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De meest veelzijdige dakbedekker in uw regio.
S t a y e r h o f w e g  7  •   W a n s s u m  •   w w w . j a c o b s - d a k b e d e k k i n g e n . n l

Platte daken

MMMetalen dak- en wandsystemen

De meest veelzijdige dakbedekker in uw regio.
S t a y e r h o f w e g  7  •   W a n s s u m  •   w w w . j a c o b s - d a k b e d e k k i n g e n . n l

>

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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van de redactie
Het eerste nummer van de 40e jaar-
gang van de blauwe steen; een ge-
denkwaardig jaar dus. Helaas zijn de
inkomsten uit ons advertentiebestand
juist voldoende om de drukkosten te
betalen. Veel geld voor grootse vierin-
gen zijn er absoluut niet. Het zal dus
al bij al in redelijke stilte passeren.
 
Jef Hagemans vertrekt als redacteur
van ons blad. U vindt een kort af-
scheidswoord in dit nummer. Gelukkig
heeft zich een nieuw redactielid ge-
meld: Barbara Reuwer, waar we erg
blij mee zijn. Zo kunnen we weer op
sterkte verder. Ze is gepokt en gema-
zeld in onze club; ze wil het blad wat
vrolijker maken. Dat lijkt ons leuk!
Barbara, van harte welkom. Ze geeft
op deze pagina direct de eerste afslag!
En nog fraaier: ze vereert Jef met een
echt interview, dat is nog geen enkele
oud-redacteur overkomen.
 
Wat ook leuk is, is de aanstelling door
het bestuur van Iris (Lange) en Koen
(vd Meulen) als nieuwe uitbaters van
het clubhuis per 1 januari a.s. als op-
volgers van Olga en André. We kennen
dit paar natuurlijk al lang als een en-
thousiast stel in onze horeca. Wij heb-
ben er alle vertrouwen in en wensen
hen een goede tijd als bazen van bar
en keuken!
 
In onze vorige editie konden een aan-
tal stukken niet meer geplaatst worden
door ruimtegebrek, op zich een pretti-
ge situatie voor de redactie, maar erg
sneu voor diegenen, die zich de moei-
te getroosten om een artikel te schrij-
ven. De kascommissie-, de business-
club- en een deel van de herencon-
ventbijdragen ontbraken. Twee artike-
len verschijnen alsnog in dit nummer,
een artikel bewaren we voor een later
nummer.
 
Kort na het uitkomen van het laatste
uitgave van 2017 bereikte ons het
droeve nieuws van het overlijden van
Theo Coelen. Zijn medewerking aan
ons blad was aanleiding voor een kort
in memoriam. Tijdens zijn vakantie in
Zuid-Afrika overleed onze oud-clubse-
cretaris en oud Pro-Am voorzitter Auke
Smit heel plotseling. Sombere berich-
ten helaas.
 

De nieuwjaarsreceptie vooraf gegaan
door de Nieuwjaarswedstrijd is natuur-
lijk zoals steeds in beeld gebracht. De
voorzitter hield een sobere toespraak
en benadrukte nog eens de precaire,
financiële situatie, waarbij de mogelij-
ke aanleg van een nieuwe baan in
Venlo ook al niet vrolijk stemt.
Enige dagen later op 18 januari werden
we verrast door een westerstorm, die
nogal wat schade teweeg bracht op
onze baan. Door opruimingswerk-
zaamheden was de baan 3 dagen
gesloten. Een pluim voor de greenkee-
pers voor al het werk en dat nog wel in
een weekend. Een parade van geval-
len bomen vindt u in dit nummer.
Al met al toch een rare winter, want na
storm en nattigheid volgde er een pe-
riode van forse kou en vorst, zodat de
wintergreens lang gehandhaafd moesten
blijven en de baan zelfs gesloten was
door opdooi. Gelukkig meldt de baan-

DE AFSLAG
Daar zit ik dan, achter de computer met een groot leeg scherm voor me.
Met open armen en warme appeltaart door de redactie ontvangen bij Jip. “Wat
leuk dat je erbij komt, nee hoor het is helemaal niet moeilijk, je hebt het systeem
zo geleerd!” Systeem leren? Hoezo? Ik ga toch stukjes schrijven?
Wat ik nooit heb beseft (en u waarschijnlijk ook niet), is dat uw clubblad heel
democratisch wordt geschreven en net zo democratisch wordt samengesteld.
Lees: je moet alles zelf doen!
Iedereen logt zelf in, bedenkt waar hij zijn stukje zal plaatsen en in wat voor
format. Iedereen kan alles veranderen, schrappen, verschuiven; ik snap niet
hoe er elk kwartaal zo’n mooie en gepolijste Steen uit komt rollen.
En nu ga ik Eugène opvolgen, wat een klus…..
Maar goed, ik voel me natuurlijk zeer vereerd en ook passend een beetje trots.
Ik ga er alles aan doen om er iets en een mooie tijd van te maken.
 
Barbara Reuwer.
 
(Okee, dit lijkt me wel genoeg zo. Maar nu? Wat moet ik nu met dit stukje doen??
Op hoop van zegen en dat Jip thuis is.)

commissaris, dat de vorst ook zijn
voordelen had voor de kwaliteit van de
greens.
 
Enigzins verrassend was de uitgave
van het bestuur van een digitale
nieuwsbrief zonder enig vooroverleg.
En wij maar denken, dat daar de blau-
we steen voor was en voor het acute
nieuws de webredactie op de site. Zo
wordt het behoud van een clubblad in
papieren versie wel steeds lastiger.
Want ook de advertentie-inkomsten
houden niet over. De toekomst zal het
uitwijzen.
 
En dan staan we nu weer aan de start
van een nieuw golfseizoen. Iedereen
snakt natuurlijk naar heerlijk weer,
mooie fairways en snelle greens. Het
is het bekende jaarlijkse ritueel, waar
we ons allemaal op verheugen. Bin-
nenkort start ook weer de golfcompe-
titie; er zijn 17 teams ingeschreven van
onze club. Er is in ieder geval zwaar
getraind gezien de competie trainings-
dag en het artikel van dames senioren
3. Zij reisden af naar Londen om zich
daar te prepareren. We verwachten nu
natuurlijk wel een kampioenschap.
Ook doen we bij deze een oproep aan
alle captains om een impressie te
geven van hun belevenissen in de
competitie liefst opgeleukt met foto's.
Van die 17 teams moeten toch mooie
verhalen kunnen komen.
Wij wensen u allen een heerlijk
golfseizoen!
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Heikampweg 1, 5862 AR Geijsteren
0478-532574 bouwbedrijf@eijssen.nl

Kasteel Bleijenbeek

Kasteel Geijsteren

Muizentand Brugbogen

Vlechtwerk en console

Kapel aan de Monendijk
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van de voorzitter
Het nieuwe jaar begon stormachtig,
waarbij behoorlijk wat schade is aan-
gericht in de baan en met name in het
bos. Vervolgens een flinke vorstperio-
de, die we ook al jaren niet gehad
hebben; overigens is de baan dan ook
een uitdaging om te spelen en ook
onberekenbaar!
Inmiddels is het voorjaar weer op
komst en onze greenkeepers zijn druk
met het opruimen van de schade, die
door de storm is ontstaan en de baan
herstelt weer langzaam om weer op
het gewenste niveau te komen. Onge-
veer 70 bomen zijn inmiddels geruimd
en dat brengt weer ruimte in de baan,
al is de schade nagenoeg alleen in het
bos ontstaan.
De voorbereidingen voor de competitie
zijn weer in volle gang en iedereen
komt langzaam in beweging om weer
te gaan genieten van het nieuwe golf-
seizoen 2018.
 
Ik wil eerst even stilstaan bij het feit,
dat onze oud secretaris Auke Smit eind
januari in Zuid Afrika is overleden.
Auke heeft als secretaris van Golfclub
Geijsteren een mooie bijdrage gele-
verd aan de ontwikkeling van onze
golfclub en daar zijn we hem zeer
dankbaar voor. Wij wensen Etiene en
familie heel veel sterkte toe met het
dragen van dit grote verlies.
 
Rond de ontwikkelingen van een nieu-
we golfbaan in Venlo is het rustig. We
hebben na de laatste informatie eind
2017 geen nieuwe informatie ontvan-
gen. Wij hebben als samenwerkende
golfbanen  een verzoek gedaan aan
de betreffende partijen voor openheid
te bieden van de overeenkomsten, die
in het kader van de nieuw te ontwikke-
len golfbaan zijn gesloten. Echter daar
krijgen we vooralsnog geen inzage in.
We blijven dit echter goed volgen om
niet verrast te worden met besluiten,
die ons in de toekomst als golfclub
parten gaat spelen. We blijven u op de
hoogte houden van deze ontwikkelin-
gen.
 
Inmiddels kunnen we u nieuws melden
over de horeca. We zijn als bestuur de
afgelopen periode intensief bezig ge-
weest met het zoeken naar een nieuwe

uitbater, die vanaf 2019 de horeca in
het clubhuis gaat bestieren. Na een
zorgvuldige selectie hebben we uitein-
delijk de keuze laten vallen op Iris en
Koen.
Samen met Gijs Schapendonk (extern
adviseur) hebben we dit besluit geno-
men, en zijn wij ervan overtuigd dat we
hiermee een goede oplossing voor
onze club hebben gevonden. Voor-
waarden is ook dat er een ervaren
horeca adviseur aan dit jonge horeca
paar gekoppeld gaat worden om hen
ook te begeleiden in dit voor hen nieu-
we traject. Wij hebben er als bestuur
alle vertrouwen in en wensen Iris en

Koen heel veel succes toe met de
voorbereidingen.
Ook zijn we druk met de aanpassingen
van het clubhuis. Het huidige interieur
is versleten en hoognodig aan vervan-
ging toe. Wij gaan kijken wat we hierin
kunnen gaan doen om straks ook voor

2019 met een frisse nieuwe inrichting
te kunnen starten. Ook dit gaan we in
nauw overleg met Iris en Koen oppak-
ken.

