
Clubperiodiek van de Golf- en Countryclub Geijsteren
jaargang 39 nummer 1 - 25 maart 2017



Zo.

Geen 18, geen alcohol
Met trots voor u gebrouwen

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

2



GOLF en COUNTRYCLUB 
GEIJSTEREN 
 
Het Spekt 2,
5862 AZ  Geijsteren
www.golfclubgeijsteren.nl
 
 
Clubblad 'De blauwe steen'
Verschijnt 4 keer per jaar
39e jaargang, nummer 1
 
 
Secretariaat en ledenadministratie
Rachel Vogels 
Tel. (0478) 53 2592
E-mail  secretariaat@
            golfclubgeijsteren.nl
 
Caddiemaster
Frans Poels / Ian Turner
Tel. (0478) 53 1809
E-mail  caddiemaster@
            golfclubgeijsteren.nl
 
 
Clubhuisbeheerder
André en Olga Sommerdijk
Tel. (0478) 53 2591
www.negentiendehole.nl
 
 
Professional
Davey van Mulken   06-53219181
Les annuleren: 2 x 24 u. van tevoren
davey@vanmulkengolf.com
 
 
 
Bestuur Vereniging
Geert-Jan Verstraaten, voorzitter
Henny van Konijnenburg, secretaris
Gerard Hollemans, penningmeester
Pieter Weijs, lid
Guido van der Steen, lid
Maaike de Vocht, lid
 

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

COMMISSIES   
 
Baancommissie
Raf Dittrich, baancommissaris
 
Businessclub commissie
Marc Puyn, voorzitter
 
Commissie automatisering
Wilma van Iperen, voorzitter
 
Marshalcommissie
Geert Willems, voorzitter

Clubhuiscommissie
Maaike de Vocht, voorzitter

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

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

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

van de redactie  5
van de voorzitter  7
nieuwjaarsreceptie  8
nieuwjaarswedstrijd  9
rondweg  10
wat zeggen de regels  11
herenconvent  13
voor de jeugd  14
jeugd / weco-bericht  15
de baan  16
foto's van de baan  17
interview Frans Poels  18
interview Frans Poels  19
sponsoren  20
businessclubleden  21
ziekte van lyme  22
businessclub  23
variabel  24
variabel  25
nieuws secretariaat  27

 INHOUDSOPGAVE

sluitingsdatum kopij:
                   25-06-2017                
kopij inleveren per e-mail aan:
secretariaat@golfclubgeijsteren.nl
(tekst separaat in Word, foto's als
JPG-bestand)

3



Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/vermogensmanagement

Uw vermogen is meer dan een hoeveelheid geld. Het is de weerslag van uw persoonlijke

geschiedenis. Wat u met uw vermogen voor ogen heeft, is puur persoonlijk. Welke doelen en ambities

wilt u realiseren?

Vermogensmanagement zorgt voor rust en gemak.

Vermogens-
management

Rabobank 
Horst Venray
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van de redactie
Een nieuwe jaargang met goede voor-
nemens. Wij kwamen de volgende
afbeelding tegen:
 

U ziet het: meer sporten en bewegen
staat op één, dus dat voorspelt veel
goeds voor het nieuwe golfseizoen!
 
Afgelopen jaar bestond onze club 40
jaar, nog één jaargang te gaan en dan
is ook De blauwe steen toe aan de
respectabele leeftijd van 40 jaar! Wij
weten niet of er veel lezers zijn met
historische belangstelling, maar op het
secretariaat schijnen alle nummers uit
het verleden nog aanwezig te zijn; dus
wie biedt zich aan om daaruit een
mooie selectie te maken voor een
feestnummer volgend jaar? Zou fan-
tastisch zijn!
 
Aan het begin van het jaar worden de
adverteerders gevraagd of ze hun
advertenties willen continueren. Zo u
allen al lang weet zijn de advertentie--
inkomsten cruciaal voor het voortbe-
staan van ons clubblad. Dit jaar heb-
ben we helaas een aantal adverteer-
ders verloren en onder hen ook weer
een businesslid. Zoals we in ons vorig
redactiecommentaar al aangaven, is
dit niet de eerste maal. Het sterkt ons
in de idee, dat de businessclub niet
direct bijdraagt aan een volle adverten-
tieportefeuille en dat de suggestie van
verminderde sponsorinkomsten toch
een kern van waarheid zou kunnen
bevatten. Het is dan ook niet zonder
reden, dat onze  geliefde penning-
meester, die nauwlettend de financiële
situatie van onze club/blad in de gaten
houdt, aan de bel heeft getrokken.
Jarenlang heeft ons clubblad een po-
sitief exploitatieresultaat opgeleverd,
dat in de kas van de club werd gestort.
Het afgelopen jaar werd dit anders, de
club moest bijspekken om de exploita-

tie rond te krijgen. Intussen heeft een
gesprek plaats gehad met het bestuur,
waarin besloten werd de papieren

versie van De blauwe steen te conti-
nueren. We zijn in gezamenlijk overleg
bezig te bezien hoe de kosten verder
gedrukt kunnen worden. Nu maar
hopen, dat Peter Frenken, die een
impuls aan de sponsoring gaat geven,
niet vergeet om zich ook in te zetten
om meer adverteerders voor ons club-
blad aan te trekken.
 
In "van de voorzitter" gaat Geert Jan
Verstraaten in op de problematiek rond
een eventueel nieuw te ontwikkelen
golfbaan in Venlo. Een saillant detail:
Op de site van Nova Course Golfcon-
sultancy lazen we, dat dit bedrijf golf-
baan de Stippelberg begeleidt bij de
exploitatieproblematiek. Op zijn zachtst
gezegd vinden we dit een merkwaar-
dige vorm van begeleiding. Een ty-
pisch geval van: de ene hand neemt,
de andere geeft; als het maar geld
oplevert. Wij denken, dat ook de Stip-
pelberg niet blij is met een nieuwe
golfbaan in de omgeving.
 
Voor velen van ons zal de mededeling,
dat de golfbaan de komende jaren
minder goed bereikbaar zal zijn, als
een verrassing komen. Er zal in de
periode 2017-2022 een rondweg rond
Wanssum gelegd worden, waardoor
de huidige toegangsweg via de Meer-
losebaan met regelmaat versperd zal
zijn en uiteindelijk niet meer toeganke-
lijk is voor autoverkeer. De blauwe
steen praat u bij.
 
Wij zijn blij, dat Frans van Oudenhoven
zijn steel van starreporter weer heeft
opgepakt. Hij heeft uitgebreid gespro-
ken met Frans Poels, onze caddymas-
ter, die ons 1 april a.s. gaat verlaten.

Wij wensen Frans na al die jaren op
Geijsteren een mooie pensioenperio-
de toe. Op 7 april wordt door de club
afscheid van hem genomen.
 
Fred van Kampen bespreekt in "Wat
zeggen de regels?" speltempo en
doorlaten. Een onderwerp, waar iede-
re golfer mee te maken heeft, cq zich
aan ergert. Als iedereen deze aanwij-
zingen ter harte neemt, dan moet het
goed gaan; vanzelfsprekend gelden
deze regels ook voor jezelf en niet al-
leen voor andere spelers! Het zal het
golfcomfort alleen maar verbeteren.
Dit geldt ook voor het gedrag op de 1e
tee, als eenieder zich houdt aan de
daar geldende regels. Ian Turner legt
de regels t.a.v. de spiraal nog eens
vast (zie pag. 25).
 
Wij vragen speciale aandacht voor de
teken nu het warmere seizoen weer
nadert. Wij bewerkten een artikel over
de ziekte van Lyme zoals dat ver-
scheen op de NGF-website. Een te-
kentang hoort eigenlijk in iedere golf-
tas. Op de administratie is er eentje
aanwezig, maar zou zo'n ding daar
eenvoudigweg ook niet te koop moe-
ten zijn? 
 
Gelukkig staan we voor de opening
van een nieuw golfseizoen; medio
maart zijn de zomergreens weer gelei-
delijkaan geopend, nadat we ons dit
jaar wel erg lang op die vermaledijde
hobbelige wintergreens hebben moe-
ten behelpen. De winter was duidelijk
zwaarder dan we de laatste jaren ge-
wend waren. Wij wensen u in ieder
geval een heerlijk zomerseizoen: we
mogen er van uit gaan, dat onze golf-
course ook dit jaar weer voldoet aan
de hoogste eisen!
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Heikampweg 1, 5862 AR Geijsteren
0478-532574 bouwbedrijf@eijssen.nl

Kasteel Bleijenbeek

Kasteel Geijsteren

Muizentand Brugbogen

Vlechtwerk en console

Kapel aan de Monendijk

T (0478) 569 750 

Erkend door:

● Schoner

● Prettiger

● Gezonder

● Langere  
levensduur

 

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

Want echt schoon is een vak apart! 

Uw vloeren en meubels zijn daarna als 
nieuw en gaan langer mee.
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van de voorzitter
Met het voorjaar voor de deur snakt
iedereen weer naar het nieuwe golf--
seizoen. We hebben als bestuur de
afgelopen maanden al weer het nodige
werk verricht. Nog voor de jaarwisse-
ling kregen we berichten door, dat er
toch een nieuwe golfbaan in Venlo
komt. Op het voormalige Floriade ter-
rein Parc Zaarderheiken is 90 hectare
vrijgemaakt om te investeren in een
nieuwe 18-holes golfbaan. Ontwikkel-
bedrijf Greenport zit hierachter en
samen met Stichting Heyerhoven zal
dit gerealiseerd gaan worden.
Waanzin roepen wij en ook onze col-
lega’s van de Peelse en De Golfhorst.
In 2012 hebben wij al aangegeven, dat
er geen ruimte is voor een nieuwe
golfbaan in Venlo. Dit is destijds al
onderbouwd met vernietigende argu-
menten, die in deze tijd alleen nog
maar meer spreken tegen een derge-
lijke ontwikkeling en realisatie van een
nieuwe 18-holes golfbaan. Ook de in-
vestering, die hiermee gepaard gaat,
kan nooit worden opgebracht en daar-
mee is de kans, dat er vanuit de lokale
overheden steun komt erg hoog. Dit
laatste kan niet de bedoeling zijn, lijkt
ons. Alleen met de aankoop van de
grond en gebouwen is al meer dan 11
miljoen gemoeid. Daar hoef je geen
hogere wiskunde op los te laten om te
bepalen, dat dit een lastige gaat wor-
den.
Inmiddels hebben we samen met de
Peelse, alle betrokken partijen als
gemeenten, provincie en gemeentera-
den aangeschreven en ons ongenoe-
gen over deze plannen kenbaar ge-
maakt. Het zou gezien deze ontwikke-
lingen in onze regio wel eens de nek-
slag kunnen worden voor sommige
golfbanen. Hoe je het ook wendt of
keert, het gaat ons allemaal leden
kosten en dat is waar we op dit moment
zo hard voor vechten om deze te be-
houden.
 
