
Clubperiodiek van de Golf- en Countryclub Geijsteren
jaargang 38 nummer 2 -  5 juli 2016



Zo.

Geen 18, geen alcohol
Met trots voor u gebrouwen

X51647_Bavaria_Pils_Adv_A4_staand.indd   1X51647_Bavaria_Pils_Adv_A4_staand.indd   1 24-02-14   09:1024-02-14   09:10

2



GOLF en COUNTRYCLUB 
GEIJSTEREN 
 
Het Spekt 2,
5862 AZ  Geijsteren
www.golfclubgeijsteren.nl
 
 
Clubblad 'De blauwe steen'
Verschijnt 4 keer per jaar
38e jaargang, nummer 2
 
 
Secretariaat en ledenadministratie
Rachel Vogels 
Tel. (0478) 53 2592
E-mail  secretariaat@
            golfclubgeijsteren.nl
 
Caddiemaster
Frans Poels / Ian Turner
Tel. (0478) 53 1809
E-mail  caddiemaster@
            golfclubgeijsteren.nl
 
 
Clubhuisbeheerder
André en Olga Sommerdijk
Tel. (0478) 53 2591
www.negentiendehole.nl
 
 
Professional
Davey van Mulken   06-53219181
Les annuleren: 2 x 24 u. van tevoren
davey@vanmulkengolf.com
 
 
Bestuur Vereniging
Geert-Jan Verstraaten, voorzitter
Henny van Konijnenburg, secretaris
Gerard Hollemans, penningmeester
Raf Dittrich, baancommissaris
Pieter Weijs, lid
Olga Ploegmakers, lid
Maaike de Vocht, lid
 

Redactie De blauwe steen
Jef Hagemans
Jip Kappers
Eugène Verstraaten
Bert Viersma

COMMISSIES   
 
Baancommissie
Raf Dittrich, baancommissaris
 
Businessclub commissie
Henk van der Heijden, voorzitter
 
Commissie automatisering
Olga Ploegmakers, voorzitter
 
Commissie van beroep
Onno Hoogeveen, voorzitter

Clubhuiscommissie
Maaike de Vocht, voorzitter

Damescommissie
Marie-José Scheerder, voorzitter
 
Technische commissie
Henk Steeghs, voorzitter
 
Commissie Nieuwe leden
Guido van der Steen, voorzitter

Handicap- en regelcommissie
Tilma Bollen, voorzitter
 
Handicartcommissie
Frank Laudy, consul
 
Jeugdcommissie
Peter Walraven, voorzitter
 
Herenconvent
Paul ten Brummelhuis, president

Wedstrijdcommissie
Pieter Jan Wasser, voorzitter
 
 
Meer informatie over de commissies is
te vinden op de website van Golfclub
Geijsteren  (zie onder ledeninforma-
tie).

van de redactie  5
van de voorzitter  7
NGF competitie  8
NGF competitie  9
NGF competitie  10
zomerfoursomes  11
wedstrijden  13
clubkampioenschap MP  14
van de jeugd  15
van de jeugd / regels  16
nat.open matchplay  17
museum / baanoordeel  18
businessclub  19
sponsoren  20
businessleden  21
herenconvent  23
variabel  24
water / langste damesdag 25
voor u gelezen  26
secretariaat  27
antwoorden regels  27

 INHOUDSOPGAVE

sluitingsdatum kopij:
                   20-09-2016                
kopij inleveren per e-mail aan:
secretariaat@golfclubgeijsteren.nl
(tekst separaat in Word, foto's als
JPG-bestand)

3



Erno Cornelissen, accountmanager Private Banking Rabobank Horst Venray
077 389 84 00 - privatebanking@horstvenray.rabobank.nl - www.rabobank.nl/horstvenray

“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.”

Rabobank 
Private 

Banking
Een account-
manager die 
u écht kent.

Uw vermogen in 
goede handen!
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van de redactie
We beginnen met de mededeling, dat
onze redactie tijdelijk minder beman-
ning kent. Bert Viersma werkt tot 1
januari 2019 bij het NATO hoofdkwar-
tier in Poggio Renatico, vlakbij Ferrara
in Italië. Het is allemaal erg snel ge-
gaan. Zoals het er nu uit ziet blijf hij om
de 2 weken het weekend naar Neder-
land komen. Dat is een regeling voor
defensie personeel, dat in het buiten-
land werkt. Maar Bert zal dus veel
minder op Geijsteren zijn de komende
tijd. Voor zover mogelijk blijft Bert
deelnemen aan het redactiewerk, in de
komende tijd moet blijken of dit alles
haalbaar is. Wel jammer, maar de zaak
gaat voor het meisje.
 
Afgelopen periode is ook de NGF
competitie weer gespeeld. De resulta-
ten waren zoals u kunt lezen in dit
nummer mager; wel twee kampioe-
nen, waarvan er één uitgebreid verslag
doet. Het schijnt weer gebruik te zijn
om de captains van winnende teams
te water te laten. Het animo voor deze
taak zal hierdoor zeker niet groter
worden. Van ons aanbod om plaats in
te ruimen voor verslaggeving door de
deelnemende teams werd spaarzaam
gebruik gemaakt. Kennelijk zorgen
povere resultaten voor weinig reflectie
en schrijfzin! Slechts 4 teams berich-
ten. Wel schreef ene Johanna een fraai
gedicht, waarbij het onduidelijk blijft of
Johanna van de vrouwelijke dan wel
van de mannelijke kunne is. Uiteraard
is de redactie op de hoogte van de
achtergrond van Johanna.
 
Intussen is ook weer het Open Natio-
nale Matchplaykampioenschap op
onze baan gespeeld. Zoals altijd een
lust voor het oog om topspelers op je
eigen baan te zien spelen. Alhoewel
de informatievoorziening dit jaar beter
was dan vorig jaar (golf.nl gaf in ieder
geval dagelijks nieuws), valt hier nog
heel wat te verbeteren. De PR vooraf
was matig, de uitslaginformatie zeker
de eerste dagen traag.  Zo blijft het
toernooi voor de “locals” en zal het
nooit een nationaal karakter krijgen.
Een vreemd gezicht blijft het om tijdens
zo'n toernooi topspelers rokend over
de baan te zien lopen. Roken en sport
is eigenlijk geen combinatie of moeten
we toch maar coulant zijn..............
 

Het bestuur is in zee gegaan met
communicatiebureau VIDURO ( VIsie,
DUurzaam, ROute); zij bedenken op-
lossingen voor strategische vraag-
stukken op het gebied van marketing
en communicatie. We zijn benieuwd
hoe dit bureau de aanvoer van nieuwe
leden denkt op te krikken. In ieder
geval kregen we onmiddellijk een en-
quete te verwerken. Wij zijn erg be-
nieuwd naar de resultaten van al deze
noeste arbeid.
Het bestuur heeft zelfs een communi-
catie-werkgroep ingesteld onder aan-
voering van Olga Ploegmakers in
overleg met VIDURO. Doel is hoe
gewenste doelgroepen worden bereikt
en op welke prioriteiten moeten we
daarbij richten. Intussen kregen we
ook van deze werkgroep een enquete
toegestuurd, waarbij zelfs onze men-
tale instelling ten aanzien van ons
geliefde spelletje aan de orde kwam.

Straks worden we nog psychologisch
begeleid! Een foto van deze werk-

groep gaat hierbij opgenomen tijdens
de ALV, helaas zonder voorzitter Olga
Ploegmakers.
 
Op 20 juni j.l. werd de ALV gehouden;
belangrijk besluit was het opheffen van
het entréegeld om daardoor de drem-
pel van een lidmaatschap voor onze
club te verlagen. Gewapend met dit
gegeven zullen nu golfers in de regio
actief benaderd worden om lid te wor-
den. Dat is dan ook hard nodig, want
de penningmeester moest een nadelig
saldo over 2015 melden van ongeveer
€ 20.000,-.
 
In september zal ook weer het 8e lus-
trum gevierd gaan worden. Onze club
bestaat dan 40 jaar. Dit jaar zullen de
festiviteiten niet al te uitbundig zijn
gezien onze precaire financiële situa-
tie, maar geheel onopgemerkt kun je
een lustrum ook niet laten voorbij gaan.
Het bestuur is doende een klein feest-
programma te maken. Er wordt gefluis-
terd, dat ze zelfs een cadeau van de
leden zeer op prijs zouden stellen.
 
In een recente editie van golf.nl en ook
op de website van die naam werd onze
baan door een testflight beoordeeld.
We kwamen er niet slecht van af met
de beoordeling van 8. In de bijgaande
video werd zelfs gesproken over 8,5.
Waarom dit laatste cijfer niet in de
schriftelijke rapportage wordt gemeld,
is ons onduidelijk. Maar we mogen niet
ontevreden zijn: tot de "subtop" van
Nederland mogen we ons toch wel
rekenen. We hebben het dan wel over
baankwaliteit, niet over speelsterkte!   
Nu we het toch over de baan hebben:
de bazen van de professionals mogen
van mening zijn, dat abundante rough
moet kunnen, maar eenvoudige we-
zens, zoals u en ik, vinden de huidige
omlijsting van de fairways ronduit een
ramp. Het gaat er dan nog niet zozeer
om, dat je de bal nauwelijks uit die
platgeslagen alang alang kunt krijgen,
maar meer vanwege het feit dat je je
bal in die spinazieslierten nauwelijks
meer terug kunt vinden. Het komt ons
voor, dat ook greenfeespelers niet
aangemoedigd zullen worden om nog
eens gauw terug te komen, terwijl die
lieden tegenwoordig extra welkom zijn,
om het zo maar eens te zeggen...
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T (0478) 569 750 

Erkend door:

● Schoner

● Prettiger

● Gezonder

● Langere  
levensduur

 

Mister KOOL’s staat garant voor het 
duurzaam reinigen van vloeren en 
meubels. 

Want echt schoon is een vak apart! 

