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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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in memoriam Baron de Weichs de Wenne

Op 14 mei j.l. is Wilbert Baron de
Weichs de Wenne op 83-jarige leeftijd
overleden. Baron de Weichs de
Wenne woonde vanaf zijn geboorte op
het familielandgoed in Geijsteren.
 
Caspar Wilbert Jozeph Baron de
Weichs de Wenne werd geboren op
kasteel Geijsteren als oudste zoon en
derde kind van Joseph Maria Hubertus
Franz Johannes Baron de Weichs de
Wenne (1888-1965), heer van Geijs-
teren en Spraland, en Jonkvrouwe
Jacoba Francisca Maria van Rijcke-
vorsel (1898-1981). Hij was gehuwd
en vader van drie kinderen. Hij was lid
van de Hoge Raad van Adel, Ridder in
de Orde van Oranje Nassau, Ridder
Grootkruis van Eer en Devotie in de
Soevereine Militaire Hospitaal Orde
van Malta en beschermheer van het
Koninklijk Sint Willibrordus Gilde.
 
Van beroep was hij rentmeester en
taxateur. Zijn kantoor bestaat al tien-
tallen jaren en is bij het beheer van vele
landgoederen betrokken geweest. De
baron was onder meer raadslid  en

wethouder van de gemeente Wans-
sum en later Meerlo-Wanssum, maar
bovenal bekend als eigenaar van  het
Landgoed Geijsteren en een van de
voortrekkers van de gildes van het
Land van Cuijk. In december 2011
ontving hij een hoge pauselijke onder-
scheiding vanwege zijn verdiensten
voor kerk en maatschappij. Hij vervul-
de daarnaast meerdere nevenfunc-
ties. 
Zijn grote missie was echter het be-
houd van het landgoed van de familie
en de gedeeltelijke restauratie van de

kasteelruïne, die overbleef na een
bombardement vlak voor de bevrijding
in november 1944. De restauratie
kwam in juni 2012 gereed en daarop
was hij terecht zeer trots.
 
In dit kader moet ook de ontwikkeling
van onze golfbaan worden gezien. De
baron is vanaf het eerste initiatief om
een golfbaan in Geijsteren te realise-
ren tot aan zijn overlijden intens betrok-
ken geweest bij  de golfbaan, de flora
en fauna, het onderhoud, de vereni-
ging en de stichting. Hij zag de stich-
ting, waarvan hij permanent bestuurs-
lid was, als onmisbaar voor de conti-
nuïteit van het golfen in Geijsteren. Hij
was mede daardoor blijvend op de
hoogte van het reilen en zeilen in onze
golfclub. We verliezen in de heer Wil-
bert Baron de Weichs de Wenne een
zeer aimabele gastheer met een grote
betrokkenheid en liefde voor zijn land-
goed en onze - zijn golfbaan. We
wensen zijn vrouw Judith, zijn (klein-)
kinderen en naaste familie en vrienden
samen veel sterkte om dit verlies te
dragen.

                                            foto's gepubliceerd in de NRC zaterdag editie 10-06-2017
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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 redactie
Het zal u direct opvallen, dat de gebrui-
kelijke indeling van De blauwe steen is
aangepast. Wij vonden het gepast het
blad te openen met een in memoriam
voor Baron de Wiechs de Wenne. 
Alhoewel al enige tijd bekend was, dat
zijn gezondheid te wensen overliet,
was zijn overlijden toch nog onver-
wacht. Onze condoleances, en wij
hopen namens u allen te spreken,
gaan richting zijn vrouw en (klein)kin-
deren.
 
De vorige Blauwe Steen was nog niet
naar de drukker of daar verscheen het
blad  GOLF.NL, het magazine voor
NGF leden. Geijsteren op de 17e
plaats van de ranglijst van de beste 50
banen van Nederland. Dat kun je nog
eens een opsteker noemen. In het
verleden werd er nog wel eens geop-
perd, dat onze greenfee te hoog is,
maar als je de prijzen van de vergelijk-
bare banen ziet, dan moet je zeggen:
value for money! Later werd Geijsteren
ook nog genoemd bij de 15 leukste
banen van Nederland. Je zou er trots
van worden!
 
We meldden in het vorige redactioneel
commentaar, dat gezocht werd naar
kostenverlaging voor de productiekos-
ten van ons lijfblad. Door interventie
van onze voorzitter is het gelukt de
drukkosten aanzienlijk terug te bren-
gen, waardoor de exploitatie van het
clubblad in ieder geval weer in balans
is. Het blijft natuurlijk een wankel
evenwicht. Maar voorlopig kunt u re-
kenen op continuering van de huidige
situatie.
 
Het voorjaar is traditioneel de tijd voor
de competitie. De redactie heeft zich
beijverd een overzicht van de resulta-
ten te schrijven. Zoals u kunt lezen,
vinden wij het resultaat van de compe-
titie licht teleurstellend. Ook dit jaar
hebben we de captains van de diverse
teams gevraagd verslag te (laten)
doen over hun belevenissen. Helaas
ook hier een teleurstellende respons.
Heren senioren 1 maakte een verslag,
waar we de hele blauwe steen mee
zouden kunnen vullen, maar we heb-
ben dit toch maar ingekort naar een
hopelijk leesbaar stuk.
U hebt natuurlijk allen gemerkt, dat
eind mei de nieuwe website is gepre-

senteerd. Het is natuurlijk even wen-
nen aan de nieuwe lay-out, maar ken-
ners (= onze communicatie-commis-
sie) zeggen, dat deze website veel
professioneler oogt. Nu maar hopen,
dat de startprobleempjes snel zijn op-
gelost.
 
Wie we dit jaar niet zagen in de com-
petitie is Olga Ploegmakers; zij heeft
zich zelf een voetreis naar Rome ca-
deau gedaan. En haar reisverslag is
echt de moeite waard met veel leuke
foto’s. Ze kan zo lid worden van ons
redactieteam. Ga dat zien! Wij wijzen
de weg.
 
Van 14 t/m 17 juni werd weer het Open
Matchplaykampioenschap (PGA) op
onze baan gespeeld. Dit keer niet voor
dames vanwege onvoldoende belang-
stelling. De categorie heren senioren
werd wel gespeeld. Omdat de baan
dan toch in topconditie is, was het
weekend daarvoor het matchplayclub-
kampioenschap. De winnaars waren
dezelfde leden als vorig jaar, logisch,
omdat ze beiden gewoon de besten
van de club zijn. Wel jammer, dat
daarmee de koek wel op is. We blijven
op sportief gebied een recreatieve
club. Willen we meer (bijna)topgolf
zien, dan hebben we gelukkig ieder
jaar de Open Matchplykampioen-
schappen op onze baan; altijd leuk om
mee te lopen met een flight om te zien
hoe holes ook gespeeld kunnen wor-
den! PR-matig blijft dit een zwak eve-
nement; we hebben ons rot gezocht
naar een deelnemerslijst, maar tot een
dag tevoren konden we nergens wat
vinden. Dat is geen stimulans om eens
te komen kijken. Het moet toch niet zo
moeilijk zijn om de websites van de
NGF en PGA Holland regelmatig te
voorzien van mededelingen en mis-
schien ook af en toe een persbericht
af te scheiden richting dag- en week-
bladen. Zo’n evenement moet wel
verkocht worden! Als verrassing werd
onze club verrijkt met een fraai kunst-
werk op het terras. Ga dat zien.
 
Op maandag 26 juni weer een ALV,
voorjaar 2017. Hierin nam Henny van
Konijnenburg afscheid na 6 jaar voor-
treffelijk secretariaatswerk; opvolger is
Guido van der Steen geworden, u al
bekend als bestuurslid. Het bestuur is

niet geheel compleet, maar er blijkt de
laatste tijd toch wat minder animo voor
vrijwilligersfuncties. Onze voorzitter
zei wel, dat er met een tweetal lieden
werd gesproken over een bestuurs-
functie.

Verder werd onze penningmeester na
een lovend rapport van de kascommis-
sie en een presentatie van de jaarcij-
fers 2016 gedechargeerd. De post
dagcontributies viel tegen; het in 2016
succesvolle kennismakingslidmaat-
schap van € 250 zal worden herhaald
dit jaar vanaf 1 augustus. Verder werd
een greenfee a € 35 door de vergade-
ring geaccepteerd
Er blijkt nog steeds veel onduidelijk-
heid te bestaan over de rol van de
Stichting en de relatie met de Vereni-
ging. Er werd aangedrongen op meer
transparantie. Het verenigingsbestuur
zou dit trachten te realiseren.
In het najaar komt er meer duidelijk-
heid over de horeca na het vertrek van
Andre en Olga. Er zal in ieder geval
weer gewerkt worden met een uitbater.
Thans wordt gewerkt aan een pro-
gramma van eisen. We zijn benieuwd.
 
