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Businessclub commissie
Marc Puyn, voorzitter
Commissie automatisering
Olga Ploegmakers, voorzitter
Commissie van beroep
Ed Schermer, voorzitter

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

Clubhuiscommissie
Maaike de Vocht, voorzitter
Damescommissie
Marie-José Scheerder, voorzitter
Technische commissie
Henk Steeghs, voorzitter
Commissie Nieuwe leden
Ruud Hoogenboom, voorzitter

Clubhuisbeheerder
André en Olga Sommerdijk
Tel. (0478) 53 2591
www.negentiendehole.nl

Handicap- en regelcommissie
Tilma Bollen, voorzitter

Professional
Davey van Mulken 06-53219181
Les annuleren: 2 x 24 u. van tevoren
davey@vanmulkengolf.com

Jeugdcommissie
Peter Walraven, voorzitter

Bestuur Vereniging
Geert-Jan Verstraaten, voorzitter
Henny van Konijnenburg, secretaris
Gerard Hollemans, penningmeester
Pieter Weijs, lid
Guido van der Steen, lid
Maaike de Vocht, lid
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Handicartcommissie
Frank Laudy, consul

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 ledeninformatie).

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

sluitingsdatum kopij:
20-03-2017
kopij inleveren per e-mail aan:
secretariaat@golfclubgeijsteren.nl
(tekst separaat in Word, foto's als
JPG-bestand)
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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.”

John Duijkers, Vermogensmanager Private Banking Rabobank Horst Venray
077 389 84 00 - vermogensmanagement.horstvenray@rabobank.nl - www.rabobank.nl/horstvenray
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van de redactie
U allen hebt natuurlijk de afgelopen
weken de interviews gelezen, die Jos
Waals ter gelegenheid van het 8e
lustrum heeft geproduceerd. Gezegd
moet worden, dat het resultaat voortreffelijk is: in een vlotte stijl worden
diverse aspecten van het clubleven
aan de orde gesteld. Chapeau voor
Jos!

Het is natuurlijk interessant te bezien
welke conclusies we moeten trekken
uit deze berg gegevens.De een zal er
punten in vinden, die hem of haar uit
het hart zijn gegrepen, een ander zal
er een geheel andere mening op nahouden. Wat ons betreft komt er een
aantal onderwerpen aan de orde, die
nadere beschouwing verdienen.
Op de eerste plaats blijkt de groepsvorming in onze club voor veel leden
een groot genoegen, maar voor vele
anderen ook een probleem; het is natuurlijk fijn om met een vaste club op
een vaste tijd een rondje te lopen, het
is gezellig en het onderhoudt de
vriendschap. Maar de relatief gesloten
cultuur van allerlei vriendengroepen
kan wel bijdragen aan een verminderde betrokkenheid bij het verenigingsleven. Een bijdrage leveren aan de
goede sfeer van een club door bestuur- , commissie- en vrijwilligerswerk
is een belangrijk aspect van het lidmaatschap; ook sociale interesse en
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gastvrijheid draagt hieraan bij. Een 18holes rondje lopen en dan weg wezen
draagt niet bij aan de bloei van een
vereniging.
Een ander vaak terugkomend thema
is het ambitieniveau van onze club;
pijnlijk is het te moeten constateren,
dat wij nog geen 20 single handicappers hebben en bij voorbeeld de
Noordwijkse ca 100 single handicappers. Geen doel op zich natuurlijk,
maar wel een illustratie van onze golfkwaliteit. We zullen hierin moeten kiezen: recreatief golf, prestatief golf of
beide. Als we willen focussen op kwaliteit, dan zal de technische commissie
en de golfpro meer bevoegdheden
moeten krijgen, dan zal er (nog) meer
op jeugdbeleid moeten worden ingezet, dan zal de oefenbereidheid van de
leden moeten toenemen, dan zal het
clubhuis ook zodanig gefaciliteerd
moeten zijn, dat het aantrekkelijk is
voor de jeugd, dan zal er ook aandacht
moeten worden gegeven aan innovaties van de golfsport zoals er een
aantal in de interviews worden gemeld.
Dat deze innovaties voor ons volstrekt
onbekend waren, zegt misschien al
genoeg! Het succes van een golfclub
blijkt niet alleen afhankelijk van een
topkwaliteit baan. Ten aanzien van het
jeugdbeleid dient niet onvermeld te
blijven, dat wel rekening gehouden zal
moeten worden met het feit, dat door
de specifieke sociaal-economisch-geografische situatie van onze golfclub
de meeste jeugdleden op enig moment
de club zullen gaan verlaten om er als lid - nooit meer terug te keren.
Het is bekend, dat onze club de laatste
jaren in financieel moeilijke tijden leeft;
een van de mogelijkheden om de financiën te verbeteren was de oprichting van een businessclub. De primaire doelstelling was dus, dat de businessclub de financiele situatie van
onze golfclub zou verbeteren, de belangrijkste reden was niet om een
serviceclub te creëren binnen de golfclub, daarvoor zijn andere organisaties
meer geëigend. De suggestie, die
gewekt wordt, dat de sponsorinkomsten nadien zijn afgenomen (wat
strookt met ons idee ten aanzien van
de advertentie-inkomsten van ons lijfblad), heeft onze wenkbrauwen doen
fronsen. Daarbij komt het gegeven, dat
de verdere betekenis van de business-

club voor het golfclubgebeuren onduidelijk is; met andere woorden: een club
in een club, fraai gefaciliteerd, maar
met weinig voeling met het golfclubgebeuren.
Het zal duidelijk zijn, dat de manuscripten van Jos Waals niet alleen boeiend
zijn, maar ook vragen oproepen en
vooral aansporen uitgezet beleid weer
eens tegen het licht te houden. We
hebben onze reactie voorgelegd aan
het bestuur en de businessclub. De
voorzitter reageert summier in zijn
column, maar veel wijzer worden we
daar niet van. Hopelijk komt hij er later
- niet té laat - meer inhoudelijk nog op
terug. Ook de businessclub blijft vaag.
Wel vreemd, dat kennelijke onjuistheden niet worden uitgelegd cq weerlegd.

Op maandag 21 november was weer
de najaars-ALV. Een memorabele
vergadering: na ruim één uur was het
klaar. Ongekend. Als Wim de Vocht
niet zo lang over zijn afwateringsproblemen had gepraat, was het nog
sneller geweest. Grootse zaken kwamen niet aan het licht. Of het moest
zijn, dat Frans Poels per 1 april 2017
definitief afscheid neemt en Olga
Ploegmakers afscheid nam van het
bestuur met als opvolger Guido van
der Steen.
Wat zo maar bij ons voor de geest
kwam, al mijmerende over hoe we nog
meer service zouden kunnen bieden,
niet alleen aan onze gasten, maar ook
aan onze leden, is het fenomeen oplaadpaal. Niet louter voor de handycarts dus, maar ook voor de bezitters
van een "electrische auto". Dat zullen
er steeds meer worden, want waterstof
als brandstof is nog niet aan de orde.
En die palen (ja, meteen maar wat
meer dan één) hoeven niet per se op
een A-1- locatie (zo dicht mogelijk bij
het clubhuis), maar bijvoorbeeld achter de stokkenloods, vanwaaruit het
niet moeilijk zal zijn om een paar draden door te trekken. Wanneer gaan ze
komen?
Tot slot wenst de redactie alle leden
natuurlijk een voortreffelijk 2017 met
veel golfplezier en ordentelijke
marshalling!

