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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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van de redactie

Het najaarsnummer van de blauwe
steen ligt weer voor u. Een diverse
hoeveelheid artikelen met tenminste
één opvallend item: “het was voor
1973”. Zoals u misschien weet is er
enige commotie over de certificaatre-
geling, voor velen van u de ver van mijn
bed show, maar voor oudere leden wel
interessant. We legden het artikel voor
aan de Stichting ter becommentarie-
ring, maar ontvingen helaas geen re-
actie. In de laatste ALV werden weer
diverse vragen gesteld over de corre-
latie tussen Vereniging en Stichting.
Het komt ons voor, dat hierover toch
periodiek informatie dient te worden
verstrekt, zeker omdat er regelmatig
nieuwe leden instromen, die geen
kennis hebben van onze organisatie-
structuur. In dit opzicht gedraagt de
Stichting zich enigszins autoritair: ook
PR is een onderdeel van goed mana-
gement. We hebben de afgelopen
jaren allerlei geledingen in onze club
bereid gevonden met regelmaat te
publiceren zoals bestuur, herencon-
vent, businessclub, baancommissie,
regelgeving en jeugdcommissie. Mis-
schien is het een goed idee als ook de
Stichting met enige regelmaat publi-
ceert in ons blad. Bij dezen is het
Stichtingsbestuur uitgenodigd!
Het bewuste artikel van Camille Cam-
maert bevat tenslotte een aantal vra-
gen maar er zijn er nog meer (vragen
dus) die zich opdringen. Eentje wil hier
nu wel door ons worden uitgesproken.
Hoe hoog zijn de bedragen, welke zijn
gebruikt voor het "terugkopen" van
certificaten met name in de jaren 2015,
2016 en 2017 ? Een soortgelijke vraag
is al eens in een ALV in de rondvraag
gesteld; het bestuur (dus van de golf-
club) heeft die vraag toen afgedaan
met de opmerking, dat zulk een vraag
bij de stichting dient te worden gede-
poneerd. De stichting zal in het volgen-
de nummer van zich laten horen, meldt
onze voorzitter in zijn column. In dat
artikel (van de stichting) zou dan met-
een ook op die vraag een antwoord
kunnen komen.
 
In de afgelopen maanden zijn er na-
tuurlijk weer vele wedstrijden ge-
speeld. Van een aantal klassieke eve-
nementen hebben we een kort verslag,
helaas is de bemanning (of moeten we

tegenwoordig bemensing zeggen?)
van de redactie zo gering, dat we niet
overal aanwezig kunnen zijn; versla-
gen van leden blijven dus welkom.
Schroom niet! Het alleen vermelden
van uitslagen hebben we verlaten; die
kun je op de site vinden.
 
Wij zijn erg benieuwd naar de opvol-
ging van Olga en Andre. Het zoeken
van een nieuwe uitbater is kennelijk
gestart gezien de advertentie met de
ronkende tekst: “Wij vragen een gedre-
ven loyale betrouwbare ondernemer,
die uitblinkt in samenwerken en in staat
is een win-winsituatie te creëren met
aantoonbare succesvolle ervaring in
ondernemen in de horeca”. Dat is een
mondvol en nou maar hopen, dat ie-
mand aan dit profiel voldoet. Lijkt ons
een hele klus. De voorzitter meldt in
zijn column, dat begin van het komend
jaar een nieuwe uitbater bekend moet
zijn. We wachten met spanning af.
 
In de afgelopen periode was er ook
weer de golfweek zoals dat vroeger
genoemd werd. De vriendinnendag,
de vriendendag en de dieswedstrijd
maken daar deel van uit. U treft in dit
nummer korte verslagen aan van deze
evenementen. Nu nog een wedstrijd
voor beginnende golfers van buiten op
uitnodiging van clubleden, vroeger
startersgame genoemd, en we zijn
weer bijna op volle sterkte van de
golfweek. Zou mooi zijn en een star-
tersgame lijkt ons ook goed om begin-
nende spelers kennis te laten maken
met onze baan. Snijdt het mes van
twee kanten!
 
Op het gebied van wedstrijden is er ook
wat nieuws te melden. 20 Geijsteren-
leden speelden mee op de vlaggetjes-
wedstrijd van golfbaan Overloon. We
hadden in de blauwe steen natuurlijk
een enthousiaste reportage verwacht,
maar helaas.... Verder zal komende
winter een foursomecompetitie wor-
den georganiseerd, gelijkend op de
"Vaele Key" in de zomer; het is een
teamwedstrijd, dubbel negen match-
play met handicapverrekening. Een
lofwaardig initiatief.
 
Over wedstrijden nog meer gespro-
ken: ongetwijfeld hebben velen van u,

zo niet ter plekke in Spijk dan toch via
de TV, het KLM-Open al dan niet voor
een deel, gevolgd. Joost Luiten haal-
de, tegen alle door hoop gevoede
verwachtingen in, de cut niet. Voor
ons, Geijsterenaren, was het een
leuke verrassing, dat voormalig jeugd-
lid Max Albertus wel door ging. Of deze
jonge golfprofessional, die in een soort
derde divisie schijnt te spelen, het gaat
maken? Voor hem is het te hopen.
Maar onze club schiet er niets mee op
om extra - let wel, extra - geld en
moeite te steken in het opleiden van
jeugdspelers. Voor onze competities is
het natuurlijk prettig en heeft het zijn
goede kanten, als Geijsteren in dezen
goed presteert, maar gaan jeugdige
spelers met hun niveau boven het
maaiveld uitsteken, dan is de club ze
in "no time" kwijt, hetgeen overigens
om meerdere redenen niet alleen te
begrijpen is, maar ook te billijken; met
name dat laatste vanuit het standpunt
van de betreffende speler/speelster
gezien.

  Max Albertus; wie kent hem nog?

Al bekend met het GPS-systeem op de
handicarts? Wie zich voor zulk een
vervoermiddel aanmeldt ontvangt uit-
gebreide informatie over hoe het sys-
teen werkt en hoe te handelen. Sa-
mengevat komt het er op neer, dat je
bepaalde delen van de baan, zones,
met name nabij de green, niet op kan
rijden: de kar piept eerst als je een
"gevaarzone" nadert en staat even
later stil als je het niet zelf doet. Je kunt
dan alleen nog maar achteruit. Een
aanwinst ter bescherming van de baan
en met name de greens. Maar het
systeem is noch niet helemaal perfect
en het kan voorkomen, dat je letterlijk
geen kant meer uit kunt. Echter het
komt vast allemaal goed, als het sys-
teem eenmaal is verfijnd. We gaan met
de tijd mee.
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T (0478) 569 750 

Erkend door:

● Schoner

● Prettiger

● Gezonder

● Langere  
levensduur

 

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

Want echt schoon is een vak apart! 

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

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

Kasteel Bleijenbeek

Kasteel Geijsteren

Muizentand Brugbogen

Vlechtwerk en console

Kapel aan de Monendijk

6



van de voorzitter

Met de zomervakantie nog in ons
hoofd, golfen we langzaam het najaar
in. Na het zomerreces van het bestuur
zijn we weer volop aan het werk om
nieuwe uitdagingen aan te gaan. De
voorbereidingen voor invulling van de
horeca per 1 januari 2019 zijn in volle
gang. We zijn inmiddels de werving
gestart voor een nieuwe exploitant en
hopen eind 2017/begin 2018 dit gere-
aliseerd te hebben. We willen vervol-
gens geheel 2018 gebruiken om
samen met de nieuwe exploitant hierin
op te trekken om uiteindelijk ook tijdig
klaar te zijn voor de overgang per
2019.
 
Ik wil u nog even meenemen naar de
laatste ALV in juni jl. Tijdens de ALV
zijn er vragen gesteld, o.a. door Jan
Houba, over de verhouding tussen
stichting en vereniging van GC Geijs-
teren. Het verzoek was dan ook om
hier meer transparantie in te geven.
Deze vraag hebben wij voorgelegd
aan het stichtingsbestuur en wij zijn
van mening, dat de leden recht hebben
op een heldere uitleg over de verhou-
dingen tussen stichting en vereniging.
Het stichtingsbestuur zal dat in de

volgende Blauwe Steen doen. Hier-
mee hopen en verwachten we meer
duidelijkheid te verschaffen in het ont-
staan en het functioneren van deze
samenwerking.
 
Ook dit jaar zijn we de werving gestart
voor nieuwe leden aan onze club te
binden. Middels de    “€ 250,00 actie”
zijn alweer ruim 20 aanmeldingen
binnengekomen. Wij hopen natuurlijk
ook dit jaar weer dat deze aspirant-
leden blijven en de komende jaren nog
veel gaan genieten van onze mooie
club. De eerste reacties zijn erg positief
en ook veel complimenten voor de
baan, de faciliteiten en het personeel.
 
