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Uw vermogen in
goede handen!
Rabobank
Private
Banking

Een accountmanager die
u écht kent.

“Rabobank Horst Venray is aanwezig in en verweven met uw
lokale omgeving. Wij zijn onderdeel van lokale netwerken en
weten zo extra verbindingen voor u te leggen.”

Erno Cornelissen, accountmanager Private Banking Rabobank Horst Venray
077 389 84 00 - privatebanking@horstvenray.rabobank.nl - www.rabobank.nl/horstvenray
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van de redactie
Zoals al aangegeven in het redactioneel commentaar in het vorige nummer van ons clubblad zal onze club
vermoedelijk in de nabije toekomst
geen potten breken op het gebied van
(semi)topgolf. Ons beste team (heren
1) is uit elkaar gevallen, alleen de
dames senioren strijden nog op niveau. Dit laatste past wel bij de gemiddelde leeftijd van onze club! Het getuigt
dan ook van realiteitszin, dat de technische commissie het jaar 2016 heeft
uitgeroepen tot het jaar van de midhandicapper (Hcp. 15-28). De daad bij het
woord voegend is hiervoor een trainingsprogramma ontwikkeld door
Davey. Lees de mogelijkheden in dit
nummer en doe u er uw voordeel mee!
Het advertentiebeleid blijft ons bezig
houden. Het is vanuit een historisch
perpectief natuurlijk van belang voor
het voortbestaan van ons al 38 jaar
oude clubblad, dat we als het ware
onze broek zelf blijven ophouden. Een
aantal adverteerders heeft ons helaas
vaarwel gezegd, maar gelukkig kunnen we ook een aantal nieuwe verwelkomen. Daarmee is de financiering
van ons blad voor dit jaar weer veilig
gesteld. Chapeau voor Jip Kappers!
Al enige tijd bent u een bijdrage van de
voorzitter gewend. Deze traditie zal
ook onder het nieuwe bewind worden
voortgezet, alhoewel onze voorzitter
uitdrukkelijk heeft laten weten, dat de
bijdrage in dit nummer namens het
voltallige bestuur wordt gepubliceerd.
Vandaar deze keer niet "van de voorzitter”, maar “van het bestuur”. De inhoud is zonder meer verrassend en
met name leden met een horeca-achtergrond worden gevraagd de inhoud
met aandacht te lezen!
Tijdens de ALV in het vorig najaar liet
het bestuur weten, dat gewerkt wordt
aan een bredere inzet van marshalls
in het licht van het feit, dat in 2018 het
aantal caddiemasters blijvend gehalveerd zal zijn door het vertrek van
Frans. Recent hebben we op de site
kunnen lezen, dat bij afwezigheid van
Rachel het ontvangen van gasten (en
het in onvangst nemen van greenfees
natuurlijk) alsmede verkoop van artikelen door gastvrouwen zal worden
overgenomen. Een aantal vrijwillig-

sters heeft zich al gemeld. Maar ook
worden door hen enkele taken van de
caddiemaster overgenomen, als die
afwezig is. We zijn benieuwd, welke
die taken zijn, zeker als er dan ook
nog een marshall aanwezig is. Hoe
dan ook: meer vrijwilligers inzetten lijkt
ons een goede zaak als we er van
mogen uitgaan, dat zij goed zijn ingewerkt.
Zo af en toe duiken er liederen op uit
het verleden, toen er op de golfclub
nog wel eens een zelfgemaakte lied
(en zelfs cabaret) werd gepresenteerd.
Zo ook deze keer bij het herenconvent:
een wat oubollige tekst daterend van
het lustrum in 2003 van toen nog het
seniorenconvent. Er schijnt zelfs een
CD van te zijn! Wie weet, misschien
gaan tijdens het komende lustrum
weer kunstzinnige lieden zelf aan de
slag. Dat zou erg mooi zijn en het
clubleven verrijken.

In de komende maanden staat ook
weer de golfcompetitie op het programma. Dit jaar zullen 15 teams van
onze club deelnemen: 5 herenteams,
1 damesteam, 2 heren senioren
teams, 6 dames senioren teams en 1
jeugdteam. In het totaal zijn meer dan
110 leden betrokken bij de competitie.
In de afgelopen jaren benaderden wij
de captains met de vraag de competitie in een verslag te becommentarieren. Dit jaar zullen we dit niet doen om
de TC niet in de wielen te rijden; afgelopen jaar verzochten die namelijk ook
om rapportage. Mochten er teams zijn,
die hun competitie-ervaringen toch
graag met andere leden willen delen,
dan stellen wij natuurlijk gaarne ruimte
beschikbaar in het clubblad.
Van de hand van onze oud-voorzitter,
thans voorzitter van de stichting
Matchplay, Henk de Jong vindt u een
wervelend artikel ter promotie van dit

gebeuren. Belangrijk gegeven: de
datum is weer zoals vanouds in juni.
En nu maar hopen, dat de NGF ook
enige aandacht geeft aan dit gebeuren; anders is het promotionele effect
voor onze club maar uiterst beperkt.

Op het moment van dit schrijven typen de facto - lijkt het er op, dat de
lente echt gaat inzetten. En dan zitten
er snel weer blaadjes aan bomen en
struiken. De ongeduldige lezer met
name zal denken: moet zoiets triviaals
nou worden opgetekend? Wel de
reden is, dat eenieder, die op hole 15
wat hoger dan de vlaggestok en dan
ook nog ietsjes naar rechts blikt, een
trosje blinkende ballonnen op zijn netvlies krijgt. En dat, laten we zeggen, al
geruime tijd. En als die blaadjes dan
weer deel uitmaken van het geboomte,
kunnen we ballonnen niet meer zien,
weten we niet of ze wel of niet zijn
weggehaald. Een hoogwerker zal daar
toch niet voor ingehuurd hoeven worden? En anders zou het bestuur een
beloning beschikbaar kunnen stellen
(ohne gewähr!) voor de vrijwilliger
die....

We hoopten wel, dat De blauwe steen
met rode oortjes werd gelezen, maar
met rode schoentjes, dat is absoluut
een verrassing!
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Kasteel Bleijenbeek

Kapel aan de Monendijk

Kasteel Geijsteren

Vlechtwerk en console

Muizentand

Brugbogen

Heikampweg 1, 5862 AR Geijsteren
0478-532574 bouwbedrijf@eijssen.nl

● Schoner

Mister KOOL’s staat garant voor het

● Prettiger

duurzaam reinigen van vloeren en
meubels.

● Gezonder

Want echt schoon is een vak apart!

● Langere
levensduur

Uw vloeren en meubels zijn daarna als
nieuw en gaan langer mee.
Erkend door:

T (0478) 569 750
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van het bestuur
Inmiddels is het voorjaar in volle gang
en ziet iedereen weer uit naar een
mooi golfjaar. De greenkeepers zijn
volop bezig de baan er weer fantastisch bij te leggen, zodat we weer met
zijn allen gebruik kunnen maken van
onze prachtige accommodatie. Een
volle wedstrijdagenda met vele uitdagende golfevenementen en de competitieteams zijn weer gestart met de
voorbereidingen om voor Geijsteren
weer een mooi resultaat te gaan behalen.
Wij als bestuur zijn ook druk bezig met
alle zaken, die in en om een golfbaan
plaatsvinden en hebben voor de komende jaren onze speerpunten uitgezet. Voornaamste is dat we als vereniging nieuwe leden aan ons gaan binden en daarvoor ook plannen maken
hoe we dit kunnen realiseren. Tijdens
de najaars ALV hebben we aangegeven de communicatie zowel intern als
extern te gaan verbeteren om zo onze
doelgroep beter te bereiken. Het is van
groot belang dat we nieuwe leden
kunnen verwelkomen om zo ook de
continuïteit van golfclub Geijsteren
voor lange termijn kunnen waarborgen. Inmiddels is Olga Ploegmakers
samen met Viduro dit plan aan het
uitwerken en wij hopen en verwachten
voor de zomer nog concreet stappen
hierin te gaan zetten.