De echte golffreaks onder u hebben
natuurlijk genoten van een nieuw feno-
meen op de Europese tour: de
golfsixes. Wij vroegen ons af of een
dergelijke formule ook geen leuk idee
is om op onze baan te realiseren voor
clubleden. Het geeft wat extra reuring
en het is eens iets totaal anders op
golfgebied. Ideetje voor de WECO in
het nieuwe seizoen of misschien al dit
jaar b.v. bij de diesviering?
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van de voorzitter
Op 14 mei jl. ontvingen wij het droeve
bericht, dat Baron Wilbert de Weichs
de Wenne op 83 jarige leeftijd na een
kort ziekbed is overleden. Dit kwam
toch nog onverwacht ondanks het feit,
dat hij een korte periode hiervoor het
slechte bericht heeft ontvangen, dat hij
ernstig ziek was met een korte levens-
verwachting. Een groot verlies voor de
familie en nabestaanden, maar ook
voor Landgoed Geijsteren en onze
golfclub, die onlosmakelijk hieraan is
verbonden. Verder in de Blauwe Steen
wordt hier uitgebreid bij stilgestaan.
De kop van het seizoen is er af. We
hebben met de competitie drukke
maanden achter de rug, We mogen
dan ook 3 teams feliciteren met het
behaalde kampioenschap en promotie
naar een hogere klasse: Dames Seni-
oren 1, Dames Senioren 3 en Heren 3
(27 holes) zijn dit jaar kampioen ge-
worden. Dames Senioren 1 heeft ver-
volgens de promotiewedstrijd tegen de
Kennemer op Grevenlingenhout ge-
wonnen en is gepromoveerd naar de
Hoofdklasse. Dames Senioren 3 en
Heren 3 zijn automatisch gepromo-
veerd.
Inmiddels is ook de nieuwe website in
de lucht en we mogen stellen, dat het
een fraaie, hedendaagse uitstraling
kent. Het heeft even geduurd, voordat
deze naar ieders wens aangepast
was, maar het resultaat mag er zijn. De
functionaliteiten zijn zoveel mogelijk
behouden gebleven, zodat het in de
praktijk niet te veel aanpassingen kent.
Ongetwijfeld zullen hier nog wijzigin-
gen op komen, maar dat hoort er ook
bij. Ik wil met name de communicatie
en automatiseringscommissies hier-
voor bedanken. Zij hebben het afgelo-
pen half jaar enorm veel tijd en energie
hier in gestoken om te komen tot dit
mooie resultaat.
Op 9 april jl. hebben wij afscheid ge-
nomen van Frans Poels als Caddie-
master van onze golfclub. Bijna 30 jaar
heeft Frans zich ingezet  voor onze
club, waar we hem dan ook erg dank-
baar voor zijn. In een gezellige ambi-
ance hebben we dit afscheid gevierd.
Met het afscheid van Frans, is ook de
nieuwe werkwijze met vrijwillige mar-
shalls gestart. We hebben natuurlijk de
periode voor het afscheid van Frans
de nodige voorbereidingen getroffen.
Inmiddels kunnen we stellen, dat dit tot

volle tevredenheid draait, waarbij na-
tuurlijk  altijd nog verbeteringen plaats
kunnen vinden. Onder leiding van Ian
Turner en Geert Willems zal dit de
komende tijd verder uitgebouwd wor-
den.
De vorige Blauwe Steen heb ik u bij-
gepraat over de ontwikkelingen aan-
gaande de plannen voor een nieuwe
golfbaan in Venlo. In februari leek het
erop, dat alles rond was en er op korte
termijn gestart zou gaan worden met
de aanleg hiervan. Ik kan u nu meede-
len, dat er  tot op heden nog geen
concrete aanwijzing is dat de baan er
ook werkelijk gaat komen. Samen met
De Peelse hebben we afgelopen
maanden ons ongenoegen kenbaar
gemaakt en bezwaar hiertegen aange-
tekend bij alle betrokken partijen. Dit
met het voorlopige resultaat, dat er
nauwelijks of geen activiteit meer heeft
plaats gevonden. Op dit moment is er
geen nieuws, wij blijven dit natuurlijk
zeer nauw volgen en mochten er ont-
wikkelingen zijn dan zullen we dit via
de website kenbaar maken.
Inmiddels zijn de Nationale Open
Matchplay kampioenschappen achter
de rug. Voor de 29e keer heeft dit
evenement plaatsgevonden op onze
fraaie golfbaan. Zoals altijd is in de
weken er naar toe weer veel werk
verricht door onze greenkeepers, die
de baan er weer tourwaardig bij heb-
ben gelegd. Als je links en rechts je oor
te luisteren legt tijdens deze dagen,
dan hoor je hier ook iedereen compli-
menten over geven. Fantastische
baan en vergeet niet een goede orga-
nisatie. Dank ook aan alle vrijwilligers,
gastvrouwen, bloemenmeisjes, mar-
shalls, horeca etc. die hier hun bijdrage
aan hebben geleverd.
Ik krijg regelmatig vragen van leden;
Wat brengt ons dit als club nu eigen-
lijk? Is dit niet een grote kostenpost en
waarom kunnen leden tijdens deze
periode niet eens de baan op? Een
korte toelichting:
Het jaarlijks toewerken naar een hoog-
tepunt is voor de kwaliteit van de baan
en voor het vakmanschap van onze
greenkeepers van groot belang. Dit
dient te gebeuren voor de clubkampi-
oenschappen en de zomerfoursomes,
die eveneens rond deze tijd worden
gehouden. De golfprofessionals, die
deelnemen aan de kampioenschap-

pen, hebben deels een verleden op de
Europese tour en zij kunnen de kwali-
teit van onze baan vergelijken met
topbanen uit Europa. We krijgen regel-
matig bevestigd, dat we ons in elk
opzicht met de Europese top kunnen
meten. Dit spreekt zich rond en levert
de club gastspelers op, die worden
doorverwezen door lesgevende pro´s.
De kosten van de kampioenschappen
worden gedragen door de stichting
Matchplay. Haar inkomsten komen uit
bijdragen van de PGA en de NGF, uit
de sponsoring en van de deelnemers
aan de pro-am. Ter compensatie van
de extra inzet van greenkeepers, het
gebruik van het machinepark en het
gemis aan inkomsten van gastspelers
doet de stichting een bijdrage aan de
kas van de vereniging. Dit jaar be-
draagt de bijdrage € 6.000. In feite
kosten de kampioenschappen de club
geen geld.
Het misverstand, dat de leden de baan
niet op kunnen, zou ik graag willen
wegnemen. Alle leden zijn juist meer
dan welkom op de dagen, dat de kam-
pioenschappen worden gehouden.
Absoluut top-golf kan van dichtbij wor-
den gevolgd; u kunt meelopen met uw
favorieten. Bekijken hoe op een par vijf
met twee ijzers de green wordt gevon-
den en hoe ook deze spelers dan vaak
twee puts nodig hebben, geeft u een
andere kijk op het golfspel. De spelers
zijn benaderbaar en aanspreekbaar en
het toeschouwer zijn is zeer leerzaam.
De oefenfaciliteiten zijn volledig be-
schikbaar voor de leden, dus het kijken
kan worden gecombineerd met het
geleerde toepassen in de praktijk. Ook
kan er gespeeld worden tijdens deze
dagen. U kunt deelnemen aan de pro-
am op vrijdag, aan de Geijsteren Open
en de gezelligheidswedstrijd op zater-
dag. De rest van de dagen is het zelf
spelen op de baan inderdaad niet
mogelijk.
Jaarlijks evalueren wij dit met de Stich-
ting Matchplay kort na het kampioen-
schap en nemen we het besluit of het
verantwoord is  dit evenement het
komend jaar weer te organiseren. We
hebben besloten de Nationaal Open
Matchplay kampioenschappen in
2018 voor de 30e keer te organiseren.
 
Een goede zomervakantie toege-
wenst, de voorzitter.
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NGF competitie
Er zijn in golf 3 soorten competitie:
► 36 holes van de witte/blauwe tees,
verdeeld in 18 holes foursome en 18
holes singles.
► 27 holes van de gele/rode tees,
verdeeld in 9 holes greensome en 18
holes singles.
► 18 holes van de gele/rode tees,
verdeeld in 18 singles.
De 36 holes competitie bestaat uit de
standaard afdeling, waarin alleen 1e
teams uitkomen, en de reserveafde-
ling. Daarnaast de seniorencompeti-
tie, alleen toegankelijk voor 55+ spe-
lers. Hier wordt in 27 en 18 holes ge-
speeld met de bovengemelde verde-
ling.
Namens golfclub Geijsteren namen 12
teams (7 herenteams en 5 dames
teams) deel afgezien van het jeugd-
team, dat pas later in het jaar aan bod
komt. De redactie geeft een overzicht
van de behaalde resultaten:
 
Heren 1 (36 holes- standaard 2e klas-
se- captain Paul Brouwer) redde het
net niet; zij behaalden tezamen met
Welschap en Gendersteyn 2 punten,
maar moeten op basis van de score
toch degraderen; de 18-0 score tegen
de Batouwe werd uiteindelijk fataal.
Jammer voor het heren vaandelteam
van onze club.

Heren 1 (36 holes- reserve 2e klasse-
captain Barry Jaspers) eindigde keurig
in de middenmoot.

Heren 1 (27 holes- 4e klasse- captain
Henk Steeghs) wist zich ter nauwer-
nood te redden van degradatie; on-
danks verlies tegen de Stippelberg op
de laatste dag wisten ze met neusleng-
te Stippelberg voor te blijven.

Heren 2 (27 holes- 4e klasse- captain
Guido van der Steen) eindigde met 2
overwinningen en 2 nederlagen stevig
op de 4e plaats en spelen volgend jaar
weer gewoon in deze klasse.

Heren 3 (27 holes- 5e klasse- captain
Sjef Schlooz) eindigde met 3 overwin-
ningen en 1 nederlaag op de 2e plaats
en promoveert daarmee naar de 4e
klasse! Goed werk heren!

Verslag Heren Senioren 1
Het team voor de NGF-competitie
2017 Geijsteren Heren Senioren 1
speelt in de dezelfde samenstelling als
het kampioensteam van vorig jaar.
Even voorstellen : Peter Price , cap-
tain; Dolf Matulessy; Pieter Gerrits;
Wim van Osch; Herman Hendriks en
Piet Knapen; daarnaast 3 reservespe-
lers, te weten Peter Basten, Bert van
Dijck en Frans Osther.