van de voorzitter
Met de najaars-ALV nog vers in het
geheugen ben ik begonnen aan mijn
bijdrage aan De laatste blauwe steen
van dit jaar.
De ALV heeft gisteren plaatsgevonden
en tot mijn grote verrassing mocht ik
deze sluiten om 21.10 uur! Dit is in mijn
jonge voorzitterscarrière ongekend,
maar wel prettig zowel voor het bestuur
als voor de aanwezigen. Ik mag hier
ook een voorzichtige conclusie uit
trekken, dat vooral de positieve ontwikkelingen de afgelopen maanden hieraan debet zijn.
Als bestuur hebben we enorm veel
energie gestoken in de communicatie
en promotie van onze golfclub met als
doel nieuwe leden aan onze club te
binden en het imago van gesloten,
besloten vereniging te veranderen
naar een meer open structuur. We
mogen ons gelukkig prijzen met het
feit, dat dit jaar in totaal een 70 tal
nieuwe leden inclusief proefleden zich
hebben aangesloten bij golfclub Geijsteren.
De instelling van een Communicatiewerkgoep, die zich hier specifiek op
richt, blijkt een goede keuze. Natuurlijk
moeten we rekening houden met een
behoorlijk aantal afmeldingen, die we
jaarlijks kunnen verwachten, maar
voor 2017 kunnen we per saldo een
mooie groei van het ledenaantal noteren.
Met dit in het vooruitzicht (laatste
maand moet nog beginnen) kunnen
we stellen, dat er enige rust ontstaat in
onze golfclub. We zijn nog lang niet
klaar, maar hebben wel een positieve
lijn te pakken.
De penningmeester heeft een positieve begroting voor het komende jaar
gepresenteerd, waarbij de kostenbeheersing een belangrijke rol speelt.
Inmiddels zijn we met Frans Poels
overeengekomen dat hij per 1 april
2017 met vervroegd pensioen gaat (1
jaar eerder).
Dit tot volle tevredenheid van Frans en
van de club, waarbij wij sneller de
transitie kunnen doormaken om met
vrijwillige marshals te gaan werken en
Frans eerder kan genieten van zijn

vrije tijd. Ook financieel is dit voor de
club een meevaller, die al in 2017 direct zijn vruchten afwerpt.
Een nieuwe samenwerkingsvorm met
Het Woold in Asten is een initiatief,
waar we nog niet eerder mee te maken
hebben gehad.
Dit is ontstaan in gesprek met golfclub
Het Woold, waarbij we beiden als uitgangspunt hebben genomen een
voordeel voor de bestaande leden.
Met gesloten beurs gebruik maken van
2 banen (weliswaar op beperkte tijden), maar dan toch, het geeft een
extra mogelijkheid om ook te genieten
van een andere baan, die op redelijke
afstand van onze club is gelegen.
Wij hebben deze afspraak voor een
jaar gemaakt om hierna te kijken wat
het ons, maar vooral onze leden heeft
gebracht.
Ik heb inmiddels al enkele leuke reacties ontvangen van onze leden en dat
is een mooie start van deze samenwerking.
Als laatste wil ik u meenemen in het
feuilleton van Jos Waals, die ons de
afgelopen maanden heeft voorzien
van spannende verhalen over “40 jaar
Golfclub Geijsteren”.

Als bestuur hebben we Jos gevraagd
of hij bereid was om dit te doen en
hebben hem ook min of meer de vrije
hand hierin gegeven.
Deze vrije hand heeft hij ook genomen
met het resultaat, dat er enerzijds genoten is van boeiende verhalen en
geschiedenis, die bij velen niet bekend
was en anderzijds dat er links en rechts
een kritische noot geuit is, omdat niet
alles wat staat geschreven overeen
komt met hetgeen in de interviews is
besproken, respectievelijk soms ook
op gespannen voet staat met de werkelijkheid.
Dit is inmiddels met Jos gedeeld, maar
heeft hem niet aangezet tot aanpassing hiervan.
Het is zijn stuk ondertekend door hem
en dus ook zijn verantwoordelijkheid.
Nogmaals, boeiende verhalen, waarvoor ik Jos zeker wil bedanken, het is
uiteindelijk toch een hele klus geweest.
We hebben hier ook van geleerd en
gaan zeker met enkele “adviezen” iets
doen.
Ik wil u graag namens het bestuur hele
fijne feestdagen toewensen en voor
2017 een goed en gezond golfjaar.
De voorzitter

Om u te informeren en een beetje op te warmen hier een luchtfoto van 't Woold
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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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bestuurswedstrijd
25 september, al ruimschoots herfst
naar kalendrische en meteorologische
begrippen. Maar een prachtige zomerdag op de baan van Geijsteren met hier
en daar bruine plekken als gevolg van
de langdurige droogte. De bestuurswedstrijd had de wind dus mee. Op het
spel stonden de IJzeren Vrijer, een
trofee voor het beste (oud)bestuurslid
van vereniging of stichting, en de
commissietrofee voor de best scorende commissie. Er ontspon zich een
discussie over het ontstaan en de betekenis van de IJzeren Vrijer, niemand
wist er het fijne van, maar onze secretaris beloofde dit uit te zoeken.

bedevaart geweest naar het Huisje
van Barbara te Steenbergen om daar
de goede vorm mee te pakken. Dat de
automatiseringscommissie uiteindelijk
de commissietrofee won, was gezien
de score van Hans (42) niet verwonderlijk, Frans S. profiteerde mee!

Hij leidde ook voortvarend de prijsuitreiking met de voorzitter in de rol als
kusmeneer. Merkwaardig was de gemelde korting van 10% op de handicap, die later in de uitslag ongedaan
bleek gemaakt. Iedereen had er 2
stablefordpunten bij gekregen, wat
voor diegenen, die op bepaalde holes
een streep hadden genoteerd, toch
puntverlies kon opleveren. Een kleine
misrekening van de Weco, die toch
met 9 leden aanwezig waren.

Verder waren er natuurlijk de gebruikelijke prijzen: bij de dames de longest
voor Ans Z. en de neary voor Spoek
V.; bij de heren was de neary voor
Henk d.J. en de longest net als vorig
jaar voor Eric W.
Eric zou als extra prijs graag een ritje
maken in de Porsche Carrera van
Frans V., maar die meldde bij navraag,
dat hij zijn auto en zijn partner nooit
uitleent. Jammer, Eric, je mag wel een
keer een ritje maken in mijn Koreaan.

Hierboven de winnaars van de commissietrofee Hans en Frans; onder de
2e prijswinnaar (selfie) en de 3e prijswinnares. Helemaal boven: Barbara R.
Helemaal links onder: Hans v. O.

Het was een mooie dag (in een mooi
najaar, oftewel indian summer en op
zijn nederlands ouwewijvenzomer),
waarvoor veel dank aan het bestuur.
Eugene V.

Voor de overall winnaar Hans v.O.
maakte dit weinig uit, hij lag een straatlengte voor, maar Eugene V. (2e prijs)
en Truus v.O. (3e prijs) hadden mazzel. De IJzeren vrijer viel in handen van
Barbara Reuwer; zij was kennelijk op
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presidents putter
Zondag 9 oktober Presidents Putter,
de jaarlijkse wedstrijd tegen de par van
onze voorzitter. Een select gezelschap
van 27 personen had zich hiervoor
aangemeld. Nu maar hopen, dat dit
aantal geen afspiegeling vormt van de
populariteit van onze president, want
dan zou hij er bekaaid vanaf komen en
dat verdient hij niet! Het was een
prachtige dag met een uitstekend
aangeklede borrel in het clubhuis,
waarvoor dank aan Geert Jan.
Bijzonder was wel, dat aanvankelijk er
heel veel positieve scores binnen
kwamen tot wel 11 of 12+: dit gaf aanleiding tot wat smalende opmerkingen
over de presidentiele score, totdat
werd ontdekt, dat de aangegeven
scores op de greens geen nettoscores
waren, maar brutoscores, klein foutje
van onze ijverige caddiemaster. Na
correctie van de scores door de aanwezige leden van de Weco (een forse
klus) bleven er nog maar 4 +scores
overeind: Greet Langeveld, winnares
met +3, nipt gevolgd door Paul Janssen (+3), Riny van Sundert (+1) en Bert
Viersma (+1). Zo moest de aanvankelijke kritiek op de matige presidentiële
score dus toch weer snel worden ingeslikt; hij had veel beter gespeeld dan
werd gedacht!
Op de foto's in de linker kolom Greet
Langeveld, Joep Reinhoud (neary) en
Frans Osther (longest heren); in de
rechter kolom Riny van Sundert (longest dames) en de genoegelijke "nazit"
in tweeën.