Dit heeft ons uiteindelijk doen besluiten om de functie van baancommissaris niet meer als bestuurslid aan de
club te verbinden, maar als adviseur
toe te voegen aan het bestuur. Binnen
het Huishoudelijk Regelement is dit
mogelijk, omdat de baancommissaris
benoemd wordt en niet gekozen. De
baancommissaris is belast met de zorg
voor de baan, ondersteund door een
baancommissie en geeft leiding aan
het baan personeel. Tevens adviseert
de baancommissaris het bestuur over
investerings- en wijzigingsplannen. In
de praktijk betekent dit, dat de taken
van de baancommissaris onveranderd
voortgezet worden echter zonder bestuurlijke verantwoordelijkheden. De
voorzitter zal als verantwoordelijk bestuurslid aanspreekpunt voor de baancommissaris zijn.
Invulling van deze functie hebben we
inmiddels gerealiseerd en zijn met Raf
Dittrich overeengekomen, dat hij deze
taak op zich neemt. Gezien zijn ruime
ervaring zijn wij zeer verheugd, dat hij
deze taak op deze wijze wil voortzetten. Ook de stichting en met name de
baron onderschrijft dit besluit met de
keuze die we hierin gemaakt hebben.
Een dergelijke constructie/invulling
willen we ook realiseren voor de hore-

ca. Ook omdat ons de komende 2 jaar
belangrijke besluiten te wachten staan
over de nieuwe invulling van de horeca
na 2018, wanneer Olga en André gaan
stoppen. Aangezien de meesten van
ons geen concrete ervaring hebben in
de horeca is het gezien het belang
hiervan essentieel, dat hier ook een
ervaren adviseur/manager aan het
roer komt te staan. Waar het in eerste
instantie om gaat, is het voorwerk om
te komen tot een goede invulling van
de horeca vanaf 1-1-2019. Wie wat en
hoe, daarover hebben we nog geen
idee, maar onze vraag aan jullie is om
hier eens over na te denken. Wie binnen onze vereniging zou een dergelijke functie kunnen innemen? Voor alle
duidelijkheid: dit zijn geen betaalde
functies en het moet daarom puur
verenigingsliefde zijn, die tot deze
functies leidt.
Deze veranderingen binnen het bestuur geven ons ruimte om meer aandacht te schenken aan de ontwikkeling
van de club. Met name het werven van
nieuwe leden, de uitstraling van de
club, verbeteringen in communicatie
etc. etc. zijn erg belangrijk voor het
voortbestaan en ontwikkeling van
deze mooie vereniging.

Ook de samenstelling van het bestuur
gaat veranderen. Wij zijn van mening
dat de onderwerpen “baan” en “horeca”, op een andere wijze binnen de
club aangestuurd moeten worden. Als
je naar golfclubs kijkt zijn er primair 3
zaken die belangrijk zijn en grote aandacht vragen: dit zijn de baan, de horeca en de ontwikkeling van het ledenaantal. We zien ook binnen de Hospitality Chain met 9 andere verenigingen, dat deze onderwerpen veel aandacht vragen en erg belangrijk zijn voor
het succes van een golfclub. Met deze
wetenschap hebben we zowel de
functie van baancommissaris en van
toekomstige horeca adviseur/manager eens tegen het licht gehouden en
conclusies hieruit getrokken.
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oliebollenwedstrijd
Wie van onze leden heeft met veel
geduld kraaien geleerd onze golfballen
op de waterholes in hun wijd-opengesperde snavel te wurmen en ermee
naar de naast hole14 gelegen weide
te vliegen?
Tijdens de oliebollenwedstrijd, ik had
een super goede en leuke flight, zagen
we op de 14e hole echt waar 2 kraaien
met onze twee golfballen, die met 4
perfecte slagen vlak voor de green
lagen, wegvluchten! Niet te geloven!
We hadden wel chocolade met rum
gedronken en oliebollen gegeten,
maar we zagen het alledrie gebeuren!
In het clubhuis hoorden we dat er 5
ballen zo in het weiland terecht gekomen waren.

Het was, zoals altijd een gezellige
wedstrijd, met een spannende uitslag,
die voor enkelen op de laatste 9 holes
aankwam en onze kerstdagen waren
ruimschoots met beweging en frisse
lucht gecompenseerd.
Wedstrijdcommissie, bedankt,
Leonie Lokin.

businessclub
Programma businessclub
Woensdag 30 maart Zomertraining 1 om 08.30 uur
Donderdag 07 april Business dag 1
Dinsdag 10 mei Zomertraining 2 om 08.30 uur
Donderdag 19 mei Business dag 2
Donderdag 9 juni Zomertraining 3 om 08.30 uur
Vrijdag 17 juni Lustrum op Gastbaan
Donderdag 7 juli Zomertraining 4 om 08.30 uur
Dinsdag 12 juli Business dag 3
Vrijdag 15 juli Ryder Cup te Maastricht
Dinsdag 13 september Zomertraining 5 om 08.30 uur
Donderdag 22 september Business dag 4/Sponsor dag
Woensdag 5 oktober Zomertraining 6 om 08.30 uur.
Donderdag 13 oktober Business dag Finale dag
Vrijdag 28 oktober Golfreis Buitenland

Even aan u voorstellen ...
♦ Mijn naam: Henk van der Heijden
♦ Ik ben werkzaam bij: CONTOUR
Accountants
♦ Het bedrijf is gespecialiseerd in: Accountancy en belastingadvies
♦ Mijn functie binnen het bedrijf: Vennoot (relatiebeheerder/belastingadviseur)
♦ Mijn leeftijd: 38
♦ Mijn golf handicap: 17.9
♦ Mijn andere handicap: Te weinig tijd
om te golfen
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♦ Mijn golfhoogtepunt: Dat moet nog
komen
♦ Mijn favoriete golfspeler: McIlroy
♦ Mijn favoriete gerecht bij 'Hole 19':
Salade kip oriëntal
♦ Mijn favoriete hole op Geijsteren is
en waarom?: Hole 5. Bij de afslag komt
mijn afwijking naar rechts goed van
pas
♦ Mijn mening over Golfclub Geijsteren: Fantastische en uitdagende baan
met veel potentie voor de toekomst
♦ Mooiste golfbaan ooit gespeeld: La
Manga West course

♦ Hole in one geslagen? Waar?: Helaas
♦ Waarom moeten er meer mensen lid
worden van de Businessclub?: In een
competitie sport beoefenen met mensen die dezelfde passie delen is mijns
inzien de meest leuke en effectieve
vorm van netwerken
♦ Wat ik verder nog kwijt wil: Dit jaar
viert de businessclub alweer haar
eerste lustrum. Na vijf jaar hebben we
nog steeds de stijgende lijn te pakken.
♦ Ik geef het stokje over aan: Marco
Schelbergen.

foto-impressie nieuwjaarsreceptie
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NGF Competitie
Binnenkort start de NGF competitie weer, dit is het jaarlijks terugkerend evenement door de NGF georganiseerd en is het grootste golftoernooi in Nederland.
114 golfclubs en verenigingen doen hieraan mee. Het is een serie matchplay
wedstrijden voor clubteams. De spelvormen zijn Foursome, greensome en
single matchplay. Alle deelnemers dienen een EGA handicap te hebben (36)
Alleen bij de jeugd wordt daarop een uitzondering gemaakt (54).
Een grondbeginsel van de competitie is dat clubs elkaar over en weer gastvrijheid verlenen voor het spelen van de competitiewedstrijden. Gastvrijheid houdt
onder meer in dat teams op de wedstrijddag zonder betaling van greenfee op
de baan van de gastclub kunnen spelen.
Het zwaartepunt van de NGF competitie ligt bij de poulewedstrijden. Teams
spelen tegen de andere teams uit hun poule. In de gehele competitie bestaat
een poule, waar mogelijk, uit vijf teams. Alleen in de Dames/Heren Standaard
36-holes Hoofdklasse bestaat een poule uit soms uit zeven teams. Ieder team
treedt bij toerbeurt op als gastteam en speelt die dag zelf niet.
In alle afdelingen van de competitie zijn de poules in verschillende klassen
onderverdeeld. Als de omvang van de afdeling dit toelaat, wordt gestreefd naar
een gelaagde opbouw met een ‘piramide’-structuur. De top van het dak wordt
bij alle afdelingen gevormd door de Hoofdklasse. Onder de Hoofdklasse komen
de overige klassen, bestaande uit meerdere poules van vijf teams.
In het najaar worden de teams voor het volgend golf seizoen al samen gesteld
en wordt de indeling gemaakt. Een enorme puzzel om alle teams onder te
brengen in de juiste klasse en daarbij ook nog rekening te houden met de
wensen van de teams. Van Golf- en Countryclub "Geijsteren" nemen dit jaar in
totaal 15 teams deel aan de NGF-competitie. Verdeeld over 7 herenteams, 7
damesteams en 1 jeugdteam zullen ruim 110 leden voor Geijsteren uitkomen.
Op de website vindt u de team indeling en de uitslagen.
Op verschillende dagen in april en mei zal op onze baan gespeeld worden, hou
deze data in de gaten op de website, want de baan is dan goed gevuld!
In Februari is gestart met speciale training voor de teams, ook de teams die aan
de NoBra competitie meedoen waren hierbij aanwezig. Davey verzorgde een
aantal lessen: Course management, omgaan met druk en binnenkort algemene
theorie voor competitie spelers. Een goede start en goede training.
Wij wensen alle spelers heel veel succes en golfplezier tijdens de NGF competitie 2016
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bericht uit de weco
Na een lange natte winter is eindelijk
het nieuwe golfseizoen weer aangebroken. De WeCo heeft in die tijd natuurlijk niet stilgezeten en is er in geslaagd om weer een aantrekkelijk
programma voor u samen te stellen.
Ten opzichte van vorig jaar zijn er
enkele kleine veranderingen in de
wedstrijdkalender aangebracht.
► Wedstrijden rondom het Nationaal
Open Matchplay
Vorig jaar heeft de PGA het Nationaal
Open Matchplay voor Professionals,
een wedstrijd die traditiegetrouw op
Geijsteren wordt gespeeld, verzet van
juni naar september. Dit jaar al is de
PGA op haar schreden teruggekeerd
en heeft het Nationaal Open weer in
juni op haar kalender geplaatst. Dit
heeft tot gevolg, dat het Geijsteren
Open en de vorig jaar geïntroduceerde
Ledenwedstrijd nu ook weer in juni op
onze kalender prijken.
► Clubkampioenschappen
Het Nationaal Open biedt onze club de
gelegenheid haar visitekaartje af te
geven met betrekking tot de kwaliteit
van onze baan. Is deze altijd al in uitmuntende conditie, voor het Nationaal
Open hebben onze greenkeepers een
extra tandje bijgezet. De baan is dan
top! Om die reden hebben wij de clubkampioenschappen Zomerfoursomes
en Matchplay zo dicht mogelijk bij het
Nationaal Open gepland, zodat de
deelnemers kunnen profiteren van de
optimale omstandigheden. Het clubkampioenschap Strokeplay vindt, traditiegetrouw, plaats in september.
► De Golfweek
Dit jaar hebben wij de Golfweek ingepland in de eerste week van september
en – zoals de meesten van u weten –
is 2016 een kroonjaar voor onze club.
We bestaan dan 40 jaar en vieren ons
8e lustrum. In de Golfweek wordt onder
meer de Vriendinnendag en de Vriendendag georganiseerd en wordt die
week afgerond met de Dies-wedstrijd,
het verjaardagsfeestje van G&CC
Geijsteren en dé clubwedstrijd bij
uitstek!
Zoals gebruikelijk, wordt de altijd drukbezette Vriendinnendag georganiseerd door de Damescommissie. Het
Herenconvent heeft, na overleg, be-