 
We kunnen u ook het heugelijke
nieuws vertellen dat we overeenstem-
ming hebben bereikt met onze hoofd-
sponsor Personato tot verlenging van
de overeenkomst met 2 jaar tot 1 april
2020. Hier zijn we ontzettend blij mee
en zien weer uit naar een fijne samen-
werking de komende jaren. Wij willen
Personato bedanken voor het vertrou-
wen en daarmee de voortzetting van
deze overeenkomst als hoofdsponsor
van Golfclub Geijsteren.
 
Voor nu weer voldoende stof en ont-
wikkelingen die ons als bestuur weer
goed bezig houden. Wij hebben er in
ieder geval weer zin in, en kijken weer
uit om onder zomerse omstandighe-
den de baan in te kunnen. U allen een
mooi golfseizoen gewenst!
 
Namens het bestuur,
 
Geert-Jan Verstraaten, voorzitter
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nieuwjaarsreceptie

De winnaars van de nieuwjaarwed-
strijd: v.l.n.r. Hans van Oosterhout, Jan
Hermans (1e categorie hoog), Dolf
Matulessy (1e categorie laag), Hans
de Bie, de voorzitter (géén prijs) en
Ruud Janssen. Dick van Gassel ont-
breekt.

bootcamp
Aarzelend is er een eerste knopje
zichtbaar, een sneeuwklokje wat de
ijzige kou heeft doorstaan en we be-
ginnen weer te hopen op zomer-
greens.
Kortom, de competitie komt eraan! Er
moet weer getraind worden.
De teamlessen van Davey waren zin-
vol, inspirerend en confronterend. Zijn
advies was dat wij dringend veel
samen moesten ondernemen voor de
teamgeest en ook nog eens veel
moesten trainen. We hebben dit uiter-
aard letterlijk genomen en zijn (enkel
omdat het moest) een paar dagen naar
Londen gegaan.

Naast het trainen van onze culturele
kennis (Het Tate Modern), de kunst
afkijken voor lichaamsbeheersing
(Cirque du Soleil), een gezond dieet
ontwikkelen (restaurantjes en pubs),
hebben we uiteraard ook nog gegolfd.
Je zoekt dan natuurlijk een All English

Golfcourse uit en die was meer dan
prachtig. Helaas zag de lucht er best
dreigend uit, maar dat mocht de pret
niet drukken.
Clubs gehuurd met voor 2 van ons een
herenset (“We never get so many la-
dies…..”) en na een heerlijk full English
breakfast op de club, gingen we de wei
in.
Hadden we dat ontbijt maar over ge-
slagen, want de lucht werd pikzwart.
“Nee hoor”, zei de optimist onder ons,
“dat gaat precies langs ons heen.” Die
woorden waren nog niet droog, of de
sluizen gingen open. Uiteraard speel-
den we door, bikkels die wij zijn,  maar
op hole 5 kwam er een buggie met een
sjieke caddymaster naar ons toe.
Hoe fanatiek we waren, want we waren
nog de enige flights op de baan, ieder-
een zat binnen. “Ach ja,” zeiden wij,
“we’re Dutch, we’re used to rain.” En
we wilden verder spelen.
Nou, dat ging mooi niet door! Hij zou
ons wel meenemen; we moesten onze

tassen maar laten staan, die zouden
zij wel ophalen; nee, we moesten echt
lekker naar het clubhuis, want daar
was a nice cup of tea. “And a hairdryer”,
voegde hij er dreigend aan toe. Tja,
deze strijd wonnen we niet. Hij wreef
heel charmant de zittingen droog en
we werden afgevoerd.

Ach, die douche was toch wel lekker,
maar de lunch die we voor de tussen-
stop op hole 9 hadden besteld, werd
ook spontaan geserveerd.
En dat terwijl we de eggs benedict nog
maar net achter de kiezen hadden.
Daar ging ons voornemen voor gezon-
de voeding,…..
Het is allemaal behelpen uiteraard en
dit alles op voorschrift van onze pro.
Het was echt voor het goede doel, de
eer van Geijsteren verdedigen!
(Gaan we tussendoor nog een keer
evalueren, meisjes?)
 
Dames senioren 3.
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variabel

In memoriam
Kort na het verschijnen van de vorige
blauwe steen bereikte ons het bericht,
dat op 17 december 2017 Theo Coelen
was overleden. Theo was jarenlang lid
van onze vereniging; helaas moest hij
de laatste jaren afhaken in verband
met ernstige longproblemen.
Hij was een realistisch mens: altijd in
voor een goed gesprek, waarbij hij
steeds een nuchtere kijk op het leven
toonde met een sterk positieve en
zeker ook humoristische inslag. Hij
was een enthousiaste speler met zijn
woensdagclub en op de herendag op
vrijdag.
Na zijn afscheid als lid van onze club
werden de contacten op het golfterrein
wat minder maar zijn enthousiaste
belangstelling en kennis van de foto-
grafie bleef. Voor de herendag maakte
hij fraaie collages van bijzondere ge-
beurtenissen en van ieder lid een por-
tret, hetgeen leidde tot het in de club
fameuze “smoelenboek”.
Toen ik zelf lid werd van het redactie
van het clubblad, dacht ik direct aan
hem voor bijzondere foto’s. Zo ver-
zorgde hij vele jaren de eindjaarfoto
van de redactie, waarbij hij het niet kon
laten ook nog wat andere collages bij
te voegen. “Ik was toch bezig”, zei hij
dan. Ook in de tijd, dat zijn conditie hem
belette op de golfbaan actief te zijn en
hij zijn lidmaatschap had beëindigd,
bleef hij ons steeds terzijde staan,
hetgeen door ons zeer werd gewaar-
deerd. Ik heb hem steeds een bijzon-
der  mens gevonden.
Namens de redactie,
Eugene Verstraaten

Putting Workshop =  meer vertrou-
wen = meer spelplezier = beter
scoren
Capto is een kleine/lichte sensor, die
je aan je puttersteel bevestigd ter grote
van een luciferdoosje. Deze draadloze
sensor registreert in 3D hoe de putt--
stroke er uit ziet met 300 metingen per
second. Zo wordt helemaal duidelijk
wat je aan je putts kunt verbeteren om
meer putts te kunnen holen. Green
lezen is een ander aspect, wat ook
moet kloppen uiteraard. Als je de green
hebt gelezen en je puttlijn hebt geko-
zen, wil je graag de bal laten vertrek-
ken op de gekozen lijn. Met Capto
werken we hier aan. Zeker voor de
korte putts tot 4 meter, de putts die je
graag wil uitholen, is de juiste vertrek-
richting cruciaal. Ook Yips of het om-
trekken van de putter tijdens de putt is
goed zichtbaar door deze sensor en
de verbeteringen zijn dus meetbaar,
gegarandeerd succes dus!
Aanbieding €150.- voor 3 privélessen
putten inclusief Capto-analyse.

Afscheid Jef Hagemans
Na een zittingsperiode van 18 jaar
heeft Jef Hagemans afscheid geno-
men als lid van de redactie van de
blauwe steen. Hij trad aan in 2000!
In zijn eerste periode was hij de grote
animator van “Gijsje”, een soort van
geestige one-liner ontsproten aan het
reilen en zeilen van onze club. Soms
waren deze schriftures leuk, soms wat
minder en soms gaf het aanleiding tot
commotie. Dit laatste deed Jef altijd
goed, want hij hield van reuring zoals
hij dat noemt. Geleidelijk is Gijsje toch
uit beeld verdwenen, want het is nu
eenmaal erg moeilijk om steeds nieu-
we geestige gezegden te produceren.
Onder het pseudoniem “Josephus”
produceerde hij ook diverse artikelen
met een min of meer controversieel
karakter.
Jef is een begenadigd fotograaf: hij
had kijk op mooie plaatjes en in zijn
golftas zit dan ook (bijna) altijd zijn
camera om mooie momenten in de
baan, in het clubhuis of in de natuur
direct vast te leggen. Veel van de foto’s
in ons blad zijn dan ook van zijn hand.
Als corrector was Jef veeleisend, hij
controleerde vlak voor het drukken
nauwkeurig pagina voor pagina op
correct taalgebruik en zetkwaliteit.
Want wat u misschien niet weet, de
redactie zet het blad zelf. Ook hanteer-
de hij nog de pen voor korte aanvullen-
de stukjes in “van de redactie”, waarbij
zijn enigszins archaïsch woordgebruik
opviel. Kortom Jef houdt van taal!
Wij vinden het jammer, dat hij stopt met
het redactiewerk, maar gelukkig heeft
hij aangegeven altijd bereid te zijn een
helpend handje toe te steken. In ieder
geval blijven wij hopen op zijn voortref-
felijke foto’s.
Jef, het is gelukkig geen afscheid voor
altijd, want we blijven je regelmatig
zien op de golfbaan, maar ongemerkt
konden wij je vertrek uit de redactie
toch ook niet laten verlopen!

