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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
In de voorbije periode was het gespreksonderwerp op de club opvallend
vaak het voortbestaan van onze vereniging. Als vanzelfsprekend kwam
daar het aspect van een aantrekkelijke
golfcourse aan de orde. Velen waren
de mening toegedaan, dat een fraaie,
goed onderhouden baan een centrale
rol speelt bij de keuze om nog eens
terug te komen na een aangename
ervaring van de ronde door de baan.
Of zelfs lid te worden van de club met
die fraaie golfcourse.
Het klinkt wellicht saai, maar wederom
eenieder was het er over eens, dat de
toestand van de rough - in elk geval
die van de periode medio juli - daar
een niet te onderschatten negatieve
bijdrage aan levert. Je vindt je bal in
die platgeslagen slierten hooiachtige
substantie niet meer terug, het zoeken
leidt tot oponthoud.
En dat veroorzaakt dan het nodige
ongenoegen met een negatieve beeldvorming en negatieve reacties.

Het lijkt in dit verband goed om er onmiddellijk aan toe te voegen, dat moeilijke rough, die er toe dwingt om geen
hout maar een wedge te gebruiken om
er uit te komen, zodat het je een slag
zal gaan kosten, niet het probleem is.
Nee, het gaat in essentie om tijdverlies,
oponthoud en uiteindelijk de veroorzaakte ergernissen.
We weten allemaal, dat op een baan,
waar - ook - veel greenfeespelers
komen, het vinden van een verkeerd
geslagen bal nauwelijks of geen problemen oplevert. Vooruit: doorgaans
oplevert.
We kunnen ons niet voorstellen, dat
het bestuur er in dezen anders over
denkt. En als dat dan zo is, dan moet
er zo nodig maar extra mankracht
worden ingezet om alles letterlijk in
goede banen te leiden.
Ja, dat willen we toch nog eens graag
even kwijt met het goede doel voor
ogen.

Medio augustus is er weliswaar een
deel van die rough "gefatsoeneerd",
maar lang nog niet voldoende, naar
onze mening.
Zoals we intussen allemaal weten is
het bestuur gestart met een nieuwe
marketingstrategie. In de huis-aanhuis bladen ontwaarden we advertenties over onze golfclub en uit de failliete boedel van een belendende collega-golfclub werd de ledenlijst gekocht.
Vervolgens kregen alle leden van die
club een proeflidmaatschap aangeboden. Een, dit zij toegegeven, scherp
aanbod, maar toch fronsten wij onze
wenkbrauwen bij deze actie.
Zakelijk gezien een interessante actie,
maar het zal de collegiale sfeer tussen
belendende golfclubs niet bevorderen.
Binnen de club beluisterden wij uiteenlopende meningen over deze actie en
gezegd moet worden, dat ook binnen
de redactie de meningen divers zijn.
De mededelingen van het secretariaat
vermelden echter wel een lange lijst
met nieuwe leden, dus de actie mag
wel succesvol genoemd worden. We
zullen maar zeggen: het doel heiligt de
middelen.
Begin september waren er een aantal
wedstrijden, die vroeger onder de
golfweek vielen. Het was opvallend,
dat de vriendinnendag en de vriendendag weer goed bezet waren en ook
uitstekend verliepen.
Dit soort wedstrijden met betrekkelijk
veel deelname van buiten zijn een
reclame voor onze club. Van beide
wedstrijden vind u een kort verslag.
Op 4 september werd de dieswedstrijd
van onze club gevierd: dit jaar voor de
40e keer, dus het 8e lustrum. Alle
reden voor een heerlijk feest. In dit
nummer natuurlijk uitgebreid aandacht
voor dit evenement.
Uit de talloze foto's blijkt wel, dat deze

dag top was, een feest zoals we kennen uit vroegere tijden van onze club.
Alle deelnemers aan het lustrum ontvingen de officiële lustrumfoto, die wij
hier publiceren ter vermaak van de
thuisblijvers.
Intussen is ook het clubkampioenschap strokeplay gespeeld. De winnaar was Noa Janssen, die ook al het
clubkampioenschap matchplay op zijn
naam schreef. Hij staat zo langzamerhand op eenzame hoogte in de club.
Wat verschrikkelijk jammer, dat we niet
meer van dit soort jonge topspelers in
de dop kunnen presenteren.
Opmerkelijk was het gering aantal
deelneemsters bij de dames; gefluisterd werd, dat de dames 3 x 18 holes
te zwaar vinden en eigenlijk 2 x 18
holes willen spelen. Het is ons onbekend in hoeverre hier een vast programma moet worden gehanteerd,
maar het is het overwegen waard.
Als we het allemaal goed hebben begrepen, hebben zich recentelijk een
40-tal nieuwe leden gemeld. Voorlopige leden, zogezegd. Gezien de condities waaronder je je kon aanmelden, is
het natuurlijk maar de vraag, of - laten
we zeggen - een en ander beklijft.
De een zal ons wellicht nu als zwartkijkers aanmerken, terwijl een ander
zou kunnen zeggen: niet onrealistisch.
Maar we hopen van ganser harte, dat
zal blijken, dat we in dezen een te
sombere kijk op de zaak hebben
gehad.
De heren redactieleden hebben nu
genoeg gemopperd. Ik als enige vrouw
in de redactie ben heel tevreden met
de actie van het bestuur en heet hierbij
alle nieuwe leden van harte welkom.
Schrijf je in voor de maandbeker en de
andere gezelligheidswedstrijden, neem
deel aan de damesdag en het herenconvent. Je zult je snel thuisvoelen bij
deze club.
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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 de voorzitter
De vakanties lopen op een eind en
daarmee zijn we als bestuur weer druk
in de weer onze taken op te pakken.
Het was een roerige zomer, waarbij de
focus vooral lag op het tot realisatie
brengen van de gemaakte plannen
om zo nieuwe leden naar onze mooie
club te trekken.
Met het communicatieplan onder de
arm hebben we verschillende acties
uitgezet, die inmiddels hebben geleid
tot ca. 40 nieuwe proeflidmaatschappen.
Een mooi resultaat, maar nog belangrijker is dat deze nieuwe leden zich
thuis gaan voelen bij onze club. Ik roep
dan ook iedereen op om deze nieuwkomers warm te onthalen en daar waar
mogelijk en nodig bij te staan. Ook hier
is onze gastvrijheid cruciaal.
De nieuwe leden wil ik graag uitnodigen voor de “nieuwe leden wedstrijd”,
die plaats vindt op zaterdag 24 september as. Dit is een mooie gelegenheid om kennis te maken met andere
leden en ook een mogelijkheid om het
wedstrijdgevoel op te doen in een
ontspannen en gezellige sfeer.
Op 4 september jl. hebben we het 8e
lustrum, het 40 jarig bestaan van de
club, gevierd. Deze keer op een bescheiden wijze, een “aangeklede Dies”
maar wel feestelijk waaraan iedereen
kon deelnemen. Met ca. 80 deelnemers zijn we die ochtend de Dies gestart.
Een leuke ontvangst met mooie versiering van de entree, een welkom met
muzikale omlijsting van Louise Looman, koffie met speciaal voor deze gelegenheid gemaakte petit fours aangeboden door Olga en André, bracht een
ieder meteen in feeststemming.
Helaas waren de weergoden ons iets
minder goed gestemd. De wedstrijd
hebben we helaas moeten staken door
een enorme hoosbui, waardoor de
baan tijdelijk niet bespeeld kon worden.
Besloten is toen om toch 9 holes te
spelen en af te sluiten met de “snelle
13”. Dit laatste was een leuke challenge, waarbij 5 bestuursleden met 4
andere spelers per team, hole 13 zo
snel mogelijk moesten uitholen.