Het is absoluut nog geen gelopen zaak
en wij zijn erg benieuwd wat er gaat
gebeuren. Ėén ding staat vast, wij
zullen ons met hand en tand verzetten
tegen de ontwikkeling van deze nieu-
we baan om zo de overkill aan golfba-
nen te beperken en om de schade, die
dit gaat brengen voor zowel onze club
als andere golfclubs te voorkomen.
Inmiddels hebben er enkele gesprek-

ken plaats gevonden met betrokken
partijen, maar nog niet met het ge-
wenste resultaat. Namens GC Geijs-
teren is Jan Houba hierbij betrokken.
Jan is destijds ook betrokken geweest
bij deze discussie en zal hierin nu
samen met vertegenwoordigers van
de Peelse  optrekken. We houden u de
komende tijd op de hoogte van deze
ontwikkelingen.
 
Weer naar de orde van de dag, de
greenkeepers zijn al weer druk doende
de baan er mooi bij te leggen, de basis
om er weer een mooi golfseizoen van
te maken. Met de competitie voor de
deur hopen we weer op mooie resul-
taten van de spelers, die GC Geijste-
ren gaan vertegenwoordigen de ko-
mende tijd. Wij wensen alle deelne-
mers daarbij veel succes toe. Aller
belangrijkste is, dat het weer een ge-
zellig jaar mag worden, waar we elkaar
weer vaak mogen ontmoeten op onze
fraaie baan.
 
Ook dit jaar zal de continuïteit van de
club weer de nodige aandacht krijgen.
Er zullen acties volgen om ook weer
nieuwe leden aan onze club te binden.
Met een nieuwe uitstraling, website,
social media en PR voor onze club
hopen we, dat velen nieuwe leden en
gasten de weg naar Geijsteren weten
te vinden. Graag wil ik aandacht voor
het feit, dat het de Businessclub is, die
het allemaal financieel mogelijk maakt
om deze investeringen voor deze
nieuwe communicatie te realiseren. Dit
is natuurlijk een fantastisch gebaar en
hier zijn wij de Businessclub dan ook
erg dankbaar voor. Dit is een mooi
voorbeeld van een goede samenwer-
king tussen Businessclub en vereni-
ging. Zoals jullie ook hebben kunnen
lezen, heeft Peter Frenken zich be-
schikbaar gesteld om met name de
sponsoring, PR en communicatie van
onze club nieuw elan te geven. Hij zal
samen met de nieuwe sponsorcom-
missie en de Businessclub op zoek
gaan naar nieuwe sponsoren, die onze
club een warm hart willen toedragen.
Wij wensen Peter en zijn commissie
dan ook alle succes toe. Inmiddels
hebben we de eerste nieuwe sponsor
al kunnen verwelkomen en dat is Ac-
countantskantoor Koenen en Co. Zij
hebben voor de komende 3 jaar geko-

zen om de vlaggen op de greens te
sponsoren. Een mooie sponsoring
zowel voor Koenen en Co als voor GC
Geijsteren, waar wij ook erg trots op
zijn.
 
Namens het bestuur,
 
De voorzitter

Uit de pers:
 
Er komt een nieuwe openbare golf-
baan met achttien holes in Venlo. De
golfbaan komt in Parc Zaarderheiken.
Het betreft een gebied van negentig
hectare. De voormalige boerderij van
de familie Peelen aan de Heierhoeven-
weg wordt verbouwd tot clubhuis. Dat
maakt directeur Ruud van Heugten
van Greenport Venlo bekend. "De
overeenkomst wordt in januari of fe-
bruari getekend." Greenport Venlo
ontwikkelt gebieden op en om het
voormalig Floriadeterrein. Al vele jaren
wordt gesproken over de komst van
een golfbaan, maar nu gaat die door,
verzekert Van Heugten. Voor de ex-
ploitatie op eigen rekening en risico is
de keus gevallen op Stichting Heyer-
hoven; deze bestaat uit  Nova Course
Golfconsultancy B.V. uit Soest, J.J.G.
M. Solberg Holding B.V. uit Swalmen
en KonBeek Holding B.V. uit Den
Bosch. Woordvoerder is Arno van
Tricht, eigenaar van Nova Course uit
Soest. Hoewel in Horst aan de Maas
al twee golfbanen liggen, meent Van
Tricht dat er ruimte is voor hun initiatief.
Hij voert aan dat de golfbaan een rui-
mere opzet krijgt, met aandacht voor
natuur en recreatie. Zo is het de be-
doeling om er paarden te laten weiden.
Als alles meezit, gaat de golfbaan in
2018 open.
 
Het CDA in de persoon van staten lid
Rudy Tegels zet grote vraagtekens bij
de aanleg van een nieuwe openbare
golfbaan op Greenport Venlo. Hij wil
weten welke afspraken er zijn gemaakt
met de beoogde exploitant en wat de
financiële risico's zijn voor de provin-
cie. De grootste zorg maakt het CDA-
statenlid zich over de gevolgen voor
de bestaande golfbanen in de regio.
Die hebben nu al vaak moeite om de
exploitatie rond te krijgen.

7



nieuwjaarsreceptie

Een selectie van willekeurige foto's
tijdens de nieuwjaarsreceptie
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nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarswedstrijd? Wat is dat nou?
De WECO had in zijn wijsheid besloten
de oliebollenwedstrijd, traditioneel op
de laatste zondag van het jaar, te ver-
plaatsen naar 8 januari, de dag van de
nieuwjaarsreceptie van onze golfclub,
met het doel de belangstelling voor
beide evenementen te vergroten.
Een soort testcase voor nieuwe impul-
sen.
Kort tevoren had het fors gevroren en
juist die dag zette de dooi in met zelfs
een vleugje mist; iedereen verwachtte
een afgelasting, maar de wedstrijd
ging door!
Gezegd moet worden: het was succes-
vol, het weer bleef aangenaam en de
baan hield zich goed natuurlijk wel met
wintergreens.
En in de baan kregen we toch ook nog
heerlijke oliebollen.
Deze wedstrijd werd in de 1e categorie
gewonnen door Geert Willems en in de
2e categorie door  Annelies Willems!

nieuwjaarswedstrijd

v.l.n.r. Harry Clevis (3e cat.2), Jenny de Ruyter (2e cat.2), Geert Willems (1e
cat.1), Harry Geurts (3e cat.1), Frans Osther (2e cat.1) en Annelies Willems (1e
cat.2)

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak
meldde de voorzitter, dat Olga en
Andre dit jaar 25 jaar aan de club zijn
verbonden. Alle reden voor een foto in
de keuken.

De nieuwjaarsfotografen zetten ook
elkaar op de gevoelige plaat
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rondweg
De komende jaren zullen er in het
gebied tussen de dorpen Ooijen en
Wanssum (Noord-Limburg) tal van
maatregelen worden genomen om de
waterveiligheid te verbeteren: de Oude
Maasarm wordt gereactiveerd, er wor-
den dijken verlegd en er komen twee
hoogwatergeulen.
 
In Wanssum wordt bovendien de
haven uitgebreid en een rondweg
aangelegd. De huidige provinciale weg
N270 loopt dwars door het centrum
van Wanssum. Met de aanleg van een
noordelijke rondweg wordt het door-
gaande verkeer om de kern van Wans-
sum geleid. De rondweg wordt onge-
veer 3 kilometer lang en buigt ten
westen van champignonkwekerij Cox
bij de Lange Ven richting het noorden
af van de huidige N270. De weg loopt
met een ruime bocht om de kern van
Wanssum en kruist de haven met een
nieuw aan te leggen brug. De rondweg
komt uiteindelijk weer net voor de Ko-
ninginnebrug op het huidige tracé.
De huidige provinciale weg wordt na
aanleg van de rondweg verkeersluw
gemaakt en heeft in de toekomst alleen
nog een functie voor lokaal (bestem-
mings-)verkeer.
 
De rondweg komt dus duidelijk dich-
terbij de golfbaan te liggen dan de oude
N270. Op het eind van hole 14 kunt u
hem ter zijner tijd zeker zien liggen (en
horen). Dick Kroos zal ons op de
hoogte houden.