De beste banen van Limburg vol-
gens golfers.
Op Leadingcourses.com kunnen gol-
fers banen beoordelen. Op basis van
de reviews van golfers hebben ze een
top 3 per provincie samengesteld.
Deze week de top 3 van Limburg
(peildatum februari 2018):
1. Geijsteren (gemiddeld cijfer 8,1*)
2. De Herkenbosche (8,1)
3. De Peelse/Het Rijk van Margraten
(7,9)
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kascommissie
Nu ook eens iets over de Kascommis-
sie die – sinds 2015 - inmiddels al 3
jaar actief is. De Kascommissie doet
haar werk in stilte en buiten het gezicht
van vele van de andere (wedstrijd-or-
ganiserende) commissies. Zij is rede-
lijk onzichtbaar behalve op de ALV van
juni. Dan doet zij verslag van haar
bevindingen over het financiële ge-
deelte van het afgelopen verenigings-
jaar. Velen van u hebben al kennisge-
maakt met de commissie tijdens de
juni-ALV’s van  de afgelopen 3 jaar.
De commissie is ontstaan, mede door
de wens voor een controlerend orgaan
van de Stichting Openlucht Recreatie
Limburg. De Kascommissie is – even-
als  de Commissie van Beroep – uniek
in die zin dat zij namelijk door de leden
wordt gekozen. Dit gebeurt jaarlijks
tijdens de ALV in november zodat de
nieuw aangestelde (of ververste) com-
missie haar taak kan beginnen op het
moment dat de jaarstukken van het
afgelopen verenigingsjaar klaar zijn.
Dat is meestal in maart/april van het
jaar erna.
Haar taak is om de boeken en de fi-
nanciële handelingen van de Vereni-

ging op bestuursniveau te controleren
en de leden te adviseren om de pen-
ningmeester van de vereniging ja dan
nee te déchargeren voor het voeren
van de boeken en – impliciet – het
bestuur te déchargeren voor het ge-
voerde financieel beleid. Dat gebeurt
allemaal uiteraard in de ALV van juni
in het jaar er na.
Meer gedetailleerde informatie vindt u
op de website onder ‘ Commissies’ –
‘Kascommissie’ en uiteraard in het
Huishoudelijk Reglement art. 6 en 9
De taken van de Kascommissie beper-
ken zich niet alleen tot het ‘controleren
van de bonnetjes’ maar zij stelt zich
ook positief kritisch op naar het be-
stuur, waar het gaat om het gevoerde
financieel beleid en de inzet van de
beschikbare middelen (materieel én
financieel). Zo maakt de Kascommis-
sie elk jaar een risico-inventarisatie,
die voor de leden opvraagbaar is bij de
clubsecretaris. Tevens doet de Com-
missie aanbevelingen aan het bestuur
die betrekking hebben op handelwijze,
het omgaan met de – voornamelijk fi-
nanciële – middelen en zaken van or-
ganisatorische aard.

Inmiddels liggen er al drie verslagen
van de Kascommissie voor (ook deze
zijn opvraagbaar bij de clubsecretaris).
Voor allen, die betrokken zijn bij het
wel en wee van de club, is dit uiteraard
interessant leesmateriaal.
De Kascommissie was wel een beetje
verbaasd dat tijdens de ALV van no-
vember 2017 het agendapunt ‘Samen-
stelling Kascommissie’ op de agenda
ontbrak. Dit in tegenstelling tot de
agenda’s van 2014, 2015 en 2016. Zo
werd de leden geen gelegenheid om
nieuwe kandidaten te kiezen. (Paul ten
Brummelhuis en Frans Voest zijn af-
tredend). Dit betekent dat er dus nu
formeel bestuurlijk geen Kascommis-
sie is die de boeken over 2017 gaat
controleren. We zijn benieuwd !
De commissie die thans nog bestaat
uit Piet van Aar, Paul ten Brummelhuis
en Frans Voest is blij dat zij de contou-
ren van de Kascommissie binnen de
context van de Vereniging gestalte
hebben kunnen geven. Het is een
gedegen maar ook kritisch controle-
mechanisme waarmee de leden blij
kunnen zijn. Dat geldt zeker in de hui-
dige financieel moeilijk periode.

verslag stamppotwedstrijd 22-02-2018

Om 10 uur begon de wedstrijd met een
shotgun en ondanks het koude weer
waren er 32 leden komen opdagen.
Die Nederlanders zeuren altijd zo over
het weer. Laat ons eerlijk wezen, dit
was heel gezond winterweer met zon!
 
De dag ervoor was ik jarig, maar had
een deel van die dag in het vliegtuig
doorgebracht, de koffers uitpakken
komt later wel en vervolgens haalde ik
Paula al vroeg op.
 
Op een zonovergoten dag reden we
naar Geijsteren. Gelukkig starten we
op hole 2, niet te ver voor een “oudje”.
Riny van Sundert en Liesje van de
Geest waren mijn flightgenoten, gezel-
lig. Om hen niet te laten bevriezen had
ik natuurlijk mijn bekende “dropshot” in
de tas.
 
Over de bevroren gedeeltes van de
baan huppelden onze balletjes met
meters naar de (winter)holes. Oef, wat

waren die dichtbij. Na 13 holes stond
er heerlijke zuurkool-stamppot met
worst en worstjes klaar en niet te ver-
geten die heerlijke mosterdsaus. Er
werd gezongen, het glas geheven en
ik had met 37 punten ook nog gewon-
nen: “de Stamper”, wat voelde ik me
jarig!
 
Met weemoed dacht ik terug aan de
strenge winters van vroeger thuis met
10 personen aan de dis en wie jarig

was, mocht zeggen wat er op tafel
kwam. Op mijn verjaardag was dat
altijd boerenkool met vlees en worst.
Lekker een torentje bouwen, het vlees
verstoppen een een slootje jus om de
“green” maken. Daarna Haagse bluf
(mijn moeder kwam van den Haag),
heerlijk eiwitdessert met bessensap,
dat was smullen!
 
Dank je wel DACO, Jullie doen het
goed, dit was weer een dag met 5
sterren
 
Wintergroet, Ellen Scheuten
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40 jaar herenconvent

Nadat de G&CC “Geijsteren” vorig jaar
haar 40-jarig jubileum vierde, is het nu
het jaar van twee andere jubilarissen
t.w. De Blauwe Steen (gefeliciteerd
redactieleden) en het Herenconvent.
Wij zijn druk bezig om een programma
samen te stellen. In principe willen we
de jaarlijkse Pro Cup op 22 juni 2018
opwaarderen tot een shot gun wed-
strijd met start om 13.00 uur en aan-
sluitend een barbecue.
In het kader van ons 40 jarig jubileum
wil ik dit jaar in iedere editie van de
Blauwe Steen een stukje plaatsen uit
de oude doos, te beginnen met twee
stukjes overgenomen uit de Blauwe
Steen oktober 1978 en jaargang 1981.
Ik heb beide stukjes gelezen in het
jubileumnummer uitgegeven door het
Seniorenconvent ter gelegenheid van
het 20 jarig bestaan.
 
De Blauwe Steen oktober ‘78
 
Seniorenconvent in oprichting
Eerst een ernstig misverstand uit de
weg geruimd. Het Seniorenconvent
van de Golfclub Geijsteren werd niet
opgericht, doch ontstond door sponta-
ne en collectieve roeping. Het Convent
wil en zal een geestelijke beweging
wezen, die dient, die verheft en op de
duur ook de dienst uitmaakt. Dat de in
conventuelen, spirituelen en obser-
vanten op te delen leden zich waar-
schijnlijk op de vleesloze vrijdag met
golf zullen bezig houden, is irrelevant
en dus van ondergeschikt belang.
Leden betalen geen contributie, zij
brengen slechts hun vermogen in. De
ballotage is streng, maar wel willekeu-
rig. Reizen naar elders verblijvende
broeders met dezelfde contemplatieve
instelling en aanvaardbare SSS zullen
niet geschuwd worden. In principe
kunnen slechts zij lid worden, die het
lidmaatschap van de Golfclub Geijste-
ren bezitten, het mannelijk geslacht
reeds 55 jaren meester zijn en toela-
ting tot de baan genieten. Jonge mei-
den die het begeren, kunnen een tijde-
lijk lidmaatschap voor hooguit een dag
en de daarop aansluitende nacht.
Zulks tot een maximum van twaalf keer
per jaar en alleen als de baan open is.
 
Het 2e stukje is kennelijk een stukje uit
de rubriek “van de redactie” uit een
uitgave van 1981.

Van de redactie 1981
 
Wij hebben ons oor eens te luisteren
gelegd bij het Seniorenconvent, een
groep van rijpere mannen in de bloei
van hun leven, die iedere vrijdag de
baan en het clubhuis bezetten. Zij
hadden zich omgeven met een aureool
van pure gezelligheid. Door deze ge-
zelligheid vond het golfen ondanks het
wedstrijdkarakter plaats in een sfeer,
die zo genoeglijk en ontspannend was,
dat iedere golfer daarvan droomt. Een
sfeer, waar geen rivaliteit was, maar
de vriendschap hoogtij vierde, waar
men elkaar royaal op de schouder
klopte, waar breeduit gelachen werd,
waar men gewoon genoot van het
samen zijn.
 
Was het een wonder, dat het eerste,
wat een jeugdlid op zijn 15e verjaardag
vroeg: “pappie, is het echt waar, dat ik
nog 40 jaren moet wachten eer ik met
de senioren mee mag spelen?” “Ja dat
klopt,” antwoorde de goedingelichte
vader, “als het tegen die tijd maar niet
met deze kerels is.” 
 
De vraag van de jongen en het ant-
woord van de vader was voor ons
aanleiding een dag mee te lopen ver-
momd als senior. We hebben het ge-
weten! Van enige ludieke of gezellige
sfeer was geen sprake meer. Bij het
binnenkomen werden we door een
kolossale senior aangeblaft, dat we 3
gulden moesten betalen. Bruno heette
hij en iedereen gaf daarna uiterst be-
leefd 3 gulden. Tot onze niet geringe
verwondering bleek, dat hij niet het
hoogste gezag had. Ene “Harry en
Loo” zaten achter een tafel alles te
beslissen. Zij deelden iedereen in en
stelden de partijen samen. Ook het
geld zagen wij in die richting verdwij-
nen. Fluisterend vertelde men ons, dat
het zo al weken ging. Waar het geld
naar toe ging, waarvoor het was, nie-
mand wist het. Daar durfde ook nie-
mand naar te vragen.
 