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

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

Kasteel Bleijenbeek

Kasteel Geijsteren

Muizentand Brugbogen

Vlechtwerk en console

Kapel aan de Monendijk
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van het bestuur
Het golfseizoen is in volle gang en
velen hebben alweer de weg naar
Geijsteren gemaakt. De competitie is
inmiddels teneinde en we kunnen
vaststellen met  wisselend resultaat.
Helaas hebben we moeten constate-
ren, dat enkele teams het niet gered
hebben en gedegradeerd zijn. Daar-
naast kunnen we ook melden dat er 2
kampioenen zijn. Het Geijsteren team
Heren 2 -36 holes en Heren senioren
27 holes hebben de eer voor Geijste-
ren hoog gehouden. Heren gefelici-
teerd met het behaalde succes!
 
Ook de Nationaal Open Matchplay
kampioenschappen die plaatsvonden
van 8 t/m 11 juni jl. zijn weer zeer po-
sitief verlopen. De keuze om deze
wedstrijd weer naar juni te verplaatsen
is achteraf toch goed geweest, al leek
het erop dat ook dit jaar de weergoden
ons weer niet goed gezind waren.
Uiteindelijk kwam het allemaal goed,
het enige minpuntje was het onstuimi-
ge weer voorafgaand aan deze kam-
pioenschappen. De baan lag er top bij,
echter de enorme hoosbuien hebben
vaak voor spanning gezorgd bij de
baancommissaris, maar ook bij de
greenkeepers die alle zeilen hebben
moeten bijzetten alles tijdig weer droog
te krijgen. Al met al een mooi kampi-
oenschap met een waardig kampioen
(oud lid) Ruben van Uden.
 
Inmiddels hebben we de clubkampi-
oenschappen Matchplay ook achter de
rug. De nieuwe clubkampioenen cate-
gorie 1, Jeanine Lommen en Noa
Janssen, van harte gefeliciteerd met
dit geweldige resultaat. In categorie 2
zijn Yvonne van Mulken en Hans de
Bie de grote winnaars geworden ook
zij proficiat met dit behaalde succes.
 
Op 20 juni jl. heeft de voorjaars ALV
plaatsgevonden. De belangstelling
was zoals altijd niet enorm groot,
slechts een opkomst van ca 45 leden.
Deze vergadering stond in het licht van
enkele belangrijke besluiten, die geno-
men moesten worden, mede gezien de
koers die wij als bestuur hebben inge-
zet, waarbij kernpunten als nieuwe
leden en gastvrijheid centraal staan.
Ook de communicatie hieromtrent is

erg belangrijk en daar ligt inmiddels
een mooi plan voor klaar. Het belang-
rijkste besluit dat genomen moest
worden betrof  het voorstel om de en-
treegelden te verlagen naar nihil. Dit
moet de drempel aanzienlijk verlagen
voor nieuwe leden om zich aan te
melden als lid van Golfclub Geijsteren.
De Stichting had al besloten haar
aandeel op 0 te zetten, waarna de ALV
dit moest goedkeuren voor het vereni-
gingsdeel hetgeen ook gebeurde.
In lijn met dit besluit is de actie die we
uitzetten naar o.a. leden van de voor-
malige Golfhorst.  Hier verwachten we
als bestuur erg veel van en we hopen,
dat we in de loop van dit jaar al een
aantal nieuwe leden mogen verwelko-
men. Verder zal deze actie ook via
andere mediakanalen uitgedragen
worden, waarmee we natuurlijk ook
andere  golfers en startende spelers, 
enthousiast kunnen maken voor onze
club.
 
Na vele jaren als bestuurslid betrokken
te zijn bij de club, heeft Raf Dittrich
afscheid genomen van het bestuur. Wij
hebben dit reeds gemeld in de vorige
Blauwe Steen en we zijn natuurlijk blij,

dat hij als baancommissaris betrokken
blijft bij de club. Gezien zijn jaren lange
ervaring is dit ook voor de continuïteit
van het onderhoud en de kwaliteit van
de baan erg belangrijk. Wij danken Raf
voor zijn enorme inzet en betrokken-
heid de afgelopen jaren als bestuurslid
en hopen nog lang te mogen genieten

van zijn kennis en ervaring m.b.t. de
baan in al haar facetten. Maaike de
Vocht heeft besloten er nog een peri-
ode aan vast te knopen, dit werd ook
door de vergadering positief ontvan-
gen.
 
Denk allemaal aan het 40 jarig jubile-
um van de club, dat we vieren op zon-
dag 4 september a.s. tijdens de Dies
wedstrijd. Wij zullen u op de hoogte
houden van het programma, zoals
eerder gemeld zal dit een bescheiden
uitvoering  worden, maar zeker zo
gezellig! Meldt u tijdig aan voor de
wedstrijd en het feestje, deelname
plaatsen is beperkt.
 
Met de vakantie voor de deur, wens ik
iedereen een fijne en welverdiende
vakantie toe.
 
Namens bestuur GC Geijsteren,
De voorzitter, Geert-Jan Verstraaten
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NGF competitie
De resultaten dit jaar in de NGF com-
petitie waren weinig opwekkend on-
danks alle teamvoorbereidingen voor-
af: slechts 2 promovendi, het aantal
degradanten is deprimerend hoog.
Onze twee topteams moesten helaas
beiden degraderen: Heren 1 (36 holes)
was zoals te verwachten viel na het
vertrek van onze beste spelers veel te
zwak voor de 1e klasse. Het team van
Paul Brouwer kon dan ook geen potten
breken en degradeert roemloos naar
de 2e klasse. Dames senioren hoofd-
klasse (27 holes) onder aanvoering
van Annemiek Dijkema ontdekten wat
nationaal topgolf betekent: degradatie
zonder één punt; het team is te zwak
voor tafellaken en te sterk voor servet!
De enige teams van Geijsteren, die de
negatieve trend wisten te doorbreken,
waren Heren 2 Reserve 36 holes
(captain Patrick Zwiers) en Heren 1
senioren 27 holes (captain Peter Pri-
ce); beide teams werden kampioen en
promoveren naar de 2e klasse. Goed
werk, mannen!
Over de verdere resultaten kunnen we
kort zijn: Heren 3 Reserve 36 holes
(Stef Schloosz), Dames dinsdag 27
holes (Esther Kouwenberg/Annie Dit-
trich), Dames 2 senioren 27 holes (Trix
van der Mast) en Dames 3 senioren 27
holes (Anke van der Velden) degra-
deerden allen. Dames 4 senioren 27
holes (Henriette Panken/Marleen Sij-
berts) eindigde in de middenmoot.
Heren 1 reserve 27 holes (captain
Henk Steeghs) behaalde een mid-
denscore, Heren 2 reserve 27 holes
(Hans de Bie) wist op het nippertje aan
degradatie te ontkomen. Dames 1
senioren 18 holes (Truus van Osch)
behaalde een keurige 2e plaats met 3
overwinningen en 1 nederlaag, dames
2 senioren 18 holes (Truus Steffers)
werd laatste, maar degradeerde niet,
want er is geen lagere klasse! Heren
2 senioren 18 holes (Peter Sijberts)
belanden in de middenmoot.
 
Conclusie: het is bedroevend gesteld
met het prestatief golf op onze club,
recreatief blazen we ons partijtje mee.
Het bestuur en de technische commis-
sie zullen zich moeten beraden hoe
hiermee in de toekomst om te gaan,
maar veel mogelijkheden om het pres-
tatiepeil te verhogen lijken er niet te
zijn.

Boven : het winnende team heren 2 
 
 
Onder: deze 3 foto's tonen de "tewa-
terlating" van de captain van heren
senioren 1 Peter Price bij gelegenheid
van hun kampioenschap

Verslag Dames senioren 1                
                (18 holes)
 
Na een zestal lessen van Davey be-
gonnen wij Dames Senioren 1 (18
holes) op 7 april aan de competitie bij
het Woold. We golfden met de wind
mee, links-rechts-hoog en laag. Maar
we hielden het droog. De wind was ons
goed gezind en we wonnen van
Hoenshuis.
Op 14 april togen we naar Crossmoor
in Weert met een heerlijk zonnetje.
Maar dat mocht niet baten, we verloren
van het Woold. En op 21 april, weder-
om met de zon aan de hemel, waren
wij de gastdames op Geijsteren. Alles
verliep naar wens en dat was erg fijn.
Ik was n.l. een beetje gespannen, voor
mij was dat de eerste keer om als
gast-captain te fungeren.
De baan lag er goed bij, het eten was
goed en de sfeer opperbest. Daarna
gingen we op 28 april naar het zonnige
zuiden en wel naar Hoenshuis. Maar
nee hoor, de hagel- en regenbuien
werden afgewisseld door zonnestra-
len. Het niet verwachtte gebeurde, wij
wonnen van de lijstaanvoerder ‘De
Eindhovensche’.
Zij konden het niet bevatten, dat wij de
match wonnen. Maar wij trouwens ook
niet. Veertien dagen later op 12 mei,
de laatste speeldag, speelden we op
de prachtige Eindhovensche. Ook
daar wonnen we (zij het nipt) van
Crossmore, mede dank zij invalster
Marian Jeuken. Zij maakte ons team
(twee dames waren verhinderd) com-
pleet. En zo stonden we gelijk in pun-
ten met ‘De Eindhovensche’ die uitein-
delijk kampioen werden. Zij hadden n.
l. een beter "doelsaldo". Samen heb-
ben we mooie golfdagen mogen bele-
ven en kunnen we best trots zijn op ons
zelf.
 