sloten om de Vriendendag, die al enige
jaren met succes voor de leden van het
Convent wordt georganiseerd, ook te
laten plaatsvinden in de Golfweek en
deze dan samen met de WeCo te organiseren. Deze wedstrijd zal dan zijn
opengesteld voor alle leden van onze
vereniging en hun vrienden.
De Dies-wedstrijd zal dit jaar in het
teken van het lustrum staan en worden
georganiseerd in directe samenwerking met ons bestuur. U hoort daar
uiteraard binnenkort meer van !
► Vlaggenwedstrijd
Een steeds terugkerende wedstrijd is
de vlaggenwedstrijd, die georganiseerd wordt op de nationale feestdag
Koningsdag. Om ons samenwerkingsband met GC Overloon te versterken
wordt de Vlaggenwedstrijd dit jaar ook
opengesteld voor leden van GC Overloon. Een mooie gelegenheid voor hen
om met onze club en onze baan nader
kennis te maken.
► Beproefde formules
De Vaele Key die in 2014 is geïntroduceerd en een succesvol vervolg kende
in 2015, staat uiteraard ook voor 2016
weer op de kalender. U kunt zich daar
nog tot eind maart voor inschrijven. De
in de editie van 2015 doorgevoerde
wijzigingen, waarbij er eerst poulewedstrijden afgewerkt worden en pas
vanaf de laatste 16 spelers en speelsters een ‘knock-out’ vorm wordt toegepast, werd positief ontvangen. Uiteraard handhaaft de WeCo deze succesvolle formule.
Een andere leuke wedstrijdvorm is de
Zomeravondcompetitie die – schrijft u

Foto boven: Guido van der Steen,
foto onder: Hans de Bie.

dat vast in uw agenda – plaatsvindt op
7, 14, 21 en 28 juni vanaf 17:30 uur.
We hebben plaats voor 18 teams. Ook
hierover wordt u binnenkort uiteraard
verder geïnformeerd !
► Deelname wedstrijden
Als u dit leest, is het wedstrijdprogramma van 2016 al van start gegaan.
De Openingswedstrijd was een succesvolle start van een lange reeks
clubwedstrijden, die het komende seizoen voor u worden georganiseerd.
Door het schitterende voorjaarsweer
hebben veel leden aan deze wedstrijd
deelgenomen en daarmee een mooi
begin gemaakt van het wedstrijdseizoen.
Over deelname aan wedstrijden het
afgelopen seizoen zijn wij tevreden. Er
is sprake van een minimale groei, dus
we kunnen vaststellen dat de stijgende
lijn, die wij in de deelname konden
constateren, doorzet, zij het in beperkte mate.
► Samenstelling WeCo
Tot slot nog even over de samenstelling van de WeCo.
Door het (aanstaande) vertrek van
enkele WeCo-oudgedienden is onze
formatie alvast aangevuld met twee
nieuwe leden. Hans de Bie en Guido
van der Steen zijn de gelederen met
ingang van 2016 komen versterken.
Namens de wedstrijdcommissie
Frans Voest
Frank de Ruyter
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de baan in 2016
Winterwerkzaamheden
Het najaar van 2015 was vergeleken
met andere jaren warm en vochtig met
als gevolg dat het gras lang door bleef
groeien. Voor de kwaliteit van de zomergreens was dit erg welkom, waardoor de schade, die was ontstaan tijdens de matchplay kampioenschappen, goed kon herstellen. Vanwege de
natte winter die hierop volgde hebben
we geen aanpassingen aan bunkers
en tees kunnen uitvoeren. De greenkeepers hebben zich deze winter
voornamelijk bezig gehouden met
onderhoudswerkzaamheden aan de
gebouwen. De machineloodsen zijn
grondig opgeruimd, alle overtollige
(niet bruikbare) spullen zijn afgevoerd,
zodat we weer voldoende stallingsruimte hebben gekregen voor de machines. Om milieutechnische redenen
(verplichtingen) hebben we de dieseltank moeten vervangen en is de voorziening voor het schoonspuiten van de
machines aangepast aan de geldende
regels. Tevens hebben we in de opslagruimte voor graszaad en meststoffen de houten vloer vervangen door
beton. Alle werkzaamheden zijn in
eigen beheer door onze greenkeepers
uitgevoerd waarmee aangetoond
wordt dat onze mannen van alle markten thuis zijn.
Paul heeft de afgelopen maanden de
benodigde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de machines.
Ieder jaar worden alle machines grondig nagekeken en krijgen een ‘grote’
onderhoudsbeurt waarmee we reparaties tijdens het seizoen proberen te
voorkomen.
Naast alle bovengenoemde activiteiten hebben we het nodige snoeiwerk
uitgevoerd.
Aandachtspunten 2016
Greens
De doelstelling is om de kwaliteit van
de greens minimaal op hetzelfde niveau te houden als de afgelopen twee
jaren. Dit houdt in dat we de onderhoudswerkzaamheden moeten blijven
uitvoeren. Dit jaar zullen we echter de
greens een of twee keer dieper moeten
bewerken om de verdichtingen in de
ondergrond op te heffen. De nieuwe
roller die we het vorig jaar hebben
aangeschaft heeft duidelijk zijn voor12

deel bewezen. Deze machine heeft het
voordeel dat hij de vlakheid van de
greens verbetert door intensiever te
rollen en minder te verdichten. Hierdoor kunnen we voldoende snelheid
van de greens realiseren zonder dat
we korter hoeven te maaien. Het gras
lijdt hierdoor minder, wordt sterker en
dus minder ziekte gevoelig.
Fairways
In 2015 hebben we veel positieve reacties gekregen over de kwaliteit van
de fairways. De meeste spelers vinden
het plezierig als ze beter ‘onder’ de bal
kunnen komen. Zoals al eerder in de
ALV toegelicht hebben we de verbetering niet gerealiseerd door minder kort
te maaien. De maaihoogte is niet anders dan andere jaren. We hebben
door een ander bemestings- en onderhoudsbeleid bereikt dat er meer gras
op de fairways staat waardoor de bal
meer op het gras in plaats van op de
bodem ligt. In verband met de Matchplay Kampioenschappen in juni zullen
we het onderhoud tijdelijk iets moeten
aanpassen, maar direct hierna gaan
we weer over op het huidige onderhoudsregime.
Rough
Het ingezette beleid van regelmatig
klepelen en vegen wordt vervolgd.
Doordat we dit werk nu met één persoon kunnen uitvoeren is het mogelijk
om de oppervlaktes waar de rough te
dicht is vaker te behandelen, waardoor
de verbetering van de rough sneller zal
verlopen.
Paden
Door de natte winter hebben de paden
weer veel geleden. We zullen hier in
het voorjaar dus weer het nodige opknapwerk aan moeten verrichten. Het
toepassen van de groen-witte paaltjes
heeft wel een positief effect op het
juiste gebruik van de paden. We zullen
dit op meerdere plaatsen gaan toepassen. Het gebruik van de touwen zal dan
minder worden al zal onze ‘touwsnijder’, die de laatste maanden weer zeer
actief is geweest, dit misschien minder
leuk vinden.
Hole 9
Diverse spelers hebben opgemerkt,

dat door de toegepaste routing op hole
9 het voorkomt, dat spelers hun tassen, zoals het hoort, rechts van de
green op het pad neerzetten. Op het
moment dat er geen spelers op of
rondom de green staan is het vanaf de
tee niet zichtbaar dat er nog spelers
actief zijn op deze hole. Dit kan leiden
tot gevaarlijke situaties. Ik zie niet direct hoe we dit kunnen veranderen en
ik vraag u daarom hier alert op te zijn.
Vooral wanneer u in het bos uw bal
moet zoeken, zou het goed zijn om uw
golftas zo neer te zetten dat deze vanaf
de tee zichtbaar is.
Heide hole 7
De specialist van het Limburgs Landschap is in december komen kijken
naar de ontwikkeling van de heide op
hole 7. Hij was erg verrast door de
hoeveelheid jonge plantjes die gekiemd zijn. Hij heeft er alle vertrouwen
in dat er volop heide zal ontstaan op
deze hole, maar het groeiproces is nu
eenmaal langzaam en heeft zijn tijd
nodig. Verder is het goed om te vermelden dat er op steeds meer plaatsen
in de rough spontaan heideontwikkeling ontstaat.
Geo
Eind 2015 zijn we opnieuw ge-audit
voor het verkrijgen van het GEO-certificaat. Inmiddels hebben we vernomen
dat we hiervoor met vlag en wimpel zijn
geslaagd. Vooral Eric en Rachel hebben hier veel werk voor verricht, waarvoor dank. Binnenkort zullen we het
nieuwe certificaat ontvangen en uiteraard dan ook weer ophangen in de hal
beneden bij de receptie.
Wij blijven vragen om jullie medewerking om de baan in goede conditie en
schoon te houden. Daarom, repareer
pitchmarks, leg de plaggen terug, gebruik de juiste routing en gebruik de
teebakjes niet als vuilnisbak!
De baancommissie en de greenkeepers wensen u weer veel golfplezier en
mocht u opmerkingen en/of vragen
hebben, u weet ons te vinden.