Ach ja, vroeger was het hier heel an-
ders geweest. De tranen welden in zijn
ogen, toen hij vertelde, dat ze iedere
vrijdag een wedstrijd speelden en ‘s
avonds werd de winnaar van die dag
als een ware kampioen gevierd. Iede-
re seniorgolfer werd toen nog in zijn

waarde gelaten en speelde zijn eigen
handicap. Nee, dat was nu niet meer.
Iedereen met een handicap boven de
24, zelfs al had hij er géén, moest van
24 spelen. “Zo streng is zelfs een
wedstrijdcommissie nooit voor ons
geweest,” fluisterde de vader ons toe.
“Wij spelen nu alleen maar matchplay
tegen elkaar,” ging hij zacht verder. “-
Met deze handicap-verrekening heb-
ben alleen de betere een kans om te
winnen,” en zijn hoofd wees schuchter
naar de tafel waar alles geregeld werd.
“Zo hebben we ook geen winnaar meer
na afloop en geen feestje.”
 
“Hebben jullie nooit geprotesteerd?”
“Daar hebben we geen kans voor
gehad. In één klap hadden die twee
daar aan tafel alles geregeld. Ook dat
van die drie gulden, vroeger speelden
we voor niets, hoefden we niet te be-
talen.
 
Er zijn er die het nauwelijks kunnen
betalen van hun A.O.W. Vóórdat ie-
mand wat kon zeggen, stuurden zij
Bruno op hem af. Die legde zijn zware
hand zó op zijn schouder, dat hij heel
gauw afslikte wat hij te zeggen had.
Daarna floten ze Bruno terug en letten
scherp op of hij nog ergens moest
optreden. Dat was niet nodig, niemand
durfde meer iets te zeggen.
 
Wij hebben die dag meegespeeld. Wij
wilden de kelk leegdrinken tot het bit-
tere einde. Na afloop zaten alle senio-
ren zwijgend aan de bar. Diep in fau-
teuils weggedoken zaten Harrie, Loo
en Bruno onder het genot van meer-
dere consumpties na te genieten van
de fijne dag, die ze gehad hadden.  
“Nee, we mogen nog niet naar huis, we
moeten wachten op de uitslag.” Stil
zaten ze aan de bar te wachten, af en
toe een schuwe blik werpend op het
feestvierende trio.
 
Die arme senioor,
hij gaat er onderdoor,
zijn ellendig bestaan,
sleept hij over de baan,
voor hem is allang beslist,
hij heeft zijn laatste putt gemist.
 
Dit gedichtje werd ons bij het afscheid,
op een verfrommeld papiertje, haastig
in de hand gedrukt.
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40 jaar herenconvent
 
Blijft over de wedstrijdverslagen van
de afgelopen periode:
 
CROSSCOUNTRY
Vrijdag 29 december was het weer
zover. De wedstrijd waar een select
groepje leden een jaar naar uitkijkt.
Niet iedereen wil deze wedstrijd name-
lijk spelen, vandaar dat er een alterna-
tief is, een 18 holes Stableford wed-
strijd. Van de hoge handicappers kan
ik het nog wel begrijpen, dat ze liever
een Stableford wedstrijd spelen, maar
ik zie ook regelmatig lagere handicap-
pers bij de Stableford wedstrijd. De 18
holes wedstrijd baan is opgedeeld in
10 holes met een par van 57. Er waren
48 inschrijvingen voor de crosscoun-
try. We speelden voor de crosscountry
een fourball betterball. Hoewel de
weersverwachtingen niet rooskleurig
waren, begonnen we allemaal met
droog weer. Alleen de laatste flights
hebben een uurtje in de natte sneeuw
gespeeld. Uiteindelijk werd de cross-
country gewonnen door het koppel
Harry Clevis en Henk Cuppen met 45
netto. Tweede werd ook met 45 (maar
iets minder op de laatste holes) Henny
Konijnenburg met gastspeler Geon
Reijn. Derde werden de winnaars van
vorig jaar Wim van Osch en Hans van
Oosterhout netto 46 slagen. De 18
holes Stableford wedstrijd werd een
prooi voor Sef Lommen met 43 Stable-
ford punten.
 
WINTERCOMPETITIE
In tegenstelling tot vorig jaar werd er
één wedstrijd afgelast. De gemiddelde
inschrijving was 50. Dit is hoog zeker
voor een wintercompetitie. Even zag
het er naar uit dat de laatste wedstrijd
geen doorgang kon vinden, maar ge-
lukkig ging donderdag ervoor de baan
weer open.

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

In de laatste wedstrijd waren de kans-
hebbers voor de eindzege zoveel mo-
gelijk in één flight ingedeeld. Er hadden
57 leden ingeschreven. Maar doordat
er geen handycars in de baan mochten
en er enkele zieken waren, kwamen er
uiteindelijk 49 aan de start.
 
Ook de latere winnaar in de 1e cate-
gorie moest verstek laten gaan. Hij had
die dag en het weekend verplichtingen
als marshal, echter zijn voorsprong
was groot genoeg om zijn eindzege
veilig te stellen.
 
Er werd gespeeld op wintergreens.
Om 09.00 uur ging de eerste flight van
start en rond 13.40 was iedereen bin-
nen en kon er gerekend worden. Niet
alleen de dag winnaars werden gehul-
digd, maar ook de eindwinnaars wer-
den in het zonnetje gezet.
 
De Winterbekers werden uiteindelijk
gewonnen door:

 
Categorie 1:  
1. Jos Manders 182 punten
2. Pieter Gerrits 175 punten
3. Geert Willems 174 punten
4. Harry Geurts 172 punten
5. Piet Borjans met 171 punten

 
Categorie 2:
1. Jan Hermans 186 punten
2 en 3 gedeeld Jac. Linskens en Henk
Cuppen 171 punten
4 en 5 gedeeld Gerrit Taks en Ronald
Barentsen 170 punten.
 
Heren proficiat.
Henk van der Schaft,
secretaris/penningmeester Herenconvent

Hier nog eens ten overvloede, maar nu
buiten op het terras de winnaars van
de winterbeker: Li Jos Manders (1e
cat.) in zijn marshall-outfit en Re Jan
Hermans (2e cat.)
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bericht uit de weco
De WeCo is er wederom in geslaagd
voor het komende golfseizoen een
aantrekkelijk programma samen te
stellen. Een programma, ruim gevuld
met clubwedstrijden, waaraan alle
leden van onze vereniging kunnen
deelnemen en waarvoor u dan ook van
harte wordt uitgenodigd. 
In grote lijnen komt dit programma
overeen met dat van het vorige sei-
zoen.
Er zijn twee categorieën wedstrijden:
de gezelligheidswedstrijden en de
meer prestatieve wedstrijden.
Bij de gezelligheidswedstrijden wordt
in de meeste gevallen met een shotgun
gestart, zodat iedereen tegelijk aan de
wedstrijd begint en ook tegelijk in het
clubhuis terug keert. Met name voor
onze nieuwe leden zijn deze wedstrij-
den aantrekkelijk, omdat deze een
uitstekend platform bieden om met
andere leden kennis te maken. En voor
hen, die net met golf zijn begonnen, is
het goed te weten, dat deelname open
staat voor leden met een exact handi-
cap van 54.0. Gespeeld wordt dan wel
met een maximum playing handicap
van 45.0.
Ook worden vaak verschillende spel-
vormen toegepast. Gezelligheid staat
voorop en er zijn altijd leuke prijzen te
winnen.
In 2016 is de traditionele Vlaggenwed-
strijd op Koningsdag opengesteld voor
leden van Golfclub Overloon. Een
aanzienlijk aantal Overloonse golfers
heeft van deze buitenkans gebruik
gemaakt. Ook dit jaar willen wij hen
weer in de gelegenheid stellen om met
onze club en onze mooie baan kennis
te maken. Daarmee bevestigen wij ons
samenwerkingsverband met Overloon
en wellicht dat deze (hernieuwde)
kennismaking kan leiden tot een duur-
zamere relatie.
Als we spreken over de prestatieve
wedstrijden, hebben we het over de
diverse clubkampioenschappen en de
Maandbekers. Dit zijn de echte klas-
siekers.
Ook dit jaar wordt weer het Nationaal
Open Matchplay voor professionals op
onze baan gespeeld. Het Nationaal
Open biedt onze club de gelegenheid
haar visitekaartje af te geven met be-
trekking tot de kwaliteit van onze baan.
Is deze altijd al in uitmuntende conditie,
voor het Nationaal Open zetten onze

greenkeepers altijd een extra tandje
bij. De baan is dan super! Om die reden
zijn de clubkampioenschappen, zo-
merfoursomes en matchplay zo dicht
mogelijk bij het Nationaal Open ge-
pland, zodat de deelnemers kunnen
profiteren van de optimale conditie van
de baan.
Het clubkampioenschap Strokeplay
vindt, traditiegetrouw, plaats in sep-
tember.
Uiteraard zijn de 8 maandbekers in de
A- zowel als de B-categorie weer in het
programma opgenomen.
De A-categorie speelt Strokeplay en is
opengesteld voor spelers en speel-
sters met een exact handicap ≤26.4.
De B-categorie speelt Stableford.
Oorspronkelijk was de B-categorie
bestemd voor deelnemers met een
handicap >26,4. Gebleken is dat er bij
spelers met een lagere handicap dan
26.4 behoefte bestaat om Stableford
te spelen.  Daarom hebben wij als
proef de Stableford Maandbekerwed-
strijden opengesteld voor alle handi-
cappers. Hierbij geldt eveneens dat
deze wedstrijd openstaat voor deelne-
mers met een exact handicap van
54.0, echter wel met een maximum
playing hcp van 45.0.
De Vaele Key Matchplay individueel
en de Vaele Key Winterfoursomes zijn
ook weer in het programma opgeno-
men. Beide wedstrijden kenden het
afgelopen jaar een aanzienlijk deelne-
mersveld.
 
