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Rabobank
Horst Venray

Vermogensmanagement

Vermogensmanagement zorgt voor rust en gemak.
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?

rabobank.nl/vermogensmanagement
Een aandeel in elkaar
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van de redactie
Van oudsher bent u gewend een ludieke foto van de redactie aan te treffen
op de openingspagina van het laatste
jaarnummer. U zult deze dit jaar moeten missen door de overstelpende
hoeveelheid kopij, die we deze keer
aangeboden kregen. M.n. voor het
interview met Eric Wijnhoven hebben
we gaarne plaats vrij gemaakt. Wij
allen zaten in spanning over de uitverkiezing tot "Greenkeeper van het
Jaar". Helaas werd hij het niet, maar
het blijft toch een topper voor ons!

lity chain genoemd, speelt natuurlijk
toch altijd het aantrekkelijk maken van
een lidmaatschap. Dat dit niet altijd
bereikt wordt, bleek uit een brief van
een lid van onze club, dat ons bij toeval
bereikte: “Als lid van golfclub Geijsteren heb ik de laatste tijd regelmatig
gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om te spelen op golfbaan het Woold.
En dat is me zo goed bevallen, dat ik
heb besloten daar lid te worden. Uiteraard is er wel verschil tussen Geijsteren en het Woold; de prettige beschaafde afstandelijkheid van de ene
club ruil ik in voor de opgewekte Brabantse gastvrijheid van de ander en
het afwisselende, wat ruigere landschap van de een komt in de plaats
van de fraaie, subliem onderhouden
links van de ander”.
Ja, zo zie je maar, soms heeft hospitality ook negatieve kanten!

In het vorige redactionele commentaar
gaven we aan, dat het stichtingsbestuur van harte was uitgenodigd om
liefst met enige regelmaat te publiceren in het clubblad; het is een goed
middel om de leden van de vereniging
te informeren. Tot onze vreugde heeft
de Stichting een uiterst heldere notitie
afgeleverd richting ALV en Blauwe
Steen. Wij hebben de stille hoop, dat
de Stichting net zoals diverse andere
geledingen binnen onze organisatie zo
nu en dan ons op de hoogte blijft houden van de diverse ontwikkelingen.
Dat zal de waarde van het clubblad
alleen maar verhogen. In de controverse tussen Stichting en de groep Cammaert hebben wij de mogelijkheid geboden aan beide partijen hun visie te
geven, waarmee we de discussie in de
blauwe steen dan ook beeindigen.
Alerte lezertjes zullen gemerkt hebben, dat in het voorlaatste nummer de
in de inhoudsopgave vermelde bestuurswedstrijd bestond uit een tweetal, overigens fraaie foto’s. Excuses
daarvoor, maar door onverwachte
omstandigheden moest dat nummer
snel naar de drukker, waardoor het
verslag niet geplaatst kon worden. Wij
maken deze omissie in dit nummer
goed.
Op de achtergrond van samenwerking
tussen golfclubs, ook zo mooi hospita-

Wat velen van u niet weten is het feit,
dat wij een Nederlandse Belg (of is het
een Belgische Nederlander?) in ons
midden hebben, die zelfs af en toe een
artikel publiceert in ons clubblad. Ja,
daar kunnen vele echte Nederlandse
leden nog wat van leren. Deze keer
laat hij het licht schijnen over voetgolf,
waarvan je zelfs een blauwe teen kunt
krijgen. Het is maar, dat u het weet.
Eind november beleefden we weer de
najaars-ALV. Het bestuur had een
rigoreus besluit genomen: de clubdas-

sen zijn uit, dus zij traden aan (grotendeels) zonder stropdas; er was geen
geld voor de aanmaak van nieuwe
dassen, logisch als je de krappe begroting van de pennningmeester zag.
Om niet geheel begrepen redenen
neemt het aantal dagcontributies (zeg
maar het aantal greenfee-spelers) fors
af, met name komen er minder groepen. Het aantal nieuwe leden zal ongeveer 30 bedragen, ca. 40 leden
nemen afscheid, dus overall een kleine
afname van het ledenaantal. Het feit,
dat er toch enige beweging lijkt te
komen in een golfbaan in Venlo, is ook
niet erg bemoedigend voor onze financiële positie. Het blijft dus een zeer
wankel evenwicht. Nog mooi, dat de
penningmeester een klein positief
saldo in het vooruitzicht kon stellen.
Het vertrek van Olga en André over
één jaar was aanleiding voor het bestuur te adverteren voor een nieuwe
horeca-uitbater. Er waren 7 belangstellenden; hiervan werd een drietal
uitgekozen om met een nader planontwerp te komen. In het vroege voorjaar
hoopt men een definitieve beslissing
te kunnen nemen.
Gelukkig kon het bestuur ook 2 nieuwe
leden aankondigen: Marc Puyn, die we
al kennen van de businesscommissie
en Ruud Janssen, die zich in dit nummer kort voorstelt.
Een ander ophanden zijnd vertrek is
dat van Jef Hagemans als redactielid
van ons lijfblad, het oudste redactielid
in leeftijd als in dienstjaren. Na het
uitkomen van de laatste uitgave van
2017 zet hij er een punt achter. Wij
vinden dat erg jammer en zullen met
name zijn foto's en pientere teksten
missen. Jef zelf vindt zeventien jaar
redactiewerk wel erg lang, maar daar
kun je over twisten. Kwaliteit kent geen
tijd!
Vooralsnog zien we het niet zitten, dat
een zichzelf respecterende golfclub
het zonder een (analoog) clubblad zou
moeten doen; daarom kijken wij uit
naar een opvolger/ster, jawel, met vers
bloed, als je begrijpt wat wij bedoelen
(en dat zal vast en zeker het geval zijn).
Het maken van de 40e jaargang moet
toch een uitdaging zijn. Wij kijken uit
naar de binnenstromende reacties!
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Kasteel Bleijenbeek

Kapel aan de Monendijk

Kasteel Geijsteren

Vlechtwerk en console

Muizentand

Brugbogen

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

● Schoner

Mister KOOL’s staat garant voor het

● Prettiger

duurzaam reinigen van vloeren en
meubels.

● Gezonder

Want echt schoon is een vak apart!

● Langere
levensduur

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

T (0478) 569 750
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van de voorzitter
De najaars-ALV is inmiddels achter de
rug en we mogen niet ontevreden zijn
met hetgeen we het afgelopen jaar
gerealiseerd hebben. Het blijft ieder
jaar spannend hoeveel leden ons gaan
verlaten en of we in staat zijn hier ook
weer een mooi aantal nieuwe leden
tegenover te stellen. Voor 2018 hebben zich toch een kleine 40 leden afgemeld, daar tegenover staat dat we
ruim 30 nieuwe leden middels de
€ 250,00 actie hebben mogen verwelkomen. De penningmeester heeft in
zijn toelichting op de begroting 2018
ook aangegeven, dat we rekening
houden met een kleine terugval in het
leden aantal en dit is helaas ook de
werkelijkheid. Met ruim 700 leden zitten we nog aan de goede kant en
kunnen we een positieve begroting
presenteren. In deze barre golftijden
zijn we hier blij mee, maar het blijft
allemaal flinterdun.
Het was een rustige ALV, die ook na
anderhalf uur ten einde was. De gebruikelijke zaken werden behandeld
tijdens de najaars-ALV, waarbij de
begroting natuurlijk het meeste aandacht vraagt. Na goedkeuring van de
contributieverhoging is ook de begroting voor 2018 goedgekeurd en kunnen we ons focussen op het realiseren
van deze begroting. Uiteindelijk is het
een verwachting en de tijd zal uitwijzen
of we dit gaan behalen. Ik heb er in
ieder geval alle vertrouwen in.
Dit geldt ook voor de 2 nieuwe bestuursleden, die we aan het bestuur
mogen toevoegen. De heren Marc
Puyn en Ruud Janssen zijn beide tijdens de ALV gekozen om in het bestuur plaats te nemen. Ruud Janssen
zal naast Pieter Weys met name de

portefeuille Golfzaken gaan behartigen. Pieter heeft aangegeven na deze
bestuursperiode (eindigend juni 2018)
deze niet meer te verlengen. Met name
drukte in het werk in combinatie met
deze functie wordt het voor hem lastig
dit voort te zetten. Met Ruud hebben
we een goede opvolger en ik wens
hem veel succes toe in deze nieuwe
rol.
Marc gaat een brede portefeuille beheren waaronder; Sponsoring, PR,
Communicatie en de Businessclub.
Heel belangrijk voor de club en de inkomstenstroom, die hiermee samenhangt. Ook Marc wensen we veel
succes toe in deze functie binnen het
bestuur. Daarmee kunnen we sinds
lange tijd weer een voltallig bestuur
presenteren, waar we natuurlijk blij
mee zijn.
De ontwikkeling van een eventueel
nieuw aan te leggen golfbaan in Venlo
begint toch serieuze vormen aan te
nemen. Inmiddels hebben gesprekken
tussen Stichting Heyerhoven (initiatiefnemers nieuwe golfbaan) en
Greenport Venlo Ontwikkelbedrijf BV
ertoe geleid, dat er een overeenkomst
is tussen deze partijen, waarin de
ontwikkeling van het hele terrein (ca.
150 ha) opgenomen is. De golfbaan
maakt hier deel van uit, dus we moeten
rekening houden met deze nieuwe
speler in de golfmarkt. Uit gesprekken
van de Peelse Golf met deze groep
blijkt, dat het zeker een businessbaan
gaat worden, ook gezien de kosten die
hiermee gepaard gaan en de garantie,
dat er geen enkele vorm van overheidsfinanciering gegeven gaat worden. Vraag is of dit voldoende is, zeker
als blijkt dat een dergelijke baan geen
levensvatbaarheid heeft en deze al

aangelegd is, dan blijft mijn vraag of
het een businessbaan gaat blijven.
Maar laten we het afwachten en zeer
nauw volgen, hoe dit zich de komende
tijde gaat ontwikkelen. Naar verwachting zal de baan in 2020 operationeel
zijn.
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
moest de concurrentie aangegaan met
de hoofd greenkeepers van Broekpolder, De Woeste Kop en Welschap. Op
donderdag 7 december jl. vond de
uitreiking plaats en helaas is de keuze
niet op Eric gevallen. Zoals de jury
aangaf was het een close finish, maar
zoals altijd in een dergelijke wedstrijd,
telt de eerste plaats. Maar ondanks dit
zijn we blij en trots met Eric en zijn
gehele greenkeepers team. Een fantastische prestatie om genomineerd te
worden en wie weet zitten we er volgend jaar weer bij.
Als laatste wil ik iedereen uitnodigen
voor de nieuwjaarsreceptie van de
golfclub op zondag 14 januari 2018 in
het clubhuis. Vooraf zal de Nieuwjaars-golfwedstrijd plaatsvinden, waar
natuurlijk ook iedereen van harte welkom is. De uitnodiging zal t.z.t. op de
website kenbaar gemaakt worden.
Rest mij verder u allen, namens het
bestuur, hele fijne kersdagen en een
goed en gezond 2018 te wensen.
Geert-Jan Verstraaten, voorzitter
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greenkeeper of the year