Raf Dittrich
Baancommissaris

technische commissie
2016..... HET JAAR VAN DE MIDHANDICAPPER. (hcp. 28 tot hcp. 15)
Beste Mid-handicapper van golfclub Geijsteren,
Eén van de doelstellingen van de vereniging is om het handicapniveau van de clubleden jaarlijks te verbeteren. Beter
spelen levert meer spelplezier op en door oefeningen te doen houdt u een betere fysieke conditie en bent u minder
gevoelig voor blessures.
In het kader hiervan heeft de Technische Commissie dit jaar uitgeroepen tot:
HET JAAR VAN DE MIDHANDICAPPER
U zit in deze doelgroep en kunt profiteren van onderstaande aanbieding.
12 groepslessen van 50 minuten en 25 minuten privéles voor €150.-

Inhoud groepslessen "Het jaar van de Mid-handicapper"
Putten 1
Putten 2
Chippen 1
Chippen 2
Pitchen 1
Pitchen 2
Swing 1
Swing 2
Bunker 1
Bunker 2
Mentaal 1
Mentaal 2

Set-up, beweging, holen van korte putts
Lengte controle, lezen van de green
Set-up, chippen laag/hoog
Afstandscontrole, flopshot/hybride
Set-up, 9-3 zwaai met S-P-9-8-7
Lage en hoge bal, finesse pitch
Basis ijzers en driver
Draw/fade, hoog/laag/herstelslagen
Set-up basis schot, uphill lie
Plugged lie, downhill
Set-up en routine, visualisatie
ademhaling, gedachten en focus

U kunt inschrijven via de lesagenda van Davey van Mulken als u bent ingelogd op de website van golfclub Geijsteren.
De groepslessen starten in de week van 4 april! Voor elke les heeft u 3 mogelijkheden om deze te volgen. Keuze uit de
volgende tijdsblokken: maandag 12:00 uur, woensdag 17:30 uur of donderdag 14:30 uur. De privéles kunt u apart inplannen in overleg met Davey.
Bij deelname aan de groepslessen ontvangt u gratis het boekje 9-Stappenplan van de GOLF-Academie van de NGF.
Toegespitst op uw handicap is dat het boekje no 5 (naar hcp.20) of no 6 (naar hcp.15). Daarin vindt u o.a. course-management oefeningen, technische- en trainingsvaardigheden, fysieke oefeningen, testjes en statistieken, precies wat
voor uw handicapverlaging nodig is. Houdt u van statistieken dan is het leuk om uw rondes in te voeren en uw vorderingen inzichtelijk te maken. Website: www.degolfacademie.nl (gratis voor NGF-leden)
De Technische Commissie looft aan het eind van het jaar een prijs uit voor de dame en heer die procentueel de grootste
handicapverlaging heeft behaald binnen de Mid-handicap categorie. (hcp 28 tot hcp. 15)
Met sportieve groet,
TC-leden, Ineke Giebels, Henk Steeghs, Piet Knapen en Pieter Weijs
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van de jeugd
Nader kennismaken met: Meike
Swaghoven.
Hallo ik ben Meike Swaghoven. Ik ben
8 jaar maar als jullie dit lezen ben ik al
9 jaar geworden.
Op een open dag had ik samen met
mama voor het eerst gegolfd en nadat
ik vorig jaar eerst een paar lessen
mocht uitproberen, wist ik het zeker. Ik
vind golfen super leuk. Daarom ga ik
nu iedere woensdag bij Davey naar de
les. Davey kan heel goed les geven.
Hij leert ons allemaal leuke dingetjes
hoe je kan golfen. Een keer was het zo
koud buiten, dat we van Davey in het
clubhuis mochten golfen met een tennisbal. Dat was wel een beetje raar,
maar super leuk. Soms verzint Davey
ook spelletjes bij de les. Zoals rondjes
draaien en dan de bal wegslaan.
Behalve golfen ga ik ook iedere week
turnen en mag ik oefenen op de musicalschool voor een voorstelling in het
theater.
Als het wat warmer weer wordt ga ik
nog meer oefenen als dat mag. Ik hoop
dat ik snel een keer de echte baan op
mag zodat ik met papa samen kan
golfen. Maar dan moeten we wel eerst
even shoppen want ik heb al heel veel
golfspulletjes maar nog geen karretje.
Gelukkig houd ik ook erg veel van
shoppen.

RAAK
In 2016 zal de NGF een nieuw jeugdprogramma lanceren, namelijk RAAK.
Hiermee wil de NGF golf nog leuker en
toegankelijker maken voor kinderen.
Er zullen allerlei activiteiten georganiseerd gaan worden. Dit zal binnenkort
gecommuniceerd gaan worden via
een nieuw online portal. Ieder kind van

21 jaar of jonger, dat lid is van een
golfvereniging, kan gratis lid worden
van RAAK.
Wat vinden kinderen dan cool aan golf
of wat er mee samenhangt? De NGF
stelt daarvoor een kidspanel samen.
Dit panel is op 16 mrt bij elkaar gekomen en op basis van die middag zal
de NGF RAAK verder gestalte gaan
geven. Ik ben benieuwd, Jullie ook?

een maximale handicap geldt van 10
en voor de meisjes een maximale
handicap van 12. Er wordt gespeeld in
vijf leeftijdscategorieën (jongens onder
de 21, jongens onder de 18, jongens
onder de 16, meisjes onder de 18 en
meisjes onder de 16). De wedstrijd telt
mee voor de World Amateur Golf
Ranking (WAGR).
Wedstrijden Geijsteren
De jeugdcommissie heeft de volgende
wedstrijden op de kalender gezet.

€ 2,50 kaart
Sinds een aantal jaren bestaat bij de
NGF de € 2,50 kaart voor jeugdspelers. Deze kaart werd door veel golfbanen geaccepteerd (was geen recht,
niet alle banen deden daar aan mee)
en voor een knaak mocht je dan een
rondje golf spelen. Deze kaart had
echter wel een handicap eis voor verschillende leeftijden. Helaas komt de
kaart te vervallen met ingang van 20
mei, maar wordt wel vervangen door
de 10 euro kaart. Deze kaart wordt
beschikbaar gesteld zonder dat je aan
een handicap eis hoeft te voldoen. Het
verdwijnen van de kaart hangt samen
met het nieuwe jeudprogramma:
RAAK.
De 10 euro kaart komt in de vorm van
een pasje dat hoort bij het RAAK!
lidmaatschap
Faldo Series dit jaar op Herkenbosch
TopGolf Holland organiseerde het prestigieuze, internationale toernooi
vorig jaar op Golfclub Dirkshorn. In
2016 - van 21 tot en met 23 juli - wordt
de Faldo Series Netherlands gespeeld
op de bosbaan van Herkenbosch.
Na een am-am op 20 juli volgt de 54holes wedstrijd waarbij gestreden
wordt om toegangsbewijzen tot de
Faldo Series Grand Final.
Jeugd tussen de 12 en 21 jaar kan zich
inschrijven, waarbij er voor de jongens