Truus van Osch, captain
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NGF competitie
Kort verslag van onze belevenissen
bij de competitie 2016
 
♦ Vrijdag 8 april in Geijsteren
Na een ruime periode van lessen van
Davey en intensief oefenen zijn we
enthousiast gestart in de competitie.
We moesten ons wel even inhouden,
want er werd gestart in Geijsteren en
we waren enkel gastheer op 8 april.
Het weer was prachtig, de baan lag er
redelijk bij en vele teams waren zeer
tevreden met de ontvangst, de sfeer
en de aangename nazit. Voor ons was
deze dag een mooie gelegenheid om
de sterkte van de vier andere teams te
beoordelen. Nijmegen heeft duidelijk
kampioen ambities en Golfhorst heeft
een gemiddeld hogere handicap dan
haar tegenstanders.
♦ Vrijdag 15 april op de Rosendael-
sche.
We hebben heerlijk voorgespeeld op
de Rosendaelsche en kwamen uitste-
kend geprepareerd aan de start. Onze
tegenstander was het team van de
Edese en Geijsteren speelde in de
sterkste bezetting. De weergoden
hadden het al voorspeld, het was re-
genachtig en twee keer kwam het spel
tot stilstand door flinke onweersbuien.
Wij lieten ons niet meeslepen in het
negatieve weerbeeld en wonnen over-
tuigend met 13 tegen 5 (9 holes 5-1 en
18 holes individueel 8-4)
♦ Vrijdag 22 april op het Rijk van Nij-
megen.
Ook in Nijmegen speelden we op
woensdag 20 april om de baan te ver-
kennen. De baan was goed, een beet-
je saai en de greens waren niet in de
beste conditie. Pieter Gerrits werd
vanwege een buitenlandse zakenreis
vervangen door Fred van Kampen.
Onze tegenstander was de Rosen-
daelsche. Zij hadden een gemiddeld
lagere handicap en dat werd bevestigd
met een 5-1 achterstand op de eerste
9 holes. Na de middag werden de
messen geslepen (zelfs een referee
moest er aan te pas komen) en maak-
ten we 8 punten waardoor een eind-
stand tot stand kwam van 9 om 9. Na
deze derde speeldag gaat het Rijk van
Nijmegen (vorig jaar gedegradeerd)
aan de kop met 4 punten. Geijsteren
staat op de tweede plaats met 3 pun-
ten. Op 29 april is het titanen gevecht
tegen de Golfhorst gepland. M.n. de

Staande vlnr: Pieter Gerrits, Dolf Matulessy, Piet Knapen, Peter Price (C), Peter
Basten, Piet Vos, Herman Hendriks. Gehurkt  vlnr: Fred van Kampen, Wim van
Osch, Egbert de Muinck Keizer
 mannen van de Golfhorst zijn erop
gebrand Geijsteren flink pijn te doen.
♦ Vrijdag 29 april op de Edese.
Over pijn gesproken, we hebben er
geheel geen last van gehad. Of het zou
moeten zijn in onze rechterpols door
het tillen van flinke potten bier! Neen,
we hebben de Golfhorst niet onder-
schat en zijn de wedstrijden van de
voormiddag weer heel serieus begon-
nen. Twee gewonnen wedstrijden en
een gelijk gespeeld, vijf punten dus.
Ook op deze dag hadden we ‘vijande-
lijke betrekkingen’ met degelijke re-
genkleding en klapperende paraplu’s.
Vreselijk en ook jammer, want de baan
lag er goed bij en we bleven positief
gestemd. Met de single matchplay
behaalden we de maximale score van
12 punten, zodat de totaalstand 17-1
werd. En nu gaat het heel spannend
worden, niemand had het in de gaten,
wij kunnen kampioen worden. Zie on-
derstaand schema. Boven aan staat
het Rijk van Nijmegen met 1 punt ver-
schil en de laatste wedstrijd spelen we
tegen elkaar. En ook nog eens op een
baan (Golfhorst) die we heel goed
kennen, dus je weet maar nooit hoe
het balletje rolt. Wederom sluit ik af met
de woorden: we gaan ze flink pijn doen,
en nu is ’t Rijk aan de beurt !
♦ Vrijdag 13 mei, laatste speeldag op
De Golfhorst
Spelen tegen de koploper met maar 1
punt verschil. Ons team was optimaal
voorbereid voor deze beslissende
wedstrijd. Vele teamleden hadden

Golfhorst ooit als homecourse en
voelden zich kind aan huis. Allen
waren opgewekt en ontspannen en
genoten van de aanwezigheid van
Davey (fijn, dat je er bij was !) en het
prachtige weer. De dubbels van de
voormiddag waren spannend en slo-
ten we af met twee gewonnen en een
verloren wedstrijd. Na de gezellige
lunch werden de messen echt gesle-
pen en zouden we de Nijmegenaren,
zoals voorspeld, echt pijn gaan doen. 
De teamleden van de ontvangende
club verplaatste zich met een buggy
snel over de golfbaan om de tussen-
standen door te geven. De verschillen
waren continue heel klein, wisselde
steeds en de beslissing zou pas laat
vallen. Ongehoord spannend waren
de wedstrijden, die gingen tot hole 18.
Onze vierde partij leverde de derde
winst op en bracht uiteindelijk het
aantal punten op 10 tegen acht. De
spanning werd gebroken door een
enorme ontlading van gejuich, gelach
en andere vormen van vreugde. HE-
REN  SENIOREN van GEIJSTEREN
1 is KAMPIOEN !!!!!! Onze captain
Peter Price moest zijn vreugde afkoe-
len in een van de waterpartijen. De
felicitaties kwamen massaal binnen
via WhatsApp en mailberichten, nadat
onze prestatie op facebook verscheen.
We vierden ons feestje tot laat in de
avond. Gelukkig hadden we uit voor-
zorg de taxi’s tijdig geregeld.
Venray, 13 mei 2016 door Wim van
Osch
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NGF competitie
Gedegradeerd!
 
Tot onze grote verbazing zijn we dit jaar gedegradeerd. We speelden in een
poule met erg leuke teams en stonden voor de laatste wedstrijd nog op de derde
plaats. Helaas verloren we die wedstrijd en de andere degradatiekandidaten
wonnen wel hun wedstrijd. Dit was wel een bittere pil, maar we houden vast ons
plezier in het spelen met z’n zessen.
 
Vandaar ons teamlied:
Het leven is goed in t Limburgse land,
Want daar ligt een heel mooie baan.
Daar heb ik voor altijd mijn hart aan verpand,
Voor Geijsteren willen we staan.
 
De teamgeest, ons bootcamp, de eerlijke strijd,
Daar houden wij zessen zo van,
Eerst alles geven, dan gezelligheid
Ja dames, daar komen wij an.   Joegij !
 
Anke van der Velden
Dames senioren 3

Weer met beide benen op de grond!
 
Na een zware competitie, waar we op
de Haagsche begonnen tegen Leeu-
wenberg in de regen, hagel en een
koude wind, kregen we al snel in de
gaten, dat deze hoofdklasse wel wat
andere koek was dan het jaar daar-
voor.  Alhoewel we nu ook weer niet
echt weggespeeld werden, vaak ver-
lies op de 16e of zelfs de 18e hole,
moesten we toch echt onze meerdere
erkennen.
Dat het verschil in leeftijd soms wel 15
jaar was en de meeste dames een
single hcp hebben, tja, dat hebben we
geweten. Maar sportiviteit, gezellig-
heid en gastvrijheid stonden bij ieder-
een hoog in het vaandel.
De laatste dag mochten wij organise-
ren en al wisten wij, dat wij er uit zou-
den vliegen, was het een spannende
strijd tussen Eindhoven en de Haag-
sche, wat de laatste op de 18e hole
wist te winnen. Uiteindelijk werden zij
ook Nederlands kampioen. Leuke en
lieve reacties van alle teams kreeg
Captaine Annemiek voor haar mooie
speech en onze organisatie.
Volgend jaar gaan we er weer tegen-
aan in de 1e klas wat natuurlijk ook niet
gemakkelijk zal zijn. Dank ook aan
Davey, die zich voor ons zo ingespan-
nen heeft.
Jokie De Vos
Dames senioren 1 (foto onder)

                                           Gewoon blijven oefenen!

Links onder: Dames Senioren 4de
klasse, onder: Dames Senioren 1e
klasse, rechts: Dames dinsdag 2de
klasse, daaronder:  Heren Reserve
4de klasse.
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Dames golf. (Door de ogen van een man.)
Het golf voor dames, moet u horen
Is niet louter golfen zoals u wellicht denkt
Het wordt beheerst door vele factoren
Waar de vrouw vóór het golfen aandacht aan schenkt
 
Het omvat ideeën en belangrijke zaken
Die zeer  bepalend zijn voor het damesspel
Wij mannen denken: dat heeft niks met golf te maken
Maar de dames weten: dat heeft het juist wél
 
Het begint met het tijdstip waarop men afslaat
Want vooraf  speelt  koffie  een belangrijke rol
Bij de koffie wordt  ruim bijgepraat
Het gaat vooral toch om de lol.
 
Maar het belangrijkst is toch de kledingkeuze
Wat draag ik vandaag , met dit weer, op de baan?
Want “  ik moet er goed uitzien “ is toch de leuze
Loop ik niet voor schut met dit dingetje aan?
 
Dan komt de vraag: met wie ga ik spelen?
Want zoals gezegd: het plezier staat voorop.
Een partner die niks zegt, gaat zeer snel vervelen
Want 18 holes zwijgen brengen weinig dames op.
 
Dan komt de nazit, het leuk  samenzijn
Het spel geanalyseerd, de kleding besproken
Meestal  besproeid met een glas witte wijn
Na uren wordt deze sessie dan afgebroken
 
Dit is de mannelijke observatie
Waar een vrouw  zich  niet in  herkent
Ik heb mijn vrouwelijke interpretatie.
Maar ja, ik ben dan ook geen vent.
 
Johanna
 
 zomerfoursomes

NGF competitie

In de andere halve finale werden
Yvonne van Mulken en Mieneke Men-
heren verslagen door Leontine Buy-
tendijk en Jokie de Vos (4 en 3).
In de finale wonnen Marina en Riny
met 1 up.
Bij de heren waren Martien Giebels en
Raf Dittrich in de halve finale te sterk
voor Wim van Osch en Dolf Matulessy
(3 en 2); Frans Voets en Max Huig
versloegen Scot Stamback en Paul
Williams (1 up). In de finale bleken
Martien en Raf veel te sterk voor Frans
en Max: 5 en 4.