Heren senioren 1 (27 holes- 2e klasse-
captain Peter Price) konden het niet
bolwerken in de 2e klasse en met een
vierde plaats mogen ze het volgend
jaar in de 3e klasse gaan proberen.

 
De eerste speelronde op vrijdag 31
maart waren wij ontvangend gastheer,
zodat wij rustig konden inschatten hoe
sterk onze tegenstanders voor de dag
kwamen. Het hoogtepunt van deze
dag was het muzikale intermezzo van
ons team s’avonds voor het diner,
waarbij onze beide gitaristen Peter en
Herman het voortouw namen.
 
Op wedstrijddag 2 moesten wij op De
Herkenbosche spelen tegen het team
van Midden-Brabant. In de 9-holes
greensome ochtendsessie werd één

partij gewonnen en gingen er twee
verloren.
De singles gaven een ander beeld: 3
partijen werden gewonnen, 2 gehalfd
en 1 verloren; hiermee wonnen wij
deze wedstrijd met 10 om 8.
De gastheren van Herkenbosch had-
den alles goed voor elkaar; jammer dat
een en ander wat uitgelopen was,
waardoor het tijdsverschil bij de bin-
nenkomst opliep tot 2 1/2 uur, hetgeen
resulteerde in twee dinertijden. Wij
gingen echter voldaan huiswaarts in
de wetenschap: de eerste stap in deze
klasse was een goede.
 
Wedstrijddag 3 waren wij te gast op de
zeer leuke baan van Midden-Brabant
om ons te meten met De Zuid-Limburg-
se/Wittem, een geduchte tegenstan-
der met kampioensaspiraties gezien
de duidelijk lagere handicaps dan wij.
In de ochtend werden 2 partijen ge-
wonnen en één verloren. Stand na de
ochtendpartij was dus 4 om 2 in het
voordeel van Geijsteren, dan ga je
lekker lunchen.
Bij de singles wisten we van tevoren,
dat we het heel moeilijk gingen krijgen
gezien de lagere handicaps van de
tegenstander; 3 partijen gingen dan
ook verloren. Peter en Pieter wisten
echter winst binnen te brengen en Piet
halfde. Resultaat: gelijk spel.
 
Onze wedstrijddag 4 speelde zich af
op Crossmoor tegen Herkenbosch 2.
Wij zagen goede kansen tegen deze
tegenstander daar hun handicaps van
ons niveau waren en zij nog zonder
punten waren.
Maar tijdens de greensomes bleek al
snel, dat met deze tegenstander niet
te spotten viel: 2 verloren flights en een
all square. Stand na de ochtendpartij-
en 5 om 1 voor Herkenbosch, deze
lunch was dus minder lekker als een
week eerder.
Toch zagen we nog kansen bij de
singles; wanneer wij het geluk zouden
hebben wat zij in de greensomes had-
den, geloofden wij in 4 winstpartijen.
Het werden er helaas slechts drie; re-
sultaat: Herkenbosch 11 en Geijsteren
7 punten; jammer, met wat geluk was
de stand andersom geweest!
 
De laatste en vijfde wedstrijd waren wij
te gast in Wittem, waar wij het moesten
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Heren senioren 1 (18 holes- 2e klasse-
captain Peter Sijberts) deden het uit-
stekend. Zij eindigden tezamen met
Gendersteyn op de eerste plaats,
maar moesten de promotie op basis
van de score helaas net laten schieten.
Erg sneu.
 

Dames senioren 1 (27 holes- 1e klas-
se- captain Annemiek Dijkema) wer-
den weer kampioen. Zij speelden gelijk
tegen Crossmoor, de rest werd gewon-
nen. Op 18 mei op Grevelingenhout
werd de promotie naar de hoofdklasse
tegen de Kennemer gerealiseerd. Heel
knap dames. Gefeliciteerd met dit
succes. Op naar de hoofdklasse.

Verslag  Dames senioren 2
Dames Senioren 2, bestaande uit 8
leden, speelde jarenlang met veel
plezier in dezelfde samenstelling
onder aanvoering van captain Margriet
van Grinsven. Dit jaar wilden Margriet,
Liesje  van der Geest en Eefje Pesch
 als  reserve verbonden blijven. Marina
Lutam nam afscheid. Aanvulling werd
gezocht en Annie Dittrich en Jip Kap-
pers versterken nu het team. ( Trix,
Leontine, Marie Louise en ondergete-
kende). Dezelfde goede spirit bleef
gelukkig bestaan. Met plezier volgden
we de trainingen van Davey. De team--
trainingsdag werd door ons gewon-
nen. Met zijn zessen gingen we voor-

Dames senioren 2 (27 holes- 2e klas-
se- captain Ineke Giebels) wonnen
alleen van Midden-Brabant en dat was
te weinig om degradatie te ontlopen.

NGF competitie
opnemen tegen titelkandidaat nr.1
Crossmoor, een team met een gemid-
delde playing handicap die 3 punten
lager was dan de onze. 
De uitslag van de greensomes (5 tegen
1 in ons nadeel) doet vermoeden, dat
wij weinig in de bekende melk te brok-
kelen hadden, maar niets is minder
waar. Twee partijen werden op de
laatste hole beslist, doch net niet in ons
voordeel. Eén werd all square.
In de wetenschap en het volste ver-
trouwen, dat we in de singles reële
kansen hadden om door middel van 4
winstpartijen 8 punten te behalen,
begonnen we eenieder met goede
moed aan de middagpartijen. Helaas
werden slechts 3 matches gewonnen.
Met name het wachten op de laatste
partij met Piet in de hoofdrol voor
Geijsteren en Jan de Vries in de hoofd-
rol voor Crossmoor was spannend.
En Piet liet het zoals alle voorafgaande
weken aankomen op de 18e hole. Het
ging daarbij niet alleen om de beslis-
sing in zijn partij, maar het ging om veel
meer: want bij winst voor Jan zou
Crossmoor  kampioen zijn en zouden
wij degraderen. En bij winst voor Piet
zou Geijsteren veilig zijn en zou het
kampioenschap naar Wittem gaan. 
Misschien dat de spanning Piet wat
teveel werd en Jan hem daarom rond
de green de baas was en daarmee de
winst in de partij en het kampioen-
schap voor zijn team binnen bracht.
Resumerend: Dit eerste jaar in de
tweede klasse bracht ons qua resul-
taat niet wat wij nastreefden, nl. klasse
behoud. Het begin was met een over-
winning gevolgd door een gelijkspel
hoopgevend. Maar dat bleek uiteinde-
lijk niet genoeg om de tweede degra-
datieplek te ontlopen.
Een blik op de scores van de 4 wed-
strijden leert dat we in de greensomes
wat tekort kwamen.
Het teleurstellende resultaat met de
degradatie naar de derde klasse als
gevolg wordt iets verzacht door de
herinnering aan hele spannende wed-
strijden op goede banen en aan ple-
zierige ontmoetingen met aangename
mensen.
Rest mij nog om mijn teamgenoten en
vooral onze captain Peter Price te
bedanken.
Uw verslaggever met liefde en plezier,
Piet Knapen
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NGF competitie
spelen: kortom de voorbereiding was
uitstekend.
In onze poule in de tweede klasse zou
de kampioen automatisch promoveren
en de twee laatste teams automatisch
degraderen. Al snel bleek het team van
de Gulbergen het sterkste te zijn en dat
van Midden-Brabant het zwakste. De
drie andere teams, de Dommel, de
Zuid Limburgse en wijzelf waren rede-
lijk aan elkaar gewaagd. De laatste
speeldag op de Gulbergen stonden we
op de vierde plaats, degradatie kon
voorkomen worden als we de Dommel
zouden verslaan. Na de drie dubbels
stond het 2-4. ‘s Middags wisten we de
stand nog goed op te halen, maar de
8 punten waren net niet voldoende
voor de overwinning. Jammer, maar
we kijken terug op sportieve en gezel-
lige dagen. Volgend jaar gaan ons
revancheren. Als je achteraf kijkt naar
de gezamenlijke handicaps van de
teams, is de einduitslag precies vol-
gens die volgorde: variërend van 73 tot
105.

De laatste speeldag op 4 mei was op
de thuisbasis van de kampioenen, de
Gulbergen. Zeer verdiend door dat
team, ze hebben alle dagen dik gewon-
nen en zijn klaar voor de 1de klasse.
Gelukkig was het die dag droog weer,
zodat het de spelers niet te zwaar viel
om ’s ochtends zowel als ’s middags
de bekende berg te moeten beklim-
men. De enorme stukken taart bij de
koffie zorgden vooraf voor de benodig-
de calorieën; dat hadden de gastvrou-
wen goed bedacht. Net zoals op de
andere clubs genoten we van het bij-

Dames Senioren 2 organiseerden een
"free drop" op hole 10 voor hun gasten!

Verslag dames senioren 3
Met grote overmacht werden wij,
Dames Senioren 3, kampioen in onze
poule.
Onze tegenstanders hebben we ver-
slagen met 16-2, 16-2, 18-0 en 11-7.
We hebben er hard voor gewerkt, veel
samen getraind en groepslessen bij
Davey genomen. Maar buiten dat was
het ook een fantastische periode met
heel veel plezier.
Ook dit jaar zijn we weer bekenden van
afgelopen jaren tegengekomen, wat
altijd weer leuk is.
De laatste avond hebben we na 2 mi-
nuten stilte i.v.m. dodenherdenking
een feestelijke afsluiting van de avond
beleefd.
Volgend jaar gaan we er weer met
goede moed tegenaan.