Bereikbaarheid Golfbaan Geysteren /
Rondweg Wanssum  : Zie ook kaart
1)  Venrayseweg in Wanssum
2)  Richting Venray
3)  Nieuwe rotonde met fietstunnel
(alleen Wanssum naar Venray)
4)  Lange Ven
5)  Meerlosebaan
6)  De Blauwe Steen
7)  Aansluiting parallelweg Meerlose-
baan
8)  Fiets wandel/fiets brug over rond-
weg
9)  Meerlosebaan richting Geijsteren
10) Rotonde Verlegde Geijsterseweg
met rondweg
11) Verlegde Geijsterseweg
12) “Oude “Geijsterseweg
13) Verlengde haven
14) Geijsterseweg in Wanssum
15) Brug in rondweg over de haven
16) Rotonde industrieterrein
17) Weg naar Well
18) Bestaande rotonde in Wanssum
19) “Bestaande”Brugstraat naar Ko-
ninginnenbrug
20) Parallelweg langs rondweg tussen
(3) en (7)
21) Peddepoel
Als de rondweg compleet klaar is wordt
de bereikbaarheid naar de Golfbaan
als volgt :
A) Op rotonde (3) afslaan naar paral-
lelweg (20) bij (7) klein stukje (9) vol-
gen en vervolgens via (6) naar Golf-
baan
B) Vanuit richting Venray: op rotonde
(3) afbuigen zoals volgens A

C) Vanuit richting Boxmeer: Via (12)
,(11) bij rotonde (10) naar rotonde (3)
, verder als bij A
D) Vanuit richting Well : Rondweg
volgen via (16) , (10) naar rotonde (3)
, verder als bij A
E) Vanuit Meerlo en Blitterswijck: Via
rotonde Wanssum (18) naar rotonde
industrieterrein (16) .Door tot rotonde
(3), verder als bij A
F) Vanuit Wanssum per auto: naar
rotonde (3) en verder als bij A
G) Vanuit Wanssum met fiets of lo-
pend: Via (5) of (21) naar (8) en via (6)
naar golfbaan
 
Opmerkingen :
Meerlosebaan is van uit Wanssum met
auto doodlopend, terplekke van (7)(8)
is de rondweg verdiept aangelegd.
Meerlosebaan vanuit Geijsteren wordt
afgesloten voor doorgaand auto ver-
keer op de Meerlosebaan bij (7).
Vanuit Geijsteren wordt bij rotonde
(10) een parallelweg aangelegd rich-
ting  Geijsterseweg In Wanssum (14)
Tijdens de aanleg van de rondweg is
mij door de aannemer toegezegd mij
op de hoogte te stellen over eventuele
omleidingen / verkeerssituaties in ver-
band met de bereikbaarheid van de
golfbaan. Ik zal proberen dan op tijd dit
mede  te delen via de site of via “De
Blauwe Steen”
 
Dick Kroos
Mail : dickkroos@ziggo.nl
Telefoon :0478 532395
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wat zeggen de regels?

Speeltempo en doorlaten.
Speeltempo is een algemeen pro-
bleem in de hele golfwereld. Overal
vindt je regels, manieren, suggesties
en oplossingen om dit te verbeteren.
Een veel gevonden oplossing is de
tijdsregeling met klokken om de zoveel
holes geplaatst. Deze klokken lopen
net zoveel achter als dat een vierbal
zou moeten spelen over de gespeelde
holes. Voorbeeld: stel de golfclub be-
paalt dat een vierbal maximaal 2 uur
over de eerste negen zou moeten
spelen, dan staat die klok op hole 10
ook 2 uur achter. Komt een vierbal later
dan zijn afslagtijd van 1 op hole 10 aan,
dan kan een Marshal verzoeken de
volgende hole over te slaan. Uitermate
geschikt voor een commerciële baan,
maar natuurlijk ongewenst op Geijste-
ren.

Op Geijsteren kunnen we zonder dit
soort maatregelen ook al veel doen.
Om te beginnen bij een aantal spelre-
gels rond en op de green. Theo Houba
heeft hiervoor de volgende uitsteken-
de samenvatting aangeleverd:
 
--------------------------------------------------
Rond en op de green is er veel tijd te
winnen als iedere speler zich houdt
aan de volgende “regels”:
1. Zet de karren voordat u de green op
loopt bij de uitgang naar de volgende
hole;
2. Put in de juiste volgorde, verst aflig-
gende speler eerst;
3. Degene die het dichtste bij de hole
ligt bedient de vlag voor zijn medespe-
lers. Houd altijd het doek van de vlag
vast en ga staan aan de schaduwzijde
van de hole:

4. Wie het eerste klaar is met putten
pakt alvast de vlag op en steekt deze
weer in de hole als iedereen klaar is.
5. Niemand verlaat de green voordat
iedereen klaar is met putten;
6. Controleer gezamenlijk de green op
nog niet gerepareerde pitchmarks;
7. Controleer met uw marker het aantal
slagen onderweg naar de volgende
tee;
8. Noteer de scores terwijl uw mede-
spelers afslaan. U hebt daarvoor tijd
genoeg.
 
De achteropkomende flight zal u dank-
baar zijn als u deze werkwijze conse-
quent toepast.
 
-------------------------------------------------
 
 
Verdere verbetering van het speeltem-
po:
Een regel die vaak over het hoofd
wordt gezien is Regel 6-7 in uw regel-
boekje. Die regel behandelt ‘onnodig
oponthoud’ en ‘langzaam spel’ en als
de “Commissie” zo bepaalt, kan u dat
bij Matchplay verlies van de hole en bij
Strokeplay 2 strafslagen opleveren.
Onnodig oponthoud en langzaam spel
zijn moeilijk en exact te definiëren,
echter kijken we naar “Speeltempo”
onder “Etiquette” in uw regelboekje,
dan vindt u in het kort:
 
- Spelers behoren in een vlot tempo te
spelen;
- Het is de verantwoordelijkheid van
een groep om aansluiting te houden
met de groep voor hen;

- Indien zij een volledige hole afstand
verliezen en de groep achter hen op-
houden behoren zij die groep door te
laten;
- Als het duidelijk is dat de achterop
komende groep sneller kan spelen,
behoort een groep die geen afstand
heeft verloren die groep door te laten.
 
 
Vooral dat eerste en tweede punt is
zeer onaangenaam tov de medespe-
lers in een wedstrijd en bepaalt in grote
mate een zekere frustatie bij de deel-
nemers, die dit wel serieus nemen,
maar ook tov de vrije spelers, die staan
te popelen om te beginnen na zo’n
wedstrijd!
Het vierde punt is ontstaan, omdat
groepjes spelers van 2, 3 of meerdere
flights bedacht hadden om de lang-
zaamste flight maar als eerste te laten
vertrekken. Dan hadden de volgende
flights geen last van doorlaten, ze
verloren immers geen hole afstand!!!
Dit is hiermee opgelost of toch niet?
Alleen caddiemasters en marshals
kunnen dit uiteindelijk bepalen, omdat
ze een beter overzicht hebben of kun-
nen verkrijgen. Laat het dus als moge-
lijk aan hen over! Zij hebben de taak
om indien van toepassing u te wijzen
op het niet correct volgen van één van
bovenstaande punten en aan te spo-
ren tot versnelling van het spel, zo ook
het doorlaten van een snellere groep.
Buiten wedstrijden, die gebonden zijn
aan aantal deelnemers per groep, kan
dit ook leiden tot eventueel het opsplit-
sen van 4-ballen naar 2-ballen. U dient
in alle gevallen de instrukties van een
Caddiemaster of Marshal op te volgen
en bij herhaaldelijke overtreding zal de
wedstrijdleiding cq het bestuur worden
geinformeerd om geheel volgens
Regel 33-7 een gepaste straf op te
leggen.
 
 
Met een beetje goede wil uwerzijds zal
het hopelijk niet zo ver hoeven te
komen.
 
 
Met vriendelijke groet,
Fred van Kampen (Referee)
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herenconvent

Fred van Kampen wees ons op deze afbeelding uit "de Golfacademie" voor
diegenen, die niet goed weten van welke tee ze moeten afslaan.

HOOFDSPONSOR VAN HET NEDERLANDSE GOLF

DEGOLFACADEMIE.NL  |  NGF.NL

225+
meter
WIT

190-225
meter
GEEL

160-190
meter
BLAUW

125-160
meter
ROOD

Tot 125
meter
ORANJE

Hoe ver sla jij? 

Kies de kleur tee die bij je past. 

KIES JE TEE!

Crosscountry
Vrijdag 30 december was het weer
zover. De wedstrijd waar een select
groepje leden een jaar naar uitkijkt.
Niet iedereen wil deze wedstrijd name-
lijk spelen, vandaar dat er een alterna-
tief is: een 18 holes Stableford wed-
strijd. Van hoge handicappers kan ik
het nog wel begrijpen, dat ze liever een
Stableford wedstrijd spelen, maar ik ga
er van uit dat lage handicappers “mak-
kelijk” over de bomen slaan. Zelf be-
hoor ik ook tot de hogere handicappers
en sla zeker niet over de bomen, maar
ik vind het leuk om mijn weg over de
paden te vinden. Weken van te voren
kijk ik op mijn rondes waar ik het beste
van de ene naar de andere hole kan
spelen. Helaas was ik deze keer ver-
hinderd. Maar bij de volgende editie op
29 december ben ik er zeker bij. De 18
holes wedstrijd baan is opgedeeld in
10 holes (par 57). Er waren in totaal 44
inschrijvingen, waarvan er 32 voor de
crosscountry kozen en 12 voor de 18
holes stableford wedstrijd. We speel-
den voor de crosscountry in vierballen
en de wedstrijdvorm was fourball bet-
terball. Uiteindelijk werd de crosscoun-
try gewonnen door het koppel Wim van
Osch en Hans van Oosterhout met een
netto score van 42 slagen, tweede
werden Bertus van Mook (evenals
vorig jaar) en Harry Clevis met 44
slagen en derde werden Piet Vos en
Jac Arts met 45 slagen. De 18 holes
stableford wedstrijd werd een prooi
voor Piet Borjans met 42 punten, 2e
werd Jac. Van Nunen met 36.
 