Na de middelbare bosbouw- en cultuurtechnische school in Velp en militaire dienst ging Wijnhoven aan de slag
bij Hay Aerts Grondverbetering. Hij
maakte kennis met gras toen hij ging
werken voor een bedrijf dat onderhoud
van maneges en springweides deed.
‘Gras had mijn interesse; daarom werd
ik greenkeeper bij golfbaan Geijsteren’, vertelt Wijnhoven. ‘Terwijl ik
werkte, behaalde ik mijn diploma’s
greenkeeper en hoofdgreenkeeper.’
Het hoofdgreenkeepersdiploma verzilverde Wijnhoven niet meteen op Geijsteren. Eerst deed hij tweeënhalf jaar
ervaring op bij golfbaan De Golfhorst,
voordat hij in oktober 2003 terugkeerde naar de bosbaan, waarop al sinds
1988 het Nationaal Open Matchplay
wordt gehouden.

Biljartlaken
Golfbaan Geijsteren hanteert een
hoge kwaliteitsstandaard en heeft
meermaals het Nationaal Open Matchplay-toernooi ontvangen. ‘Normaal is
de stimp rond de 8, maar bij clubkampioenschappen en andere wedstrijden
is deze sneller. Bij het afgelopen Nationaal Open Matchplay-toernooi hadden we stimp 12’, zegt Wijnhoven. ‘In
de aanloop naar een wedstrijd of toernooi maaien we ’s ochtends en ’s
avonds dubbel; we rollen ’s ochtends
en soms, afhankelijk van de snelheid,
’s avonds nog een keer. Ik leg de lat
niet alleen hoog voor de baan, maar
ook voor mezelf. Ik ben erg precies als
het gaat om esthetiek en kwaliteit en
dan bedoel ik met name
de speelkwaliteit. Met presentatie kun
je een baan maken en breken. Je kunt
maaien of mooi maaien. Daar zit een
enorm verschil tussen. Ik was als
greenkeeper altijd als laatste klaar. Dat
hindert niet, want een baan hoort er als
een biljartlaken bij te liggen en ik ging
niet naar huis voordat ik dat voor mijn
gevoel had bereikt.’

Bos en heide
Dertien van de achttien holes van
golfbaan Geijsteren liggen in het bos,
vijf liggen er op een oude grind/zandafgravingslocatie, waarop de afgeschraapte laag teeltaarde na de afgraving weer is teruggelegd. Hierdoor
liggen deze holes zo’n 2,5 meter lager
dan de rest van de baan. De baan is
in 1975-1976 in het bos aangelegd en
in 1976 geopend. In 1979 en 1980 zijn
er vier holes bij gekomen en sinds
1985-1986 beschikt de golfbaan over
achttien holes en het huidige clubhuis.
De golfbaan zet in op de vergroting van
het heide-oppervlak in de open stukken met ‘natuurlijke rough’. Wijnhoven:
‘Heide is inheemse begroeiing in
Noord-Limburg. We hebben het vermeerderd door heideplaggen uit te
leggen, maar we zien ook op steeds
meer plekken spontaan polletjes opduiken, zoals aan de bosranden. Het
is prachtig; de heideplanten staan nu
in bloei. Maar je moet wel geduld hebben met heidevorming: “van niets naar
iets” duurt zeven tot tien jaar, volgens
de deskundigenvan het Limburgs
Landschap die ons begeleiden.’

Jaarrond kwaliteit
Wijnhovens perfectionisme is wel eens
lastig over te brengen op zijn vierenhalfkoppige team. ‘Ik
stuur daarom strak aan en leg duidelijk
uit hoe ik alles wil zien’, verklaart hij.
‘Alhoewel ik veel bezig ben met de
administratie en met overleggen met
de baancommissie, leveranciers en

In het vakblad van de greenkeeperorganisatie verscheen in het kader van
de verkiezing van "Greenkeeper of the
Year" een artikel van Santi Raats over
Eric Wijnhoven, onze hoofdgreenkeeper. Wij zijn er trots op dit artikel hier
te kunnen publiceren.
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noem maar op, ben ik nog veelvuldig
op de baan. Ik spuit, verzet holes, maai
greens en aan het begin van het seizoen zet ik zelf de maailijnen op de
greens en foregreens en spuit ik ze
aan. Ik wil dat de baan er perfect bij
ligt, want we horen bij de topbanen van
Nederland en dat moet zo blijven. Het
bestuur van de golfvereniging en ik
zitten daarover op één lijn. Omdat we
jaarrond hoge eisen stellen aan het
onderhoud, hebben we op belangrijke
momenten voordeel van de hoge
speelkwaliteit. De maaihoogte van de
greens ligt het hele seizoen op 3,8 mm.
In het verleden zijn we voor een Open
Matchplay wel eens gezakt naar 3,6
mm, maar dat was dit jaar niet eens
nodig. Andersom geldt hetzelfde: de
rest van het jaar plukken wij ook de
vruchten van de prestaties op piekmomenten.’
Omslag in onderhoud
De golfbaan lag er niet altijd bij als het
zo gewenste biljartlaken. ‘Veertien jaar
geleden betrok de golfbaan mij bij het
maken van het greenkeepingbeleid.

We kampten toen met veel greens die
voor 85 procent bestonden uit straatgras en die vaak ziek waren. De golfclub vroeg: moeten we gaan sparen
om alle greens op termijn te renoveren
of kun je er nog iets van maken?
Samen met de baancommissaris, met
wie ik nog steeds uitstekend samen-

greenkeeper of the year
werk, besloot ik om ze zelf aan te
pakken. We zijn toen een programma
gestart dat zich voornamelijk kenmerkt
door minder water en minder mest,
alleen de noodzakelijke bewerkingen
en zes tot zeven keer per jaar doorzaaien. We hadden daarna twee tot
drie slechte jaren met veel dollarspot
en in de zomer slechte greens. Soms
overlegde ik weleens met Prograss,
omdat ik waarnam dat de greens op
het randje balanceerden: kapot gaan
of niet? Deze moeilijkheden waren
lastig te verkopen aan de spelers.
Binnen het bestuur was er gelukkig
altijd draagvlak voor dit greenkeepingbeleid. Nu plukken we er de vruchten
van. Kennelijk waren de moeilijke jaren
nodig om het tij te keren en te komen
tot de prachtige struisgrasgreens
(70-30) die we nu hebben. We hebben
de afgelopen vier jaar helemaal niets
hoeven spuiten tegen ziektes.’
Andere baanverbeteringen
Daarnaast werkt het greenkeepingteam gestaag aan de verbetering van
kleine speltechnische details. ‘Michiel
van der Vaart heeft in 2007 een quickscan gemaakt en daaruit is een plan
voort-gekomen, dat we gefaseerd uitwerken naargelang het budget het
toelaat. Je moet daarbij denken aan
het verbeteren van de algehele kwaliteit van de baan, ook de tees en de
fairways, het renoveren van de bunkers en tees, en verder worden de tees
hier en daar verlegd en natuurlijker
neergelegd. We hadden achttien landingsbanen; daar proberen we van af
te komen. Onderhoudstechnisch zijn
ze gemakkelijk, maar het oogt slecht.’
Internationale ervaring
Wijnhoven leest vakliteratuur en bezoekt vak-ijeenkomsten, maar neemt
ook regelmatig alsvrijwilliger deel aan
grote internationale golftoernooien,
ondanks zijn gezinsleven (hij is gelukkig getrouwd en heeft twee dochters
en een zoon). Hij hielp onder andere
mee bij het Schots Open op Loch Lomond, de Ryder Cup in Wales, het
Frans Open op Golf National en tweemaal het Dutch Open, eenmaal op
Hilversum en dit jaar op The Dutch. ‘De
omstandigheden op golfbaan Geijste-

ren zijn natuurlijk heel anders dan op
zo’n groot internationaal toernooi. Om
te beginnen bestaat ons team uit vijf
mensen. In het buitenland werkt men
al snel met 50 greenkeepers of meer.
Wat dat betreft moet er per baan bekeken worden welke kwaliteit bereikbaar is met het beschikbare budget en
team. Het mooiste van het meehelpen
op deze toernooien is dat je vakkennis
en ervaringen uitwisselt met collega’s
uit allerlei landen. Iedereen werkt met
passie; dat vind ik geweldig.’ ‘Wat ik
op grote toernooien ook oppik, behalve
passie voor het vak, zijn allerlei praktisch nuttige details die niet echt budgetafhankelijk zijn, bijvoorbeeld hoe je
met de greens omgaat om snelheid te
krijgen. Op Loch Lomond gaat men in
de weken vóór een toernooi stimpen
door een stimptraject uit te zetten. Zo
hoef je niet telkens te zoeken naar de
vlakke stukken en heb je makkelijke
vergelijkingspunten. De stipjes zet ik
met een spuitbus.’
Nederland voorop in duurzaamheid
Wijnhoven merkt dat Nederland op het
gebied van golfbaanonderhoud niet
per se minder scoort
dan andere landen. ‘Het is maar net
wat je onder kwaliteit verstaat. De
Engelsen lopen absoluutvoorop als
het gaat om passie voor het vak. Maar
daar is spuiten nog de gewoonste zaak
van de wereld. In vergelijking met
banen in andere landen zijn Nederlandse banen al veel bezig met een
verlaging van het middelengebruik.
Eigenlijk zijn wij helemaal niet bezig
met de Green Deal; milieubewust onderhoud is al meer dan een decennium
een deel van ons dagelijks werk. Wij
waren een van de eerste banen met
een Geo-certificaat (destijds nog Committed to Green). We hebben nooit veel
gespoten en zoals ik al eerder zei, de
afgelopen vier jaar hebben we niets
meer gespoten, op voeding na.’

