terugblik op zijn grote verdiensten voor onze baan

Dick Rootert met pensioen bij
Bodemzorg Limburg
De directeur van Bodemzorg Limburg, Dick Rootert,
gaat per 1 april 2021 met pensioen bij Bodemzorg Limburg. Dit
was voor ons een mooie aanleiding voor een interview met hem.
Dick heeft de afgelopen 20 jaar een belangrijke rol gespeeld bij
de ontwikkeling van de Golfhorst, hoewel dat voor de meeste leden redelijk op de achtergrond is gebleven. Dus hoog tijd om de
bijdragen van Bodemzorg Limburg en meer speciﬁek van Dick
Rootert eens te belichten.
Als start van het interview vragen
we Dick hoe de rela�e tussen Bodemzorg Limburg en de Gol�orst
is begonnen. Dit was ook ongeveer
onze enige vraag, want de grote betrokkenheid van Dick blijkt uit de enthousiaste manier waarop hij begint
te vertellen en eigenlijk de antwoorden op al de vragen die wij hadden
voorbereid in zijn verhaal integreert.
De Zuringspeel
In het verleden was het de gewoonte om ons afval op kleine stortplaatsen te dumpen. Toen in de jaren 60
het besef ontstond dat enig beheer
bij het storten noodzakelijk was,
werd besloten om per gemeente
een goed beheerde stortplaats te
openen. Zowel Sevenum als Horst,
toen aparte gemeenten, gingen aan
de slag en beiden wilden zo ver mogelijk weg van het centrum de stortplaats ‘De Zuringspeel’ maken. Zo
kwam het afval terecht op de grens
van Sevenum en Horst, de hel� op
ieders terrein.
In 1984 werd Dick de eerste keer geconfronteerd met deze loca�e. De
Zuringspeel vervulde een regionale
func�e als vuilverwerkingsloca�e
voor veel gemeenten in Noord Limburg en diende uitgebreid te worden. Namens de Provincie Limburg
18

moest hij dat op een voorlich�ngsavond uitleggen aan omwonenden
(die veel last ondervonden van het
gebruik als stortplaats) en ook vertellen dat het grondwater rondom
de stortplaats licht verontreinigd
was. In 1993 kreeg hij opnieuw te
maken met deze plek. De Zuringspeel werd overgenomen door
Afvalverwijdering Limburg, waarvan
hij directeur was. Binnen dit bedrijf
werd deze inmiddels voormalige
stortplaats ondergebracht in een
aparte en�teit.
Bodemzorg Limburg
In 1997 ging dit onderdeel zelfstandig verder onder de naam van
Bodemzorg Limburg, met alle Limburgse gemeenten als aandeelhouder. Toen eind jaren 90 de stortplaats afgesloten was, hee� Toon
Beerens contact opgenomen met
Dick met het idee om ter plekke een
gol�aan aan te leggen. Dick was enthousiast, de gemeente Horst ook,
maar Sevenum niet; die wilde van
de stortplaats een natuurgebied
maken. Dit is de reden, dat de hel�
van de berg een natuurgebied is
geworden en de grens met de Golfbaan dwars over de berg loopt. Gelukkig kon Toon Beerens aan de voet
van de berg ook grond aankopen,
zodat een 18 holes gol�aan aange-

legd kon worden.
Voor Bodemzorg Limburg en de
Gol�orst was het een win-win
situa�e: wij een mooie afwisselende gol�aan, Bodemzorg Limburg
huurinkomsten waarmee het noodzakelijke onderhoud van de berg gedeeltelijk kon worden betaald.
Na het overlijden van Toon Beerens
is een aantal jaren plezierig samengewerkt met Nel de Swart. Daarna
kwam de exploita�e in handen van
Eric van den Munckhof. Om de con�nuïteit van de baan veilig te stellen, hee� Bodemzorg Limburg in
2013 op dringend verzoek van Eric
van den Munckhof de hele baan gekocht. De argumenten om de aandeelhouders te overtuigen waren
dat het beheer van de berg en het
gebruik als gol�aan werden veilig
gesteld. Op die manier werd iets teruggedaan voor de gemeenschap,
die toch lange �jd hinder ondervond
van de stortplaats.
Een bijzondere periode ontstond
na het plotseling overlijden van
Eric van den Munckhof. Bodemzorg
Limburg was eigenaar van de golfbaan maar er was van de ene op de
andere dag geen exploitant meer.
Bodemzorg Limburg hee� toen een
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jaar lang de exploita�e op zich genomen. Derk Jolles werd voor een paar
dagen per week als manager ingehuurd. Bodemzorg Limburg hee�
naast beheer en het laten onderhouden van de baan ook de ﬁnanciële administra�e verzorgd. Er is in
die periode veel contact geweest
met het toenmalige bestuur van de
golfvereniging.
Basisvoorzieningen
Doordat Bodemzorg Limburg een
gol�aan verhuurt en niet een stuk
akkerbouwgrond, hee� deze de
verantwoordelijkheid om te zorgen
voor de basisvoorzieningen van de
gol�aan. Hierdoor voelen Bodemzorg Limburg (als eigenaar) en de
BV (als exploitant) een gezamenlijke verantwoordelijkheid om van de
Gol�orst de mooiste baan van Limburg te maken en hebben zij samen
de afgelopen jaren vele verbeteringen tot stand weten te brengen.
Denk daarbij o.a. aan een nieuwe
green op hole 5, verharding paden
en schilderwerk van onder meer de
driving range.
In het verleden is de drainage op
de berg aangelegd om de regen�jd
goed door te komen, dit jaar staat
de aanleg van sproei installa�es
op de fairways op het programma.
Daarmee wordt de grasmat ook in
droge �jden gezond gehouden en
zullen we ’s winters van de modder
af zijn. Het is fantas�sch dat dit door
de samenwerking van Bodemzorg