Vossenjacht tegen de score van de
President
Wist u al, dat onze President evenals
Harry Geurts zijn handicap met 4 pun-
ten op vrijwillige basis heeft verlaagd.
Dit is echt niet gedaan voor status,
maar omdat ze te vaak op een makke-
lijke manier hun handicap of in de
buffer speelden. Vrijdag 20 januari om
08.00 sloeg Paul met zijn vaste marker
Jos Manders af. Om 09.30uur begon
de wedstrijd voor de rest van de deel-
nemers.
Na afloop was iedereen benieuwd hoe
het Paul met zijn nieuwe handicap was
vergaan. Nou beter dan vorig jaar toen
won de algemeen winnaar nog met
een +12 en dit jaar was de algemeen
winnaar Jac. Linkens met +5. Kennelijk

was Paul snel gewend aan zijn nieuwe
handicap.
De verder uitslag was als volgt: 1e
categorie: winnaar Paul Geurts met
+3, gedeeld tweede werden Auke Smit
en Theo Pijpers met +2; 2e categorie:
algemeen winnaar, zoals reeds ge-
zegd, Jac.  Linskens met +5, 2e werd
Harry Clevis met +4 en gedeeld derde
werden met +3 Gerard Hollemans en
Henk Cuppen.

 
Wintercompetitie
Evenals vorig jaar konden alle 8 wed-
strijden doorgang vinden. Kijkend naar
de stand voor de laatste wedstrijd
waren de winnaars in beide catego-
rieën voor 99% al bekend. Hun voor-
sprong was dermate groot, dat ze
nauwelijks in te halen waren.
Op de laatste wedstrijd voor de winter-
beker vrijdag 10 maart starten er 57
deelnemers.  Het was prachtig weer
met een lekker voorjaars zonnetje en
weinig of geen wind. Zoals verwacht
waren de (zomer)greens open. Dit

lid worden van het
herenconvent

Het Herenconvent organiseert na-
genoeg iedere vrijdag een wedstrijd,
variërend  van qualifying  tot gezel-
ligheidswedstrijden met zeer va-
riërende wedstrijdvormen.  Op de
eerste vrijdag van de maand word
er na afloop een borrel en een hapje
geserveerd. Het lidmaatschap staat
open voor alle herenleden van de
G&CC “Geijsteren” mits in het bezit
van een EGA handicap . Bent u
geïnteresseerd neem dan contact
op met Henk van der Schaft, tel:
0624415205 of hvanderschaft@-
ziggo.nl 

betekende tevens, dat er geen scores
van ver boven de 40 zouden komen
nodig om nog iets aan de stand te
veranderen. Rond 14.00 uur was ie-
dereen binnen en werden niet alleen
de dagwinnaars gehuldigd maar te-
vens de eindwinnaars van de winter-
bekers. Dat waren:
1e categorie: 1. Harry Geurts 196
punten, 2. Max Huig 185,  3. Frans
Osther 184.
2e categorie: 1. Harry Clevis 193 pun-
ten, 2. Jan van Staveren 188, 3. Joost
Jansen 178.
Heren proficiat.
 
Henk van der Schaft
secretaris/penningmeester

winnaars winterbeker: links Harry
Geurts, rechts Harry Clevis
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Vriendjes- & Vriendinnetjesdag
Tijdens de tweede les van 2017 was
het meteen raak; alle jeugdleden
mochten een vriend of vriendin mee-
nemen. Ondanks de vrieskou en voor
sommige vroege uur waren er toch een
aantal enthousiaste vrienden meege-
komen. Davey had zich voorgenomen
om de oefendriehoek op te gaan, maar
de jeugdleden hadden een ander
voorstel. ZIj wilden graag ballen in
emmers en tegen een bord slaan, dit
natuurlijk met punten voor elke rake
bal. De jeugdleden gingen gretig aan
de slag en de meegekomen vrienden
volgden het voorbeeld. Er werd veel
gelachen, de oeh, ah’s en nee vlogen
over de driving range en soms kwam
er een sublieme slag voorbij. Dit was
trouwens niet altijd van een jeugdlid
afkomstig, ook de vrienden kwamen
langzaam op dreef. De les werd afge-
sloten met enkele slagen over (of eer-
der op) het ijs. Na een uur de kou te
hebben getrotseerd, was het tijd voor
warme chocolademelk met slagroom.
Oh ja en langzaam ontdooiden de ijs-
klompjes ook weer…

Een oude oorlogsveteraan
Een oude oorlogsveteraan komt de
trap afgesjokt, geheel gecamoufleerd
en in gevechtstenue, met een brief in
zijn hand. “Wat is er aan de hand?”
vraagt zijn vrouw verbaasd. “Ik heb een
oproep gehad van mijn oude mak-
kers,” zegt de grijsaard, “ik moet vech-
ten aan de Golf.” “Wat!?” roept de
vrouw, “dat is toch allang voorbij…laat
eens zien die brief.” Ze leest hem en
zegt: “Gekkie… Ze vragen of je mee
gaat golfen aan de Vecht!”

voor de jeugd
Oefeningen voor buiten de baan
Wil jij naast het golfen op de golfbaan
jouw spel nog beter maken, dan volgen
hier enkele oefeningen, die jouw li-
chaam fitter en sterker maken. Deze
oefeningen zijn afkomstig van de web-
site www.Lpgolfperformance.nl.
1. Jump! Jump! Jump!
Wanneer heb je voor het laatst touwtje
gesprongen? Op het schoolplein? Of
weet je het niet eens meer? Terwijl het
zo goed is! Waarom denk je, dat touw-
tjespringen bij het boksen tot de vaste
oefening behoort? Ja, het is best inten-
sief, maar wat is daar op tegen als je
er echt fitter van wordt? Als je conditie
een beetje op peil is, dan kun ook jij
deze oefeningen doen. Een paar keer
per dag een minuut touwtje springen,
is beter dan een keer een half uur
hardlopen. Je hebt geen duren spullen
nodig, je kunt het overal doen, en in
heel korte tijd geef je je lichaam een
enorme oppepper. 

springende beweging naar voren,
waarbij je handen als eerste de grond
raken en sluit bij met je voeten. Op het
moment dat je weer op de grond staat,
strek je je armen boven je lijf om wat
extra’s toe te voegen: balans en strek-
king van je rug. Geloof me, het klinkt
misschien ingewikkelder dan het is. Al
moet je misschien wel even de onder-
buren waarschuwen.
4. Kruipende beer
Ga op je knieën zitten met je handen
onder je schouders, gestrekte armen
en met je vingertoppen naar voren. Zet
goed druk op je handen, span je buik-
spieren aan en til beide knieën van de
grond, zonder je billen omhoog te
duwen. Wandel op deze manier naar
voren. Zorg dat je rug niet hol wordt en
dat je billen niet omhoog gaan. Linker-
arm naar voren, rechterbeen naar
voren, rechterarm naar voren, linker-
been naar voren, enzovoort. Experi-
menteer met voorwaarts en achter-
waarts, en wandel gerust door je hele
huis heen. Het verbetert je lichaams-
coördinatie, versterkt je core, en bijna
al je spieren worden bij deze oefening
aan het werk gezet.

2. De krab
Ga zitten, zet je handen achter je op
de grond en kom rustig omhoog; dat is
de beginpositie voor de krab. Een krab
is eigenlijk altijd in beweging, dus dat
is precies wat je hier gaat doen. Hou
je heupen en billen hoog – zak niet in
elkaar- en loop rustig naar voren, naar
achteren en opzij. Wat je hiermee be-
reikt? Extra kracht in je armen en
schouders, je bovenrug en je bilspie-
ren, eigenlijk de hele achterkant van je
lichaam.
3. Springend konijn
Zak ver door je knieën- zie het als een
hele diepe squat en zet je handen
tussen je benen op de grond. Houd je
hielen op de grond. Maak dan een
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voor de jeugd

nieuws van de weco

De Weco heeft zich in het afgelopen
winterseizoen weer veel inspanning
getroost om het programma voor 2017
gestalte te geven.
 
Uiteraard zijn de klassiekers, zoals de
8 maandbekers in de A- zowel als de
B-categorie, weer van de partij. Voor
de B-categorie (stableford) hebben we
ons aangepast aan de richtlijnen van
de NGF, waarin kan worden inge-
schreven t/m exact hcp 54.0. Ge-
speeld wordt dan wel van een maxi-
mum playing hcp van 45.0.
Deze richtlijn hebben wij ook toege-
past op alle gezelligheidswedstrijden.
 
Ook zijn er wedstrijden van de kalen-
der verdwenen waarvoor nog maar
beperkte belangstelling bleek te zijn.
Zo zijn de Paaswedstrijd en het fami-
lietoernooi vervallen en ook de Pro--
Cup is gesneuveld door gebrek aan
belangstelling.
 
Voor de Zomeravond Competitie, die
op de 4 dinsdagen in juni wordt ge-
speeld, geldt in 2017 een vrije Tee--
keuze. Uiteraard heeft dit effect op het
aantal slagen dat de deelnemers krij-
gen (of ontvangen). Het nieuwe regle-
ment wordt binnenkort op de website
geplaatst.
 
Een grotere wijziging heeft plaatsge-
vonden in de structuur van het Match-
playkampioenschap.
De B-categorie (met handicapverreke-
ning) is nu vervallen en het is nu voor
iedereen mogelijk om voor één kampi-

oenschap in te schrijven. De inschrij-
ving staat bij zowel dames als heren
open voor 32 deelnemers en deel-
neemsters. Uiteraard gaan er slechts
16 hiervan door naar het ‘finale-week-
end’. Er dienen dus nu voorrondes te
worden gespeeld indien er meer dan
16 inschrijvingen zijn. Hieronder nog
even de belangrijkste details op een
rijtje:
► Er wordt gespeeld met een uitein-
delijk deelnemersveld van maximaal
16 deelnemers. Gespeeld wordt  in
een weekend met 2 rondes op zater-
dag en zondag elk.
► Het kampioenschap wordt gespeeld
voor dames en heren.
► Het maximaal aantal inschrijvingen
bedraagt 32 dames en 32 heren.
► De inschrijfdatum sluit 14 dagen
voor de eerste wedstrijddag indien zich
meer dan 16 deelnemers/sters hebben
ingeschreven. Er volgen dan voorron-
des.
► Bij 16 deelnemers/sters of minder
blijft de inschrijving open tot 2 dagen
vóór de eerste wedstrijddag.
 