samen met leveranciers, omdat we
van mening zijn dat langetermijnrelaties goodwill en betrokkenheid opleveren en dus het beste resultaat. Ik maak
daarover afspraken met ze, niet schriftelijk, maar mondeling. Dat gaat op
basis van vertrouwen en op het gevoel.
Het resultaat hiervan is bijvoorbeeld
dat mensen van Prograss vrijwillig
komen kijken en meehelpen tijdens
toernooien zoals het Open Matchplay.
Zij voelen zich betrokken bij onze
baan; het is ook een beetje hun baan.
Hetzelfde geldt voor de mensen van
Pols Zuidland, waar wij onze Jacobsen-machines vandaan hebben. Tijdens toernooien staan zij altijd klaar
om bij te springen als we om extra hulp
vragen, bijvoorbeeld door gedeeltelijke sponsoring van extra machines. Het
komt weleens voor dat we ad hoc een
extra fairwaymaaier nodig hebben of
een extra transporter. Je kunt een leverancier wel uitknijpen en dat is leuk
voor je budget, maar op de lange termijn red je het daar niet mee. Alleen
door een sterke samenwerking kun je
tot een sterk resultaat komen.'

Samenwerking met marktpartijen
Wijnhoven heeft door de jaren heen
‘zijn team’ eigenhandig wat groter gemaakt. ‘De omgang met
leveranciers en adviseurs pakken wij
vaak anders aan dan andere golfbanen. Wij werken voor lange periodes

Toekomst
Voor de toekomst wenst Wijnhoven de
gehele greenkeepersbranche wat
meer passie toe. ‘Die zie ik helaas niet
overal en bij iedereen terug. En passie
is de basis voor een baan die spic en
span is.’
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bestuur- en commissiewedstrijd
Zondag 24 september de jaarlijkse
bestuur- en commissiewedstrijd; een
soort “dank-je-wel” wedstrijd voor alle
vrijwilligers, die zich in het afgelopen
jaar hebben ingezet voor onze golfclub. Daarnaast mogen oud-bestuursleden van Vereniging en Stichting
deelnemen. Zij spelen om een speciale prijs “De IJzeren Vrijer”. Tijdens de
vorige editie vroeg men zich af waar
die trofee vandaan kwam; toenmalig
secretaris Henny van Konijnenberg
zou dit uitzoeken en in bijgevoegd
schrijven geeft hij nadere uitleg.

kon er op het terras geborreld en gehapt worden, ongekend na een zeer
herfstige eerste helft van september.
Bij de prijsuiteiking liet voorzitter Geert
Jan de eer aan secretaris Guido, naar
zijn zeggen deed de secretaris dit altijd, maar even later kwam de aap uit
de mouw:

Zoals ieder jaar was ook deze keer het
weer fantastisch, tot laat in de avond

Dat veel mensen zich inzetten voor de
club, bleek wel uit het aantal deelnemers: liefst 65 en dat waren niet eens
alle vrijwilligers! Ook al wordt het
animo voor vrijwilligerswerk minder, zo
te zien valt het op onze club wel mee.
Ook het personeel was uitgenodigd.
Diverse greenkeepers bleken prima
golfers. Zo zien ze de baan ook van de
kant van de gebruiker. En met succes,
want Peter Swinkels was een van de
prijswinnaars!
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Geert Jan was de winnaar van de IJzeren Vrijer! Hij bedankte zijn flight,
waarin good old Ed Schermer speelde,
die op zijn negentigse jaar de 18 holes
vol maakte. Chapeau!
De commissietrofee werd gewonnen
door de technische commissie (Ineke
Giebels en Henk Steeghs) mede door
de zeer fraaie winst in de individuele
wedstrijd van Ineke Giebels met maar
liefst 42 stablefordpunten.
De neary was voor Henk Steeghs, de
longest bij de dames voor Yvonne van
Mulken, bij de heren voor Maurice
Smits.

presidentsputter

1. Martin Cuypers + 10
2. Loredana Brutaru + 10
3. Hein Fick + 8
Neary Martin Cuypers
Longest dames Olga Ploegmakers
Longest heren Paul Williams
De voorzitter liep 's ochtends zijn ronde samen met de winnaar van vorig jaar Greet Langeveld. Hij zei na afloop dat het
beter had gekund! Er waren inderdaad enkele spelers die het heel goed hebben gedaan. U ziet ze hier op de foto met
de gewonnen prijzen.

echtparenwedstrijd 22 oktober
Als je meedoet met de Echte Paren
wedstrijd is dat weer eens een ware
testcase voor je huwelijk, althans zo
hebben wij deze wedstrijd ervaren.
Met de nodige twijfel schreven we
in.
We speelden Chapman Greensome stableford, aldus een dubbele
beproeving om het elkaar moeilijk te
maken. Bij hole 2 zijn we gestart, dat
was nog te doen. Hole 3 liep geheel uit
de hand, we maakten het elkaar enorm
moeilijk en het resultaat nog 1 punt,
omdat we 2 strokes kregen. Hole 3 was
hopeloos en het resultaat was een
streep, verwijt over en weer en we
liepen met de gedachte: “Wat doen we
hier?” Donkere wolken in ons en boven
ons, dadelijk gaat het ook nog regenen. Gelukkig na deze misère wisten
we net op tijd een knop om te zetten
en elkaar ruimte te geven. Het zij zo,
accepteer elkaar en focus op dat witte
golfballetje. Vrij van stress speelden
we verder en het ging steeds beter. Op
hole 14 ons hoogtepunt een birdie, dat
maakte heel wat goed. Onze mede
Echte Paren flightgenoten Leontien en
Hans bleven ook koelbloedig verder
golfen en waren een voorbeeld voor
ons. We bleven elkaar stimuleren en
zo werd het toch gezellig. Het bleef
prachtig weer en we belandden op tijd
op de 19e hole. Volkomen verrast
waren wij, toen we Martin Cuypers bij
de prijsuitreiking hoorde vertellen dat

er 3 paren met 35 Stablefordpunten
waren, de hoogste score. Uiteindelijk
werden wij eerste met 18 punten op de
tweede negen. We namen de mooie
Blauwe Steen in ontvangst, hij was
overigens bijna niet te tillen, dit stond
wel symbool voor onze wedstrijd. Ook
ontvingen we daarnaast nog een
prachtige prijs: een dinerbon voor twee
personen van Hoeve de Boogaard.
De "Echte Paren proef" volbracht en
volgend jaar doen we weer mee, het is
voor elk Echt Paar een heerlijke uitdaging. Wedstrijdleiding bedankt!
Riny en Fons van Sundert

Geen echtpaar, maar wel twee leuke
vrouwen
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herenconvent
MAAS EN PEEL TROFEE
Evenals vorig jaar speelden we om de
Maas en Peel met zes teams . De 120
leden van het Herenconvent zijn zodanig verdeeld dat ieder team qua handicap van gelijke sterkte is. De team
captains zijn Bertus Van Mook, Dolf
Matulessy, Geert Willems, Jos Manders, Pieter Gerrits en Wim van Osch.
Bij de eerste 2 wedstrijden ging het om
de beste 5 scores van ieder team, deze
5 beste scores werden getotaliseerd
tot 30 scores, waarbij nummer 1 30
punten krijgt en nummer dertig 1 punt.
Voor een uitgebreide verklaring en
uitleg van de wedstrijdpunten verwijs
ik naar een artikel, dat in een latere
editie van de Blauwe Steen zal worden
gepubliceerd.
Er worden twee voorwedstrijden gespeeld: eclectic en vossenjacht. De
drie hoogst geklasseerde teams na
twee wedstrijden strijden in de grote
finale om de beker en de drie laagst
geklasseerde teams spelen een troost
finale. De wedstrijdvorm in de beide
finales is Amerikaantje.
Vrijdag 22 september werd de eerste
wedstrijd eclectic gespeeld. Het was
goed golfweer en de opkomst was
goed. Jammer was dat teamcaptain
Bertus van Mook vanwege een operatie aan zijn hand niet kon spelen. Na
veel rekenwerk was de score als volgt:
1. team Manders 97 punten, 2. team
Willems 95, 3. team Gerrits 93, 4. team
Matulessy 92, 5. team van Osch 58 en
laatste werd team van Mook met 30
punten.
Een week later werd de vossenjacht
gespeeld. De vos was die speler die
vorig jaar de meeste punten voor zijn
team bijeen had gesprokkeld en dat
was Henk Cuppen. Ook deze wedstrijd
werd in een lekker zonnetje gespeeld.
De vos met marker Jan Cremers was
om 08.00 gestart. Zijn score was netto
76. Met veel goede holes waar we een
harde dobber aan hadden en enkele
holes die de meeste spelers met een
plus konden beëindigen.
Na correctie van diverse kaarten kon
de eindscore worden opgemaakt. Het
team met de meeste punten was team
Gerrits met 93 punten, 2. team Willems
85, 3. team van Osch 82, 4. team
Manders 81, 5. team van Mook 66 en
laatste was dit keer team Matulessy
met 58 punten
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Na 2 voorrondes was de stand: 1.
team Gerrits 186 pnt, 2. team Willems
180 pnt, 3. team Manders 178 ptn.
Deze drie speelden in de grote finale
om de Maas Peel Trofee. In de kleine
finale spelen de overige drie teams
Vrijdag 6 oktober was de finale. Alle
teams begonnen op nu,l dus alles was
mogelijk; de twee overwinningen van
team Gerrits in de voorronden betekenden alleen dat ze een sterk team
hebben en is nog geen garantie voor
de eindoverwinning. Dat merkte vorig
jaar team Manders, dat toen beide
voorwedstrijden won en tenslotte in de
finale derde werd. Toen uiteindelijk alle
wedstrijdpunten waren opgeteld, bleek
dat de beker gewonnen was met 160
pnt. door team Willems, team Gerrits
en team Manders werden gedeeld
tweede met ieder 100 pnt. De troostfinale werd gewonnen door team van
Mook met 110 pnt, gevolgd door team
van Osch met 105 pnt. en als laatste
team Matulessy met 100 pnt.
De overwinning van het Team Willems
werd uitgebreid gevierd en het bleef
nog lang onrustig in het clubhuis.