 
De jaarlijks terugkerende Golfweek
hebben wij eind augustus/begin sep-
tember ingepland. In de Golfweek
wordt de Vriendinnendag en de Vrien-
dendag georganiseerd en wordt die

week afgerond met de Dies-wedstrijd,
dé clubwedstrijd bij uitstek!
Zoals gebruikelijk wordt de altijd druk-
bezette Vriendinnendag georgani-
seerd door de Damescommissie. Het
Herenconvent organiseert wederom
de Vriendendag in de Golfweek. Deze
wedstrijd zal dan zijn opengesteld voor
alle heren-leden van onze vereniging
en hun vrienden.
Als u dit leest, is het wedstrijdprogram-
ma van 2018 al van start gegaan.
De Openingswedstrijd was een ‘koud’,
maar goed begin. Het aantal deelne-
mers was niet spectaculair. Waar-
schijnlijk waren de extreme winterse
omstandigheden daaraan debet. Niet-
temin, de deelnemers waren, blijkens
de reacties, enthousiast.
Ook de eerste Maandbekerwedstrijd is
gespeeld. Bij het ter perse gaan van
deze Blauwe Steen waren de uitslagen
hiervan nog niet bekend
 
Samenstelling WeCo
Door het vertrek van een van de leden
is de formatie van de WeCo aangevuld
met een nieuw lid.  Hans ten Berge is
de gelederen komen versterken.
 

De Weco wenst u een fantastisch
golfjaar met veel fijne golfmomenten
en rekent op een groot deelnemers-
veld bij alle mooie wedstrijden, die op
het programma prijken!

15



voor de jeugd
Nieuw golfseizoen
Terwijl de eerste lessen van 2018 al-
weer achter de rug zijn, blikken wij toch
nog even terug op de laatste les van
2017. Davey gaf aan dat de jeugdleden
alleen maar aanwezig hoefden te zijn,
de clubs mochten zelfs thuis blijven.
Het was namelijk tijd voor “boerengolf”.
Davey verdeelde de groep in tweeën,
zette twee doelen uit en gewapend met
klompclubs streden de twee teams om
de bal. Een spannende boerengolf-
hockeywedstrijd volgde, waarbij de
jeugdleden er vol voor gingen. Sommi-
ge jeugdleden bleken over verborgen
talenten te bezitten en ik heb gehoord
dat in de bosjes zelfs iemand van de
boerengolffederatie aantekeningen heeft
gemaakt. Wie weet schittert er binnen-
kort een jeugdlid in het Nederlands
boerengolfteam….
Na de spannende wedstrijd werden de

oefenholes nog gespeeld, natuurlijk
met de klompclubs. Na afloop van
deze leuke les werd het seizoen dan
echt afgesloten met, de inmiddels be-
roemde, warme chocolademelk met
slagroom!

 
Ook in 2018 heeft Davey zijn truken-
doos weer weten te vinden. Zo
moesten de jeugdleden tijdens de
eerste baanles één club kiezen en
daarmee moesten de holes worden
gespeeld. Dus zowel afslaan, pitchen,
chippen en zelfs putten met bijvoor-
beeld een hybride. In het begin waren
de jeugdleden nog wat onwennig,
maar na een paar holes bleek dat ook
met een hybride een nette chip ge-
speeld kan worden. Ondanks de kou,
hagel en sneeuw bleven de jeugdle-
den de moed erin houden. Na 7 holes
vond Davey het genoeg en stond er in

het clubhuis…. Jawel wederom de
beroemde (en welverdiende) warme
chocolademelk met slagroom te wach-
ten.
 
Davey
Jezus en Petrus slaan samen een
balletje op golfbaan 'the green'. Aan-
gekomen bij hole 6 vraagt Jezus aan
Petrus: 'Wat zou Davey bij deze hole
genomen hebben?' 'Mwoah, een '3 ij-
zer' ofzo' zegt Petrus. Jezus pakt z'n
'ijzer 3' en geeft de bal een mep, waar-
bij de bal recht in de plomp terecht
komt. Terwijl Jezus over het water
loopt om z'n balletje te zoeken, komt
er een man naast Petrus staan en zegt:
'Kijk die vent daar, die denkt dat ie
Jezus is!', 'Sterker nog', zegt Petrus,
'Hij denkt dat ie Davey van Mulken is!''

Op 10 maart voorafgaand aan de start
van de competitie was er weer de
jaarlijkse competitieteam trainings-
dag.  Davey had een leuke 18-holes
wedstrijd uitgezet met verschillende
spelvormen.
 
Op de oneven holes was de vlag op
een moeilijke plaats gezet om van
daaruit een neary te maken. Aan de
bijgevoegde foto’s te zien werden er
ook prijzen uitgereikt. Dit alles moeten
wij lezen  op facebook.
Ook bijgaande foto’s werden van fa-
cebook overgenomen. 
 
Wel een beetje vreemd; wij dachten
juist, dat De blauwe steen bij uitstek
het medium was, waar deze verslagen
en foto’s dienen te verschijnen.
Kom op leden van Geijsteren, als er
wat te melden is of wat verslagen te
maken zijn, denk dan in eerste instan-
tie aan uw clubblad!

competitie trainingsdag
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Bertus bedankt

Komende juni vieren we voor het der-
tigste jaar op rij een mooi golffeestje
op onze club.
Dan is vooraf wel een woord van dank
op zijn plaats. Dank aan onze leden,
die nu al dertig jaar toestaan, dat de
baan gedurende vier dagen beschik-
baar is voor de Nationale Open Match-
play Kampioenschappen. Golfen is
dan maar heel beperkt mogelijk, maar
leren van de talenten, die er dan rond-
lopen des te meer. Dank aan onze
greenkeepers, die onder de bezielen-
de leiding van Erik Wijnhoven elk jaar
opnieuw als een geoliede machine de
baan naar het Europese topniveau
brengen. Waar bij grote toernooien
vele tientallen greenkeepers worden
“ingevlogen”, doen zij dat samen als
een echt team. En dat van ’s morgens
voor dag en dauw tot in de hele late
avond. Natuurlijk wint elke goed onder-
houden golfbaan aan glans met het
klimmen der jaren, maar door de elk
jaar opnieuw geleverde piekprestatie
wordt onze golfbaan in een rap tempo
mooier en beter. Wij zijn het niet zelf
die dit beweren, maar het zijn de spe-
lers, waaronder er genoeg zijn die op
Europees niveau presteren, die dit uit
eigen beweging zeggen. Dank aan al
die leden, die gedurende deze dertig
jaar hun steentje hebben bijgedragen
aan de organisatie en daarmee aan het
elk jaar opnieuw welslagen van het
toernooi.
Door deel uit maken van de organisa-

tie, door hand- en spandiensten te
verlenen, door als gastheren en gast-
vrouwen te functioneren, door deel te
nemen aan activiteiten rondom de
Matchplay en door mee te genieten
van het prachtige golfspel, dat er te
bekijken valt. Dank aan onze horeca,
die in al die dertig jaren nooit versaag-
de en ook een topprestatie leverde
door de spelers en onze gasten in de
watten te leggen. Dank aan al die
personen, organisatie en bedrijven,
die gedurende al die jaren hebben
gesponsord, hebben deelgenomen en
hebben gezorgd dat er voldoende te
beleven viel. Zonder sponsoren zoals
de NGF, de PGA, het bedrijfsleven en
de vele individuele leden, die ons een
warm hart toedragen zouden we dit
alles niet voor elkaar hebben gekre-
gen.
De meeste leden zijn inmiddels wel
vertrouwd met de Matchplay en weten
dat de baan dan is voorbehouden aan
de betere amateurs en professionals
uit het hele land, maar nog niet alle
leden zijn er van doordrongen hoe
makkelijk het is om zelf onderdeel te
worden van de Matchplay. Op de
woensdag, als de niet geplaatste spe-
lers zich moeten kwalificeren voor het
toernooi, is het akelig spannend om
een favoriet te kiezen en mee te lopen
en te zien of jouw favoriet zich al dan
niet kan plaatsen.
Ook de shoot-out, die na de wedstrij-
den vaak nodig is om de laatste deel-

nemers te selecteren, is akelig span-
nend. Anders dan op de KLM open
mag je overal bij zijn, kun je meelopen,
kun je na afloop met je favorieten een
praatje maken en een drankje met ze
drinken. De gelegenheid bij uitstek om
de toekomstige Joost Luiten te leren
kennen. In de dagen erna begint de
afvalrace. Wie blijft er uiteindelijk over?
Wie vertoond het mooiste spel? En is
dat ook de winnaar?
De meeste spelers vinden het leuk als
toeschouwers hun belangstelling
tonen en ze zijn vaak ook niet te be-
roerd om je deelgenoot te maken van
hun tactiek en strijdplan. Als je een-
maal van dichtbij hebt gezien hoe de
betere spelers onze baan “aanvallen”,
dan zal je eigen ronde nooit meer he-
lemaal hetzelfde zijn.
Kom het meebeleven en maak het
golffeestje ook jouw golffeestje.
 
“Last but not least”, wil ik ons oudste
en enige erelid bedanken voor het in-
dertijd samen met Martin Groenendaal
genomen initiatief. Beste Bertus ook
zonder jou was er ooit wel met een
Nationaal Open Machplay Kampioen-
schap begonnen, maar het was hoogst
waarschijnlijk nooit in Geijsteren te-
recht gekomen en dan hadden we met
zijn allen veel moois gemist. Bertus
bedankt!!!
 