U kunt hierover vragen stellen indien
er onduidelijkheden zijn. Dit kan bij de
wedstrijdleiders, die op de website bij
de info van deze wedstrijd staan ver-
meld.
 
De Oliebollenwedstrijd – normaal de
ultieme en letterlijke afsluiting van het
jaar – wordt vervangen door de Nieuw-
jaarswedstrijd. Na een geslaagde
proef in het begin van dit jaar, waarbij
aansluitend de Nieuwjaarsreceptie

plaatsvond, is in overleg door bestuur
en Weco besloten dit format zo te
handhaven. Nu alleen nog een ijs- en
sneeuwvrije dag te treffen !
 
Tot slot de samenstelling van de Weco
voor 2017.
Na een aderlating van vier commissie-
leden (Pieter-Jan Wasser, Jos Man-
ders, Fons van Sundert en Guido van
der Steen) die met ingang van 2017
zijn afgetreden, hebben wij gelukkig
twee aanstormende talenten weten te
strikken, te weten Harry Geurts en
Peter Sijberts. Ondanks deze verster-
king kan de Weco nog wel een enthou-
siast lid erbij gebruiken. Belangstellen-
den kunnen zich melden bij de secre-
taris van de Weco Frank de Ruyter.
Frans Voest heeft de voorzittershamer
overgenomen van Pieter-Jan Wasser
en de penningen worden vanaf dit jaar
beheerd door Daan Jansen.
 
De Weco wenst u een fantastisch
golfjaar met veel mooi weer en mooie
golfmomenten !

Jeugdtip van de pro
Jeugdlessen zijn leuk maar op de baan
spelen is nog veeel leuker!

Tijdens de lessen gaat het steeds beter
maar golf is pas echt leuk als je samen
met je (groot-) ouder de baan in gaat.
Hier kan je laten zien dat je al beter
bent gaan golfen en je bent lekker even
alleen met je (groot-) ouder.
Net begonnen met lessen en nog geen
baanbewijs dan is de driehoek een
geweldige oefenbaan om je voor te
bereiden op de grote baan!
Spreek vooraf af hoeveel slagen per
hole je krijgt t.o.v. je ouder (bijvoor-

beeld 2), zo kan je leuk een wedstrijd
spelen.
Daag je ouders uit, kunnen zij dit ook?
Als het lukt om de driehoek te spelen
in 15 slagen of minder ben klaar voor
de grote baan…..
De eerste keren op de grote baan
speel dan vanaf de oranje tegel aan
het begin van de fairway anders is de
baan wel erg lang, wanneer je dan
verder gaat slaan en beter kunt golfen
mag je naar de rode Tee.

Oefenen dus!
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de baan
Baan
Nu we gelukkig weer gestart zijn met
het prepareren van de baan voor het
nieuwe seizoen, willen we u als leden
van G&CC Geijsteren informeren over
hoe we het onderhoud in 2017 willen
oppakken.
Het is daarbij goed om dan eerst terug
te kijken naar de afgelopen winterpe-
riode, omdat dit mede bepalend is voor
de start die we momenteel maken.
In oktober hebben we na een relatief
warme periode, waarbij het behoorlijk
broeierig was, direct een koude perio-
de gehad. Deze grote verschillen ver-
oorzaakten de schimmelaanval op
onze greens, die momenteel nog
steeds goed zichtbaar is. Door de kou
eind oktober stokte de grasgroei, maar
werden er nog steeds meststoffen uit
de bodem na-geleverd. Hiervan profi-
teerden de schimmels en konden zich
snel ontwikkelen. Gelukkig doodde de
nachtvorst de schimmels, maar omdat
het gras niet meer groeide bleven de
aangetaste plekken zichtbaar. Geluk-
kig kunnen we nu al constateren, dat
er nieuw gras groeit op deze plekken
waardoor we verwachten, dat over een
aantal weken er weinig meer zichtbaar
zal zijn.
Omdat februari lang koud en nat is
geweest, groeide het gras niet of nau-
welijks en konden we niet eerder star-
ten met het speelklaar maken van de
zomergreens. Op het moment dat u dit
leest, zijn de greens, tees en de fair-
ways alweer een aantal malen ge-
maaid en kunnen we weer volop gaan
genieten van onze prachtige baan.
Het vertidrainen van de fairways en de
greens net voor de vorstperiode was
uitermate gunstig. De werking van
deze bewerking is vele malen beter,
indien de bodem bevriest na het verti-
drainen. De vorst gaat dieper de
bodem in en de  grond vriest beter ‘-
kort’ waardoor er meer lucht in de
grond kan komen en de waterdoorla-
tendheid zeker zal verbeteren. We
hebben dit inmiddels kunnen consta-
teren tijdens de vele regen op de Inter-
nationale Vrouwendag. Het plaatsen
van de putten is goed gelukt. Zodra we
de baan gereed hebben, zullen we de
sleuven en het gras rondom de putten
gaan afwerken. We moeten echter
wachten tot de aangevulde grond vol-
doende is nagezakt. Het resultaat van

het plaatsen van deze putten kunnen
we pas goed beoordelen, nadat we
enkele flinke stortbuien hebben gehad
en zien dat het water sneller wordt
afgevoerd. Ik heb er in ieder geval alle
vertrouwen in.
U heeft zeker gezien dat er vrij veel
bomen zijn gekapt. Enkele bomen zijn
verwijderd, omdat deze te hinderlijk
werden voor het golfspel. De meeste
bomen die gekapt zijn, waren ziek
(essen) of waren beschadigd door
storm en/of blikseminslag.
 Binnenkort starten we ook met het
verbeteren van de paden, dit kunnen
we alleen doen wanneer de paden
voldoende droog zijn. Het kan dus zijn
dat we een en ander in fases moeten
uitvoeren. We gaan er vanuit, dat we
deze klus uiterlijk half april geklaard
hebben.

 
Het baanonderhoud tijdens het sei-
zoen.
Het onderhoudsbeleid zoals we dat in
2016 hebben ingezet, zullen we in
2017 onverminderd voortzetten. Onze
nieuwe greenroller heeft zijn werk
meer dan uitstekend gedaan. Doordat
deze machine vrijwel geen verdichtin-
gen veroorzaakt, kunnen we de greens
snel krijgen zonder dat de ondergrond
wordt verdicht. De snelheid wordt nu
gerealiseerd door veel vlakkere
greens.  Recente onderzoeken tonen
aan, dat ook de kwaliteit van het gras
verbetert door deze bewerking. Door
het rollen wordt de sapstroom van de
grasplant gestimuleerd, waardoor het
gras sterker wordt. Ik hoorde dat er
leden zijn die het ontstaan van schim-
melaantasting wijten aan het vele rol-
len. Beide zaken hebben totaal niets
met elkaar te maken. We zullen dan

ook doorgaan met deze frequentie van
rollen zoals 2016.
Het toegepaste middel Primomaxx op
de fairways en de tees heeft ook goede
resultaten opgeleverd. Door de toe-
passing van dit middel krijgen we een
betere grasontwikkeling, waardoor de
grasmat dichter wordt en de bal beter
op het gras blijft liggen en we dus ook
beter onder de bal kunnen komen.
De maaihoogte in 2016 was gelijk aan
de maaihoogte van de eerdere jaren.
Vrijwel iedereen was positief over de
kwaliteit van de grasmat. Ook hiermee
gaan we door.
In 2016 hebben we het bezanden van
de greens vaker uitgevoerd dan voor-
gaande jaren. Met de huidige machine
kunnen we minder zand strooien en
veel gelijkmatiger. Door het invegen
van het zand hebben we vrijwel geen
last van deze bewerkingen. We kun-
nen direct na het bezanden de greens
weer normaal gebruiken.
Begin mei zullen de greens nog een
grote onderhoudsbeurt krijgen waarna
we weer gaan toewerken naar de di-
verse clubkampioenschappen en het
Open Nationale Matchplaykampioenschap
.
Wij hebben er weer zin in.
 
Indien er vragen zijn over het onder-
houd van de baan horen wij het graag.
 
De Baancommissie en de greenkee-
pers wensen u uiteraard weer veel
golfplezier.
 
Raf Dittrich
baancommissaris
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bij het vertrek van Frans Poels
In het verleden maakte Frans van
Oudenhoven al eens interviews voor
de blauwe steen. Bij het afscheid van
Frans Poels was hij bereid op verzoek
van de redactie ook hier zijn medewer-
king te geven. Twee maal dank dus
voor beide Fransen!
 
Frans Poels, onze caddiemaster, gaat
31 maart met pensioen. Met gepaste
bescheidenheid: “Ik vertrek en mijn
werk wordt overgenomen door 25
personen”. Op een zondagmorgen in
1987  heeft  hij een sollicitatiegesprek
met Floor Marcelis. Hij raadt Frans
aan  met zijn vrouw en kinderen over
de baan te lopen, voordat hij beslist.
Hij wordt aangenomen en voorgesteld
aan de leden tijdens de Nieuwjaarsbij-
eenkomst. De introductie is kort en
krachtig: Floor rijdt met hem een ronde
over de baan en zegt: “ Als je iets wil
weten, vraag je het aan Bertus van
Mook”. Hij geeft hem ook een ander
belangrijk advies: “Frans, denk er om,
je moet een ziel van rubber hebben, je
krijgt veel naar je kop geslingerd, waar
je niets aan kunt doen”. Bertus van
Mook was professional, had zijn win-
kel, gaf les van ’s-morgens vroeg  tot
’s-avonds laat en de mensen stonden
in de rij om les van hem te krijgen. Hij
werd de mentor van de nog onervaren
Frans en behoedde hem voor botsin-
gen met de soms eigenzinnige leden,
die het al of niet beter wisten of dachten
het beter te weten.

      Frans Poels in 1988 en nu.