Winterlessen 2016/17
Ook dit najaar kunt u zich aanmelden voor de wintergroepslessen.
Het aanbod is 6 lessen van 50 minuten voor €75,- in groepjes van 4 tot maximaal 6 personen.
Aanmelden kan bij Davey, bij voorkeur via davey@vanmulkengolf.com
Davey verzorgt verder de planning.
Als u liever zelf met enkele mensen een groepje vormt, mag dat natuurlijk ook.
Tijdens de winterlessen zullen alle basistechnieken de revue passeren, maar er is ook ruimte voor eigen inbreng en
specifieke vragen.
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maandbeker 2016
Eindstand maandbeker
2016
(best of five)
Heren strokeplay netto
1. Geert Willems
2. Scott Stamback
3. Henk Cuppen
4. Ton Hesen
5. Martin Jolink

368
374
375
377
380

De slotceremonie voor de maandbekerwedstrijden blijft een lastig punt.
Omdat er over een lange tijd gestart
wordt, is het bijna niet mogelijk direct
na de wedstrijd een prijsuitreiking te
organiseren. Veel spelers zijn dan al
weg. Tot voor kort was er een afsluitende prijsuitreiking na de laatste
maandbeker, maar ook deze ging gebukt onder weinig belangstelling. De
Weco had nu het plan opgevat de
prijzen tijdens de ALV te verdelen.

Heren strokeplay bruto
1. Martien Giebels
2. Scott Stambac
3. Geert Willems
4. Dolf Matulessy
5. Raf Dittrich

418
420
422
439
447

Dames strokeplay netto
1, Jeanine Lommen
2. Annie Dittrich
3. Nellie Basten
4. Paula Admiraal
5. Leontine Buytendijk

380
381
382
386
388

Voorzitter Pieter Jan Wasser had zich
keurig in het pak gehesen en bracht
fraaie beelden mee van Mieke van
Uden voor de winnaars. Maar een
nieuw probleem deed zich voor: veel
winnaars hadden zich nu afgemeld. Zo
blijft het toch een beetje tobben. In
ieder geval werden de aanwezige
winnaars natuurlijk op de foto gezet!

andere prijzen

Tijdens de ALV werden ook nog andere prijzen uitgereikt: golfer van het jaar
werd Geert Willems, golfster van het
jaar Jeanine Lommen. De Vale Key
was een prooi voor Jos Manders.
Verder had de technische commissie
een prijs voor de beste mid-handicapper geregeld en dat werd Ben Driessen. De Tankerd was voor Noa Janssen: hij was al goed en werd nog beter:
handicap 3,8. Ook hier vele afwezigen,
van degenen, die er wel waren natuurlijk foto's; Geert Willems zien jullie dus
dubbel (samen met Pieter Weijs).

Linker kolom: Pieter Jan Wasser,
Geert Willems en Greet Langeveld;
rechter kolom: Jos Manders, Ben
Driessen en Geert Willems met Pieter
Weijs.

Dames strokeplay bruto
1. Jeanine Lommen
2. Nellie Basten
3. Annie Dittrich
4. Olga Ploegmakers
5. Paula Admiraal

409
438
470
476
484

Heren stableford
1. Hans Ewalts
2. Daan Jansen
3. Gerard Hollemans

176
155
149

Dames stableford
Niemand heeft 5 maanbekers
gespeeld
Best of 4: Greet Langeveld
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www.schaef fer s.nl

Quality
is our drive !

We v e r s t r a a t 1 Ve n r a y 5 8 3 2 2 6

Voor zakelijke
Voice over IP bellen

Boomwereld
kwekerij & boomverzorging

De specialist in
boomonderhoud

Kosten
besparen?
VoIP bellen
via internet
Acaciastraat 17, Venray | 0478-521000 | info@rocom.nl | www.rocom.nl
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Boomwereld Geijsteren
0478 692861
www.boomwereld.nl
e-mail: info@boomwereld.nl

nieuw bestuurslid
Ik ben 5 jaar geleden met golfen begonnen als cursist bij Davey. Ik vond
het zo leuk, dat ik na een paar lessen
lid ben geworden van GCC Geijsteren.
Om mijn steentje bij te dragen en om
nieuwe mensen te leren kennen ben ik
vrij snel actief geworden in de commissie nieuwe leden+ en later ook in de
Weco.
Naast het golfen heb ik ook een paar
andere hobbies waar ik mijn tijd graag
aan besteed, zoals koken, squashen
en op wintersport gaan.
In mijn werkzame leven houd ik mij
bezig met het implemeteren van verbeterprogramma's (TPM, Lean, Six
Sigma etc.) Op dit moment doe ik dat
voor de Aviko Groep.

Even voorstellen..
Velen van jullie zullen mij weleens
gezien hebben, maar ik stel mij graag
nog even voor. Mijn naam is Guido van
der Steen, ik ben 28 jaar oud en samen
met mijn vriendin Rose-Marijn Teeuwen woon ik in Venlo.

Links boven de komende man met
vriendin, hierboven de bestuurswissel,
hieronder de gaande vrouw

Over de vraag van Geert-Jan of ik het
bestuur zou willen komen versterken
heb ik niet lang na hoeven denken, het
antwoord was ja. Nu ik mij altijd met
veel plezier heb ingezet voor de nieuwe leden-, en wedstrijdcommissie vind
ik het wel ontzettend jammer dat ik
deze taken nu neer heb moeten leggen.

businessclub 1
Beste golfliefhebbers van Golf- en
Countryclub Geijsteren,
Het golfseizoen zit er weer op. We
hebben als Businessclub weer een
mooi jaar achter de rug. Een jaar
waarin we ons 1e lustrum hebben
mogen vieren. Winnaar van onze business-competitie werd voor de 2e
keer in successie Charles van Elst. Hij
wist op de slotdag als beste om te gaan
met de druk en werd na een korte
eindsprint wederom glorieus winnaar.
Charles, van harte proficiat!
Het bestuur van de Businessclub heeft
recent kennis genomen van het 'jubileum-artikel' van de heer Jos Waals.
Wij distantiëren ons van diverse feitelijke onjuistheden in dat artikel. Andere
aangestipte zaken hadden en hebben
onze aandacht. De Businessclub wil

den danken voor het afgelopen jaar en
hun lidmaatschap bij de Businessclub.
Een lidmaatschap dat voor alle betrokkenen binnen de golfclub van belang
is.
Last but not least, dank aan onze oud-voorzitter Henk van der Heijden en
oud-bestuurslid Bram Berden voor alle
gedane werkzaamheden voor de Business- én golfclub de afgelopen 5 jaar.
Hulde!
Winnaar Charles van Elst met oud-voorzitter Henk van der Heijden. De 1
op de check was een grapje van een
individu. Dit voor alle duidelijkheid.

graag ‘zichtbaarder’ worden binnen de
golfclub. Met deze ambitie gaan we
volgend jaar weer aan de slag.
Graag wil ik bij deze alle Businessle-

Namens alle leden van de Businessclub wensen wij iedereen fijne feestdagen toe en een gelukkig en gezond
2017 met hopelijk weer heel veel golfplezier op onze eigen prachtige golfbaan.