ZOMERPRIJZEN
Tijdens de ALV van 4 november werden de winnaars van de diverse zomercompetities gehuldigd.
Golfer 2017 1e categorie (exact handicap 0.0 – 23.7)
Dit jaar speelden we 9 wedstrijden,
waarvan de beste vijf telden voor het
kampioenschap. Tot de laatste wedstrijd bleef het spannend. Na negen
wedstrijden kwam Paul ten Brummelhuis met 179 stableford punten als
winnaar uit de bus, tweede werd Harry

Clevis met 173 punten en derde werd
Jos Manders met 170 punten.

Golfer 2017 2e categorie (exact handicap 23.8 – 36.0)
In deze categorie was de spanning er
al af. De latere winnaar kon zich permitteren om de laatste twee wedstrijden te laten lopen en rustig op vakantie te gaan naar Amerika. Daarom was
de eindoverwinning voor Jan van Staveren met 174 stableford punten,
tweede werd met 170 punten Jan
Hermans en derde Henk van der
Schaft met 166 punten

herenconvent
Super Birdie
Voor de Super Birdie telden dit seizoen
in totaal 14 wedstrijden mee. De trofee
werd dit jaar door de nummer twee
gewonnen. Zoals bekend kan men
deze trofee maar een keer in a life time

Herenconvent
Het Herenconvent nodigt niet-leden
uit om eens kennis te komen maken.
Bent u heren lid van de G&CC “Geijsteren” en in het bezit van een
EGA handicap, dan kunt u vanaf 29
december 2017 tot en met 23 februari 2018 geheel vrijblijvend en zonder kosten ter kennismaking inschrijven voor onze wekelijkse wedstrijd op vrijdag.
U kunt tot woensdag 14.00 uur
voorafgaand aan de vrijdagwedstrijd inschrijven via de website.
Mocht de inschrijving niet lukken bel
dan 0624415205 en ik zorg er voor
dat u ingeschreven wordt.
Henk van der Schaft

winnen. Geert Willems had vorig jaar
met 5 birdies de Trofee al gewonnen.
Dit jaar maakte Geert 7 birdies. Gelet
op de hiervoor genoemde regel ging
de trofee echter naar de nummer twee.
Dit was Paul ten Brummelhuis met 5
birdies. We spelen nu 10 jaar om de
super birdie. Omdat er niet langer een
speler met kop en schouders bovenuit
steekt heeft het bestuur op de ledenvergadering voorgesteld om eerder
genoemde regel te schrappen. Dit
voorstel werd door de leden aangenomen en vanaf komend seizoen kan
iedereen weer meedingen naar de
Super birdie.
Ringerscore
Voor de tweede keer organiseerden
wij een Ringerscore. De scores in alle
12 qualifying wedstrijden telden mee.
Er werd gespeeld in twee categorieën:
bruto en netto. Wel zo leuk want in de
bruto categorie komen over het algemeen de lage handicappers boven
drijven, terwijl er in de netto categorie
vooral door de hogere handicappers
om de eerste prijs wordt gestreden.

Uiteindelijk was de uitslag:

-

Bruto: 1. Geert Willems 40 pnt, 2. Paul
ten Brummelhuis 39 pnt, 3. Jos Manders 38 pnt.

Netto: 1. Harry Clevis 62 pnt, 2. gedeeld de zwagers John van Nisselroij
en Gerrit Tax 59 pnt.

weco grafieken
Meten is weten
Een oud gezegde maar nog steeds
relevant. Ook als het om golf gaat.
Er doen de afgelopen tijd nogal wat
verhalen de ronde over het dalend
aantal deelnemers aan wedstrijden,
die door de Weco worden georganiseerd (dat geldt overigens niet uitsluitend voor wedstrijden van de Weco).
Zoals u van de Weco bent gewend,
onderzoeken wij uiteraard in eerste
instantie dit fenomeen door de aantallen over de afgelopen jaren eens op
een rijtje te zetten en feiten en fictie te
scheiden.
In de grafieken op deze pagina is duidelijk te zien dat er een lichte terugloop
is in wedstrijddeelname, zij het dat de
aantallen nog altijd boven die van
2010/2011 liggen. 2012 en 2013
waren dieptepunten, waar 2014, 2015
en 2016 behoorlijke deelname laten
zien. In 2017 is het niveau weer ongeveer terug bij de jaren 2010 en 2011.
Het gemiddelde (de laatste kolom in
de grafiek Totaal aantal deelnemers)

ligt op ruim 1000 deelnemers. De
snelle lezer onder u heeft dan al gezien
dat dat getal ruim boven de deelname
in de jaren 2010-2013 ligt en dat 2017
eigenlijk de weerspiegeling van dit
gemiddelde is.

strijden heeft plaatsgevonden, terwijl
deelname aan ‘Overige wedstrijden’
beduidend zijn gestegen. Hieronder
vallen bijvoorbeeld ‘De Vaele Key’ en
de dit jaar opgestarte ‘Winterfoursomes’.

We hebben natuurlijk ook gekeken
naar het soort wedstrijden waaraan u
deelneemt en die gesplitst in categorieën die voor zich spreken: Vossenjachten, Golfweek wedstrijd (Dies),
Maandbekers, Recreatief en Overige
wedstrijden. Daarnaast een vergelijking van de totaaldeelname. In deze
grafiek is 2017 vergeleken met 2016
in een percentage toe- of afname
(Delta). Hier blijkt dat er een daling in
deelname aan puur recreatieve wed-

De Weco zou de Weco niet zijn als zij
niet grondig zou gaan onderzoeken
hoe onze leden enthousiast gemaakt
kunnen maken om meer aan wedstrijden deel te gaan nemen. Hiertoe gaan
wij een uitvoerige enquête onder onze
leden organiseren Binnenkort gaat u
daarover meer horen.
De Weco
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wildwedstrijd

vlnr: Hans de Rooij, Paul Looman, Birgit van Gasselt, Mia van der Heijden, Olga
Ploegmakers, Frank de Ruyter. De winnaar Harry Geurts was al naar huis.
Uitslag
1. Harry Geurts 31 punten (16)
2. Paul Looman 31 punten (15)
3. Frank de Ruyter 30 punten (14)
4. Hans de Rooij 30 punten (13)
5. Mia van der Heijden 30 punten (11)
Longest dames: Olga Ploegmakers
Longest heren: Harry Geurts
Neary dames: Birgit van Gasselt
Neary heren: Frank de Ruyter

Voor de wildwedstrijd hadden zich 30
deelnemers ingeschreven. Volgens de
wedstrijdleiding en buienradar zou het
een zonnige dag worden!
Waarom schrijven zich dan toch niet
meer mensen in?
Je kunt een gedeelte van een ree, een
haas of een fazant winnen zodat je
kerstdiner al bijna klaar is.
Maar na 9 holes begon het te plenzen,
hagelstenen kwamen uit de lucht vallen en de donder hoorden we vanuit
Duitsland.
Onze flight hoopte op de toeter maar
nee hoor, gewoon doorspelen was de
boodschap. We zeiden nog als Raf er
was geweest dan zaten we nu in het
clubhuis.
De baan gaat eraan was het excuus.
Na afloop was het een gezellig samenzijn, warme chocola en wijn.
Mijn flight ging met een paar prijzen
naar huis. Birgit van Gasselt won de
neary en Hans de Rooij won zijn kerstdiner.
Ik ging met een warm en voldaan gevoel naar huis maar wel met de boodschap dat ik toch eens wat lessen zou
moeten nemen.
Jip Kappers

variabel
Samenwerking met t Woold 2018
2017 was een proefperiode voor samenwerking met 't Woold, waarbij
onder voorwaarden greenfeevrij op
elkaars baan kon worden gegolfd. Na
evaluatie blijkt het succes voor herhaling vatbaar en wordt het concept
voortgezet in 2018.
Het bestuur informeert u hierbij, dat u
als Geijsterenlid op 't Woold en daarmee 't Woold leden (lid van 9 én 18
holes baan) bij ons, in 2018 kunt golfen
met de voorwaarden;
► Leden (volledig lidmaatschap) kunnen één week vooraf reserveren, voor
elke dag van de week indien starttijden
beschikbaar zijn, onder vermelding
van naam en telefoonnummer
► Wintertijd starten vanaf 14.00u
► Zomertijd starten vanaf 16.00u
► Aantoonbare legitimatie met NGF
pasje ('t Woold leden tevens met
goudkleurig of zilverkleurig pasje).

Marshalls
Sedert een jaar kennen we op onze
baan marshalls, die dit werk als vrijwilliger doen. Zij rijden in een golfcar met
duidelijk opschrift, maar nu kunnen we
ze zelfs aan hun jas herkennen. Er kan
dus niets meer fout gaan!

Zondagcompetitie dames
De TC is verheugd u te kunnen melden, dat namens onze golfclub een

team zal worden ingeschreven voor de
dames NGF competitie zondag 27
holes! Het team bestaat uit: Yvonne
van Mulken, Jeanine Lommen, Olga
Ploegmakers, Loredana Brutaru, Marina Lutam en Door van Tartwijk Jeanine zal voorlopig fungeren als aanspreekpunt voor dit nieuwe team.
Mireille Janssen en Carmen Vissers
hebben aangegeven als reservespeelster te wil fungeren en zullen indien
nodig invallen, als dit past binnen hun
eigen agenda’s. Het team heeft aangegeven graag een “open team” te
willen zijn! Dit betekent, dat andere
dames van harte welkom zijn om zich
bij dit gezellige team aan te sluiten.
Voor vragen of opmerkingen kunt u
contact opnemen met leden van het
team of met Henk Steeghs (voorzitter
TC).