In het weekend van 18 en 19 juni zijn de zomerfoursomes gespeeld. Een week na de Open Matchplay, dus op een baan
in topconditie. Bij de dames wonnen Marina Lutam en Riny van Sundert in de halve finale verrassend van Jeanine
Lommen en Annemiek Dijkema met 1 up.
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Acaciastraat 17,  Venray | 0478-521000 | info@rocom.nl | www.rocom.nl

Voor zakelijke
Voice over IP bellen

Kosten 
besparen?
VoIP bellen 
via internet

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

Niet	  alleen	  voor	  diner	  of	  lunch	  maar	  
ook	  	  voor	  al	  uw	  recepties,	  familie-‐
diners,	  jubilea	  en	  huwelijksfeesten	  

Vanaf	  1	  mei	  	  
zijn	  we	  voor	  de	  lunch	  geopend	  

	  
Wanssumseweg	  1	  
5862	  AA	  Geijsteren	  

email	  :	  restaurant@hoevedeboogaard.nl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  Tel	  0478539070	  

www.hoevedeboogaard.nl	  
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De Pro-Cup op zondag 22 mei was prima georganiseerd door Davey en
Yvonne van Mulken.
Hier volgen de winnaars.
1. Leontine  Buytendijk   +5               Neary dames  hole 7 : Lenie Hoogenboom
2. Peter Sijberts             +4               Neary dames hole 12: Annie Dittrich
3. Martien Giebels          +4               Neary heren hole    9: Martien Giebels
4. Jip Kappers                +4               Neary heren hole  15: Hans Sommerdijk
5. Dolf Matulessy           +4

wedstrijden

In het Pinksterweekend was er weer
de bekende dames vragen heren
wedstrijd; hier de winnaars:
 
1. Annie Dittrich met Scott Stamback
 
2. Tilma Bollen met Max Huig
 
3. Sef Lommen met Mien Pijpers.

Op Koningdag zoals steeds de vlagge-
tjeswedstrijd dit maal met deelname
van leden van golfclub Overloon.        
                                                           
                                                           
In de Oranje categorie won Mia Lom-
men, in de Rood Wit Blauw categorie
won Herman Hendrix, lid van golfclub
Overloon.
 
Bij de dames was Marian Jeuken het
fraaist uitgedost, bij de heren Joop
Hofman.
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clubkampioenschap matchplay

In het weekend van 4 en 5 juni 2016
een week voor de open matchplay-
kampioenschappen werd dit jaar ons
eigen clubmatchplaykampioenschap
onder ideale condities gespeeld: een
uitstekend geprepareerde baan en
toch nog goede weercondities; op
donderdag en vrijdag daarvoor was de
baan gesloten in verband met water-
overlast. We weten allemaal hoe fors
dit was!
 
Zoals steeds een A categorie zonder
handicapverrekening en een B catego-
rie met handicapverrekening.
 
Bij de heren in de A categorie was de
vraag wie de erfenis van Caspar Kipp,
die helaas onze club heeft verlaten,
naar zich toe zou trekken. In de halve
finales versloeg Paul Williams met 2
holes Martien Giebels en Noa Janssen
won van Henri  Camps met 3 en 1. In
de finale was Noa Janssen veel te
sterk voor Paul Williams, hij won met
7 en 6. Een terechte clubkampioen,
onze hoop in bange clubprestatie da-
gen! Het is mooi te zien hoe Noa zich
in een aantal jaren ontwikkeld heeft.
Volgens traditie kreeg hij een verplicht
waterbad!
 
Bij de dames in de A categorie ver-
sloeg Jeanine Lommen in halve finale
Annemiek Dijkema met 8 en 6, terwijl
Ineke Giebels met 2 holes het onder-

spit delfde tegen Maria Lutam. In de
finale was Jeanine Lommen de sterk-
ste tegen Maria Lutam met 4 en 2.
Jeanine heeft zo langzaamaan wel
bewezen veruit onze beste golfster te
zijn.
 
Bij de heren in de B categorie werd
Max Huig de winnaar, hij versloeg met
slechts 1 hole Hans de Bie.
 
Bij de dames in deze categorie ver-
sloeg Yvonne van Mulken in de finale
Marian Jeuken met 2 holes.
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van de jeugd
Nader kennismaken met: Matthijs
van der Werf.
 
Hallo allemaal,
Mijn naam is Matthijs van der Werf en
ik ben afgelopen mei 7 jaar geworden.
Ik woon in Venray en zit in groep 3 van
de Petrus Banden school. Ik zit nu ruim
een half jaar op golf en ik vind het
steeds leuker worden. Naast golf hoc-
key ik ook nog in de jongens F1 en
speel graag een potje voetbal op het
schoolplein. Ik heb een heel leuk hoc-
keyteam maar ik vind het golfen net
iets leuker dan hockey. Vaak ga ik met
mijn vader naar de driving range om te
oefenen om daarna samen wat holes
te spelen. Maar thuis oefen ik ook heel
vaak. Voor mijn verjaardag heb ik een
golf net gekregen voor in de tuin. Op
woensdag kijk ik altijd uit naar de
golfles van Davey. De eerste wedstrij-
den heb ik al gespeeld en mijn handi-
cap is al gezakt naar 45.
Naast golf kijk ook graag naar de for-
mule 1 op tv. Ik heb er veel plezier in
en hoop dat in de toekomst mijn spel
steeds beter wordt.
 
Groet,  Matthijs

 
Drive, Chip & Putt
 
Tijdens de golfcircuitlessen in mei
heeft de jeugd voor het eerst kennis-
gemaakt met deze  nieuwe rage. Deze
nieuwe wedstrijdvorm is afkomstig uit
Amerika en wordt steeds bekender. De
jeugd speelt drie onderdelen; drive,
chip en putt, waarbij bij elk onderdeel
een zo hoog mogelijke score behaald
moet worden. Het onderdeel Drive
vond plaats in de lescabine van Davey,
waarbij iedereen vijf ballen mocht
slaan. Via de flightscope werd de ge-
slagen afstand bepaald en uit een tabel
werd de bijbehorende score bepaald.
Zo had iedereen na vijf ballen zijn of
haar Drive-score. Nu was het tijd voor

de onderdelen Chip en Putt. Op de
Puttinggreen had Davey cirkels uitge-
zet met daarbij de te behalen punten.
De groep werd in tweeën gedeeld en
er mochten vijf oefenballen gechipt en
geputt worden. Nadat de snelheid van
de green was bepaald, was het tijd
voor de punten.
Bij het onderdeel  Chip werd er van de
rand van de green naar een hole op
10-15 meter gechipt. De gehele green
was 1 punt waard, de cirkels 2, 5, 10,
15, 20 punten en bij een “hole-in-one”
hoorde 25 punten. Na vijf ballen was
de Chip-score bepaald.
Bij het onderdeel Putt moesten de vijf
ballen vanaf één meter, vijf meter en
tien meter worden geputt. De scoretel-
ling was hetzelfde als bij het onderdeel
Chip. Na vijf ballen was de Putt-score
bepaald. Aan het eind werden alle
scores bij elkaar opgeteld en dit resul-
teerde in de volgende uitslagen:
Bij de woensdagmiddaggroep greep
Mathijs v/d Werf de winst, waarbij
vooral de strijd om de tweede plek erg
spannend was en de tweede plek ging
naar… Lucas v/d Heijden. Evelien
Clevers had gestreden voor wat zij
waard was en ging met de derde plek
naar huis.
Bij de vroegste zondagochtendgroep
werd het een familiestrijd tussen de
zusjes Janssen. Lange tijd lag Joan
aan de leiding, maar haar oudere zus
Liz haalde haar bij het Putt-onderdeel
alsnog in. Met een klein verschil werd
de familiestrijd in het voordeel van Liz
beslecht, Liz werd eerste en Joan
tweede.
Bij de tweede zondagochtendgroep
ging de strijd om de eerste plaats tus-
sen Gijs van Putten en Nouri Rahel.
Na twee onderdelen stonden beide
heren gelijk en moest het Putt-onder-
deel uitsluitsel brengen. Ook dit onder-
deel ging gelijk op, maar uiteindelijk
scoorde Gijs 2 punten meer en werd
eerste. De strijd om de derde plaats
ging tussen Jasper van Zanten en Lara
Driessen. Ondanks een goede score
op het Putt-onderdeel van Jasper hield
Lara nog 1 punt over om de derde
plaats te veroveren.
In de laatste zondagochtendgroep
gingen de dames na het Drive-onder-
deel aan de leiding en legde Marleen
Schlooz met een zeer goede score op
het Chip-onderdeel de basis voor haar

overwinning. Ook Jeroen Janssen
scoorde erg goed op dit onderdeel en
werd uiteindelijk tweede. De derde
plaats stelde Edmeé Hanssen veilig
met een zeer nette score op het Putt-
onderdeel.
 