Namens commissie Businessclub,
Voorzitter Marc Puyn
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voor de jeugd
Nader kennismaken met Casper
Looman.
Hallo mijn naam is Casper Looman en
ik ben 13 jaar. Mijn hobby’s zijn hockey
en golf.
Ik woon in Venray en ik zit pas net op
golf. Ik vind golf leuk omdat het een
beetje lijkt op hockey en omdat je zover
kan slaan.
Groet Casper

Vriendjes- en vriendinnetjesdag
Begin september was het weer tijd
voor de bijna traditionele vriendjes- en
vriendinnetjesdag. Op deze dag mag
ieder jeugdlid een vriendje of vriendinnetje meenemen, waarop hij of zij
hoopt dat het golfvirus overslaat. Ondanks dat golf veelal een individuele
bezigheid is, is het natuurlijk veel leuker om samen met een vriendje en/of
vriendinnetje de bal zo ver mogelijk
weg te slaan.
Davey had voor deze editie een paar
leuke spellen op de pitch en puttgedeelte voorbereid. Zo kwamen het
wereldberoemde putten-boter-kaas
en eieren, chippen voor punten en een
putt-circuit voorbij. Natuurlijk mocht
het zandwerk niet ontbreken! Geïnspireerd door de naastliggende tennisbaan kwam het tennis bunkerspel uit
Davey zijn hoge hoed. Davey had zijn
gedeelte om deze dag een succes te
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maken goed voorbereid. Nu was het
aan de leden om die vriend of vriendin
over te halen om mee te gaan. Over
beide lesdagen genomen waren er
ruim 20 vriendjes en vriendinnetjes
meegekomen.
De opkomst was goed en bij een enkeling bleek het golfvirus al een beetje
door het bloed te stromen. Naast de
goede zorgen van Davey had Olga
weer aan de inwendige mens gedacht.
De jeugd kon na de les genieten van
de nodige verkoeling in de vorm van
ranja en ijs.
Al met al waren beide lesdagen misschien wel druk, ze waren zeker geslaagd. Nu maar hopen dat het golfvirus zijn werk heeft gedaan!!

De Golfmop
Partijtje Golf
Frank komt thuis na een partij golf met
Fred, vraagt zijn vrouw: “Waarom
speel je nooit met Ernie?” “Zou jij willen
spelen met iemand, die vloekt als hij
een hole mist, knoeit met de puntentelling, met zijn clubs gooit en de bal
verlegt?” vraagt Frank. “Nee absoluut
niet”, zegt ze. Waarop Frank zegt:
“Ernie dus ook niet.”
Najaarswedstrijd
Terwijl Max Verstappen zijn tweede
plaats in Japan verzilverde speelden
de aanstormende talenten van Geijsteren de najaarswedstrijd. Hole 1 tot
en met 9 waren het toneel van fantastische slagen, sublieme chips en
soms, maar dan ook echt soms, een
mindere slag.
Om 09.30 uur klonk de starttoeter en
begonnen 11 jeugdspelers verdeeld
over 4 flights aan de strijd. Vanaf hole
1 gingen de jongsten van deze groep
van start. Lucas sloeg de eerste bal,
gevolgd door Evelien en Meike. Deze
flight had een heuse caddy genaamd
Richard Swaghoven. Onder zijn bezie-

lende begeleiding en aanmoediging
speelden de drie jeugdspelers voor
wat zij waard zijn. Misschien dat de
scores wat achterbleven, maar de
drive was (en is) er zeker!
De overige flights werden gevuld door
Isabelle, Esther, Edmee, Jeroen, Olivier, Jasper, Benjamin en Mathijs.
Deze jeugdleden lieten zien dat zij de
lessen van Davey goed begrepen
hebben. Ook al vloog er een bal links
of rechts uit de flank, er brak geen
paniek uit. Gewoon even bedenken
wat Davey gezegd had en met een
keurige slag lag de bal weer op de
fairway.
Bij hole 9 was de Neary uitgezet, welke
dit keer een prooi voor twee jongens
werd. Zowel Benjamin als Jasper
gaven de bal een flinke mep en leken
op dezelfde afstand van de vlag te
liggen. Uiteindelijk moest er zelfs gemeten worden en beide ballen lagen
op precies 14 passen van de vlag. Een
gedeelde Neary dus.
Terwijl de eerder genoemde 11 jeugdspelers holes 1 tot en met 9 liepen, was
het om 10.00 uur tijd voor de allerjongste aanstormende talenten om de oefendriehoek te bedwingen. In 2 flights
van 2 spelers begonnen Simon, Liz,
Joan en (gastspeler) Claire aan hun
wedstrijd. Simon zorgde met zijn allereerste slag meteen voor zijn eerste
prijs; de Neary. De 3 oefenholes
moesten 2 keer gelopen worden en
vooral de strijd om plaats 2 en 3 was
spannend. Simon bleek vandaag een
klasse apart en ging onbedreigd aan
de leiding. Terwijl de zon steeds feller
begon te stijgen, maakten de dames
er een waar spektakel van.
De wedstrijd werd afgesloten met een
drankje en worstenbroodje in het clubhuis (Olga bedankt) en het bekendmaken van de winnaars:
9 holes:
1. Benjamin 17 SF-punten, 2. Olivier 15 SF-punten, 3.
Mathijs en Jasper 14 SF-punten.

voor de jeugd
Oefenholes:
Claire, 3. Liz.

1. Simon, 2. Joan en

Noa Janssen Limburgs Jeugdkampioen
Op zondag 16 oktober is Noa Janssen
Limburg Jeugdkampioen in de hoogste klasse geworden. Op de moeilijke
baan in Afferden Bleienbeek maakte
Noa het nog spannend. Na 16 holes
prima te hebben gespeeld met oa 5
birdies, raakte hij op hole 17 2x de bal
niet zuiver. Daardoor sneed hij de hole
onvoldoende af en kon hij twee ballen
niet meer vinden. Resultaat een quadruple. Maar op de 471 meter par 5
slothole wist hij zijn 6e birdie te maken.
Dat was voldoende voor zowel de
beste brutto en netto-score.

Beste Lezers, na enkele jaren deze
jeugdpagina te hebben gemaakt, stop
ik ermee. Ik heb de pagina altijd met
veel plezier gemaakt. Gelukkig heb ik
een goede opvolger gevonden in Berend van Zanten, die mij de laatste
keren al assisteerde met de mooie
wedstrijdverslagen en golfmoppen die
hij schreef. Berend veel plezier en
succes.
Groet en tot op de baan.
Pedro Janssen

Van Mia van der Heijden kreeg de redactie enige foto's van de lichtjeswedstrijd op 4 november j.l. Veel licht was
er kennelijk niet, want de foto's zijn erg
donker!
Jeugdcompetitie Geijsteren
Het competitieschema is bekend voor
het jeugdteam van Geijsteren. De
eerste wedstrijd is op zondag 28 mei
in Herkenbosch. De eerste tegenstander is De Peelse Golf.
Jongens en meisjes veel plezier en
succes. Geniet van deze leuke wedstrijden.