Geijsteren was een besloten elitaire
club gerund door Anny en Floor Mar-
celis. Als je wist wat zij wilden, wist je
ook wat je moest doen. Hem werd
gezegd, dat hij moest leren golfen.
Manny Jaspers heeft hem daarin
enorm gesteund. Hij kreeg lessen van
Bertus en Manny betaalde. Manny en
zijn vrouw namen hem mee de baan
op en zorgden ervoor, dat hij zijn GVB
haalde. Daarna nam hij Frans mee
naar andere clubs, waar zij speelden
met de leden en hun caddiemasters.
De club was financieel sterk, had een
lange wachtlijst met een kortere weg
voor enkele begunstigden, ballotage
was standaard en als leden geen refe-
renties konden geven, werden zij door
Floor Marcelis geïnterviewd. Geen
gasten in het weekend, geen gezel-
schappen, wedstrijden waaraan 100
tot 120 leden deelnamen, mannen

hadden op de zaterdagen  voorrang bij
de lessen, want zij werkten door de
week en de vrouwen niet. Vierballen
hadden tijdens het weekend standing
boven de tweeballen. Geen introduc-
tietarief, introducees betaalden het
volle pond.
Het was trouwens een dure grap lid te
worden, want in die tijd werden de
gezinnen lid en dat kon flink oplopen.
Dat bracht ook met zich mee dat som-
mige nieuwe leden zich een stukje
beter voelden dan leden van andere
clubs. Het gebeurde, dat leden over
hem heen probeerden te walsen,
omdat zij meenden speciale voorrech-
ten aan hun lidmaatschap te kunnen
ontlenen. Zo kwam het voor dat een lid
Frans verzocht een driebal van de
baan te halen. “Frans, haal die mensen
van de baan, ze kunnen er niets van
en geef ze hun geld terug“. Of in een
andere situatie: “Zeg tegen die men-
sen voor mij, dat ik er langs wil“. Wat
doe je dan?

Ook heel onverwachte dingen gebeur-
den. In vertrouwen wordt hem mede-
gedeeld, dat Koningin Beatrix en Prins
Claus komen spelen. De dame en de
heer in de cart hebben een hondje bij
zich. Op de vijfde hole moet het hond-
je zijn behoefte doen. De dame neemt
het hondje mee de bosjes in, waar het
zijn behoefte doet. Iemand achter hen
ziet het en roept de dame toe, dat
honden niet zijn toegelaten op de
baan. De dame neemt het hondje op,
stapt in de cart, kijkt om en rijdt weg:
Beatrix en Claus.
Freek de Jonge belt en zegt dat hij
vrijdag wil komen spelen. Frans zegt
hem dat dat niet kan, omdat op die
vrijdag een Herenwedstrijd is gepland.
Een clublid vraagt, waarom hij niet mag
komen; dat moet toch kunnen. Frans:
“Thuis maakt U de regels, wij maken
ze hier“. Frans leerde te werken in zo’n
merkwaardige structuren en deed het
met gezag en plezier. Hij wil na zijn
pensionering ook graag terug komen
als lid. Hij deed het ook met plezier,
omdat hij het de mensen graag naar
de zin wenste te maken. Drie gasten
hebben afgesproken af te slaan om
11.00 uur. Zij komen om 10.00 uur en
melden zich bij Frans. Hij zegt hun een
kop koffie te gaan drinken en dat hij
hen om 10.50 uur op zal komen halen.
Hij haalt hen op, een groepje staat te
wachten, balletjes keurig in het rek.
Frans komt aan als Mozes door de
wateren van Egypte en zegt: “Deze
mensen hebben al een uur gewacht,
zij gaan nu”. En zo ging het. Het liep
ook wel eens anders en dan had je de
poppen aan het dansen; Geijsteren
had een paar honderd voorzitters. Hij
is de bedrijfsleider van het veld, maar
heeft ook zijn eigen ambulance dienst.
Hij wordt gewaarschuwd, dat een grote
haas op de fairway ligt en of hij de
greenkeepers wil vragen de haas te
verwijderen. De ambulancedienst
Poels is snel ter plekke, voert een
vakkundige autopsie uit en slaat de
haas tijdelijk op in de vrieskist van
Hotel Poels. Hij was gastheer, aan-
spreekpunt, serviceverlener, mede-
voorbereider van grote wedstrijden.
De computer was nog niet in de club
en hij verzamelde en ordende de sco-
recards voor de wedstrijdcommissie.
Ook werd hij gaandeweg meer de
tussenpersoon voor groepen gasten
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bij het vertrek van Frans Poels

en deed dingen, waar anderen niet aan
dachten, maar die wel moesten wor-
den gedaan.
Is het nu anders dan vroeger? Zeker,
het is meer individualistisch geworden.
Vroeger namen de gezinnen les, nu
krijgt de zoon les en zit de vader koffie
te drinken, wacht tot de les over is en
rijdt dan met de zoon naar huis. Het
clubverband is minder geworden.
Zoals Jos Waals schreef: De clubleden
bleven tot na sluitingstijd, zij braken
gezamenlijk de koelkast open, betaal-
den het correcte bedrag en werden
gezamenlijk geschorst tot ieders grote
tevredenheid. Vroeger kleedde men
zich om na een wedstrijd, voordat men
naar het restaurant kwam; nu niet meer
voor de grote meerderheid. Bestaat
het Jasje Dasje nog? Het wordt nog
erger, als mensen les nemen met
teenslippers als schoeisel. Of op de
baan in een versleten spijkerbroek met
daarop een T-shirt met opdruk. Of als
iemand in trui gekleed op de Nieuw-
jaarsreceptie verschijnt en dan ook
nog het woord voert. Hoe pakt Frans
het aan als hij vindt dat iets echt te ver
gaat en het tot zijn veld behoort?
Frans: “Als ik zoiets zie, ga ik op de
persoon af en zeg: “ik ben erop attent
gemaakt dat U… enz", Meestal werkt
het, soms ook niet en blijven die men-
sen hun gang gaan. Als caddiemaster
kun je dan niet veel meer doen.
Heb je adviezen voor de toekomst? Ja,

doorgaan op de weg, die we nu gaan.
Je kunt hier altijd spelen, geen starttij-
den, een heel mooie baan, veel aardi-
ge mensen, redelijke greenfees voor
groepen, gratis ballen voor gasten,
een goed restaurant, een- twee-drie-
ballen zijn toegestaan. Maar ook zou-
den leden, die zich vaak misdragen,
strakker moeten worden aangepakt:
een waarschuwing en bij voortdurende
misdragingen schorsingen. Over het
doorlaten op de baan wordt verschil-
lend gedacht en dat leidt tot vervelen-
de situaties. We besloten dit probleem
voor te leggen aan de referees Fred
van Kampen en Piet Vos. Zij hebben
toegestemd hierover in De Blauwe
Steen een artikel te publiceren; dit is

ook nodig om de 25 marshals vastig-
heid te geven. Hij vraagt zich ook af
waarom geen handicarts op de baan
mogen als de tractor wel op de baan
rijdt. Zouden handicarts kunnen wor-
den toegelaten als ze een voorge-
schreven route zouden volgen? Ook
meent hij, dat een sterkere samenwer-
king tussen het secretariaat en de
caddiemaster wenselijk is. De twee
lopen nu nog wel eens op verschillen-
de sporen en waar we nu 25 marshals
gaan hebben, is het van belang dat we
op hetzelfde spoor lopen.
Wijsheid en gevoel voor humor. Een
heel warme dag in juli. Een man staat
met een oude hond bij de schuur. De
hond staat te drinken uit een bakje, dat
de man heeft meegebracht en uit de
kraan heeft gevuld. Een lid komt aan,
ziet de man en zijn hond, schiet een
ander lid aan, zegt: “Blijf hier, ik ga
Frans halen”. Het andere lid blijft ver-
baasd staan en ziet toe, dat de hond
het water opslobbert, de man dank je
wel zegt en vertrekt. Het lid komt terug
met Frans en zegt hem dat die man
met zijn hond iets kwaads in de zin had:
“Ik heb 40 jaren bedrijfservaring en
weet dat die man fout zat“. Frans zegt
niets, kijkt naar het andere lid, dat zegt:
“Ik heb 40 jaren ervaring en ik zag dat
die hond dorst had.” Frans: “Heren, U
hebt samen 80 jaren ervaring. Wat kan
ik dan nog bijdragen”.
Frans, veel dank, het ga je goed.
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ziekte van lyme
De ziekte van Lyme en andere teken-
beetziekten kunnen gevaarlijk zijn voor
mensen.
Teken komen niet uitsluitend voor in
bossen, maar zijn overal te vinden
waar natuur is: in achtertuinen, stads-
parken, duinen en ook op golfbanen.
Alleen al in Nederland worden jaarlijks
zo'n 1,5 miljoen mensen gebeten door
een teek. Teken kunnen actief zijn bij
temperaturen boven de 5-7 graden. In
2014 nog kregen 23.500 mensen een
rode ring- of vlekvormige uitslag op de
huid, wat duidt op de ziekte van Lyme.
De ziekte van Lyme kan opgelopen
worden door een beet van een met de
Borrelia-bacterie besmette teek. In-
dien niet tijdig gediagnosticeerd en
behandeld, kan de ziekte van Lyme
een ernstige, invaliderende en chroni-
sche ziekte worden. Preventieve
maatregelen, controleren op teken na
een rondje op de baan, de teek snel
verwijderen en weten op welke symp-
tomen je moet letten, zijn essentieel
om de kans op de ziekte van Lyme te
minimaliseren.
Omdat voorkomen beter is dan gene-
zen volgt hieronder een stappenplan
om de kans op een tekenbeet en
eventuele ziekte zo klein mogelijk te
maken.

 
Stap 1:  Voorkomen
• Draag lichaam bedekkende, lichtge-
kleurde kleding. Teken zijn hierop
goed zichtbaar.
 Verder bij voorkeur een lange broek,
gesloten schoenen, broekspijpen in de
sokken, shirt met   lange mouwen, shirt

in de broek.
• Blijf zo veel mogelijk op de wandel-
paden.
• Vermijd het lange gras en struikge-
was.
• Neem een tekenverwijderaar mee.
 