De Golfmop
 
Voor in de kleedkamer
In de kleedkamer van Burggolf Zoeter-
meer gaat een mobiele telefoon af.
Een man neemt op en antwoord met:
"Hallo schat, hoe is 't?". Waarop er aan
de andere kant minutenlang gekwet-
terd wordt. In de stilte die daarop volgt
antwoord de man: "Ja natuurlijk moet
je die Mercedes bestellen. Vraag ook
gelijk of ze wit rundleer hebben en of
er niet een zwaardere AMG motor in
kan. En die nieuwe Prada zomer outfit?
Natuurlijk moet je die kopen. Kijk gelijk
of ze bijpassende Prada schoenen en
tas hebben." Bla die bla die bla", aan
de andere kant. De man: "Ja, hoor
gebruik de zakelijke credit card maar.
Geen probleem." Gekwetter als gevolg
en een gierende uithaal tot slot.
Vrijwel iedereen kijkt de man verbijs-
tert aan! Een van hen zegt voorzich-
tig: "Ik schat dat je net 80.000 euri
armer bent geworden. Besef je dat
wel?" Waarop de man met het mobiel-
tje in zijn hand laconiek opkijkt en
vraagt: "Weet iemand van wie deze
telefoon is?"
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Wedstrijden Geijsteren
 
9 Holes jeugdwedstrijd op Golfbaan
Overloon.
Na meerdere malen verzet te zijn, kon
dan op donderdag 23 juni de jeugd-
wedstrijd op Golfbaan Overloon door-
gang vinden. Bij binnenkomst kreeg
iedereen een drankje aangeboden en
konden de jongens zich voorbereiden.
Om 17:30 uur werd de eerste bal de
geheel lege baan ingeslagen, waarna
er 2 flights met jeugd vertrokken. Het
enthousiasme van de jeugd sloeg over
op de wachtende ouders, die van de
gelegenheid gebruik maakten om ook
9 holes te lopen.
De 5 jeugdspelers speelden een on-
derlinge wedstrijd, die op het scherpst
van de schede werd gespeeld. Dit was
logisch aangezien er mooie prijzen te
verdelen waren. Naast het eindklasse-
ment waren de Longest en Neary ook
weer van de partij. Er werden een paar
mooie ballen geslagen en, zoals elke
golfer uit ervaring kan vertellen, ook
enkele afzwaaiers. Die enkele af-
zwaaier kon de pret niet drukken, elke
slag is een nieuwe kans, nietwaar?
Nadat iedereen weer binnen was,
werden de punten opgeteld. Ook de
kokers van de Longest en Neary wer-
den bekeken. Onder het genot van een

van de jeugd
welverdiend drankje was het tijd voor
de prijsuitreiking….. Zowel Jasper,
Wouter, Dirk, Paul en Joep vielen in de
prijzen!
Oh ja; de Longest ging naar Dirk en de
Neary naar Wouter.
Ondanks de kleine opkomst was het
een geslaagde avond. De jeugdspe-
lers zijn het erover eens: dit is voor
herhaling vatbaar!!
 

Successen voor Jeugdgolfer van
Geijsteren
 
Noa Janssen, die in juni  de jongste
Clubkampioen Matchplay van Geijste-
ren ooit is geworden bij de senioren in
de A-categorie, heeft de laatste weken
ook landelijk succes gehad bij enkele
Open jeugdwedstrijden in de directe
omgeving. Zowel de Golfhorst Jeugd

Open en de Bleijenbeek Jeugd Open
(in samenwerking met TopGolf Hol-
land) werden in de hoogste categorie
gewonnen door Noa met brutto scores
van respectievelijk 78 (+8) en 76 (+3).
Gezien de moeilijke omstandigheden
van de laatste weken, waren dit ook
goede scores. 
 
Competitieteam Geijsteren
 
Het jeugdcompetitieteam van Geijste-
ren wat speelt in de 1ste Klasse 18-
holes (stableford), is de eerste twee
wedstrijden van het seizoen goed be-
gonnen. Met ruime cijfers werd gewon-
nen van Prise d’Eau 1 en Nieuwegein-
se 1. Helaas was in de derde wedstrijd
de Batouwe 1 een flinke maat te groot.
Niet te min een prima resultaat van
deze jonge toppers.

wat zeggen de regels?
Deze keer slechts 2 vragen voor de
liefhebber. Het zijn zogenaamd sa-
mengestelde vragen en ook referee’s
hebben daar soms moeite mee. De
verklaring en antwoorden staan zoals
altijd ergens achter in deze editie.
Zonder je regelboekje er bij (net als op
de baan overigens) is het bijna onmo-
gelijk om het juiste antwoord te
beredeneren!
 
1. Strokeplay: Een speler slaat een bal
van de afslag van een PAR-3 hole in
een greenside bunker. Hij raapt een
blad op, dat in de weg van zijn speel-
richting in de bunker ligt en daarbij
beweegt z’n bal. Terwijl hij op zijn
mede-speler wacht om diens slag te
slaan, wordt het blad dat hij net had
verwijderd terug geblazen en ligt nu
achter zijn bal in de bunker. De speler
is nu weer aan slag. Hij begint zijn

achterzwaai en raakt daarbij datzelfde
blad. Hij stopt zijn slag onmiddellijk en
verklaart de bal onspeelbaar. Hij pakt
de bal op, harkt de bunker en besluit
om zijn volgende slag te spelen van de
oorspronkelijke plek waar hij vandaan
kwam (de afslag). De bal landt op de
green en wordt met 2 puts uitgeholed.
Zijn score is: A)7  B)8  C)9  D)11
 
2. Strokeplay: De bal van A ligt op de
green 15 meter van de hole. De bal van
B ligt net buiten de green op ongeveer
4 meter van de hole. A put zijn bal en
die komt op ongeveer 1 meter van de
hole tot stilstand. Hij plaatst een mar-
ker achter zijn bal, maar hij laat zijn bal
nog even liggen. B vraagt of A de vlag
terug wil zetten in de hole. Zonder dat
B het ziet wordt tijdens zijn achterzwaai
door een plotselinge windvlaag de bal
van A aan het rollen gebracht. De

ballen raken elkaar op de green en B’s
bal ketst af en rolt in de hole. A’s bal
eindigt bijna 8 meter van de hole. Wat
zeggen de regels.
A) A en B krijgen geen strafslagen en
de laatste slagen van beide moeten
worden over gedaan.
B) A en B krijgen geen strafslagen. A
moet de bal spelen zoals hij ligt. B’s
bal is uitgeholed.
C) A moet zijn bal spelen van waar hij
het laatst geput heeft. B’s bal is uitge-
holed, maar hij krijgt wel 2 strafslagen.
D) A moet zijn bal spelen vanaf de
plaats waar hij hem had gemerkt. B’s
bal is uitgeholed, maar hij krijgt wel 2
strafslagen.
 
Veel puzzelplezier!
 
Fred van Kampen
(juni 2016)
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nationaal open matchplay

Van 8 t/m/11 juni 2016 was er weer het
bekende nationale open matchplay-
kampioenschap op onze baan onder
auspiciën van PGA Holland, de golfpro
organisatie. Dit keer alleen voor heren;
de belangstelling van de dames is
dermate laag, dat dit onderdeel werd
vervangen door een kampioenschap
voor heren senioren. De weersom-
standigheden waren perfect, de baan
zeer fraai met snelle greens en prach-
tige fairways, waar de regen van de
afgelopen tijd debet aan was. In de
halve finales speelde in de eerste flight
Severiano Prins (Haagsche) tegen
Fernand Osther (winnaar in 2014), de
strijd moest beslist worden op de 19e
hole en door een birdie op deze hole

won Severiano Prins. In de tweede
flight speelden Floris de Vries (finalist
in 2015) en Ruben van Uden (Eindho-
vensche); de laatste won met 1 up.
 
In de finale op zaterdag won Ruben
van Uden het kampioenschap door
met 4 en 3 te winnen van Severiano
Prins, beiden amateur. De speler van
de Eindhovensche kwam met een
birdie op acht 5 up en ondanks een
kleine inhaalrace van Prins behaalde
Van Uden de zege met een par op de
vijftiende.
Joost Steenkamer behaalde in het
najaar van 1990 op Geijsteren zijn
eerste zege bij de betaalde spelers
door het NK Matchplay voor Profs te
winnen. Bijna 26 jaar later is hij 50 en
dus net senior. Dat vierde hij door in
de finale van het Nationaal Open
Matchplay voor Senioren huis te hou-
den tegen de regerend strokeplay--
kampioen bij de senior-profs, Andrew
Allen. Steenkamer kwam op zes 1 up
en hij vergrootte de voorsprong in
sneltreinvaart. Op twaalf was het afge-
lopen: 7 en 6.
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opening golfmuseum Bleijenbeek
Wat een prachtig gezicht, al die men-
sen in golfoutfits die lijken op originele
kleding uit de jaren van  voor 1930.
Wat een prachtig gezicht, paarden-
koetsen, oude auto’s, een demonstra-
tie met jachthonden en dat allemaal ter
gelegenheid van de opening van het
golfmuseum in Bleijenbeek.
Een hickory golfwedstrijd kon natuur-
lijk niet ontbreken en als fans hebben
4 mensen van Geijsteren deelgeno-
men, Davey en ik wisten wat we onge-
veer konden verwachten (wij doen dat
vaker) maar voor Mike Cremers en
Peter Frenken was het de eerste keer.
Ontvangst en opening van het golfmu-
seum en daarna gebracht worden naar
de holes waarop we mochten starten.
Ik in een Rolls Royce, Dave per koets
en hoe Peter en Mike zijn gebracht
weet ik niet.

Met een lange golfronde in de benen
(5 uur volgens mij) terugkomend in het
clubhuis waar we werden onthaald
door de organisatie en een heerlijk
buffet klaar stond. Een geslaagde dag
met bekenden en minder bekenden
maar in een gezellige sfeer en prima
weer.
 
En raad wie er won: “onze” Mike.  Het
golfmuseum is direct aan de rechter-
kant op Bleijenbeek en absoluut een
bezoekje waard als je daar weer eens
bent. En als je meer wilt weten over
hickory golf dan kun je bij mij of Davey
meer informatie krijgen. 17 september
2016 is er op de Ullerberg (een privé
heidebaan op de Veluwe) het  Interna-
tional Dutch Hickory Open. Meedoen
is een uitdaging maar wel heel leuk.
http://www.ullerberg.nl/IDHO

Op GOLF.NL vind je baanbeoordelin-
gen; ook worden Testflights gestuurd
naar de banen. De drie golfers in een
Testflight kijken onder meer naar het
clubhuis, de oefenfaciliteiten en na-
tuurlijk naar de baan zelf. Ze geven
punten en hier komt een eindcijfer uit.
Recent was Geijsteren aan de beurt.
 