Mededeling Jeugdcommissie:
10-Rittenkaart
Vanaf 2017 is het voor jeugdleden (13
jaar en ouder) mogelijk een 10-rittenkaart aan te schaffen. Met deze kaart
kun jij in 2017 op zondag tien keer
lessen bij Davey. De 10-rittenkaart
kost €75,00 en is bij Davey te verkrijgen.
RAAK
De NGF heeft een nieuw jeugdprogramma gelanceerd, genaamd RAAK.
Ieder jeugdlid met minimaal baanpermissie / HCP 54 kan, na gratis aanmelding, voor slechts €10,00 op alle deelnemende golfbanen spelen. Dus als jij
een keer ergens anders wilt spelen,
check www.golfraak.nl voor deelnemende golfbanen!
Wil jij meer over RAAK weten, surf dan
snel naar www.golfraak.nl !!
Noot van de redactie
Wij weten maar al te goed hoeveel
werk er aan dit blad gedaan moet
worden. Pedro heeft enige jaren op
fantastische wijze de jeugdpagina
verzorgd en verdient daarvoor veel
dank. Hulde aan Pedro!
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De meest veelzijdige dakbedekker in uw regio.
Stayerhofweg 7 •
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F (0478) 53 25 44
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Openingstijden: ma. - vr.: 9.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur,
za.: 9.00 - 12.00 uur
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businessclub 2
EVEN AAN U VOORSTELLEN
MIJN NAAM:
Bart van Roy
IK BEN WERKZAAM BIJ:
Bouwmij Janssen in Venray in de functie van Algemeen Directeur
Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van nieuwbouw.
Onze focus ligt op projecten, waar wij onze klanten op een positieve manier
kunnen verrassen door op een flexibele en innovatieve wijze klantwaarde te
realiseren. Het DNA van ons bedrijf kenmerkt zich door medewerkers, die
vanuit een sterke betrokkenheid trots willen zijn op wat men oplevert aan
onze klanten.
MIJN LEEFTIJD:
51
MIJN GOLFHANDICAP:
24,4
MIJN (ANDERE) HOBBY’S:
Mountainbike, amateur filmer, bergwandelen/klimmen, skiën
MIJN GOLFHOOGTEPUNT:
Hole-in-one op Hole 4 op de Golfhorst in 2014 en het winnen van het
Beejenkurf Open in 2015
MIJN FAVORIETE GOLFSPELER:
Rory Mcilroy
MIJN FAVORIETE HOLE BIJ GEIJSTEREN IS EN WAAROM?
Hole 5 omdat hier de uitdaging met name ligt om te zorgen dat je met je afslag
voldoende op links blijft om met de 2e slag voorbij de boom op rechts direct
naar de green te kunnen.
MIJN MENING OVER GOLFCLUB GEIJSTEREN:
Zeer mooie baan met een ideale 13 holes mogelijkheid (soms voldoende)
vanuit/tot het clubhuis.
MOOISTE GOLFBAAN OOIT GESPEELD:
Cleydael Golf & Country Club
HOLE IN ONE GESLAGEN? WAAR?
Hole 4 Golfhorst, Horst-America
WAAROM MOETEN ER MEER MENSEN LID WORDEN VAN DE BUSINESSCLUB:
Ik ben in het verleden al bij meerdere Businessclubs aangesloten geweest
(bv Efteling, Gendersteijn) Ik was vorig seizoen nog lid van de BC op de
Golfhorst. De BC van Geijsteren is voor mij qua zakelijk netwerk een interessantere BC. Daarnaast sluit datgene wat georganiseerd wordt door de BC
beter aan op de wensen van mij als gedreven amateur golfspeler.
WAT IK VERDER NOG KWIJT WIL:
Ik voel me als lid al meer ‘thuis’ bij Geijsteren als bij mijn vorige golfverenigingen. Ik merk dat veel golfvrienden meer en meer waarde hechten aan dat
gevoel van echt welkom zijn bij een club/vereniging. Hier ligt volgens mij de
voornaamste uitdaging voor Geijsteren de komende jaren wil zij zich blijven
onderscheiden van de vele andere banen.
IK GEEF HET STOKJE OVER AAN:
Kees van der Kroon
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herenconvent
MAAS EN PEEL TROFEE
Zoals vorig jaar al aangegeven is de
opzet van de Maas en Peel trofee
gewijzigd. Er zijn zes teams geformeerd t.w. team Van Mook, team Matulessy, team Willems, team Manders,
team Gerrits en team Van Osch. De
teams zijn zo samengesteld, dat alle
teams van gelijke sterkte zijn.
Er zijn twee voorwedstrijden gespeeld:
een vossenjacht en een eclectic. De
drie hoogst geklasseerde teams na
twee wedstrijden strijden in de grote
finale om de beker en de drie laagst
geklasseerde teams spelen een troost
finale. De wedstrijdvorm in de beide
finales is Amerikaantje.
Vrijdag 23 september werd de eerste
wedstrijd gespeeld, spelvorm Eclectic.
De wedstrijd werd ruim gewonnen
door team Manders. Een week later
werd de Vossenjacht gespeeld. De vos
was die speler, die vorig jaar de meeste punten voor zijn team bijeen had
gesprokkeld en dat was Joos Janssen.
Ook deze wedstrijd werd gewonnen
door team Manders. Na veel rekenwerk werd duidelijk, dat de grote finale
zou gaan tussen de teams Manders,
Gerrits en Willems, terwijl de troost finale gespeeld zal worden door de
teams van Mook, van Osch en Matulessy. Vrijdag 7 oktober was het zover.
Er werd hard, fair en op het scherpst
van de snede gespeeld. Alle teams
begonnen op nul, dus alles was mogelijk; de twee overwinningen van team
Manders in de voorronden betekenden
alleen, dat ze een sterk team hadden
en was nog geen garantie voor de
eindoverwinning. Mogelijk was het
team Manders al in de overwinningsroes en vergaten ze op hun tegenstanders te letten. Want toen alle kruitdampen waren opgetrokken en de wedstrijdpunten geteld, bleek de beker
gewonnen door team Gerrits, 2e werd
team Willems en team Manders moest
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genoegen nemen met de derde plaats.
De troostfinale werd gewonnen team
van Osch, gevolgd door team van
Mook en als laatste team Matulessy.
De nieuwe opzet van de Maas en
Peeltrofee viel bij alle deelnemers in
de smaak en in overleg met de teamcaptains is besloten om de teams voor
volgende jaar ongewijzigd te laten.
STASSENTROFEE
Vrijdag 16 september speelden wij de
jaarlijkse wedstrijd Dames senioren
tegen Heren senioren om de STASSENTROFEE. De winnaar wordt bepaald door de gemiddeld eindscore
van de dames en heren te vergelijken.
De laatste jaren was de inschrijving
van de dames aan de magere kant en
dat vonden we steeds terug in de uitslag. De heren hebben de laatste jaren
deze wedstrijd gedomineerd. Vorig
jaar had ik de dames al geadviseerd
om met meer dames in te schrijven Of
het door de extra prijzen kwam, die er
voor de dames te verdienen waren,
weet ik niet, maar dit jaar hadden er
meer dames ingeschreven dan ooit.
Als ik eerlijk ben, denk ik dat dit kwam,
omdat de damesdag op de donderdag
voorafgaande niet werd gehouden.
Zowel de heren als de dames speelden
van de rode tees. De flights waren
zodanig ingedeeld, dat in iedere flight
tenminste 1 dame meespeelde. Na
veel rekenwerk was de eindscore 28,5
voor de dames tegen 28.0 voor de

heren, waarmee de dames de trofee
hebben gewonnen.
De extra prijzen, golftaferelen van
chocolade, voor de beste dame en
runner up gingen naar Paula Admiraal
met 36 Stableford punten en Marian
Jeuken met 35 punten. De beste heer
was Wim van Osch met 37 punten,
maar helaas voor hem geen chocolade
tafereel
ZOMERPRIJZEN
Tijdens de ALV van 4 november werden de winnaars van de diverse zomercompetities gehuldigd.