15

voor de jeugd
Najaarswedstrijd
Op 15 oktober stond de najaarswedstrijd op het programma. Voor deze
wedstrijd wilde de jeugdcommissie
eens een andere wedstrijdvorm toepassen. Ik schrijf bewust “wilde”, want
helaas waren er te weinig deelnemers
voor een teamwedstrijd. Maar het idee
schuiven wij gewoon door naar het
nieuwe jaar. De najaarswedstrijd werd
dus een standaard wedstrijd met Stableford verrekening,
Onze jongste talenten liepen tweemaal de driehoek, wederom onder
begeleiding en aanmoediging van
(groot)ouders. De wedstrijd ging gelijk
op, waarbij de ene slag nog mooier
was dan de andere. De lessen van
Davey worden steeds zichtbaarder in
het spel van deze talenten. Uiteindelijk
kreeg Liz het op haar heupen en ging
met de eerste prijs aan de haal. De
tweede prijs was voor Mees en Joan
nam de derde plaats voor haar rekening. Er was nog een talent die in de
prijzen viel. Niet zomaar een prijs,
maar de zeer gewilde aanmoedigingsprijs! De eer was dit keer voor Puk.
Bij de oudere talenten werd al snel
duidelijk dat de strijd om de eerste prijs
tussen Casper en Joep zou gaan.
Deze twee jongemannen waren zeer
aan elkaar gewaagd, dus elke slag
telde. Uit het niets kwam ineens Maxim
met rasse schreden dichterbij. Terwijl
deze drie talenten streden om de bovenste drie plaatsen, liepen de jonge
talenten Simon, Evelien, Mathijs,
Meike en Evelien dezelfde holes. Deze
talenten lieten zien niet bang voor de
“grote baan” te zijn. Simon liet zijn
flightgenoot aardig zweten en sloeg
veel mooie ballen. Evelien, Mathijs,
Meike en Evelien speelden zelfs zo
goed, dat dit resulteerde in een gedeelde derde plaats samen met Joep. De
strijd om het spreekwoordelijke goud
ging tussen Maxim en Casper, waarbij
Casper nog een maat(je) te groot voor
Maxim was.
Na afloop werden de talenten getrakteerd op een heerlijke soep, wederom
top verzorgd door Olga. Hiermee was
de een na laatste wedstrijd van 2017
een feit. Het wedstrijdseizoen wordt op
3 november afgesloten met de traditionele lichtjeswedstrijd.
De jeugdleden werden in zes flights
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den dit in een gelijke stand tussen
Mathijs Linders en Isabelle Hanssen.
Bij de jongste talenten was de spanning tot de laatste putt voelbaar, waarbij de jeugdleden geen slag misten.
Uiteindelijk eindigden er vier golfers op
een gedeelte 2de plaats; Evelien Clevers, Mees Janssen, Liz en Joan Jansen.
Naast de overwinning ging Casper er
ook met de Neary op hole 7 vandoor,
terwijl Isabelle de Neary op hole 9
veiligstelde.

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 wedstrijd. Op hole 7 en 9 was de Neary
uitgezet en werd er gestreden om de
plaatsen 1 tot en met 3 in de categorieën jongste aanstormende talenten
en oudere talenten. Oftewel de woensdag- en eerste zondagochtendgroep
vormen de eerste groep en de twee
oudste zondaggroepen de laatste
groep.

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 overwinning al vrij vroeg veilig. De strijd om
de 2de plaatsen was een stuk spannender. Bij de oudste groep resulteer-

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.

Lichtjeswedstrijd
Ook dit jaar stond de traditionele lichtjeswedstrijd weer op het programma.
De ingrediënten zijn simpel: golfbaan,
spelers en lichtjes. Met name dat laatste heeft wat voorbereiding nodig,
aangezien deze niet standaard in de
baan staan. Davey neemt hier elk jaar
het voortouw in en zorgt voor de verschillende kleuren breaklights. Dit zijn
lichtstaafjes, die bij knikken meerdere
uren blijven branden. Elk jaar zijn er
een aantal jeugdspelers, die Davey bij
het uitzetten helpen. Zo ook dit jaar!
De jeugdspelers gingen de holes over
en planten de diverse kleuren over
holes 1, 17 en 18 en voor de jongste
talenten op de oefendriehoek.
Nadat de voorbereiding gedaan was
en de duisternis langzaam het licht
uitdraaide, was het tijd voor het ontvangst van de spelers. De spelers
werden ontvangen met friet en bitterballen, zodat er krachten (en moed)
voor de wedstrijd opgedaan kon worden. Davey deelde de lichtgevende
armbandjes uit en de spelers moesten
zelf de mini breaklights in de speciale
golfballen steken. Hierna werden de
flights samengesteld en was het tijd om
de lichtjes te gaan volgen. De eerste
paar minuten scheen het maanlicht
nog op de baan, waardoor er eigenlijk
te veel licht was. Gelukkig had Davey
een kort lijntje met de wolken en binnen

voor de jeugd
no time was het lichtoverschot verdwenen.
De spelers sloegen fantastische ballen, de ene nog mooier dan de andere,
tenminste dat zeiden zij… Ik ben trouwens wel benieuwd of alle pitchmarks
gerepareerd zijn?? Het schijnt ook zo
te zijn, dat die bewuste avond de
UFO-meldingen boven de golfbaan
naar recordhoogte stegen, maar of dat
een relatie met de lichtjeswedstrijd
had, blijft gissen.
Nadat iedereen weer in het clubhuis
was, er geen spelers of ouders vermist
werden, er meer speciale golfballen
ingeleverd werden dan uitgegeven
waren, was het tijd voor een afsluitend
drankje. De lichtjeswedstrijd 2017 was
een succes en de voorbereidingen
voor de editie van 2018 zijn al in volle
gang.
Golfseizoen 2017
Wanneer u dit leest zit het golfseizoen
2017 voor onze jeugd er weer op. Dit
jaar heeft de jeugdcommissie geprobeerd een uitdagend programma voor
de jeugd neer te zetten. Wij denken dat
dit aardig gelukt is, echter was dit zeker
niet mogelijk geweest zonder de tomeloze inzet van onze Pro Davey van
Mulken.
Davey maakt van elke les weer een
groot leerfestijn. Wat er ook op het
programma staat, Davey geeft er een
uitdagende, leuke of leerzame draai
aan. Tijdens de vriendjes/vriendinnetjesdagen zorgt Davey voor leuke
spelletjes, waarbij de vriend(innet)jes
op een leuke manier kennis maken met
golf. Maar ook tijdens de circuitlessen

Golfmop

of baanlessen leert Davey de jeugdspelers de beginselen van het golfspel.
Slaan op de driving range, chippen,
pitchen, putten en course management, alles komt in zijn lessen voorbij.
Dit jaar was er, bij de oudste groepen,
aandacht voor het spelen van qualifying kaarten en het behalen / verlagen
van de handicap. Maar ook voor lessen
in mindere weersomstandigheden
draait Davey zijn hand(schoen) niet
om. Menig maal werd het clubhuis
omgetoverd tot putting green of werd
er een wedstrijd “wie slaat het verst op
het ijs” gespeeld.
Kortom voor elke uitdaging heeft
Davey een antwoord. Zelf als onze
jeugdleden even vergaten dat zij op de
golfbaan waren. Hierbij moest Davey
echt alles uit de kast halen, wat menig
grijze haar tot gevolg had. Al met al
heeft Davey er ook dit jaar weer voor
gezorgd, dat onze jeugd niet alleen
qua golfspel, maar ook in de algemene
ontwikkeling gestegen zijn. Dit heeft er
zeker toe bijgedragen dat het bestand
jeugdleden gegroeid is. Wij hopen dat
Davey deze spirit ook in 2018 wilt
voortzetten!

Arthur is 90 jaar oud. Hij golft elke dag
sinds hij 25 jaar geleden met pensioen
is gegaan. Op een dag komt hij terneergeslagen thuis. "Dat was de laatste druppel", zegt hij tegen zijn vrouw,
"ik stop met golfen. Mijn ogen zijn zo
slecht geworden, dat wanneer ik de bal
heb geraakt, ik niet meer kan zien waar
hij naar toe is gegaan". Zijn vrouw leeft
met hem mee en maakt een kopje thee
voor hem. Terwijl ze gaan zitten, zegt
ze: "Waarom neem je mijn broer niet
mee en probeer je het nog een keer".
"Dat maakt niet uit", zucht Arthur, "jouw
broer is 103 jaar oud. Hij kan me niet
helpen." "Hij mag dan 103 jaar oud
zijn," zegt zijn vrouw, "maar zijn ogen
zijn nog perfect". Dus de volgende dag
gaat Arthur met zijn zwager golfen. Hij
legt de bal neer, maakt een krachtige
zwaai en staart met nijpende ogen het
veld af. Hij wendt zich tot zijn zwager:
"Heb je de bal gezien?" "Natuurlijk!"
antwoordt hij, "ik heb perfecte ogen."
"Waar is het naar toe gegaan?" vraagt
Arthur. "Dat kan ik me niet meer herinneren".