Baan 
De baan van Geijsteren is een subtop-
per - geen topper maar wel een goede
en heerlijke baan om te spelen. In de
GOLF.NL Top-50 van beste banen in
Nederland bezet Geijsteren de 22ste
plaats en dat klopt in onze ogen wel.
De 18-holes baan is in etappes aange-
legd (zie verderop). Op sommige
bosholes, bijvoorbeeld waar 5 en 12
samenkomen, waan je je op de Hilver-
sumsche. De nieuwe holes op het
einde zijn minder mooi en voelen als
13 in een dozijn.
 
Kwaliteit 
Elke keer als we de baan bij Venray
bezoeken – meestal in het hoogsei-
zoen – is de kwaliteit zeer goed. Dit-
maal speelden we een paar dagen na
het jaarlijkse toptoernooi op Geijsteren
(het Nationaal Open Matchplay) en
was de kwaliteit uitzonderlijk goed.
Gave en snelle greens (vaak “vals

plat”), glooiende fairways vol in het
gras, wuivende rough, mooi verzorgde
bunkers – zo zou elke baan er in juni
moeten bijliggen.  
 
Service 
 
De Noord-Limburgse club is vriendelijk
tegen gastspelers. Het tarief voor 18
holes is niet mals (70 euro) maar in ruil
daarvoor krijg je een dagkaart, gratis
rangeballen, een caddieboekje, tees
en vooral een gastvrij onthaal. Het
tussen de bomen verscholen clubhuis
uit 1986 ligt vlakbij de eerste tee, de
achttiende green en de oefenfacilitei-
ten. Ideaal. We hebben niet geluncht
of gedineerd maar naast de baan lig-
gen aspergevelden, dus . 
 
Opvallend
 
Geijsteren is vooral bekend van het
Nationaal Open Matchplay dat er sinds
1988 elk jaar wordt gespeeld en waar
de leden een zeer goed georganiseerd
toernooi voor amateurs en profs ver-
zorgen. Geijsteren is ook bekend van
Bertus van Mook, de in 1935 geboren
caddie, teaching pro en playing pro.
Van Mook, die 38 jaar pro was op
Geijsteren, werd achtmaal Nederlands
kampioen en het Nationaal Open

Matchplay was mede zijn initiatief.
 
OORDEEL:  8
Geijsteren biedt een heerlijke ronde
golf met veel afwisseling, uitdaging en
natuurschoon (ook heide). En veel
goede holes, maar niet genoeg om tot
de top-15 van Nederlandse banen
door te dringen. De oudste holes
(1974, van architecten Frank Pennink
en Donald Steel) in de bossen van
landgoed Geijsteren zijn charmant, de
vijf park- en waterholes op het slot van
de ronde (1985, Steel) stellen daar-
mee vergeleken teleur, ook al hebben
huisarchitect Michiel van der Vaart en
bosdeskundige Ronald Buiting de
baan de afgelopen jaren verbeterd.
 
Wat kost het?
 
Greenfee: achttien holes 70 euro (na
15 uur 50 euro), geen tarief voor negen
holes, arrangement 18 holes met diner
77,50 euro.
Andere prijzen: koffie 2,10 euro,
broodje jonge kaas 3 euro, 12-uurtje
11 euro, kipsaté met frites en sla 13
euro, dagschotel 13 euro.
 
Deze baanbeoordeling is ook versche-
nen in GOLF.NL Weekly 9 van 2016
 

baanbeoordeling
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businessclub

De Businessclub Geijsteren bestaat
5 jaar
 
In 2011, 5 jaar geleden begonnen
Henk van der Heijden, Barbara de
Reuwer-Steenberghe, Bram Berden
en Stephan Keijzers met de business-
club Geijsteren.
De businessclub had als doel het be-
vorderen van zakelijke contacten, het
opbouwen van netwerken en het sti-
muleren van de golfsport als zakelijk
bindmiddel in de regio. Nu 5 jaar later
kunnen we stellen dat de heren hier
prima in geslaagd zijn. De business-
club is nog steeds groeiende in leden
en met golfactiviteiten. De business-
club heeft nu 37 actieve leden en een
uitgebreid en interessant jaarprogram-
ma waar het golfspel de bindende

Even aan u voorstel-
len...

► Mijn naam:  Marco Schelbergen
             
► Ik ben werkzaam bij: Camp &
Schelbergen
► Het bedrijf is gespecialiseerd in:
Implantologie en gebitsprotheses
► Mijn functie binnen het bedrijf:
Eigenaar/behandelaar
► Mijn leeftijd: 41
► Mijn golf handicap:  38
► Mijn andere handicap: Tijdgebrek
► Mijn golfhoogtepunt: Winnen van
de ouder-kind wedstrijd met mijn
schoonmoeder, Annie Dittrich
► Mijn favoriete golfspeler: Jordan
Spieth
► Mijn favoriete gerecht bij 'Hole
19': Scampi’s
► Mijn favoriete hole op Geijsteren
is en waarom?: Hole 2. Mooie hole
door de bomen links van de fairway
en niet te lang
► Mijn mening over Golfclub Geijs-
teren: Een van de mooiste banen
van Nederland (voor zover ik ze
gezien heb) en vrijwel nooit wacht-
tijden
► Mooiste golfbaan ooit gespeeld:
Glen Annie Golf Club in Santa Bar-
bara
► Hole in one geslagen? Waar?: Is
me (nog) niet gelukt
► Waarom moeten er meer men-
sen lid worden van de Business-
club?: Het is een gezellige club
mensen die in competitie verband
deze mooie sport bedrijven. Daarbij
vergroot het je netwerk.
► Wat ik verder nog kwijt wil: Lid
worden van de businessclub heeft
ervoor gezorgd dat ik vaker tijd vrij
maak voor golf
► Ik geef het stokje over aan: Frank
van Gaal
 

factor is.

Hieronder een portret van Marco
Schelbergen, die zich in het blauwe
kader aan ons voorstelt.

 
 
 
Wie 5 jaar bestaat, heeft iets te vieren.
Dus geen ‘reguliere’ businessdag
deze keer, maar met z’n allen een van
A tot Z verzorgde golfdag in Düsseldorf
op de prachtige golfbaan Hubbelrath.
’s Morgens vroeg werden alle busines-
sleden persoonlijk opgehaald van hun
woonadres met kleinere taxibusjes.
Deze busjes brachten iedereen naar
de verzamelplaatsen in Venray en
Venlo, alwaar de reis in een grotere
bus werd voortgezet. In de bus kregen
alle businessclubleden een speciale
1e Lustrum golf trui uitgereikt door het
BC-bestuur, als blijvend aandenken.
Bij aankomst werden we ontvangen
met een heerlijke lunch en na het in-
spelen en met birdieboekje in de hand
gingen we de baan in.
De prachtige en ook zeer heuvelachti-
ge baan bleek al snel een hele uitda-
ging voor menigeen. Uiteindelijke was
het single handicapper Scott Stam-
back die met 38 Stableford punten (!)
als winnaar van de baan kwam.

Een ongelofelijke knappe prestatie als
je de moeilijke weers- en baanomstan-
digheden in ogenschouw neemt. Eens
te meer het bewijs dat er meer dan
voldoende golftalent aanwezig is bin-
nen onze businessclub. In het clubhuis
werden we weer verwelkomd met een
typische Duits biertje uit houten biervat
en een echte smaakvolle Duitse Cur-
ryworst.
Na een verkwikkende douche werd de
reis voortgezet richting Medienhafen
in Düsseldorf, waar we in een sterren-
restaurant de innerlijke mens hebben
verwend met een echte sterrenmaal-
tijd.
De dag werd afgesloten (na nog een
korte muzikaal intermezzo van Henk
de Jong voor onze jarige job Bram
Berden) met de terugreis met de bus
richting Venlo en Venray, alwaar alle
leden weer in de taxibusjes persoonlijk
thuis werden gebracht. Hiermee kwam
een einde aan deze mooie gedenk-
waardige 1e lustrum golfdag.
 
De Businessclub bestaat 5 jaar en
gezien het grote enthousiasme van
alle leden zullen daar nog vele jaren
bijkomen … lang zal de businessclub
Geijsteren leven!

19



20



21



De meest veelzijdige dakbedekker in uw regio.
S t a y e r h o f w e g  7  •   W a n s s u m  •   w w w . j a c o b s - d a k b e d e k k i n g e n . n l

Platte daken

MMMetalen dak- en wandsystemen

De meest veelzijdige dakbedekker in uw regio.
S t a y e r h o f w e g  7  •   W a n s s u m  •   w w w . j a c o b s - d a k b e d e k k i n g e n . n l

>

houd
>
> Zink- en koperwerk

Openingstijden: 

 

ma. - vr.: 9.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur,
  

za.: 9.00 - 12.00 uur

> Renovatie en onderhoud

> Hellende daken

>

> Zink- en koperwerk

>

> Boeiboordbekledingen

> DakservcccciCcqqcce

> Dakwinkel

cCDakkapellen en dakvensters>

T (0478) 53 17 95  •  F (0478) 53 25 44  •  E info@jacobs-dakbedekkingen.nl
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herenconvent

uitnodiging Arendsen de Wolfftrofee
Het herenconvent organiseert dit jaar wederom een mixed wedstrijd. Deze vindt plaats op vrijdag 12 juli. De wedstrijd-
vorm is een Mixed Greensome Stableford. Graag nodigen wij de dames en heren uit om in te schrijven. Behalve als
mixed koppel kunt U ook inschrijven als dames en of heren koppel, U kunt zelfs individueel inschrijven, wij zoeken
dan een partner voor u.
De winnaars kunnen deelnemen aan de landelijke finale, dit jaar op 15 oktober op Golfclub De Semslanden. De
winnaars dienen echter wel te voldoen aan de eisen van de NGF t.w. Mixed koppel, zowel de dames als de heren
moeten tenminste 50 jaar zijn (op 1 januari 2016), exact handicap dames tussen 10.1 en 30.0, heren 8.1 en 30.0,
gezamenlijke handicap maximaal 55.