Jeugd Openingswedstrijd
Stableford individueel (9
03-04-2016
Jeugd Zomerwedstrijd
Stableford individueel (9
17-07-2016
Jeugd Najaarswedstrijd
Stableford individueel (9
09-10-2016
Jeugd Lichtjeswedstrijd
Stableford individueel (9
11-11-2016

holes) zo

holes) zo

holes) zo

holes) vr

Doen jullie ook mee? Zet de datums
dan alvast in de agenda.
De Golfmop (nieuwe rubriek)
Een jonge single handicapper blijkt op
de teebox in een tweetal te zijn ingedeeld met een oudere heer. Eigenlijk
heeft hij er helemaal geen zin in om
met “die ouwe” te gaan spelen. Maar
ja, om reden van etiquette en hoffelijkheid gaat hij toch maar de baan in. De
senior speelt eigenlijk helemaal niet zo
slecht, oordeelt hij na zijn zoveelste
PAR.
Op enig moment komt de bal van de
jongeman op een plaats te liggen, waar
een rij hele hoge bomen een waar
obstakel vormen om de volgende slag
op de green te krijgen.
“Toen ik zo oud was als jij, sloeg ik de
bal gewoon over de bomen”, zegt de
senior. De jongeman laat zich niet
kennen en probeert de bal over de
bomen te slaan…… TAK zegt de bal
in de bomen, weg green in regulation.
Hij kijkt de senior vernietigend aan,
waarop die zegt: “Je moet ook met
verstand spelen. Als je dat had gedaan, had je kunnen beredeneren dat
veertig jaar geleden die bomen hooguit
zes meter hoog waren”.
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herenconvent
Crosscountry
Traditioneel speelt het Herenconvent
op de laatste speeldag van het jaar de
Crosscountry wedstrijd. De waterholes waren open, dus konden we alle 10
holes met een totale par van 57 spelen.
Vrijdag 18 december was het zover.
De weersvooruitzichten waren goed.
Er waren in totaal 50 inschrijvingen,
waarvan er 36 voor de crosscountry
kozen en 14 voor de 18 holes stableford wedstrijd. We speelden voor de
crosscountry in vierballen en de wedstrijdvorm was fourball betterball. Uiteindelijk werd de crosscountry gewonnen door het koppel Geert Willems en
Harry Poels met een netto score van
48 slagen, tweede werden Joep Rutten en Bertus van Mook met 49 en
derde werden eveneens met 49 punten maar iets minder op de laatste
holes, Harry Clevis en Hans Kok. De
18 holes stableford wedstrijd werd een
prooi voor Henk Cuppen met 36 Stableford punten, 2e werd Max Huig met
35 punten.

strijd met een score van 42 stableford
punten gewonnen. Een man in vorm
dus. Van de 56 deelnemers kwamen
er 16 in de min, de rest hadden allen
een plus score. Dat Paul en Jos gedurende de eerste 9 holes lichte sneeuw
en wat regen hadden, zou een excuus
kunnen zijn ware het niet, dat Paul de
1e 9 holes een stuk beter speelde dan
de droge 2e 9 holes. Laten we zeggen
en dat geldt in feite voor ons allemaal:
De ene week is de andere niet. Algemeen winnaar en winnaar van 2e categorie werd Sraar Beterams met een
score van +12. De winnaar van de 1e
categorie was Theo Pijpers met +7.
ConventsBALlade
We weten natuurlijk allemaal, dat de
Golf- & Countryclub “Geijsteren” dit
jaar 40 jaar bestaat. Maar wist u ook
dat het Herenconvent (voorheen Seniorenconvent) dit jaar alweer 38 jaar
bestaat. Bij het 25 jarig jubileum in
2003 werd er zelfs een CD uitgebracht
met, u raadt het al, de ConventsBALlade.
Wist u, dat er 13 jaar later nog altijd 40
leden van toen lid zijn van het Convent.
Of ze allemaal hebben meegezongen
op de feestavond, weet ik niet maar de
tekst, hoewel als je hem leest is hij een
beetje krom (dichterlijke vrijheid), maar
ik moet eerlijk zeggen, dat als je de CD
afspeelt het al veel beter klinkt. Ik heb

er in ieder geval met plezier naar geluisterd.
Het arrangement is van Marcel Driessen. De tekst is van Harry Peeters en
de CD werd ingezongen door Hay
Peeters, Gé Deenen en Marcel Driessen. Ik ben niet helemaal zeker van de
melodie, maar volgens mij is de melodie van het Limburgs Volkslied (of ook
wel voor de niet Limburgers onder ons
“waar in ’t bronsgroen eikenhout”)
gebruikt. Maar het kan evengoed de
melodie van een Limburgs Carnavals
liedje zijn. Als u graag het geheel eens
wilt beluisteren, er ligt een CD achter
de bar en André is zeker bereid om de
CD in zijn geheel te draaien. De tekst
wil ik u niet onthouden en vind u hieronder in een blauw kader.
Lid worden van het Herenconvent
Het Herenconvent organiseert nagenoeg iedere vrijdag een wedstrijd, variërend van qualifying tot gezelligheidswedstrijden met zeer variërende
wedstrijdvormen. Op de eerste vrijdag
van de maand wordt er na afloop een
borrel en een hapje geserveerd. Het
lidmaatschap staat open voor alle herenleden van de G&CC “Geijsteren”
mits in het bezit van een EGA handicap. Bent u geïnteresseerd, neem dan
contact op met Henk van der Schaft,
tel: 0624415205 of
hvanderschaft@ziggo.nl

ConventsBALlade
Vossenjacht tegen de score van de
President
Het is traditie bij het Herenconvent dat
we in het vroege voorjaar een vossenjacht tegen de score van de president
spelen. Deze keer op vrijdag 19 februari. Paul ten Brummelhuis had Jos
Manders uitgenodigd als zijn marker.
Zij vertrokken om 08.00 uur, ruim op
tijd om rond 09.30uur de afslag van
hole 10 te zijn gepasseerd. Een nadeel
was er ten opzichte van het later vertrekkend peloton: tijdens de eerste 9
holes hadden Paul en Jos last van
lichte regen en wat sneeuw, terwijl de
rest droog weer had met zowaar nog
een schraal zonnetje. Iedereen dacht
op voorhand, dat het een gelopen race
voor Paul zou zijn. Een week tevoren
had hij immers de 6e winterbekerwed-

Elke vrijdag van de week, houden wij steeds vrij.
Kan gebeuren wat er wil, deze dag zijn wij er bij.
Vrouwtjes blijven lekker thuis en hun man alleen van huis.
Wij senioren, lid van het convent,
Laten graag horen: wij zijn zeer content!
Is het weer of goed of slecht, niemand maakt bezwaar.
Niet gespeeld een groot gemis, dus de wei in met elkaar.
Fanatiek er tegen aan om een goede bal te slaan.
Wij senioren, lid van het convent,
Laten graag horen: wij zijn zeer content!
Terug weer van het strijdtoneel, moe maar wel voldaan.
In het clubhuis wordt gepraat, hoe het spel ons is vergaan.
Borrel, biertje, glaasje wijn, gezelligheid en heel veel gein.
Wij senioren, lid van het convent,
Laten graag horen: wij zijn zeer content!
Wij senioren, zijn zeer zeer content!
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nationaal open matchplay
Nationale Open Matchplay Kampioenschappen van 9 t/m 11 juni 2016
op Geijsteren
Voor de 28ste keer worden de Nationale Open Matchplay Kampioenschappen op onze baan gehouden.
Onze eigen Bertus van Mook stond
samen met Martien Groenendaal aan
de basis van deze kampioenschappen. Hij en alle andere professionals
vinden Geijsteren een ideale baan
voor matchplay. De beste professionals en amateurs komen weer naar
Geijsteren en laten zien hoe dit spel
echt moet worden gespeeld. Spelers
zijn goed benaderbaar voor, na en
zelfs tijdens de wedstrijden. Je kunt
meelopen met je favoriete speler en
goed zien op welk niveau er wordt
gepresteerd. Een mooie gelegenheid
ook om mensen kennis te laten maken
met deze prachtige sport. U kunt als
lid weliswaar gedurende bijna vier
dagen op rij niet zelf spelen, maar het
op uw eigen baan meemaken van deze
wedstrijden heeft ongetwijfeld een
positief effect op uw spel en uw voornemens om meer te gaan oefenen en
om nog beter te gaan worden. Voor de
uitstraling van onze club heeft het
houden van deze wedstrijden een zeer
positief effect. Er zijn niet veel clubs,
die al achtentwintig jaar op rij kunnen
laten zien dat hun baan het Europese
Tourniveau haalt. Dat zijn niet onze
woorden, maar dat is wat de spelers
ons verzekeren.
Ik schreef hierboven, dat u bijna niet
kunt spelen gedurende deze dagen,
maar dat is niet helemaal juist. Op
vrijdag is het mogelijk om een flight te
kopen in de Pro-Am. U kunt dan samen
met twee invitees en een professional
deelnemen aan deze wedstrijd en
daaromheen genieten van een uiterst
verzorgde ontvangst, een mooie borrel
en een uitstekend diner. Een aantal
van uw medeleden en ondernemers uit
de regio zijn al jaren vaste gast.
Als uw handicap onder de 11.4 (de
grens gaat langzaam omlaag, dus
blijven oefenen) ligt, kunt u meespelen
op de zaterdagmorgen tijdens de
Geijsteren Open. Deze wedstrijd houden we komend jaar voor de derde
keer voorafgaand aan de finalewedstrijd van de Matchplay en dit is het
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licht van de koplampen vraagt een
beduidend hogere inspanning en zich
inspannen doen onze greenkeepers al
voldoende.