Henk de Jong
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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

openingswedstrijd 18 maart

Op verzoek van de redactie verzorgde
Gerard Hollemans een kort verslag
van de eerste wedstrijd van het sei-
zoen.
Een zeer krachtige wind uit het oosten
was voor de wedstrijdleiding de moti-
vatie om de wedstrijd in te perken tot
de 13 bosholes.
De deelname was zeer beperkt. 26
vrouwen/mannen gingen goed inge-
pakt om 13.00 uur van start.

Na twee en half uur kwamen de eerste
weer binnen in het clubhuis.
Zodra een ieder binnen was, werden
de deelnemers aan deze wedstrijd
verrast door Olga en André met een
overheerlijke kop erwtensoep.
De dames Rixt Breeuwsma en Leonie
Cuypers hadden voor een mooie prij-
zentafel gezorgd. Martin Cuypers
deed samen met Annie Dittrich de
prijsuitreiking.

Uitslag:
1e categorie
1. Geert Willems
2. Olga Ploegmakers
3. Harry Geurts
 
2e categorie
1. Paul geurts
2. Carla Vaessen
3. Mireille Janssen
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businessclub
Beste clubleden,
 
Helaas kon ons artikel voor het laatste
nummer van het vorige jaar niet ge-
plaatst worden. Erg teleurstellend. Er
was zeker wat te melden: onze busi-
nesscompetitie heeft twee winnaars
opgeleverd. In groep A is Pieter Weijs
van Rühl Haegens Molenaar voor het
tweede jaar in successie winnaar ge-
worden. In groep B is Pim Balkensteijn
van Personato de winnaar geworden.
Pim promoveert hiermee automatisch
naar groep A. Beide heren van harte
proficiat!

Onze matchplay kampioenschap (ge-
lijk aan de Vaele Key competitie) werd
een spannende finale tussen Elroy
Janssen en Barry Jaspers. Uiteindelijk
is Barry Jaspers van JAAF winnaar
geworden van onze eerste Matchplay
kampioenschap. Barry van harte
proficiat!

 
De Businessclub heeft helaas ook af-
scheid moeten nemen van een aantal
zeer gewaardeerde bestuursleden. De
heren Frank Maaswaal, Stephan Keij-
zers en Sjef Schlootz hebben na vele
jaren van trouwe dienst besloten om te
stoppen als bestuurslid van de Busi-
nessclub.
Ik wil alle drie de heren zeer hartelijk
danken voor hun inzet voor onze Bu-
sinessclub. Hartelijk dank daarvoor!
Gelukkig heeft de Businessclub opvol-
gers kunnen vinden voor genoemde
heren.
Het bestuur van de Businessclub is
weer voltallig en bestaat nu uit de
heren Frank van Gaal (algemene
zaken en sponsoring), Frank Arts (al-
gemene zaken en nieuwe leden),
Marcus Gerrits (secretariaat) en on-
dergetekende.
Ik wens de nieuwe bestuursleden veel
succes toe en we gaan door met het
verder op kaart zetten van de Busi-
nessclub binnen onze vereniging.
 
De Businessclub draagt de golfvere-
ning als vanzelfsprekend een warm
hart toe.
Dit proberen we te doen op manieren
die tot onze mogelijkheden behoren.
Een van die manieren is het jaarlijks
financieel bijdragen aan projecten van
de vereniging.
Ook dit jaar hebben wij  evenals als

vorig jaar een substantiële bijdrage
kunnen leveren aan de kosten ge-
maakt door de vereniging voor onze
nieuwe website.
Ik wil hiervoor alle Businessclubleden
danken voor het mogelijk maken van
deze bijdrage.
 
Tot slot en het zal u wellicht niet ont-
gaan zijn heb ik mogen toetreden tot
het algemene bestuur van onze golf-
vereniging.
Ik ben blij en trots, dat de ALV heeft
ingestemd met mijn kandidaatstelling.
In deze nieuwe rol hoop ik nog meer
te kunnen betekenen voor de Busi-
nessclub.
Mijn verdere bestuursverantwoorde-
lijkheden voor de golfvereniging be-
treffen naast de algemene bestuursza-
ken het sponsorbeleid, de marketing /
communicatie en PR-beleid.
Hierbij voel ik mij gesterkt door het
bestuur van de Businessclub voor wat
betreft het sponsorbeleid en de werk-
groep marketing en communicatie,
welke onder leiding staat van Ruud
Hoogenboom.
 
Rest mij tot slot slechts u allen namens
de Businessclub een sportief 2018 te
wensen.
 
Met sportieve golfgroet,
Marc Puyn, voorzitter
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de baan

Afwisselend, dat kun je het weer in
Nederland wel noemen. Op het mo-
ment van schrijven halen we buiten-
temperaturen van 14 graden Celsius,
terwijl een week eerder de gevoels-
temperatuur –15 graden aantikte. 
Heel weinig wind, heerlijk weer, terwijl
de greenkeepers nog volop het ge-
zaagde hout van de omgewaaide
bomen aan het opruimen zijn. De
laatste storm heeft er toch weer voor
gezorgd dat we ongeveer 70 bomen
minder hebben staan op onze baan.
Natuurlijk vindt niet iedere golfer dit
vervelend, maar gelukkig waren er
toch vrijwel geen spelbepalende
exemplaren die de geest gegeven
hebben.
Al met al heeft het weer er voor het
derde jaar op rij voor gekozen onze
planning van de winterwerkzaamhe-
den danig in de war te sturen. We
hebben dan ook besloten om het ko-
mende jaar niet meer te wachten, maar
te starten met de ‘winter-werkzaamhe-
den’ in oktober, zodat we de nodige
renovaties van bunkers en tees kun-
nen uitvoeren.
Het koude weer heeft ook zijn positie-
ve kanten. Vóór de vorstperiode heb-
ben jullie kunnen zien,  dat de green-
keepers de zomergreens hebben be-
werkt (gaten prikken en deze vullen
met zand), waardoor de toplaag weer
‘los’ werd en het zand zorgt voor een
betere afwatering. De combinatie van
deze werkzaamheden met de vorst
heeft ervoor gezorgd dat de vorst diep
de grond in trok, waardoor ongedierte
wordt gedood en de structuur sterk
verbeterd. Wij zijn ervan overtuigd, dat
dit de groeimogelijkheden voor het
gras sterk zal verbeteren en wanneer
de temperatuur de komende weken
mee werkt, zullen de greens snel weer
op peil zijn.
De komende weken zullen de green-
keepers naast het klaarmaken van de
baan nog wel bezig zijn met het oprui-
men van hout van de omgewaaide
bomen. Voor diegene die hun winter-
voorraad stookhout willen aanvul-
len……we hebben voorlopig voldoen-
de voorraad.  
Wij gaan het beleid ten opzichte van
de fairways, tees en rough voortzetten,
omdat we hier duidelijk de resultaten
van zien. Wat betreft de greens zullen

we in het najaar toch iets gaan veran-
deren. Tot nu toe bleven we de greens
kort maaien zolang de weersomstan-
digheden dit toe lieten. We zien dat het
risico op schimmelaantasting te groot
is, waardoor er te veel kale plekken
ontstaan. Dit zorgt er weer voor dat in
het voorjaar het langer duurt voor we
de greens weer op een acceptabel
niveau kunnen brengen. We zullen
dan ook vanaf september de maai-
hoogte gaan aanpassen. Dit betekent
wel dat de snelheid minder wordt, maar
door regelmatig te rollen denken we de
kwaliteit goed te houden.
Dit voorjaar zullen we één van onze
greenmaaiers gaan vervangen door
een nieuwe volledig elektrisch aange-
dreven maaier. In het voorjaar van
2019 zal dan ook de tweede green-
maaier vervangen worden door een
gelijkwaardig exemplaar. De huidige
greenmaaiers schuiven dan weer door
naar de tees en de voorgreens en de
maaiers die we nu hiervoor gebruiken
(inmiddels 12 jaar oud) worden inge-
ruild. U zult de nieuwe greenmaaiers
wel zien maaien, maar niet meer
horen!
Het afgelopen jaar hebben we, vooral
in de tweede helft van het seizoen en
tijdens ‘natte’ omstandigheden moe-
ten constateren, dat veel spelers het
niet meer zo nauw nemen met de
kwaliteit van de baan. Jammer, want
dit zorgt ervoor dat onze greenkeepers
veel herstelwerk moeten doen en
spelers last hebben van sporen (han-

dicarts), uitgeslagen plaggen en pitch-
marks op de green. Ook het aanharken
van de bunkers liet vaak te wensen
over. Laten we het komend jaar hier
meer aandacht aan geven, dat ver-
hoogd het spelplezier voor iedereen.

 
Het greenkeepersteam staat weer in
de startblokken en zij zijn tot op het bot
gemotiveerd om onze mooie baan
weer in topconditie te brengen.
Wij wensen u allen dan ook weer veel
golfplezier met veel mooi weer, af en
toe en beetje regen (als het kan ’s
nachts).
 
Namens de Baancommissie
Raf Dittrich

22



stormschade 18 januari

Op 18 januari raasde een westerstorm
over Nederland: kort, maar hevig. Ook
onze golfbaan ontkwam niet aan de
nodige schade. Vele bomen legden
het lootje en werden met wortel en al
omgeblazen. Een kleine selectie van
de gemaakte foto's.
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wat zeggen de regels ?