Lenie Hoogenboom, Barbara Reuwer,
Wilma van Iperen, Anke van der Vel-
den, Esther Kouwenberg en Riny van
Sundert.

Dames senioren 3 (27 holes- 4e klas-
se- captain Ank van der Velden) won-
nen al hun wedstrijden overtuigend en
promoveren dus met verve naar de 3e
klasse. Proficiat.

Dames senioren 4 (27 holes- 4e klas-
se- captains Henriette Panken en
Marleen Sijberts) handhaven zich
keurig met 2 overwinningen en 2 ne-
derlagen; een echte middenmotor dus.

Dames senioren 1 (18 holes- 1e klas-
se- captain Truus van Osch) wisten
alleen op het nippertje te winnen van
Crossmoor, maar de andere wedstrij-
den werden ruim verloren, zodat de-
gradatie naar de 2e klasse een feit is.
 

Conclusie
Bezien we het overall resultaat, dan
hebben we 2 kampioenen: Dames
senioren 1 (27 holes) en dames seni-
oren 3 (27 holes). Geijsteren moet het
wel van zijn seniorleden hebben, maar
dat wisten we al. Verder heren 3 als
fraaie promovendus. 5 Teams hand-
haafden zich in hun klasse, 4 teams
degradeerden. Al met al toch een licht
teleurstellend resultaat. Volgend jaar
dus veel lessen bij Davey en daarna
met veel vertrouwen de competitie
beginnen.

zonder gezellige samenzijn met heer-
lijk diner. Gezamenlijk hielden we om
20.00 uur twee minuten stilte in acht
en luisterden naar het Wilhelmus. Dat
leverde veel gespreksstof op. Nadat
de gastvrouwen een lied ten gehore
brachten waren we het erover eens dat
onze competitie zeer geslaagd was.
Ineke Giebels, captain

Deze fraaie foto kregen we met de
opmerking: "In de bloei van ons leven".
Desondanks ontkwam dames senio-
ren 1 (18 holes) niet aan degradatie
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laatste winterdamesdag

vlaggenwedstrijd koningsdag

Voor ons dames was het een heerlijke
golfdag met lentezon en zomergreens,
waar iedereen weer zo aan gewend
was. De wedstrijd was een best ball
strokeplay. Na deze bijzondere wed-
strijd was omkleden gewenst.
Het was heel spannend wie er winter-
kampioen zou worden. Bij de uitslag
bleek de winnares niet aanwezig te
zijn. De zoutstrooier met haar naam zal
op en ander tijdstip uitgereikt worden.
Een lekker hapje van Olga ging er wel
in.
Er werd afscheid genomen van DaCo
lid Wilma van Yperen. Als dank voor
haar vele werk was er een afscheids-
lied gemaakt, er waren bloemen en
een mooi cadeau. Dit alles werd na-
tuurlijk vastgelegd voor het archief.

Wilma namens iedereen  Bedankt !!!!!
Het was een gezellige afsluiting van de
dames wintercompetitie.
Iedereen een mooie zomer met veel
golfplezier !
 
Mia Lommen
Mariet Volleberg

Wat moet je vertellen over een vlag-
genwedstrijd die ieder jaar weer het-
zelfde is!  Hoewel!
Dit jaar kwamen de koning en de ko-
ningin even in Geijsteren langs, voor-
dat ze aan het evenement in Tilburg
begonnen. Ze bleven langer dan ge-
pland, omdat ze het duidelijk heel erg
naar hun zin hadden. De mensen in
Tilburg moesten wat langer wachten
maar dat is kennelijk gebruikelijk.
De spelers in Geijsteren waren nogal
onthutst door het hoge bezoek. De
groepsfoto laat dat zien.
Jacques van Nuenen kreeg de prijs
voor de mooist versierde kar, hulde
aan zijn vrouw. Hij ontving hiervoor de
gouden ballen, Jacques heeft iets met
gouden ballen. Het mooist verklede
echtpaar was de ex- voorzitter en zijn
vrouw.
 
De overige prijzen gingen naar:
Categorie Oranje:
1. Esther Kouwenberg
2. Max Huig
3. Riny van Sundert
Categorie Rood-Wit-Blauw:
1. Loredana Brutaru
2. Maria Poels
3. Mariet Volleberg
 
Volgend jaar hopen we het gehele
koninklijke gezin te mogen begroeten!
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de baan
Na een voorjaar met koude nachten en
de schimmelaantasting op diverse
greens hebben we de baan tijdens de
diverse kampioenschappen weer in
een goede conditie gekregen. We
blijven altijd afhankelijk van het weer
en dus de groeiomstandigheden,
waardoor het niet altijd mee valt om op
het juiste moment te pieken. Ik ben van
mening dat de greenkeepers opnieuw
hebben laten zien hoe goed en mooi
onze golfbaan geprepareerd kan wor-
den en ik ben dan ook blij met de vele
positieve reacties die zij kregen tijdens
de Nationale Matchplaykampioen-
schappen van de pro’s, de mensen van
de PGA en zeker zo belangrijk, van
vele leden van onze golfclub.
Kort geleden hebben we bezoek

gehad van Michael van Roosmalen
van Stichting Het Limburgs Land-
schap. Hij was benieuwd naar de ont-
wikkeling van de Heide. Wij kunnen
ons voorstellen dat er leden zijn die
geen vertrouwen hebben in de ontwik-
keling van de heide op hole 7. U moet
zich voorstellen dat heideontwikkeling
een lang proces is. Er is voldoende
jonge heide aanwezig om in de toe-
komst het gewenste beeld te krijgen.
We moeten echter geduld hebben. Het
hele proces van kieming tot volwassen
heide duurt nu eenmaal 8 tot 10 jaar al
zullen de resultaten eerder zichtbaar
zijn.
Ook al zitten we gelukkig nog volop in
het zomerseizoen, we zijn alweer
bezig met de planning en organisatie

van de baanwerkzaamheden voor het
komend najaar en  winter. Met  het
bestuur is afgesproken om dit jaar de
nog niet gerenoveerde bunkers aan te
pakken en wanneer we de mogelijk-
heid hebben qua weer en tijd zullen we
ook nog een of twee tees renoveren.
Wij wensen iedereen een mooie golf--
zomer en hopen dat u allen weer mee
werkt om onze baan in goede staat te
houden door het repareren van pitch-
marks en het terugleggen van de
plaggen.
 
Namens de baancommissie en green-
keepers,
 
Raf Dittrich, baancommissaris
 

Beste leden,
 
We zijn alweer halverwege ons Busi-
nessclubprogramma van dit golfsei-
zoen. We hebben erg genoten van de
eerste 3 Businessdagen. Genoten van
onze prachtige golfbaan, genoten van
alle culinaire hoogstandjes van Hole
19 en genoten van de goede onderlin-
ge contacten.
De tussenstand in groep A (HCP 0 -
18,4) van onze Businesscompetitie
wordt aangevoerd door Pieter Weijs,
in groep B (18,5-36) voert Eef Leijssen
de tussenstand aan.
 
We hebben gezien dat de nieuwe
website inmiddels in de lucht is en de
eerste indrukken stemmen positief,
ofschoon er zeker ook nog zaken zijn
ter verbetering. Zo zijn wij bijvoorbeeld
niet zo gecharmeerd van de homepa-

ge. Wij vinden de foto met de oudere
heer niet stroken met de wens om
meer te willen verjongen binnen de
club. Smaken verschillen?
 
Onze volgende Businessclubdag zal
plaatsvinden op de gastbaan. Dit jaar
zijn we te gast bij de Eindhovensche
golfclub. We zullen ongetwijfeld gaan
genieten van deze (ook) prachtige
golfbaan met veel historie. De dag
wordt afgesloten met een heerlijke
BBQ op het terras voor het clubhuis.
Na deze Businessclubdag op de gast-
baan volgen nog onze sponsordag,
waar we alle sponsoren van de club
hopen te begroeten. En sluiten we het
jaar af met de ongetwijfeld spannende
finaledag. Dan weten we ook wie de
twee groepswinnaars zijn van onze
Businesscompetitie en wie vereeu-
wigd zullen worden op ons houten

Businessclubbord in het clubhuis.
Als kers op de slagroomtaart hebben
we dan nog onze uitwisseling met
Businessclub De Peelse golfclub. Wij
zullen eind dit jaar gaan strijden om 'de
best golfende Businessclub' van de
regio. Dit jaar zijn wij de gastheer,
volgend jaar zijn we te gast op De
Peelse golfclub.
 
Onze focus voor de korte termijn tot
slot is het om te groeien in aantal leden.
Dit zal een hele uitdaging zijn, maar
met het blijven aanbieden van een
boeiend business-golf-programma op
onze eigen prachtige golfbaan moet
het mogelijk zijn onze groeiambities te
realiseren.
Met sportieve golfgroet,
 
Marc Puyn
Voorzitter Businessclub Geijsteren

businessclub
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Vrijdag 7 april nam Frans Poels na
bijna 30 jaar afscheid als caddiemas-
ter.
Het was een druk bezochte receptie
met als hoogtepunt de toespraak van
Jacques van Nunen en Bertus van
Mook. (Bertus is altijd de mentor van
Frans geweest.)
In hun ogen was Frans een overwin-
naar, omdat hij 29 jaar (en vooral in het
begin) de lastige golfers van Geijste-
ren had overwonnen. Een overwinnaar
werd in vroegere tijden geëerd met een
krans. Bertus mocht die krans omhan-
gen en deed dat met veel genoegen.
Voorts merkte Jacques op dat Frans
weliswaar van het bestuur een gouden
handdruk had gekregen maar zij von-
den dat Frans een gouden golfbal op
Italiaans marmer verdiende omdat hij
samen met diverse buitenlandse col-
lega's genomineerd was en gewonnen
had.
Als eerste had Geert-Jan Verstraaten,
de voorzitter, Frans al toegesproken
namens het bestuur. Ook hij refereer-
de aan de beginjaren, waar het van
belang was dat de caddiemaster over-
eind bleef en dat is Frans zijn hele
carrière gelukt.
Tenslotte bedankte Frans iedereen
voor de samenwerking, de mooie re-
ceptie en de aanwezigheid. Frans
noemde Bertus en zijn vrouw die hij
allebei bijzonder dankbaar was voor
het bijstaan tijdens zijn hele werkzame
periode op Geijsteren.
 