Namens alle jeugdleden en de jeugdcommissie bedank ik Davey voor zijn
inzet in 2017.
Jeugdtip van de Pro
Een nieuw golfjaar staat voor de deur.
Wat voor jaar gaat het worden? Stel
jezelf een doel zodat je een uitdaging
hebt die je motiveerd extra te werken
om je doel te halen. Maakt niet uit welk
doel het is, Baanpermissie, Handicap
54, hcp 36 of beter. Een goed doel is
haalbaar maar uitdagend. Deze uitdaging zal je helpen de extra rondes te
spelen om een betere golf(st)er te
worden.
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notitie van de stichting
Graag reageert het bestuur van de
stichting op vragen in de laatste algemene ledenvergadering van de vereniging en op vragen van de redactie in
de laatste Blauwe Steen. Voor zover
relevant wordt ook gereageerd op het
artikel van Camille Cammaert. Onze
stichting is opgericht op 27 april 1973.
Een stichting kent geen leden en dus
ook geen algemene ledenvergadering. Een stichting kent uitsluitend een
bestuur en is vanwege de juridische
structuur niet zeer autonoom, maar
100% autonoom. Zij hoeft geen verantwoording af te leggen aan (individuele)
verenigingsleden of aan een algemene ledenvergadering. De oprichtingsakte is destijds door de notaris geregistreerd in het toen nog bestaande
Stichtingenregister. Belangstellenden
kunnen vanzelfsprekend een fotokopie krijgen van die oprichtingsakte,
waarin zijn opgenomen de eerste statuten. Vanzelfsprekend zijn ook de
huidige statuten voor belangstellenden beschikbaar. De stichting heeft
een pachtovereenkomst gesloten met
de eigenaar van het landgoed Geijsteren, thans Landgoed Geijsteren B.V.,
met ingang van 1 januari 1974 met een
looptijd van 50 jaren, derhalve tot en
met 31 december 2023 en een contractuele optie voor nog eens 50 jaren.
In de loop der jaren is deze pachtovereenkomst tussen deze B.V. en de
stichting een aantal malen geactualiseerd door schriftelijke wijzigingen. De
stichting heeft een (onder)pachtovereenkomst gesloten met de vereniging.
Die onderpachtovereenkomst is afhankelijk van de pachtovereenkomst.
Het is daarom van het grootste belang
de continuïteit en stabiliteit van de
stichting en de vereniging te waarborgen. In de pachtovereenkomst is opgenomen, dat indien pachter, zijnde de
stichting, zou failleren, de pachtovereenkomst eindigt. Dat zou betekenen,
dat de vereniging in die situatie op
straat zou staan.
Vanaf het begin heeft baron W. de
Weichs de Wenne zitting gehad in het
bestuur van de stichting. Zijn overlijden
op 15 mei jl. betekende het einde van
dat bestuurslidmaatschap. Dat overlijden verandert niets aan de pachtovereenkomst tussen de B.V. en de stichting. Die blijft onverkort gelden. Inmid-
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dels hebben wij contact met de familie
De Weichs de Wenne over de wijze,
waarop een vervolg wordt gegeven op
de specifieke positie die de baron
binnen de stichting bekleedde als bestuurslid van de stichting.
L'histoire se répète! In de loop van
dit jaar is gevraagd om meer openheid
zijdens de stichting. Voor zover van
belang is de stichting vanzelfsprekend
bereid die gevraagde openheid te
geven. Dat is ook al jaren gebruik. Zie
allereerst de Blauwe Steen van 17
december 2008. De heer Hans Veltman heeft als bestuurslid van de stichting onderzoek gedaan naar de structuur van en de verhouding tussen
vereniging en stichting. Zijn constateringen heeft hij vastgelegd in een, ook
door de vereniging geaccepteerde en
ondertekende, notitie met diezelfde
naam en is laatstelijk gewijzigd in december 2010. In de Blauwe Steen is
daaraan vervolgens aandacht geschonken. De toenmalige voorzitter
van de vereniging en bestuurslid van
de stichting, de heer Henk de Jong,
heeft vervolgens op 12 december
2011 een uitgebreid artikel in de Blauwe Steen verzorgd over de stand van
zaken tussen de vereniging en de
stichting. In het verlengde daarvan is
op 19 juni 2012 een protocol tot stand
gekomen tussen de besturen van de
vereniging en de stichting. Aansluitend
heeft een commissie van goede diensten onderzoek gedaan hetgeen geresulteerd heeft in een verslag van die
commissie, onder voorzitterschap van
de heer Ad van den Heuvel, gedateerd
7 november 2012, besproken in de
algemene ledenvergadering van de
vereniging van 26 november 2012. In
het verlengde daarvan zijn het protocol, het verslag en 13 andere van belang zijnde bescheiden gebundeld in
“Werkafspraken tussen stichting Openluchtrecreatie Noord-Limburg en Golfen Countryclub Geijsteren” van december 2013 en ter inzage gelegd op
het secretariaat. Al deze informatie is
door middel van de algemene ledenvergaderingen en of mededelingen in
de Blauwe Steen en/of rechtstreeks ter
kennis gebracht aan de leden van de
vereniging. De openheid van de stichting is voorts gewaarborgd door het feit
dat drie bestuursleden van de vereni-

ging (voorzitter, penningmeester en
secretaris zitting hebben in het bestuur
van de stichting.
Los van de formele statutaire doelstellingen van de stichting is, als gezegd,
het belangrijkste doel de continuïteit
en stabiliteit te waarborgen. De vereniging kan niet zonder de stichting. De
stichting is immers pachter en deels
eigenaar van de golfbaan. Dat is de
realiteit van 1974 en die van 2017.
Realiteit is ook dat de golfsport in een
korte tijd ingrijpend is gewijzigd: van
een lange wachtlijst naar acties om
leden te werven. Ook dat heeft met
continuïteit te maken. Om die continuïteit verder te waarborgen is in het
verleden een afspraak gemaakt tussen het bestuur van de vereniging en
het bestuur van de stichting dat de
stichting met het oog op de gewenste
continuïteit er voor zorgt, dat zij de
kosten berekend over twee jaren inclusief de verschuldigde pacht borgt.
Mocht de vereniging dan wel de stichting in de (financiële) problemen
komen dan zal dit niet onmiddellijk
fataal zijn. De vereniging betaalt de
pacht zonder winstopslag voor het
gebruik van de golfbaan c.a. aan de
stichting en de stichting betaalt de
pacht aan de verpachtster. De vereniging betaalt geen huur voor het gebruik
van het clubhuis aan de eigenaar,
zijnde de stichting. Bedacht moet worden, dat er sprake is van achterstallig
onderhoud aan de gebouwen, waaronder het clubhuis. Het dak moet uiterlijk
2024 zijn vernieuwd. Ook is van belang
dat de stichting weliswaar eigenaar is
van het clubhuis en de parkeerterreinen c.a. en de ondergrond daarvan,
maar dat de Gemeente Venray een
optierecht (d.d. 23 januari 1975) heeft
op die ondergrond, groot 2 ha en 20
aren. Indien de stichting failliet zou
gaan dan wel zou worden geliquideerd, dan geldt dat optierecht ten
behoeve van de Gemeente Venray
voor een bedrag van fl. 22.000,-. Ook
dat optierecht raakt de continuïteit van
met name de vereniging en toont de
noodzaak aan de stichting te continueren. In de veranderende golfwereld
moet bij de vereniging gevreesd worden voor een grote uitstroom van leden
en een verminderde instroom. Die
vrees klemt temeer gelet op de leef-
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tijdsopbouw van het ledenbestand van
de vereniging. Om die instroom optimaal te bevorderen is –noodgedwongen- besloten, dat nieuwe leden uitsluitend nog de contributie aan de
vereniging betalen en geen verdere
bijdrage meer leveren in de vorm van
entreegeld, deelnemersbewijs of iets
dergelijks. Dat betekende wel dat de

stichting de inleg niet meer kan terugbetalen aan de certificaathouders. De
stichting heeft immers geen andere
inkomsten dan de (door) te betalen
pacht. De nog beschikbare middelen
moeten daarom zeer voorzichtig en
selectief worden ingezet. Gevraagd is
nog naar het aantal certificaten dat is
ingeleverd bij de stichting in de jaren

2014, 2015 en 2016: dat waren er 27.
Nadere informatie kunt u natuurlijk
krijgen bij het bestuur c.q. de bestuursleden van de stichting.

Het bestuur van de stichting.
Geijsteren, 27 november 2017

laatste zomerdamesdag 2017

Prijs van de dag:
1. Annie Dittrich en Mariëtte Vollenberg 34 pt
2. Annemie Dijksma en Nel Frederix
33 pt
Birdy Queen: op 6 juli maakte Jeanine
Lommen 3 birdy’s op hole 7-9-15
Winnaar zomer damesdag:
1e categorie:
1. Jokie de Vos 230 pt
2. Riny van Sundert 220 pt
3. Leontien Buytendijk 211 pt
2e categorie:
1. Mia Lommen 232 pt
2. Lenie Renders 222 pt
3. Gerda de Beijer 199 pt

Nieuwe voorzitter wordt Riny van Sundert, die direct opriep om vaak op
donderdag te komen golfen, zodat het
een drukbezochte en gezellige dag
blijft!
De winnaars van de laatste zomerdag
staan hiernaast vermeld. Jokie de Vos
staat nu vermeld op de Palmares als
winnaar van de Zomerdamesdag 2017
en sprak nog een dankwoordje.
Jammer genoeg kon Jeanine Lommen
niet aanwezig zijn om getooid te worden als Birdie Queen!

Op 2 november was de afsluitende
laatste zomerdag van de damescommissie. Het was een leuke en heel
gezellige laatste zomerdag en in stijl,
met lied, bloemen en theaterbon, werd
afscheid genomen van Marie José
Scheerder als voorzitter.