Wat zeggen de Regels (maart 2018):
Eind deze maand gaat de NGF com-
petitie weer van start en zal er door
menigeen op het scherp van de snede
moeten worden gestreden. Van te
voren weet je meestal niet wie je te-
genstander is. Is hij of zij goed op de
hoogte van de regels en gaat er streng
mee om, of zal hij of zij een oogje dicht
doen in bijzondere situaties uit mis-
schien onkunde of gewoon om aardig
te zijn. Ik ben voor een mooi en effec-
tief golfspel technisch gezien, maar
wel een spel dat volgens de regels
gespeeld wordt. Die zijn er niet voor
niets. Iedereen heeft ooit het GVB
examen gedaan, althans daar ga ik
van uit. Voor sommigen is dat alweer
heel lang geleden, voor anderen mis-
schien nog maar kort geleden. Een feit
is dat we geacht worden om op z’n
minst regel 1 t/m 28 te kennen en
weliswaar met behulp van het regel-
boekje te kunnen benoemen en toe-
passen. Essentieel is dat het regel-
boekje in uw tas zit, zodat kwesties
indien nodig direct opgezocht kunnen
worden. Dat voorkomt onnodige irrita-
ties. Hieronder zal ik een paar voor-
beelden geven die mogelijk onenig-
heid zouden kunnen geven maar die
met de nodige regelkennis in uw voor-
deel zouden kunnen uitvallen:
> Een hele mooie put of chip van buiten
de green. Bal rolt naar de hole en leunt
uiteindelijk tegen de vlaggenstok in de
hole. Uitgeholed of niet? Nee die bal is
(nog) niet uitgeholed. Haalt u die bal
met de hand uit zijn positie dan kan uw
tegenstander zomaar eisen dat u de
bal terug legt op de rand van de hole
met 1 strafslag om vervolgens de vol-
gende slag te geven. Kost u dus een
slag en zou u zomaar de hole onnodig
kunnen verliezen. De bal is namelijk
pas uitgeholed als hij tot rust gekomen
is onder de rand van de hole. Uzelf of
iemand die u daar de opdracht voor
geeft mag de vlaggenstok bewegen of
voorzichtig wegnemen om de bal de
gelegenheid te geven om te vallen en
tot rust te komen. (zie Regel 17-4)
> Wanneer ligt een bal buiten de baan
(out of bounds)? Een bal is buiten de
baan wanneer hij geheel buiten de
baan ligt. Zijn er alleen palen of staan-
ders met witte kop die buiten de baan
markeren dan wordt de grenslijn van
buiten de baan bepaald door de dichts-

bijzijnde binnenkanten van die palen
of staanders. Wanneer buiten de baan
aangegeven wordt door een lijn op de
grond dan is die lijn zelf buiten de baan.
Een bal die buiten de baan ligt (dus in
z’n geheel buiten de baan is) mag
natuurlijk niet gespeeld worden. De
speler zal terug moeten naar de plaats
waar de bal vandaan gespeeld werd
(als hij tenminste nog geen provisione-
le bal gespeeld had!) met straf van slag
en afstand volgens Regel 27.
> Wanneer ligt een bal in een water-
hindernis en wat is de status van die
rode of gele paaltjes. Die paaltjes
staan in de waterhindernis en de grens
van de waterhindernis wordt bepaald
door de dichtsbijzijnde buitenkanten
van die paaltjes. Zijn er ook lijnen, dan
markeren die de grens. Die lijnen lig-
gen in de waterhindernis! Een bal is in
een waterhindernis wanneer hij erin
ligt of met enig deel de waterhindernis
raakt.
De palen zelf zijn obstakels. Op Geijs-
teren zijn het losse obstakels (gemak-
kelijk en zonder schade te verwijderen)
en mogen derhalve te allen tijden
worden weggenomen indien ze in de
weg staan voor uw slag of stand. Het
maakt in dit geval niet uit of uw bal
binnen of buiten de waterhindernis ligt.
Iets anders is als de paaltjes door een
local rule als vast obstakel worden
benoemd (bvb op de Peelse). Ligt uw
bal in de hindernis en staat zo’n paaltje
in de weg, dan krijgt u geen vrije drop
om die te ontwijken. Ligt uw bal echter
geheel buiten de waterhindernis en
staat een paaltje in de weg (stand of
slag) dan kan u het dichtsbijzijnde punt
bepalen waar het obstakel wordt ont-
weken en vervolgens binnen 1 stok-
lengte droppen zonder straf.
> Plaatsen. Van 1 november t/m 30
april mag er (hoeft dus niet – zie bulle-
tinboard) een tijdelijke plaatselijke
regel van toepassing zijn die plaatsen
op het kort gemaaide gedeelte van de
baan toestaat. De NGF heeft de vol-
gende tekst in hun Competitie Regle-
ment staan: Indien een club een ‘local
rule’ voor Plaatsen heeft ingesteld, dan
geldt de volgende bepaling: ‘Een bal
die op een kort gemaaid gedeelte door
de baan ligt, mag zonder straf worden
opgenomen en schoongemaakt. De
speler moet de bal plaatsen binnen 15
cm van de oorspronkelijke ligplaats en

niet dichter bij de hole, op een plek die
niet in een hindernis of op een green
is.’ De speler mag zijn bal maar één-
maal plaatsen en wanneer de bal is
geplaatst, is hij in het spel. Straf voor
overtreding van de ‘local rule’: Match-
play - verlies van de hole. Strokeplay
- twee slagen.
Een beetje verwonderlijk en verwar-
rend, want diezelfde NGF onderschrijft
de R&A Golfregels met daarin een
aanbevolen tekst (Appendix I, Deel B,
4c). Daarin wordt ondermeer melding
gemaakt van het verplichten tot mar-
keren van de bal en wat te doen als de
bal niet stil blijft liggen of bijvoorbeeld
verplaatst wordt met een stok. Dat zijn
veel gemaakte overtredingen die ech-
ter geacht worden te vallen onder de
“standaard” Regels. Door ze niet te
benoemen lijkt het of die overtredingen
gewoon mogen. DUS NIET!
Nog een laatste interessant geval dat
ik langs zag komen: Een speler adres-
seert zijn bal op de green, een insect
landt op zijn bal. De speler buigt voor-
over zonder zijn voeten te verplaatsen
om te trachten het insect wegtevegen,
daarbij beweegt de bal zich enkele
centimeters. Krijgt deze speler een
strafslag volgens regel 18-2 (stilliggen-
de bal bewogen door speler)???
In eerste instantie zou je denken dat
een strafslag op z’n plaats is. Echter
bij nadere analyse kom je tot de con-
clusie dat een insect volgens de defi-
nities in het regelboekje een los natuur-
lijk voorwerp is en in de opsomming
van situaties (Regel 18-2a) wanneer
de speler voor het per ongeluk bewe-
gen van zijn bal geen strafslag krijgt,
staat ook het wegnemen van een los
natuurlijk voorwerp op de green. Al
hoewel dit in tegenstelling is met het-
geen diezelfde regel verkondigt in
18-2b (bal beweegt na adresseren)
kwam er uiteindelijk een Decision aan
te pas (D 23-1/12) om dit recht te zetten
en dus geen straf toe te kennen. Ver-
warrend? Zelfs voor referees. Oh ja,
die bal moet natuurlijk nog wel even
terug geplaatst worden!
 
Veel plezier tijdens het competitie
seizoen.
 
 
Met vriendelijke groet,
Fred van Kampen (Referee)
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zo maar wat matchplayregels

In de aanloop naar de NGF Competitie
nemen we een aantal matchplaysitua-
ties over, die gepubliceerd zijn op golf.
nl. Fred van Kampen ging er in zijn
rubriek ook al op in; hier nog een aan-
tal praktijkgevallen.
 
VOOR JE BEURT SPELEN IN
MATCHPLAY? NIET DOEN!
In strokeplay (en stableford) speelt
degene die het verst van de hole ligt
het eerst. Maar het is toegestaan, dat
een bal die verder ligt eerst gespeeld
wordt, als je daarmee het spel versnelt.
We kennen intussen het principe:
“ready, play”. En als je in strokeplay
voor je beurt speelt, volgt er geen
straf. 
Maar matchplay is een ander spel: elke
hole is een aparte strijd tussen spelers
en de winnaar is degene, die de mees-
te holes wint. In matchplay is de regel:
als je tegenstander voor zijn beurt
speelt, mag je eisen dat de slag op-
nieuw wordt gedaan.
Dus als je tegenstander voor zijn beurt
afslaat en een hole-in-one maakt, dan
kun je eisen dat de tegenstander de
slag opnieuw doet. Dan is het dus geen
hole-in-one (tenzij de volgende slag
ook een ace is en die kans is klein).
Maar je hoeft niet te eisen dat de slag
opnieuw wordt gedaan, als een tegen-
stander voor zijn beurt speelt. Als de
opponent in het water slaat, dan kun
je het daarbij laten.
Het gaat niet alleen om wie als eerste
afslaat, maar ook bijvoorbeeld wie als
eerste naar de green slaat of wie als
eerste putt. In matchplay is de volgor-
de van spelen belangrijk, want tegen-
standers beïnvloeden elkaar met hun
slagen. Degene, die als eerste mag
putten, heeft een voordeel.  Als hij de
bal uitholed, legt dat extra druk op zijn
tegenstander, die nog moet putten. 
Bij twijfel, wie het dichtst bij de hole ligt,
kun je gewoon de vlag of een golfclub
gebruiken voor het meten van afstan-
den.
De matchplay-regel ('als je tegenstan-
der voor zijn beurt speelt, mag je eisen
dat de slag opnieuw wordt gedaan')
leidt vaak tot commotie en verontwaar-
diging. Want stel dat je tegenstander
per ongeluk voor zijn beurt speelt en
een hole-in-one maakt, hoe sportief is
het dan om te zeggen: 'Ik wil graag dat
je deze slag opnieuw doet'? Het ant-

woord op de vraag is eigenlijk heel
simpel. De regels staan toe dat je eist
dat de tegenstander opnieuw slaat,
dus het is niet onsportief als je dat eist.
Maar bij veel spelers botst het met de
persoonlijke opvatting van sportiviteit
om te eisen, dat een tegenstander
opnieuw slaat. Sommige golfers zullen
er voor kiezen om een tegenstander te
waarschuwen, voordat hij een fout
begaat ('Ik geloof dat ik eerst moet
afslaan.') Maar er zijn tegenstanders
die herhaaldelijk voor hun beurt spelen
en dan hoef je je echt niet bezwaard te
voelen om bij een hole-in-one te eisen,
dat de opponent opnieuw afslaat ...
Het kan in een matchplay-partij voor-
komen dat ballen op gelijke afstand
van de hole liggen, of dat de afstanden
tot de hole niet zijn vast te stellen. In
dat geval beslist het lot welke bal het
eerst wordt gespeeld. Kop of munt ...?!
 