De clubkampioenschappen strokeplay
hebben plaatsgevonden in het week-
end van 9-10 september. Een span-
nende strijd waarbij uiteindelijk Noa
Janssen bij de heren en Birgit van
Gasselt bij de dames de titel hebben
binnengehaald. Aan dit kampioen-
schap hebben 9 dames en 12 heren
deelgenomen. Ondanks het relatief
laag aantal deelnemers, hebben we 2
welverdiende kampioenen strokeplay
in 2017.

Over de ontwikkelingen van een even-
tuele nieuwe golfbaan in Venlo is op
dit moment geen nieuws te melden.
Het is erg stil aan het front, al krijg ik
regelmatig updates van de “Peelse” en
Jan Houba, die dit voor ons zeer nauw
volgen. Zodra we nieuws kunnen mel-
den, zullen we dit ook zeker doen en
middels de website kenbaar maken.
 
Ik kan u ook het heugelijke nieuws
vertellen dat onze hoofd  greenkeeper
Eric Wijnhoven genomineerd is voor
“greenkeeper van het jaar 2018”. Hier
zijn wij als bestuur, maar ook als club
erg trots op. Inmiddels is de jury op
bezoek geweest om het werk van Eric
en zijn collega’s te beoordelen. Hij
moet de concurrentie aangaan met de
hoofd greenkeepers van Broekpolder,
De Woeste Kop en Welschap. Op
donderdag 7 december a.s. vind de
uitreiking plaats en wij hopen natuurlijk
dat Eric deze titel binnen gaat halen.
Eric veel succes met de voorbereidin-
gen.
 
Namens het bestuur,
 
Geert-Jan Verstraaten, voorzitter
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het was voor 1973..........
Het was vóór 1973……
Het was vóór 1973 toen enkele leden
van Golfclub Wittem bijeen waren en
besloten om de op de te pachten
gronden van baron De Weichs De
Wenne een golfbaan aan te leggen.
Op 15 mei overleed  de baron. In
overleg met de baron werd destijds
besloten de Stichting Openluchtrecre-
atie Noord-Limburg op te richten. De
baron wilde alleen met een Stichting
onderhandelen, waarbij hij zelf deel uit
maakte van het bestuur. Nu de baron
overleden is, rijst de vraag wat nu de
status is van de Stichting?
De Stichting werd opgericht op 21
september 1974 en ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer Van
Koophandel en Fabrieken voor Noor-
d-Limburg onder dossiernr. 41063446.
De Stichting heeft haar eigen statuten.
Bij navraag voor inzage bleken deze
niet op het secretariaat van de Golfclub
aanwezig. Ook bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken waren ze
niet op te vragen. De wijzigingen van
de statuten van 30 juni 1999 waren wel
aanwezig. Hierin staat vermeld dat ze
op 11 juli 1979 nogmaals gewijzigd
zijn. De oorzaak van beide wijzigingen
is niet bekend.
 
De doelstelling van de Stichting is:
– het bewaren en voor recreatie ge-
schikt maken van natuurgebieden in
Noord-Limburg;
– het stimuleren en bevorderen van
een actieve en passieve openluchtre-
creatie in voormelde   natuurgebieden
door het doen beoefenen en het be-
vorderen van de golfsport;
– deze terreinen voor gemeld doel
geschikt maken en ter beschikking
stellen aan natuurlijke personen en
rechtspersonen, zonder winstbejag.
Het vermogen van de Stichting zal
worden gevormd door :
– bijdragen van certificaathouder en
houders van deelnemersbewijzen;
– subsidies en donaties;
– schenkingen, erfstellingen en lega-
ten;
– alle andere verkrijgingen en baten.
 
In de Statuten wordt verder niets ver-
meld over certificaten, die door de
Stichting zijn uitgegeven. De Stichting
heeft de bevoegdheid een reglement
vast te stellen, waarin die onderwer-

pen worden geregeld, welke niet in
deze statuten zijn vervat. De Stichting
is te allen tijden bevoegd het reglement
te wijzigen of op te heffen (art 12). Dus
met andere woorden: het bestuur van
de Stichting is zeer autonoom.
 
Om de golfbaan te realiseren werden
tussen 1973 en 1988 door de Stichting
certificaten uitgegeven tegen de waar-
de van 3500 gulden. Het certificaat is
een overeenkomst volgens art. 7a;
8017 BW. Dat is een overeenkomst,
waarbij de uitlener interessen bedingt
tegen betaling van een hoofdsom,
welke hij aanneemt niet terug te zullen
vorderen. Aldus het Burgerlijk Wet-
boek, B.W. Het certificaat is dus niet
opeisbaar, maar volgens art.7a; 8018
B.W. is deze overeenkomst, ook wel
altijddurende rente genoemd, uit haar
aard wel aflosbaar.  Daarbij komt, dat
het certificaat volgens art. 7a BW niet
zal vervallen. Bij het certificaat is te-
vens overeengekomen dat naast de
houder ook de partner en de kinderen
van de houder het speelrecht kregen.
Het certificaat was toen nog over-
draagbaar aan derden.
Later werden de certificaten vervan-
gen door deelnemersbewijzen, die
persoonsgebonden waren en waarvan
de houder wist, dat het betaalde be-
drag ”à fonds perdu” gestort was ten
behoeve van de continuïteit van de
Golfclub.
 
Op 13 november 1974 werd de konink-
lijke goedkeuring verleend aan de
Golf- en Countryclub Geijsteren en
konden de eerste leden gebruik maken
van de clubfaciliteiten. Merkwaardig in
deze is, dat in de statuten van de
Golfclub vermeld staat dat de Golfclub
is opgericht op 21 september 1974 en
dat de dies van de Golfclub de datum
is waarop in de Golfclub op 16 augus-
tus 1976 de eerste voorzitter werd
benoemd. 
 
Op 7 oktober 2008 wordt door de
Stichting, die daartoe bevoegd is zon-
der overleg met de leden certificaat-
houders  van de Golfclub, het eerste
reglement, behorende bij de door de
Stichting Openluchtrecreatie Noord--
Limburg uitgegeven certificaten, in het
leven geroepen. De oorzaak was dat
het certificaat toen een hoge waarde

had en overdraagbaar was. Leden in
het bezit van een certificaat konden het
certificaat nog verkopen. Het gevolg
was, dat de Stichting daardoor haar
inkomstenbron aan haar neus voorbij
zag gaan. Vandaar dat de Stichting
besloot tot het reglement van 7 oktober
2008 als aanvulling op de statuten om
dat te voorkomen. Dat reglement be-
staat uit 5 artikelen.
De belangrijkste wijziging is wel dat de
certificaten beperkt in overdraagbaar-
heid werden. Tot 1 januari 2015 was
het nog vrij overdraagbaar aan derden
en is na 1 januari 2015 nog slechts 
overdraagbaar in de rechte lijn (art 4.1
b). Het is wel heel bijzonder, dat de
Stichting in het reglement de over-
draagbaarheid in rechte lijn beperkt tot
eenmalig. In het certificaat staat dat het
overdraagbaar is in rechte lijn en niet
eenmalig.
Het artikel 5 “Recht op- en recht tot
terugbetaling” waarin de Stichting nog
€ 4000,- terugbetaalt gaf toenmalig
aan wat de waarde van een certificaat
was. Het was dus interessant om het
certificaat door de Stichting te laten
terugbetalen. In juni 2012 werd daar
een stokje voor gestoken en werden
de reglementen van 7 oktober 2008
grondig aangepakt en gewijzigd.
Inhoudelijk gaat het om het volgende:
Tot 01 januari 2015 zou de Stichting
nog de hoofdsom van € 2000.- betalen
voor certificaten als er niet meer op
gespeeld zou worden. Als er wel nog
op gespeeld zou worden, dan kon een
certificaat worden ingeleverd voor één
of twee deelnemersbewijzen en ont-
ving de certificaathouder geen terug-
betaling van het ingelegde geld of de
hoofdsom. Deze deelnemersbewijzen
kunnen tot 1 januari 2023 vrij overge-
dragen worden aan derden (art 5.1).
Ook werd nog de hoofdsom betaald als
de partner van de certificaathouder het
lidmaatschap van de Golfclub opzeg-
de, maar dan moest het certificaat door
de houder wel ingewisseld worden
voor een deelnemersbewijs (art 5.4).
Na 1 januari 2015  wordt voor het cer-
tificaat  de hoofdsom terugbetaald
(art.5.5), maar alleen als de liquide
middelen van de Stichting dat mogelijk
maken.(art.5.6).
Dus het komt hier op neer:
De Stichting wil van de certificaten af
en bood daarvoor deelnemersbewij-
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het was voor 1973..........

zen aan. Deze deelnemersbewijzen
blijven tot 1 januari 2023 aan derden
tegen betaling overdraagbaar en kun-
nen tot dan nog te gelde gemaakt
worden. Ze vervallen per 01 januari
2023.
De certificaten daarentegen hebben
geen vervaldatum. Zolang als de liqui-
de middelen in de Stichting ontbreken
zal  de Stichting het ingelegde geld niet
aflossen en hoeft dat ook niet te doen
(art 7a 8017 en 8018 BW).
Als de certificaathouder niet meer ge-
bruik maakt van het speelrecht, dan
kan hij het behouden en in rechte lijn
overdragen, mits hij schriftelijk aan de
Stichting de overdracht kenbaar
maakt. Aldus de tekst op het Certifi-
caat. De nakomeling kan dus, als de
liquiditeit van de Stichting voldoende
is, het certificaat altijd alsnog tegen
terugbetaling inleveren bij de Stichting.
En nogmaals, het is wel heel bijzonder,
dat de Stichting in het reglement van
oktober 2008 de overdraagbaarheid in
rechte lijn beperkt tot eenmalig, terwijl
daar in de certificaatovereenkomst
geen sprake van is.
 