Stap 2:  Herkenning en controle
• Voorkeursplekken voor teken zijn
met name de vochtige lichaamsplek-
ken en plekken met een dunne li-
chaamshuid: tussen de tenen, kniehol-
tes en liezen, bilspleet, oksels, nek en
haarlijn, achter de oren.
• Controleer ook je kleding op teken.
 
Stap 3:  Verwijderen
• Verwijder de teek zo snel mogelijk,
dit verkleint de kans dat geïnfecteerde
teken ziektes overdragen.
• Irriteer de teek niet met zeep, alcohol
of vuur e.d.; dit verhoogt de kans op
besmetting doordat de teek zijn maag-
inhoud in de bloedbaan uitspuugt.
• Verwijder de teek met een speciale
tekenverwijderaar, zoals een teken-
verwijderkaart, tekenlepel of puntig
pincet.
• Pak de teek zo dicht mogelijk op de
huid bij de kop vast en trek die lang-
zaam uit de huid, zonder te draaien, te
knijpen of de teek te beschadigen.
• Desinfecteer het bijtwondje na verwij-
dering van de teek met alcohol 70% of
met jodium. De tekenverwijderaar kan
na gebruik in kokend water worden
gedesinfecteerd.

Stap 4:  Controle op symptomen
• Houd de beetplek tenminste 12
weken goed in de gaten.
• De ziekte van Lyme met erythema
migrans (EM): bij besmetting kan er
dagen tot weken na de tekenbeet een
groter wordende rode vlek/kring - een
zogeheten erythema - op of in de buurt
van de beetplek verschijnen. Ga dan
naar de huisarts en vraag om een

antibioticakuur. Testen is bij het ver-
schijnen van een EM overbodig. Maak
een foto van de vlek.
• De ziekte van Lyme zonder erythema
migrans (EM): als je besmet raakt, kun
je weken tot maanden na de besmet-
ting griepachtige klachten krijgen,
maar dat kan ook uitblijven. Maanden
tot jaren later kun je zeer diverse
klachten krijgen. Het is dan moeilijk om
de juiste diagnose te krijgen. Hieron-
der enkele van de vroege symptomen.
- Griepachtige klachten, zoals koorts,
rillingen, vermoeidheid, keelpijn, spier-
pijn, stijve nek, gewrichtspijnen en
hoofdpijn.
- Borrelia lymfocytoom, blauwrode,
vast aanvoelende zwelling op onder
andere oorlel, tepel, scrotum.
 
Om te weten
• De ziekte van Lyme kan al binnen 24
uur na de beet worden overgedragen.
De teek zo snel mogelijk verwijderen
is van belang. Wacht niet tot dat je bij
de huisarts terecht kunt.
• Zonder reactie/kring op je huid (EM)
kun je dus ook de ziekte van Lyme
hebben opgelopen. Slechts 30 tot 70
procent van de mensen die de ziekte
van Lyme oploopt, krijgt een EM.
• Het verdwijnen van de EM zegt niets
over het verdwijnen van de bacterie in
het lichaam.
• (Her)testen is bij het verschijnen van
een EM niet nodig, direct behandelen
wel.
• Het lichaam heeft een tijd nodig om
antistoffen aan te maken, dus serolo-
gisch testen zijn de eerst 6 tot 8 weken
onbetrouwbaar. Een negatieve testuit-
slag kan de ziekte van Lyme dan niet
uitsluiten.
• Een antibioticakuur van 10 tot 14
dagen blijkt lang niet altijd voldoende
om de ziekte van Lyme te genezen. Dit
geldt met name voor laat ingezet be-
handelingen. Begin zo snel mogelijk,
het liefst binnen één maand, na het
oplopen van de tekenbeet met behan-
delen
• Profylactische behandeling met twee
tabletten Doxycycline na een teken-
beet biedt onvoldoende garantie dat je
niet de ziekte van Lyme ontwikkelt en
wordt daarom afgeraden.
 
Meer informatie: tekenbeetziekten.nl
of lymevereniging.nl
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businessclub
Beste redactie van de Blauwe Steen,
 
In de laatste uitgave van de Blauwe
Steen heeft u mij verzocht toelichting
te geven over de rol van de Business-
club binnen onze golfvereniging. Deze
schijnt niet helemaal helder te zijn. Nu
bestaan we al 5 jaar, dus hoog tijd hier
wat aan te doen.
 
Vooraf wil ik graag eerst nog even
namens de Businessclub alle leden
van golf- en countryclub Geijsteren
een plezierig en succesvol nieuw golf-
seizoen toewensen. Een seizoen
waarin hopelijk alle gestelde persoon-
lijke golfdoelen behaald mogen wor-
den.
 
De kennelijke onduidelijkheid over de
rol van de Businessclub binnen de
golfclub vloeit mogelijk voort uit het
‘40-jarig jubileumartikel’ van de heer
Waals. Een artikel dat wellicht meer
een persoonlijk beschouwend verhaal
is geworden dan geschiedschrijvend
over de gebeurtenissen van de Busi-
nessclub de afgelopen 5 jaar. Een re-
latief kort bestaan in vergelijk met de
40-jarige verenigingsgeschiedenis.
 
Beste redactie, u stelt in uw schrijven
dat de Businessclub primair is opge-
richt om de financiële situatie van de
vereniging te verbeteren. Nu is het
woord verbeteren een rekbaar begrip,
maar de Businessclub is zeker niet
opgericht om de algehele financiële
situatie van de vereniging te verbete-
ren. De Businessclub heeft namelijk
geen eindverantwoordelijkheid als het
gaat om de sponsoring binnen onze
vereniging zoals er bijvoorbeeld zijn de
hoofdsponsoring, holesponsoring, vlag-
gensponsoring, bedrijfsleden of Stich-
ting Matchplay. Deze verantwoorde-
lijkheid is en blijft in goede handen van
het bestuur van onze vereniging.
 
De Businessclub is 5 jaar geleden
opgericht met het idee om te proberen
meer bedrijven lid te maken van onze
golfclub. Dit door het aanbieden van
een extra Businessprogramma. Een
programma dat de Businessclubleden
zelf bekostigen. Wij als bestuur zijnde
van de commissie Businessclub heb-
ben de verantwoordelijkheid over het
aantal Businessclubleden, de hoogte

van het Businessclublidmaatschap
inclusief sponsordeel en het Business-
clubjaarprogramma. Het budget voor
het jaarprogramma wordt overigens
voor het overgrote deel weer gespen-
deerd aan de horeca van onze vereni-
ging.
 
De tijden dat grote bedrijven grote
sommen geld overhadden voor een
golfclub met een eigen gesloten vere-
nigingscultuur zijn van weleer. De fei-
ten, dat er veel concurrentie is van
golfbanen in onze directe omgeving,
dat de economische tijden al jaren
zwaar zijn én dat ons achterland qua
bedrijvigheid dun bezaaid is, maken
het uitdagend om bedrijven/onderne-
mers te vinden die zich financieel wil-
len binden aan onze vereniging dan
wel Businessclub. Als vanzelfspre-
kend spannen de besturen van de
vereniging en commissie Business-
club zich daar in goed onderling over-
leg voor in. Dit in ogenschouw nemen-
de zouden we wellicht juist blij moeten

zijn met onze huidige (hoofd)sponsors,
bedrijfsleden en Businessclubleden.
 
De Businessclub is als vanzelfspre-
kend zeer begaan met de vereniging
en probeert waar mogelijk bij te staan.
Voorbeelden hiervan zijn o.a. onze fi-
nanciële bijdrages aan Stichting
MatchPlay in het verleden en meer
recent in de kosten van de nieuwe
website. Ook is er op ons initiatief weer
een nieuwe sponsorcommissie (die
rechtstreeks valt onder het bestuur van
de vereniging) in het leven geroepen.
 
Tot slot beantwoord ik graag de gestel-
de vraag waarom toch, dat de Busi-
nessclub gebruik mag maken van een
‘gunshot’? Deze kwestie speelt 5 keer
per jaar, dus de ‘overlast’ zou beperkt
moeten zijn. Hoe dan ook, de Busi-
nessclub speelt haar wedstrijden altijd
laat in de middag. Dit omdat het gros
van onze leden niet de mogelijkheid
heeft om vroeger te starten. Gelet op
de omvang van de groep van circa 35
bedrijven en het late starttijdstip is het
ondoenlijk om allemaal achter elkaar
vanaf hole 1 te starten en is het goed
gebruik om dan met een gunshot te
starten. Weet dat onze speeldata nu al
vermeld staan in de baankalender,
zodat ‘overlast’ nog verder beperkt kan
blijven.
 
Beste redactie, bij deze mijn toelich-
ting. Ik hoop dat het meer duidelijkheid
verschaft omtrent de rol van de Busi-
nessclub binnen onze vereniging.
 