Dankbetuiging
Beste leden,
Ik heb op 7 april van veel mensen
(leden) persoonlijk afscheid kunnen
nemen. Daarnaast heb ik nog veel
reactie en cadeaus ontvangen. Ik
kan niet alleen op een mooie ar-
beidsperiode terugkijken, maar ook
op een geweldig afscheid. Ook
Gertie en de kinderen hebben ge-
noten van de goed georganiseerde
afscheidsreceptie.                          -
                                        
Graag wil ik u allen hiervoor bedan-
ken. Wellicht dat we elkaar nog eens
zien op de baan.
Met vriendelijke groet,
Frans Poels

afscheid Frans Poels
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Competitietraining op ‘t Woold
 
Met de jeugdcompetitie voor de deur
was het tijd om de puntjes op de Tee
te zetten. De basis wordt natuurlijk
gelegd tijdens de lessen van Davey,
die dit jaar met “baanlessen” zijn uitge-
breid. Tijdens een baanles gaan de

twee oudste jeugdgroepen de baan in
en spelen 9 holes. Davey gaat rond en
geeft aanwijzingen met name gericht
op course management. Op 14 mei
was er ’s ochtends weer een baanles
ondanks moederdag, want de game
must go on! Op dezelfde zondag was
het tijd voor de laatste (jeugd) compe-
titietraining. Om het spelen op een
vreemde baan te beoefenen werd uit-
geweken naar ’t Woold te Asten /
Heusden. De jeugdspelers werden in
2 flights verdeeld en gingen vol goede
zin de baan in. De begeleiders speel-
den in de laatste flight om als buffer te
fungeren. Tijdens de ronde werden er
goede en soms wat minder goede
ballen geslagen. Ook passeerden en-
kele situaties, waar kennis van de
golfregels nodig was, de revue. Niet
het belangrijkste, maar zeker niet on-
belangrijk: het was heerlijk weer!
 
Na de ronde werd de beste patatzaak
van Asten aangedaan en ondanks het
late tijdstip ging de patat er nog goed
in. De laatste training voor de compe-
titie zat erop! Ik denk dat sommigen na
een lange golfdag (27 holes!!) heerlijk
geslapen hebben. Op naar De Herken-
bosche waar Bleijenbeek de eerste
tegenstander wordt….
Vanwege het terugtrekken van Maas-
tricht is de indeling gewijzigd. Hierdoor
speelt onze jeugd op 2 juli een vriend-
schappelijke thuiswedstrijd tegen De
Herkenbosche. Het verdere speel-
schema kent wedstrijden tegen De
Herkenbosche , De Peelse Golf en
Bleyenbeek.

Jeugdtip van de Pro
 
Spelen van kaarten om je handicap te
verbeteren is in deze tijd van het jaar
een goed idee. Stel jezelf een doel voor
dit jaar en doe je best je handicapdoel
te bereiken. De baan ligt er weer
prachtig bij, de greens zijn optimaal en
de fairways rollen mooi. Zorg deze
zomer dat je met vriendjes of je (groot-)
ouders extra vaak de baan speelt en
maak er steeds een qualifying kaart
van. Succes verzekerd!

Openingswedstrijd
 
Op 12 maart was het dan eindelijk tijd
voor de eerste jeugdwedstrijd van
2017. Dit moest natuurlijk gevierd
worden en werden de zomergreens in
ere hersteld. Een paar lessen ervoor
was Davey met de twee oudste groe-
pen de baan in geweest en zich vooral
op course management gericht. Nu
was het aan de jeugdleden om de
eerste negen holes te bedwingen.
De jeugdleden werden in zes flights
onderverdeeld en gingen om 10.00 uur
de baan in. De flights met de jongste
talenten werden begeleid door één (of
meerdere) ouder(s), iets wat in een
eerdere wedstrijd erg goed bevallen is.
De oudere talenten liepen zelfstandig
de holes, waarbij de tips van Davey zijn
baanles soms zichtbaar waren.
Natuurlijk is het leuk om 9 holes te
lopen en aan jouw golfspel te werken,
maar het was natuurlijk ook een wed-
strijd. Op hole 7 en 9 was de Neary
uitgezet en werd er gestreden om de
plaatsen 1 tot en met 3 in de catego-
rieën jongste aanstormende talenten
en oudere talenten. Oftewel de woens-
dag- en eerste zondagochtendgroep
vormen de eerste groep en de twee
oudste zondaggroepen de laatste
groep.

de 2de plaatsen was een stuk span-
nender. Bij de oudste groep resulteer-
den dit in een gelijke stand tussen
Mathijs Linders en Isabelle Hanssen.
Bij de jongste talenten was de span-
ning tot de laatste putt voelbaar, waar-
bij de jeugdleden geen slag misten.
Uiteindelijk eindigden er vier golfers op
een gedeelte 2de plaats; Evelien Cle-
vers, Mees Janssen, Liz en Joan Jan-
sen. Naast de overwinning ging
Casper er ook met de Neary op hole 7
vandoor, terwijl Isabelle de Neary op
hole 9 veiligstelde.

 
Al snel bleek dat de strijd om de 1ste
plaatsen dit keer geen spannende zou
worden. Zowel Casper Looman als
Mathijs van der Werf lieten er geen
gras over groeien en stelden de over-
winning al vrij vroeg veilig. De strijd om

 
Na de openingswedstrijd werden de
talenten getrakteerd op drinken en een
hotdog, wederom verzorgd door het
horecateam onder leiding van Olga en
André. Tijdens de prijsuitreiking bleek
de paashaas de grote sponsor van
deze wedstrijd te zijn geweest.

voor de jeugd
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schotse ideeën

Slechte golfdag
Maarten heeft een waanzinnige slech-
te partij golf gespeeld en gaat naar huis
toe. Als hij zijn auto in wil stappen,
wordt hij aangehouden door een poli-
tieagent, die hem vraagt: “Heeft u 20 
minuten geleden afgeslagen bij de
16de hole?” “Ja” zegt Maarten. De
agent gaat verder. “Uw  bal vloog op
de snelweg dwars door de voorruit van
een auto. De bestuurder verloor de
controle en veroorzaakte een botsing

met 5 andere auto’s waarvan 1 brand-
weerwagen. De brandweer kwam
hierdoor te laat bij de brand, waardoor
een compleet gebouw is afgebrand.
Dus wij willen graag weten wat u hier-
aan gaat doen?”
Maarten denkt even diep na en ant-
woordt: “Ik denk dat ik dichterbij de bal
ga staan, mijn benen iets wijder uit
elkaar zet en mijn club wat langer
doorzwaai!”

voor de jeugd

Mijn Ger en ik hadden dit voorjaar weer
eens het plan opgevat om een paar
weken in Schotland door te brengen.
Het land heeft enorm veel te bieden
aan natuurschoon, prachtige en uitge-
strekte tuinen, kastelen en landhuizen,
maar natuurlijk ook golfbanen.
Over dat laatste onderwerp zal ik een
paar ervaringen voor de lezers van De
blauwe steen opschrijven, de overige
wetenswaardigheden kunt u in de
toeristische informatie zelf wel vinden.
We waren dit jaar vooral aan de west-
zijde van Schotland en wat ons opviel
was dat de meeste golfbanen daar
toch ook lijden onder afnemende be-
langstelling, zeker in de wat kleinere
stadjes en dorpen. Sommige clubhui-
zen staan er wat verwaarloosd bij,
verveloze deuren en raamkozijnen,
vaak maar op enkele dagen in de week
is er bezetting van secretariaat en bar
en vooral ook zeer geringe bezetting
van de baan. Zo waren we op Wick.
Golfclub 1870 (zie www.http://wick-
golfclub.org.uk) in het uiterste noorden
op een mooie droge dag, maar… geen
mens op de baan. Greenfee voldaan
in de honesty box en off you go. Een
klassieke links baan met de eerste 9
holes in elkaars verlengde. Op het
keerpunt ben je ruim twee kilometer
weg van het clubhuis, daar draai je dan
180 graden en op naar het eindpunt.
Geen boom of struik te zien, maar
schitterende uitzichten over de hele
baan. Toen we onze spullen in de auto
aan het pakken waren, kwam er toch
nog iemand anders de baan op en dat
was het dan.
In Helensburgh, midden in de High-
lands stond bij de golfbaan een groot

bord, ik heb er maar een foto van ge-
maakt, want het lijkt me ook iets voor
Geijsteren om onze club wat levendi-
ger te maken. Social members die
komen bridgen, quizzen, voetbal kij-
ken en nog zo het een en ander, het
maakt het verenigingsleven aantrek-
kelijker en de uitbater van het clubhuis
vaart er wel bij. De koffie was er trou-
wens meer dan voortreffelijk en de
baan is wonderschoon.
 