Dan is er op 20 juni 2016 op de Alge-
mene Leden Vergadering, waar 40
leden aanwezig waren, een belangrijk
besluit genomen. Er  is op 20 juni 2016
€ 227.000.- in kas van de Stichting. Op
dat moment is de uitstroom van leden
hoog en er is een verminderde in-
stroom van nieuwe leden. Om de in-
stroom van nieuwe leden te bevorde-
ren heeft de Golfclub aan de Stichting
gevraagd om geen gelden uit deelne-
mersbewijzen meer te hoeven afdra-
gen.
Daarop werd in de eerder genoemde
Algemene Leden Vergadering het
besluit genomen om vanaf dan leden
tot de Golfclub Geijsteren toe te laten
zonder enige vorm van financiële bij-
drage af te dragen aan de Stichting.
Door dit besluit bestaat dan plots de
mogelijkheid om jaarlijks het lidmaat-
schap van de Golfclub per 31 decem-
ber op te zeggen en het certificaat aan
de Stichting aan te bieden voor het
bedrag van € 2000.- om dan vervol-
gens op 1 januari van het jaar daarop
weer lid te worden van Golfclub Geijs-
teren. Omdat het bestuur van de
Stichting en van de Golfclub inzagen,
dat hun genomen beslissing niet slim

was, werd in een bijzonder onhandige
brief aan de certificaathouders mede-
gedeeld, dat de Stichting vanaf 31 ja-
nuari 2017  terugbetaling van de certi-
ficaten zou staken.
Menig certificaathouder was daardoor
in rep en roer. Immers aan een certifi-
caatovereenkomst, die gezien moesten
worden volgens artikel 7A 8017 en
8018 BW aangegaan te zijn, kon niet
getornd worden. Een altijddurende
overeenkomst! Onder invloed van
protest heeft de Stichting dit besluit
moeten terugdraaien. Zij blijft de certi-
ficaten aan de certificaathouders te-
rugbetalen conform art 7A 8017 en
8018 BW, maar wel onder de reeds
bestaande voorwaarde van art 5.6 van
het reglement van 2012 dat de liquide
middelen daartoe toereikend moeten
zijn
 
En de certificaathouders zullen moe-
ten wachten op dat moment, want als
eerst de certificaten terugbetaald
moeten worden dan zou de Stichting
een te kort in kas krijgen om te voldoen
aan de wet, dat alle asbestdaken vóór
2024 verboden zijn. Of het, met dit
gegeven en met de ontwikkeling van
de ons omringende golfbanen, onze
Golfclub en de Stichting ooit nog zal
lukken om de liquide middelen toerei-
kend te krijgen en om de certificaat-
houders en eventuele nakomelingen
hun certificaat terug te betalen blijft een
open vraag. Volgens de Stichting zal
dat mogelijk nooit meer gebeuren!
Daarmee zijn de certificaten en de
deelnemersbewijzen nagenoeg het
zelfde. Een verschil is, dat op de cer-
tificaten meerdere leden hebben ge-
speeld en kunnen spelen.
 
Dan weer terug naar de ALV van 20
juni  2016. Het aldaar genomen besluit
resulteert nu in   een verschil in lid-
maatschappen bij onze Golfclub.
– Het lidmaatschap van de houders
van certificaathouders en deelnemers-
bewijzen vanaf 1973 tot 20 juni 2016,
dat met ingelegde gelden bij de Stich-
ting de aanleg van de gebouwen, het
onderhoud daarvan en de baan moge-
lijk heeft gemaakt.
– Het lidmaatschap  van de leden
vanaf 20 juni 2016, dat om niet gebruik
maakt  van de gebouwen en de facili-
teiten van de baan zonder financiële

bijdrage aan de Stichting ten behoeve
van de continuïteit van de Golfclub.
 
Voor beide lidmaatschappen moet
dezelfde contributie betaald worden
aan Golfclub Geijsteren!. Het moet
toch de intentie van onze Golfclub zijn,
dat alle leden gelijkelijk de continuïteit
van onze Golfclub dragen? Die intentie
gaat door het verschil van lidmaat-
schappen naar mijn mening verloren.
 
Op 15 mei jl. overlijdt baron De Weichs
De Wenne. Ongetwijfeld zal hij een
testament nalaten, waarin ook zijn
nakomelingen over het terrein, waar
de golfclub op gerealiseerd is, zeggen-
schap zullen gaan krijgen. In 2022
loopt het pachtcontract van het terrein
af. Dat is zeer nabij. Het doel van de
Stichting Openluchtrecreatie Noord--
Limburg is gerealiseerd. De certifica-
ten zullen nooit terugbetaald worden.
De Golfclub heeft het doel van de
Stichting overgenomen en tracht dat
verder te bereiken door het exploiteren
en onderhouden van golfterreinen en
de hiervoor noodzakelijke opstallen,
installaties en apparatuur (art.4.2 van
de statuten van de Golfclub).
 
Welke status heeft de Stichting nu
nog? Beheerder van de opstallen?
Doorgeefluik van pachtgelden naar de
terreineigenaar? Bewaarder van de
certificaten, die geen waarde meer
hebben? Moet de Stichting nog zoveel
invloed hebben op de Golfclub, zoals
dat in de statuten van de Golfclub
vermeld is? Toestemming verlenen
aan het bestuur van de Golfclub over
kandidaten voor het golfbestuur? Kan
er niet èèn bestuursorgaan komen?
Wordt het niet tijd dat er openheid van
zaken gegeven wordt?  Ons clubblad
“De Blauwe Steen” is bij uitstek het
orgaan voor publicatie ten einde de
leden meer inzicht te geven in de
aanpak van de continuïteit van onze
Golfclub.
 
Camille Cammaert

9



41e dies natalis

Pieter Jan Wasser had ook prijs; hij
was volkomen verrast!

Zondag 3 september als afsluiting van
wat vroeger de golfweek werd ge-
noemd, vierde de golfclub zijn 41e
verjaardag. De organisatie was nog
even bang, dat de deelname zeer mi-
niem zou zijn, maar toen de weersver-

wachting perfect bleek te zijn, stroom-
de het golfgepeupel in grote getale toe!
Zij werden niet teleurgesteld, want er
kon gespeeld worden onder perfecte
omstandigheden met hapje en drankje
na. Zoals u ziet zat het terras vol.

De winnaars waren in categotie 1 Theo
Pijpers, in categorie 2 Jac Arts en in
categorie 3 Annelies Willems. Zij ont-
vingen uit handen van onze voorzitter
de wisseltrofee en een passende prijs.
 

clubkampioenschappen strokeplay

Op 9 en 10 september werden de
strokeplayclubkampioenschappen ge-
speeld.
Dit jaar was het animo m.n. bij de
dames veel groter dan vorig jaar,
omdat er dit jaar 2 x 18 holes gespeeld
werden in plaats van 3 x 18 holes vorig
jaar. De dames vonden dat heel prettig
en hopen, dat de Weco dit volgend jaar
weer zo organiseert.
Dat Birgit van Gasselt na lange tijd
weer meedeed en het sterkste speel-
de, is bijzonder. Haar eerste overwin-
ning, onder de naam van Birgit Swin-
kels, dateert van 1974, als wij ons niet
vergissen.

Met twee solide rondes van 83 slagen
won ze overtuigend.
Voor de heren stonden er 3 rondes op
het programma die door alle 12 deel-
nemers volbracht werden. Scott Stam-
back werd uiteindelijk derde, maar was
na 2 rondes de leider in het klassement
met 2 slagen voorsprong op Noa
Janssen.
Na de derde ronde was Geert Willems
lange tijd de leider in het clubhuis,
maar uiteindelijk wist Noa Janssen
hem toch nog te passeren.
De sfeer onder de deelnemers tussen
en na de rondes was bijzonder goed.