gezien het feit dat de officiële wedstrijd
niet gespeeld is.
Wel hebben we voor alle categorieën
een drietal prijzen gemaakt, zodat ook
de winnaars een goed gevoel aan deze
middag hebben overgehouden.
Op deze dag hebben we tevens de
fotocollage gepresenteerd die is samengesteld uit het archief van onze
golfclub. Dan zie je dat beelden spreken, en een mooi overzicht geven van
40 jaar Golfclub Geijsteren.
Ook gaan we de komende weken op
de website verhalen presenteren, die
zijn samengesteld uit interviews met o.
a. oud bestuursleden, professionals,
baanarchitect, leden van het eerste
uur, nieuwe leden, huidige bestuur,
over het verleden, heden en de toekomst van onze golfclub.
Deze interviews zijn afgenomen door
Jos Waals en Annie Dittrich met ondersteuning van Rachel Vogels.
Ik heb de mogelijkheid al gehad deze
te lezen en ik moet zeggen, dat het me
van de eerste tot de laatste letter heeft
geboeid.
Einde van het jaar proberen we deze
verhalen te bundelen in de laatste
Blauwe Steen. Dank nogmaals aan
allen die hieraan bijgedragen hebben.
Afsluitend zijn op 10 en 11 september
de Strokeplay Clubkampioenschappen gespeeld. Helaas moeten we
constateren dat de deelname hieraan
mager is.
Slechts 2 dames en 14 heren zijn de
competitie aangegaan. Uiteindelijk is
er wel fanatiek gestreden om de overwinning en hebben we terechte clubkampioenen Strokeplay 2016. Bij de
dames is Jeanine Lommen clubkampioen geworden en bij de heren Noa
Janssen.
Beide van harte gefeliciteerd met dit
mooie resultaat.
Een geweldig leuk spelletje waar iedereen erg enthousiast over was.
Aansluitend een walking dinner verzorgd door onze horeca met een gezellig feestje en leuke dansmuziek en
niet onbelangrijk een erg goede sfeer!
De Dies-prijzen zijn niet uitgereikt, dit

We gaan ons opmaken voor de laatste
maanden van 2016, en hopen dat we
nog kunnen genieten van een mooi
naseizoen op onze golfbaan.
Groet,
De Voorzitter
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surrealisme in geijsteren ?
Zoals velen van u zullen weten is het
surrealisme een in mijn België een
vrijwel normaal verschijnsel. Al vele
jaren geleden schreef Paul van Ostaijen reeksen gedichten, die vol staan
met onwezenlijke en onverwachte
zinswendingen en gedachten, het dadaïsme tot grote kunst verheven, nog
steeds de moeite waard om te lezen.
Margritte is natuurlijk bij iedereen bekend met zijn schilderijen waarop de
vaak onwerkelijke afbeeldingen van
mensen en voorwerpen tot ieders
verbeelding spreken, maar niettemin
blijft er altijd een vraagteken over,
nadat je een poos naar een van zijn
werken hebt gekeken. En dan zijn daar
nog de prachtige doeken van James
Ensor, ook vaak onbegrijpelijk, Panamarenko met zijn objecten uit de luchtvaart niet minder. Dan heb ik het nog
niet gehad over het Verdriet van België
door Hugo Claus, nooit werd het absurdisme in een bevolking zo pregnant
beschreven als in dat prachtige boekje.
Over ongebruikelijke gebeurtenissen
in de Belgische politiek met zijn vele
parlementen, zijn meer dan vijftig ministers, de niet ontknoopbare problemen die veroorzaakt worden door de
bizarre standpunten die over van alles
en nog wat worden ingenomen, zwijg
ik verder maar, daar viert het surrealisme hoogtij op een wijze die zijn
weerga niet kent.
Als geboortige Belg moest ik aan al dit
bovenstaande denken toen ik op blz.
9 van de laatste Blauwe Steen de foto
zag. Was het surrealisme ook in Geijsteren neergestreken?
Ik dacht eerst dat de personeelsvereniging van een jubilerende begrafenisonderneming de golfbaan had be-

zocht, of was het toch de Schornsteinfeger Verein Kreis Kevelaer die bij ons
op bezoek was geweest?
Nadat ik een poosje goed had gekeken
ontwaarde ik warempel een aantal
personen die me bekend voorkwamen. Was dat links vóór niet Fred van
Kampen? Hij kwam me voor als de tot
leven gewekte penseur van Rodin,
werkelijk het was Fred! Altijd al geweten dat hij een wijs man was en is. En
dan zag ik ook Piet Vos, maar bijna
onherkenbaar door het lichtende
rechthoekige aureool dat rond zijn
hoofd straalt. Een nieuwe vorm van
oosterse iconografie?
Na het lezen van de bijbehorende tekst
werd me duidelijk dat het hier om een
succesvol Geijsters competitieteam
ging. Proficiat heren!
Toch kwamen er nog wat vragen op bij
het bestuderen van deze foto. Ik
meende nog iets bijzonders te zien.
Toen ik Dolf Matulessy en Peter Basten eens goed bekeek moest ik diep in