moment om te laten zien, dat de akelig
snelle greens u niet bang maken.
Deelname aan de Geijsteren Open zal
vanaf dit jaar sterk worden gepromoot
door de PGA (zie: http://clubpgaholland.nl/de-mooiste-banen/). Onze eigen
leden kunnen uiteraard bij voorrang
inschrijven.
Tenslotte spelen we na afloop van de
finale nog een korte gezelligheidswedstrijd met iedereen, die zich heeft ingezet tijdens deze dagen, waarbij vanzelfsprekend onze leden (tegen betaling van de kosten van de BBQ en de
consumpties) ook van harte welkom
zijn. Er valt dus al met al genoeg te
spelen en de prijzenpotten zijn bij deze
drie wedstrijden meer dan gevuld, door
de sponsering van Titleist en Corendon.
En helemaal tenslotte; dit is een goede
periode om onze partner Golfbaan
Overloon eens uit te checken. Met 50%
korting is het spelen daar ongeveer
gratis en het zal wonderen doen voor
uw korte spel. Daarnaast kunt u gedurende deze vier dagen altijd putten
voor het goede doel en bent u op
donderdagmiddag van harte welkom
tijdens een bijzonder uitgebreide clubfittingssessie, waarbij alle grote merken uitgeprobeerd kunnen worden.
Mocht u nog over weinig vrije tijd beschikken, noteer dan in ieder geval de
finale op zaterdagmiddag rond twaalf
uur in uw agenda en breng wat gasten
mee. Wat is er allemaal nieuw?
De datum
Na een proefneming om de Matchplay
in september te houden, gaan we weer
terug in de maand, waarin ze altijd
werden gehouden en dat is juni. De
voornaamste reden om weer terug te
gaan naar juni is, dat het de spelers
beter uitkwam. Juist de top van het
spelersveld heeft het in september al
druk genoeg. Ook fijn is dat het in juni
wat langer licht is, waardoor de greenkeepers een groter deel van de werkzaamheden nog bij daglicht kunnen
uitvoeren. Werken in het donker bij het

Een nieuwe categorie deelnemers
Voor het eerst in de 28 jaar dat de
Matchplay op Geijsteren wordt georganiseerd houden we een apart toernooi voor senioren. Senior wordt je in
het jaar, dat je vijftig wordt. Hierdoor
wordt het voor de winnaars van het
eerste uur mogelijk om opnieuw het
strijdveld te betreden met een kans op
herhaling van eerdere successen. Het
animo onder de heren senioren professionals en amateurs om de uitdaging
aan te gaan is groot! Een aantal eerdere winnaars waaronder Brian Gee
(viervoudig winnaar!) kunt u dan weer
de hand schudden.
Wat we voorlopig even uitstellen, namelijk totdat we weer over een voldoende aantal deelneemsters op hoog
niveau beschikken, is het toernooi voor
de dames. De afgelopen jaren bleek
het niet goed mogelijk om een veld van
zestien speelsters bij elkaar te krijgen,
waardoor, de winnaressen niet te na
gesproken, er onderling te weinig strijd
moest worden geleverd.
Wat blijft?
De matchplay wedstrijd
De voorronde voor de niet geplaatste
spelers op woensdag 8 juni (strokeplay), de pro-am op vrijdagmiddag en
de Geijsteren Open op zaterdag.
Mee kunnen lopen met je favoriete
spelers, zien hoe je matchplay hoort te
spelen en hoe je je tegenstander
breekt, genieten van het vertoonde
spel en van de mooie baan.

zwarte kraaien
Golf en Country Club Geijsteren, ….
Golfers en Vogelaars
Velen op de baan komen helemaal tot
rust, wanneer ze zich omgeven weten
door het vele wat de flora en fauna te
bieden heeft juist nu op een door de
weekse golfdag, een countryclub
waardig. Men komt echter voor de
edele golfsport, zo wordt op de steeds
drukker bezochte driving range beweerd, groot succes die gratis ballen
nu nog het resultaat van al dat zogennaamde oefenen.
Alles wat de natuur nog te bieden heeft
in het noorden van Limburg is op onze
baan aanwezig. Een ree, die je verwelkomt bij hole 5, een als mol verklede
aspergesteker tussen de aspergebedden genietend van een klein zonnetje,
kortom als je het maar wilt zien. Dan
vergeten we nog de alom geprezen
hazen, die zich te goed doen aan die
lekkernijen goed voor de later in het
jaar te bereiden hazenpeper van Olga.
Als je het maar wilt zien en toch er
wordt maar al te vaak te weinig genoten van de omgeving. Ik praat niet over
die paar leden die iets bijzonders in het
bos hebben gezien wat naar later bleek
geen vlinder of ander insect te zijn,
maar een ander levend iets wat ze wel
vasthadden, maar snel terug gezet
hebben op de plaats waar hij behoorde
te zitten. Ballen vinden we niet zo vaak
meer, omdat je weet wel, die big brother ons in de smiesen heeft. Wij allen
maar praten als clubje van grijs getinte,

nog steeds fanatieke leden over birdies. Mensen jullie kijken niet goed
rond op onze natuurbaan. We hebben
een Paradijs, een Hof van Eden aan
andere vogelsoorten, Albatrossen,
Eagles en Bogey`s en wellicht nog
meer gevogelte, maar mijn GVB-studie is dan toch te beperkt.
Herhaaldelijk hebben we vogelaars
onder onze leden op de baan, die als
waarheid beweren dat er een heel
bijzondere vogel is gespot. De Zwarte
Kraai, alleen de naam al doet mij griezelen. Er zijn zelfs leden die absoluut
niet verder gaan dan hole 13 en als ze
dat toch doen, pakken ze per direct de
meest slechte bal, die òòk nog gevonden is in het bos, je weet wel waar, juist
ja die plaats van big brother. Gaan
vervolgens verder met op voorhand
het excuus: let op de Zwarte Kraai, om
daarmee een smoes te hebben voor
de slecht geslagen bal, de dus niet
meer te vinden bal. Ik heb daar een
studie van gemaakt en kom tot het
volgende. Natuurlijk zijn er Kraaien
maar die hebben we onder de mensen
ook. Ik bedoel geen Raven. Over
Kraaien woordspelingen te over, maar
laten we aub eerst het bewijs leveren,
dat er Kraaien vliegen, dan vervolgens
de overleveringen op fantasie toetsen
en dan kijken of we werkelijk die bal
niet meer kunnen vinden al vorens een
Kraai de schuld te geven. Op deze
manier krijgen we zeer zeker geen
nieuwe leden er bij, erger nog er gaat
zelfs het gerucht dat mensen die zeer

nabij de golfbaan wonen daar profijt
van hebben. Afgerichte Kraaien met
beschadigde kaken die de ballen
schijnbaar daar in de tuin begraven.
Nee, vergrijzing, contributie etc. zijn al
genoeg thema`s om over te praten,
maar daar moet geen Zwarte Kraai bij
komen, dan gaat het een beetje lijken
op het nog niet afgebouwde Kasteel
van Geijsteren waar ook Kraaien
rondhangen en wellicht daardoor er
nog steeds te weinig mensen komen.
We willen als club juist meer leden
toch…. Dan vind ik het argument wat
ik hoorde van een stille denker onder
onze leden veel acceptabeler; het
bestuur heeft de Kraaien zo afgericht
dat die ballen weer op de driving range
gedropt worden, alwaar onze postauto
van Geert Jan ze weer bij elkaar harkt
en…… juist de gratis ballen voor de
driving range verzorgt. De Kraai als
ballenpikker zogezegd, je hoeft niet te
zoeken en hij of zij brengt de bal weer
naar de driving range. Dat kan niet,
wordt er dan gezegd, want je mag niet
met driving range ballen de baan in en
je eigen ballen zijn gemerkt dus alles
loopt door elkaar, daar wil ik het nu niet
over hebben want dat is weer een
ander verhaal waard. Blijft, ik heb in
ieder geval puike ballen uitgesorteerd,
maar ik oefen ook regelmatig op de
driving range.
Zo heeft de Zwarte Kraai bewezen, dat
elk nadeel toch weer zijn voordeel
heeft, voor een ieder die oefent.
KdS
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wat zeggen de regels?
In de publikatie in de vorige blauwe
steen (dec. 2015) heb ik u een vraag
voorgelegd: Je slaat je bal van de
fairway, maar die belandt na 150 mtr
in een plastic zak. Door de snelheid
van de bal gaat de plastic zak met bal
en al een waterhindernis (rode paaltjes) binnen en blijft nog net op de rand
van het water liggen. Wat nu?
Heel wat antwoorden op deze vraag
gekregen, maar met wat uitzonderingen toch vaak een verkeerd antwoord.
Hier het juiste antwoord: De plastic zak
is volgens de definitie een los obstakel.
Als de bal al stil lag en vervolgens
bewogen werd door een plastic zak die
door de wind gedreven de bal meeneemt, dan zou dit vallen onder Regel
18-1 ‘stilliggende bal bewogen door
een outside agency’ en waarbij zonder
straf de bal teruggeplaatst mag worden. In dit geval werd het ‘losse obstakel’ door de bal meegenomen. Nu mag
volgens Regel 24-1b de bal uit dit obstakel (de plastic zak) gehaald worden
en zonder straf gedropt worden onder
de plek waar hij tot stilstand kwam, ook
in de hindernis, dus aan de rand van
het water. Mocht u vervolgens besluiten de bal niet van die plek te slaan,
dan kunt u uiteraard met strafslag
Regel 26-1a, b of c voor waterhindernissen toepassen.
Hieronder een Regelquiz van slechts
10 vragen. De vragen zijn simpelweg
GVB 2016 vragen, dus u zou die zeker
met behulp van uw Golfregelboekje
moeten kunnen beantwoorden. Overigens worden de antwoorden ergens
verder in deze uitgave gepubliceerd
(wel eerst zelf de vragen beantwoorden en dan pas kijken!)
1. STROKEPLAY. U slaat uw bal op
de green. Op een afstand vraagt u aan
speler B, één van uw mede-competitors, om de ligplaats van uw bal te
merken zodat de andere mede-competitors alvast kunnen putten. B merkt
uw bal en neemt hem op. Wat zeggen
de Regels?
a. Er is geen sprake van een overtreding van de Regels.
b. Speler B moet de bal terugplaatsen.
U krijgt twee strafslagen.
c. Speler B moet de bal terugplaatsen.
U krijgt één strafslag.
d. Speler B moet de bal terugplaatsen.
Speler B krijgt één strafslag.
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2. STROKEPLAY. Uw bal ligt op de
fairway. Achter uw bal ligt een teruggelegde plag (divot). Met uw swing
hebt u hinder van die plag en daarom
drukt u hem stevig aan, zodat de grond
achter uw bal keurig vlak wordt. Wat is
juist?
a. U hebt de ligging van uw bal verbeterd. U krijgt één strafslag.
b. U hebt de ligging van uw bal verbeterd. U krijgt twee strafslagen.
c. U hebt correct gehandeld. U krijgt
geen straf.
3. De paaltjes die de grens van grond
in bewerking markeren, bevinden
zich:
a. Binnen de grond in bewerking.
b. Buiten de grond in bewerking.
c. Half binnen en half buiten de grond
in bewerking.