Bijna iedereen had na afloop een luis-
terend oor nodig voor het wel en wee
tijdens zijn of haar rondes; strokeplay
kan dramatisch verlopen.
Een bijzondere wedstrijdregel deed
zich voor, toen enkele dames na de
1ste ronde op de baan wilden oefenen.
Dat is in de deze wedstrijdvorm tussen
de rondes niet toegestaan, ook al be-
treft het twee dagen!
Zij hebben dat gelukkig ook niet ge-
daan en ontliepen zo een diskwalifica-
tie.
Pluim voor de heren van de wedstrijd-
leiding, in het bijzonder Hans de Bie,
die ook de prijsuitreiking deed.
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voor de jeugd
Ouder-kind wedstrijd
 
Begin juli speelden de jeugdleden een
van de leukere wedstrijden van dit
golfseizoen, namelijk de Ouder-Kind
wedstrijd.
Het ouder-gedeelte moet ruim worden
gezien, misschien dat “ouder dan het
jeugdlid familielid – kind wedstrijd
" deze strijd beter weergeeft. Wij heb-
ben vaders, moeder, grootouders en
ooms voorbij zien komen. De strijd was
boeiend en het niveau van de “ouder”
viel niet tegen. De echte spanning en
fantastisch golfspel kwam natuurlijk
van de jeugdleden. De ene slag was
nog mooier dan de andere, geen chip-
slag was te moeilijk en de putts rolden
soepel de hole in.

Tijdens deze wedstrijd was de Longest
Drive en de Neary weer uitgezet. Bij
de jongedames sloeg Joan het verst
en de eer bij de jongemannen was voor
Maxim. De Neary werd door Benjamin
geslagen.
 
De strijd om de bovenste drie plaatsen
was spannend tot het einde, maar
uiteindelijk ging de familie Jansen;
Joan en haar vader met de eerste
plaats aan de haal. De tweede plaats
was voor Olivier en zijn oom. De derde

plaats ging naar de familie Smits;
Benjamin en zijn vader.
De laatste wedstrijd van dit golfseizoen
staat gepland voor 15 oktober, dus
allemaal goed oefenen en dan is er 15
oktober weer kans op mooie prijzen!

Jeugdcompetitie 2017
 
Ook dit jaar speelde een jeugdteam
van Golf- & CC Geijsteren mee aan de
competitie. Ons team werd ingedeeld
bij De Herkenbosche, Bleijenbeek, De
Peelse Golf en Maastricht. Helaas
kreeg Maastricht geen team bij elkaar
en heeft zich teruggetrokken. Hierdoor
werd het schema iets aangepast en
speelden de thuisspelende teams, die
normaal alleen gastheer/vrouw zijn,
gewoon mee.
Ons team had gelukkig genoeg spe-
lers, waarbij er voor elke wedstrijd een
sterk team samengesteld kon worden.
Dit jaar debuteerden enkele spelers
voor het eerst in de competitie en
konden zij proeven aan het wedstrijd-
element. Elke wedstrijd gingen onze
jeugdleden er vol voor, wat vaak resul-
teerde in mooie duels. Ondanks het
goede spel waren de andere teams net
iets beter en is ons team als vierde
geëindigd.
De jeugdcommissie wil alle jeugdleden
die dit jaar meegespeeld hebben be-
danken voor hun inzet. Wij hebben van
jullie genoten! Volgend jaar willen wij
weer meedoen aan de competitie en
gezien het aantal jeugdleden willen wij
insteken op twee teams. Hiervoor
hebben wij jullie vijf zondagen rond juni
2018 nodig. Mocht jij nog geen com-
petitie-ervaring hebben, vraag dan
eens aan jouw lesgenoten hoe het is.
De komende weken volgt nog de na-

Hole in one
 
Er is een man een wedstrijd aan het
golfen. En hij staat achter op zijn part-
ner. Daar staat hij dan, van de zestien-
de naar de zeventiende hole. Dan zit
er opeens een engeltje op zijn schou-
der. Dit engeltje vraagt: "Wil jij een hole
in one maken?" Waarop die man
vraagt: "Wat zijn je voorwaarden?"
Zegt dat engeltje: "Een halfjaar lang
niet vloeken." Zegt die man: "Dat is wel
een opgave, dat houd ik niet vol!". Zegt
dat engeltje: "Maar je wilt de wedstrijd
toch winnen, nu kan dat ook." "Goed
dan," zegt de man. En hij slaat een hole
in one. Het publiek staat te juichen en
gaat helemaal uit z'n dak. Dan staat de
man van de zeventiende naar de
achttiende hole. Zit weer dat engeltje
op zijn schouder. Dat engeltje vraagt:
"Wil jij nu eens iets doen, wat bijna
niemand nog heeft gedaan en twee
hole in ones achter elkaar slaan?" "Ja
hoor," zegt de man, "maar wat zijn je
voorwaarden?"
Zegt dat engeltje: "Nog een halfjaar
niet vloeken erbij: een heel jaar niet
vloeken." Zegt die man: "Dat is onmo-
gelijk, dat houd ik al helemaal niet vol!"
"Denk eens in," zegt het engeltje, "je
naam komt in het gouden golfersboek,
je foto in alle kranten!" "Oke, ik doe
het!"
De man slaat en weer een hole in one.
Het publiek gaat uit z'n dak. Ze nemen
de man op de schouders, dragen hem
naar het clubhuis. Er komt champagne
bij en een verslaggever. De verslagge-
ver vraagt de man: "Hoe is uw naam?"
Zegt de man: "Janssen."
“En wat bent u van beroep?" Zegt de
man: "Pastoor."

jaarswedstrijd en enkele baanlessen,
dus mogelijkheden genoeg om aan
jullie golfspel en handicap te werken!
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doende benchmark-gegevens te ver-
zamelen
► Doorlopend kijken naar mogelijkhe-
den kosten te besparen op de
exploitatie

variabel

Greenkeeper of the year
 
Vakblad Greenkeeper organiseert dit
jaar voor de vijfde keer op rij de Green-
keeper of the year-verkiezing. Met
dank aan de sponsors Toro, ICL Spe-
cialty Fertilizers en Bayer gaat een
deskundige jury ook dit jaar weer op
zoek naar de beste en meest getalen-
teerde greenkeeper van Nederland.
De jury liet aan de redactie weten, dat
het is gelukt om een selectie te maken
van vier genomineerden.

De genomineerden Greenkeeper of
the Year 2018 zijn:

- Jeroen van Eijk, hoofdgreenkeeper
op Golfbaan Broekpolder;

- Arjan Westeneng, greenkeeper op
Golfbaan de Woeste kop;

- Patrick van den Beuken, hoofdgreen-
keeper op Golfbaan Welschap;

- Eric Wijnhoven, greenkeeper op
Golfbaan Geijsteren.

In Greenkeeper 5 verschijnt een uitge-
breid interview met alle genomineer-
den. De Greenkeeper of the Year 2018
wordt op 7 december bekendgemaakt.

Mag je een auto accepteren voor
een hole-in-one?
 
Vroeger
Een auto als prijs voor een hole-in-one
in een amateurwedstrijd is nooit verbo-
den geweest. Maar vroeger verloor de
amateur zijn amateurstatus als hij de
auto accepteerde. Dan werd hij profes-
sional met als gevolg, dat hij jarenlang
geen handicap had en niet mocht
meedoen aan amateurwedstrijden of
de NGF Competitie.
Na 2011
Vanaf 1 januari 2012 mag een amateur
wel een grote, dure prijs voor een hole-
in-one accepteren. Eén auto of zelfs
twee, er is geen limiet. Een amateur
mag zelfs een hele berg cash accep-
teren, als dat de prijs is voor een hole-
in-one. Voorwaarde is wel dat de hole-
in-one in een wedstrijdronde gemaakt
wordt. 
De regelverandering betreft alleen
prijzen voor holes-in-one. Een ama-
teur mag voor een wedstrijdscore geen
prijzen accepteren die een winkel-
waarde van meer dan 750 euro heb-
ben.

Vacature penningmeester

Beste leden GC Geijsteren,
Per 1 juli 2018 (voorjaars ALV) gaat
Gerard Hollemans stoppen als pen-
ningmeester van GC Geijsteren. Ge-
rard heeft dan 6 jaar lang het financiële
wel en wee van de club beheerd en

bewaakt en dit tot volle tevredenheid.
Wij zijn op zoek naar een opvolger voor
Gerard, die per deze datum zijn taken
wil overnemen. Gezien het belang van
een goede financiële huishouding voor
onze club is het wenselijk om vanaf
eind 2017 mee te lopen met Gerard om
zo ook ervaring te krijgen met de
werkzaamheden, die de penning-
meester van GC Geijsteren zo al heeft.