WINTERCOMPETITIE
Deze winter konden we alle acht wed-
strijden van de wintercompetitie spe-
len. De laatste op vrijdag 25 maart.
Gaven we in het verleden nog 5 tot 1
punt aan de eerste vijf koplopers, dit
jaar werd de ranglijst samengesteld
middels de 5 beste Stableford scores.
In de 1e categorie was het spannend
tot de laatste wedstrijddag. Er waren 5
kanshebbers, die binnen 7 punten  van
elkaar stonden. Nummers 4 en 5 had-
den niet ingeschreven. Bleven over
Geert Willems met 188, Jac Arts en
Gerard de Beyer met  185. Uiteindelijk
verbeterde alleen Geert Willems zijn
score. Jac en Gerard bleven op hun
totaal staan. De volledige uitslag was
dan ook: 1. Geert Willems 190, 2. Jac
Arts en Gerard de Beyer 185, 4. Harry
Daudey met 182 en 5. Piet Borjans met
181.

In de 2e categorie was er minder
spanning. Henny van Konijnenburg
stond fier bovenaan met 199 en volgde
Joost Jansen met 189, terwijl Hans van
Oosterhout 180 punten had. We wis-
ten, dat Henny tijdens de laatste wed-
strijd op vakantie was. Het was ook
bekend, dat Harry Clevis nog maar 4
scores had ingeleverd en zijn achter-
stand met een laatste ronde van 26
Stableford punten zou hebben goed
gemaakt met goede kans op de eind-

zege. Maar ook Harry had op de laatste
wedstrijd iets anders te doen, zodat de
stand  onveranderd bleef. Henny werd
na terugkeer van zijn vakantie tot zijn
grote verrassing alsnog gehuldigd als
winterkampioen.

HERENCONVENT PUTTERBEKER
Vrijdag 6 mei was de strijd om de Put-
terbeker. Bij het Herenconvent worden
in deze “klassieker” de gemaakte puts
dubbel geteld. De score komt als volgt
tot stand. Totaal aantal slagen ver-
meerderd  met het aantal puts en ver-
minderd met de playing handicap. Als
je goed speelt, kom je net onder de 100
netto uit. Het record staat sinds 2010
op naam van Henny Klaver met 95
netto. Dit jaar kwam overall winnaar
binnen met 102 slagen netto. De uit-
slag: 1e categorie: 1. Heiko Dijkema
102 slagen, 2. Bertus van Mook 103
en gedeeld 3. met 105 Jac Arts en
Broos Swinkels. 2e Categorie: 1. Leon
Dorren 103 slagen, 2. Sraar Beterams
108, 3. Joost Jansen 110.
OLD GRAND DAD
Vrijdag 17 juni was het weer tijd voor
de Old Grand Dad, welke wedstrijd de
laatste jaren geïntegreerd is in een
gewone wedstrijd van het Herencon-
vent. De donateurs streden om een
wisseltrofee en beeldje beschikbaar

gesteld door de stichting Old Grand
Dad. Ook waren er evenals vorig jaar
drie plaatsen voor de regiofinale te
verdienen, welke dit jaar gespeeld zal
worden op maandag 18 juli op de baan
van Maastricht  International. De
weersvoorspelling was niet goed, er
werd veel regen verwacht; dat was ook
terug te vinden in het aantal inschrij-
vingen, Maar zoals vaker, de thuisblij-
vers kregen ongelijk, de regen viel el-
ders en we hadden goed golfweer. Wel
een zware baan wat weer terug te
vinden was in de uitslag, maar al met
al een geslaagde dag. De uitslag: 1.
Geert Willems 37 punten, 2. Wim van
Osch 36, 3. Hub de Bruin 34.
PRO CUP
Vrijdag 3 juni zouden we onze Pro Cup
spelen met als wedstrijdvorm “4 ball
better ball” met Davey met Bertus als
de vos. Helaas werd deze wedstrijd
door zware regen afgelast. In overleg
met Davey en Bertus zoeken we een
nieuwe datum.
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variabel

Marshal-plan
 
Aanleiding
 
Op dit moment werken we als vereni-
ging met 2 caddiemasters welke in
dienst zijn van de club, te weten Ian en
Frans. In 2018 zal Frans kunnen gaan
genieten van zijn pensioen.  Om het
gat dat hierdoor ontstaat op te vullen,
hebben we bij omliggende clubs geke-
ken hoe hier mee omgesprongen kan
worden. Uiteindelijk is door het bestuur
besloten om te gaan werken met één
caddiemaster en een vrijwilligerspoule
van marshals
 
Aanpak
 
Als bestuur hebben we gekeken wie
van onze leden de kar kon gaan trek-
ken om de opzet en implementatie te
bewerkstelligen. We zijn blij dat Ian
Turner en Geert Willems dit op zich
willen nemen.
 
Het traject ziet er grofweg als volgt uit
♦ Oriëntatie bij golfclubs waar op dit
moment met marshals wordt gewerkt
(okt-dec ’15)
♦ Opstellen functiebeschrijvingen en
competentieprofielen voor caddie-
master en marshals (jan-febr ’16)
♦ Werven/opleiden/instrueren van 1e
groep marshals (apr/mei ’16)
♦ Testfase 1 (juni-nov  ’16)
♦ Evaluatie testfase 1 en aanpassin-
gen (dec ’16 – jan ’17)
♦ Werven/opleiden/instrueren van 2e
groep marshals (jan/mei ’17)
♦ Testfase 2 (2017)
♦ Evaluatie testfase 2 en doorvoeren
aanpassingen
♦ Implementatie (begin 2018)
 
Zoals aangegeven pakken we ruim-
schoots de tijd om zaken te organise-
ren en te testen, zodat we tzt op alles
zijn voorbereid. Indien je opmerkingen
of aanvullingen hebt vernemen wij dat
graag. Je kunt deze schriftelijk richten
aan het secretariaat, zodat deze hier
verzameld kunnen worden en tegelijk
in het overleg meegenomen kunnen
worden.
 
Pieter Weijs,
bestuurslid golfzaken

Enkele maanden geleden kon Mia van
der Heijden haar gele bal nergens
meer vinden op hole 11; hij raakte deze
boom; uiteindelijk toch "teruggevon-
den". Gelukkig nog geen blad aan de
boom. Zoekt en gij zult vinden.
 

G.C. Geijsteren op VieCuri Matinee
 
Op 10 april heeft het 8ste matinee
plaatsgevonden in het ziekenhuis Vie
Curi te Venlo. Deze editie van Matinee
had als thema ‘Sport je gezond?!’ en
wilde er mensen bewust van maken
dat ze zelf een belangrijke rol spelen
in het voorkomen van ziekten en in hun
eigen genezings- en revalidatiepro-
ces. Ook golfclub Geijsteren had een
stand. In ruil voor het mailadres kon
men meedingen naar 10 golflessen op
Geijsteren. Deze lessen werden ge-
wonnen door de broer van ons lid Ton
Hesen. Ook hebben we mensen en-
thousiast gemaakt voor onze open dag
een week later, die daardoor ook heel
goed bezocht is.
 
Maaike de Vocht

Golftoernooi Vie Ami
 
Een serre en beleeftuin bij het nieuwe oncologiecentrum van VieCuri Medisch
Centrum. Dat was het doel waarvoor, op vrijdag 20 mei, werd gegolfd bij Golf-
en Countryclub Geijsteren. De vriendenstichting van het ziekenhuis, VieAmi,
organiseerde dit fondsenwervend golftoernooi voor de derde keer. Voor de
tweede keer werd de golfbaan gesponsord door Geijsteren.
In totaal namen 17 teams deel aan het golftoernooi. Het deelnemersveld bestond
uit ondernemers uit de regio en specialisten van VieCuri. Samen haalden zij
deze dag een prachtig bedrag van €10.600 op. Een resultaat om trots op te zijn.
Het was een geweldige dag met een ontspannen sfeer en de gastvrijheid van
Golf- en Countryclub Geijsteren was top!
Dankzij alle deelnemers is VieAmi een stapje dichter bij de serre met beleeftuin!
 
Maaike Boekwijt
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de langste damesdag

Wat hebben we ervan genoten !
De tweede zomerdag begon met een
temperatuur,
waar we nog niet aan gewend waren !
Het was afzien!
De watervoorraad op Geijsteren was
bijna niet toereikend genoeg voor ons.
Pappen en nat houden!
De benjamin van de damesdag Jeani-
ne, vroeg mij of ik met haar wilde spe-
len, dan zeg je natuurlijk geen nee!
Met onze medespeelsters Jokie en
Leontien begonnen we aan de four ball
better ball .
Dat ging 's ochtens lekker.
We wisselden elkaar mooi af.
’s Middags de singels ( puf puf ) die
ook in ons voordeel uit pakten !
Met een heerlijke flacon badschuim
onder de arm gingen we blij maar
moegestreden naar huis!
 
Annemiek & Jeanine!

 
Vandaag hadden wij een gezellige
flight, eerst de dubbel.
Zeer goed spel van Annemiek en Je-
anine.
De singels waren zeer zwaar onder
tropische temperaturen .
Ik zag op een gegeven moment de bal
dubbel, black out, mijn lichaam kookte

van de hitte !
Ik heb nog nooit gehad van ..... Oh,
houd ik het nog vol !
We zijn alle vier over de eindstreep
gekomen, later hoorden we dat er best
veel uitvallers waren!
Annemiek en Jeanine werden eerste
en wij derde of vierde ????
We sloten de dag af met een lekkere
salade !
 
Leontien
 
Wat was het warm!! En oh, die greens,
zo mooi, maar razend snel.
De putjes die steeds net niet vielen !!
Het samenspel van Jeanine en Anne-
miek was prima!
Ze gaven ons het nakijken .Gezellig
gespeeld en zij: gewoon beter!
Wedstrijdleiding prima! enz. enz.
 