Golfer 2016 1e categorie (exact handicap 0.0 – 23.7)
Dit jaar speelden we 8 wedstrijden,
waarvan de beste vijf telden voor de
het kampioenschap. Tot de laatste
wedstrijd feitelijk tot de laatste hole
bleef het spannend. Na acht wedstrijden kwam Bertus van Mook met 169
Stableford punten als winnaar uit de
bus. Tweede werd, evenals voorgaan-

herenconvent
de jaren, de Poulidor van het golf, Jac
Arts met 168 punten en derde werd
Theo Houba met 167 punten.
Golfer 2016 2e categorie (exact handicap 23.8 – 36.0)
Ook in deze categorie was het spannend tot de laatste holes. Bij de start
waren er nog zes kanshebbers voor de
eindoverwinning. Na het optrekken
van de kruitdampen was de uitslag als
volgt: eerste werd met 163 Stableford
punten Jan Cremers, tweede werd Sef
Lommem met 161 en derde werd Sraar
Beterams met 160 punten.
Super Birdie
Voor de Super Birdie telden dit seizoen

in totaal 14 wedstrijden mee. De trofee
werd dit jaar door de werkelijk nummer
een gewonnen. Zoals bekend kan men
deze trofee maar een keer in a life time
winnen. Meestal maakte Bertus van
Mook de meeste birdies, maar dit jaar
moest hij zijn meerdere erkennen in
Geert Willems, die 5 birdies had gemaakt, Bertus werd tweede met 4
birdies
Ringerscore
Voor het eerst dit jaar organiseerde wij
een Ringerscore. De score in alle 12
qualifying wedstrijden telden mee. Er
werd gespeeld in twee categorieën,
een bruto en een netto categorie. Wel
zo leuk, want in de bruto categorie

kwamen over het algemeen de lage
handicappers boven drijven, terwijl er
in de netto categorie vooral door de
hogere handicappers om de eerste
prijs werd gestreden.
Uiteindelijk was de uitslag als volgt;
Bruto: eerste met 39 punten Geert
Willems, tweede werd met 37 punten
Wim van Osch en derde werd Bertus
van Mook met 36 punten.
Netto: eerste met 58 punten Sraar
Beterams. Tweede met 58 punten
werd Hans Ewalts en derde werd met
57 punten Gerard Hollemans.
Henk van der Schaft
Secretaris/penningmeester van het
Herenconvent

Herenconvent
Het Herenconvent nodigt niet-leden uit om eens kennis te komen maken.
Bent u heren lid van de G&CC “Geijsteren” en in het bezit van een EGA handicap dan kunt u vanaf 2 januari tot en
met 31 maart geheel vrijblijvend en zonder kosten ter kennismaking inschrijven voor onze wekelijkse wedstrijd op
vrijdag.
U kunt tot woensdag 14.00 uur voorafgaand aan de vrijdagwedstrijd inschrijven via de website.
Mocht de inschrijving niet lukken bel dan 0624415205 en ik zorg er voor dat u ingeschreven wordt.
Henk van der Schaft
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nationale open matchplay kampioenschappen
In 2017 is het de 29ste keer, dat we de
Nationale Matchplay Kampioenschappen op onze golfbaan organiseren. En
wel van 14 tot en met 17 juni. En voor
zowel Heren als Heren Senioren.
Voor uw agenda geven we onderstaand de onderdelen nog even weer:
Woensdag 14 juni zijn de voorrondes
voor alle niet geplaatste spelers.
Welke grote namen gaan sneuvelen,
wie gaat er door voor het eigenlijke
toernooi? Deze dag eindigt meestal
met een shoot-out, waarbij een groep
spelers strijdt om de laatste plaatsen
en de waterholes nog eens loopt om
te bepalen wie al dan niet de allerlaatste plaatsen in het toernooi mag bezetten. Leuk om mee te lopen.
Donderdag 15 juni start van het eigenlijke toernooi. Meelopen, als caddie
fungeren voor je favoriete speler, na
afloop een biertje drinken met de spelers; dichter kun je niet bij de opvolgers
van Joost Luiten komen.
Vrijdag 16 juni deelnemen aan de proam. Je eigen flight samenstellen en
met een goede pro de baan in. Vooraf,
tijdens de ronde en na afloop grandioos gefêteerd worden voor een overzichtelijk bedrag. Een mooier cadeau

kun je je goede vrienden of goede
klanten eigenlijk niet geven.
Zaterdag 17 juni, de finaledag, meedoen met de Geijsteren open voor
mooie prijzen van Titleist, meelopen
met de finalewedstrijden, meedoen
met de gezelligheidswedstrijd na afloop van de prijsuitreiking.
Er valt die dagen veel mooi golf te
bewonderen en u kunt altijd putten
voor het goede doel. Heeft u trouwens
zo’n goed doel voor ogen; meld het dan
bij het secretariaat. Met de opbrengst
van de putwedstrijd en het bedrag, dat
daarboven gesponsord wordt door van
der Putt advocaten kunnen we weer
een aantal mensen gelukkig maken.
Rond de periode van de Matchplay en
de clubkampioenschappen ligt de
baan er op zijn mooist en op zijn moeilijkst bij, met strakke greens en een
uitdagende rough. Niet voor iedereen
zonder problemen, maar voor goede
golfers een ware uitdaging. Een mooi

variabel

Impressie van de Sinterklaaswedstrijd
van de dames met als winnaar Hanneke Neervoort

Winnaar van de damesdag zomerseizoen 2016 werd (voor de 10e keer!)
Trix van der Mast; de ringerscore, dit
jaar voor het eerst, was voor Jeanine
Lommen
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moment om eens wat vrienden uit te
nodigen om op Geijsteren te komen
spelen. Meer redenen om lid te worden
hoef je niet te geven.
We zouden graag zien, dat u de Nationale Open Matchplay Kampioenschappen als visitekaartje voor de
golfclub ziet en bevriende golfers van
banen uit de buurt uitnodigt om samen
met u als gastheer te genieten van
hetgeen er allemaal te zien is.
U weet, dat onze eigen Bertus samen
met Martien Groenendaal de basis
heeft gelegd voor dit toernooi en het
naar Geijsteren heeft weten te halen.
Tijdens het toernooi is Bertus dagelijks
op de baan te vinden om zijn oordeel
te vellen over de prestaties van het
aanstormend talent.
U weet misschien niet dat er maar twee
toernooien in Nederland zijn die langer
op dezelfde baan worden georganiseerd als Geijsteren dat doet met haar
Matchplay. Dat zijn de Twente Cup, die
al vanaf 1929 door de Twentsche
Golfclub wordt georganiseerd en de
wedstijd om de Mevrouw Swanebeker,
die vanaf 1976 op de Dommel wordt
gehouden.
Tot bij de Matchplay!

de baan
De combinatie van vorst en het vertidrainen, dat we de afgelopen dagen
hebben gedaan, is voor de spelers
vervelend, maar voor de baan super.
De vorst trekt goed diep de grond in en
zorgt ervoor, dat de bodem doorlatend
en luchtig wordt. Hierdoor zullen de
wortels van het gras zich beter ontwikkelen met als gevolg een sterkere plant
en zal de grond sneller en beter het
water doorlaten. Dus even op de tanden bijten en accepteren, dat de bal
een rare stuiter kan maken; het komende golfseizoen hebben we hier alleen
maar voordeel van. De komende week
zullen de overige fairways ook gevertidraind worden.
Om het water tijdens hoosbuien sneller
af te voeren, zullen we op een tiental
plaatsen drainputten gaan plaatsen.