Gezien de huidige samenstelling van
het bestuur gaat onze voorkeur uit naar
een vrouw, maar laat u niet weerhou-
den als man wanneer u van mening
bent de juiste persoon voor deze func-
tie te zijn. Vandaar dat wij middels deze
persoonlijke benadering, iedereen
willen oproepen die interesse heeft in
deze functie dit kenbaar te maken bij
het bestuur. Dit kan middels een kort
berichtje te sturen aan het secretariaat
t.a.v. het bestuur. Hieronder vindt u
een taakomschrijving van de penning-
meester van GC Geijsteren.
 
Functie- en taakomschrijving;
 
► Jaarlijks (sept/okt) begroting met
toelichting samenstellen voor ALV en
tevens meer-jaren begroting opstellen
► Maandelijks controle op de cijfers
met behulp van de begroting
► Financieel beleid lange termijn uit-
stippelen
► Overleg en aansturing administra-
tief medewerker  en accountant, inclu-
sief bespreken voortgang en verbete-
ringen
► Jaarlijks (mei) toelichting t.b.v.
leden maken van de door de accoun-
tant samengestelde jaarcijfers
► Maandelijks fiatteren en uitvoeren
van de betalingen
► Verantwoordelijk voor het Alge-
meen personeelsbeleid van de vereni-
ging
► 12 bestuursvergadering per jaar
met aansluitend in mei en oktober
voorzitters overleg en in juni en novem-
ber ALV
► 4 vergaderingen van de Stichting
Openlucht Recreatie Noord Limburg
► Aanspreekpunt voor het secretari-
aat inzake financiële vraagstukken
► Mail m.b.t. financiële zaken behan-
delen
► Periodiek overleg met NGF, NVG
en samenwerkende golfclubs om zo-

Winterlessen 2017-2018
 
Ook dit najaar kunt u zich aanmelden
voor de wintergroepslessen.
 
Het aanbod is 6 lessen van 50 minuten
voor €75,- in groepjes van 4 tot maxi-
maal 6 personen.
 
Aanmelden kan bij Davey, bij voorkeur
via davey@vanmulkengolf.com
 
Davey verzorgt verder de planning.
Als u liever zelf met enkele mensen
een groepje vormt, mag dat natuurlijk
ook.
 
Tijdens de winterlessen zullen alle
basistechnieken de revue passeren,
maar er is ook ruimte voor eigen in-
breng en specifieke vragen.
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de baan
Voordat ik jullie opzadel met een kri-
tisch schrijven over het gebruik van
onze baan, allereerst een heugelijk
feit. Onze hoofdgreenkeeper Eric is
naast drie andere collega’s genomi-
neerd voor de titel “Greenkeeper of the
Year”. Binnenkort komt de jury zijn
werk bekijken en uiteindelijk wordt 7
december bekend of hij deze prestigi-
euze titel het komende jaar mag dra-
gen. Uiteraard zal ik jullie op de hoog-
te houden. Ik denk dat ik namens jullie
hem veel succes mag wensen en naar
mijn mening zou het terecht zijn wan-
neer hij als beste greenkeeper uit de
bus komt.
De baan is momenteel in een goede
conditie en het is daarom des te ver-
velender om te moeten constateren
dat dit niet door alle spelers wordt
gewaardeerd. We zien de afgelopen
maanden dat het terugleggen van
plaggen, het repareren van pitchmarks
en het harken van de bunkers sterk te
wensen overlaat. Het is te gemakkelijk
om deze tekortkomingen alleen toe te
schrijven aan onze gastspelers, omdat
we ook eigen leden zien, die niet de
moeite nemen om de door hun aange-
brachte schade te herstellen. Wat mij
nog het meeste verbaast, is dat we nog
steeds spelers zien, die hun trolley tot

tegen de green aan parkeren of met dit
voertuig tussen de bunker en de green
door rijden. Alsof dit nog niet genoeg
is, zagen we pas dat iemand een plag
uit de green van 4 heeft geslagen!!!!

 
U zult het met mij eens zijn dat we
bovenstaand gedrag niet kunnen en
zullen accepteren. In samenspraak
met de voorzitter heb ik dan ook de
caddiemaster (en daarmee de mar-
shalls) en de hoofdgreenkeeper ge-
vraagd extra aandacht te besteden
aan dit gedrag van spelers. Mochten
zij dergelijke feiten constateren, zal het
bestuur niet aarzelen passende maat-
regelen te nemen tegen deze speler of
speelster. Jammer dat dit nodig is,
maar willen we de huidige kwaliteit van
de baan behouden, dan kan het niet
anders.
 
De komende herfst- en winterperiode
zullen we naast de gebruikelijke onder-
houdswerken, voornamelijk de nog
niet gerenoveerde bunkers gaan aan-
pakken. We zullen trachten u zo min
mogelijk tot last te zijn.
 
Wij wensen u de komende tijd veel
golfplezier en tevens hopen we dat u
allen zult meewerken om onze mooie
baan in goede conditie te houden.
 
Namens de baancommissie en de
greenkeepers,
 
Raf Dittrich
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handicartwedstrijd

Bertus van Mook bokaal

Op de 4th of July, een vrije dag in de
V.S. en ook voor de deelnemers van
de Handicartwedstrijd!
 
Het was zoals altijd een goed bezoch-
te wedstrijd in een goede sfeer.
 
De winnaars van team 1 zijn uitverko-
ren om naar de landelijke handecart-
wedstrijd te gaan.
 
1. Team Max Huig en Jos Manders 40
Stablefordpunten.

2. Team Jan Cremers en Hans Kok 36
punten (tweede 9 holes 19 punten)

3. Team Peter Basten en Jacqueline
Hermkens 36 punten (tweede 9 holes
15 punten)

Op 30 juli werd weer om de Bertus van
Mook gestreden.
Bertus ging 's morgens de baan in met
de winnaar van vorig jaar Wim van
Osch.
Hij zei na afloop dat hij slecht had ge-
speeld (Bertus zegt dat altijd), maar wij
vonden dat helemaal niet.
Longest dames: Jokie de Vos
Longest heren: Noa Janssen
Neary dames: Iet Hagels
Neary heren: Jos Manders

Categorie I:
1. Jokie de Vos +5
2. Leontien Buytendijk +4 (beste laat-
ste 9)
3. Annemieke Dijkema +4 (beste laat-
ste 6)
4. Dolf Matulessy +4
5. Geert Willems +4
Categorie II:
1. Annelies Willems +4
2. Cor Bierens +4
3. Rixt Breeuwsma +3
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pink ribbon
Op 13 juli organiseerde de Dames-
Commissie samen met GolfDiva en de
Röhnisch Ladies Tour 4 Pink een
golfdag, waarvan de opbrengst gaat
naar Pink Ribbon. Pink Ribbon finan-
ciert onderzoeken en projecten op het
gebied van behandeling, nazorg en
langetermijneffecten van borstkanker.
Het was een prachtige dag, heerlijk
weer. 37 dames, waaronder 7 gasten
hadden zich ingeschreven. Na de
wedstrijd onder het genot van een
hapje en drankje kregen we op het
terras in het zonnetje een korte flits van
de laatste golfmode geshowd door
onze eigen dames, Spoek, Martine en
Riny en Heleen Kamphuis van GolfDi-
va als ladyspeaker. Compliment aan
onze dames voor deze mooie
presentatie!
Daarna kwam de prijsuitreiking. De
eerste prijs ging naar Loredana Bruta-
nu, een modecheque twv € 75,= ter
beschikking gesteld door Röhnisch
Golfkleding. De 2e prijs was voor An-
gelien Gelhever en de 3e prijs voor
Lenie Renders. Ook werd een GolfDi-
va tas verloot, deze ging naar Nellie
Penninx.
Het belangrijkste van deze dag was
natuurlijk de opbrengst voor Pink Rib-
bon. Via het inschrijfgeld en vrijwillige
donaties bracht deze dag € 624,= op
voor het goede doel! Prima resultaat.
Hanneke Neervoort
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hickory

Op 12 augustus was er op onze club een hickory wedstrijd onder de bezielende
leiding van Davey, een echte hickory-fan.
Bij hickory golf wordt er gespeeld zoals onze voorvaderen dat deden: met
houten golfclubs op een natuurlijke golfbaan en het liefst natuurlijk in traditione-
le golfkleding. Hickory Golf dankt zijn naam aan de clubs, waarmee gespeeld
wordt.
Die zijn gemaakt van hickory hout. Dit hout van de hickoryboom, een notenboom,
heeft de juiste torsie en is over een grote lengte knoestvrij. Het hout is opmer-
kelijk soepel en derhalve uitermate geschikt voor het vervaardigen van golfclubs.
De Hickory boom komt vooral voor in de Verenigde Staten.

golf-bridge

Uitslag Golfbridge:
 
1. Barry Jaspers met Elroy Janssen
(122,22%)
2. Henk en Martine de Jong (121,86%)
3. Ruud en Lenie Hoogenboom
(120,90%)

Beste golf paar: Henk en Martine de
Jong (45 st.ford punten)
Beste bridgepaar: Gerard van de Ven
en Jan Hormes (62,50%)

Neary Dames: Barbara Reuver
Neary Heren: Elroy Janssen

Longest Dames: Tilma Bollen
Longest Heren: Barry Jaspers

Tweary Dames:Nellie Basten
Tweary Heren: Jan Hormes

      Is dit golf of is dit bridge?
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wat zeggen de regels ?