4. STROKEPLAY. Onmiddellijk nadat
u een bal uit het hoge gras hebt gespeeld, ziet u uw eigen bal liggen. U
hebt dus een verkeerde bal gespeeld.
Hoe moet u het spel vervolgen?
a. U moet met uw eigen bal de hole
uitspelen. De slag met de verkeerde
bal telt niet, maar u krijgt wel twee
strafslagen.
b. U moet met uw eigen bal de hole
uitspelen. De slag met de verkeerde
bal telt mee en u krijgt wel twee strafslagen.
c. De tweede bal is de bal in het spel
geworden en u moet de hole met deze
bal uitspelen. U krijgt twee strafslagen.
d. U moet met uw eigen bal de hole
uitspelen. De slag met de verkeerde
bal telt mee en u krijgt één strafslag.

5. In overleg met zijn marker stelt een
speler vast dat zijn bal onbruikbaar is
om mee verder te spelen. Welke bewering is juist?
a. Een bal die onbruikbaar is om mee
te spelen, mag te allen tijde worden
vervangen, ongeacht op welke hole hij
onbruikbaar is geworden.
b. De bal mag pas worden vervangen
zodra hij op de green ligt van de hole
waarop hij onbruikbaar is geworden.
c. De bal mag uitsluitend worden vervangen, als hij onbruikbaar is geworden tijdens het spelen van de hole die
wordt gespeeld.
6. Uw bal ligt in een waterhindernis.
Met de opzwaai van uw stok hebt u last
van een houten hek dat buiten de waterhindernis staat. Wat zeggen de
Regels?
a. U mag de bal zonder straf droppen
in de waterhindernis binnen één stoklengte van de plek waar de bal lag, niet
dichterbij de hole.
b. U mag de bal zonder straf droppen
in de waterhindernis binnen twee
stoklengten van de plek waar de bal
lag, niet dichterbij de hole.
c. U mag het dichtstbij de bal gelegen
punt in de waterhindernis bepalen, niet
dichterbij de hole, waar u met uw stand
en swing geen last hebt van het hek.
U moet vervolgens de bal zonder straf
droppen binnen twee stoklengten van
dat punt.
d. U mag het dichtstbij de bal gelegen
punt in de waterhindernis bepalen, niet
dichterbij de hole, waar u met uw stand
en swing geen last hebt van het hek.
U moet vervolgens de bal zonder straf
droppen binnen één stoklengte van dat
punt.
e. Als uw bal in een waterhindernis ligt,
mag u belemmering door een vast
obstakel niet zonder straf ontwijken. U
moet of de bal spelen zoals deze ligt,
of handelen volgens Regel 26 (Waterhindernissen).
7. Een speler begint een ronde met 14
stokken. Tijdens een slag in de rough
met een ijzer 4 breekt de stok. De
speler besluit de kapotte ijzer 4 te
vervangen door een extra putter. Is dat
toegestaan?
a. Nee, het vervangen van een gebroken stok is niet toegestaan.
b. Nee, de ijzer 4 mag uitsluitend door

wat zeggen de regels?
een andere ijzer 4 worden vervangen.
c. Ja, de ijzer 4 mag worden vervangen
door een willekeurige andere stok.
8. MATCHPLAY. Uw bal ligt op de
green, de vlaggenstok wordt NIET
bewaakt. U putt en uw tegenstander,
die ziet dat uw bal recht op de hole
afgaat, haalt ZONDER uw toestemming snel de vlaggenstok uit de hole.
Uw bal blijft vlak naast de hole liggen.
Wat is juist?
a. U moet opnieuw putten. Niemand
krijgt straf.
b. U moet opnieuw putten. Uw tegenstander krijgt één strafslag voor het
wegnemen van de vlaggenstok zonder
opdracht.
c. U moet de bal spelen zoals hij ligt.
Uw tegenstander krijgt één strafslag
voor het wegnemen van de vlaggenstok zonder opdracht.
d. Uw tegenstander verliest de hole
voor het wegnemen van de vlaggenstok zonder opdracht.
9. Uw bal ligt naast een konijnenhol. U
kunt de bal niet rechtstreeks naar de
green spelen omdat u geen swing kunt
maken vanwege een dikke boom voor
het konijnenhol in de lijn van de hole.

Als u in de enige redelijke richting van
de hole slaat, nl. zijwaarts naar de
fairway, hebt u GEEN hinder van het
konijnenhol, noch met uw swing, noch
met uw stand. Adresseert u echter in
de richting van de hole (dwars door de
boom), dan staat u midden in het hol.
Wat is juist?

a. U mag de bal droppen volgens
Regel 25 (Abnormale terreinomstandigheden). Als u daarna rechtstreeks
naar de green kunt slaan hebt u geluk.
U krijgt geen straf
b. U mag niet droppen en moet de bal
spelen zoals hij ligt, omdat het duidelijk
geen zin heeft een slag in de richting

van de hole te doen vanwege belemmering door de boom.
c. U mag de bal zonder straf droppen
achter het punt waar de boom staat,
waarbij u dit punt in een rechte lijn moet
houden tussen de hole en de plek waar
de bal wordt gedropt. U mag zover
naar achter als u wilt.
10. MATCHPLAY. Uw bal ligt dichtbij
de rand onspeelbaar in een bunker. U
dropt de bal MET ÉÉN STRAFSLAG
binnen twee stoklengten van de plek
waar de bal lag, niet dichter bij de hole,
maar BUITEN de bunker. Vóórdat u
hebt geslagen maakt uw tegenstander
bezwaar en claimt dat u de hole hebt
verloren. Wat zeggen de Regels?
a. U hebt correct gehandeld. De claim
is niet terecht
b. De claim is niet terecht. U moet wel
de bal opnieuw droppen, binnen de
bunker. U krijgt geen extra straf.
c. De claim is niet terecht. U moet wel
de bal opnieuw droppen, binnen de
bunker. U krijgt één extra strafslag.
d. De claim is terecht. U hebt de hole
verloren.
Veel plezier en succes,
Fred van Kampen

bal in de boom !!
Wat te doen in deze situatie?

daar niets over te zeggen.

Onlangs sloeg ik tijdens een oefenrondje vanaf de teebox van hole 4 mijn
bal met een mooie slice rechts het
bosje in tussen hole 4 en 6. na even
zoeken vond ik mijn balletje, dat triomfantelijk in de boom hing !! Tja wat moet
je dan doen !!
Spelen zoals hij ligt! Maar ja dat ging
echt niet!
Dus dan de regels volgen.

Dan zijn er 3 mogelijkheden:
1e: Binnen 2 stoklengtes droppen
2e: Droppen vanaf het punt van de bal,
in lijn met de vlag zover naar achteren
als je wilt.
3e: Drop de bal op de plaats waar hij
het laatst is geslagen, op de afslagplaats mag worden opgeteed.
Bij al deze mogelijkheden krijg je 1
strafslag
De beste optie, voor deze situatie
ontstaat, is een mooie rechte bal te
slaan.