We gaan hiermee voorkomen, dat er
grote plassen blijven staan zoals voor
de green van hole 13, 8, 17 en 12.
Mochten de buien weer zo hevig zijn
als in juni 2016, dan hebben we de
mogelijkheid om het water eenvoudiger weg te pompen, waardoor de
overlast minder lang zal duren. Het
aanbrengen van deze putten zullen we
in eigen beheer uitvoeren, waarbij we
trachten zo min mogelijk hinder te
veroorzaken.
De essen op de baan zijn vrijwel allemaal aangetast door de ‘essentaksterfte’. De aangetaste bomen zullen
dan ook worden geruimd. Ook zijn er
diverse bomen beschadigd door blikseminslag en zijn diverse boomtoppen
afgebroken. Ook deze bomen worden
gekapt. Waar nodig zullen we nieuwe

bomen planten of jonge bomen herplanten.
Deze winter zullen diverse paden
worden opgeknapt, waarbij er op enkele plaatsen tijdelijk andere looproutes worden aangegeven. Houdt u zich
hieraan, des te eerder zijn de paden
weer goed begaanbaar.
Eric kan de komende tijd volop vooruit
met zijn team, hopelijk zit het weer hun
een beetje mee, zodat we de komende
winter alle geplande werkzaamheden
kunnen uitvoeren.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de uitgevoerde werkzaamheden of andere zaken met betrekking
tot de baan, u weet mij te vinden.
Raf Dittrich
baancommissaris

echte paren wedstrijd
De wedstrijd met een bijzonder cachet
is de jaarlijkse echtparen wedstrijd. 16
oktober was het dan zover. Onder een
stralende hemel, de bladeren opmer-

kelijk groen, klonk de "Shotgun" voor
de veertig echtparen van de overtekende inschrijflijst.
Zoals gewend lag de baan er fantas-

Maaike en Wim de Vocht met 41 punten staan in het midden van de foto.
Etienne en Auke Smit met 40 punten met de mooie broeken. Birgit en Dick van
Gasselt met 39 punten staan niet op de foto. Jettie en Frank de Ruyter met 38
punten staan naast Annie
Anneke en Piet Poels met 38 punten helemaal rechts. Annie en Raf Dittrich met
37 punten, Raf staat heel bescheiden achteraan.

tisch bij. Deze keer met een vriendelijke rough.
Dit evenement zou traditioneel de
harmonie in relationele sfeer op de
proef te stellen, als de hoop op compensatie van de eigen onvolkomenheden door de partner ook bij het golf niet
beantwoord kan worden. Op het terras
na afloop duidde de gezellige sfeer
echter niet op onoverkoombare emotionele ontsporingen.
Deze chapman greensome wedstrijd
biedt echter ook de mogelijkheid om
de kracht van een ideale relatie tot
uiting te laten komen.
Al vliegen de ballen alle kanten op, als
je maatje er is als je hem/haar nodig
hebt, wordt je dagkampioen.
Zo ook deze keer.
Een keuze na de afslagen hebben we
nauwelijks hoeven te maken. Mijn bal
meestal kwijt of onspeelbaar, Maaike's
bal goed. Hetgeen heel bijzonder mag
heten, als je voet net bevrijd is van 6
weken gips. De slagen naar de green
gingen best goed. Enkele nette bunkerslagen en bijpassende puts bleken
voldoende.
Het gevolg grote prijzen en "de blauwe
steen".
Geweldig deze mijlpaal .
Maaike en Wim de Vocht
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variabel
Afsluiting zomerseizoen damesdag.

U leest natuurlijk allemaal de ontboezemingen van Jos Waals. In zijn interview met Michiel van de Vaart, huisarchitect van onze baan, wordt hem als
laatste vraag gesteld wat er in Geijsteren niet moet gebeuren. Hij zegt zonder nadenken: “Eric Wijnhoven laten
gaan. De beste en meest professionele greenkeeper, die ik ken. Hij zit niet
voor niets in het Rydercup team. En ik
kan dan wel mooie banen ontwerpen,
hij onderhoudt ze beter dan ik ze kan
ontwerpen.”
Het is maar, dat u het weet.

Dat onze pro Davey van Mulken een
fervent hickory-golfer is, dat wisten wij
wel; maar dat hij contacten heeft met
de Ryder cup organisatie, dat is wel
erg verrassend!
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Samenwerking Het Woold en GC
Geijsteren
Vanaf 1 november kunnen leden met
volledig speelrecht ook ‘gratis golfen’
op de golfbaan Het Woold in Asten en
vice versa. Hiervoor hebben vertegenwoordigers van beide banen een overeenkomst voor een jaar getekend.
Het systeem en de afspraken zijn
eenduidig en helder. Er is géén beperking op het aantal keren, dat u kunt
spelen op onze bevriende baan. We
zijn blij deze extra speelmogelijkheden
te kunnen bieden aan onze leden. We
hopen dat u hiermee nog meer gebruik
gaat maken van de golf- en speelmogelijkheden, die u heeft.
Voorwaarden gratis golfen bij het
Woold en GC Geijsteren
1. Leden van de samenwerkende
banen kunnen op aangegeven tijden
gratis spelen.
2. Onder leden wordt verstaan: Golfclub Geijsteren, leden met een volledig
speelrecht.
3. Leden kunnen maximaal een week
vooraf reserveren. Zij dienen hun
naam van tevoren door te geven.
4. De caddiemaster bepaalt of er starttijden vrij zijn.
5. Zomertijd: starttijd vooraf te reserveren vanaf 16:00 uur
6. Wintertijd: starttijd vooraf te reserveren vanaf 14:00 uur
7. Leden kunnen op elke dag van de
week hiervan gebruik maken indien
starttijden beschikbaar zijn.
8. U dient voor het spelen tevens een
geldig NGF EGA Handicapbewijs te
tonen van Golfclub Geijsteren.

Ja, dan heb je 18 holes de melodiewedstrijd gespeeld en eindig je met
driemuziekgroepjes op hetzelfde aantal punten, word je niet eens genoemd! Omdat we een punt meer hadden
op de laatste holes! Maar och, een
kniesoor, die dat erg vindt!
Met een supergezellige wedstrijd en
een leuke 19e hole hebben we het
damesdagseizoen afgesloten. Het
was weer een prachtjaar met veel variatie gebracht door onze commissie,
die er iedere week is om ons te verwelkomen en te verwennen met qualifying- en spelletjeswedstrijden, bonnen en prijsjes. En soms met een hapje
en een drankje.
Wat is die damesdag toch een goede
uitvinding. Bijna altijd mooi weer, vlot
doorlopen met dames, die ook gewoon
ontspannen willen lopen, met hoge of
lage handicappers en een praatje na
in het clubhuis, waar vaak wordt voorgenomen om de volgende keer beter
te spelen of een lesje te nemen, En
soms huppelend naar huis gaan als je
het goed gedaan hebt.
Al 30 jaar ben ik er heel vaak op donderdag, en ging van hoge naar lagere
naar weer hogere handicap. Veel
nieuwe leden zijn bij onze damersdag
gekomen, maar er kunnen er nog veel
meer bij! Als je denkt: ik ben er nog niet
aan toe, nou probeer het eens. Ik beveel het van harte aan.
Commissie, bedankt voor alles wat je
ons weer hebt gebracht dit seizoen, we
gaan gezellig de winter in.
Leonie Lokin

Dit waren de winnaars van de afsluitende wedstrijd van het zomerseizoen;
ja, Leonie, scheelde maar één puntje!