Die onbespeelbare bal (Regel 28):
 
Zo vaak zien we dat de Regel ‘onbe-
speelbare bal’ niet goed of helemaal
niet wordt toegepast. Soms door on-
wetendheid, soms door verkeerd in-
schatten van het risico. Hoe vaak gaat
het niet mis en kost het ons 2 slagen
of meer om weer in de baan terecht te
komen in plaats van met die ene te
nemen strafslag de bal weer op een
speelbare positie te krijgen.
Ik hoef niet uit te leggen dat er met
slechts 1 strafslag altijd 3 mogelijkhe-
den zijn om de bal weer in het spel te
krijgen. De keus is altijd aan de speler
zelf. Hij of zij bepaalt of de bal onspeel-
baar ligt al is het midden op de fairway
en hij of zij bepaalt welke oplossing er
gekozen wordt.
Natuurlijk kun je de bal proberen te
spelen als die wel of niet te moeilijk ligt,
maar let wel dat je niets mag doen om
de ligging van de bal, de plaats van de
voorgenomen stand en slag, of de lijn
van de te spelen bal mag verbeteren
(Regel 13). Daar zit ook vaak de crux
en het wordt ook niet altijd goed uitge-
voerd. Ik durf te beweren dat er leden
van Geijsteren zijn die hier vaak ver-
keerd handelen, al of niet bewust.
Ja, je mag altijd trachten je stand in te
nemen en dat neemt met zich mee dat
je bijvoorbeeld achteruit mag schuife-
len in een takkenbosje of iets derge-
lijks, ook al breekt er een takje af in
deze beweging. Maar als je ook maar
een van je handen, armen of benen
gebruikt om iets uit de weg te buigen
ben je strafbaar! (verlies van de hole
bij Marchplay of 2 strafslagen bij Stro-
keplay)
Je mag dus ook niet even op een bra-
menstruik gaan staan zodat die uit de
weg is van je slag of een tak wegbuigen
zodat je tenminste je bal kunt zien. Als
je al een oefenswing kunt maken, zorg
dan dat er ook hiermee niets veranderd
aan de ligging van de bal, de plaats
van de voorgenomen stand en slag, of
de lijn van de te spelen bal. Een be-
kende anecdote over Tiger Woods (de
oudere spelers onder ons kennen die
naam nog wel!), heeft tot 2 keer toe 2
strafslagen voor de kiezen gekregen
met deze regel. 1 keer door in zijn
oefenswing tegen de tak te slaan die
in de lijn van het spel hing. Het had net
daarvoor geregend, en door zijn oe-

fenswing vielen de druppels er van af,
waardoor die tak iets hoger tot rust
kwam. Een andere keer omdat er door
zijn oefenswing een dennenappel viel
die net daarvoor nog in zijn lijn hing.
Zo duur voor de man in kwestie en
zonde voor ons om zomaar met wat
extra slagen van de baan te komen.
Meestal dus te voorkomen door die
ene strafslag te pakken en de bal on-
speelbaar te verklaren of anders vre-
selijk voorzichtig met een moeilijke
ligging van de bal om te gaan.
Ik wens iedereen veel regelwijsheid in
de rest van het golfseizoen en vooral
nog wat mooi golfweer.
 
Fred van Kampen (referee)
 

 
De letterlijke passages uit het golf
decision book:
 Explanation of "Fairly Taking His
Stance"

Q. Rule 13-2 states that a player must
not improve the position or lie of his
ball, the area of his intended stance or
swing or his line of play or a reasonable
extension of that line beyond the hole
by moving, bending or breaking any-
thing growing or fixed (including immo-
vable obstructions and objects defi-
ning out of bounds). An exception
permits a player to do so in "fairly taking
his stance." What is the significance of
"fairly"?

A. Without "fairly," the exception would
permit improvement of position or lie,
area of intended stance or swing or line
of play by anything that could be said
to be taking a stance. The use of "fair-
ly" is intended to limit the player to what
is reasonably necessary to take a
stance for the selected stroke without
unduly improving the position of the
ball, his lie, area of intended stance or
swing or line of play. Thus, in taking his
stance for the selected stroke, the
player should select the least intrusive

course of action which results in the
minimum improvement in the position
or lie of the ball, area of intended
stance or swing or line of play. The
player is not entitled to a normal stan-
ce or swing. He must accommodate
the situation in which the ball is found
and take a stance as normal as the
circumstances permit. What is fair
must be determined in the light of all
the circumstances.

Examples of actions which do consti-
tute fairly taking a stance are:

·backing into a branch or young sapling
if that is the only way to take a stance
for the selected stroke, even if this
causes the branch to move out of the
way or the sapling to bend or break.

·bending a branch of a tree with the
hands in order to get under the tree to
play a ball.

Examples of actions which do not
constitute fairly taking a stance are:

·deliberately moving, bending or brea-
king branches with the hands, a leg or
the body to get them out of the way of
the backswing or stroke.

·standing on a branch to prevent it in-
terfering with the backswing or stroke.

·hooking one branch on another or
braiding two weeds for the same pur-
pose.

·bending with a hand a branch obscu-
ring the ball after the stance has been
taken.

·bending an interfering branch with the
hands, a leg or the body in taking a
stance when the stance could have
been taken without bending the
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wat zeggen de regels ?

branch.

13-2/1.1
Player Attempts to Take Stance Fairly
But Improves Line of Play by Moving
Interfering Growing Object

Q. A player's ball lies under the branch
of a tree. In attempting to take his
stance fairly, the player improves his
line of play by moving the branch with
his body. Before playing, he realizes
he could have taken his stance without
moving the branch. He abandons his
stance and the branch returns to its
original position or is returned to its
original position by the player. The
player then approaches the ball from
a different direction, takes his stance
without disturbing the branch and
makes his stroke. What is the ruling?

A. There is no penalty. When fairly
taking his stance the player is required
to take his stance in the least intrusive
manner that results in the minimum
improvement in the position or lie of the
ball, area of intended stance or swing
or line of play. However, as the branch
moved as a result of the player's at-
tempt to take his stance fairly and was
returned to its original position before
the stroke was made, there is no pe-
nalty. Any doubt as to whether the
branch returned to its original position
should be resolved against the player.

The same principle would apply to
fixed artificial objects (e.g., a boundary
stake) if the position or lie of the ball,
area of intended stance or swing or line
of play is improved as a result of the
player's attempt to take his stance
fairly but the object is returned to its
original position before the player
makes a stroke.

Related Decisions:
·13-2/17 Removal of Boundary Stake
Interfering with Swing.

·13-2/25 Player Removes Boundary
Post on Line of Play But Replaces It
Before Playing.

13-2/1.5

Player Allowed to Play in Any Direction
in "Fairly Taking His Stance"

Q. Decision 13-2/1 clarifies what is
meant by a player "fairly taking his
stance" and states that a player is not
entitled to a normal stance or swing
and he must accommodate the situa-
tion in which the ball is found. Does the
requirement to fairly take a stance re-
strict the player in the stroke or direc-
tion of play he adopts?

A. No. It is a matter for the player to
decide on the stroke and direction of
play he wishes to adopt and he is en-
titled to fairly take his stance for that
stroke and direction of play.

13-2/1.7
Player Having Fairly Taken Stance
Changes Direction of Play

Q. A player's ball lies under a tree. The
player fairly takes his stance by bac-
king into the branches of the tree. He
then decides to adopt a different direc-
tion of play and fairly takes his stance
for a second time by backing into the
branches of the tree from a different
angle. Is this permissible?

A. Yes. A player may change his inten-
ded direction of play and re-take his
stance with respect to the new stroke.
However, if the taking of the original
stance improved the position or lie of
his ball, the area of his new stance or
swing or line of play for the new stroke
beyond what occurred in fairly taking
the stance for the second time, he is in
breach of Rule 13-2.

Related Decisions:
·13-2/14 Breaking Branch Interfering
with Backswing on Teeing Ground.