Namens commissie Businessclub,
Voorzitter Marc Puyn

De redactie dankt Marc Puyn voor zijn
voortreffelijk overzicht van het functio-
neren van de businessclub; wij besef-
fen, dat het moeilijk is om het gesigna-
leerde probleem te ontrafelen. De bu-
sinessclub zal van ons moeten aanne-
men, dat destijds door de club besloten
is tot het oprichten van zo’n instelling
op financiele gronden. Als we het hui-
dig functioneren van Businessclub
Geijsteren nader beschouwen blijkt,
dat het geen doelstelling is om de re-
latie bedrijfsleven en G&CC Geijsteren
te versterken. De belangrijkste doel-
stelling is het functioneren als service-

club voor golfende leidinggevenden
van maximaal 60 bedrijven. Wij lezen
in het gesprek van de heer Waals met
het bestuur van de businessclub, dat
het hun ook zelf niet duidelijk is in
hoeverre ze naast serviceclub ook een
bredere betekenis voor de GG&CC
Geijsteren hebben. Wij kunnen het niet
anders zien als een financiele steun in
de rug voor de club; maar misschien
moet het antwoord van deze discussie
komen uit de boezem van het vereni-
gingsbestuur. Zij hullen zich tot nu toe
in stilzwijgen.
De redactie
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Wandelen met de kleindochters
 
Mijn bijdrage heeft te maken met een
aantal onderwerpen:
1) Hoe krijg je pubers en tieners achter
de laptop vandaan ?
2) Hoe maak je het interessant ?
Spelenderwijs leren hoe leuk golfen
kan zijn. Onze kleindochters zijn niet
echt te porren voor een fikse wandeling
behalve als er iets spannends te bele-
ven valt. We hebben ontdekt, dat een
tochtje rond de golfbaan heel interes-
sant kan zijn met de opdracht: wie vind
de meeste golfballetjes. Wie vind de
mooiste,gekste,vieste etc. De vieze/
slechte balletjes zijn ideaal om daarna
beschilderd te worden. Deze kunnen
aan andere opa’s en oma’s, tantes en
ooms cadeau gedaan worden. Ik kan

je vertellen: je hebt er geen kind meer
aan gedurende de hele middag. Hele-
maal fantastisch is het als ze als prijs
op de oefendriehoek even mogen
spelen. De interesse van het golfspel
is dan al gauw gewekt. Natuurlijk zijn
het op dit moment nog “hockeymei-
den” en dat hoort ook zo op deze leef-
tijd. Een teamsport is dan heel erg
belangrijk, maar een tweede sport zou
best eens golfen kunnen worden. Bij
de laatste wandeling hadden we iets
nieuws bedacht. Ze kregen de vishen-
gel mee om in de haag naast het wei-

 
Els Claassens met grote winterse
worst als winnares van de stampotwedstrijd

Sponsoring Noa Janssen
 
Noa Janssen heeft zich in het afgelo-
pen seizoen gemanifesteerd als de
beste speler van onze club en met  16
jaar kan hij al een aantal jaren een
talent worden genoemd. Niet alleen is
hij een talent maar hij heeft ook de
ambitie om in de golfsport verder te
komen.
Noa is van plan om de komende jaren
allereerst te proberen tot de top van
Nederland bij de amateurs door te
dringen maar hij durft voor de periode
daarna ook al wel te dromen van een
carrière als professionele speler op de
Tour. De eventuele haalbaarheid van
dit doel zal in sterke mate afhangen
van, en duidelijk worden door, de ont-
wikkeling van Noa in de komende twee
jaar. Daarnaast wil hij zich oriënteren
om van golf zijn beroep te maken. Noa
zal in deze periode zelf heel veel tijd,
energie en wilskracht moeten steken
in het streven naar het bereiken van

zijn doel maar hij heeft daarbij ook hele
goede en intensieve begeleiding
nodig. Om deze begeleiding mogelijk
te maken is sponsoring nodig.
Graag nodigen we geïnteresseerde
leden uit om (gedurende twee jaar) bij
te dragen aan deze sponsoring.

We denken bij de omvang van de indi-
viduele bijdrage aan een relatief be-
perkt bedrag omdat Noa dan, naast de
grote belasting door training en wed-
strijden, niet verder wordt belast in
verband met eventuele verplichtingen
naar zijn donateurs toe.  Natuurlijk
staat hij open voor voorstellen om af
en toe een ronde mee te lopen met de
donateurs.
Uiteraard wordt de voortgang van Noa
regelmatig getoetst. Na twee jaar vindt
een nadrukkelijker toets plaats met het
oog op de vraag of het doel voor de
langere termijn nog haalbaar lijkt.
Mocht u op grond van het bovenstaan-
de geneigd zijn om een eventuele bij-
drage in overweging te nemen dan
zullen we u na ontvangst van een email
waarin u van uw belangstelling blijkt
geeft met genoegen aanvullende infor-
matie ter beschikking stellen.
Bij voorbaat dank.
Mede namens Noa,
Davey van Mulken 

land en hole 14 naar ballen te zoeken.
Op de foto’s kun je zien dat ze de
concurrentie met een vogeltje moesten
aangaan. Maar ze heeft gewonnen en
het balletje binnen gehengeld. Mis-
schien een leuke tip voor onze leden
met kleinkinderen en wellicht ter inspi-
ratie om ook eens een bijdrage te le-
veren aan “De blauwe steen”
 
Met clubgroeten,
Hans Kok

variabel
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variabel

       REGELS BALLENSPIRAAL
 
1.  Perflight één bal in de spiraal.
 
2. De bal mag eerst de spiraal in, als
de complete flight aanwezig is.
 
3. Als men vervolgens op zijn beurt
moet wachten alvorens te mogen af-
slaan, hoeft men niet ter   plekke aan-
wezig te blijven. Wel dient men 10
minuten voor de ingeschatte afslagtijd
aanwezig te   zijn bij de eerste tee.
 
4. Indien men - met toestemming van
de Caddiemaster of Marshal - op een
andere dan hole 1  afslaat, heeft men
geen standing, als men bij hole 1 aan-
komt.    
 

Uit de NRC van woensdag 1 maart jl
 
Het "Ikje" behoeft enige toelichting
voor de niet-NRC-lezers. Het betreft
een rubriek, welke wordt verzorgd door
de lezers, die een wetenswaardigheid-
je te melden hebben. Wij vonden het
op onze beurt vermeldenswaardig!

Een van uw redacteuren had het ge-
noegen vereeuwigd te worden met de
Ryder cup. Zou het echt waar zijn
of.................

Kennelijk wordt onze Caddiemaster
vaker geconfronteerd met - hoe zullen
we het noemen - niet geheel aange-
past gedrag rondom de eerste tee en
heeft ie de "spiraalregels" ter plekke in
het oog springend aangebracht. Nu
kan je natuurlijk wel elegant die regels
hanteren. Bijvoorbeeld door ritsen aan
te bieden aan een flight, die op een
andere hole is gestart. Of een tweebal
maar even vóór te laten, als je met een
groep met vierballen aangekomen
bent. Maar dat snapt natuurlijk ieder-
een in onze club, aangezien we alle-
maal de wellevendheid als een natuur-
lijke gave in onze golfgenen verankerd
weten...
 
De redactie

teamtrainingsdag

In een prachtig voorjaarszonnetje
heeft de jaarlijkse teamtrainingsdag
voor competitiespelers plaatsgevon-
den op zondag 12 maart. Naast de
broodnodige regelsessie met quiz
werd er een afwisselende matchplay--
combinatie gespeeld. Ik zeg broodno-
dige regelsessie want er waren, naast
de teams die goed scoorden bij de

theorie ook teams die slecht scoorden.
Dames senioren 1 was de glansrijke
overall winnaar van de dag.
De nearies werden gewonnen door
Annie Dittrich en Peter Sijberts en zij
kregen een geweldige prijs.
Buiten het mooie weer waren sfeer en
gezelligheid een hoogtepunt van deze
dag.

          Door Davey gespot!
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Platte daken

MMMetalen dak- en wandsystemen
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>

houd
>
> Zink- en koperwerk

Openingstijden: 

 

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

za.: 9.00 - 12.00 uur

> Renovatie en onderhoud

> Hellende daken

>

> Zink- en koperwerk

>

> Boeiboordbekledingen

> DakservcccciCcqqcce

> Dakwinkel

cCDakkapellen en dakvensters>

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

35e Open Golf & Bridge toernooi
 
VRIJDAG 14 JULI 2017
 
► Vanaf 09.00 uur ontvangst met  koffie en limburgse vlaai                      
► Lunchpakket                                             
► 18 holes fourball-betterball  start 10.30 uur  Gun shot              
► Warm-buffet
► Bridgen in het clubhuis
► Prijsuitreiking ca 22.00 uur
 
Inschrijf criteria: NGF playing handicap 36 of lager. Nivo bridge: thuis ; club ;
competitie

Inschrijfgeld :
€ 38,00,-  per persoon  leden Golf- en Countryclub Geijsteren  
€ 68,00,-  per persoon  niet-leden Golf- en Countryclub Geijsteren
Inschrijving per email: secretariaat@golfclubgeijsteren.nl
Informatie bij:
Henny van Konijnenburg.            
e-mail  h.vankonijnenburg@home.nl / mobiel 0653986953   
Ruud Hoogenboom.  e-mail  rmhoog@wxs.nl  / mobiel 0619208589   

In 2017 hebben we, mede dankzij het ambassadeurschap van onze leden, weer
een aantal nieuwe gezichten mogen verwelkomen
 
Businessclub
Rob Hendrix namens Summa
Christ van den Munckhof, namens Van den Munckhof
Gewone leden
Rob Bindels
Karel Büthker
Marij Cattoir
Pascalle Puyn
Frans Schmeetz
Gerry Schreurs
Gerrit Tax
Vriend(in) van Geijsteren
Anny Kremers
Jeugd
Max Looman
 
We wensen iedereen veel golfplezier en een fijne clubbeleving.

Receptie Frans Poels
 
Frans Poels, een man van het eer-
ste uur, gaat Geijsteren verlaten.
Na een dienstverband van bijna 30
jaar nemen we afscheid van hem als
caddiemaster.
 
Het bestuur heeft Frans een af-
scheidsreceptie aangeboden op
vrijdag 7 april van 15.00u-17.00u in
het clubhuis.
 
U bent hierbij van harte uitgenodigd.
 
 
Het bestuur

nieuws van het secretariaat

        Golfclub Geijsteren    
 
           zaterdag 8 en               
          zondag 9 april 
                 
        Gratis Clinic : 13.00-15.00u
     Doet u mee? Meld u alvast aan
                  0478-532592
 
         info@golfclubgeijsteren.nl
 

                  BRIDGE ?
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Indien onbestelbaar retour: Het Spekt 2, 5862 AZ, Geijsteren
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