mijn geheugen terug naar de biologielessen die we ooit kregen op het college in Gent en waar we leerden dat er
in de plantenwereld éénhuizige, tweeslachtige plantensoorten bestonden.
In dit competitieteam zijn er zo te zien
éénlijvige, tweehoofdige deelnemers.
Datzelfde verschijnsel neem ik waar bij
koppeltjes Piet Knapen en Piet Vos,
Wim van Osch en Egbert de Muinck
Keizer evenals Peter Price en Herman
Hendriks. Zeer merkwaardige biologische aberraties, kennelijk is de natuur
even absurd als vele situaties in mijn
België.
Ik vraag me dan ook in gemoede af wat
Pieter Gerrits eigenlijk te midden van
dit verknipte gezelschap doet. Pieter is
toch een nuchtere Nederlandse jongen die wars is van opsmuk en andere
rariteiten en bovendien nog een goede
sportieve golfer.
Ik wens hem veel sterkte.
Claude Gilon
Dat die Claude Gilon spreekt over "dat
boekje" als hij het heeft over Het verdriet van België van de auteur, die zijn
dementeringsproces niet wilde meemaken en daarom maar uitstapte, zegt
nog al wat over zijn belezenheid én zijn
snelheid van lezen, dunkt me, want
"dat boekje" is een pil met het getal 774
op de laatst genummerde pagina, althans in deze editie. Of zou 't toch iets
anders kunnen zijn in het overigens zo
nobele karakter van Claude?
Josephus
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En wat ging er vooraf aan surrealisme in geijsteren:
27 juli
Beste Eugene,
Ik heb nog wat kleine wijzigingen aangebracht in de tekst. Gooi de “kladversie” maar weg, deze laatste is definitief.
Jef Hagemans krijgt een kopie.
Claude
Amici,
Nou had ik het nodige knutselwerk gedaan om de tekst van Claude in zodanige parten te knippen, dat de tekst aan
de onderkant in één lijn verloopt en nu komt die dekselse Claude met aanpassingen, zodat al mijn inspanningen om
niet zijn! Maar goed, liever aanpassingen met daardoor hogere kwaliteit (jazeker, Claude).
Jef
Ja vriend Jef,
Maar ik had vooraf gewaarschuwd, dat ik een klad versie had aangeboden aan Eugene met de restrictie nog te
kunnen wijzigen. Dat we te maken hadden met een “verknipt” clubje viel mij pas later in en paste mooi in het absurdisme. Dat Jef wat extra werk moet doen, soit, veel anders heeft hij immers niet om handen!
Claude
28 juli
Waarde Claude,
Het komt natuurlijk - die onderschatting met betrekking tot mijn bezigheden - omdat ik toch een stuk jonger ben dan
jij; ge zult zeggen: wat scheelt dat ene jaartje nou, maar op onze leeftijd blijkt, dat zulks toch niet over het hoofd gezien
moet worden. Door jouw leeftijd is de kans minder, dat je voor vijftien jaar in de redactie benoemd gaat worden, om
maar iets te noemen. Het bleek overigens ook, dat op het moment, dat ik me aan het werk VOOR DE BLAUW STEEN
ging zetten, onze ijverige Eugène me al voor was geweest.
Toch heb ik nog enig futiel knutselwerk gepleegd en - al zeg ik het zelf - het ziet er nu picobello uit, waarbij terstond
aan toegevoegd dient te worden, dat de pijlers, waarop een en ander zwaarwegend rust, de inhoud van jouw "Surrealisme in Geijsteren?" is; de tekst heb ik afgedrukt, maar op dit moment weet ik nog niet zeker, of ik het werkje ga
inlijsten of niet.
Zo. Nu weer aan de arbeid. Weest gegroet,
Jef
Beste Jef,
Je ontroert me door de blijken van zorg, die je thans aan de dag legt voor dBS. Ik heb je werkelijk onderschat, vergeef
me. Niettemin ben ik je (jullie) erg dankbaar voor de inspanningen die jullie getroosten om mijn werkje een mooie
plaats te geven en wel in de vorm die ik graag zou zien. Om met Willen Frederik Hermans te spreken: Voor de auteur
geldt uitsluitend “die Ausgabe letzter Hand”, al het voorgaande is niet meer van belang.
Tot spoedig weerziens,
Claude.
29 juli
Claude,
Deze mailwisseling is zo leuk, dat ik hem in de BS ga publiceren! Waarvan akte.
Eugene
Eugene,
Ik vind dat prima, wel met twee restricties: Ik vind wel dat er op sommige plaatsen in de correspondentie geouwehoer
staat dat weg kan blijven. En het tweede is meer een vraag. Zou ik het ook even vooraf mogen zien? Nee, geen
censuur! Veel plezier verder.
Claude
Dat is lastig, want ik kan niets terughalen uit de browser van de drukker; wel verwijderen! Maar ik kan je verzekeren,
dat alleen de intergrale teksten zijn opgenomen minus de niet ter zake doende randopmerkingen. Ik vind het heel leuk
en dus publicabel. Redactionele vrijheid!
Eugene

Je gaat je gang maar, maar je loopt natuurlijk wel het risico dat ik nooit meer iets aanbied ter publicatie Ook auteurs
hebben het stakingsrecht en bovendien ligt Erdogan op de loer, die weet wel raad met weerbarstige redacties.
Claude
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handicartwedstrijd
Op dinsdag 26 juni was weer de klassieke handicartwedstrijd; met 70 deelnemers was de bezetting niet slecht.
Je zou verwachten, dat de leden met
een handicart in grote getale zouden
deelnemen. Maar niets was minder
waar, (bijna) alle deelnemers speelden
zonder handicart.
Met 38 stableford punten wonnen Ton
Heesen en Jan van Oort, op de voet
gevolgd door Lenie en Ruud Hoogenboom als tweede en Joep Rutten en
Bertus van Mook als derde.
Hiernaast een foto van de winnaars
geflankeerd door oud-consul Ed
Schermer en de huidige consul Frank
Laudy.

vriendinnendag
Vriendinnendag in Geijsteren.
Op een stralende eerste septemberdag hadden de dames van Geijsteren
hun uiterste best gedaan om er een
mooie golfdag van te maken en dat is
wat ons betreft heel goed gelukt. Nu
hadden ze wel een beetje de wind in
de zeilen met een schitterende zomerse dag en een perfect onderhouden
baan. Het kostte ons dan ook geen
enkele moeite om de bal in de hole te
krijgen want even aanraken was voldoende met zulke greens. Daarbij
hoefden we ook nog niet eens de ballen uit de bunker te slaan want ze
sprongen er vanzelf uit en bij de approach vielen ze dood naast de vlag. Dit
alles onder de bewonderende blikken
van onze flightgenoten Truus en
Wilma. Dus beste dames; al met al een
koud kunstje om de buit binnen te
halen. We gaan nog een keer eten bij
de Boogaard.
Als afsluiting en bekomen van onze
score moest er dus nog een wijntje
worden gedronken met daarbij allerlei
lekkers waarvan we ook nog eens
genoten hebben.
Damescommissie van Geijsteren,
nogmaals onze hartelijke dank en we
hopen volgend jaar weer van de partij
te zijn.
Rieky Cremers en Wilma Smits
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Uitslag
1. Rieky Cremers / Wilma Smits 44
2. Yvonne van Mulken / Hilde
Versmissen
40
3. Leonie Lokin / Theanne
van Lierop
38

Bertus van Mook bokaal
Zondagochtend 17 juli s’ochtends
stromende regen (althans in Boxmeer
en omgeving). Volkomen onverwacht,
omdat volgens Bertus van Mook op de
wedstrijddag, die zijn naam draagt, het
altijd mooi weer is. Stromende regen,
dat animeert niet om te gaan golfen.
Maar ja, het is wel de Bertus van Mook
bokaal, een van de leukste en best
bezochte toernooien van het jaar binnen onze club: 78 deelnemers dit jaar,
3 minder dan de leeftijd van Bertus.
Dus toch naar Geijsteren getogen en
weer krijgt Bertus gelijk: het weer knapt
op en in de loop van de middag schijnt
de zon volop en wordt het zelfs warm!
Vossenjacht en de vos is Bertus, die
met de winnares van vorig jaar Truus
van Osch de score had uitgezet. Zoals
altijd was Bertus niet tevreden over zijn
score: 17 boven par; maar toch zagen
we 2 birdies en verschillende fraaie
parren, dus zo beroerd was het ook
niet. Bertus meldde, dat iedereen, die
niet tenminste 7+ had gescoord, zijn
stokken beter in het water kon gooien.
Zagen we het goed, was het waterpeil
van de vijver na afloop aanzienlijk
gestegen? Zo’n opmerking hoort de
penningmeester niet graag, want dan
neemt het ledental met de helft af.
Misschien is het beter een paar lessen
bij Davey te boeken; die werden nu aan
de prijswinnaars gegeven, maar die
hebben dat nu juist niet nodig. Oh ja,
winnaar in de 1e categorie werd Wim
van Osch met +10; hij mag volgend
jaar met Bertus vroeg de baan in; in de
2e categorie won Mia Lommen met +9.
Zonder meer fraaie scores. Het was
een mooie dag, we zien uit naar de
editie 2017.