·13-2/24 Area of Originally Intended
Swing Improved by Breaking Branch;
Area of Swing Finally Used Not Affec-
ted by Branch.
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herenconvent

de prijswinnaars van de vriendendag:
1. Joost en Theo Jansen; 2. Hans en
Twan van Oosterhout; 3. Piet van de
Burg en James Fennel

VRIENDENDAG/GOLFWEEK
 
Week 35 was de week van Golfweek.
De vriendendag was dit keer op vrijdag
1 september. Vorig jaar heeft het He-
renconvent deze wedstrijd voor het
eerst georganiseerd. Er waren toen 82
deelnemers. Ook dit jaar was de in-
schrijving hoog. Er hadden zich 80
deelnemers gemeld. De meeste leden
van Geijsteren hadden een vriend van
“buiten” uitgenodigd. Door een late
afzegging startten er uiteindelijk 78
deelnemers. We speelden 4BBB Stro-
keplay. Het weer was meer dan rede-
lijk. We hadden op regen gerekend,
maar uiteindelijk bleef het, op een paar
druppels na, droog. Mede door de
uitstekende conditie van de baan werd
er goed gescored,  een netto score van
65 was niet genoeg om in de prijzen te
vallen.
De uitslag:
1. Joost en Theo Jansen, netto 62
slagen; 2. Hans en Twan van Ooster-
hout, netto 63 slagen; 3. Piet van der
Burgt en James Fennel; netto 64 sla-
gen.             
De Neary (hole 15) was een prooi voor
Peter Stoks en de Tweary (hole 2) ging
naar Peter  Basten, terwijl de Driary
(hole 10) werd gewonnen, evenals
vorig jaar, door Wim van Osch.
Na afloop was het tijd voor de zeer
goed verzorgde barbecue, die we ons
goed lieten smaken. Het was nog lek-
ker weer, waardoor we op het terras
konden eten.
 
ARENDSEN- DE WOLFFTROFEE
 
Vrijdag 28 juli was het tijd voor de NGF
wedstrijd voor mixed senior koppels.
Wij hadden 60 deelnemers, waarvan
19 mixed koppels. Niet alle mixed
koppels kwamen in aanmerking voor
uitzending naar de landelijke finale.
Men moest voldoen aan de NGF han-
dicap eisen, t.w.: exact handicap heren
tussen de 8.0 en 30.0 en die van de
dames tussen de 10.0 en 30.0. De
gezamenlijk  handicap mocht niet
hoger zijn dan 55. Uiteindelijk kwamen
er 14 koppels, op basis van de handi-
cap eisen, in aanmerking voor uitzen-
ding naar de landelijke finale.
Er werd een stuk beter gescored dan
vorig jaar toen hadden de winnaars
genoeg aan 32 stableford punten, nu

kwamen ze niet eens bij de eerste vijf.
De uitslag:
1. Marleen en Peter Sijberts 44 punten;
2. Tilma Bollen en Max Huig 41 punten;
3. Annelies en Geert Willems 38 pun-
ten.                                                         
                            
Ook vermeldenswaard zijn de scores
van de herenkoppels Peter Price en
Dolf Matulessy met 38 punten en Piet
Vos en Fred van Kampen met 36
punten            .
De landelijke finale wordt op zondag
15 oktober 2017 gespeeld op de Peel-
se Golf. Marleen en Peter Sijbers
zouden ons in eerste instantie verte-
genwoordigen, maar omdat zij niet
kunnen worden ze vervangen door
Tilma Bollen en Max Huig. Wij wensen
hen veel succes.
                                                      
MOP TROFEE
 
De strijd om de MEGA OOR PUTTER
kan al tot de klassiekers gerekend
worden. Er hadden 48 deelnemers
ingeschreven. De winnaar van vorig
jaar Jac. Arts ging al om 07.00 uur met
marker Joep Rutten de baan in. En hij
had er zin in. Op de eerste 9 holes
maakte hij nog wel een enkele dubbe-
le bogey, maar op de tweede negen

ging hij als een speer. Hole 11 en 12
netto 1. Om moedeloos van te worden,
helemaal als je op hole 10 was gestart.
Ondergetekende maakte op hole 11
een voor hem zeldzame par en kon
toch nog een streep noteren. Hetzelfde
gebeurde op hole 12. Uiteindelijk
kwam de vos uit op een Stableford
score van 39 punten. Dat dit een goede
score was, bleek na afloop. Er was
niemand die in de plus had gespeeld.
Een deelnemer, Harry Clevis, was net
als Jac uitgekomen op nul. Hij heeft
misschien even gedacht dat hij gewon-
nen had, omdat hij als eerste naar
voren werd geroepen, maar de regels
zeggen dat bij gelijke stand de vos de
winnaar is. Als troost mocht Harry de
wisseltrofee aan Jac. overhandigen.
De uitslag:
1e categorie: 1. Jac. Arts 0; 2. Harry
Clevis 0; 3. Paul ten Brummelhuis -2.
2e categorie: 1. Jean Hermans -1; 2.
Ronald Barentsen -1; 3. Henk van der
Schaft -2.                                         

                                                      
(VIJF)STOKKENWEDSTRIJD
 
Meestal schrijf ik niet over deze wed-
strijd. Die wij op 7 juli speelden. Het is
een wedstrijd  waarbij men naar eigen
keuze met vijf of minder stokken mag
spelen. Voor iedere stok minder dan
vijf kreeg je drie bonus punten. We
speelden individueel stableford.  Er
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waren enkele deelnemers, die het met
vier stokken probeerden. Geert Wil-
lems wilde het echter met 2 stokken
proberen, zijn hybride en ijzer 5. Hij
had weken op de putting green geoe-
fend met zijn ijzer 5 om het putten goed
onder de knie te krijgen. Tot zijn spijt
kreeg hij aan de wedstrijdtafel te horen,
dat de putter verplicht was. Daarop
ging hij met drie stokken in zijn tas de
baan in. Uiteindelijk had Geert die drie
extra punten helemaal niet nodig, want
hij won glansrijk met 39 punten. 
De volledige uitslag:
1e categorie: 1. Geert Willems 39
punten; 2. Max Huig 35 pnt.; 3. Jos
Manders 34 pnt.            
2e categorie: 1. Jan Cremers 34 pun-
ten; 2. Piet van der Burgt 34 pnt.; 3.
Stef Lommen 34 pnt.        
 
 
VARIA
 
Het is gebruikelijk bij het Herenconvent
dat winnaars na de prijsuitreiking iets
zeggen, meestal worden dan de wed-
strijdleiding en mede spelers bedankt.
Vrijdag 25 augustus bij de 5e Zomer-
beker wedstrijd ging dat anders. Jan
van Staveren had met 39 stableford
punten gewonnen en hij begon te
dichten. Hij gebruikte hiervoor een oud
rijmpje uit de tijd van de 6 daagse
werkwerk. De oudere onder ons ken-
nen het nog wel. Dat oude rijmpje ging
als volgt: Donderdag o donderdag,
schoonste aller dagen, des morgens
nog een halve week, des middags nog
twee dagen. Jan van Staveren impro-
viseerde als volgt:
 
 
vrijdag o vrijdag, schoonste aller
dagen, des morgens nog wat hoop,
des middags in wanhoop omgeslagen,
maar deze vrijdag zing ik: vrijdag o
vrijdag schoonste aller dagen, des
morgens wel wat hoop des middags in
vreugde omgeslagen.
 
 
Secretaris/penningmeester van het
Herenconvent
 
Henk van der Schaf

herenconvent de verrassende key

Al jaren speel ik mee met de wedstrij-
den om de Vaele Key, vooral omdat
het matchplay is en omdat je dan eens
wat andere leden ontmoet dan die in
je clubje of je wekelijkse herenwed-
strijd tegenkomt. Ooit won ik deze Key
in de B-categorie, maar door wat on-
voorzien goede uitslagen in een paar
wedstrijdjes stond ik dit jaar in de A--
categorie, dat zou dus wel knokken
worden.
Bij het verschijnen van de indeling viel
het me op dat de deelname eigenlijk
zeer gering was. Je hebt 32 spelers
nodig om uit deze ronde 16 winnaars
(de eerste twee uit elke poule) over te
houden in de knock-out fase. Nou, die
32 waren er bij lange na niet in beide
categorieën.
Maar goed, met frisse moed begon ik
aan mijn wedstrijden, om te beginnen
tegen Wim van Osch. Dat was geen
onbekende want we kwamen elkaar al
eerder tegen bij de Heren Convent
dagen. Het is prima spelen mét Wim,
maar tégen Wim bleek andere koek.
Zelden heb ik zo’n pak rammel gehad
in een matchplay wedstrijd als die dag.
Een pleister op de wonde was dat ik
voor de eerste keer een Hole in One
beleefde. Nee, niet van mij maar van
mijn tegenstander op hole 9. We zaten
die zondagmorgen verrassend vroeg
aan de champagne!
De tweede pot tegen Jos Manders, ook
geen onbekende en ik wist bovendien
dat Jos een gedegen golfer was, maar
verrassend genoeg beleefde hij die
dag wat mij in de vorige wedstrijd
overkwam; zonder noemenswaardige
tegenstand haalde ik twee punten
binnen.
De derde wedstrijd ging helaas niet
door, de betreffende speler kwam zo
in de knel met werk, gezinsuitbreiding
en vakantie dat hij zich moest terug-
trekken, jammer!
Met één gewonnen match mocht ik
door naar de einderonde.
Daar beleefde ik weer een verrassing
want in de eerste partij kreeg ik een
bye, verder dus naar de kwartfinale
zonder te spelen. Mij lijkt dat de wed-
strijdleiding ervoor moet zorgen dat er
16 spelers in de eindronde komen, dat
kan eenvoudig door in een of meer