wat zeggen de regels?
In de blauwe steen jaargang 38 nummer 3 van 26 september 2016 heb ik
aan de hand van een aantal voorbeelden trachten duidelijk te maken hoe je
Regel 26 (Waterhindernissen) en
Regel27 (Bal verloren of buiten de
baan; provisionele bal), zou kunnen
toepassen in de praktijk op hole 14.
Al doende heb ik 2 dingen niet helemaal correct of kompleet vermeld:
Bij de eerste situatieschets onder de
mogelijkheid 1, waar u de bal terugvindt in de waterhindernis, heb ik verzuimd om de mogelijkheid te vermelden, dat u de bal ook uit de hindernis
mag slaan, maar denk er aan: niet
grounden, water niet aanraken met de
stok behalve met de voorwaartse
beweging van de club bij de slag en
geen natuurlijke voorwerpen verwijderen cq verplaatsen in de hindernis! In
de tweede situatieschets had ik deze
mogelijkheid overigens wel correct
weergegeven. Met dank aan Frank de
Ruyter wiens scherpe geest dit had
opgemerkt.
Het andere punt heb ik met enige boze
opzet niet helemaal correct weergegeven. Hierover heeft niemand mij aangesproken??? Ik geef u nogmaals de
belangrijke en te onthouden Waterhindernis
Regel 26-1. Het is een kwestie van
feitelijke aard of de bal in de hindernis
ligt. Zonder kennis of praktische zeker-

heid dat de bal in de hindernis ligt moet
de speler handelen volgens Regel
27-1
Die Regel 27-1 waar naar verwezen
wordt, zegt eigenlijk alleen dat, als de
flight of het gezelschap er over eens is
dat de bal misschien niet in de hindernis ligt, er direct gehandeld mag worden door met één strafslag een bal zo
dicht mogelijk bij de plek, waar de
oorspronkelijke bal het laatst werd
gespeeld, te spelen en aangezien de
bal buiten de waterhindernis verloren
zou kunnen zijn, mag u daarbij Regel
27-2 (Provisionele bal) toepassen. U
mag ook eerst gaan zoeken aan de
andere kant van de vijver en als u geen
bal vindt, weer helemaal terug gaan
om die Regel 27-1 toe te passen. Mijn
boze opzet was om te vermelden, dat
u een provisionele bal moet spelen.
Dat hoeft natuurlijk helemaal niet,
maar doet u het niet en blijkt uw bal
niet terug te vinden, veroorzaakt u wel
onnodig oponthoud en dat is zeer
kwalijk.
Conclusie: sla een provisionele bal
altijd wanneer er ook maar de geringste twijfel is of u de bal binnen 5 minuten zoeken terug zal vinden. Op dit
moment moet u ook rekening houden
met gevallen bladeren op en rond de
baan, waar menig balletje zomaar in
verdwijnt.

Iets heel anders: in uw regelboekje
staat in deel 1 het hoofdstuk Etiquette.
Het behandelt de geest van het spel,
veiligheid, rekening houden met andere spelers, op de green, speeltempo
en zorg voor de baan. In dat laatste
deel wordt gewag gemaakt van voetsporen in bunkers en waar de hark
moet liggen, het terugleggen van
plaggen en repareren van beschadigingen door ballen en ja ook door
schoenen (na het uitholen van de
groep) op de green.
Ook hoort hierbij de zorg voor de door
de Greenkeepers uitgezette groen/
witte paaltjes. Die zijn er niet voor niets.
Een doorn in het oog dat er spelers op
onze baan die steeds weer weten
scheef te rijden en het fatsoen ontbreekt om die weer recht te zetten.
Wees aardig voor de baan. Het spaart
kosten, beinvloed het spelplezier en
speeltempo. Gastspelers zullen eerder verkiezen om terug te komen, als
ook dit soort kleine zaakjes op orde
zijn.
Alvast een prettig winterseizoen!
Fred van Kampen (Referee)
Ps heeft u nog opmerkingen of aanbevelingen om onder “Wat zeggen de
Regels” in volgende publicaties te
behandelen, hoor ik dat graag, email:
fredvankampen@gmail.com
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bunkerharken (links van hole 13)
Zoals U op de foto ziet, is de bal links
van de bunker geland. Tegen de daar
neergelegde hark. Zonder hark zou de
bal iets verder zijn gerold, zoals bal 2.
Dat is het nadeel van de buiten de
bunker neergelegde hark. Groot nadeel? Nauwelijks, vanaf beide posities
vanuit de rough over de bunker pitchen, is even moeilijk ( of gemakkelijk)
De hark wegnemen, en als de bal
verrolt netjes terugplaatsen zeggen de
regels.(24-1/a)

Dit is heel andere koek. De bal ligt tegen de hark, op de neergaande helling. Volgens de regels de hark wegnemen en
de bal op dezelfde plek plaatsen, volgens regel 24-1/a. U houdt een heel moeilijke slag over, bijna een onmogelijke.
De andere bal is keurig naar de bodem van de bunker gerold, zoals het hoort, en kan over het (tijdelijke) water op de
green worden gespeeld.
De essentie van de golfregels is, om het voor alle deelnemers even fair te maken. Dat geldt ook en vooral voor obstakels.
Iedere competitor in een wedstrijd moet dezelfde kans krijgen. Als U de bal in de rand van een bunker knalt, doet U niets
wat iemand anders ook niet kan doen.
Maar als Uw bal tegen een verkeerd weggelegde hark blijft liggen, bent U, en alleen U, benadeeld. Daarom de hark,
zoa;s afgesproken, op een plek wegleggen, waar de kleinste invloed is te verwachten. In de rough, aan de buitenkant
neerleggen dus.
Uw referee, Piet Vos
hpmeerlo@xs4all.nl
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secretariaat
Afmeldingen 2016

Vriend van Geijsteren

Businessleden

Leon Langenhuizen
Jack Lenssen
Mariette Lenssen
Bob Lodewijks
Joost Smorenburg
Claar de Vocht
Ronald Zijlstra

Eugene Hermans (de Bruin isolatie)
Ton Peters (Brainpact)
Gewone leden
Frans van den Aarssen
Erik Aerts
Bert Aerts
Joop Albers
Marie-Louise Albers
Ad van Beek
Jan van den Belt
Laura van den Belt
Reno Berretty
Ayen van den Boogaard
Jack Collin
Ton Frantzen
Michel Frequin
Tom van Gardingen
Joost van Haren
Jeanne van Haren
Gerard Hendriks
Josje van den Heuvel
Wilma Janssen- Verhoeven
Martin Jolink
Miny Jolink
Joke Konings
Jeanet Kuipers
Miriam Lemmens
Jan Simons
Kees Steyn
Annie Swinkels
Piet Hein van Thiel
Fre Thissen
Jan Thomassen
Angela Thomassen
Hans Veltman
Jan de Vos
Joep Vossen
Weekendlid
Mariette Peeters

Jeugd onafhankelijk

Marij van Kampen
Leo Ritzen
Ineke de Rooij
Robert Schaeffers
Gerard Sijbers
Antoine Winkels
Wordt weekendlid
Anne-Cathrine Geeris
Mariette Peeters

Koen Dekkers
Overleden
Jeugd studerend
Remo Hermans
Gé Hoeimakers
Teunis de Kruijf
Countryleden

Ton Reichert
Gerard de Beijer
Jos Cox
Hun families wordt veel sterkte toegewenst

Monique Albers
Jim Jansen
Marleen Puyn
Tom Puyn
Mutaties voor 2017
Wordt gewoon lid
Stephan Keyzer
Mike Kremers
Barbara Reuwer
Wordt countrylid
Miel van de Loo
Marc Pijpers
Miriam Pijpers

Wordt vriend van Geijsteren
Inge Adriaans
Onno Hoogeveen
Rita Hoogeveen
Bert Janssen

Door ieders inspanning en medewerking n.a.v. de acties uitgezet door bestuur en commissie communicatie
hebben maar liefst 40 van de 47 proefleden toegezegd graag ook in 2017 lid
te blijven in Geijsteren. De namen
zullen in het eerste nummer van 2017
worden gepubliceerd.
Als u een kledingstuk/pet/clubcover/
handschoen/o.i.d. kwijt bent, kijk dan
eens in de rieten manden in de hal bij
de kleedkamers. Wellicht vindt u daar
uw bezit terug. Bent u een club kwijt?
Deze worden veelal afgegeven bij de
caddiemaster of aan de bar.

Het bestuur nodigt u allen uit om tijdens de Nieuwjaarsreceptie het glas te heffen op een gezond, sprankelend
en sportief 2017 en terug te kijken op 2016.
U bent van harte welkom op zondag
8 januari om 17.00 in het clubhuis.
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Indien onbestelbaar retour: Het Spekt 2, 5862 AZ, Geijsteren
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