Jokie de Vos

water, water en nog eens water
Al meerdere weken hebben we te
maken met wateroverlast op de baan
veroorzaakt door zeer zware buien of
beter gezegd noodweer.  De green-
keepers hebben samen met loonwer-
ker Jacobs uit Geijsteren er steeds
voor kunnen zorgen, dat het meeste
water weggezogen en afgevoerd werd
naar de vijvers.
Dit is belangrijk om schade aan het
gras zo veel mogelijk te beperken en
uiteraard proberen we de baan ook zo
snel mogelijk weer speelklaar te krij-
gen. Door de inzet van al onze mensen
is dit naar onze mening ook steeds erg
goed gelukt.
Uiteraard ontstaat er schade aan de
paden en hier en daar is er een spoor
gereden maar dat heeft het spelplezier
niet kunnen verminderen. Hopelijk
hebben we voorlopig het ergste achter
de rug en kunnen we qua werkzaam-

heden weer in het normale ritme
komen.
Door de groeizame omstandigheden
is de rough dit jaar wel erg hoog ge-
worden. We zullen daarom op diverse
plaatsen de rough nu al gaan maaien
en ruimen.
Ik ga er vanuit, dat onze medewerkers
best veel ballen zullen vinden die jullie
later weer voor een ‘zacht prijsje’ kun-
nen kopen bij Rachel.

De opbrengst gaat trouwens in de
personeelspot!!!!!
Zoals tijdens de afgelopen ALV ook
gemeld, heb ik van diverse leden vra-
gen gekregen met betrekking tot het
spuiten. In verband met de drukte
hebben we dit ook meerdere malen
overdag gedaan. Ik kan u echter ver-
zekeren dat wij geen gif spuiten (al drie
jaar niet meer), maar dat wij meststof-
fen aanbrengen.

Ook deze stoffen hebben natuurlijk
een bepaalde reuk maar zijn absoluut
ongevaarlijk.
Mocht het noodzakelijk zijn om toch
chemische bestrijdingsmiddelen in te
zetten (b.v. bij een ernstige schimmel
uitbraak op de greens) dan wordt dit
gedaan in de avonduren wanneer
niemand op de baan aanwezig is.
Heeft u hierover nog vragen, dan horen
Eric of ik het graag.
Wij wensen u een paar drogere maan-
den en veel golfplezier!!
 
Namens de baancommissie en de
greenkeepers,
 
Raf Dittrich
baancommissaris
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voor u gelezen

Op de website van PGA Holland lazen
wij dit leuke artikel; wij willen u dit niet
onthouden.
 
NK Matchplay piekmoment voor
Eric Wijnhoven
De top van de Nederlandse professio-
nals en amateurs is bij het Nationaal
Open Matchplay Kampioenschap, dat
woensdag 8 juni op Geijsteren van
start ging, verzekerd van een uitste-
kende geprepareerde baan. Hoofd-
greenkeeper Eric Wijnhoven heeft er
met zijn team opnieuw alles aan ge-
daan om de 18 holes in Noord-Limburg
weer in topconditie te krijgen.
PGA Holland houdt het toernooi, waar-
in wordt bepaald wie de beste match-
play-golfer van Nederland is, alweer
voor de 26ste keer bij Golf- en Coun-
tryclub Geijsteren. Elk jaar wordt dit
evenement onder ideale baanomstan-
digheden gehouden. Eric Wijnhoven is
al 15 jaar aan de golfbaan verbonden,
waarvan de laatste 11 jaar als hoofd-
greenkeeper. Dertien holes van deze
bijzondere baan liggen in het bos. Eric
Wijnhoven slaagt er elke keer weer in
om de lat op golfbaan Geijsteren een
stukje hoger te leggen.
Dat doet hij ook bij zichzelf. "Ik heb na

de middelbare Bosbouw en Cultuur
Technische School via de NGA (Ne-
derlandse Greenkeepers Associatie)
de opleidingen greenkeeper en hoofd-
greenkeeper gevolgd’’, vertelt de 42--
jarige Eric Wijnhoven. "Net zoals bij zo
veel beroepen is het ook voor mij zaak
om bij te blijven bij de nieuwe ontwik-
kelingen op het vakgebied. Ik bezoek
nog steeds lezingen, beurzen en
workshops.’’
Eric Wijnhoven gaat nog een stap
verder, want hij werkt als vrijwilliger
mee aan diverse grote golftoernooien,
zoals bij voorbeeld het Schots Open in
Loch Lomond of de Ryder Cup in
Wales op The Celtic Manor Resort. "Ik
vind het bij grote toernooien schitte-
rend om in een andere keuken te kun-
nen kijken. Bij de Ryder Cup bestond
het team greenkeepers uit 150 perso-
nen. In Schotland bij de Scottish Open

waren het er 60. Daar gaat het echt om
de details. Wij werken op Geijsteren
met vier vaste greenkeepers en twee
parttimers. Deze bezetting is van een
andere orde. Met 60 of 150 mensen
kun je veel meer, dat is logisch. Maar
het is voor mij een uitdaging om in die
paar dagen de dingen op te pikken, die
ik wel op mijn eigen baan kan toepas-
sen.’’
"Ik vind het fantastisch om bij de grote
toernooien over de verzorging van een
golfbaan te praten. Al die greenkee-
pers hebben dezelfde passie. Zij heb-
ben liefde voor hun vak. Door er met
anderen over te praten leer je heel
veel.
Natuurlijk zijn de omstandigheden in
Noord-Limburg anders dan Schotland
en Wales, maar ik leer er elke keer van.
Als ik bij GC Geijsteren hoor dat de
baan er goed bij ligt, dan ben ik trots.
En ik doe dat niet alleen. We zetten
ons met een heel team in om ervoor te
zorgen dat de baan er bijna altijd goed
bij ligt. Uiteraard is het NK Matchplay
voor professionals voor ons een jaar-
lijks piekmoment en ik vind dat we ook
bij deze editie erin zijn geslaagd om de
baan goed te prepareren.’’
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 secretariaat

De verklaring van vraag 1:
De afslag op de PAR-3 hole is slag 1.
Het verwijderen van een blad kost 2
strafslagen. Regel 13-4c verboden
handelingen in een hindernis.
Bij het verwijderen beweegt de bal
(komt tot rust op een andere plaats);
dat zijn 2 strafslagen volgens Regel
18-2(i). Als hij de bal van deze plaats
had geslagen, had hij nog eens 2
strafslagen moeten incasseren vol-
gens Regel 20-7c, maar dat is in dit
geval niet gebeurd.
Hij begint zijn achterzwaai en raakt
daarbij datzelfde blad. Helaas weer
volgens Regel 13-4c 2 strafslagen.

Hij stopt zijn slag onmiddellijk en ver-
klaart de bal onspeelbaar. Regel 28 1
strafslag.
Hij pakt de bal op, harkt de bunker geen
strafslagen, zie ook Regel 13 Uitzon-
deringen.
Hij past Regel 28a verder correct toe
en doet nog 1 slag en 2 puts.
Zijn score is 11 (D)
 
De verklaring van vraag 2:
De bal van A is in beweging en wordt
door een andere bal van richting ver-
anderd. In dat geval moet speler A zijn
slag laten vervallen en de bal terug-
plaatsen en zonder straf opnieuw

spelen. Regel 19-5b
Noot: dat hij z’n bal heeft gemerkt on-
derweg is niet relevant, daar staat
geen straf op. De wind is geen outside
agency, maar veroorzaakt de bal ge-
woon verder te rollen als onderdeel
van de oorspronkelijke put van A.
B’s bal is uitgeholed, maar hij moet
echter wel 2 strafslagen bijtellen vol-
gens Regel 16-1f. Het is zijn verant-
woordelijkheid om te constateren dat
de bal van zijn medecompetitor inder-
daad stil ligt (of is opgenomen) voordat
hij een slag doet.
Antwoord C is juist.
 

antwoorden: wat zeggen de regels

In het afgelopen half jaar werden de
volgende nieuwe lidmaatschappen
genoteerd:
 
Businessclub   
Kees van der Kroon
   
Gewone leden  
Jacomien Houba
Peter Houba
   
Jaarleden  
Louis Dekkers
   

Vriend van Geijsteren   
Karel Büthker
Pieter van Cuijk
Sef Leijssen
Frans Schmeetz
Claartje de Vocht
Ronald Zijlstra
   
Jeugd 19-20  
Laura van der Heijden
   
Jeugd 21-29 studerend  
Boy de Kleijn
   

 
OMZETTINGEN  
Weekendlid wordt gewoon lid  
Fred van Duijnhoven
Peter Janssen
Bert Viersma
   
Twilightlid wordt gewoon lid  
Ria Frenken
Martin Frenken
José Valentijn
Sef Valentijn  
 
 

Jonge spelers aan het putten bij het
Nationaal Open Matchplay.

8e lustrum  4 september 2016
 

Op de dies van onze vereniging, dit jaar is dit op zondag 4
september a.s., zal ook het 40-jarig bestaan van onze club
gevierd worden.
In het verleden werden lustra groots aangepakt met diverse
wedstrijden, optredens en festiviteiten. In de huidige krappe
financiële periode is gekozen om het 8e lustrum beperkt te
houden.

Globaal zal dit inhouden, dat er een “aangeklede” wedstrijd wordt georganiseerd
met koffie vooraf, een hapje en/of drankje in de baan en een aansluitend diner
met muzikale omlijsting. Van de deelnemers zal een eigen bijdrage worden
gevraagd.
Dringend advies: blokkeer de agenda’s voor 4 september, zodat we dan een
volbezette lustrumdag kunnen vieren.
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Indien onbestelbaar retour: Het Spekt 2, 5862 AZ, Geijsteren

Afm: 60 x 120 cm
Aceylverf op MDF
 
Omdat ik nog nooit een
hole-in-one mocht maken,
heb ik er maar een geschilderd,
want....wie is er nu niet
"in de wolken met een
hole-in one"?
 
Jos Kesseler (Kess1)
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