poules niet twee, maar drie mensen te
laten doorstromen. Iets voor het vol-
gend jaar dus.
Tegenstander in de kwartfinale was
Frans Osther. Met hcp rond de 12 ook
geen makkelijke prooi. Het werd een
buitengewoon plezierige en sportieve
wedstrijd met alle ingrediënten voor
een goede matchplay wedstrijd. Goed
golf, verrassende puts en veel gehalf-
de holes. Met één up gingen we naar
18 nadat ik de voorgaande twee holes
had verloren. Ja, en als je dan van
buiten de green par maakt op de laat-
ste hole, met nog een slag te goed, dan
is het dus afgelopen. Op dus naar de
halve finale!
Paul Brouwer, mij volledig onbekend,
was mijn tegenstander. Tot de turn
ging het redelijk gelijk op, 2 down is
niet iets om zenuwachtig van te wor-
den, maar na een hele slechte 10de
hole van mijn kant en drie kwartier
oponthoud wegens onweer en natte
greens was de fut bij mij er een beetje
uit. Toch kon ik het verrassend genoeg
tot hole 15 volhouden, maar toen was
het avontuur voor dit jaar toch over.
Jammer, geen finale maar wel een
paar zeer plezierige matchplay wed-
strijden. En Paul, succes in de finale,
dat wordt waarschijnlijk minder makke-
lijk voor je dan tegen mij.
Rest mij nog op te merken dat het
onbegrijpelijk vindt dat het wedstrijdre-
glement van de Vaele Key een drie-
kwart handicap verrekening voor-
schrijft. Ons handicapsysteem is erop
gericht dat de actuele speelsterkte van
een golfer tot uiting komt. Waarom de
hogere handicapper benadeeld moet
worden is mij een raadsel. Waarschijn-
lijk ontmoedigt dit veel leden om in te
schrijven. Bovendien werkt deze ver-
rekening niet bij een verschil van 1 of
2 slagen want door de afrondingsregel
blijft dat 1 of 2 slagen voor de hogere
handicapper. Ook het gestelde maxi-
mum van 10 slagen bovenop de drie-
kwart verrekening is een rem en ook
niet in de geest van het golfspel.
Mij lijkt het verstandig dat de leiding
van de Vaele Key zich bezint op haar
regelgeving.
 
Theo Houba
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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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vriendinnendag

businessclub

Beste clubleden,
 
Het einde van het golfseizoen is in
zicht. In de tussenstand van onze Bu-
sinesscompetitie staat in groep A Pie-
ter Weijs bovenaan, gevolgd door
Elroy Jansen en ondergetekende. In
groep B heeft Pim Balkensteijn de
leiding te pakken. Pim zijn directe
achtervolgers zijn Marcus Gerrits en
Eef Leijssen. Met nog een laatste
speelronde te gaan aanstaande 4 ok-
tober, waarbij er dubbele punten te
verdienen zijn, zal ongetwijfeld ook
deze slotdag weer een spannende
worden.
 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur
van commissie Businessclub naast het
verzorgen van haar eigen reguliere
business-programma tevens gebruikt
voor een stuk zelfreflectie. Hiervoor
hebben we o.a. gekeken naar de an-
dere Businessclubs in golfend Neder-
land. Twee vragen stonden centraal.
Wat voor programma's draaien deze
Businessclubs voor hun leden? En

waar zit de meerwaarde van deze
Businessclubs voor hun golfclub.
 
Wat al snel duidelijk werd en nog even
los staat van bovenstaande vragen, is
dat Golfclub Geijsteren een golfbaan
heeft die zich kan meten met de aller-
beste golfbanen in Nederland. Wellicht
op de waterholes na, die soms als
minder worden ervaren, hebben wij
een echte topgolfbaan. In de beoorde-
lingen blijven we hier een beetje op
achter. Plek 24 bij de leadingcourses
en plek 17 bij golf.nl van de in totaal
285 golfbanen in Nederland. Deze
noteringen zijn natuurlijk ook gewoon
meer dan goed en waar we met z’n
allen dan ook erg trots op mogen zijn.
Maar waarom geen top-10 notering bij
deze klassementen? De golfbaan is er
goed genoeg voor blijkt. Is het vanwe-
ge ons dunbevolkte achterland? Onze
Limburgse bescheidenheid en nuch-
terheid? De hoge dichtheid van be-
staande (en nieuwe?) golfbanen in
onze directe omgeving? Een andere
reden wellicht? Vragen waar we ons

als Businessclub graag eens over
willen buigen.
 
Wat ons tot slot nog opviel, is dat bij
de traditionele golfbanen er nauwelijks
nog sprake is van een Businessclub--
cultuur. Dit is aan het veranderen,
maar gaat zeer geleidelijk. Vergelijk-
baar met Geijsteren wellicht? Dit in
tegenstelling tot de nieuwe (top-) golf-
banen, waar het lijkt dat het alleen
commercie is wat de klok slaat.
 
Welke rol Businessclub Geijsteren
moet spelen binnen onze club vergt
verder onderzoek en overleg. Daarom
prioriteit voor nu even het vinden van
sponsoren voor onze holes. Nog 13 te
gaan op dit moment ...
 
 
Met sportieve golfgroet,
Marc Puyn
Voorzitter Commissie Businessclub
Geijsteren
 
 

Onlangs werd ik gevraagd door mijn
schoonmoeder, Truus van Osch, om
mee te doen met de vriendinnendag
bij Geijsteren. Nu moet u weten, dat
mijn man en ik ongeveer 5 keer per
jaar golfen en wetende dat "oma" heel
goed kan spelen, stond ik wel even te
kijken van deze uitnodiging. Toch leuk
als je schoonmoeder je als vriendin
uitnodigt! Eerlijk gezegd, het leek mij
ontzettend leuk, maar ook heel erg
spannend om aan een wedstrijd deel
te nemen.
De dag begon met een paar druppels,
maar als snel klaarde de lucht op en
gelukkig verdwenen ook mijn zenu-
wen.

De eerste twee holes verliepen niet
bijzonder goed omdat ik meer bezig
was met de bekende centimeters tus-
sen mijn oren als met de centimeter
tussen de bal en de hole. De sfeer was
zo bijzonder prettig binnen onze flight,
dat ik er heel veel plezier in kreeg.
Ineke en Paula maakte onze ronde golf
gezellig en relaxed en zo liepen wij vlot
de 18 holes. De baan lag er super bij
en "oma" en ik hadden geen pech.
Zelfs op hole 1 behaalde wij een birdie,
ongelofelijk. 
Wij hadden behoorlijk wat punten bij
elkaar gesprokkeld en later bij de
prijsuitreiking bleek dat wij de eerste
prijs hadden gehaald. Een fantastisch
resultaat. Bovendien was het mooi
deze dag met al die golfdames op de
golfbaan in Geijsteren. Zoals ik al zei
in ons dankwoord, ik ben blij om te zien
dat er zoveel gepassioneerde dames
bij Geijsteren golfen! Wellicht mag ik
volgend jaar weer oma haar vriendin
zijn.
 
Ilona en Truus van Osch

De prijswinnaars van de vriendinnen-
dag: 
1. Truus en Ilona van Osch (foto links
boven)
2. Rieky Cremers en Truce van de
Vorle (foto boven)
3. Mia Lommen en Wiesje Swaans
(foto onder)
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Afgelopen maand weer de KLM open;
ook was er "beat the pro" met jeugdige
deelname van de 8-jarige Tom Hen-
driks en met veel waardering van de
pro's zo te zien; onze hoofdgreenkee-
per Eric was ook actief op "the Dutch",
hij maaide de tee's en plaatste de
vlaggen op de eerste negen en hij
lobbyde natuurlijk voor zijn greenkee-
per of the year verkiezing!

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 gege-
vens, 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.
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