Wat zijn dan de mogelijkheden?
Onbespeelbaar verklaren: dit mag de
speler zelf beslissen, je marker heeft

Bert Viersma
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De meest veelzijdige dakbedekker in uw regio.
Stayerhofweg 7 •
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home of golf ?
Ik was weer eens in mijn geboorteland,
in Gent om precies te zijn. Ik studeerde
daar ooit aan de universiteit en heb
genoten van het Vlaamse studentenleven in al zijn facetten. Een van de
plezierige vermakelijkheden was ons
voetbalclubje “de Blauwe Scheen”,
een vijftien man tellend gezelschap dat
af en toe wel een voetbalwedstrijd
speelde, maar toch voornamelijk druk
bezig was met facetten van het studentenleven zoals roken, bierdrinken,
schaken, debatteren en de Vlaamse
meisjes bewonderen. Dat ging ons
toentertijd allemaal prima af. Met een
van deze oude vrienden had ik een
afspraak gemaakt om weer eens te
golfen op de vlakbij Gent gelegen
Royal Latem Golfclub, een van de
mooiste en oudste golfbanen van België, met tegenwoordig een restaurant
waar je de lekkerste garnalenkroketjes
kunt eten.
Maar daarover nu genoeg gezegd, ik
wilde wat anders vertellen.
De dag na de ontmoeting met mijn
oude vriend op Latem zou ik weer naar
huis gaan, maar niet zonder dat ik
langs ging bij een paar Gentse antiquariaten om te kijken of zij nog iets hadden voor mijn verzameling uitgaven
van Willem Elsschot. Daar ben ik altijd
naar op zoek en ik mis nog een paar
eerste drukken, zodoende.

Al snuffelend tussen allerlei drukwerk
viel mijn oog op een paar tijdschriften
“golfika” genaamd. Dat bleek een uitgave van een gezelschap dat oude
golfattributen verzamelt en daarmee
ook van tijd tot tijd speelt en verder
wordt ook aandacht besteed aan de
historie van het golfspel. Ik ben maar
eens in zo’n mooie oude leren fauteuil
gaan zitten om deze boekjes door te
lezen. Plotseling valt mijn oog op een
foto waarop een drietal spelers in elegante kledij, kennelijk klaar staan om
een historische ronde te spelen.

oude tradities van golf zorgvuldig worden gekoesterd en gepraktiseerd. En
weet je, gaat hij verder, dat het golfspel
zeer waarschijnlijk is ontstaan hier in
de buurt, vlakbij. Ik kijk wat verwonderd. Jawel, hoor ik hem zeggen, ga
maar eens naar Bleijenbeek op 22
april, daar houden wij een Hickory
wedstrijd, met oude stokken op de
Golfbaan daar en vervolgens wordt
een Golfmuseum geopend, waar documenten worden getoond met sterke
aanwijzingen dat al in 1545 sprake is
van een spel met stok en bal dat zeer
sterk lijkt op golf.
Ik onderbreek het gesprek met onze
pro, want ik moet afslaan.

Thuisgekomen vind ik een mail van
Davey op mijn computer met uitnodiging voor “The Dutch Golf Museum
Open Hickory Tournament”, inderdaad op Bleijenbeek op de genoemde
datum en een verwijzing naar de website www.bleijenbeek.nl/hickory.

En één van die spelers blijkt Davey van
Mulken te zijn, onze Davey van Mulken? Jawel, dat bevestigt hij als ik hem
een paar dagen daarna weer in Geijsteren ontmoet en navraag doe. Zeker
zegt Davey, ik ben al jaren lid van die
club en wij hebben prachtige bijeenkomsten en wedstrijden waarin de

Ik denk dat ik op die dag eens ga kijken
bij onze buren. Noord Limburg “Home
of Golf”? zou zo maar kunnen!

Claude Gilon

Hickory
Bij Hickory Golf wordt er gespeeld zoals onze voorvaderen dat deden: met houten golfclubs op een natuurlijke golfbaan
in de heide en het liefst natuurlijk in traditionele golfkleding.
Hickory Golf dankt zijn naam aan de clubs, waarmee gespeeld wordt. Die zijn gemaakt van hickory hout. Dit hout van
de hickoryboom, een notenboom, heeft de juiste torsie en is over een grote lengte knoestvrij. Het hout is opmerkelijk
soepel en derhalve uitermate geschikt voor het vervaardigen van golfclubs. De Hickory boom komt vooral voor in de
Verenigde Staten.
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foto-expositie clubhuis
Momenteel is er in het clubgebouw een
foto expositie te zien van Paul Dorenbosch en Geertjan Windemuller. Zij
zijn amateurfotografen die al enkele
jaren met elkaar fotograferen onder
het pseudoniem WindeBosch en reeds
verschillende tentoonstellingen hebben samengesteld. De foto’s die nu
gepresenteerd worden hebben merendeels een connectie met de Maas.
Ze omschrijven hun werk als “contextuele” fotografie, d.w.z. ze fotograferen
alledaagse objecten of plekken waarbij
zij vooral kijken naar de context. Het
gaat daarbij om lichtinval, scherptediepte, uitsnijding, passe-partouts en
presentatie. Zij maken slechts spaarzaam gebruik van digitale manipulatie.
U wordt uitgenodigd te kijken. Reacties
kunt u geven in een schrift ter plekke.

antwoorden: wat zeggen de regels
Wat zeggen de regels?
Antwoorden op de Regelquiz:
1.a
Regel 20-1 Een volgens de
Regels op te nemen bal mag worden
opgenomen door de speler, zijn partner of een ander in opdracht van de
speler.
2.b
Regel 13-2 is duidelijk dat dit
valt onder ‘verbetering van ligging, etc.
’ . De algemene straf is 2 slagen bij
Strokeplay (verlies van de hole bij
Matchplay)
3.a
Zie definitie onder ‘Grond in
bewerking’.
4.a
Regel 15-3b U krijgt 2 strafslagen en mag de slagen met de verkeerde bal laten vervallen. U moet de hole
met de oorspronkelijke bal voortzetten.
Speelt u verder met de verkeerde bal
en slaat u af van de volgende Tee, of
verlaat de green van de laatste hole,
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dan zult u gediskwalificeerd worden.
5.c
Regel 5-3 Hier wordt beschreven dat alleen antwoord c juist is.
Vervangt u de bal waar het niet geoorloofd is, dan treedt Regel15-2 in werking met het gevolg van 2 strafslagen
(Strokeplay) of verlies van de hole
(Matchplay)
6.e
Regel 24-2b Behalve wanneer
de bal in een waterhindernis is, mag
een speler de belemmering door een
vast obstakel ontwijken! Dus hier de
bal spelen zoals die ligt of Regel 26-1a,
b of c toepassen.
7.c
Regel 4-3 (iii) De tijdens normaal gebruik beschadigde stok mag
vervangen worden door een andere
stok. Nergens staat gedefiniëerd dat
dit een zelfde stok moet zijn!
8.d
Regel 17-2 bewaakt zonder
opdracht met als algemene straf voor
uw tegenstander bij Matchplay van

verlies van de hole (2 slagen bij Strokeplay).
9.b
Regel 25-1b met name de genoemde uitzondering. Bedenk de situatie als er geen konijnenhol was geweest. Dan zou u toch ook niet dwars
door de boom gespeeld hebben, maar
gewoon opzij en daarmee heeft u geen
last van het konijnenhol!
10.b
Regel 28 voorlaatste alinea:
Als de onspeelbare bal in een bunker
ligt, mag de speler handelen volgens
de punten a, b of c met 1 strafslag. a
terug naar de oorspronkelijke plek, b
rechte lijn naar achteren, of c 2 stoklengten niet dichter bij de hole. Bij b en
c echter wel in de bunker! Dropt u
verkeerd of op een verkeerde plaats
dan moet u volgens regel 20-6 opnieuw doch correct droppen zonder
straf.

secretariaat

openingswedstrijd

Met alle sportieve en gastvrije inspanningen onzer leden als ambassadeur
hebben we in 2016 weer een groot
aantal mensen mogen verwelkomen.
NIEUWE LEDEN 2016
Businessclub B
Bouwmij Janssen (Bart van Roy)
Bedrijfsleden
Kremers Infra BV (John Kremers)
Gewone leden
Joost Hanssen
Marie-Thérese Tomlow
Jaarleden
Matt Bintner
Wilma Cox
Jos Cox
Bert Hermans
Pieter Kersten
René van Lieshout
Carel Neervoort
Lenie Renders
Piet Renders
Ad Wijnhoven
Paul Williams
Lambert Wilms
Weekendleden
Mariette Peeters
Vriend van Geijsteren
Paula van Rijswijck
Margriet Poels
Leon Langenhuizen
Leo Verhaegh
Jeugdleden
Evelien Clevers
Simon van der Heijden
Joan Jansen
Evelien Linders
Meike Swaghoven
Mathijs van der Werf

Op zondag 13 maart is het golf seizoen
weer van start gegaan. Dit werd traditioneel gedaan met de opening wedstrijd. Onder perfecte weeromstandig
heden gingen om 13.00 uur 76 leden
de baan in voor de wedstrijd, de spelvorm was eclectic. Hierbij telt slecht de
helft van de holes mee voor de score,
dus een relatief makkelijke start van
het seizoen. De helft van de holes kon
dus in theorie gebruikt worden om te
oefenen, in een van de flights lukte het
alle vier golfers om op hole 1 de bal in
de Bunker te slaan, waarvan 3 met de
2e slag, dat dan wel!!
Op hole 16 maakte Hans van Oosterhout een Eagle!!
Er werd gespeeld in 2 categorieën,
0-22.3 en 22.4 -54
Hieronder de uitslag:
1e cat:
1. Henry Camps
2. Dolf Mutalessy
3. Jos Manders
2e cat:
1. Hans van Oosterhout
2. Gerard Hollemans
3. Tilma Bollen-Aerts
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Indien onbestelbaar retour: Het Spekt 2, 5862 AZ, Geijsteren

T. 0654-310416
www.dkskin-design.nl
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