Limburg en de BV gerealiseerd kan
worden.
Ook op het ‘Sevenumse’ gedeelte
van de berg is Bodemzorg Limburg
ac�ef: om het natuurgebied a�rac�ever te maken hee� Bodemzorg
Limburg in overleg met Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP) een uitkijkpunt aangelegd. Fried Hoeijmakers
is namens de golfvereniging ac�ef
betrokken geweest bij dit project.
Provincie, gemeente en bedrijven
uit de omgeving hebben dit ini�a�ef
ﬁnancieel ondersteund. Iets vergelijkbaars doet Bodemzorg Limburg
bij meer van haar stortplaatsen. Samenwerken met bijvoorbeeld plaatselijke IVN-afdelingen om tot beter
natuurbeheer te komen.

‘Duidelijk is, dat we Dick
Rootert zeer veel dank verschuldigd zijn dat hij zich
jarenlang sterk
heeft gemaakt voor onze
golfbaan ‘De Golfhorst’
‘Eeuwigdurend’
Het onderhoud van de stortplaats
door Bodemzorg Limburg is ‘eeuwigdurend’, maar de zorgac�viteiten
worden wel steeds minder. In het
begin werd het vrijkomend gas opgewerkt tot biogas. Nu komt er nog
maar weinig gas vrij, dat wordt afgefakkeld. Wel wordt nog regelma�g
het grondwater gecontroleerd op
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mogelijk vrijkomende stoﬀen (tot nu
toe is alles OK gebleken). Een andere ac�viteit in dit kader is verrassenderwijs het kappen van de bomen
langs hole 6 en de teebox van hole
7. De reden daarvoor is dat wortels
dreigden door de plas�c afdich�ng
te groeien. Hiervoor in de plaats
wordt binnenkort nieuw struweel
geplant dat onder meer voor vogels
en vlinders veel waardevoller is.
Duidelijk is, dat we Dick Rootert zeer
veel dank verschuldigd zijn dat hij
zich jarenlang sterk hee� gemaakt
voor onze gol�aan ‘de Gol�orst’.
In april wordt Dick bij Bodemzorg
Limburg opgevolgd door Sven Jacobs. Ook Sven is een fana�ek golfer. We hopen dat de mooie rela�e
tussen Bodemzorg Limburg en de
Gol�orst op eenzelfde construc�eve wijze zal worden voortgezet.
We wensen Dick dat hij nog lang kan
genieten van zijn pensioen met veel
golfplezier. Hoewel zijn homecourse
in Margraten ligt, hopen we hem
nog regelmatig op onze (en zijn!)
baan te zien.
Aart Polderman, pr-commissie
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‘Plekskes van geluk’

Flora en fauna op de Gol�orst

Wie deze winter is gaan spelen op onze baan zal het zijn opgevallen dat er nogal wat gekapt is.
Bodemzorg Limburg heeft recent aanzienlijke kap- en snoekwerkzaamheden laten verrichten. In
het verre verleden was onze golfbaan een heidegebied, waar in een lager deel, de Zuringspeel
geheten, een locatie voor de grootschalige verwerking van afvalstoﬀen was ingericht.

Aan dit storten van afval is in de negen�ger jaren van de vorige eeuw
een einde gekomen en de stortplaats werd voorzien van een vloeistofdichte bovenafdich�ng om te
voorkomen dat verontreiniging verspreid werd naar de omgeving. Om
te zorgen dat de diep wortelende
bomen de afdich�ng niet beschadigen zijn er vooral dennenbossen
gekapt.
Openheid
Met name vanaf de afslag bij hole 7
en de green van 6 is daardoor veel
meer openheid ontstaan wat guns�g is voor licht en lucht voor de
(vaak erg drassige) green. Daarnaast
gee� de openheid veel meer beleving met het gezicht op de Kulberg,
het 10 meter hoge uitzichtpunt met
kunstwerk van Ruud van der Beele.
In overleg met Vogelwerkgroep ’t
Hökske
(h�ps://www.vogelwerkgroephokske.nl) uit Sevenum is besloten om de gebieden te herplanten
met vooral inheemse vruchtdragende heesters: meidoorn, sleedoorn,
krentenboom, Gelderse roos, kardinaalsmuts, hazelaar, liguster, vuilbes, lijsterbes, hondsroos en vlierbes.
Ter s�mulering van de ontwikkeling