 
Een weekje later waren we in het ui-
terste zuidwesten op de golfclub van
Kirkcudbright 1893 (zie http://www.
kirkcudbrightgolf.co.uk). Daar viel ons
oog op een waarschuwing aan het
begin van de baan.
 

 
Konijnen schieten op de baan, dat is
nog eens wat anders dan voetbal
kijken!
Misschien ook een idee voor Geijste-
ren om zo’n bord op te hangen als de
jonge baron met zijn vrienden weer
eens door de baan gaat met geladen
geweren.
Overigens was deze baan in uitsteken-
de conditie maar zelden hebben we zo
geklommen en ook weer gedaald als
die middag. De omgeving en de uit-
zichten maakten veel goed, want ons
spel was zeer matig. Wat wel in orde
was, geen konijn te zien!
 
Theo Houba

uitnodiging Arendsen
de Wolfftrofee

Het herenconvent organiseert dit
jaar wederom een mixed wedstrijd
op vrijdag 28 juli. De wedstrijdvorm
is een  Mixed Greensome Stable-
ford. Graag nodigen wij de dames
en heren uit om in te schrijven. Be-
halve als mixed koppel kunt U ook
inschrijven als dames en of heren
koppel, U kunt zelfs individueel in-
schrijven, wij zoeken dan een part-
ner voor u.
De winnaars kunnen deelnemen
aan de landelijke finale op zondag
15 oktober op de De Peelse. De
winnaars dienen echter wel te vol-
doen aan de eisen van de NGF t.w.
mixed koppel, zowel de dames als
de heren moeten tenminste 50 jaar
zijn (op 1 januari 2017), exact han-
dicap dames tussen 10.1 en 30.0,
heren 8.1 en 30.0, gezamenlijke
handicap maximaal 55.

De dames die de bloemen in en buiten
het clubhuis verzorgen, verdienen
absoluut een compliment!
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clubkampioenschap matchplay
Op 10 en 11 juni waren de clubkampi-
oenschappen matchplay, mooi ge-
pland vlak voor de open nationale
matchplay, zodat optimale baancondi-
ties gezekerd waren. Het weer was
prima, op zondag misschien wat te
warm. 8 dames en 15 heren stonden
op de inschrijflijst.
Bij de dames versloeg Jeanine Lom-
men in de halve finale Truusje Beke
met 5 en 3, Jokie de Vos won met 4 en
3 van Birgit van Gasselt; in de finale
werd het nog spannend, doch op de
18e hole moest Jokie de Vos haar
meerdere erkennen in Jeanine Lom-
men. Evenals vorig jaar was zij de
clubkampioen matchplay.

Bij de heren won in de halve finale Noa
Janssen met 6 en 3 van Scott Stam-
back; Paul Williams won op het nipper-
tje van Hans de Bie met 1 up. In de
finale won Noa Janssen met 3 en 2 op
de 16e hole van Paul Williams, zodat
de clubkampioen toch weer uit Neder-
land kwam en niet uit Wales!

Gezegd moet worden, dat het wel een
beetje saai wordt: weinig deelnemers,
dezelfde clubkampioenen als in 2016,
weinig belangstelling en geen aanwe-
zig bestuurslid. Zou het een idee zijn
om naast het echte clubkampioen-
schap ook een kampioenschap te or-
ganiseren met handicapverrekening
en/of een kampioenschap voor 65+
ers?
Wat zou het mooi zijn als bij de prijs-
uitreiking het terras vol zat en de voor-
zitter van de club vol trots de bokalen
zou uitreiken! Het zal waarschijnlijk wel
een utopie blijven, tenzij……………….
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nationaal matchplay PGA
Van 14 t/m 17 juni werd op onze baan
traditioneel het Open Nationaal Match-
play gespeeld voor heren en heren
senioren onder zeer goede omstandig-
heden. De baan was door onze green-
keeperstaf weer in topconditie ge-
bracht: fraaie fairways en razendsnel-
le greens, waarop bijna geen schim-
melplek meer te vinden was.
Op woensdag 14 juni werd gestart met
een strokeplaywedstrijd om de reste-
rende plaatsen te verdienen in het
matchplayschema; helaas was de
score van onze clubkampioen Noa
Janssen met 81 strokes net iets te
hoog om zich te plaatsen. Caspar Kipp,
oud-lid en oud-clubkampioen,  lukte
dat wel! Hij moest daarna in de 1e
matchplayronde de eer aan Mark
Markovits laten. De winnaar van vorig
Jaar Ruben van Uden verloor in de 2e
ronde van Floris Jan Oosterhof op de
19e hole. Uiteindelijk in de halve fina-
les won Ruben Wechgelaer van Jan
Willem van Hoof op de 19e hole en
Robin van Deutekom won zeer ruim
van Mats Markovits. Op zaterdag in de
finale won Robin van Deutekom met 2
en 1 van Rubin Wechgelaer. Er was
veel belangstelling van de Hoge Kleij,
de homecourse van Robin. Bij de
heren senioren ging de zege naar Eric
Kruijning; hij won royaal van Svenn
Muts. Zijn naam zal vereeuwigd wor-
den in de zuil van een nieuw kunstwerk
aangeboden door Ineke van Oudenho-
ve. Een gestileerde uil, die hopelijk
vele jaren ons terras zal sieren.

Op de foto's de winnaar met Bertus en het baanpersoneel; verder de winnaar
van heren senioren met Ineke van Oudenhove bij de onthulling van het kunstwerk
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herenconvent

Lid worden van her
herenconvent

Het Herenconvent organiseert na-
genoeg iedere vrijdag een wedstrijd,
variërend van qualifying tot gezellig-
heidswedstrijden met zeer variëren-
de wedstrijdvormen. Het lidmaat-
schap staat open voor alle herenle-
den van de G&CC “Geijsteren” mits
in het bezit van een EGA handicap.
Bent u geïnteresseerd of wilt u een
keer de sfeer proeven neem dan
contact op met Henk van der Schaft.
Tel: 0624415205 of hvander-
schaft@ziggo.nl

PUTTERBEKER
Vrijdag 5 mei was de strijd om de Put-
terbeker. Bij het Herenconvent worden
in deze “klassieker” het aantal slagen
met de putter dubbel geteld. De score
komt als volgt tot stand: totaal aantal
slagen vermeerderd met het aantal
puts en verminderd met de playing
handicap. Als je goed speelt, kom je
net onder de 100 netto uit. Het record
staat sinds 2010 op naam van Henny
Klaver met 95 netto.
Er kwamen 47 deelnemers aan de
start. De overall winnaar kwam binnen
met 101 slagen netto. Op zich geen
verkeerde score want ga er maar eens
aanstaan de baan spelen in netto 72
en 29 puts erbij geeft 101. Ik zou zeg-
gen een zeer goede ronde.
De uitslag 1e categorie: 1. Piet Vos met
101 slagen, 2,3 en 4 Paul ten Brum-
melhuis, Fred van Kampem en Paul
Geurts 104 en 5. Jos Manders 106.
                                    
2e categorie: 1. Ronald Barentsen met
111 slagen, 2. Wil Dohmen112, 3. Piet
Renders 114, 4. Jaap Admiraal 116 en
5. Piet van der Burgt en Leon Dorren
117.

 
STASSENTROFEE
Nadat vorig jaar de wedstrijd naar het
najaar moest worden verplaatst, stond
hij nu weer voor eind mei op het pro-
gramma. Vrijdag 26 mei was het weer
zo ver en speelden de Dames weer
tegen de Heren. Nadat de dames vorig
jaar hadden gewonnen, waren de
heren gebrand op een revanche. Door
late afmeldingen stonden er uiteinde-
lijk 8 dames tegen 30 heren aan de
start. Aan het weer kon het niet gele-
gen hebben. Het was prachtig zomer
weer ideaal om te golfen. Mogelijk
heeft ons parten gespeeld, dat het

vrijdag na Hemelvaartsdag was. Zowel
de dames als de heren speelden van
de rode tees. Het ging om gemiddelde
scores, zodat het aantal deelnemende
dames en heren niet zo belangrijk was.
Dat hebben we dan ook aan het einde
van de dag gemerkt, na veel reken-
werk kwamen de dames uit op 28.5 en
de heren op 28.2.  Derhalve was de
wisselprijs wederom voor de dames.
Proficiat.

Buiten de gebruikelijke prijzen waren
er twee extra prijzen voor de beste
dame en runner-up: bij de dames was
Lenie Renders de beste (37 punten),
runner up Gerda de Beijer (36 punten).
Bij de heren was het Piet Renders (43
punten), runner up Max Huig (42 pun-
ten). Gelet op deze scores van 43 en
42 punten vraag je je af of de wedstrijd-
leiding wel goed gerekend heeft. Niets
is minder waar, de dames hebben echt
gewonnen.