Categorie I:
1. Wim van Osch +10
2. Dré van Dijk + 9
3. Auke Smit + 8

Longest Dames: Jettie de Ruyter

Categorie II:

Longest Heren: Harry Geurts

1. Mia Lommen +9
2. Jacqueline Hermkens +7 (+3)
3. Martin Cuijpers +7 (+1)

Neary Heren: Sef Lommen

Neary Dames: Jobien Blanken

Het is een goed gebruik, dat Rina de
steun en toeverlaat van Bertus in de
bloemetjes wordt gezet. Ziehier het
resultaat!
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clubkampioenschappen strokeplay
Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2016 werden onder voortreffelijke
omstandigheden de jaarlijkse clubkampioenschappen strokeplay gespeeld. Een wedstrijd over 2 dagen,
waarbij drie maal 18 holes moeten
worden gespeeld. Een wedstrijd voor
goede spelers/speelsters in goede
conditie.
Uit vorige jaren was bekend, dat de
deelname om deze reden niet al te
groot is. Ook dit jaar was dit het beeld:
14 heren en 2 dames (ja echt, u leest
het goed: twee). Dit laatste aantal is
wel erg mager, eigenlijk een blamage
voor onze vrouwelijke golfsters.
Hoe dan ook het was weer een fraaie
strijd met bij de heren Noa Janssen de
terechte winnaar; hij won ook de
matchplaykampioenschappen; dat was
nog verrassend, nu begint zijn naam
aan de top van het leaderbord al te
wennen! Noa lag 29 strokes voor op
de tweede man Geert Willems, die op
zijn beurt Martien Giebels aftroefde.
Bij de dames dus twee deelneemsters:
Jeanine Lommen won wederom, Ineke
Giebels werd tweede. Er zat weinig
anders op, Ineke!

De statiefoto: v.l.n.r. Noa Janssen, Jeanine Lommen, de voorzitter, Ineke Giebels en Geert Willems. Opvallend is, dat de namen van de winnaars 2016 al op
het schild vermeld staan. Het lijkt de British Open wel!

Uitslagen:
Heren
1. Noa Janssen (Hcp. 4,6)
79
77
80
236
2. Geert Willems (Hcp.7.5)
88
93
84
265
3. Martien Giebels (Hcp.10,4)
85
89
95
269
Dames:
1. Jeanine Lommen (Hcp.4,8)
84
92
90
266
2. Ineke Giebels (Hcp.10,3)
89
100
93
282
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de baan
Gezien het weer van de afgelopen
weken is het vreemd om nu te gaan
denken en overleggen over de werkzaamheden die we in de komende
najaars- en winterperiode gaan uitvoeren op de baan.
Toch zijn we er nu mee bezig aangezien er diverse voorbereidingen getroffen moeten worden. In de winterperiode van 2015 – 2016 hebben we door
het natte weer niet die zaken kunnen
regelen, die gepland waren. Zoals
reeds aangegeven zullen we deze
werkzaamheden dan ook de komende
periode verder oppakken. We zullen
ons de komende tijd intensief bezighouden met het verbeteren van een
aantal paden, waarbij er vooral ge-

werkt zal worden aan het verminderen
van de natte plekken en het verwijderen van hinderlijke wortels. Indien er
voldoende tijd is zullen gaan we ook
een aantal bunkers renoveren.
Door de voorspelde klimaatverandering dienen we rekening te houden met
zware regenbuien. Dat deze hoosbuien voor overlast zorgen hebben we in
juni kunnen ervaren. Het wegpompen
van het overvloedige water kost veel
tijd, energie en dus geld, maar we
proberen de baan steeds weer zo snel
mogelijk bespeelbaar te krijgen. De
komende winterperiode willen we
voorzieningen treffen waardoor we het
teveel aan regenwater sneller op een
natuurlijke manier kunnen afvoeren en

indien de hoeveelheden zo groot zijn
als in juni, mogelijkheden creëren om
het sneller en gemakkelijker weg te
pompen. Hiervoor is het noodzakelijk
om op een aantal plaatsen (denk aan
hole 8, 10, 13, 17 en 18) putten te
plaatsen.
Deze werken zullen we helaas niet
zonder enige overlast voor u als speler
kunnen realiseren maar ook nu zullen
we de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken.
Voor eventuele vragen en of opmerkingen weet u mij te vinden!!!
Raf Dittrich
baancommissaris

het was me het lustrumfeest wel
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van de jeugd
Nader kennismaken met: Edmée
Hanssen.
Hallo allemaal,
Ik ben Edmée Hanssen en momenteel
nog 17 jaar oud. Ik woon in Venray
samen met mijn ouders en 3 jongere
zusjes. Vorig schooljaar heb ik mijn
HAVO diploma gehaald en komend
jaar ga ik beginnen aan het VWO.
Daarna ben ik van plan om te gaan
studeren in Maastricht aan de Hogere
Hotelschool. Ik ben ongeveer 7 jaar
geleden begonnen met golf, omdat ik
geprikkeld werd door mijn ouders, die
een jaar eerder waren begonnen. Nu
volg ik al jaren lang bijna elke zondag
golfles eerst bij golfpro Houcine en
later bij golfpro Davey. Daarbij speel ik
sinds vorig jaar jeugdcompetitie wat
mij zeer goed bevallen is door de uitdaging om bij andere clubs tegen
vreemden te spelen. Golf vind ik leuk
om te doen, omdat het buiten in de
natuur is en elke keer weer een nieuwe
uitdaging is om goed te spelen en in
mijn geval risico’s te durven nemen.
Het belangrijkste wat ik tijdens de lessen heb geleerd is dat het bij golf draait
om oefenen, oefenen en nog eens
oefenen, wil je resultaat boeken. Dit
advies heb ik dan ook opgevolgd. En
als ik Davey mag geloven heb ik de
afgelopen jaren ook zeker voorruitgang geboekt, waardoor mijn motivatie
nog groter is geworden om beter te
worden en een lagere handicap te
halen. Daarbij hebben we een hele
gezellige groep waarbinnen veel gelachen wordt en het spelletje zeker niet
minder maakt! Naast golf doe ik natuurlijk nog andere dingen in mijn vrije
tijd als afspreken met vrienden, hou ik
van shoppen en doe ik aan fitness.
Groetjes en tot op de golfbaan,

De Golfmop
Golfpech
Een golfer slaat een perfect drive op
de eerste hole. Het balletje landt na
ruim 270 meter midden op de fairway.
Maar helaas, precies op een sproeiputje, waardoor het balletje scherp
naar links kaatst en tussen de bomen
tot stilstand komt! Briesend van woede
over zoveel tegenslag, loopt de golfer
naar het balletje, pakt met een bruusk
gebaar een ijzer 2 uit de tas, gaat staan
en haalt verwoestend uit. De bal raakt
een boom, toucheert en raakt de golfer
zó hard op zijn slaap dat hij dood
neervalt.
Even later staat hij voor de hemelpoort.
Petrus kijkt even in het grote boek en
zegt: “Klopt het dat je golf speelde?”
“Klopt!” moppert de golfer die blijkbaar
nog niet over de slag heen is. “Had je
een beetje lengte in je slagen?” vraagt
Petrus belangstellend. “Dat kun je wel
zeggen. Het kostte me maar twee
slagen om hier te komen.”
Zomerwedstrijd
Zondag 17 juli was het weer tijd voor
de traditionele zomerwedstrijd voor de
jeugdleden. Dit jaar speelde er zelfs
een zeer jeugdig lid mee, namelijk
Bertus van Mook. Oh nee, wacht even
die speelde natuurlijk zijn ronde in de
Bertus van Mook bokaal….
Om 09.30 uur ging de strijd op zeven
holes tegelijk los. De jongste jeugdle-