HET GEVEN VAN EEN PUTT
Iedereen weet dat je in matchplay een
putt mag geven aan een tegenstander.
In Regel 2-4 staat het zo geformu-
leerd: 'Een speler mag de tegenstan-
der zijn volgende slag te allen tijde
geven, mits de bal van de tegenstan-
der stilligt. De tegenstander wordt ge-
acht met zijn volgende slag te hebben
uitgeholed en de bal mag door elk van
de partijen worden weggenomen.'
De regel dat je een slag mag geven,
roept vaak twee vragen op.
1.  Wat gebeurt er als je een putt geeft
en je tegenstander die putt toch nog
gaat maken en dan de bal mist? 
Het antwoord is simpel. De slag is en
blijft gegeven. 'Een gegeven slag, hole
of match mag niet worden geweigerd
of herroepen', zegt Regel 2-4. Wat de
tegenstander doet nadat de putt is
gegeven, is een oefenslag. Het doet er
niet toe dat hij dat oefenputtje mist.
2.  Mag je een gegeven putt in alle

gevallen alsnog uitholen?
Het antwoord op die vraag is ingewik-
kelder. Je mag in elk geval in een
fourball (bestball) niet alsnog een ge-
geven putt maken. De reden daarvoor
is dat je daarmee je partner kunt be-
voordelen. Als je partner ziet hoe jouw
putt loopt, dan heeft hij meer kans om
zijn eigen putt te maken.
Vrij vertaald: Regel 2-4 zegt niet of een
speler mag uitholen, nadat zijn volgen-
de slag is gegeven. Een speler krijgt
geen straf als hij in dergelijke gevallen
uitholed. Maar als het uitholen de
partner zou kunnen helpen in een
fourball- of bestball-partij, dan is de
partner op deze hole gediskwalifi-
ceerd.
Maar ook in een single, foursome of
greensome is het af te raden om een
gegeven putt alsnog uit te holen. Regel
7-2 staat weliswaar toe, dat je putts of
chips oefent op of bij de green van de
laatst gespeelde hole. Maar het uitho-
len van een gegeven putt is af te raden
vanwege Regel 6-7: 'De speler moet
spelen zonder onnodig oponthoud (...).
'
Er bestaat overigens een plaatselijke
regel (een regel die aan een baan of
wedstrijd is verbonden) , die het oefe-
nen van putts en chips op de laatst
gespeelde hole verbiedt. Regel 7-2:
'De Commissie kan in het wedstrijdre-
glement (Regel 33-1) het volgende
verbieden: (a) oefenen op of bij de
green van de laatst gespeelde hole, en
(b) een bal laten rollen op de green van
de laatst gespeelde hole.'
Veel professionele Tours hanteren
deze plaatselijke regel om het spel
sneller te laten verlopen.
Het is goed om te weten of men een
putt of chip mag oefenen op de afslag-
plaats van de eerstvolgende te spelen
hole - mits je daarmee geen onnodig
oponthoud pleegt.
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interview Jef Hagemans

Jef Hagemans, ook bekend als Josep-
hus, neemt na 17 jaar afscheid van De
blauwe steen.  Barbara Reuwer waag-
de zich aan een exclusief interview
 
Hoe gaat het met je?
Goed, op mijn knie na. Er zit een
scheur in mijn meniscus, waardoor ik
nu in een kar moet rijden. Ik vind dat
helemaal niks. Misschien dat ik hem er
toch maar uit laat wippen.
 

Het is wel duidelijk hoe de gezagsver-
houdingen binnen de redactie lagen

Jef in Sinterklaas-outfit kunnen we niet
laten zien, maar als Prins Carnaval
wel! Dat lijkt toch erg op elkaar.

Jef geniet van wijn; hij zegt, dat hij een
kenner is; sommige, boze lieden twij-
felen daaraan. Hier in een houding,
waarin we hem vaker zagen.

Wat ga je straks doen?
Hetzelfde wat ik nu doe, behalve de
Blauwe Steen! Haha! Nee, ik kom nog
steeds tijd te kort en dat is een goed
teken. Ik werk nog, verricht neurologi-
sche expertises voor verzekerings-
maatschappijen.
Verder houd ik van muziek, lezen, ben
lid van de Lions en ik bridge graag.
Geen hoog nivo hoor.
Al heb ik ooit met John Meijer per on-
geluk het Internationale Golf-Bridge
toernooi gewonnen.

Het kwam doordat ik een conventie
bood die ik niet kende, waardoor we
een fantastische score maakten. En
och ja, we hadden toen ook wel goed
gegolfd, we hadden in ieder geval
dikke pret.
 
Wanneer sloeg jij jouw eerste bal?
Dat was nog in de tijd dat de stokken-
loods het clubhuis was, ik was 45 jaar.
John Meijer had me een keer meege-
nomen.
Ik vond het wel leuk, maar werd pas lid
toen ik was opgehouden met hockey
en het nieuwe clubhuis was geopend.
Ik golf al 32 jaar, altijd op Geijsteren.
(Uw kans om erachter te komen hoe
oud hij is, red.)
De club was toen veel kleiner, iedereen
kende elkaar. De dames dansten op
de tafels en op de bar! Dat waren nog
eens tijden………
 
Waar kijk je met plezier op terug?
Sinterklaas! Dat was lachen, mensen
op de hak nemen. Zo kon je nog eens
iemand een telraampje cadeau doen.
Haha….

 
Waar ben je trots op in je leven?
Als De blauwe steen klaar was. Een 
club moet een analoog blad hebben,
vind ik. En als hij daar dan lag, alles
klopte, nette lay out, die prachtige
kleuren,…. Ja, dat gaf dan toch wel
een kick.
 
Wat vind je jammer?
Dat ik nooit meer de wijn mag uitzoe-
ken. Ik had een te dure smaak vonden
ze.

 
Wat vind je van deze moderne
tijden?
Het is jammer dat er zoveel clubjes
binnen de club zijn. We moeten meer
allemaal samen doen.
En niet zo braaf zijn! Als redactie zijn
we nog ooit op het matje geroepen bij
het bestuur. We waren te recalcitrant.
Nou, dat zou nu best wat meer mogen.
Alles is zo braaf en voorspelbaar, gooi
nog eens een knuppel in het hok.
Verder vind ik een nieuwsbrief op de
website prima. Dat zijn de actualitei-
ten, dat past niet De blauwe steen, het
is een kwartaalblad. Daar moeten
meer de beschouwende stukken in.
 
Dan nu de laatste vraag: wat zou je
de lezers mee willen geven?
Meegeven? Ik wil ze graag oproepen,
wakker schudden! Schrijf! Durf! Kom
op met die stukken! Hoe pittiger, hoe
liever. Mail ze gewoon naar het secre-
tariaat en het komt vanzelf goed.
 
Dankjewel voor dit interview. Iedereen
wenst jou een mooie tijd, geniet ervan.
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nieuws van het secretariaat

Dinsdag 9 januari 2018 loop ik met Rel van der Togt onze wekelijkse ronde golf.
Het is windstil, de lucht is egaal grijs. Aangekomen op hole achttien zien we
naar het oosten de vijver, die er rimpelloos bijligt. Het landschap spiegelt perfect
in het wateroppervlak. Een uniek en vredig plaatje lijkt het. Veertien dagen later
trekt een vernietigende storm over het land. Tja… ’t is de natuur weet u wel!
Theo Houba

Met onverminderd enthousiasme zijn
we het nieuwe jaar ingegaan en blijven
geïnteresseerden enthousiasmeren
om kennis te maken met onze golfclub.
In 2018 hebben we weer een aantal
nieuwe gezichten mogen verwelko-
men:
Businessclub
AuditVisory – Onno in t Veld
Van Haren Autobedrijven – Norbert
van Haren
Van Gemert Installatiegroep – Martijn
van Gemert
Gewone Leden
Toos Holten
Joep Holten
Weekendleden
Chantal Hanen
Helmi van de Hombergh
Vriend van Geijsteren
Pim Balkesteijn
Noud Geboers
Miny Jolink
Martin Jolink
Jeugdleden
Menno Bartels
Sophie Hanssen
Niels Mooren
 
Auke Smit
Tijdens een vakantie in Zuid-Afrika is
in januari geheel onverwacht Auke
Smit overleden.
We wensen zijn vrouw Etiene en
naaste familie veel sterkte met dit
verlies.
 
Beeld bij het geluid
Om zoveel mogelijk herkenbaarheid te
creëren bij leden onderling vragen we
u een digitale foto toe te sturen zodat
we die in de ledenlijst kunnen plaatsen.
Vanzelfsprekend is dat de enige loca-
tie waarvoor we uw foto gebruiken
(secretariaat@golfclubgeijsteren.nl)
 

Natuurlijk doet onze golfclub mee met
de Nationale Open Golfdagen
Nodig uw vrienden en familieleden uit
om kennis te maken met de golfsport!
Laagdrempelig kennismaken tijdens
een clinic van Davey van Mulken
Zaterdag 21 april & Zondag 22 april
van 13.00-15.00u
Aanmeldingen via het secretariaat.

"Toen ik gisteren op THE GRAND GOLF CLUB hole 4 aan kwam om te putten,
zat de tribune zoals zo vaak, weer helemaal vol"; deze foto kwam via Rel van
der Togt

27



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

www.bijroellinssen.nl | 0478- 745035 | 

info@bijroellinssen.nl
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