Als nieuwe lid voor de Daco werd
voorgesteld Annemie de Jongh. Verder zal er na de winterstop nog maar
één wedstrijd zijn voor de 1e en 2e
categorie samen als experiment. En
natuurlijk ook een wedstrijd voor de 9
holers, die er steeds meer zijn.
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prijzenfestival

Eindstand maandbeker
2017
(best of five)
Heren strokeplay netto
1. Ben Driessen
367
2. Noa Janssen
369
3. Geert Willems
371
4. Paul ten Brummelhuis 372
5. Dolf Matulessy
375

Heren strokeplay bruto
1. Noa Janssen
2. Geert Willems
3. Dolf Matulessy
4. Rob van Heesch
5. Martien Giebels

386
424
429
440
441

Dames strokeplay netto
1, Leontine Buytendijk
2. Esther Kouwenberg
3. Tilma Bollen
4. Jeanine Lommen

375
379
381
390

Dames strokeplay bruto
1. Jeanine Lommen
2. Esther Kouwenberg
3. Leontine Buytendijk
4. Tilma Bollen

425
472
478
511

Heren/ Dames stableford
1. Loredana Brutaru
2. Piet Poels
3. John v. Nisselroy
4. Greet Langeveld
5. Sjef Beckers
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195
169
146
142
138

Tijdens de najaars-ALV op maandag
27 november j.l. werden ook weer de
bekende prijzen uitgereikt. Groot winnaar was dit jaar Noa Janssen; hij werd
golfer van het jaar, winnaar van de
maandbekerscore bruto en winnaar
van de Vaele Key A. Meer valt er niet
te behalen bij onze club! Noa ontwikkelt zich dan ook tot een echte topgolfer.
De overige maandbeker winnaars Ben
Driessen, Jeanine Lommen, Leontien
Buytendijk en Loredana Brutaru vindt
u op bijgevoegde erelijst met foto's;
helaas was Jeanine Lommen niet
aanwezig, dus haar foto ontbreekt.
Winnaar van de Vaele Key B werd Jan
Cremers.
Alle winnaars werden in de bloemetjes
gezet door bestuurslid Pieter Weijs en
de plaatsvervangend voorzitter van de
WECO Frank de Ruyter.

toegankelijkheid
TOEGANKELIJKHEID GOLFCLUB
GEIJSTEREN : 27-11-2017
Als toegezegd in de ALV hierbij de
informatie (via Dick Kroos, lid en omwonende) omtrent de rondweg en de
te verwachten werkzaamheden. In
2018 zijn er drie storende gebeurtenissen:
► Aanleg rondweg
► Extra riool aanlegging Meerlosebaan en aanliggende straten door
gemeente Venray
► Waterleiding vervanging Meerlosebaan
Gemeente Venray heeft toegezegd,
dat het opbreken van de Meerlosebaan gaat gebeuren als de parallelweg
naast de rondweg toegankelijk is .
Wat betreft de waterleiding is het onbekend wanneer dat plaatsvindt. De
vertegenwoordigervan de gemeente
heeft toegezegd, dat na overleg met
het waterbedrijf de afsluiting van de
Meerlosebaan pas plaatsvindt in overleg met Mooder Maas (aannemer
rondweg).
De werkzaamheden van het westelijk
deel van de rondweg start begin 2018.
De aanleg van de parallelbaan langs
de rondweg start januari/februari 2018.
Het stuk tussen de Lange Ven en de
aftakking naar de golfbaan zal ongeveer klaar zijn eind februari. Begin
maart wordt de Meerlosebaan afgesloten bij de Lange Ven. Dan wordt de
rijroute als volgt:
► bij de verkeerslichten in de Venrayseweg afslaan op de Meerlosebaan,
► bij de Lange Ven links af,
► daarna rechts af ( ca 150 m) de
parallelbaan op richting golfbaan.
In die tijd zal ook gestart worden met
de aanleg van de fiets/wandelbrug
over de rondweg in de Meerlosebaan.
Tijdens de aanleg hiervan kan er wel
te voet en met de fiets doorgang vinden
.
Dick Kroos
Mail : dickkroos@ziggo.nl

ladies league (slotdag)

Op woensdag 11 oktober was onze
prachtige golfbaan het decor voor 9
teams uit Limburg en Brabant, bestaande uit 54 vrouwen, die streden
om de felbegeerde trofee voor de
beste teamscore, de beste bruto- en
netto score van 2017.
De persoonlijke ontvangst beneden in
de hal, de cup cakes met het wapen
van Geijsteren gemaakt door een
nichtje van Olga en de heerlijke koffie
maakten iedereen vrolijk.
Voor de wedstrijd werd een groepsfoto
gemaakt en het lukte Mijntje Wismans,
fotografe, binnen 15 minuten alle
dames met open ogen en bijna allemaal lachend op de foto te zetten.
Daarna kwam het serieuze werk en
gingen we de baan in om zoveel mogelijk punten binnen te halen. Het was
prima weer en iedereen genoot van de
baan, omgeving en gezelschap.
Terug in het clubhuis waren de tafels
prachtig opgedekt en versierd met
bloemstukjes gemaakt door Jip Kappers met bloemen uit haar tuin en de
tuin van Nellie Basten. Op iedere tafel
stond een door Ineke Giebels gemaakt
vlaggetje met het logo van Geijsteren
en de naam van het team.
Swingend op de Nessuno muziek en
zang van Mina Mazzini openden de
teamleden van Geijsteren het fantastische buffet dat de keukenbrigade
onder leiding van Olga had klaargemaakt. De sfeer was super en het eten
heerlijk.
Het slotstuk van de avond was de
prijsuitreiking door de voorzitter van de
Ladies League Hanneke Jansen.
Naast de wisseltrofee kregen de win-

naressen een bos schitterende gemengde rozen door Esther Kouwenberg bij een Rozenkwekerij in Meterik
gekocht.
De teamprijs ging naar Crossmoor en
Geijsteren werd in alle drie categorieën tweede:
beste teamscore, beste bruto score
Ineke Giebels en beste netto score
Wilma van Iperen.
Met inzet van het hele ladies league
team, de keukenbrigade, de greenkeepers en anderen hebben we een fantastische dag georganiseerd en Geijsteren goed op de kaart gezet.
Namens het LL team Geijsteren
Truusje Beke

Geijsteren heeft sinds de oprichting
van deze League in 2011 deelgenomen en is het eerste jaar winnaar geworden van de team trofee.

Leden van de Ladies League boven vlnr: Ineke Giebels, Esther Kouwenberg,
Lenie Hoogenboom, Nellie Basten, Wilma van Iperen. Onder vlnr: Truusje Beke,
Jip Kappers, Riny van Sundert. Miriam Smeets ontbreekt.
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Stayerhofweg 7 •

> Dakwinkel
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www.jacobs-dakbedekkingen.nl

De meest veelzijdige dakbedekker in uw regio.
Stayerhofweg 7 •

T (0478) 53 17 95
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www.jacobs-dakbedekkingen.nl

F (0478) 53 25 44
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Openingstijden: ma. - vr.: 9.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur,
za.: 9.00 - 12.00 uur

24

wat zeggen de regels ?
Het is weer zo ver. De warme kleding,
winterhandschoenen en winterharde
golfschoenen of laarzen zijn uit de kast
gehaald en in gebruik genomen.
In mijn zoekwerk naar een onderwerp
om over te schrijven kwam ik meerdere keren op zaken die te maken hebben met de weersomstandigheden
tijdens het winterseizoen en wat er zo
al aan tijdelijke plaatselijke regels te
vinden is afhankelijk van de gesteldheid van een baan. De R&A en de
USGA publiceerde recentelijk een
essay over dit onderwerp en daarvan
zal ik hieronder vrij vertaald een samenvatting geven.
Voor de tijd van het jaar en de daarbij
gebruikelijke weersomstandigheden is
daartoe ook in ons regelboekje een
hoofdstuk opgevoerd met Tijdelijke
Plaatselijke Regels (Appendix I, Part
A, sectie 3). De meest voorkomende:
“Plaatsen” (Preferred Lies).
De Golfregels voorzien in een aanbeveling voor het “Plaatsen”. Als deze
plaatselijke regel is uitgevaardigd, dan
mag de bal zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt, voordat hij
binnen een bepaalde afstand moet
worden teruggeplaatst, maar nooit
dichter bij de hole.
Het is belangrijk om te weten dat voordat de bal wordt opgenomen, de ligging eerst moet worden gemarkeerd
(Regel 20-1). Als de bal dan is gemarkeerd, mag je die bal niet vervolgens
verrollen met een club, want dan heb
je gelijk 1 strafslag aan je broek. Dus
plaats de bal zoals bedoeld en binnen
de gespecificeerde afstand.
De bal plaatsen mag je maar 1 keer
doen, dus bepaal de plek waar je de
bal wilt terugplaatsen met de nodige
zorg. Als de bal na het plaatsen niet
onmiddellijk tot rust komt en aldus
verrolt, moet regel 20-3d worden toegepast en de bal terug geplaatst worden (anders sla je van een verkeerde
plek en kost het je 2 strafslagen!).
Deze plaatselijke regel kan te allen
tijden door een golfvereniging worden
uitgevaardigd, maar doen ze dat vóór
1 november of ná 30 april dan zou de
baan non-qualifying worden. Binnen
die periode zou de baan wel qualifying
blijven, mits er geen andere baantechnische redenen zijn om de baan non-qualifying te benoemen.

Overigens geldt deze tijdelijke plaatselijke regel alleen op het kort gemaaide
deel van de baan (fairways, aprons en
paden)
Embedded bal door de baan
Banen worden nat en modderig in deze
periode, hetwelk kan resulteren in
ballen, die in hun eigen pitchmark
blijven steken. Onder de regel 25-2
mag je, mits dat gebeurt op het kort
gemaaide deel van de baan, de bal
oppakken, schoonmaken en droppen
zo dicht mogelijk bij die plek, maar ook
hier niet dichter bij de hole.
Buiten deze standaard regel kan de
Baancommissie ism met de Regelcommisie besluiten om een tijdelijke
plaatselijke regel in te stellen om de
embedded bal regel overal door de
baan toe te staan, dus ook in de (semi-)
rough. Dit kan overigens ook alleen
voor een bepaalde hole of holes ingesteld worden.