Edmée

holes van gemaakt.
Bij terugkomst in het clubhuis werden
de scores uitgerekend en werden de
jeugdleden door Olga getrakteerd op

drinken en bittergarnituur. De spanning begon langzaam te stijgen; wie
gingen er met de prijzen vandoor??
Bij de jongste jeugdleden, de woensdagmiddag- en vroegste zondagochtendgroep, was vooral de strijd om de
vierde plaats een hele spannende…
Na meerdere keren de scorekaarten
gecontroleerd te hebben, was er een
gedeelte vierde plaats voor Evelien,
Lucas, Joan en Evelien. De top drie bij
de jongste jeugdleden bestond uit
Mathijs (3de), Simon (2de) en Meike
(1ste).
Bij de overige zondaggroepen ging
Benjamin met twee prijzen naar huis,
namelijk de Longest drive en de derde
plaats. De strijd om de eerste plaats
ging tussen Isabelle en Jasper, waarbij
beide jeugdleden dezelfde score behaalden. Uiteindelijk eindigde Jasper
op de tweede plaats en werd Isabelle
tot winnaar uitgeroepen!
Namens de jeugdcommissie bedank ik
alle jeugdleden voor de aanwezigheid
en getoonde inzet, de caddies voor het
meelopen en natuurlijk Olga met haar
team voor de versnaperingen.

den hadden heuse caddies geregeld
en hierdoor konden zij zich volledig op
het spel focussen. En hoe!! Er lopen
genoeg talenten rond, die in de komende jaren tot mooie dingen in staat zijn.
Helaas had niet iedereen zijn of haar
dag. De meest favoriete plek van velen
was vandaag de rough, op de voet
gevolgd door de bunker. Ondanks een
mindere bal hier en daar hebben de
jeugdleden er een gezellige negen
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van de jeugd
Mevrouw Swanebeker en RAAK! voor Girlz
Op zondag 9 oktober 2016 is het weer zo ver, dan wordt bij GC de Dommel door meiden gestreden om de Mevrouw
Swanebeker. Kom ook! Je kunt je inschrijven tot 5 oktober. Bekijk hieronder wat er allemaal te doen is. De dag is ook
super leuk als je nog niet kunt golfen!
RAAK! voor Girlz
Het is altijd een groot feest op De Dommel als er gestreden wordt om de enige echte Mevrouw Swanebeker. Op die dag
kleurt de baan roze en worden er naast golf ook leuke activiteiten georganiseerd in het clubhuis. Net zoals voorgaande
jaren staan er weer verschillende activiteiten op het programma waar meisjes zich voor kunnen aanmelden. Er kan dit
jaar weer worden ingeschreven voor verschillende activiteiten. Speciaal voor meisjes, zowel golfend als niet golfend,
heeft de Nederlandse Golf Federatie een programma opgezet onder de naam "GirlzGolf". Bij GirlzGolf draait alles om
het maken van plezier en met elkaar golfen. En dat alles met alleen maar meiden!
Mevrouw Swanebeker
De mevrouw Swanebeker is een jaarlijks terugkerend girlzgolf evenement, georganiseerd op Golfclub de Dommel, dat
erg groots uit pakt op het gebied van meisjes golf. De dag kleurt geheel roze en alle meisjes, golfend of niet, zijn welkom!
Dit jaar is de Swanebeker op 9 oktober. Afhankelijk van hoeveel golfervaring je hebt kan jij je opgeven voor de volgende
activiteiten:
Girlz golf clinic
beginnersclinic (meisjes met weinig/geen golfervaring of meisjes met baanpermissie)
door middel het spelen van echte golfspellen op de oefenfaciliteiten krijgen meisjes de mogelijkheid (beter) te leren
golfen
14.00 – 15:30 uur
inschrijven door een e-mail te sturen aan florence.brugmans@ngf.nl
Individuele wedstrijd
handicap 28.0 en lager
18 holes strokeplay wedstrijd
3-bal starten op hole 1 vanaf +/- 10:00 uur
inschrijven en aanvullende informatie via www.ngfwedstrijden.com
Team wedstrijd
min. handicap 54
4-bal start shot direct na de Mevrouw Swanebeker op eerste 9 holes +/- 13:30 uur
tijdens de ronde worden er om de 3 holes nog spellen gespeeld in de baan onder begeleiding van meisjes uit Oranje
en Jong Oranje.
hiervoor kan je, je alleen inschrijven of als team inschrijven door een e-mail te sturen aan florence.brugmans@ngf.nl
Verder organiseren we gedurende dag nog (te) gekke golfchallenges die je kan spelen en hebben we echte meiden
activiteiten die je kan doen zoals het versieren van cupcakes en maken van armbandjes. Ook zal de dag met een gezamenlijke prijsuitreiking worden afgesloten. Meisjes zijn ook ruim voor hun starttijd welkom om alvast de sfeer te
proeven, challenges te spelen op de oefenfaciliteiten of meisjesactiviteiten te doen.
Voor wie, hoe laat en wat kost het?
Voor alle meisjes van 6 t/m 21 jaar. Kosten van de dag bedragen 10 euro, hiervoor wordt ook een lunchpakket, drinken
en lekkers gedurende de dag beschikbaar gesteld. Ook gaan alle meisjes met 'Girlzgolf goodies' naar huis. Afhankelijk
van aan welke activiteit je deelneemt word je op de Dommel verwacht (zie informatie hier boven).
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herenconvent
MOPTROFEE
Vrijdag 12 augustus was het alweer de
derde editie van deze wedstrijd om de
grote putter, langzaam aan wordt dit
een klassieker. Er waren 48 deelnemers. De winnaar van vorig jaar Hans
van Oosterhout zou als vos voorgaan.
Helaas moest hij verstek laten gaan en
daarom besloot de wedstrijdleiding om
tegen de par van de baan te spelen. Ik
moet eerlijk zeggen, dat spelen tegen
de par van de baan een eentonige
wedstrijdvorm is. Een vos maakt netto
birdies op holes waar je het niet verwacht en netto bogey’s of meer op
onverwachte momenten. Op die manier is het voor iedereen verrassend,
als hij op de green komt en mogelijk
om wel een paar plussen te maken.
Wanneer je tegen par speelt is dat veel
moeilijker. Dat bleek dan ook uit de
uitslag, niemand eindigde in de plus.