 
PRO CUP
Vorig jaar had ik maar een regel nodig
voor deze wedstrijd. Dat kwam, omdat
de baan door wateroverlast gesloten
was en de wedstrijd derhalve niet
doorging. Wel is hij toen later inge-
haald. Nu ging het wel door. Weliswaar
regende het bij start, maar we konden

spelen. Bertus en Davey gingen tegen
08.00 uur in de regen van start. Wij
startten om 09.00 uur. Of het door de
slechte weersvooruitzichten kwam
weet ik niet, maar er hadden 18 kop-
pels (36 deelnemers) ingeschreven.
Hoewel het constant regende, viel er
nog wel te spelen; alleen werden op
een gegeven moment de handschoen-
tjes te nat en glipten de clubs uit onze
handen. Uiteindelijk werd de wedstrijd
afgeblazen en ging de baan dicht.
Bertus en Davey hadden wel de 18
holes volgemaakt en kwamen uit op
een zeer acceptabele score van 1
onder de baan. De wedstrijdleiding
besliste, dat de prijswinnaars werden
bepaald over 9 holes: 1. Geert Willems
en Jos Manders +4; 2. Theo Pijpers en
Sef Lommem +2 en 3. Harry Geurts en
Harry Clevis en Jo van Rijn en Eugene
Verstraaten.
De vossen Davey en Bertus werden
bedankt voor hun tijd en inzet en kre-
gen als blijk van waardering een doos-
je wijn.
Dat de baan in uitstekende staat ver-
keerd, bleek al snel. Rond 13.00 uur
werd het droog. Op de baan bezetting
stond er een grote groep (familie Ne-
lissen), die rond 13.00 zouden afslaan.
Na een uurtje wachten konden ze
alsnog starten en de gehele ronde
hadden ze droog weer.
 
Henk van der Schaft
Secretaris/Penningmeester van het
Herenconvent
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Ready Golf
Ready golf betekent, dat je speelt
zodra je klaar bent om te spelen mits
het veilig is. Het gaat er niet om wie het
verst van de hole is, het gaat er om wie
als eerste kan spelen. Het is bedoeld
voor strokeplay of stableford, niet voor
matchplay, en om het spel te versnel-
len. Een ronde ready golf gaat enorm
veel sneller dan een ronde met spelers
die steeds wachten op een slag van de
speler, die het verst van de hole ligt.
Hier volgen een paar voorbeelden van
ready golf-adviezen:
► Niet de speler die de eer heeft slaat
als eerste af, maar de speler die als
eerste klaar is om te slaan.
► Als er in de verte nog een flight staat
kunnen golfers die minder ver slaan
alvast afslaan, daarna pas de longhit-
ters.
► Eerst je eigen bal slaan als je me-
despeler verderop naar een bal moet
zoeken, dan pas helpen zoeken als dat
nog nodig is.
► Putten als je medespeler nog bezig
is met het aanharken van een green-
side bunker, ook al ligt de bal van je
medepeler nog verder weg van de hole
dan jouw bal.
► Bij een korte putt meteen uitholen
en niet eerst weer de bal marken en
wachten totdat de medespeler heeft
geputt.
De R&A introduceert ready golf als
onderdeel van de pogingen om het
speltempo te verbeteren. Ready Golf
is een effectieve manier om de tijd van
een ronde te verminderen.  Uit onder-
zoek blijkt dat golfers meer van de
sport genieten als het minder tijd kost
om te spelen. De NGF gaat in de nabije
toekomst ready golf toepassen bij na-
tionale wedstrijden.

Voetreis naar Rome
….en als dank voor al uw inzet bieden
we u aan: een voetreis naar Rome!
Dit was een zinsnede uit een speech
bij het vertrek van de pastoor, het
hoofd van de school, een voorzitter of
wie ook die een afscheidsspeech ver-
diende voor een zaal vol mensen.
Gelach steeg op uit de menigte, hilari-
teit alom. 
Maar ik, een jaar of 9 toen, vond dat
wel heel spannend. "Zou je echt...?!"
En nu, 2017, valt zomaar alles samen
en kan ik mezelf dit avontuur cadeau
doen. Geen speech, geen zaal vol
mensen, maar gewoon omdat de mo-
gelijkheid zich aandient.
Rugzak, goede schoenen en een hart
vol avontuur zijn de ingrediënten. Wat
routebeschrijvingen en gps-onder-
steuning zullen me de weg wijzen.
Honderd dagen geef ik mezelf, de weg
geeft me 2020 km.
Donderdag 20 april trek ik de voordeur
achter me dicht. Voor wie over mijn
schouder wil meekijken, dat kan op w-
ww.pindat.com en zoek naar: olga.
wandelt. Gaandeweg zal daar de route
en tijdlijn ontstaan. Ergens onder op
de pagina kun je ook je mailadres
achterlaten, zodat je bericht krijgt als
er iets geplaatst is.
 
Een voetreis naar Rome...
Spannend!!!
Olga Ploegmakers

Moederdagwedstrijd
Een uitnodiging voor alle dames van
onze club, die een moeder hebben of
hebben gehad! Wat een mooie formu-
lering, daar kan niemand onderuit! Of
toch wel?
Ook uitgedund door een beetje mie-
zerregen heeft de harde kern een
heerlijke dag gehad.
Met 10 teams gingen we op pad om
een melodiewedstrijd te spelen vanaf
de oranje afslag! Geheel nieuw, echt
weer iets van onze commissie om er
wat leuks van te maken, die afslag
moesten we soms echt zoeken.
Ik mocht met Truus en Paula starten
op hole18.
Ieder moest op 6 holes scoren, en
soms kozen we voor een slag meer,
om ons aller gemoedsrust te behou-
den. Daar hadden we later spijt van!
Ja, berouw komt na de zonde. We
genoten van de prachtige baan, van
de rust, van elkaar, van alle goede
slagen, kwamen voldaan en warm
binnen.
Netjes omgekleed, zo af en toe is dat
leuk. Geeft toch een andere sfeer.
Gezellig wat gedronken, gebuurt, en
gegeten, Olga had met haar crew weer
wat gezelligs geserveerd en we namen
er zelf een drankje bij.
En wie had dat verwacht, we hadden
met twee teams dezelfde uitslag, maar
je snapt het al, met  1 slag meer op de
laatste 9 holes feliciteren we Leontine,
Ton en Margriet, met jullie eerste prijs.
En wij waren zeer verguld met de re-
serve-eerste plaats.
Beste golfsters die er niet bij waren,
jammer!
Marie-José en je enthousiaste mede-
commissieleden bedankt voor jullie
inzet, we genieten er het hele seizoen
van. Voor hoge en lage handicappers,
voor 18 en 9 holesspelers, jullie zorgen
iedere donderdag voor een gezellige
golfdag!
 
Leonie Lokin.
 

Zomerfoursomes 2017
In het weekend van 24 en 25 juni wer-
den de klassieke zomerfoursomes
gespeeld. Op bijgaande foto ziet u de

winnaars. Als u dacht, dat dit een foto
van het echtparentoernooi was, dan
hebt u het mis. Het zijn echt de win-
naars van de zomerfoursomes dames
en heren! Voor degenen, die nog niet
zo lang lid zijn: vlnr Ineke Giebels,
Martien Giebels, Raf Dittrich en Annie
Dittrich.
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Voor u gelezen
 
De NGF Commissie Erfgoed doet on-
derzoek naar de geschiedenis van
golf, colf en kolf in Nederland. Voor
deze doeleinden beheert de commis-
sie - oftewel Stichting Nederlands Golf
Archief ‘Early Golf’ - een fysieke col-
lectie, opgeslagen in het St. Eloyen
Gasthuis in Utrecht, een webmuse-
um met colf- en kolfafbeeldingen en
een digitaal archief met golfhistori-
sche documentatie.
De stichting streeft naar een zo volle-
dig mogelijke databank met historisch
materiaal. Hebt u of uw club nog inte-
ressante foto’s, notulenboeken en
dergelijke liggen: wij helpen u graag
met het ontsluiten hiervan. 
Naast het beheren van deze collecties
stimuleert Stichting NGA Early Golf
golfclubs de archieven op orde te krij-
gen en te digitaliseren. Hiervoor is een
handleiding ‘omgaan met golfarchie-
ven’ gepubliceerd, maar los daarvan
kunt u adviezen bij ons inwinnen. 
Voorts stimuleert de stichting het
maken van gedenkboeken door jubile-
rende clubs; desgewenst adviseren wij
u bij een dergelijk proces.

 
Ten slotte verzorgt de stichting met
behulp van sponsoren publicaties.
Ideeën voor mooie nieuwe onderzoe-
ken en publicaties, in samenwerking of
door ons ondersteund, zijn altijd wel-
kom. 
Hebt u vragen, wilt u met een aantal
mensen eens kijken bij onze collectie
in het Gasthuis, of bent u geïnteres-
seerd in een presentatie bij u op de
club - neem contact op:
 
Stichting NGA Early Golf 
030 242 63 70
Postbus 8585
3503 RN Utrecht

Uit de GOLF.nl top 50-beste banen
van Nederland
 
17 (22) Geijsteren
1976, Frank Pennink, Donald Steel
 
De Limburgse baan met fraaie bos- en
heideholes en goede greens is flink
gestegen. “Een mooie typische Pen-
nink-baan”, is een van de oordelen.
“Een uitstekende en onderschatte
golfbaan”, zegt een ander. Weer een
ander panellid zegt: “Het ontwerp is
misschien niet spectaculair, maar de
baan kent geen zwakke holes. Boven-
dien is het onderhoud er in veel opzich-
ten voortreffelijk. Firm and fast en ge-
richt op de duurzaamheid, die in de
komende jaren allesbepalend gaat
worden.” De enige tekortkoming: “De
vijf slotholes (later gebouwd) passen
niet bij de rest.”
 
Nummer 17 ranglijst dit jaar; tussen
haakjes positie vorige ranglijst
 
Opvallend is verder, dat Geijsteren
genoemd wordt bij de heidebanen van
Nederland, terwijl wij leden vinden, dat
het met de hoeveelheid hei wel mee-
valt, dan zou best wat meer mogen
zijn. Geijsteren staat op de 4e plaats
van de ranglijst van de meest onder-
gewaardeerde banen van Nederland.
Opmerkelijk!

variabel

Op 8 en 9 april waren weer de open
golfdagen; gezien deze foto's viel de
belangstelling niet tegen!