Lift, Clean en Replace.
Een Plaatselijke regel toe te passen
als de condities van de baan of van
een hole dusdanig zijn veranderd door
extreme nattigheid, dat er steeds behoorlijk veel modder aan de bal blijft
plakken.
Deze tijdelijke plaatselijke regel is vrij
eenvoudig en komt enigzins overeen
met de plaatselijke regel voor preferred lies, echter in plaats van het plaatsen van de bal binnen een gespecificeerde afstand moet je de bal zonder
straf op dezelfde plek terugleggen na

het markeren, oppakken en schoonmaken.
Een goeie optie voor de Baancommissie ism de Regelcommissie om deze
plaatselijke regel toe te passen op
gespecificeerde delen van de baan
(bijvoorbeeld: de fairway van hole 14
of hole 16, etc.)
Beluchtings gaten.
Goed onderhoud is essentieel voor
een baan en er zijn tijden dat greenkeepers de baan zullen prikken. De
Baancommissie ism de Regelcommissie kunnen dan een tijdelijke plaatselijke regel introduceren waar en wanneer nodig. Als de bal dan in zo’n beluchtings gat tot rust komt, mag je die
oppakken, schoonmaken en droppen
zo dicht mogelijk bij de plek waar die
lag maar niet dichter bij de hole. Op de
green moet je uiteraard de bal plaatsen
ipv droppen.
Bij sneeuw en vorst.
Ooit gedacht wat te doen als het begint
te sneeuwen of als er misschien ochtendrijp is op de baan? Dit zijn natuur
verschijnselen en de regels maken
een duidelijk onderscheid tussen natuur sneeuw en ijs en gefabriceerd ijs
zoals je gewoonlijk op hole 19 in je cola
tegenkomt.
Echter rijp door vorst, net als dauw, zijn
volgens de definitie geen losse natuurlijke voorwerpen, dus mogen niet worden verwijderd. Je mag het dus niet
wegvegen van de puttinglijn of in het
gebied direct naast of achter de bal!
Een uitzondering is op de Teebox, daar
mag je dus weer wel dauw, rijp of water
verwijderen. (Regel 13-2)
Sneeuw en natuur ijs zijn weer anders
dan water of rijp. Je kunt die behandelen als ware het tijdelijk water of losse
natuurlijke voorwerpen naar eigen
optie. Je kunt dus relief nemen zonder
straf onder regel 25-1 of je kunt het
verwijderen als het in de weg ligt van
je slag. De keuze is aan de speler.
Tot slot: Vergewis je altijd van de (Tijdelijke) Plaatselijke Regels voordat je
op een baan gaat spelen, het kan je
zomaar een paar (straf)slagen schelen.
Fred van Kampen (Referee)

25

de baan
Zoals wellicht al vernomen is onze
hoofdgreenkeeper Eric dit jaar genomineerd voor de titel ‘Greenkeeper of
the Year’. Op donderdag 7 december
was de bekendmaking in Driebergen.
We waren met alle greenkeepers en
een ruime afvaardiging van het bestuur hierbij aanwezig. Helaas is Eric
niet de winnaar geworden dit jaar,
maar wij willen hem toch zeker ook
feliciteren met zijn nominatie. Als je in
Nederland bij de beste 4 greenkeepers
hoort (gekozen door een echte vakjury), dan mag je dat toch een zeer goede
prestatie noemen.
Momenteel hebben we veel last van
schimmels op de greens. De oorzaak
hiervan is vocht in combinatie met
hoge temperaturen. Vanaf september
zijn de greens vrijwel constant vochtig
en af en toe hadden we zelfs in november nog temperaturen van 15 graden
of meer. Dit zijn ideale groeiomstandigheden voor schimmels. U heeft dit
ook kunnen constateren door het op
grote schaal voorkomen van paddenstoelen. We hebben de greens behandeld en gaan er vanuit dat we de ont-

Ook gaan we door met het renoveren
van bunkers, hoe ver we hiermee
komen is afhankelijk van het weer.
Natuurlijk gaan de greenkeepers ook
weer de nodige snoeiwerkzaamheden
uitvoeren. U zult zien dat we op een
aantal plaatsen vrij rigoureus te werk
gaan, omdat daar de green of tee te
lang nat blijft door een gebrek aan
zonlicht en wind.
Namens de leden van de baancommissie en de greenkeepers wens ik u
prettige feestdagen en een fantastisch
2018.
Raf Dittrich
baancommissaris
wikkeling van de schimmels in ieder
geval hebben kunnen remmen. Zo
lang de weersomstandigheden het
toelaten zullen we de zomergreens
open laten, maar zoals u weet willen
we de greens minimaal 4-6 weken rust
gunnen.
De komende winterperiode gaan we
verder met het opknappen van de
paden zoals we dit jaar o.a. naast de
tee van hole 16 en 14 hebben gedaan.

even voorstellen
Even voorstellen – Ruud Janssen
Op de algemene ledenvergadering
van 27 november jongstleden ben ik
met een plezierig applaus verkozen tot
nieuw bestuurslid golfzaken. Voor de
leden die mij nog niet goed (genoeg)
kennen, geef ik hierbij een korte schets
van wie ik ben.
Mijn naam is, zoals gemeld, Ruud
Janssen (Panningen, 1968) en ik woon
met mijn echtgenote Mireille (HCP
28,3) en mijn zoons Freek (2000, HCP
33) en Jeroen (2002, HCP 34,6) in
Leunen. In het dagelijkse leven ben ik,
opgeleid als fiscaal jurist, mede-eigenaar van Koenen en Co. U kent ons
daarin van de vlagsponsoring op onze
mooie golfbaan of als dé financieel
zakelijke dienstverlener van Limburg.
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Als passies benoem ik in de eerste
plaats mijn gezin en mijn werk. Daarnaast geniet ik van het golfspel (HCP
31,1), reizen, een goed boek en een
Bourgondische maaltijd met een heerlijk glas wijn.

Naast mijn zakelijke activiteitenbegeleiding en mijn passies ben ik ook nog
actief voor de Rotary Venray (bestuur)
en MHCV (coach van het team van één
van mijn zoons).
Met mijn mede-bestuursgenoten van
Golf & Countryclub Geijsteren kijk ik
uit naar een mooie samenwerking en
veel golfplezier op onze prachtige
baan.
Fore!
Ruud Janssen

nieuws van het secretariaat
Medio december ontvangt u de contributiefactuur per mail; gelieve hiervoor
ook uw ‘ongewenste berichten’ te
raadplegen.
Het merendeel van onze enthousiaste
groep marshalls en gastvrouwen heeft
recentelijk de cursus AED reanimatie
gevolgd. Met dank aan Sraar Poels
voor het initiatief.
Een aantal leden heeft ervoor gekozen
het lidmaatschap op te zeggen. We
danken iedereen voor het in de club
gestelde vertrouwen, maar bovenal
voor hun jarenlange sportiviteit en
gezelligheid!
Gewone Leden
Arts, Oda
Bartels, Gerrie
Beek, Hetty van
Berendsen, Joop
Buytendijk, Hans
Coeverden, Ruud van
Collin, Nonny
Duijnhoven van Marion
Geboers, Noud
Geest, Henk van der
Gerrits, Ger
Gerrits, Marlies

Jeugd
Driessen, Lara
Graaff, Lancelot de
Hanssen, Edmee
Heijden, van der Laura Jane
Kremers, Ype
Schlooz, Marleen
Schlooz, Willemien
Tartwijk, Lisa van
Turner, Ryan
Van der Heijden, Lucas
Wekking Florence

Hagemans, Tino
Horbach, Angelie
Houba, Jacomien
Houba, Peter
Jungslager, Janny
Kesseler, Carla
Kinderen, Han van
Kuiper, Emilie
Philipsen, Johan
Poels, Frenk
Satijn, Minie
Schellens, Ans
Smits, Maurice
Stoop, Tiny
Swinkels, Broos
Teeuwen, Fons
Theelen, Ria
Tiel, Marcel van
Voest, Frans
Westerhof, Henk
Gewoon lid wordt Vriend
Geijsteren
Burgt, Harry van der
Beer, Mieke de
Burgt, Henriette van der
Coenen, Thieu
Hagels, Iet
Verstraaten, Spoek

van

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 14 januari 2018 vanaf
17:00 uur in het clubhuis bent u van
harte uitgenodigd door het bestuur
om samen het glas te heffen op het
nieuwe jaar.

footgolf
Soms zijn er van die momenten dat je
bij jezelf denkt: “Heb ik dat wel goed
gezien?”
Dat gebeurde mij toen ik op weg naar
België, mijn geboorteland, vóór mij op
de autosnelweg een auto zag rijden
met daarop de tekst “VOETGOLF.be”.
Ik moest eerst nog eens goed kijken of
ik dat wel goed gezien had, maar werkelijk, dat stond er!
Aangekomen bij mijn oude golfclub, de
Steenbergse Golf, vroeg ik aan mijn
goede vriend Jean Dumoulin of hij ooit
van dit fenomeen gehoord had. Jawel,
zei Jean, dat is langzamerhand een
erg populaire bezigheid aan het worden. Vooral beroepsvoetballers spelen voetgolf als tijdverdrijf en er zijn
clubs met een aangepast terrein. Met
zo weinig mogelijk trappen tracht men
een voetbal in een emmer te schoppen
die ergens in het terrein is ingegraven.
Er zijn spelregels en competities en er
is zelfs een landelijke bond met alles

erop en eraan: De Belgische Foot Golf
Association.

Het probleem, ging Jean verder, is
echter dat steeds meer spelers op een
heuse golfbaan ook proberen om, dat
wat ze bij Footgolf doen, ook tijdens
het normale golfspel toe te passen. Er
zijn spelers die erop betrapt worden,
dat ze, bijvoorbeeld op de green, een
balletje wat verder naar de hole “trappen” om zo een betere putkans te
creëren. We hebben ook zo iemand in
onze club, Friso Duinstra. Dat is een
inwijkeling uit Nederland, net zoals jij
als Belg nu in Nederland woont, woont
hij hier in België en speelt bij onze club.

Onze Koninklijke Belgische Golf Federatie, heeft maatregelen genomen
tegen deze overtreders. De club moet
deze valsspelers melden en die komen
dan op een lijst. Die lijst hebben ze heel
toepasselijk “de Blauwe Teen” genoemd. Als je eenmaal op die lijst
vermeld staat, kun je eigenlijk wel
vergeten, dat je nog aan officiële golfwedstrijden kunt deelnemen. Dat komt
ervan als je twee spelsoorten door elkaar haalt!
Jean en ik hebben die middag een
heerlijke en eerlijke ronde golf gespeeld en daarna in de plaatselijke
brasserie een voortreffelijke maaltijd
genuttigd. Op de terugweg naar Nederland overdacht ik nog eens wat ik
die dag zoal ervaren had. “Bizar land
eigenlijk” hoorde ik mezelf hard op
zeggen toen ik de grens passeerde,
“bizarre mensen wonen daar, ook al
zijn het van oorsprong Nederlanders!”
Claude Gilon
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