De meeste deelnemers vonden het
dan ook saai.
De uitslag: 1. Jac. Arts 0 (-1 2e 9): 2,
Piet Renders 0 (-2 2e 9); 3. Pieter
Gerrits -1
VRIENDENDAG/GOLFWEEK
Week 35 was de week van Golfweek.
De vriendendag was zoals gebruikelijk
op vrijdag. Vorig jaar was deze wedstrijd bij gebrek aan deelnemers afgelast. Onze eigen vriendendag in juni/juli was vorig jaar nog wel goed bezet,
maar ook minder deelnemers dan het
jaar daarvoor. De WECO vroeg het
Herenconvent of wij dit jaar onze
vriendendag in de golfweek wilden
organiseren en dan openstellen voor
alle herenleden. Na ampel beraad
stonden wij hier niet onwelwillend tegenover. De penningmeester zag nog
een probleem. Het was tot nu toe ge18

bruikelijk om de inschrijfkosten middels een bijdrage uit de clubkas laag
te houden. Dat wilden wij voor de leden
van het Herenconvent en hun gast zo
houden. Dit zou scheve gezichten
kunnen geven bij de niet-leden van het
Herenconvent. Echter er meldde zich
spontaan een sponsor, die een bedrag
stortte waardoor we ook voor de niet
leden de zelfde inschrijfkosten konden
hanteren. De sponsor wenst onbekend
te blijven, dit waarderen wij , maar wij
willen hem toch langs deze weg bedanken. Of het nu door de lage kosten
kwam of het mooie weer, weet ik niet,
maar we hadden 82 inschrijvingen.
Bovendien had bijna iedereen een
vriend van buiten uitgenodigd.
3 juni zouden we een 4BBB tegen de
beste score van Davey en Bertus gespeeld hebben, maar deze wedstrijd
was geannuleerd wegens wateroverlast. Davey en Bertus waren echter
bereid om in de golfweek als vos te
spelen. Zij startten rond 08.00 en
kwamen binnen met een mooie score
van 71. Gelukkig stonden er met wat
variatie birdies zowel als bogeys op de
kaart. Zij hadden een licht voordeel op
ons: de greens waren ’s morgens iets
langzamer dan ‘s middags toen ze
hard, droog en super snel waren.
De uitslag: 1. Sef Lommen en Frans
Suis +5; 2. Joep Rutten en Piet Jacobs
+2 ( 2e 9 +2); 3. Geert Willems en Clint
Coppers +2 (2e 9 0)
De Neary (hole 15) was een prooi voor
Piet van Aar en deTweary (hole 2) ging
naar Hans de Rooy, terwijl de Driar
(hole 10) werd gewonnen door Siebe
Hoekstra
Na afloop was het tijd voor de goed
verzorgde barbecue die we ons goed
lieten smaken.
ARENDSEN- DE WOLFFTROFEE
Deze NGF wedstrijd voor mixed senior

koppels stond oorspronkelijk voor
22/7 op de kalender. Maar door overvloedige regen moest deze wedstrijd
worden afgelast. Na enig zoeken en
schuifwerk kwam de wedstrijd coördinator met een nieuwe datum, het werd 26 augustus. Het weer was gelukkig
een stuk beter. Wij hadden 48 deelnemers waarvan 13 mixed koppels. Dit
was minder dan op de oorspronkelijke
wedstrijddag. De spelvorm was
Greensome Stableford
De uitslag was als volgt: 1. Annelies
Willems en Paul ten Brummelhuis 32
punten; 2. Lenie en Ruud Hoogenboom 27 punten: 3. Gerda en Jac Arts
26 punten.

WIM SCHELLENSTROFEE
Op de eerste vrijdag in augustus staat
traditioneel al jaren de Wim Schellenstrofee op het programma. Het was tot
nu toe gebruikelijk dat er in de geest
van Wim Schellens werd gespeeld met
9/10 handicap verrekening. Dit jaar
was de wedstrijd qualifying. Dit is gedaan, omdat er een qualifying wedstrijd was afgelast en we toch een
keuze uit 8 wedstrijden voor de zomerbekers wilden . Er hadden 51 deelnemers ingeschreven. Er werd in twee
categorieën gespeeld. De uitslag was
als volgt: Overall winnaar werd dit jaar
Sef Lommen met 39 Stableford punten, die tevens de wisselbokaal in
ontvangst mocht nemen.
Per categorie was de uitslag (na controle van de 2e 9)als volgt:
1e categorie (handicap 0 – 24.0) 1.
Wim van Osch 37 punten; 2. Theo
Pijpers 35; 3. Frans van Oudenhoven
34
2e categorie (handicap 24.1 – 36) 1.
Sef Lommen 39 punten; 2. Sraar Beterams 36; 3. Harry Poels 35.
Henk van der Schaft
Secretaris/penningmeester van het
Herenconvent

businessclub
EVEN AAN U VOORSTELLEN......
Mijn naam
Frank van Gaal
Ik ben werkzaam bij:
Hubo Boerenbond Overloon
Het bedrijf is gespecialiseerd in:
Het is een heel breed bedrijf van bouwmaterialen DHZ en diervoeders. Gespecialiseerd zijn we in binnen/buitendeuren incl afhangen maatwerk
schuifwanden en interieurs/inloopkasten.
Mijn functie binnen het bedrijf:
Eigenaar / medewerker
Mijn leeftijd:
51
Mijn golf handicap:
20,3
Mijn andere handicap:
niet naar huis kunnen als het gezellig is
Mijn golfhoogtepunt:
Het winnen van ons jaarlijks golftoernooi in de Algarve
Mijn favoriete golfspeler:
Bubba Watson
Mijn favoriete gerecht bij 'Hole 19':
broodje rosbief
Mijn favoriete hole op Geijsteren is en waarom?:
Hole 13 voor mij lastig om in 2 slagen green te halen. Eerste bal op links
spelen als dat lukt is het super.
Mijn mening over Golfclub Geijsteren:
Mooie baan om te spelen, onderhoud altijd top met dank aan de greenkeepers.
Mooiste golfbaan ooit gespeeld:
Espische golf Lagos
Hole in one geslagen? Waar?:
Hole 16, golfbaan Bleijenbeek
Waarom moeten er meer mensen lid worden van de Businessclub?:
Altijd gezellig en leuk om andere mensen te leren kennen zowel privé als
zakelijk leuke gesprekken te kunnen voeren.

Wat ik verder nog kwijt wil:
Leden vaker mensen uitnodigen

Boomwereld
kwekerij & boomverzorging

De specialist in
boomonderhoud

Boomwereld Geijsteren
0478 692861
www.boomwereld.nl
e-mail: info@boomwereld.nl

Ik geef het stokje over aan:
Bart van Roy
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wat zeggen de regels?
Samengestelde vragen zoals in de
vorige uitgave blijken in de praktijk toch
iets te veel gevraagd. Vaak kwam men
op een verkeerd antwoord en de uitleg
bleek moeilijk te volgen. Toch ben ik
deze specifieke vragen en antwoorden
tegengekomen in een overleg situatie
door grote bekende internationale referee’s, waarmee ik regelmatig in contact ben via de Leith Society. Als u
geinteresseerd bent, kunt u ook meekijken in het besluitvormings proces op
de website “leithsociety.com” waar
dagelijks diverse nieuwe situaties in
detail besproken worden.
Vandaag iets eenvoudigers wat u zeer
waarschijnlijk zult herkennen als u op
Geijsteren speelt. Het gaat over Waterhindernisregels (R.26) en Provisionele bal spelen (R.27).
Ik neem even Hole 14 als voorbeeld,
maar het zou net zo goed één van de
andere waterholes kunnen zijn.
U en uw medespelers staan op de Tee
van Hole 14.
1ste situatie: U slaat af, de bal vliegt
laag rechtdoor, raakt het oppervlak
van het water maar ketst iets omhoog
en komt ergens tot stilstand nadat hij
door de rietkraag aan de overkant
gegaan is. Is Regel 26 van toepassing
of kunt u een provisionele bal spelen
volgens Regel 27?
Het antwoord ligt in de eerste alinea
onder Regel 26-1. Het is een kwestie
van feitelijke aard of de bal in de hindernis ligt. Zonder kennis of praktische
zekerheid dat de bal in de hindernis
ligt, moet de speler handelen volgens
Regel 27-1
Doordat de bal in dit voorbeeld nog met
vaart door de rietkraag aan de overkant is gegaan, heeft niemand eigenlijk
kunnen waarnemen of hij toch in de
hindernis is blijven steken of dat hij er
door heen is gevlogen en bijvoorbeeld
in het hogere gras met die vervelende
klavereilandjes is gekomen. U moet
dus een provisionele bal spelen!
Er zijn nu 3 mogelijkheden als u aan
de overkant bent aangekomen.
1: U vindt de bal en hij ligt toch nog in
de hindernis. Jammer dan, de provisionele bal telt niet. Die mag u weer
oppakken. U moet nu helemaal terug
naar de afslag om uw 2de bal te spelen
(plus 1 strafslag uiteraard) of u wilt
gebruik maken van die rechte lijn naar
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achteren net zover als u wilt en daar
droppen (noot: die rechte lijn is het
verlengde van het punt waar uw bal de
gele paaltjes passeerde en de vlag.
Dus niet automatisch gewoon ergens
op de Teebox, want dan speelt u meestal van een verkeerde plaats en dat
kost strafslagen! Regel 20-7)
2: U vindt de bal net buiten de hindernis. U mag uw provisionele bal oppakken en moet verder met uw eerste bal
voor slag 2.
3: U vindt uw bal niet binnen 5 minuten
zoeken en het is dan een verloren bal
(ook al vindt u hem kort na die 5 minuten buiten de waterhindernis). U speelt
verder met de provisionele bal voor
slag 4.