Een verrassende en zeer inspire-
rend les van Davey van Mulken met
de BioSwing Dynamics Test
 
Een paar dagen voor de clubkampi-
oenschappen Matchplay heb ik een les
geboekt bij Davey met de vraag hoe ik
mijn swingsnelheid kon verhogen om
daardoor meer lengte te krijgen. Ik had
er zelf al over nagedacht en geëxperi-
menteerd, maar met weinig resultaat.
Davey legde uit, dat het effectief snel-
heid opbouwen afhangt van iemands
lichaam en dat hij nu een methode
heeft om dit te meten met de BioSwing
Dynamics Test, bestaande uit 5 sim-
pele tests/metingen die 2 minuten tijd
kosten! Ik heb de test direct gedaan.
Het belangrijkste resultaat van de test
was de constatering dat ik relatief “kor-
te onderarmen” heb, wat ik niet wist,
en mijn swing daaraan zou moeten
aanpassen. Davey gaf, op basis van

de metingen, mij een aantal adviezen
die we meteen hebben geoefend. Met
een kleine aanpassing in mijn swing
sloeg ik na een half uur super ballen
die gemiddeld 10 tot 20 meter verder
waren dan ik gewend was. Met veel
vertrouwen heb ik de Matchplay Kam-
pioenschappen gespeeld en ben heel
tevreden met het resultaat. Zowel met
de aangepaste swing als met het be-
reiken van de halve finales. Op internet
is uitgebreide informatie over BioS-
wing Dynamics te lezen (mikeadams-
golf.com/bio-swing-dynamics) en super
dat Davey dit toepast in zijn lessen.
Truusje Beke.

Ander gebruik van de trolley.
Zo kan het ook!
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wat zeggen de regels (juni 2017) ?
Dramatische beslissingen soms te-
recht, maar soms ook niet. (Referees
zijn ook maar mensen)
 
Lexi Thompson, een 22 jarige golfpro-
fessional, speelde een schitterende
wedstrijd over de gebruikelijke 4 ron-
den in het ANA Inspiration toernooi in
Californië en stond in de 4de ronde na
12 holes 3 slagen voor op haar naaste
tegenstander en ‘going strong’ totdat
een referee (LPGA Rules Official) naar
haar toe kwam (tussen Hole12 en 13)
en haar mededeelde, dat ze 4 strafsla-
gen bij haar score moest optellen.
Wat was er aan de hand?
Tijdens de 3e ronde op de green van
de 17e hole besloot Lexi de bal (ca 30
cm van de hole) te merken, op te pak-
ken, schoon te maken en terug te
plaatsen. So-far-so-good, of toch niet?
Een TV kijker had iets vreemds zien
gebeuren en e-mailde de LPGA na
deze 3e ronde die de beelden nog
eens zorgvuldig terug keken. Wat
bleek: Lexi plaatste de marker ietsje
scheef achter de bal, maar bij het te-
rugplaatsen plaatste ze de bal recht
voor de marker en dus op een verkeer-
de plaats (Regel 20-7c)! Dat zijn 2
strafslagen en daar bovenop nog eens
2 strafslagen, omdat de ingeleverde en
getekende scorekaart derhalve een
foutieve score vertoonde (Regel 6-6d).
Consequentie: ze eindigde nu met een
gelijke score met een andere speler,
daarom een playoff, die zij helaas niet
wist te verzilveren.
 
Willy Wilcox (een zucht van herken-
ning?) speelde onlangs op de Eagle
Point Golf Club in Wilmington, NC.
Moest op de vrijdag na 13 holes van
de baan af vanwege slecht weer. Hij
stond 3 over PAR en dat was 2 boven
de cut voor de 3e ronde. Met 5 holes
te gaan dus nog zeker haalbaar. Op
zaterdagochtend keerde hij terug om
zijn 2e ronde af te maken, maar wel
met een andere putter, want putten
was op de eerste 2 dagen eigenlijk zijn
probleem. Hij realiseerde zich na de
herstart op hole 14, dat hij niet zomaar
een putter kon vervangen (Regel 4-4)
en vroeg advies hierover aan een re-
feree (PGA Rules Official). Deze ver-
telde hem dat de straf diskwalificatie
zou zijn, waarop Willy onmiddellijk de
baan verliet zonder zijn ronde af te

maken. Officials bespraken dit voorval
later en kwamen tot de conclusie, dat
diskwalificatie hier niet op z’n plaats
was. De regels zeggen 2 strafslagen
per hole met een maximum van 4
strafslagen. Om de cut te halen had hij
dus eigenlijk 6 slagen in te halen met
nog 5 holes te gaan. Bijna onmogelijk,
daar niet van, maar toch?
 
Bij een ernstige overtreding kan een
Commissie een straf opleggen van
diskwalificatie, maar de bovenstaande
situaties zijn met de genoemde straf-
fen in lijn met de regels en de daarbij
horende straffen. Ze kwamen hier uit-
eindelijk dus niet voor diskwalificatie in
aanmerking!
Een ander geval is als een speler met
name de eerste regel in het regelboek-
je overtreed en niet in de geest van het
golfspel handelt. Dat kan alleen leiden
tot een terrechte straf: diskwalificatie.
Wat als je als medespeler zo’n over-
treding ziet gebeuren. Dat kan nooit
vrijblijvend zijn. Je hebt op z’n minst
een morele verplichting om dit aan de
wedstrijdleiding te rapporteren. Zie het
ook als een plicht ten opzichte van alle
deelnemers in de wedstrijd, die naar
alle waarschijnlijkheid wel volgens de
 regels spelen en om te voorkomen,
dat een speler straks zomaar een
wedstrijd kan gaan winnen met het niet
zo nauw nemen van de regels, omdat
het toch niet gerapporteerd zou wor-
den. Dus in het kort: doe je plicht!
Staat er eigenlijk een straf op om iets
niet te rapporteren? In de regels kun
je dat niet zo gemakkelijk vinden, er is
echter wel een duidelijke omschrijving
in het ‘Decisionbook’ en wel onder D
33-7/9 op blz 519. Ik zal het niet in z’n
geheel vertalen, maar het komt er op
neer, dat een Commissie een straf van
diskwalificatie kan uitvaardigen aan
een fellow-competitor of een andere
competitor, als het achteraf duidelijk
wordt dat hij/zij heeft nagelaten om de
Commissie te verwittigen van een
dergelijk voorval.
Mijn advies zou zijn: “Laat het nooit zo
ver komen”

Noot: De definitie van de Commissie
is volgens de regels de Commissie
belast met de leiding van de wedstrijd)
Met vriendelijke groet,
Fred van Kampen (Referee)
 
 

Ons terras is verrijkt met een prachtig
kunstwerk van Ineke van Oudenho-
ven, echtgenote van de ons zeer be-
kende Frans. Het is een gestileerde uil.
Op de voet zullen de namen van de
heren senioren, die de Open Match-
play op Geijsteren winnen, worden
vereeuwigd.

kunst
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nieuws van het secretariaat

Mede dankzij het ambassadeurschap
van onze leden kunt u weer een aantal
nieuwe gezichten aantreffen op de
baan en in het clubhuis:
 
Gewone leden, terug van weggeweest
Anneke Poels
Bert Spee
 
Vriend van Geijsteren
Piet-Hein van Thiel
Erik Roeren
Gijs van de Water
 
Jeugd
Martijn van der Ent Braat
Pieter van der Ent Braat
Maxim Ruigrok
Thomas Ruigrok

Zoals u zelf zult ervaren, zegt een
glimlach vaak meer dan vele woorden.
Het is voor veel leden prettig om direct
de naam bij het gezicht te kunnen
combineren. Graag verzoeken we
daarom alle leden, die nog geen digi-

tale foto hebben ingestuurd (secretari-
aat@golfclubgeijsteren.nl) dit voor de
herkenning op de ledenlijst alsnog te
doen. Vanzelfsprekend worden deze
foto’s, evenals uw andere persoonlijke
gegevens, uitsluitend gebruikt voor
onze ledenadministratie.
 
Kijkt u met regelmaat in de manden bij
de kleedkamers naar verloren ge-
waande spullen?
Als u sieraden/brillen uit het oog verlo-
ren bent, worden deze meestal bij de
bar afgegeven.
Uw in de baan vergeten golfclubs, kunt
u het best terugvragen bij de caddie-
master/marshal.
 
Ervaring heeft geleerd dat uw vergeten
golfclub ook nog na een paar weken
kan opduiken, vaak wordt het door
spelers in de baan tijdelijk in eigen tas
gestoken. Een vergissing hierin is snel
gemaakt, dus ook na een aantal dagen
kunnen deze nog bij de caddiemaster
worden afgegeven.

Hieronder treft u een flyer aan gemaakt
voor de handicartwedstrijd op 4 juli;
naar alle waarschijnlijkheid komt uw
lijfblad te laat in de brievenbus om nog
actueel te zijn, maar we vonden het
ontwerp van onze fotograferende dui-
velskunstenaar Theo Coelen zo fraai,
dat we het toch publiceren. En let op:
met GPS!

Berti
 
Bij het afsluiten van deze aflevering
van de blauwe steen hoorden we, dat
weer een bekend gezicht op onze club
gaat verdwijnen. Na 17 jaar trouwe
dienst bij onze horeca gaat Berti ons
verlaten. Verrassend en ook jammer.
Zelf zegt ze ons te zullen missen, wij
zeggen hetzelfde over haar! Berti,
hartelijk dank voor je altijd prompte en
vriendelijke service. Wie haar nog wil
zien: vanaf 1 augustus werkt ze op
golfbaan Overloon!
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