van de ﬂora en fauna is besloten om
een deel van het vrijkomende hout
op grote rillen te laten liggen. Dit
voor grote schuil-, nest- en broedgelegenheid voor diverse soorten.
Nestkasten
Daarnaast hee� Bodemzorg Limburg aan de Vogelwerkgroep gevraagd om het aantal nestkasten
uit te breiden op de Gol�orst/
Zuringspeel. Hierbij is ook aandacht
voor de steenuil en vleermuizen.
Hans Appeldoorn hee� onlangs al
een steenuilenkast en vleermuizenkast opgehangen in de nabijheid van
de werkplaats.
Inmiddels is het aantal nestkasten
op de Gol�orst gegroeid tot 59: 24
mezenkasten, 26 spreeuwenkasten,
4 spechtenkasten, 1 boomkruiperkast, 1 boomkleverkast, 1 torenvalkkast, 1 steenuilenkast en 1 vleermuizenkast.
Naast deze ingrijpende wijzigingen
is op het perceel tussen de manege
en de Zuringspeel (achter de Americabaan) een groot en gevarieerd bos
aangelegd door de Bosgroep Zuid in
opdracht van de gemeente Horst
aan de Maas. Dit bos is bedoeld als
compensa�e van al het kapwerk
voor het paardensportgebied.

‘Plekskes van geluk’
In 2020 is aan de 42.000 inwoners
van de gemeente Horst aan de
Maas de vraag gesteld: “Wat is jouw
plekske van geluk?” Uit 100 nomina�es zijn 24 plekskes gekozen, één
hiervan is de Kulberg.
Op ‘World day of Happiness’, 20
maart 2021, zijn de ‘Plekskes van
Geluk Horst aan de Maas’ digitaal
geopend door raadsleden van de
gemeente.
Elke plek wordt gemarkeerd door
een bord van cortenstaal met een
korte beschrijving van het ‘plekske’
zelf en �ps om op deze plek nog
meer geluk te ervaren. Alle plekken
zijn vrij toegankelijk, een groot deel
is ook rolstoeltoegankelijk.
Begin maart is ook bij ons, bij de
aanwezige bank op hole 6 een bord
geplaatst, waarop nog tekst moet
komen. De achterkant wordt ingericht als bijenhotel.
Joep Jansma, pr-commissie
(met dank aan Fried Hoeijmakers)
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Even voorstellen...
“Mij is gevraagd mijzelf aan jullie
voor te stellen, als rela�ef nieuw
lid van de regel-, handicap- en
baancommissie. Velen zullen
mij de afgelopen jaren al op de
Gol�orst hebben gezien, want
nadat ik in juni 2017 met lessen
bij Remo ben gestart, heb ik het
golfvirus goed te pakken.

Renée Backus
damescompe��e op donderdag. Mij leek dat harts�kke
leuk, maar ook heel spannend.
Ik had immers nog nooit een
matchplaywedstrijd gespeeld.
En Remo benadrukte dat je er
echt voordeel van kunt hebben
als je de regels goed kent.

referee noemen.

In de toekomst hoop ik regelma�g regelkwes�es met jullie
te kunnen bespreken. Want de
regels leer je wel uit de boeken,
maar gaan pas leven door er
over te praten. Ik roep iedereen
dan ook op om met vragen over
Toen René van Stokkem mij niet (speel)situa�es met mij het geveel later polste of ik interesse sprek aan te gaan.
had om bij de rhb-commissie te
komen, hoefde ik daar ook niet Oh ja, en voor wie het nog niet
lang over na te denken. Begin wist: ik ben Renée Backus-Keumaart 2020 kon ik al meedoen lers, 55 jaar jong, getrouwd met
met de 2-daagse cursus Regel- Jos en samen hebben wij een
commissaris 1. Twee heel leuke dochter. Ik werk 20 uur in de
en leerzame dagen. Uiteindelijk week bij Omroep Venlo, in een
mocht ik in Utrecht corona-proof klein team, waar ik verantwoorhet examen doen, wat ik met delijk ben voor de ﬁnanciële administra�e en personeelszaken.”
goed gevolg wist af te ronden.

Van jongs af aan was ik een
fana�ek hockeyster, maar na
knieproblemen moest ik hier
noodgedwongen mee stoppen.
Uiteindelijk ben ik gaan hardlopen, maar dit heb ik nooit écht
leuk gevonden. Inmiddels was
mijn man Jos, samen met een
aantal collega’s, les gaan nemen
en zijn enthousiasme was aanstekelijk. Hij gaf mij spontaan op
om ook te gaan lessen en al snel
Nu is het wachten op de vervolg- Met spor�eve groet,
bleek ik verkocht.
cursus, die hopelijk in het najaar
Op enig moment ben ik gevraagd wordt gegeven. Als ik hiervoor Renée Backus, lid rhb-commissie
om mee te gaan doen met de slaag, mag ik mij oﬃcieel club-

Wij bedanken onze vrienden van het clubblad
Lucassen Horst

Chiropractie de Koning
Venlo-Blerick
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