2de situatie: U slaat af, het lijkt een
goeie verre slag, maar de wind pakt uw
bal in de lucht en drijft hem richting de
waterhindernis rechts van de fairway.
Ook hier een aantal mogelijkheden.
1: U en uw medespelers zijn van mening dat de bal dusdanig naar rechts
gedreven is dat het praktisch zeker is
dat hij het water in is gevlogen. U mag
geen provisionele bal slaan. U bepaalt
met medewerking van uw medespelers waar de bal de grens is gepasseerd. En omdat dit een laterale hindernis betreft (rode paaltjes) heeft u
naast de mogelijkheden besproken bij
situatie 1/1 nog de mogelijkheid om
binnen 2 stoklengtes van dat punt te
droppen en voor 3 verder te spelen.
2: volgens u en uw medespelers is de
bal voor de hindernis geland, maar het
is helemaal niet zeker of hij ook door
gerold is in de hindernis en zelfs ver-

loren zou kunnen zijn in de semi rough
langs de hindernis. U mag (aan te
bevelen) een provisionele bal spelen.
Bij de plaats aangekomen waar de
oorspronkelijke bal waarschijnlijk zou
liggen heeft u 5 minuten om de bal te
vinden. Er zijn nu ook weer 3 mogelijkheden.
a: U vindt de bal toch in de waterhindernis. U kunt de bal spelen vanuit de
waterhindernis (denk er aan: niet
grounden, water niet aanraken met de
stok – behalve met de voorwaartse
beweging van de club bij de slag –
geen natuurlijke voorwerpen verplaatsen) of u kunt één van de hierboven
besproken mogelijkheden (zie situatie
1/1) gebruiken met 1 strafslag.
b: U vindt de bal in de rough en gaat
daarmee verder voor slag 2
c: U vindt geen bal die volgens de
definitie na 5 minuten zoeken aldus
verloren is. U gaat verder met de provisionele bal voor slag 4.
Noot: bij hole 14 is er aan beide zijden
een behoorlijk hoge semi rough waar
een bal gemakkelijk onvindbaar is. Ik
heb er zat gevonden die door voorgaande spelers onvindbaar moeten
zijn verklaard. Er is daar dus ook reden
genoeg om een provisionele bal te
spelen als u vermoedt dat uw bal daar
in ligt. Anders is het op banen waar de
semi rough laag geschoren is, soms
zelfs op fairway hoogte, tot aan de
hindernis. Als u dan uw bal niet vindt
is het praktisch zeker en mag u ook
aannemen dat de bal de hindernis is
in gerold.
Als u zich de beschreven situaties
duidelijk voor kunt stellen, zal het niet
moeilijk zijn om bij een willekeurige
waterhindernis terug te grijpen op uw
kennis hoe te handelen in soortgelijke
situaties.
Nog vele prettige wedstrijden dit seizoen.
Fred van Kampen (Referee)

variabel

Als u dit leest, zijn intussen al een
aantal van de 10 artikelen van de hand
van Jos Waals verschenen, gebaseerd op een groot aantal gesprekken
met leden en oud leden en mensen die
op de een of andere manier bij de
G&CC Geijsteren zijn betrokken of
betrokken geweest. Het zijn artikelen,
die in zekere zin “The State of Art” van
de G&CC Geijsteren beschrijven, gebaseerd op feiten uit het verleden, het
heden en gedachten over morgen. Het
zou een mooi initiatief zijn als deze
artikelen ter zijner tijd gebundeld kunnen worden uitgebracht. De redactie
zal zich daarvoor inspannen.

NobraGolf Geijsteren 1, derde in
landelijke finale 2016 gehouden op
Geijsteren.
Op 29 juli is op onze baan de landelijke finale van de Nobra competitie gehouden. De competitie bestond uit 13
poules en 72 teams. Geijsteren 1 wist
via poulewinst en de halve finale, de
finale te bereiken.
Nachts voorafgaand aan de finale
hadden we weer de bekende stortregens. Grote vrees bestond, dat de
wedstrijd zou worden afgelast. Erik
Wijnhoven heeft morgens met zijn
manschappen en ingehuurd materieel
alles op alles gezet om de baan weer
speelklaar te maken. Om 12.30 uur,
een half uur later dan de geplande
start, werd de baan voor de wedstrijd
vrijgegeven. Erik, greenkeepers en
Loonbedrijf Jacobs, nogmaals super
bedankt voor jullie inzet !
In de finale traden 15 teams aan met

6 spelers. Het was spannend en
zwaar. De baan was nat, de rough dik
en met de wedstrijdvorm strokeplay
had iedere slag direct betekenis. Veel
spelers gingen al de vroeg de mist in
en waren kansloos. Enige compensatie zat in het feit, dat je van de 6 spelers,
de 4 beste netto scores mocht nemen
en bij elkaar mocht optellen.
Het was een spannende strijd om de
eerste plaatsen en de verschillen tussen deze teams erg klein. Het eindresultaat was als volgt:
Winnaar was het landelijk team Spang
Makandre uit Hilversum met netto 306
slagen.
Nummer 2 was Leemskuilen uit Uden
met 309 slagen.

de gastvrije ontvangst en de goed
verzorgde horeca !
Harry Geurts, teamspeler NobraGolf
Geijsteren 1.

Op vrijdag 26 augustus werd de captain van het Europees Rydercup team
op deze manier welkom geheten op de
16e hole van de Himmerland gofclub
tijdens het Deense open genaamd
"Made in Denmark".

Het finaleteam van NobraGolf Geijsteren 1 met de dames van de NobraGolf
organisatie. Van links naar rechts Max
Huig, Harry Clevis, Harry Geurts, Piet
Coppus, Henk Smits, Martin Cuypers
en op de voorgrond Hennie Janssen.
Op de foto ontbreken de overige teamspelers Albert Pelser, Hans van Oosterhout, Henk Cuppen en captain Fons
van Sundert.
Nummer 3 was Geijsteren met 310
slagen.
Natuurlijk een voortreffelijke prestatie
van het Geijsteren team, 69 teams
achter je laten is prachtig, maar spelen
op je eigen baan en zo dicht bij de
overwinning doet toch wel een beetje
zeer.
Mannen, bedankt voor de inzet en
deze mooie prestatie ! Onze captains
Martin Cuypers en Fons van Sundert,
veel dank voor al het geregel en de
teamsupport ! Club Geijsteren bedankt
en gecomplimenteerd voor het beschikbaar stellen van de mooie baan
en not but not least, André en Olga voor

Op 14 juli tijdens de Damesdag Zomerspecial scramble texas verraste
Marian Jeuken haar medespeelsters Annemiek Dijkema en Mia van
der Heijden met een birdie.
Wist u, dat
► Geijsteren 19 single handicappers
heeft
► Bertus van Mook en Noa Janssen
met Hcp. 4,5 de top vormen
► Jeanine Lommen (Hcp.5,1) en Birgit
van Gasselt (Hcp.6,1) de top bij de
vrouwen vormen
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opgevrolijkt door de hapjes uit de keuken, die eigenlijk in de baan zouden
worden gepresenteerd. Na onderling
overleg werd besloten na 2 uur pauze
opnieuw te starten, maar nu een 9holes wedstrijd, waardoor helaas de
diestrofees dit jaar niet konden worden
gewonnen. De winnaars waren: Wim
de Vocht (cat.1, hcp. 0-18,4), Marly
Camps (cat.2, hcp. 18,5-26,4) en Annelies Willems (cat.3, hcp. 26,5-54).
Gerard Sijbers en Guido van der
Steen. Men zou van een generatiekloof kunnen spreken!
In het clubhuis was een fraaie collage
opgehangen van 40 jaar golf in Geijsteren, die veel belangstelling trok.

Al weken werden we met bovenstaande poster “opgewarmd” voor het lustrumfeest van 4 september. Sneu was
het, dat al weken het weer heerlijk was,
maar juist op die dag lieten de weergoden ons toch wat in de steek.

Wedstrijd
Bij aanvang goed weer, maar helaas
na twee holes brak de regenhel boven
Geijsteren los en viel er weer eens een
ongekende hoeveelheid water.
De wedstrijd moest onderbroken worden, omdat de baan onbespeelbaar
was geworden. Wachten dus, gelukkig
Ontvangst
De ontvangst was voortreffelijk met
cakejes van Andre en Olga en zang
van een jonge dame, die nog duidelijk
aan het begin van haar zangcarrière
stond.

Na zijn welkomstwoord kon de voorzitter vol goede moed de lustrumwedstrijd aankondigen. Onder de deelnemers de oudste en de jongste:
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Na de wedstrijd volgde een nouveauté
voor Geijsteren: speedgolf, waarbij
een groep van 5 of 6 spelers onder
aanvoering van één der bestuursleden
in zo kort mogelijk tijd hole 13 moest
spelen.
Sjef Schlooz was de referee. Gezegd
moet worden, dat het een vermakelijk
evenement was. De ploeg van Olga
Ploegmakers won: de 13e hole werd
in 1 minuut en 23 seconden afgeraffeld.

8e lustrum

Feest
Na een korte opknapbeurt van alle
deelnemers kon het echte festijn beginnen. In jaren werd er in het Geijsterense clubhuis niet meer zo enthousiast feest gevierd. Dit vooral vanwege
de aanwezige “One Women Band” van
Natasja, die haar reclamekreet “Met
Natasja is uw feest compleet!” alle eer
aandeed. Het was genieten, mede ook
door de voortreffelijke gerechten van
Olga. Als extra kers op de taart werd
Natasja enige malen vocaal ondersteund door talenten uit eigen stal:
John van Nistelroy en Nikki van de
Mortel (uit het keukenteam van Olga)
waren ongekend goed; Freia Hollemans presenteerde een ontroerende
muzikale ode aan haar man. U begrijpt,
dat dit alles het feest tot ongekende
hoogte opdreef.

Onze artiesten van boven naar beneden: John van Nisselroy, Nikki van de
Mortel en Freia Hollemans; allen natuurlijk in duet met Natasja!

Ook al werd deze keer het lustrum niet
zo uitgebreid gevierd als we gewend
waren, het bestuur kan op deze dag
met groot genoegen terug kijken. Het
was prima; de thuisblijvers hadden
ongelijk!

Hierboven de conterfeitsels van de
diverse prijswinnaars en hieronder de
(meeste) deelnemers
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Dat Toon Sommerdijk er zo stralend
bij zit (voor die enkeling, die hem nog
niet kent: geheel rechts op de foto
links), zal niet slechts zijn, omdat hij
aan ons, alle aanwezigen op het diësfeest, een glas champagne heeft aangeboden, maar vooral ook, zo nemen
we aan, vanwege datgene, wat ten
grondslag ligt aan die gulle gift. We
wensen hem nog vele gezonde jaren,
samen met zijn Elly.
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secretariaat
Bij het secretariaat komen zeer uiteenlopende vragen binnen, maar vooral ook heel veel sportieve enthousiaste leden
en gasten. De leden brengen gasten mee en worden zo enthousiast door baan en club(huis) dat ze lid worden. Door
ieders inzet en de inzet van acties door het bestuur hebben we velen kunnen begroeten vanuit diverse clubs in de nabije
omgeving. Van het proeflidmaatschap maken momenteel gebruik:
Van harte welkom zijn:
Emmy Arts
Henk Arts
Trudy Baltussen
Tiny Claassen
Jos Claassen
Anton Cremers
Ron Cremers
Pieter van Cuijck
Ans van Dijck
Maria van Dijck
Piet van Dijck
Peter Paul Dings
Dick Gerritsen

Ludie Godlieb
Jan Hermans
Anna Heuvelman
Peter Paul Hoef
Jan Houba
Bram Jansen
Annemie de Jongh
Sjef Leijssen
Harry Lodewijks
Jeanette Lodewijks
René van Louvezijn
Jack Michiels
Maria Moss

Hans van Oorschot
Johan Philipsen
Anneke Poels
Frenk Poels
Maria Poels
Piet Poels
Paul Pop
Cees Roeleveld
Yvette Stoks
Geert Versteegen
Rob Vloet
Ton Vloet
Geert Volleberg

Onlangs hebben we een Vriend van Geijsteren moeten verliezen.
We wensen de familie van de heer Ton Reichert veel sterkte met het verlies.
***
In de boekenkast van het clubhuis ligt een aantal fotoboeken met tastbare herinneringen aan de voorbije 40 jaar
Geijsteren. Bent u geïnteresseerd in een aantal foto’s? Voel u vrij ze mee te nemen.
***
Als u een kledingstuk/pet/clubcover kwijt bent neem eens een kijkje in een van de rieten manden in de hal bij de
kleedkamers. Wellicht vindt u het daar terug.
Bent u een club kwijt? Deze worden veelal bij de caddiemaster afgegeven.
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Indien onbestelbaar retour: Het Spekt 2, 5862 AZ, Geijsteren

Niet alleen voor diner of lunch maar ook voor al uw recepties,
familiediners,
jubilea en huwelijksfeesten

Op de agenda :
28 augustus : Italiaanse middag
2 oktober : Genieten van Franse chansons
25 november : wildavond

Wanssumseweg 1
5862 AA Geijsteren
email : restaurant@hoevedeboogaard.nl
Tel 0478539070
www.hoevedeboogaard.nl
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